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kBu etkinlik kitabı Erciyes Üniversitesi’nin yürütücü, Karadeniz Teknik

Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi (Trabzon/Türkiye) ve the West of England

Üniversitesi’nin (Bristol/İngiltere) ortak olduğu “SOSYAL BİLGİLER VE TA¬

RİH EĞİTİMCİLERİNİ ÇOK KÜLTÜRLÜ AVRUPA İÇİN EĞİTMEK” baş¬

lıklı projemizin ürünlerinden birisidir. Projemiz Avrupa Komisyonu ve Türkiye

Cumhuriyeti arasında Sivil Toplum Diyalogu’nu Geliştirme Projesi hibe prog¬

ramları kapsamında Avrupa Birliği tarafından desteklenmiştir. İlk ve ortaöğre¬

timdeki öğretmenlerimizle proje kapsamında yürüttüğümüz çeşitli faaliyetler

esnasında öğretmenlerimizin yapılandırman ve aktif öğrenme anlayışına uygun,

öğrenci merkezli etkinlik bulma ve oluşturmada sıkıntılar yaşadığını gözlemle¬

mekteyiz. Yeni öğretim programları öğretmenleri her ne kadar yeni etkinlik

üretme konusunda serbest bıraksa da bu konuda yeterli örnek olmayışı onların

yeni etkinlikler üretmesini sınırlamaktadır. Bu kitapta sunulan etkinlik örnekle¬

ri ülkemizde Sosyal Bilgiler ve Tarih derslerindeki uygulamalar esnasında mev¬

cut eksikliklerin giderilmesine ve öğrencilerin farklı bakış açılarını tartışabildiği,

yaratıcılık, hoşgörü, kendini ifade etme, başkalarını dinleyebilme ve evrensel

bakış açıları kazanma niteliklerine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.
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Elinizde tuttuğunuz etkinlik kitabı Erciyes 
Üniversitesi'nin yürütücü, Karadeniz Teknik 
Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi (Trabzon/
Türkiye) ve the West of England Üniversitesi’nin 
(Bristol/İngiltere) ortak olduğu "SOSYAL BİL-
GİLER VE TARİH EĞİTİMCİLERİNİ ÇOK 
KÜLTÜRLÜ AVRUPA İÇİN EĞİTMEK" baş-
lıklı projemizin ürünlerinden birisidir. Projemiz 
Avrupa Komisyonu ve Türkiye Cumhuriyeti 
arasında Sivil Toplum Diyalogu'nu Geliştirme 
Projesi hibe programları kapsamında Avrupa 
Birliği tarafından desteklenmiştir.

Kamuoyunun yakından bildiği üzere Av-
rupa Komisyonu ve Türkiye Cumhuriyeti ara-
sında katılım müzakereleri devam etmektedir. 
Bu müzakerelerin birinci bölümü Türkiye'deki 
reformları desteklemek, ikinci bölümü katılım 
müzakerelerinin çerçevesini belirlemek, üçüncü 
bölüm ise Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Bir-
liği arasındaki birlik çalışmalarına sivil toplumu 
dâhil ederek politik ve kültürel bakımdan ülke-
ler arasındaki diyalogu geliştirmektir. Sivil Top-
lum Diyalogu'nu Geliştirme Projesi hibe prog-
ramları resmi kurumlardan ziyade bireyleri bir 
araya getirmeyi, toplumların bu şekilde birbir-
lerini anlamalarını, katılım müzakereleri süreci-
ne sivil toplumun sahip çıkmasını amaçlamak-
tadır. Çünkü resmi kurumlar arasında bir işbir-
liği öteden beri mevcut olup mevzuatın Avrupa 
Birliği ile uyumlu hale getirilmesi de yine resmi 
kurumlarca sürdürülmektedir. Türkiye açısın-
dan bir medeniyet projesi kabul edilen Avrupa 
Birliği'ne katılım sürecinin başarılı olması için 

sadece resmi kurumların meseleye sahip çıkma-
sı yetmemektedir. Asıl olanın bu politikaların 
toplum tarafından sahiplenilmesidir. Sürece si-
vil toplum kuruluşları ne kadar sahip çıkarsa; 
katılım çalışmalarının başarıya ulaşması o kadar 
kalıcı, derinlikli, gündelik politikalardan etki-
lenmeyen bir yapı kazanacaktır. “SOSYAL BİL-
GİLER VE TARİH EĞİTİMCİLERİNİ ÇOK 
KÜLTÜRLÜ AVRUPA İÇİN EĞİTMEK” baş-
lıklı projemizin amacı da öncelikle Türkiye ile 
Avrupa Birliği ülkeleri arasındaki "Sivil Toplum 
Diyalogu'nun Geliştirilmesi"ne katkıda bulun-
maktır. Avrupa Birliği, kuruluş felsefesi olarak 
insan hakları, demokrasi, çok kültürlülük, hoş-
görü gibi kavramlara dayanmaktadır. Türkiye 
gibi çeşitli yönleriyle farklı tarihe ve medeniyete 
sahip bir ülkenin katılımı halinde birlik şimdi-
ye kadarki görünüşünün aksine bir "Hıristi-
yan Birliği" gibi görünmekten uzaklaşarak, bir 
"Medeniyetler Birliği" halini alacaktır. Böylece 
kuruluştaki felsefe de tam anlamıyla hayatiyet 
kazanacaktır. 

Projemiz Türkiye’nin Avrupa Birliği'ne üye-
lik sürecine sivil toplumun katılması ve üyelik 
sonrasındaki "Çok kültürlü Avrupa"ya toplu-
mun hazır olmasında etkili olacak olan Sosyal 
Bilgiler ve Tarih öğretmenlerinin eğitilmesini 
amaçlamaktadır. Projemiz üç ortak üniversite 
tarafından yürütülmekle birlikte,  Tarih eğitimi 
alanında uluslararası deneyimi olan Avrupa Ta-
rih Eğitimcileri Birliği EUROCLIO ile de proje 
süresince yakın işbirliği sağlanmıştır.  

Önsöz
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Projemiz faaliyetleri kapsamında Kayseri ve 
Trabzon illerinde ilk ve ortaöğretim okullarında 
görev yapan Tarih ve Sosyal Bilgiler öğretmen-
leriyle, Eğitim Fakültelerinde eğitim gören Ta-
rih ve Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarına proje 
ortağı üniversitelerin öğretim üyeleri tarafından 
eğitim seminerleri ve çalıştaylar düzenlenmiş-
tir. Yürütülen bu eğitim çalışmalarında proje 
ekibimiz tarafından hazırlanmış değişik eğitim 
materyali örnekleri katılımcılarla birlikte uygu-
lanmış ve daha sonra da bu materyallerle ilgi-
li tartışmalar yapılmıştır. Elinizdeki kitaptaki 
materyallerin bir kısmı söz konusu eğitim ça-
lışmalarında sunulup geliştirilen materyallerdir. 
Bu materyaller okullarımızda Sosyal Bilgiler ve 
Tarih derslerinde öğretmenlerin farklı ünitelere 
uyarlayarak kullanabilecekleri nitelikte hazır-
lanmıştır. 

Bilindiği gibi ülkemizde 2004 yılında ilköğ-
retim ders programları yenilenmiş ve buna pa-
ralel olarak yeni ders kitapları yazılmıştır. Aynı 
şekilde ortaöğretim ders programları da yeni-
den yazılmış ve geçen yıl itibariyle yeni tarih 
ders kitaplarının yazımı da tamamlanmıştır. 
MEB tarafından yazılan yeni Sosyal Bilgiler 
dersi öğretim programlarında “tüm dünyada 
bireysel, toplumsal ve ekonomik alanda yaşan-
makta olan değişimi ve gelişimi; ülkemizde de 
demografik yapıda, ailenin niteliğinde, yaşam 
biçimlerinde, üretim ve tüketim kalıpların-
da, bilimsellik anlayışında, toplumsal cinsiyet 
alanında, bilgi teknolojisinde, iş ilişkileri ve iş 
gücünün niteliğinde, yerelleşme ve küreselleş-
me süreçlerindeki değişim ve gelişimleri eğitim 
sistemimize ve programlarımıza yansıtmak” 
zorunluluğundan bahsedilmektedir. Yeni hazır-
lanan öğretim programları “Türkiye’de ve dün-
yada yaşanan değişimler ve gelişmelerle birlik-
te, Avrupa Birliği normlarını ve eğitim anlayı-
şını, mevcut programların değerlendirmelerine 
ilişkin sonuçları ve ihtiyaç analizlerini dikkate 
alarak” hazırlanmıştır (MEB, 2005). Sosyal Bil-
giler Programını oluşturan temel öğeler: bece-
riler, kavramlar, değerler ve genel amaçlardır. 
Programda yer alan başlıca becerileri şöyle sıra-
layabiliriz: Eleştirel Düşünme Becerisi, Yaratıcı 

Düşünme Becerisi, İletişim Becerisi, Araştırma 
Becerisi, Problem Çözme Becerisi, Karar Verme 
Becerisi, Bilgi Teknolojilerini Kullanma Beceri-
si, Gözlem Becerisi, Zaman ve Kronolojiyi Algı-
lama Becerisi, Değişim ve Sürekliliği Algılama 
Becerisi, Sosyal Katılım Becerisi, Empati Bece-
risi. Bu becerilerle paralel kavram ve değerlere 
de değinen yeni programlar, bilginin öğrencinin 
kendisi tarafından yapılandırılmasını savunan 
yapılandırmacı (constructivist) anlayışa dayan-
maktadır. Bu yaklaşım karar verici olarak öğ-
rencilerin yetiştirilmesinde bilginin, bir amaç 
olarak değil, bir problemin çözümünde araç 
olarak edinilmesini sağlamayı hedeflemektedir. 
MEB tarafından kabul edilen yeni Tarih dersi 
öğretim programında da benzer şekilde dünya-
da yaşanan gelişmelere paralel olarak “öğrenci 
merkezli, bilgi ve beceriyi dengeleyen, öğren-
cinin kendi yaşantılarını ve bireysel farklılıkla-
rını dikkate alarak çevreyle etkileşimine imkân 
sağlayan yeni bir anlayış, yaşama geçirilmeye 
çalışılmıştır” (MEB,2007). 

Türkiye’nin son yıllarda öğretim programla-
rını yenilerken yaşadığı tartışmaların benzerleri 
yıllar önce başka ülkelerde de yaşanmıştır. Ör-
neğin 1970’li yıllara kadar geleneksel bir tarih 
öğretimine sahip olan İngiliz okullarında bilgi 
ağırlıklı ve ezbere dayalı bir tarih eğitimi veril-
mekteydi. Çeşitli eleştiriler sonucu 1970’lerden 
itibaren İngiliz okullarında beceri kazandırmayı 
önceleyen yeni bir tarih eğitimi anlayışı ağırlık 
kazanmaya başlamıştır. Ancak zaman zaman 
bilgi ve beceri arasındaki dengenin sağlanama-
ması İngiltere’de de eğitimciler arasında çeşitli 
tartışmalara yol açmıştır. Proje ortağımız olan 
İngiltereli uzmanlar ve Hollandalı danışmanı-
mız proje süresince Türk eğitim sistemindeki 
değişim ve tartışmaları kendi deneyimleri ışı-
ğında incelediler ve çalıştaylar süresince dene-
yimlerini Kayseri ve Trabzon’daki akademisyen, 
öğretmen ve öğretmen adaylarıyla paylaştılar. 
Bu kitaptaki etkinlik örnekleri bu paylaşım ve 
deneyimler ışığında yeni Sosyal Bilgiler ve Ta-
rih dersi öğretim programlarına uygun ders iş-
lemek isteyen öğretmenlerimize destek olmak 
üzere hazırlandı. Mevcut Tarih ve Sosyal Bilgiler 
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dersleri Öğretim Programlarında kazanımlar, 
etkinlik örnekleri ve açıklamalar yer almakta-
dır. Kazanımlar; öğretim sürecinde öğrencilerin 
edinecekleri bilgi, beceri, tutum ve alışkanlık-
ları kapsamaktadır. Yeni programlarda yer alan 
kazanımların hayata geçirilmesi ve hedeflenen 
bilgi, beceri, değer, tutum ve alışkanlıkların ka-
zandırılması için çeşitli etkinlik örneklerine yer 
verilmiştir. MEB, öğretmenlerimizi program-
daki hedeflere uygun olmak şartıyla kendi et-
kinliklerini oluşturma ve uygulama konusunda 
serbest bırakmaktadır. Programlardaki etkin-
liklerin birer öneri niteliğinde olduğu vurgulan-
maktadır. Öğretmenler mevcut programlardaki 
etkinlikleri olduğu gibi veya değişiklikler yapa-
rak uygulayabilir, yeni etkinlikler tasarlayabilir. 
Bu etkinlikler uygulanırken hangi kazanımlara 
yönelik olduğuna dikkat edilmeli, öğrencilerin 
ilgi ve ihtiyaçları göz önünde bulundurmalıdır. 

İlk ve ortaöğretimdeki öğretmenlerimizle 
yürüttüğümüz çeşitli faaliyetler esnasında öğ-
retmenlerimizin yapılandırmacı anlayışa uygun, 
öğrenci merkezli etkinlik bulma ve oluşturmada 
sıkıntılar yaşadığını gözlemlemekteyiz. Öğret-
menler her ne kadar yeni etkinlik üretme konu-
sunda serbest bırakılsalar da bu konuda yeterli 
örnek olmayışı onların yeni etkinlikler üretme-
sini zorlaştırmaktadır.  Bu kitapta sunulan et-
kinlik örneklerinin gerek Sosyal Bilgiler gerek 
Tarih öğretmenlerine yeni öğretim program-
larının amacına uygun bir eğitim gerçekleştir-
mede faydalı olacağını ummaktayız. Kitaptaki 
etkinliklerimiz anahtar bir soruyla başlamakta 
ve dersin amaç ve kazanımlarıyla ilgili ön bilgi-
ler vermektedir. Daha sonra konuyla ilgili farklı 
kaynaklar ve bunlara dayalı etkinlikler sunul-
maktadır. Bu etkinliklerin hedefleri, süreleri, 
ne şekilde uygulanabilecekleri, bu etkinliklerin 
ilgili oldukları beceri, kavram veya değerler de 
bölüm boyunca açıklanmıştır. Bu örnek  uygu-
lamalar kullanılırken unutulmaması gereken 
husus bunların öğretmenlerin kendi sınıf ihti-
yaçlarına göre değiştirilip uygulanabileceği veya 
başka konu ve ünitelere uyarlanabileceğidir.  

Projemizin ürünlerinden biri olan bu kitabın 
ülkemizde Tarih ve Sosyal bilgiler derslerinde-

ki uygulamalar esnasında mevcut eksikliklerin 
giderilmesine ve öğrencilerin farklı bakış açıla-
rını tartışılabilme, yaratıcılık, hoşgörü, kendini 
ifade etme, başkalarını dinleyebilme ve evrensel 
bakış açıları kazanma niteliklerine katkıda bu-
lunması kitabın yazar ve hazırlayıcılarını mutlu 
edecektir.

Semih AKTEKİN
Penelope HARNETT
Mustafa ÖZTÜRK
Dean SMART 

Kaynaklar:
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rulu Başkanlığı.

MEB. (2007). Tarih Dersi Öğretim Prog-
ramı(9.sınıf). Ankara: MEB Talim ve Terbiye 
Kurulu Başkanlığı.



Ben ve Yaşadığım Dünya
Dr. Penelope HARNETT*

* West of England Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bristol, İngiltere

?Anahtar Soru
Yaşadığım
dünyayla

ne tür
bağlantılarım var?

Dersin Amacı
Öğrencilerin yaşadıkları dünya ile olan bağ-
lantılarının farkına varmalarını ve bu bağlan-
tıların farklı etkilerini görmelerini sağlamak-
tır.

Hedeflenen Öğrenme Çıktıları
Tüm öğrenciler çalışma yaprağındaki dairelerden her birine en az bir tane kendilerini yaşadıkları dünyaya 
bağlayan öğe yazabileceklerdir.
Birçok öğrenci kendilerini yaşadıkları dünyaya bağlayan çok sayıda bağlantılar yazıp bunların kendilerini 
dünyaya nasıl farklı şekillerde bağladığını açıklayabileceklerdir.
Bazı öğrenciler her çembere çok sayıda bağlantı yazıp bu bağlantıların kendileriyle ilişkili olan kişilere nasıl 
etki ettiğini söyleyebileceklerdir.

Kazanımlar
Öğrenciler yerel, bölgesel, ulusal ve küresel topluluklarla olan farklı bağlantıları hakkında düşünecekler; farklı 
bağlantıları açıklayıp bunların insanların yaşantılarına olan etkilerini ortaya koyabileceklerdir. 

Ana Etkinlikler
1. Yerler hakkındaki farklı bilgileri nasıl edindikleri hakkında öğrencilerle konuşunuz. Bu 
tartışma, öğrencilerin, ziyaret ettikleri, ailelerinden, medyadan ya da okuldan öğren-
dikleri yerler hakkında olabilir. Getirmiş olduğunuz malzemeleri (hediyelik eşyalar, re-
simler gibi) kullanarak kendi bağlantılarınız hakkında bilgi veriniz. Öğrencilere dünya-
nın farklı kısımları ile nasıl bağlantılı olduklarını anlatan notlar alacaklarını belirtiniz.

Derse Hazırlık
1 numaralı çalışma yaprağını hazırlayınız ve her öğrenci için yeterli kopyanın bulundu-
ğundan emin olunuz. Sizin dünyayla nasıl bağlantılı olduğunuzu gösteren yiyecek, resim, 
eşya gibi malzemeler getirip bunları öğrencilere gösteriniz. 

Başlangıç
Öğrencilerin uzaklık ve yakınlık kavramlarıyla ilgili görüşleri ile mesafeleri anlatmakta 
kullanmak zorunda oldukları kavramları belirleyerek derse başlayınız. Öğrencilerden ev-
lerinin yakınındaki, uzaktaki ve çok uzaktaki yerleri söylemelerini isteyiniz. Öğrencilerin 
verdikleri cevapları tahtaya yazabilirsiniz. Öğrencilerle mesafe algıları hakkında konuşu-
nuz – mesela bir cep telefonu kullanmak uzaklık hissini azaltabilir, yaş, yeryüzü şekilleri 
ve yolculuğun hızı da aynı şekilde uzaklık kavramına etki edebilir.

Süre

5 dakika

5 dakika

Bölüm 1
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Geliştirme Etkinlikleri
Farklı öğrencilerden alınan bilgiler bir sınıf şeması oluşturmak için kullanılabilir.
Bilgi İletişim Teknolojisi (BİT) uygulaması: Farklı öğrencilerden alınan bilgiler bir veri tabanına girilerek veri 
analizi yapılabilir ve benzerliklerin, farklılıkların frekansları ortaya çıkarılabilir.

Bu Ders Nasıl Geliştirilebilir?
Bu ders öğrencilerin kendi yaşamları ve beklentilerini önceki nesillerle kıyaslamaları için kullanılabilir. Öğren-
cilerden etkinlikleri daha önceki nesillerden birisiyle/bir kaçıyla birlikte yapmaları istenebilir (ebeveynleri, de-
deleri, nineleri vs.). Öğrenciler kendi kâğıtlarındakiyle önceki nesillerin kâğıtları arasındaki farklılıkları ortaya 
koyup bunların neden doğmuş olabileceğini açıklayabilirler. Daha önceki nesillerin yaşadıkları dünya ile olan 
bağlantılarının derecesi tartışılabilir. Öğrenciler ayrıca bu alıştırmayı farklı çağlarda yaşadıklarını düşünerek 
yapabilirler. Eğer 100/200/300 yıl önce yaşasalardı ne gibi değişiklikler olurdu?

2. 1 numaralı çalışma yaprağını öğrencilere dağıtınız ve onlardan merkeze kendilerini 
koymalarını isteyiniz. Sonra çemberlerin kendilerinden uzaklaşacak şekilde çizilmiş 
ve isimlendirilmiş olduğuna dikkatlerini çekiniz.

3. Öğrencilerden aileleri ve tanıdıkları insanları düşünmelerini isteyiniz ve onların isimle-
rini kişisel ilişkiler kısmına yazmalarını ya da çizmelerini isteyiniz. Bu kısmın tamam-
lanmasından sonra öğrencilerden diğer kısımları tamamlamalarını isteyiniz. Eşyalar 
kısmı ev eşyaları, giysiler, oyuncaklar gibi şeyleri içerebilir. Kültür kısmı için öğrenciler 
televizyon, medya, kitaplar, hikâyeler, müzik ve filmler gibi unsurları düşünebilirler.

4. Bu görevi tamamladıktan sonra öğrencilerden yaptıkları çalışmayı yanlarındaki arka-
daşlarına göstermelerini isteyiniz. Onlardan teker teker çemberlerindeki ilginç öğeler, 
benzerlikler ve farklılıklar hakkında konuşmalarını isteyiniz. Öğrenciler gözlemlerini 
açıklamaya ve onlar hakkında gerekçeler sunmaya teşvik edilmelidirler.

10 dakika

10 dakika

10 dakika

Bitiş
Öğrenciler çalışma arkadaşlarıyla paylaştıkları bir kısım gözlemleri tüm sınıfa sunarlar.
Çemberlerin bütün kısımları doldurulmuş mu? Bazı bölümler diğerlerine göre daha mı 
yoğun? Öğrencilerden bölümlere yazdıkları maddelerin dağılımıyla ilgili açıklamalar ve 
gerekçeler sunmalarını isteyiniz. Öğrencilerden verdikleri bilgilerin günümüz dünyasında 
kendi yaş grupları için ne denli olağan olduğu hakkında yorum yapmalarını isteyiniz. On-
lardan muhtemel farklılıkları belirlemelerini ve bunun gerekçesini açıklamalarını isteyiniz. 
Bu bağlantıların dünyanın başka bir yerindeki bir kişinin hayatına etkilerinin neler olabile-
ceğini cevaplamalarını isteyiniz.

5 dakika
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İnsanlar

Eşyalar

Yiyecek

Kültür

Yakın

Uzak

Çok
Uzak

1. 21. Yüzyılda Ben ve Yaşadığım Dünya

A. Tanıdığınız insanları yaşadıkları yere göre dairelerde yerlerine koyunuz.

B. Sevdiğiniz yiyecekleri düşünüp nereden geldiklerini yazınız.  

C. Oyuncak-giysi-ev eşyaları gibi sahip olduğunuz şeyleri düşünüp bunları eşyalar kısmına 
koyunuz. 

D. Hangi televizyon programlarını, müzikleri, filmleri, kitapları vs. beğeniyorsunuz? Bun-
ları kültür kısmına yazınız.



1. Ders 

Kişisel Tarihler: Hayatımızda Önemli Olan Nedir? 
Dr. Penelope HARNETT

?Anahtar Soru:
Kişisel

hayatımızda
önemli olan
şey nedir? 

Dersin Amacı:

Öğrencileri kendi hayatları ve hayatlarında 
nelerin önemli olduğu hakkında düşünmeye 
sevk etmek; öğrencilerin yaşantılarını karşı-
laştırmak.

Hedeflenen Öğrenme Çıktıları:  
Tüm öğrenciler kendi hayatlarından bazı önemli olayları belirleyebilecekler ve bunların neden önemli oldu-
ğunu açıklayabileceklerdir.  
Birçok öğrenci insanların deneyimlerinin birbirine benzer ve birbirinden ayrılan yanlarının olduğunu ve bun-
ların nedenlerini açıklayabilecektir.
Bazı öğrenciler bir şeyin neden önemli olduğu yargısının kişisel, ekonomik, siyasi, sosyal ve dini birçok 
inanç ve değerden kaynaklandığını anlayacaktır.

Kazanımlar:
Öğrenciler kendi hayatlarındaki olayları tartışmak suretiyle önem addedilen şeylerin doğasını keşfedecek-
lerdir. Öğrenciler kendi hayatlarındaki değişimleri ve önemli olayları tanıyacak ve kendi hayatlarıyla diğerle-
rininki arasında benzerliklerle farklılıkları kavrayacaktır.

Derse Hazırlık:
1. Çalışma yaprağını hazırlayınız. Makas ve yazı materyallerini hazır bulunduru-
nuz. 
Başlangıç: 
Kendi hayatınızdan sizin için önemli olan bir hikâyeyi anlatmakla derse başlayınız. 
Hikâyeyi anlattıktan sonra öğrencilerin bu olay hakkında daha fazla bilgi edin-
melerine imkân sağlamak için onlara soru sorma imkânı tanıyınız. Öğrencilere 
hikâyenin sizin için neden önemli olduğu hususundaki düşüncelerini sorunuz.

5 dakika

Süre

Ana Etkinlikler: 
1. Öğrencilerden kendi hayatlarındaki en önemli olayları düşünmelerini isteyiniz. 
Öğretmenler öğrencilerin evdeki durumları hakkında duyarlı olmalı ve onlardan 
sınıfta sadece diğer arkadaşlarıyla paylaşmaktan çekinmeyecekleri olayları an-
latmalarını istemelidir. 

3 dakika

Bölüm 2
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Bitiş 
Öğrenciler oluşturdukları olaylar dizininden bir tanesini seçebilirler ve bu olay hakkında 
kısa bir paragraf yazabilirler. Örneğin, olay ne idi? Olaydan önce ve sonra ne oldu? O olayı 
neden seçtiler ve seçilen bu olay onlar için neden önemliydi?

8 dakika

Geliştirme Etkinliği 
Öğrenciler benzer bir etkinliği aileleri ile yapmak isteyebilirler. Aile bireyleri ne tür olayları seçti? Onların 
seçtikleri ile öğrencininki aynı mı? 

2. Birinci çalışma yaprağını öğrencilere dağıtınız. Çalışma yaprağında 6 tane kare vardır. 
Öğrencilerden bu kareleri kendi hayatlarından önemli olayları bir sıra içinde yazarak ya 
da çizerek anlatmaları için kullanmalarını söyleyiniz. Çizerek olayı anlatanlar çizimle-
rinde olay sırasında kişinin kaç yaşında olduğunu diğer öğrencilerin tahmin etmesine 
imkân verecek ipuçlarını dikkatlice belirleyerek çizimlerini oluşturmalıdırlar. Öğrencilere 
çizimlerinde ya da yazılarında tarih ya da sayılardan kaçınmaları söylenmelidir. Çünkü bu 
kareler daha sonra diğer öğrencilerle paylaşılarak bir bulmaca için kullanılacaklardır.

 Bazı öğrenciler için 6 kare nispeten zor olabilir. Böylesi durumlarda öğretmen öğrenci-
nin durumuna göre daha az sayıda karenin doldurulmasını isteyebilir. 
3. Öğrenciler kareleri tamamladıktan sonra onlara kareleri çalışma yaprağından makas 
yardımıyla kesmelerini ve karıştırmalarını söyleyiniz. 
4. İkili gruplar halinde öğrencilerden arkadaşlarının karelerini kronolojik olarak sıraya koy-
malarını isteyiniz. Bu işlem tamamlanınca öğrenciler karşılıklı olarak birbirlerinin sıra-
lamasını kontrol ederler. Öğrenciler karşılıklı olarak birbirinin seçtikleri olayları neden 
seçtikleri hususunda bir tartışma da yapmalıdırlar.
5. Tüm sınıf tartışmasıyla, öğrencilerin ne tür olayları kaydettiklerinin listesini tahtaya 
çıkarınız. Öğrencilere kareleri sıraya koyarken ne tür ipuçlarından faydalandıklarını so-
runuz. Öğrencilerin cevaplarının bir listesini yapınız. İhtimalle bazı olayları sıraya koy-
manın diğerlerine göre daha kolay olduğu ortaya çıkacaktır. Örneğin, okulda ilk gün, 
doğum anı, okumayı öğrenmek gibi olaylar hepimizin benzer tecrübeleri yaşamasından 
dolayı daha kolay sıraya konulabilecek olaylardır. Bu tür olaylar toplumun diğer birey-
leriyle paylaştığımız olaylardır. Diğer bazı olaylar ise daha zordur. Örneğin, bir kardeşin 
doğumu, favori tatil, yüzmeyi öğrenmek gibi. Bu tür olaylar ise kişiseldir ve çoğunlukla 
aile ile paylaşılan olaylardır. Öğrencilerin dikkatini bu farka çekiniz.
6. Öğrencilere aynı şeylerin herkes için aynı derecede önemli olup olmadığını sorunuz. 
Farklılıkların olabileceğine ve bu farklılıkları tanımak ve saygı göstermek gerektiğine 
öğrencilerin dikkatini çekiniz.

7 dakika

3 dakika

8 dakika

8 dakika

3 dakika

Bu Ders Nasıl Geliştirilebilir?
Bu ders dünyanın diğer yerlerinde ya da tarihin farklı dönemlerinde yaşayan çocukların hayatları hakkında 
düşünmeye başlamak amacıyla kullanılabilir. Öğrenciler çocukların yaşamları hakkında bir araştırma yap-
tıktan sonra farklı bir yerde ya da zamanda yaşayan çocuklar için önemli olayların dizininin hikâyesini oluş-
turabilirler. Etkinlikler öğrencilerin yaşam stilleri arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları anlamalarına; farklı 
değerleri tanımalarına ve aynı zamanda kendi değerleri ve anlayışlarını açıklamalarına yardım edecektir.
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Süre

8 dakika

Ana Etkinlikler: 
1. İkili gruplara kimlik karelerini dağıtınız. Öğrencilerden kartlardaki hangi özelliklerin 
kendi kimliklerini daha fazla etkilediği ve bunun nasıl gerçekleştiği hakkında konuş-
malarını isteyiniz. Kartlardaki ifadeleri farklı şekillerde gruplandırmalarını söyleyiniz. 
Eğer öğrenciler kendi kimlikleri açısından kartlarda yer almayan bir özelliği eklemek 
isterlerse bunu boş kartları kullanmak suretiyle gerçekleştirebilirler. 

10 dakika

Kazanımlar:
Öğrenciler kendileri için önemli olan kimlikleri tartışacak ve diğer öğrenciler tarafından seçilmiş kimliklerle 
kendi seçtiklerini karşılaştıracaktır. 

Derse Hazırlık:
Kimlikle ilgili bilgilerin yer aldığı karelerden oluşan 2. çalışma yaprağını hazırlayınız. Öğ-
rencilerin ikili gruplar halinde çalışmalarına yetecek sayıda bu çalışma yapraklarını ço-
ğaltınız. Kimlik karelerini kesiniz ancak belli sayıda boş kare de oluşturunuz. 3. çalışma 
yaprağını çoğaltarak dağıtınız veya çalışma yaprağındaki metnin sınıfta gösterilmesini 
sağlayınız. Öğretmenler bazı öğrencilerin kişisel durumlarına karşı duyarlı olmalı ve tüm 
öğrencilerin bazı kişisel detaylarını açıklamak istememesini anlayışla karşılamalıdır.

Başlangıç:
Öğrencilere ikişerli gruplar oluşturmalarını söyleyerek derse başlayınız. Daha sonra ikili 
gruplar halinde öğrencilerden “kimlik” kelimesinin ne anlama geldiğini tartışmalarını is-
teyiniz. Kendi kimliklerini nasıl tanımlıyorlar? Kendilerini oluşturan şey nedir? İki dakikalık 
tartışmadan sonra iki grubu bir araya getirerek böylelikle her grupta dört kişinin olmasını 
sağlayarak aynı etkinliği yeniden yapmalarını sağlayınız. Üç dakika sonunda öğrenciler-
den tartıştıkları hususlardan bazılarını tüm sınıfa aktarmalarını isteyiniz. Öğrencilerin söy-
lediklerini tahtaya yazınız.

Hedeflenen Öğrenme Çıktıları:  
Tüm öğrenciler kendileri için önemli olan ve kimliklerinin bir boyutunu/özelliğini yansıtan kartlardan seçim 
yapacaktır.  
Birçok öğrenci kartları seçtikten sonra onları belli bir sıraya koyup bu sıralamayı neden oluşturduklarını 
açıklayacaklardır. 
Bazı öğrenciler kendi kimliklerini daha geniş bir bağlam içinde ele alabilecekler ve bunun sonucunda farklı-
lığa saygı ve dünyanın çoğulcu bir yapısı olduğu hakkında sonuçlar çıkarabilecektir.

?Anahtar Soru:
Benim için
hangi kimlikler
önemlidir?

Dersin Amacı:

Öğrencilere kimliklerini ve nelerin onlar için 
önemli olduğunu tartışmak için fırsat sun-
mak.

2. Ders 
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Bitiş:
Öğrencilere kendi kimliklerini tanımlamalarını söyleyiniz. Öğrenciler görüşlerini farklı 
şekillerde ifade etmek isteyebilirler. Örneğin, yazarak, şiirle, resim çizerek, bir müzikle, 
pandomimle ya da bir heykel gibi donmuş bir şekilde.

15 dakika

2. Öğrenciler kendi kimliklerini tartışırlarken kimliklerinin görünen yanları (giysiler, cinsi-
yet, yaş gibi) ile kişiliklerine bağlı özellikler (öz saygı, hayata bakış gibi) ya da kültürel 
kimlik (gelenekler ya da inançlar gibi) arasındaki farka dikkat çekerek onlara destek 
sağlayınız.

3. Tartışmayı takiben tüm sınıfa gruplarında tartıştıkları hususların ana noktalarını söyle-
melerini isteyiniz. Bu her iki kişilik gruptan aşağıdaki hususları cevaplamaları istene-
rek organize edilebilir:

 a) En ilginç buldukları noktalar. 
 b) Üzerinde anlaştıkları ya da anlaşamadıkları noktalar. 
 c) Boş kimlik kartlarına ekledikleri özellikler. 

5 dakika

15 dakika

Geliştirme Etkinliği:
Üçüncü çalışma yaprağını öğrencilere dağıtınız ya da tanımları tahtaya veya bir kartona yazınız ya da 
bilgisayarda yazılmış halde önceden hazır bulundurunuz. Kültürün tanımları üzerinde öğrencilerle birlikte ko-
nuşunuz. Öğrencilere kendileri için en önemli özelliğin ne olduğunu düşündüklerini sorunuz. Başka insanları 
yargılamak için hangi özellikleri en çok kullanıyorlar? 

Bu Ders Nasıl Geliştirilebilir?
Bu ders geçmiş bir toplum ya da dünyanın farklı yerlerindeki insanlar hakkında çalışmaya başlamak 
için başlangıç olarak kullanılabilir. Öğrenciler diğer insanların kültürleri ve onlar için neyin önemli ol-
duğu (geçmişte veya şimdi) hususları hakkında bilgilenmek için çeşitli sorgulamalar gerçekleştirebi-
lirler. Bu tür sorgulamalar geçmişte dünyanın farklı yerlerinde yaşayan insanlara yönelik geliştirilen 
kalıp yargıları ortadan kaldırmak için yararlıdır. 
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Hayatınızda başınıza gelen olaylar hakkında 
düşününüz. Bunların hangileri en önemliydi? 
Aşağıdaki kutuların her birine kendinizle ilgili 
önemli bir olayı çizerek ya da bir cümle ile ya-
zarak belirtiniz. Kareler içine herhangi bir tarih 

ya da yaşınızı belirtecek bir rakam koymayınız. 
Çünkü bu kareler daha sonra bir bilmeceye dö-
nüştürülecek ve arkadaşlarınız sizin bu olaylar 
gerçekleştiğinde kaç yaşında olduğunuzu tah-
min edecekler!

Birinci Çalışma Yaprağı: Kişisel Tarihler
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Doğduğum yer Yiyecek Giysi

Din Arkadaşlarım Dil

Ulus Cinsiyet Hobiler/ilgiler

Aile Yaşadığım yer Müzik, TV programı, filmler 

Gelenek ve görenekler Eğitim

Aşağıdaki karelerde kimliklerimizi etkileyen 
farklı özellikler belirtilmiştir. Bu kareleri kesiniz 
ve hangilerinin sizin için önemli olduğunu dü-

şününüz. Boş kareleri eklemek istediğiniz özel-
likler için kullanabilirsiniz.

İkinci Çalışma Yaprağı
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Hildago, N. (1993) ‘Multicultural teacher introspection’in Perry, T. and Fraser, J. Teaching in the 
Multicultural Classroom. New York, Routledge.

1. Somut: Kültürün en maddi yani görünen seviyesidir. Giysileri, müziği, yiye-
cekler, oyunları vb. kapsar. Kültürün bu boyutu özellikle festivaller ve kutlamalar 
sırasında ön plana çıkar. 

2. Davranışsal: Kültürün bu seviyesi dil, cinsiyet rolleri, aile yapısı ve siyasi bağlı-
lıklar gibi bize sosyal rollerimizi tanımlamamızda yardımcı olur. Davranışsal seviye 
öğrenilir ve kültürel değerleri yansıtır. 

3. Sembolik: Kültürün bu seviyesi değerleri, adetleri, dünya görüşlerini, inançları 
ve dini kapsar. İnsanlar kendilerini genellikle bu seviyedeki özellikler bağlamında 
tanımlarlar. 

Kültürün üç seviyesinden bahsetmek müm-
kündür. Bu yaprağı ya öğrencilere dağıtınız ya 

da onların görebileceği bir yere asınız. 

Üçüncü Çalışma Yaprağı



Ön Açıklama
Sıklıkla tarih eğitimcileri yeni müfredat ge-

reksinimlerini okuduklarında huzursuz olurlar. 
Bu gereksinimler genellikle teorik bir biçimde 
açıklanır ve bu sebeple uygulayıcılar tarafından 
kolay anlaşılmazlar. Farklı programların benzer 
kavramları kullanmalarına rağmen bunlara çoğu 
zaman çok farklı anlamlar yüklemeleri karışık-
lığa neden olmaktadır. Bu çalışma Türk Sosyal 
Bilgiler Öğretim Programı’ndaki kavramlardan 
yola çıkarak hazırlanmıştır. Ancak daha ileri bir 
çalışmaya yönelinildiği  zaman benzer kavram-
lara farklı anlamlar yüklenebildiği görülecektir. 
Kavramlara yüklenen anlamların tam olarak 
anlaşılabilmesi için daha detaylı açıklamaların 
dikkatle okunması gerecektir. 
Öğrencilerin tarih eğitiminde bilgi, beceri ve 

anlayışlarını derinleştirmek için programlarda 
bulunması gereken temel unsurların neler oldu-
ğu noktasında son yirmi yılda ortak bir anlayış 
oluşmaya başlamıştır. Türkiye’de yeni uygula-
maya konan Sosyal Bilgiler Öğretim Progra-
mında bu ortak anlayışı yansıtan birçok unsur 
üç ayrı başlık altında ele alınmıştır; beceriler, 
kavramlar ve değerler. 
Sosyal Bilgiler Öğretim Programı beceriyi 

“öğrencilerde, öğrenme süreci içerisinde kaza-
nılması, geliştirilmesi ve yaşama aktarılması ta-
sarlanan kabiliyetler” olarak tanımlamaktadır. 
Sosyal Bilgiler Programı’nda şu beceriler detaylı 
olarak ele alınmıştır: Eleştirel Düşünme Beceri-
si, Yaratıcı Düşünme Becerisi, İletişim Becerisi, 
Araştırma Becerisi, Problem Çözme Becerisi, 
Karar Verme Becerisi, Bilgi Teknolojilerini Kul-
lanma Becerisi, Girişimcilik Becerisi, Türkçe-
yi Doğru, Güzel ve Etkili Kullanma Becerisi, 
Gözlem Becerisi, Mekânı Algılama Becerisi, 
Zaman ve Kronolojiyi Algılama Becerisi, Deği-
şim ve Sürekliliği Algılama Becerisi, Sosyal Ka-
tılım Becerisi ve Empati Becerisi. Bu başlıklar 

altında pek çok alt başlıklarda bulunmaktadır. 
Bu kısımda yorumlama, sebep ve sonuç ilişkisi, 
kültürel farklılık ve cinsiyet gibi çeşitli kavram-
lar da becerilerin içinde ele alınmıştır.  

Kavramlar başlığı altında ise, aile, Röne-
sans, ulus, küresel sorun ve estetik gibi pek çok 
kavram ele alınmış olmasına rağmen, görüldü-
ğü kadarıyla bu kavramların öğretilmesiyle ilgili 
sosyal bilgiler dersini almış genç bir insanın bu 
kavramları bilmesi gerektiği fikri dışında açıkça 
belirtilmiş bir gerekçeye rastlanmamıştır. 

Değerler başlığı altında da aile birliğine 
önem verme, adil olma, barış, dürüstlük, so-
rumluluk ve vatanseverlik gibi prensipleri ba-
rındıran bir liste bulunmaktadır. Ayrıca kültürel 
miras ve kültürel farklılığa karşı hassasiyet gibi 
tutumların geliştirilmesi de hedeflenmiştir.  
Beceriler, kavramlar ve değerler arasındaki 

farklılıkları okurken bunlardan bazılarının de-
ğişik başlıklar altında birçok kez ele alındığını 
ve sınıflandırmaların bazılarının yapay olduğu-
nu görebiliriz. Beceri, kavram ve değer arasında 
belirgin sınırlar çizmek her zaman mümkün ol-
mamaktadır. Fakat yeni öğretim programı ileriye 
dönük büyük bir adımdır ve Türk Sosyal Bilgiler 
öğretmenlerine pek çok yeni fırsat sunmaktadır. 

Bu ders Türk Sosyal Bilgiler Öğretim 
Programı’nda dile getirilmiş olan bir takım 
beceri, kavram ve değerleri ele almayı hedef-
lemektedir. Programın gereklerine uygun ola-
rak uygulanabilir, kullanıma hazır sınıf içi grup 
çalışmaları düzenlenmiştir. Bu ders örneği aynı 
zamanda tek bir çalışma ile nasıl pek çok prog-
ram hedefinin aynı anda işlenebileceğine bir ör-
nek teşkil etmektedir. Son olarak bu ders örneği 
grup çalışması gibi yeni öğretim yaklaşımları-
nın akran değerlendirmesi ve öz-değerlendirme 
için nasıl kullanılabileceğine örnek olacaktır. 
Önerilen etkinlik, sınıfı en fazla 5 kişilik küçük 
gruplara bölerek en iyi şekilde uygulanabilir. 

Olgular Bizi Hakikate Ulaştırır mı?
Hollandalı Bir Kadın Kahramanın Tarihteki Muhtemel Rolü 
Joke van der Leeuw-Roord*

Bölüm 3

* Avrupa Tarih Eğitimcileri Derneği (EUROCLIO) Genel Direktörü
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?Anahtar Soru
Olgular Bizi
Hakikate
Götürür mü?

Dersin Amacı
Bu derste öncelikle yorumlama kavramı ve becerisi üzerinde duru-
lacaktır. Tarihçilerin ve diğer kişilerin olayları, kişileri ve durumları 
neden farklı biçimlerde ve farklı araçlarla yorumladıklarının anlaşıl-
ması hedeflenilmektedir. Yorumlama, bir kişi gördüğü ve duyduğu 
her şeyi yorumladığı için karmaşık bir kavramdır. Yazılı, sözlü ya da 
görsel her gözlem bir yorumdur.
Çalışmanın anahtar sorusuna mantıklı (bilimsel) cevaplar vermek 
amacıyla öğrencilerden bir takım kaynak ve kanıtları geçerlilikleri 
ve uygulanabilirlikleri yönünden değerlendirmeleri istenmektedir. 
Son olarak öğrenciler grup olarak tutarlı, bütünsel ve gerekçeli 
açıklamalar sunabilmelidirler.

Hedeflenen Öğrenme Çıktıları
Tüm öğrenciler Kenau’nun şehrin savunmasında bir rolü olduğunu bir kaç kaynağa dayanarak söyleyebile-
cektir. 
Birçok öğrenci Kenau’nun rolünü farklı kaynakları karşılaştırmak suretiyle yorumlayabilecektir.  
Bazı öğrenciler Kenau’nun rolünün bazı tarihçiler tarafından abartılmış olabileceğini kaynakları karşılaştırarak 
fark edebilecektir. 

Kazanımlar
İster yazılı, ister sözel ya da ister görsel kaynaklara dayalı olsun her gözlemin bir yorumlama olduğunu 
kavramak. Kadının tarihteki rolünü tartışmak. Tarihsel bir olaya farklı kaynakların farklı bakış açılarıyla yakla-
şabileceğini fark etmek.  

Başlangıç:

Bu derse “herhangi bir savaş sırasında kadınların rolünün ne olabileceğini” sorarak baş-
layınız. Beyin fırtınası yoluyla elde ettiğiniz cevapları tahtaya yazınız. 

Bu derste Hollandalı bir kadın olan Kenau Simonsdochter Hasselaer’ın hayatındaki bir-
takım olaylara değinilecektir. Kısaca Kenau diye anılan bu kadın Hollanda’da Haarlem’de 
1572 yılındaki Hollanda Devrimi zamanında, İspanyol askerlerinin yaptığı kuşatma sıra-
sında yaşamıştır. 19. yüzyılda yerel ve neredeyse ulusal bir kahraman haline gelmiştir. 
Öğrencilere döneme ve sonrasına ait bir kısım kaynaklar aracılığıyla şu sorunun cevabı-
nın aranılacağını söyleyiniz: “Kenau’nun rolü şehrin savunmasında ne kadar önemliydi?"

5 dakika

Süre

3 dakika
sınıfı

bilgilendirme

Ana Etkinlikler:

1. Sınıfı en fazla beşer kişilik olmak üzere gruplara ayırınız. Her gruba ekte verilen kay-
nakları dağıtınız. Öğrencilerin “Kenau’nun rolü şehrin savunmasında ne kadar önem-
liydi?” sorusunu verilen kaynaklara dayanarak grup halinde bulmalarını isteyiniz. 
Çalışma sırasında kaynakları daha eleştirel bir gözle okumalarını sağlayacak şu iki 
destekleyici soruyu da sorunuz; “Kenau kuşatma sırasında ne yapmaktaydı?”, “O 
zamanda özel bir kişi olarak görülmekte miydi?“

3 dakika
hazırlık
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2. Öğrenciler grup halinde çalışmaya başlamadan önce onlara tarihsel bir sorunun ce-
vabını bulmak için mevcut kaynaklarla ilgili özellikle bu kaynakların tarihsel değerinin 
tespiti açısından şu soruların da sorulması gerektiği hatırlatılmalıdır (bu soruları tahta-
ya yazmanız ya da sunum programı ile yansıtmanız gerekebilir): Bu kaynak ne amaçla 
üretilmiştir? Zaman ve mekânın kaynağa etkisi ne olmuştur; kaynak taraflı mıdır? Bu 
kaynaktaki bilgiler diğer kaynaklarla çelişmekte midir? Kaynak bir olaya tanık olan birisi 
tarafından mı yoksa olayı başkalarından duyan birisi tarafından mı yazılmıştır?

3. Gruplardan kaynak materyalleri inceledikten sonra Kenau’nun rolünün şehrin savun-
masında ne kadar önemli olduğuyla ilgili görüşlerini açıklayacakları bir metin oluştur-
malarını isteyiniz. Bu metin verilen kaynakları kanıt olarak kullanmak suretiyle oluştu-
rulmalıdır. Ancak öğrenciler verilen kaynaklar arasından seçimlerini yaparken neden 
birisini ötekine tercih ettiklerini de açıklamalıdırlar.

4. Her grup ana soruyla ilgili ulaştığı sonucu kanıtlarıyla birlikte tüm sınıfa sunar.

5. Öğrencilerin Kenau hakkındaki kanaatlerini verilen kaynaklara bağlı olarak tartışma-
larını sağladıktan sonra verilen kaynaklardaki tüm bilgilerin taraflı olduklarını vurgu-
layıp onlara şu ilave bilgiyi veriniz: Kaynak 5'te bahsi geçen ünlü Hollandalı tarihçi 
PC Hooft, Kenau'nun torunlarından Cornelis Hasselaar tarafından yaptırıldığı sanılan 
Groeneveld Kalesinin içindeki konağın düzenli ziyaretçilerinden biridir ve Kenau'dan 
1642 yılında yazdığı "Dutch Histories" isimli kitapta bahsetmesinin tek sebebi bu 
konağı ziyaret esnasında duyduklarıdır.

 Kaynaklara göre elimizde emin olabileceğimiz çok az kanıt niteliğinde bilgi bulunmak-
tadır. Tek gerçek bilgi onun şehre odun götürdüğüdür. Bu savaşa bir katkıda bulun-
muş olabilir ya da bunu bir iş kadını olarak da yapmış olabilir. Kaynaklardaki tüm diğer 
bilgiler taraflıdır. 

5 dakika
bilgilendirme

25 dakika
grup çalışması

20 dakika

7 dakika

Bitiş

Sunumlardan sonra akran değerlendirmesi yoluyla gruplara diğer grupların sonuçları 
hakkında ne düşündüklerini sorunuz. Sunumlarla ilgili şu sorular sorulabilir: “Sizce grup 
anahtar soruya cevap verebildi mi?”, “Eleştirel bir biçimde kanıtları yorumlayıp geçerli ve 
ispatlanmış bir sonuç ortaya koyabildi mi?”

Son olarak gruplardan kendi sonuçlarını diğerleriyle kıyaslayarak kendi gruplarının sonuç-
larını değerlendirmelerini isteyebiliriz. Yine grup olarak ne kadar iyi çalışıldığı değerlendi-
rilebilir (bu kanıya nasıl vardıkları belirtilmelidir).

Tüm bu etkinliklerden sonra bu çalışmada hangi kavram, beceri ve değerlerin ele alın-
dığını tüm sınıf tartışmasıyla ele almak mümkündür. Bu çalışmada kullanılmış olan Türk 
Sosyal Bilgiler müfredatında bulunan beceri ve yeterliliklerin çeşitliliği oldukça fazladır. 
Değinilmiş olan temel kategorilerin bir çoğu; eleştirel ve yaratıcı düşünme becerileri, 
araştırma ve iletişim becerileri, problem çözme ve empati becerileri, gözlem ve sos-
yal katılım becerileri olarak listelenebilir. Ayrıca gerçekçi, destekli ve yapılandırılmış bir 
cevap istemekle Türkçe’ yi doğru, güzel ve etkili kullanma becerisinin de uygulamaya 
koyulmuş olduğu söylenebilir. Çalışma aynı zamanda vatandaş, kanıt, görüş ve savaş gibi 
kavramları içermekte ve son olarak ta öğrencilerden bilimsel bir yaklaşım sergilemelerini 
istediği için bilimsel genelleme yapma becerisinin gelişmesine de fayda sağlamaktadır.

6 dakika

6 dakika
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Aşağıdaki kaynaklar Kenau’nun rolünün 
Haarlem kuşatması sırasında ne denli önemli 

olduğu sorusuyla ilgili farklı bakış açıları sun-
maktadırlar.

 Kaynak 1:

Kenau savaşan bir grup kadının komutanı olarak gösteren bir resim. 854 yılı tarihli bu 
resim, Haarlem kuşatmasından yaklaşık 300 yıl sonrasına aittir. Kasabanın Belediye Meclisi tara-
fından yaptırılmış ve Haarlem belediye binasında sergilenmiştir. 

Bu resmin renkli bir versiyonu kitabın sonunda Ek-1’de verilmiştir.
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 Kaynak 2:

1945 tarihli bir romandan alıntı. Yazar Kenau’yu ulusal bir kahraman olarak tanıtmıştır. 

Aralık 1572. II. Philip’e karşı Hollanda şehirlerinde aktif bir ayaklanma başlamış-
tır. Haarlem de isyankarlar arasındadır. İspanyol askerleri Haarlem’e saldırıp burayı 
kralın adına yeniden ele geçirmeye hazırdırlar. Haarlem vatandaşları kendilerini saldırı-
ya hazırlarlar. Şehir duvarları yükseltilmiş ve toplar yerlerini almıştır.
Nanning Borst tersanesi sahibinin dulu Simon kızı Kenau endişelidir. Zutphen ve Na-

arden gibi şehirlerin kaderinden haberdardır. Bu şehirler İspanyol askerleri tarafından 
kuşatma altına alınmış ve fethedilmiştir. Evleri yakılmış ve yağmalanmıştır. Sakinlerinin 
büyük bir kısmı da katledilmiştir.
Herkes beklerken ilk İspanyol top atışları yine de bir sürpriz olur. Camlar kırılmıştır ve 

parçalanmış odunlar gökyüzüne doğru havalanmıştır. Trompet sesleri savunmacıları şehir 
duvarlarına çağırır. Kenau’nun oğlu Nicolaas da müdafaacılar arasındadır. Arkadaşla-
rıyla birlikte İspanyol askerlerini durdurmayı başarmışlardır. Gecenin çöküşüyle birlikte 
askerler geri çekilmiştir.
Fakat kutlamaya ayıracak vakit yoktu. Toplar duvarlara zarar vermişti ve duvarlarda 

gedikler açılmıştı. Yüzlerce kadın ve erkek birlikte çalışarak duvarları tamir etmiş ve önce-
kinden de iyi bir hale getirmişlerdi. Artık bir sonraki saldırı için bekliyorlardı.
İspanyollar kasabayı kuşatma altına alıp kasaba sakinlerini aç bıraktılar. Ardından 

şehre saldırdılar. Şehri almayı başaramadılar, fakat çok sayıda kişi öldü. Kenau’nun oğlu 
Nicolaas da ölenler arasındaydı. Kenau acıyla kahrolmuştu ve ölen oğlunun intikamını 
almaya karar verdi.
Şehrin komutanına gitti ve “benim gibi pek çok kadın kocalarını ve oğullarını kaybetti. 

Onlar da kasabayı tıpkı askerlerimiz ve müttefiklerimiz gibi savunmak istiyorlar. Lütfen 
bizimde duvarları savunmamıza izin verin, bize mızrak ve kılıç verin” dedi. Komutan 
kafasını çevirdi ve oda boyunca yukarı aşağı yürümeye başladı. Bir zaman sonra şöyle dedi 
“bir kadının senin konuştuğun gibi konuştuğu ender görülür, seni takdir ediyorum. Şehri 
tıpkı erkekler gibi savunmak istediğinizi anlıyorum. Bir kadınlar ordusu oluştur!”
Bu görüşmeden sonraki ilk hücumda kadınlar duvarlardaydı etek giyinmiş halde ol-

malarına rağmen ellerinde tabanca ve kılıçlarla. “Bakın” Kenau duvarlarda ilk İspanyol 
askerini fark eder. Ordusunu gönderir ve bağırır “silahlarınızı kullanıp bu katilleri bura-
dan kovun!” Kadınlar savaşıp İspanyolları geri sürdüler.
Peki her şey nasıl sona erdi? Haarlem yenildi. Yiyecek sıkıntısı çok büyüktü bu yüzden 

savaşmaya devam edemediler. İspanyol askerleri şehri ele geçirip yüzlerce insanı katlettiler.
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 Kaynak 3:

Arcerius tarafından 1573 yılında Haarlem’de yazılmış olan bir günlük.

Kadınlar arasında oldukça erkek ruhlu bir kadın vardı adı Kenau olan, artık genç değildi. Ol-
dukça zengindi. Parasıyla şehri savunmak için silah aldı. 

 Kaynak 4:

Bir Alman asker tarafından yazılmış günlük. 
(Asker Kenau’yu tanımıyordu. Fakat onun adını duymuştu.)

Haarlem’de Kenau adında bir kadın olduğu kesindir. Ölmüş kocası bir gemi yapımcısıydı. Bu 
kadın belinde bir tabanca ve elinde bir baltayla dolaşırdı. Fakat bazıları onun sırtında bir mızrakla 
dolaştığını söyler. İspanyol baskını sırasında şehri savunanlara cesaret verdi ve cephane dağıttı. Ayrıca 
onlara bira verdi. Kuvvetli hücumlarda bile dışarı çıkıp erkelere cesaret vermeye cüret edebildi.'

 Kaynak 5:

Ünlü Hollandalı tarihçi Hooft’un 1642’de Kenau hakkında yazdıkları.

‘Haarlemlilerde yüzlerce kazıcı vardı, her çeşit insan ve ayrıca Kenau Simons Hasselaars’ın gözeti-
minde aynı işi yapan 300’de kadın. O cesur bir kadındı, en iyi ailelerden birinden gelen 46 yaşında 
bir duldu. Kadın giysileri giyerken, düşmanı mızrak ve tüfekle geri püskürtmekten korkmuyordu'.

 Kaynak 6:

1586’da Kenau tarafından Haarlem belediye başkanına yazılmış bir mektup.
Mektup 1573 yılında şehrin savunulmasını ve Kenau’ nun şehir savunmasına yardımcı olmak 

için şehre odun götürmesini anlatır. Kendisine 250 Florin vaat edilmiş olmasına rağmen hiçbir 
ödül almadığından yakınmaktadır. Kenau kuşatmadaki rolünden bahsetmiştir:

‘Şehrin savunmasına, şehir düşmanlar tarafından sarılmışken, iyi bir vatansever olarak yardımcı 
oldum.’

 Kaynak 7:

1589’da Kenau’nun ölümünden bir yıl sonra kızının avukatının yazdığı bir mektup. 
Mektupta bu kez şehir konseyinden borçlu oldukları miktarın Kenau’nun çocuklarına öden-

mesi istenmiştir. Mektupta ayrıca Kenau’nun Haarlem’in ele geçirilişinden sonra neden şehri terk 
ettiği de anlatılmıştır.

Yeni şehir konseyi Haarlem’in İspanyollarla arası iyi olan sakinlerinden oluşmuştur. Kenau ve 
diğer vatandaşlar bu insanlar tarafından nefret edilen kişilerdi. Kenau Haarlem’e geri dönmeyi 
denememeliydi bile. Mallarına el konulması ve daha başka tehlikelerle karşı karşıyaydı.



Yerel Kahramanları Hatırlamak 
Dr. Dean SMART*

Ön Açıklama
Bu bölümde, öncelikle tarihsel anlatıları na-

sıl oluşturduğumuz ile kimleri yerel ve ulusal 
kahramanlar olarak gördüğümüz konusu üze-
rinde durulacaktır. Sonrasında “kimin” tarihine 
değer verdiğimiz hususunda “gerçeğin” bula-
nıklaştığı yerlere değinip, geçmişle ilgili bakış 
açılarında nerelerde ihtilaf olduğu konusuna 
değinilecektir.  
Burada kullanılan materyaller, bize tarihsel 

bir kişinin günümüzde nasıl hatırlandığı ya da 
hatırlanması gerektiği hususlarında düşünmeye 
sevk edecek niteliktedir. Öğrencilere öncelikle 
kasıtlı olarak incelenen kişinin özel ve önemli 
olduğunu işleyen ve onun hakkında olumlu fi-
kirler taşıyan kaynaklar verilmiştir. Bu kişinin 
yaşadığı şehrin merkezi bir yerine heykeli ve 
önemli binalara onun adı verilmiştir. Bu sebeple 
dikkate değer bir yerel kahramandır. Fakat daha 
sonra sunulan kanıtlarla birlikte, daha önce ve-
rilen bilgiler doğru olmasına rağmen, bu kişinin 
Bristol halkıyla paylaştığı ve bu şehirde yatırı-
ma dönüştürdüğü zenginliğinin, günümüzde 
etik olarak kabul edilemeyecek kaynaklardan 
elde edildiği ortaya konulmaktadır.

 
Ön Bilgi
Edward Colston (1636-1721) Bristol’de 

doğmuş olan, fakat sonradan Londra’ya taşınan 
ve Surrey – Mortlake’de ölen zengin bir tüc-
cardı. Servetinin büyük bir kısmını Bristol’de 
King Street ve St. Michales tepesinde imaret-
haneler ve en büyüğü “Colston Okulu” (orijinal 
adı Colstons Hastanesi) olan okullar yaptırmak 
için harcamıştır.  Günümüzde şehrin ana konser 
salonu olan Colston salonunun bulunduğu Bü-
yük Aziz Augustine Evinin arkasındaki arazide 
1710 yılında kurulmuş olan okulu idare etme-

leri için Girişimci Tüccarlar Topluluğu’na nakdi 
yardımlarda bulunmuştur. Okul 1861 yılında 
Stapleton' a taşınmıştır.
Edward Colston, 1710 yılında Bristol’den 

Milletvekili seçilmiştir. 1721 yılında öldüğünde 
Bristol’deki All Saints Kilisesi’ne gömülmüştür. 
Okulda ve şehir merkezinde onun anısına dikil-
miş heykeller bulunmaktadır. Okulun yemek 
salonunda ve İngiltere kilisesinin Bristol’deki  
Piskopos Sarayının ana girişinde portresi asılı-
dır. Edward Colston’un doğum günü eski Julian 
takviminde Kasımın 2’sine, İngiltere’ye 1752 
yılında gelmiş olan Gregorian takviminde ise 
Kasımın 13’üne denk gelmektedir.  Bristol’de 
Edward Colston’un anısına kurulmuş dört top-
luluk vardır: Colston topluluğu, Colston gü-
nünü Kasımın 2’sinde kutlar. Çapa, Yunus ve 
Minnettarlık adlı topluluklar ise bu günü Kası-
mın 13’ünde kutlarlar.
Colston’un servetinin önemli bir kısmı Tran-

satlantik köle ticaretinden gelmektedir. Bu ne-
denle Bristol’deki Afrika-Karayip topluluğunun 
bir kısmı, azınlıkların acısından kâr elde etmiş 
olan böyle bir kişinin yaşamının övülmesinin 
yanlış olduğunu dile getirmektedirler.

Bölüm 4

* West of England Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bristol, İngiltere
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Bu konunun öğretimi amacıyla altı adet materyal sunulmuştur.

Etkinlik yapraklarının başlıkları Dersle İlgili Beceri ve Kavramlar

1 Heykel (Kaynak A)
Görsel kaynak kullanımı- Tümdengelimci çıkarsa-
ma.

2 Sınıflandırma kartları Görüş oluşturma ve bunun güvenirliğini tartışmak.

3
Edward Colston Hakkında Açıklama (1636-1721) 
(Kaynak B)

Kanıta dayalı tarihsel bilgi ve yargılara ulaşmak.

4
Edward Colston Hakkında Alternatif Görüş
(Kaynak C)

Tarihsel yargıları değerlendirmek ve farklı kaynak-
lardan gelen kanıtları karşılaştırmak.

5 Edward Colston Hakkındaki Tartışma
Dengeli açıklamalar yazmak ve tarihsel bir argü-
man oluşturmak.

6
Bristol Haberleri gazetesinden parçalar

(Kaynaklar D-G)
Olaya çoklu bakış açısıyla yaklaşmak.

 Ders Materyalleri

?Anahtar Sorular
Neden bazı insanlar tarihsel 
olarak önemli bir kişi ve
yerel kahraman olarak
hatırlanmaktadır?

Bu zamanla değişir mi?

Ünitenin Amaçları
Öğrenciler, bazı tarihsel kişiliklerin nasıl olup da tarihte özel 
bir yere kavuştuklarını bir takım “hatıralarla” bağlantı ku-
rarak anlama imkânı elde edeceklerdir. Öğrencilerin aynı 
zamanda bu tür kişilerle ilgili yorumların ve değerlerin de-
ğişme potansiyelinin söz konusu olduğunu ve bunun sonu-
cunda bu kişilerin sahip olduğu özel statünün tartışılan bir 
konu olabileceğini kavramaları amaçlanmıştır.

Hedeflenen Öğrenme Çıktıları

Tüm öğrenciler Edward Colston' un güçlü yerel bağlantıları olan başarılı bir tüccar olup yaşadığı şehre 
katkılarının çok olmasının ona  “yerel kahraman” statüsü kazandırdığını ve onun toplumda önemli bir yeri 
olduğunu anlayacaklardır.

Birçok öğrenci Edward Colston hakkında günümüzde bir tartışmanın olup olmadığını açıklayıp tarihsel kanıt 
ve sonuçla (kaynaklarla) desteklenen kişisel bir görüş sunacaklardır.

Bazı- nispeten daha az yetenekli- öğrenciler geçmişteki kişileri değerlendirmek bağlamında sınırlı bir 
farkındalık kazanıp Colston hakkında taraflı bir görüş elde edebilir ya da ağırlıklı olarak iddialara ve tarihsel 
kanıtlara dayanan bir görüş sahibi olabilirler.

Bazı- nispeten daha yetenekli- öğrenciler çoklu bakış açısı ve tarihin toplumsal olarak nasıl anlaşıldığından 
yola çıkarak Colston taraftarı ve düşmanı bakış açılarında doğruluk payları olduğunu gösteren karmaşık 
bir yaklaşım sergileyebileceklerdir. Ayrıca geçmişteki insanların tutumlarının günümüzün ahlaki yargıları ile 
değerlendirilemeyeceğinin farkına varacaklardır. Bu öğrenciler kendi bakış açıları hakkında iddialarını destek-
leyecek bilgiler ortaya koyarak dengeli ve destekli bir açıklama sunabileceklerdir.
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1. Ders 

Ana Etkinlikler:
1. “Heykel” başlıklı 1 nolu çalışma yaprağını kullanınız.
 Bu çalışma yaprağı Bristol’ün merkezindeki bir heykeli göstermekte olup 4 soru sor-
maktadır.

 • Bu resimde ne görebiliyorum?   
 • Burada ne gösterildiğini düşünüyorum? 
 • Bu resimle ilgili başka ne bilmek isterdim?
 • Daha fazla bilgiyi nasıl bulabilirim?
 Öğrenciler çalışma yaprağı ile uğraşmaya başlamadan önce (ve daha sonra öğren-
ci cevaplarını tartışmadan önce), gözlemlenebilen/olgusal gerçekler, gözlemler ve 
görüşler arasındaki farklılığı belirgin hale getiriniz. Bu çalışmanın amaçlarından birisi 
öğrencilerin gördükleri bazı şeylerin olgu/gerçek olduğunu anlamalarını sağlamaktır. 
Örneğin resim bir adamın heykelini göstermektedir, bu kişi eski tarz kıyafetler giymek-
te ve elinde baston tutmaktadır. Ancak bazı şeylerin yorum ya da bizim çıkarımlarımız 
olduğunu anlamaları da sağlanmalıdır. Örneğin “sanırım bu geçmişte ünlü olan birisi” 
yorumuna karşı gözlemimize dayanarak “bence iyi birisine benziyor” çıkarımı yapılabi-
lir. Yorumlar ve gözlemler arasındaki fark şudur: ilki onu desteleyecek bir çeşit kanıta 
ihtiyaç duyarken, gözlem kanıta gerek duymayan bir görüş ve bakış açısıdır.

 Ayrıca öğrencilerin pek çok tarihsel kaynağın bizlere ilgi çekici ve bazense can sıkıcı 
cevaplandırılmamış sorular sunduğu gerçeğine dikkat etmelerini sağlayarak “Bu re-
simle ilgili daha başka ne bilmek isterler?” “Nasıl bulabilirler?” sorular hakkında da 
tüm sınıf tartışması gerçekleştiriniz. 

2. Heykeldeki kişinin hayatı/serveti hakkında herhangi bir bilgi ortaya koymadan heykeli 
tartıştıktan sonra şimdi bir dizi karakter özelliklerini listeleyen 2 nolu yaprağı kullanı-
nız. Aşağıdaki karakter özelliklerinden hangisinin Edward Colston’u tanımlamak için 
kullanılabileceğini gerekçeleriyle birlikte sorunuz.   

 Düşünceli, Gaddar, Anlayışlı, Sert, Gururlu, Bencil, Merhametli, Sıradan, Zarif, Umur-
samaz, Nazik, Hoşgörülü, Duyarsız.

Kazanımlar

Öğrenciler Edward Colston'un birtakım toplumsal çabaları cömertçe destekleyen önemli 
bir tarihsel kişilik olduğunu ve bu sebeple memleketinde oldukça olumlu bir şekilde ha-
tırlanmakta olduğunu anlayacaklardır.

Not: Bu dersin ilk çalışmaları sizin öğrencilere Edward Colston hakkında hiçbir bilgi 
vermemenize ve buna karşın öğrencilerin kendi kendilerine verdikleri kararlar ve 
mevcut bulgular doğrultusunda geliştirdikleri görüşlere dayanmalıdır.

Başlangıç:

Birtakım politikacı ve futbolcular gibi ünlü kişilerin resimlerini kullanınız. Öğrencilerin kah-
ramanları kimlerdir? Kim ünlü ve neden? Bu tür insanlar tarih boyunca bu kadar ünlü 
müydüler? Bunlar ünlü olmak istemişler miydi? Bu kişiler torunları tarafından ne yaptıkları 
için ve nasıl hatırlanmak isterlerdi?

Süre

5 dakika
Tartışma

2 dakika
giriş

6 dakika 
çalışma 
yaprağına 
cevap verme

6 dakika
bilgilendirme 
ve tartışma

6 dakika 
özellik 
kartlarının 
küçük 
gruplarda 
tartışılması
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2. Ders 

Kazanımlar

Öğrenciler Edward Colston hakkındaki görüşlerini yeniden gözden geçirmek için daha 
fazla kanıt kullanırlar, “yerel kahraman” kavramını tekrar gözden geçirirler ve geçmişteki 
bir kişinin hatırlanmaya değer olması hususunda hangi kriterleri kullandığımızı düşünür-
ler. Öğrenciler Colston hakkında bir yargıya ulaşabilirler ve “tarihsel önem” kavramını 
sorgulayabilirler.

Başlangıç

Colston gününde yapılan anma törenleriyle ilgili resimler gösteriniz- Bkz.
http://www.colstons.bristol.sch.uk/09-news/ColstonDay13Nov2008.html
Edward Colston bu insanlar tarafından bir kahraman olarak mı görülmektedir?

Süre

5 dakika
Tartışma

Bitiş:

Kahramanlar hakkında tartışma – Colston bir kahraman mıdır? Onu hatırlamak ve anmak 
için daha fazla şey yapmalı mıyız?

5 dakika

6 dakika 
paylaşma 
süresi

4 dakika
okuma ve 
tartışma
10 dakika
yazma

10 dakika
Sorgulama 
etkinliği

 Burada öğrenciler Colston'un gerçek karakterini değerlendirmemektedirler. Onların 
yaptıkları heykeltıraşın heykele yansıtmış olduklarından hareketle bir yargıya varmak-
tır. Bu bir yorumdur. Bazı öğrenciler bu durumu ortaya koyabileceklerdir. Fakat bu 
durumu eğer öğrencilerden birisi henüz ortaya koymamışsa bunu onlara belli etme-
yiniz.

 Bu resimden yola çıkarak Colston hakkında başka hangi karakteristik özelliklere ula-
şabilirler?

3. Colstonla ilgili 10 açıklama sunan 3 nolu yaprağı kullanarak onun yaşamı ve yap-
tığı iyi işleri okuyunuz (ya da fotokopi yoluyla öğrencilere dağıtıp onların okumasını 
sağlayınız). Öğrencilere şu soruları sorunuz: Buradaki ifadeler doğru mu? Bu kişi bir 
yerel kahraman mı? Yerel kahraman demekle ne ifade ediyoruz? Öğrencilerden bu 
kişinin Bristol’de hatırlanması gereken önemli bir kişilik olup olmadığını yazmalarını 
isteyiniz.

4. 4. Bu noktada ben genellikle bir 17. yüzyıl kostümü ve peruğu takarak Edward Colston 
rölünde sınıfa girerim ve öğrencilerin bana sorular sormasına izin veririm. Bu kısım 
için basit bir köstüm ya da daha detaylı bir kostüm kullanabileceğiniz gibi öğrencilerin 
karşısına oturup onlara sizin Edward Colston olduğunuzu düşünmelerini söyleyerek 
de bu çalışmayı yapabilirsiniz. Eğer öğrenciler soru sormakta sıkıntı çekerlerse onlara 
“Bristol’ün önemli vatandaşlarını hatırlayıp hatırlamadıklarını sorarım” ve nasıl hatır-
landığımı sorarak onları konuşmaya teşvik ederim.

 Öğrencilere bu etkinlik sırasında Colston’la ilgili herhangi olumsuz bir bilgi vermem. 
Bazıları nasıl para kazandığımı ya da işimin yasal ve adil olup olmadığını soracaklardır 
Ben de zamanın koşullarını göz önünde bulundurarak onlara tabiki “yasal ve adil” 
cevabını veririm.
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Ana Etkinlikler:

1. Colston hakkında daha fazla bilgi sunmak için “Colston'a Alternatif Bir Bakış” adlı 
4 numaralı yaprağı kullanınız. Öğrencilerin bakış açıları nasıl değişti? Bakış açılarını 
değiştirmeleri gerektiğini düşündüler mi? 

2. İnsanların Colston hakkında ne düşündüklerini ortaya koyan ve onun hakkındaki tar-
tışmaların hangi hususta odaklandığını gösteren Edward Colston Hakkında Tartış-
ma: İlave Bilgilendirme adlı 5 numaralı yaprağı öğrencilere dağıtınız. Bu çalışma 
yaprağı kendi cevaplarını bulmalarına yardımcı olmak amacıyla bir yazı yazma etkin-
liği için kullanılacaktır. 

3. Günümüzdeki Bristollülerin Edward Colston’a nasıl farklı bakış açılarıyla baktıklarını 
görmek için Bristol Haberlerinden Alıntılar başlıklı 6 numaralı yaprağı kullanınız. 
Bu görüşler nasıl ve neden birbirinden ayrılmaktadır? Beyaz kökenli bir İngiliz vatan-
daşıyla siyahi bir İngiliz vatandaşının bakış açıları farklılık gösteriyor mu? Gösteriyorsa 
bunun nedeni ne olabilir? 6 numaralı yaprağı öğrencilerin yazmakta oldukları yazılara 
detaylar eklemek için kullanınız.

 Bu dersin bir bölümünde kendinizi tekrar Edward Colston rolünde sunarak öğrencile-
re onun hayatını yeniden sorgulama fırsatı sunabilirsiniz.

5 dakika

5 dakika ödevi 
düzenlemek 
için,

15 dakika 
yazmak için

5 dakika 
tartışma,
10 dakika  
yazmak için

10 dakika

Bitiş:

Tartışma: Edward Colston hakkında ne düşünüyorsunuz? O önemli binalara adı verilmesi 
gereken yerel bir kahraman mıdır? Yoksa bu denli saygıyı hak etmeyen birisi midir?

Şimdi öğrencilerden vardıkları kararı yazılarına eklemelerini isteyiniz.

5 dakika

Bu Ders Nasıl Geliştirilebilir?
Kahramanlık ve tarihsel önem kavramlarını düşünmek

Bu çalışma tarihte kimleri önemli gördüğümüz ve onlar hakkında neler bildiğimizi ortaya koymaya ve bunun 
üstünde düşünmemizi sağlamaya dönük bir fırsat sunmaktadır. Ayrıca bizlere şöhret, tanınmışlık ve önem 
kavramları hakkında ve bu meseleleri daha derinlemesine araştırmakla nasıl bir değer elde edilebileceği hu-
susunda bir fikir sunmaktadır. Öğrencilerin gerçek kahramanlar ve kötüler hakkında bir sunum ya da açıklama 
yapmaları da istenebilir. 

Bilgi İletişim Teknolojilerini (BİT) Kullanarak Araştırma ve Değerlendirme Ödevleri

Edward Colston'un yaşamının hatırlanmasını sağlayan resimler internette bulunmaktadır ve bu resimler 2. 
dersi destekleyecek bir PowerPoint sunusu hazırlamak için kullanılabilir. Alternatif olarak öğrenciler Colston 
Vakasına bakış açısının ve yorumların zamanla nasıl değişebildiğine bakarak bir sunum hazırlayabilirler.

Ayrıca BİT aracılığıyla Transatlantik Köle Ticaretinin doğasını araştırmak ve Bristol, İngiltere ve diğer Avrupa 
devletlerinin bu ticaretle ilişkilerini incelemek de mümkündür.  

Bu konuda  www.historyfootsteps.net ve www.understandingslavery.com web siteleri kullanılabilir.
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2. Sınıflama Kartları

Düşünceli Maceraperest

Acımasız Saygılı

Sert mizaçlı Gururlu

Bencil Şefkatli

Alelade Rafine

Kayıtsız Anlayışlı

Kibar Duyarsız



Çoklu Bakış Açısıyla Sosyal Bilgiler ve Tarih Öğretimi • 31

3. Edward Colston (1636-1721) Hakkında Ön Açıklama

1. Bir İngiliz hayırsever. Bristol’de 2 Kasım 1636’da zengin bir tüccar olan William Colston’nun oğlu olarak 
doğdu. 

2. Tarihçiler Edward’ın İspanya’da ailesinin şarap ve yağ işlerini yönetmek için bir kaç yıl harcadığını düşü-
nürler. Aile serveti daha da büyür.  

3. İngiltere’ye döndüğünde Londra’ya yerleşip kendi servetini oluşturmaya başladı. Bir şeker fabrikası kurdu 
ve Bristol’le ticari kazanç sağladı. 

4. 1681’de babası öldü. Edward, Christ’s (Mesih’in) Hastanesi’ne çok cömert yardımlarda bulundu ve has-
tanenin yönetim kuruluna girerek yöneticisi oldu.

5. 1682 yılında Bristol Yerel Yönetimi hemen hemen iflas etmiş durumdaydı. Şehir kayıtlarına göre, Edward 
şehre 1800 Sterlin borç para verdi ki, bu miktar o zaman için çok büyük bir paraydı. 

6. 1683’de Edward şehir kayıtlarına yüksek statüye sahip tüccar sınıfından birisi olarak geçirilir: o saygın 
bir vatandaş, bir St Kitts tüccarı, Müteşebbisler Derneği üyesi idi. 1684’de Bristol’ün zengin mahallesi 
Clifton’un işlerini yöneten komitelerden birine atandı. 

7. 1691’de 8000 Sterline mal olan 24 fakir erkek ve kadın için bir darülaceze kurdu.  Altı denizci için bir 
ev kurdu ki, bu kendisine 600 Sterline mal oldu. Kral Caddesindeki “Tüccar Darülacezesi’ne maddi katkılar 
sağladı. Her yıl büyük miktarlardaki parayı fakir insanları destekleyen hayır kurumlarına bağışladı. Ancak 
sağladığı desteğin sadece İngiltere Kilisesi’nden olan insanlara verilmesi konusunda katı bir şartı vardı. 

8. 1696’da 40 erkek öğrenciyi giydirmek ve eğitmek için 8000 Sterline bir vakıf kurdu. Altı yıl sonra okul 
binasının yeniden inşa edilmesi için 1500 Sterlin verdi. 1708’de başka bir okulu inşa etmek ve sürdürmek 
için 41,200 Sterlin ödedi. 

9. 1710-1713 yılları arasında Bristol Milletvekili olarak parlamentoda görev yaptı. 1721 yılında 85 yaşınday-
ken vefat etti. Bristol’ deki All Saints’ Kilisesi’ne gömüldü. 

10. Bugün Bristol şehrinde Edward Colston’nun adının verildiği iki özel lise, bir ilköğretim okulu, dört yol, iki 
darülaceze, şehrin ana konser binası, çok büyük ve çok merkezi bir yere inşa edilmiş iş hanı vardır. Şehrin 
meydanındaki tiyatrolardan birine ve savaş anıtına yakın bir yere Edward’ın heykeli dikilmiştir. 

 Kaynak B
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4. Edward Colston Hakkında Alternatif Bir Görüş

‘Edward Colston, zamanının İngiliz hayırseverliği için model bir kişiydi. Oldukça zengin bir adamdı ve 
gelirinin büyük bir oranını ihtiyaç sahiplerine vermişti. 18. yy’da onun cömertliğinden okullar, kiliseler, 
fakir evleri, çeşitli cemaatler ve hastaneler faydalandı. “Her yardıma muhtaç dul benim eşimdir ve 
onun yetimi benim çocuğumdur” diyerek iftihar ederdi.  Ancak bazı gruplara sağladığı böylesi yardımlar 
başka bazılarının acıları sayesinde gerçekleşiyordu. Colston bir köle tüccarı idi.  

Eğer kârlar yüksekse riyakârlık kolaydır. Daha mükemmel bir düzenleme herhalde hayal edilemezdi: 
Fabrikada üretilmiş ürünler Afrika’ya, köleler ise Batı Hint adalarına götürülürdü ve buradan şeker ya da 
rom İngiltere’ye taşınırdı. Dünyanın en barbar endüstrisi dünyanın en medeni kültürüne hemhal edil-
mişti. Köle ticaretinden doğrudan faydalanmayanlar bile bu ticaretle derinden ilişkiliydiler. Kölelerin çok 
önemli bir kısmı şeker tarlalarında çalıştırılıyordu ve Britanyalılar doymak bilmez bir “tatlı dişe” sahipti-
ler. Bir fincan kahve, bir çikolata barı, bir yudum rom, hepsi köle ticaretini artırıcı etkilerde bulundu. 

Gerard DeGroot 
St. Andrews Üniversitesi,
 Çağdaş Tarih Profesörü,

 İskoçya.

 Kaynak C
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Colston köle ticareti ile Kraliyet Afrika Şirketi’nin resmi bir görevlisi sıfatıyla uğraştı. Servetinin büyük bir 
kısmını köle ticaretinden elde etti. Öldüğünde çok büyük miktardaki parayı farklı Bristol okullarına, hastane-
lerine ve kiliselerine bıraktı. 

Colston Bristol’de hâlâ anılmaktadır. Şehrin merkezinde onun bir heykeli vardır ve şehrin ana konser salonu-
na onun adı verilmiştir. Birçok cadde ve yol ile şehrin merkezindeki manzaraya büyük oranda hâkim olan çok 
büyük bir iş hanına onun adı verilmiştir. Fakat Colston anıtlarında, heykelinde ya da kamusal alanda onun 
adını taşıyan binalarda onun köle ticaretiyle olan ilgisi hakkında hiç bir ifade yer almaz. 

Bazı insanlar Colston’nun parasının büyük bölümünü köle ticaretinden elde ettiği için hiç anılmaması ve 
hatırlanmaması gerektiğini düşünmektedirler. Bristol, Colston Konser Salonu’nun yerine geçecek yeni bir 
salonun inşa edilmesini umut etmektedir.

5. Edward Colston ve Büyük Tartışma: İlave Bilgilendirme

Bristol’ün yerel gazetesi Bristol Haberleri’nde çıkan aşağıdaki mektuplar yeni konser salonunun 
adının Colston Konser Salonu olarak kalıp kalmaması hususunda farklı görüşleri göstermektedir. 

Sizin Ödeviniz 
Bristol Haberleri'ndeki mektupları kararınızda yardımcı olacak şekilde kullanıp, Colston 

Salonu’nun adının değiştirilip değiştirilmemesi gerektiğine karar veriniz. Görüşlerinizi belirten bir 
yazı yazınız. Aşağıdaki verilmiş fikirleri ya da yazı şablonunu kullanabilirsiniz.

Cümlelerinize şu şekilde başlayabilirsiniz…
Bu fikirler size yardımcı 

olabilir

Cümleye fikrinizi 
destekleyecek ilk sebeple 

başlayabilirsiniz

Bence Colston Salonu’nun adı değiştirilmeli/
değiştirilmemeli çünkü….

Tarihsel önem

Duygu yoğunluğu

Kamuoyunun görüşleri

Geçmişi dürüst bir şekilde 
hatırlamak 

Tarih hakkında 
düşüncemizin değişmesi  

Sonraki paragrafta- yeni 
bir kanıt ve muhakemeyle 
devam edebilirsiniz

İsmin değiştirilmesi/değiştirilmemesiyle ilgili başka 
bir sebep ise…..

Görüşünüzü desteklemek 
için başka bir sebep…
belki siz üçten fazla sebep 
öne sürebilirsiniz?

Bunlara ek olarak, Colston Salonu hâlihazırdaki adını 
korumalı/korumamalı çünkü…

Sonuç yargıları ve özet Sonuç olarak şunlar söylenebilir..…
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6. İlave: Bristol Haberlerinden Alıntılar

Mektup 1:
Saygıdeğer Beyefendi, 
Colston Salonu hakkındaki tartışmayla ilgili mektubu ilgiliyle okudum. Salonun adının değiştirilmesini düşünü-
yor olmamız bence utanç verici…. Eminim ki Bristol şehrinin çoğunluğu da benim gibi düşünüyordur. 
Bristol şehri de köle ticareti ile çokça ilgilendiği için şehrin adını da değiştirelim o zaman?... Acaba Colston 
ismine karşı olanlar Japon ya da Alman arabaları kullanıyorlar mı, ya da Japon/Alman elektronik aletleri var 
mı? Tahminimce bu soruların cevabı evettir. Almanları bizim balık ve patates kızartması dükkânlarımızı bom-
baladığı için affettik- ve biz Edward Colston’u yaptığını düşündüğümüz şeyler için de affedebiliriz. 
Bize geçmişte yanlış şeyler yapmış olanlarla barış yaptığımıza göre, lütfen Bay Colston’u huzur içinde bıra-
kalım. 
Saygılarımla,
Molly Griffin, 84 yaşında.

Mektup 2:
Saygıdeğer Beyefendi,
Colston Salonu’nun adını neden değiştirelim? Tarihi değiştiremeyiz ve aynı şekilde tarihi modern zamanların 
değerleriyle yargılayamayız. 
Bristollüler için en iyi çözüm Edward Colston’un mirasını rahat bırakmaktır. Ona ithaf edilmiş heykel, salon 
ve sayısız cadde bu şekilde kaldığı sürece, onun erdemleri ve eylemleri tartışılacak ve böylece bizlere iyi ya 
da kötü çok önemli bir tarihsel değeri olan görüntü sunmaya devam edecektir. 
Saygılarımla,
Kızgın bir vatandaş

Mektup 3:
Saygıdeğer Beyefendi,
Colston Salonu’nun adını değiştirmek gazetenizde yayınlanan birçok mektupta belirtildiğinin aksine tarihsel 
bir vandalizm (yıkıcılık) değildir. Bu salonun yeniden adlandırmak kendi içinde tarihsel bir eylem olacaktır. Bu 
olay tarihi değiştirmek değil tersine onu gözler önüne sermektir. 
100 yıllık süreçte tarihçiler, şehirde yaşayanlar açısından bir bina isminin iğrenç bir içeriğe sahip olduğu his-
sedildiğinde bina isimlerinin değiştirildiğini kaydetmişlerdir.  
Meselenin özü şudur– Bristol’deki birçok kişi bu ismi tüm çağrıştırdıklarıyla birlikte oldukça itici bulmakta-
dır.… Bu sadece kuru bir akademik tartışma değildir- bu insanların iç dünyasında nasıl hissettiğiyle ilgilidir, 
fikir veya düşüncelerinin ne olduğuyla ilgili değil… Hemşerilerime karşı kalıcı bir hakareti, bina isimlerini 
değişmenin tarihin inkârı anlamına geleceği yanlış inancından ötürü niçin hoş görmeliy mişiz? ... Ama sonuç 
olarak binaya hangi isim verilirse verilsin binaya binanın eski ismini ve niçin değiştirildiğine dair açıklamaları 
da içeren bir levha da asılmasının faydalı olacağını düşünüyorum. 
Saygılarımla, Phillipa Cauldwell, Tarih Topluluğu

Internet Tartışma Forumu: Simon Nelson’nın mesajı, Afrika-Karayip Cemaati Merkezi 
Bir şehre ve insanlarına o şehrin geçmişinin hatırlatılması elzemdir. Bristol zenginliğini ve bu-

günkü var oluşunu tüccarların elinde acı çekmiş o insanlara (kölelere) borçludur. Birçok Bristol 
meskeni bu ticaret sonucunda kazanılmış servetin üzerinde oturmaktadır ve bu meskenlerin mira-
sına konanlara bu gerçek hatırlatılmalıdır.



Çalışma Yapraklarının Başlıkları Dersle İlgili Beceri ve Kavramlar

1a Haberler Bilgi ve Anlama 

1b Haberler (Uzun doküman) Sınıflama Kartları 
Kronolojik sıralama becerisini geliştirmek

1c Haberler (Kısa doküman) Sınıflama Kartları 

2 Özel Gün Karar verme becerisini geliştirmek

3 Suya İndirilişi İzleme Görsel kaynaklarla çalışmak

4 Suya İndirilme Olayında Bulunmak Empati becerisini geliştirmek

Büyük Britanya adlı buharlı geminin suya indirilmesi:
Yerel, ulusal, uluslararası ve küresel tarihi ilişkilendirmek 
Dr. Penelope HARNETT

Ön Açıklama
ss Büyük Britanya Bristol'de 1843 yılında 

suya indirildi. Bu olay bize yerel bir olayın daha 
geniş çaptaki olaylarla ilişkilerine bakmak ve 
bir yerle diğerleri arasındaki bağlantıları gör-
mek için nasıl kullanabileceğimiz açısından bir 
fırsat sunmaktadır.  Bu çalışma, genç insanların 
geçmiş olaylar ve kişilerle yaratıcı ve aktif bir 
şekilde ilişki kurmalarını sağlayan iki ders ve bu 
derslerle ilgili etkinlikleri içermektedir.

Ön Bilgi
Gemi Atlas Okyanusu’nu geçmek için inşa 

edilmiş olmasına rağmen yeterli sayıda yolcu 
bu gemide seyahat etmeyi tercih etmediği için 
okyanusun iki yakası arasında fazla sayıda yol-
culuk yapmamıştır. 1846 yılında gemi Kuzey 
İrlanda kıyısında karaya oturmuş ve ardından 
satılmıştır. Yeni sahipleri gemiyi Avustralya’ya 
insan taşıyan bir taşıma gemisi olarak kullan-
mak amacıyla revizyondan geçirmişlerdir. Bu 
çalışma sonucunda gemiye yeni bir motor ve 
bir üst güverte eklenmiştir. Bu sayede gemi üç 
farklı sınıfta toplamda 750 yolcu taşıma kapasi-
tesine ulaşmıştır. 
24 yıl boyunca gemi 32 sefer yapmıştır ve 

16,000 den fazla göçmeni Avustralya’ya taşı-

mıştır. ss Büyük Britanya zamanının en hızlı ge-
milerinden biriydi ve Avustralya’ya gidiş-dönüş 
yolculuğu 120 gün sürmekteydi. 1854-1855 
yılları arasında gemi İngiliz hükümeti tarafın-
dan kiralandı ve Kırım savaşına 44,000’den 
fazla asker taşıdı. Gemi aynı zamanda 1859 yı-
lında Hindistan’a da asker taşıdı. 1861’de gemi 
ilk İngiliz kriket takımını Avustralya turu için 
bu ülkeye götürdü.

1870'lerin başlarında geminin motorları çı-
karılarak ve gemi üç yelkeni olan yelkenli bir 
gemiye dönüştürülmüştür. Bundan sonra gemi 
Galler’den ABD’nin San Francisco şehrine kö-
mür taşımak için kullanılmıştır. Üçüncü yolcu-
luğunda gemi Cape Horn açıklarında sorun ya-
şadı ve Falkland adalarındaki Stanley Limanı’na 
sığındı.  Gemi Stanley Limanı’nda kömür ve 
odun depolamak için satıldı. Birinci Dünya 
Savaşı’nda (1914-1918) savaş gemileri, bu ge-
mide depolanmış olan kömürü kullandılar. 

1937 yılında gemi artık su almaya başladığı 
için Stanley Limanı’nın yakınına kıyıya çekildi. 
1970 yılında gemi başarıyla Bristol’e getirilin-
ceye kadar enkazı bir kaç kere kurtarılmaya ça-
lışıldı. Gemi restore edildi. Şu an Bristol lima-
nında ziyaretçilere açık halde sergilenmektedir.

Bölüm 5
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?Anahtar Soru
ss Büyük Britanya'nın suya
indirilmesinde ne oldu? 

Bir gazetenin haberini o gün neler 
olduğunu öğrenmek için kullanmak.

Dersin Amacı
Bir yerel tarih olayını işlemek ve bu olayı ulusal ve 
küresel tarihle ilişkilendirmektir.

Derse Hazırlık
Hazırlık çalışmasında verilen gemi hakkındaki bilgileri okuyunuz. "Haberler" başlıklı bir nolu 
yapraktaki açıklamaları kesiniz. Açıklamaları düzgün sırasında olmayacak biçimde karıştırı-
nız. İnternet'i hikâyeyle beraber kullanabileceğiniz daha fazla resim bulmak için kullanınız.
Başlangıç: 
Derse öğrencilere 19. yüzyıldaki sanayileşmeyle ilgili bilgi vermek suretiyle başlayınız. 
Buhar gücünün keşfi sanayileşme dönemindeki yayılımcılığın anahtarıdır. Bu güç mineral 
ve kömür gibi temel endüstrilerdeki madenciliği geliştirmiştir. Büyüyen şehir ve kasa-
balardaki fabrikaların sayısı arttıkça imal edilen ürünlerin miktarı da artış göstermiştir. 
Daha fazla hammaddeye ihtiyaç duyulmuştur ve bunların dünyanın her bir köşesinden 
fabrikalara taşınması gerekmiştir. Üretimden sonra ürünlerin de ulusal ve uluslararası 
pazarlara taşınması gerekmiştir. Hammadde temini ve ürünlerin pazarlara dağıtılması 
taşımacılıkta gelişimlere sebep olmuştur. Buharlı lokomotifler 19. yüzyılın başlarında 
yapılmış ve demiryolu ağlarının inşa edilmesini sağlamıştır. İngiltere’de 1840-1850 ara-
sında Avrupa’daki 7000 mile kıyasla, 6000 mil demiryolu inşa edilmiştir. Sonraki yıllar-
da Avrupa İngiltere’den daha fazla demir yolu inşa etmiştir (1850-1860 yılları arasında 
İngiltere’de 4000 mile kıyasla Avrupa’da 13000 mil). Buhar gücü aynı zamanda gemileri 
yürütmek için de kullanılmıştır ve 1830’larda gemilerin Atlantik’i geçmesi olağan hale 
gelmiştir. 1838’de Isambard Kingdom Brunel adlı bir mühendis tarafından inşa edilen 
Great Western Buharlı Gemisi Atlantik’i 14,5 günde geçmiştir. 1839 yılında o vakte kadar 
yapılmış olan en büyük geminin yapımına başlandı ve bu ss Büyük Britanya’dan başkası 
değildi.  İşte bu nedenlerden ötürü ss Büyük Britanya’nın inşası ve suya indirilmesi kaçı-
rılmaması gereken bir olaydı. Bu olay Bristol’un yerel tarihiyle ilgili bir olay olmakla birlikte 
İngiliz ulusal tarihi ile küresel tarihe de mal edilebilir. 

Kazanımlar

Gazete'den alınan ifadeler aracılığıyla bir dizi olayın sıralanması sayesinde ss Büyük Britanya'nın suya indirili-
şinin hikâyesinin öğrenilmesi. Bilgideki sınırlılıklar ve bu sınırlılıkların nasıl olup da olayın değişik yorumlarının 
ortaya çıkmasına sebebiyet verdiği hakkında farkındalık oluşturmak.

Süre

5 Dakika
bilgilendirme

Hedeflenen Öğrenme Çıktıları
Tüm öğrenciler gazete haberlerine dayanarak olaylar silsilesini söyleyebileceklerdir.
Birçok öğrenci olayları bir zaman çizgisine yerleştirip aradaki bilgi boşluklarını meydana gelmiş olabilecek 
olaylarla dolduracaklardır.
Bazı öğrenciler gazetede yer alan ifadeler ile kendi önerilerinin günün olaylarıyla ilgili yorumlar ortaya koy-
duğunu fark edeceklerdir.
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Ana Etkinlikler:
1. Öğrencilere Prens Albert’in neden Bristol’e gittiğini öğreneceklerini söyleyiniz. Lond-
ra Resimli Haberleri adlı gazetenin haberinden dolayı o gün hakkında oldukça fazla 
bilgiye sahibiz. Öğrencilere gazeteden alınmış farklı açıklamaların elimizde olmasına 
rağmen maalesef bunların karıştığını söyleyiniz.  Onlardan bu açıklamaları kronolo-
jik olarak düzenlemelerini isteyeceğinizi söyleyiniz. (İki farklı seri sınıflama kartı ve 
makalenin düz bir yazımı bulunmaktadır (1a çalışma yaprağı). Sınıflama kartlarının 
daha karmaşık ve basit olmak üzere iki türü mevcuttur (çalışma yaprakları 1b ve 
1c). Sınıflama kartlarının öğrenciler için önceden hazırlanması gerekmektedir. 

2. Resimli Londra Haberlerinden almış olduğunuz açıklamaları (çalışma yaprakları 1b 
ya da 1c)  öğrencilere dağıttıktan sonra onlardan Prens Albert’in o gününü ortaya 
koyacak şekilde açıklamaları düzenlemelerini isteyiniz. Prens Albert’in neden Bristol’e 
gittiğini bulabildiler mi? Öğrencilere aşina olmadıkları kelimeleri açıklayınız. 

3. Bu ödevi tamamladıklarında öğrencilerden oluşturdukları sıralamaları karşılaştırma-
larını isteyiniz. Hepsi aynı şekilde mi sıralamış? Öğrencilere sıralama yaparken hangi 
ipuçlarından yola çıktıklarını sorunuz. Öğrencilerin tüm kanıtları doğru sıraladıkların-
dan emin olunuz. Doğru cevap - e a f c b d h g

4. Resimli Londra Haberleri ya da Sınıflama Kartlarından aldığınız bilgilere dayanarak;  
öğrencilerden zaman çizelgesini doldurmalarını isteyiniz (Çalışma yaprağı 2: Özel 
Gün). Açıklamalardan Prens Albert’in günün her saatinde ne yapmış olduğunu bu-
lamayabilirler. Öğrencileri bu saatlerde ne olmuş olabileceğini hayal etmeleri için 
teşvik ediniz. Öğrencilerin önerilerini birbirleriyle paylaşmalarına izin veriniz.

13 Dakika

7 Dakika

10 Dakika

6 Dakika

Bitiş
Tüm öğrencilerin doğru sıralamayı yapıp yapmadıklarını kontrol ediniz. Öğrencilerle o gün 
yaşananları nasıl öğrendiğimiz hakkında konuşunuz. Onlara gazetenin güvenilir bilgi sağ-
layıp sağlamadığını sorunuz. Taraflı olabilir mi? Öyleyse neden taraflı olabilir?  Öğrencilere 
zaman çizelgesindeki boşlukları nasıl doldurduklarını sorunuz. Onları o gün yaşananlarla 
ilgili iyi tahminlerde bulunmaya neyin yönlendirdiğini sorunuz.

4 Dakika

Öğrencilerin dikkatini çekecek bir soruyla/bulmacayla derse başlayınız. Onlara Prens 
Albert’in yaşamının bir günündeki olayları öğreneceklerini söyleyiniz. Prens Albert Kraliçe 
Victoria’nın kocasıydı. 1840 yılında evlenmiş ve 3 çocuk sahibi olmuşlardı. Prens Albert 
Londra’dan Bristol’e trenle gitmektedir. Neden Bristol’e gitmektedir? 

Bu Ders Nasıl Geliştirilebilir?
Bu ders öğrencilere  ss Büyük Britanya’nın suya indirilişini kurgulayacakları bir sonraki ders için ihtiyaç duy-
dukları geri plan bilgileri sağlamaktadır.
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2. Ders

?Anahtar Soru
ss Büyük Britanya'nın suya indirilişinde

bulunmak nasıl bir şeydir?

Derse Hazırlık
Ana ders planındaki bilgilendirme notlarını okuyunuz. "Suya indirilişi İzlemek" adlı 3 
numaralı ve "Suya indiriliş alanında" adlı 4 numaralı çalışma yapraklarını hazırlayınız. 
Aşağıdaki web sitesinden ss Büyük Britanya ile ilgili bilgi ve renkli bir resim alınız 
www.historic-uk.com/HistoryUK/England-History//ssGreat.Britain.htm. Öğrencilerin uy-
gun rolü oynayabilmeleri için gerekli malzemeleri hazırlayınız. 
Başlangıç: 
Öğrencilere 1. dersteki çalışmayı hatırlatınız. O gün neler olmuş olabileceğini anlamaların 
fayda sağlayacak başka hangi bilgilere ihtiyaç duyulduğunu sorunuz. Öğrenciler resimler, 
hatıralar, günlükler, şarkılar, fotoğraflar gibi örnekler verebilirler. Onlara bunlardan hangi-
sinin daha iyi bir kanıt olacağını sorunuz. 
ss Büyük Britanya’nın suya indirilişi ile ilgili daha fazla bilgi sunmak için şu bilgiyi kul-
lanınız. Büyük Batı Buharlı Gemi Şirketi için inşa edilen bu gemi, mühendis Isambard 
Kingdom Brunel tarafından tasarlanmış ve 1843 yılında Bristol’de suya indirilmiştir. Bru-
nel gemiyi itmesi için yaklaşık 5 m boyunda büyük bir pervane tasarlamıştır. Ss Büyük 
Britanya bu tarz bir pervane kullanan ve okyanus aşırı seyahat eden ilk demir gemidir. 
Gemi aynı zamanda yapıldığı dönemde 100 metrelik boyuyla en yakın rakibini 30 metre 
geride bırakarak dünyanın en büyük gemisi olmuştur. Gemi orijinal olarak lüks bir Tran-
satlantik seyahati için üretilmiş ve 252 birinci sınıf ve ikinci sınıf yolcu ile 130 mürettebat 
barındıracak şekilde imal edilmiştir.

Kazanımlar

ss Büyük Britanya’nın suya indirilişini tasvir eden bir resimden yola çıkarak gözlemlerde 
bulunmak ve olayın yorumunu yapmak. Olayın yeniden anlatımında hayal gücünün öne-
mini ortaya koymak.

Süre

Ana Etkinlikler:

1. Öğrencilere ss Büyük Britanya’nın suya indirilişini tasvir eden bir resim olan 3 numa-
ralı çalışma yaprağını veriniz. Resmin renkli bir versiyonu şu siteden elde edilebilir; 
www.historic-uk.com/HistoryUK/England-History//ssGreat.Britain.htm

3 Dakika

5 Dakika

Hedeflenen Öğrenme Çıktıları
Tüm öğrenciler ss Büyük Britanya’nın suya indirilişi ile ilgili bir takım gözlemlerde bulunabileceklerdir.
Birçok öğrenci olayın bir yorumunu yapabilecek ve bir karakter yaratabileceklerdir.
Bazı öğrenciler biyografiler ve olayla ilgili kayıtlardan yola çıkarak bir yorum ortaya koyduklarının farkına 
varacaklar ve bunun doğruluğu ile ilgili yorumlarda bulunabileceklerdir.
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Bitiş

Öğrencilere röportajların ne kadar güvenilir olduğunu düşündüklerini sorunuz. Öğrenciler-
den bu ders boyunca ne oranda bilgiye ve ne oranda kendi hayal güçlerine başvurdukla-
rını not etmelerini isteyiniz.

5 Dakika

5 Dakika

5 Dakika

7 Dakika

5 Dakika

10 Dakika

2. Öğrencilerden resmi tarif etmelerini isteyiniz. Ne görebiliyorlar?  Onlardan kalabalık-
taki birisi olduklarını hayal etmelerini isteyiniz: Hangi kokuyu alıyorlar? Ne duyabiliyor-
lar? Öğrencilere resimde ilk etapta görünenlerin ötesinde neleri gözlemleyebilecekle-
rini ve bu resimden ne tür çıkarımlarda bulunabileceklerini sorunuz.  

3. Öğrencilerle ss Büyük Britanya’nın suya indirilişinde kimlerin bulunabileceğini konu-
şunuz ve bu insanların neden oraya gitmiş olabileceklerini sorunuz. Öğrencilere 1. 
derste elde ettikleri bilgileri hatırlatınız. 

4. Öğrencilerden olay sırasında orada olan birisi olduklarını hayal etmelerini isteyiniz. Bu 
kişinin kısa bir biyografisini oluşturacaklardır. Bunun için 4 numaralı çalışma yapra-
ğını doldurmalarını isteyiniz (Bu öğrencilerin kalabalıktaki birisi hakkındaki fikirlerini 
not almalarına yardımcı olacaktır). 

5. Biyografilerini oluşturduktan sonra öğrencilere, kalabalığa bir gazetecinin katılmış 
olduğunu ve kalabalıktaki birisiyle ne gördüğüne dair konuşmak istediğini söyleyiniz. 
Öğrencilerden muhabirin neler sorabileceğine dair öneriler alınız. Öğrencilerin öner-
diği soruları tahtaya yazınız. Bazı sorular şunlar olabilir:

 Nasılsınız? Kimsiniz? Adınız ne? Şimdiye kadar ne gördünüz? Ne zamandır buradası-
nız? Olay hakkında ne düşünüyorsunuz? Törenden sonra ne yapacaksınız?  

6. Öğrencilerden 4 numaralı çalışma yaprağında biyografisini oluşturdukları karakterin 
rolüne girmelerini isteyiniz. Rollerine alışmak için giysilerden yararlanabilirler. Örnek 
olarak şapkalar, şallar, pelerinler vs. kullanabilir. Öğrencilerden birini muhabir olarak 
seçiniz ve ondan kalabalığın içindekilerle o günle ilgili röportaj yapmasını isteyiniz. 
Muhabir daha önce not almış olduğunuz sorulardan da faydalanabilir. Farklı öğren-
cilerin muhabir ve kalabalıktan birisi olup soru sormalarını ve cevaplamalarını isteyi-
niz. 

Bu Ders Nasıl Geliştirilebilir?
Ben bu dersi yerel bir olayın ulusal ve uluslar arası boyutta gerçekleşen olaylarla bağlantısı örneklendirmek 
için kullanırdım. ss Büyük Britanya sanayileşmeyle birlikte 19. yüzyılda mühendislik ve teknolojik gelişmenin 
önünün nasıl açıldığına iyi bir örnektir. Yine aynı dönemde iletişim ağları, ulaşım ve taşımacılık hızla geliş-
mekteydi. Ben öğrencilerin ilgisini bu gelişmelere çekmek için onlardan bir dünya haritasında geminin ziyaret 
ettiği yerleri bulmalarını isterdim.
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1a. Haberler

Resimli Londra Haberlerinden Uyarlanmıştır. 1843.

Haşmetli Prensimiz ve maiyeti Londra’daki Büyük Batı 
Tren Terminali’ne saat 7’den biraz önce teşrif ettiler. 
Prens’e haşmetli Saxe-Coburg Prensi ve diğer Lordlar 
eşlik etti. Tren aynı zamanda…buharlı gemilere uygu-
lanabilen pervaneyi icat eden Bay Smith’i de getirdi. 
Bay Brunel mühendis olarak görev yaptı.

Haşmetli Prens, daha sonra Bristol’a doğru yola devam 
etti ve saat 10’nu biraz geçe Bristol Tren Terminali’ne 
ulaştı. Prens ve maiyeti, kendileri için kırmızı kumaş-
larla kaplanmış Terminal platformunda yerlerini aldı-
lar. Platformda toplanan insanlar yüksek sesle prense 
tezahüratta bulundular ve tören ekibi “Tanrı Kraliçeyi 
Korusun”u (İngiltere Milli Marşı) çaldı. Haşmetli Prens 
üzerinde “Garter Kurdelası” olan sade bir redingotla 
(cüppe vari bol elbise- Ç.N) oldukça iyi görünüyordu. 
Prensin bu yolculuktan keyif aldığı yüzünden okunu-
yordu.  

Erken bir saat olmasına rağmen tüm Bristol uyanık ve 
canlıydı. Caddeler tatil elbiselerini giymiş insanlarla 
doluydu; sabah saatlerinde çevre yerlerden ve kırsal-
dan birçok insan gelmişti. Bristol genellikle çirkin bir 
şehir olarak düşünülmesine rağmen o gün oldukça gü-
zeldi. Prensin tren terminalinden iskeleye kadar olan 
güzergâhı boyunca tüm evlerin pencerelerini insanlar 
doldurmuştu, kilise kulelerinden ve evlerin çatıları 
arasına çekilmiş hatlardan bayraklar dalgalanıyordu. 
Caddeler çiçeklerden yapılmış zafer revakları (yay 
şeklinde arklar, Ç.N) ile donatılmıştı.

Bristol tren istasyonunda belediye başkanı Haşmetli 
Prensi karşıladı ve teşekkürlerini sundu. Prens kraliyet 
arabasına bindi ve tören alayı oluşturuldu. Arabaya 
askerler eşlik etti. Prens arabasında istasyondan is-
keleye giderken güzergâh boyunca bayraklar ve zafer 
revakları ona doğru yöneltildi. 

Kraliyet grubu gemiyi incelemek için 2 saat ayırdılar ve 
sonrasında önemli insanlarla yemeğe geçildi. Yemek 
soğuk etler ile tatlı için dondurma ve meyvelerden olu-
şuyordu. İçecek olarak şampanya, şarap ve limonata 
mevcuttu. Yemeğe yaklaşık 600 kişi katıldı, bu arada 
bir müzik grubu fevkalade güzel şarkılar çaldı. 

Yemekten sonra Prens Albert önemli misafirlerle birlik-
te ss Büyük Britanya’nın denize indirilişini seyretmeye 
gitti. Gemi birçok ülkenin bayrakları ile süslenmişti. 
ss Büyük Britanya’nın etrafında insanlarla dolu diğer 
gemiler ve botlar vardı. Aynı şekilde, iskele tarafı da 
gemiyi seyretmeye gelen kalabalıkla doluydu. 

Öğleden sonra 3.15’de, bir işaret sesinden sonra ss 
Büyük Britanya ihtişamlı bir şekilde binlerce insanların 
coşkulu bağrışları ve alkışlarıyla suya doğru hareket 
ettirildi. Tören alayının çaldığı müzik ile top atışının 
sesi duyuluyordu. Gemi suya doğru hareket halindey-
ken Prens Albert gemide bir şarap şişesi kırarak “Bü-
yük Britanya” dedi. Ancak şişe geminin kenarına çarp-
madı. Bunun üzerine Prense başka bir şişe verildi ve 
Prens şişeyi gemiye fırlattı. Şişe kırıldı ve cam kırıkları 
ile şarap aşağıda bekleyen insanların üstüne geldi. 

Geminin denize indirilmesinden sonra Prens Albert 
arabasına döndü. İnsanlar tren istasyonuna gidinceye 
kadar ona yol boyunca sevgi gösterilerinde bulundular. 
Haşmetli Prens Bristol İstasyonundan öğleden sonra 
4.17’de ayrıldı ve Londra’daki Paddington İstasyonu-
na 6.57’de ulaştı. Prens istasyon yetkililerine kendi-
sine yol boyunca çok iyi baktıkları ve 278 Km’lik yolu 
kısa bir zaman dilimi olan 12 saatte gerçekleşmesini 
sağladıkları ve bunun 6 saatini Bristol’da geçirdikleri 
için teşekkür etti . 
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1b. Haberler Sıralama Kartları

 Açıklamaları kesip karıştırdıktan sonra öğrencilerden doğru sıraya koymalarını isteyiniz.

h. Öğleden sonra 3.15’de, bir işaret sesinden sonra ss 
Büyük Britanya ihtişamlı bir şekilde binlerce insanların 
coşkulu bağrışları ve alkışlarıyla suya doğru hareket et-
tirildi. Tören alayının çaldığı müzik ile top atışının sesi 
duyuluyordu. Gemi suya doğru hareket halindeyken 
Prens Albert gemide bir şarap şişesi kırarak “Büyük 
Britanya” dedi. Ancak şişe geminin kenarına çarpmadı. 
Bunun üzerine Prense başka bir şişe verildi ve Prens şi-
şeyi gemiye fırlattı. Şişe kırıldı ve cam kırıkları ile şarap 
aşağıda bekleyen insanların üstüne geldi. 

a. Haşmetli Prens, daha sonra Bristol’a doğru yola de-
vam etti ve saat 10’nu biraz geçe Bristol Tren Termi-
naline ulaştı. Prens ve mahiyeti, kendileri için kırmızı 
kumaşlarla kaplanmış Terminal platformunda yerlerini 
aldılar. Platformda toplanan insanlar yüksek sesle 
prense tezahüratta bulundular ve tören ekibi “Tanrı 
Kraliçeyi Korusun”u (İngiltere Milli Marşı) çaldı. Haş-
metli Prens üzerinde “Garter Kurdelesi” olan sade bir 
redingot (cüppe vari bol elbise- Ç.N) la oldukça iyi gö-
rünüyordu. Prensin bu yolculuktan keyif aldığı yüzün-
den okunuyordu.  

d. Yemekten sonra Prens Albert önemli misafirlerle bir-
likte ss Büyük Britanya’nın denize indirilişini seyretme-
ye gitti. Gemi birçok ülkenin bayrakları ile süslenmişti. 
ss Büyük Britanya’nın etrafında insanlarla dolu diğer 
gemiler ve botlar vardı. Aynı şekilde, iskele tarafı da 
gemiyi seyretmeye gelen kalabalıkla doluydu.

g. Geminin denize indirilmesinden sonra Prens Albert 
arabasına döndü. İnsanlar tren istasyonuna gidinceye 
kadar ona yol boyunca sevgi gösterilerinde bulundular. 
Haşmetli Prens Bristol İstasyonundan öğleden sonra 
4.17’de ayrıldı ve Londra’daki Paddington İstasyonuna 
6.57’de ulaştı. Prens istasyon yetkililerine kendisine 
yol boyunca çok iyi baktıkları ve 278 Km’lik yolu kısa 
bir zaman dilimi olan 12 saatte gerçekleşmesini sağ-
ladıkları ve bunun 6 saatini Bristol’da geçirdikleri için 
teşekkür etti 

c. Bristol tren istasyonunda belediye başkanı Haşmetli 
Prensi karşıladı ve Prens teşekkürlerini sundu. Prens 
kraliyet arabasına bindi ve tören alayı oluşturuldu. Ara-
baya askerler eşlik etti. Prens arabasında istasyondan 
iskeleye giderken güzergâh boyunca bayraklar ve zafer 
revakları ona doğru yöneltildi. 

e. Haşmetli Prensimiz ve mahiyeti Londra’daki Büyük 
Batı Tren Terminaline saat 7’den biraz önce teşrif et-
tiler. Prens’e haşmetli Saxe-Coburg Prensi ve diğer 
Lordlar eşlik etti. Tren aynı zamanda…buharlı gemi-
lere uygulanabilen pervaneyi icat eden Bay Smith’i de 
getirdi. Bay Brunel mühendis olarak görev yaptı.

b. Kraliyet grubu gemiyi incelemek için 2 saat ayırdılar 
ve sonrasında önemli insanlarla yemeğe geçildi. Ye-
mek soğuk etler ile tatlı için dondurma ve meyvelerden 
oluşuyordu. İçecek olarak şampanya, şarap ve limona-
ta mevcuttu. Yemeğe yaklaşık 600 kişi katıldı, bu arada 
bir müzik grubu fevkalade güzel şarkılar çaldı.

f. Erken bir saat olmasına rağmen tüm Bristol uyanık 
ve canlıydı. Caddeler tatil elbiselerini giymiş insanlarla 
doluydu; sabah saatlerinde çevre yerlerden ve kırsal-
dan birçok insan gelmişti. Bristol genellikle çirkin bir 
şehir olarak düşünülmesine rağmen o gün oldukça gü-
zeldi. Prensin tren terminalinden iskeleye kadar olan 
güzergâhı boyunca tüm evlerin pencerelerini insanlar 
doldurmuştu, kilise kulelerinden ve evlerin çatıları ara-
sına çekişmiş hatlardan bayraklar dalgalanıyordu. Cad-
deler çiçeklerden yapılmış zafer revakları (yay şeklinde 
arklar, Ç.N) ile donatılmıştı.
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1c. Kısa Haberler Sıralama Kartları

 Açıklamaları kesip karıştırdıktan sonra öğrencilerden doğru sıraya koymalarını isteyiniz.

h. Öğleden sonra 3.15’te ss Büyük Britanya yüzlerce 
kişinin tezahüratları arasında zarafetle suya indi. 

Orkestranın çaldığı müzik ve top atışları duyulmaktay-
dı. 

Prince Albert gemiye bir şişe şarabı fırlatmak suretiyle 
şişeyi kırdı ve onu ss Büyük Britanya olarak isimlen-
dirdi.

a. Majesteleri Bristol’e 10:00’dan sonra vardılar. 

İstasyondaki insanlar onu tezahüratlarla karşıladılar ve 
orkestra ‘Tanrı Kraliçeyi Korusun’u (İngiliz Milli Marşı) 
çaldı.

d. Yemekten sonra Prens Albert önemli misafirlerle ss 
Büyük Britanya’nın suya indirilişini izlemeye gitti.

Gemi pek çok ülkenin bayraklarıyla süslenmişti.

ss Büyük Britanya’nın çevresinde diğer gemiler ve bot-
lar insanlarla dolmuş bir biçimde bulunmaktaydı. 

Liman taraflarında bir araya gelmiş pek çok seyirci bu-
lunmaktaydı.  

g. Törenden sonra Prens Albert demiryolu istasyonu-
na döndü. Bristol istasyonunu 16:17’ de terk etti ve 
Londra’ya 6:57’de vardı. 

Prens 278 km’ lik yolu 6 saatte kat etmesini sağlayarak 
ve Bristol’de 6 saat geçirebilmesini imkân tanıdıkları 
için demiryolu personeline teşekkür etti.

c. Bristol istasyonunda Belediye Başkanı ekselanslarını 
karşıladı.  

Prens, askerler tarafından refakat edilen kraliyet ara-
cına bindi.

e. Majesteleri Londra Tren istasyonuna saat 7:00’den 
biraz önce vardı. 

Prense Saxe-Coburg’un prensi, diğer lordlar ve mucit-
ler Bay Smith ile Bay Bruner eşlik etmekteydi. 

b. Kraliyet grubu gemiyi incelemek için 2 saat harca-
dı ardından 600 kadar önemli kişiyle birlikte yemeğe 
gitti. 

Yemekte sebzeler ve soğuk et vardı. Tatlı olarak ise 
meyveli dondurma vardı.  

İçecek olarak şampanya, şarap ve limonata vardı. 

Orkestra şahane bir müzik çaldı.

f. Yemekten önce Bristol’de sokaklar tatil giysilerini giy-
miş insanlarla dolmuştu.

Kırsal alanlardan gelmiş çok sayıda kişi vardı.

Kilise kulelerinde ve binaların arasına çekilen hatlarda 
asılmış çok sayıda bayrak vardı.
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2. Özel Gün

Bu zaman çizelgesini Prens Albert’in geçirdiği günü not almak için kullanabilirsiniz.

Günün bazı saatlerinde neler yapmış olabileceğini ortaya çıkarmak için hayal gücünüzü kullanmanız gerekebilir.

Sizce ne olmuş olabilir?

Zaman Prens Albert'in Etkinlikleri

6.00 

7.00 

8.00 

9.00 

10.00 

11.00 

12.00 

13.00 

14.00  

15.00 

16.00 

17.00 

18.00 

19.00 

20.00 
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3. Töreni izlemek

Eğer kalabalıktaki birisi olsaydınız …

Ne görürdünüz? 

Hangi kokuyu alırdınız?

Ne duyardınız?

Burada olmak nasıl bir duygu?
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4. Törende

Töreni izleyen kalabalıktaki birisi olduğunuzu hayal ediniz.

1. Kimsiniz?

2. Adınız ne?

3. Kaç yaşındasınız?

4. Ailenizde kimler var?

5. Mesleğiniz ne? 

6. Neden törene geldiniz?

7. Ne gördünüz, duydunuz ve kokladınız?

8. Törene gelmeden önce ne yaptınız?

9. Törenden sonra ne yapacaksınız?

10. Tören hakkında ne düşünüyorsunuz? 
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Bristol Otobüs Boykotu 
Dr. Penelope HARNETT

?Anahtar Soru
İnsanlar ırk ayrımına karşı 
1960’larda nasıl
kampanya yaptılar?

Dersin Amacı:
Irkçılığa karşı bir kişinin mücadelesini öğ-
renmek ve farklı protesto biçimleri hakkında 
düşünmek.

Hedeflenen Öğrenme Çıktıları
Tüm öğrenciler Bristol boykotuna yol açan olayların sırasını anlayarak görüşlerini ifade edeceklerdir. 
Birçok öğrenci farklı protesto biçimleri hakkında görüşlerini ifade edeceklerdir. 
Bazı öğrenciler bu olayları küresel tarih ve insan hakları bağlamında daha geniş bir çerçeve içinde ele 
alabileceklerdir.

Kazanımlar:
Olayları kronolojik olarak sıralayarak Bristol Boykotu’nun hikâyesini öğrenmek; adaletsizliğe karşı insanların 
neden ve nasıl harekete geçtiğini anlamak.

Derse hazırlık
Birinci çalışma yaprağındaki ifadeleri kesiniz ve aynı sırada olmalarını engellemek için 
karıştırınız. İkinci çalışma yaprağının fotokopilerini çekiniz. Önerilen web sayfalarından 
olayı daha detaylı bir şekilde araştırınız. Bristol’un yerini gösteren bir Avrupa ve İngiltere 
haritası bulunuz.

Başlangıç:

Öğrencilere yaşadıkları çevrede ne tür işler yapıldığını sorunuz. Verilen cevapları tahtada 
sınıflandırarak listeleyiniz. Öğrencilere daha sonra o çevrede yaşayan herhangi birisinin 
tahtada listelenen işlere başvurup vuramayacağını sorunuz. Belli işler sadece belli kişi-
lerce mi yapılabilir? İnsanları belli işlere başvurmaktan alıkoyan şeyler olabilir mi? Öğren-
cilerin düşüncelerini yaş, sahip olunan diplomalar, cinsiyet, deneyim, ırk vb. unsurlarla 
ilişkilendirmelerini sağlayınız.

Öğrencilere bu derste Bristol Omnibus Şirketi’ne ait bir toplu taşım otobüsünde çalış-
mak isteyen bir genç adama ne olduğunu öğreneceklerini söyleyiniz. Bristol İngiltere’nin 
güney batısında yer alan bir şehirdir ve bu şehrin yerini göstermek için bir haritanın 
olması yararlı olacaktır. Tartışma hakkında daha fazla bilgi aşağıdaki web sayfalarından 
bulunabilir:
www.englandspastforeveryone.org.uk/counties/Bristol/Projects/EthnicMinorities/
Items/Black¬_and_white_on_the_buses.
www.breazeshare.net/blackbristolianspeoplewhocanmakeadifference/bristolbusboy-
cottresourcessealsobiographiesofpaulstephens
www.bbc.co.uk/legacies/work/england.bristol/article_1.shtml

7 dakika

Süre

3 dakika

Bölüm 6
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Geliştirme Etkinlikleri
Öğrencilere adaletsizliğe karşı barışçı protestoların gerçekleştirildiği farklı zamanlarda meydana gelmiş 
olayları bilip bilmediklerini sorunuz. Bu aynı zamanda modern dünyada barışçı olmayan protestoların kabul 
edilebilir olup olmadığı hakkında bir tartışmaya da öncülük edebilir. 
Öğrencilere 1960’larda ABD’deki yurttaş hakları hareketi hakkında bilgi verilebilir. Siyah insanların Bristol 
otobüslerinde işe alınabileceğine dair anlaşmanın yapıldığı gün Martin Luther King ünlü konuşması “benim 
bir rüyam var…”ı yapmıştı. Bu konuşmada ırk ve renge dayalı bir ayırımın yapılmadığı bir geleceğe çağrı 
yapmıştı. Irk ayrımına karşı 1995 yılında ABD’nin Montgomery kentinde gerçekleştirilen başka bir otobüs 
boykotu hakkında bilgi şuradan elde edilebilir: 
http://www.montgomeryboycott.com/frontpage.htm

Ana Etkinlikler

1. Öğrencilere otobüs boykotu hikâyesini, olay hakkında bazı geri plan bilgileri vermek 
suretiyle tanıtınız. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra İngiltere gelişen ekonomisine 
destek sağlamak amacıyla işçiye ihtiyaç duymaktaydı. Britanya’nın sömürgeleri ile 
İmparatorluğun eski ülkelerinden özellikle de Karayipler ve Hindistan’dan insanlar 
İngiltere’ye gelmeye ve kamu hizmetlerinde çalışmaya cesaretlendirilmişlerdi. Sağlık 
ve toplu taşım sektörü işçiye ihtiyaç duyulan alanlardandı. Bu, gerekli niteliğe sahip 
ve toplu taşım otobüsünde çalışmak isteyen bir adamın hikâyesidir. Öğrencilere iki 
nolu yapraktaki otobüs resimlerini gösteriniz.

2. Öğrencilere ikili gruplar halinde çalışmalarını söyleyiniz ve gruplara birinci çalışma 
yaprağından kestiğiniz boykotla ilgili ifadeleri dağıtınız. Öğrencilerden bu ifadeleri 
doğru şekilde sıralamalarını isteyiniz. Sıralamayı tamamladıklarında öğrencilerden 
kendi sıralamalarını diğer bir grubunkiyle karşılaştırmalarını isteyiniz. Onlara sıralama-
yı neden bu şekilde oluşturduklarını ve bunu yaparken ne tür ipuçlarından faydalan-
dıklarını sorunuz. Tartışmadan sonra tüm öğrencilerin doğru sıralamayı yapmalarını 
sağlayınız.

3. Sırasıyla tüm olayların üzerinden giderek öğrencilerin hikâyeyi tam olarak anladıkla-
rından emin olunuz. Paul Stephenson, Bristol Omnibus Şirketi’nin siyah insanları işe 
almayacağını biliyordu. Ancak o bunun nasıl adaletsiz bir durum olduğunu herkesin 
bilmesini istiyordu. Bu nedenle şirketi telefonla arayarak iş mülakatına girecek Guy 
Reid Bailey isimli kişinin bir siyah olduğunu söyledi.

4. İkinci çalışma yaprağındaki Bristol boykotu sırasında çekilmiş protesto resimlerini 
öğrencilere gösteriniz. Öğrencilere eğer kendi iş mülakatları iptal edilseydi ne yapa-
caklarını sorunuz. Öğrencilerden farklı görüşler toplayınız. Sınıfta uygun bir yere bir 
ip ya da benzeri bir şeyle işaretleyerek bir çizgi oluşturunuz. Bu çizginin bir ucuna 
“protesto tarafı” diğer ucuna ise “protesto yapmayan taraf” ibarelerinin yer aldığı 
bir etiket yapıştırınız. Öğrencilerden teker teker bu çizgi üstünde kendilerini konum-
landırmalarını isteyiniz. Onlardan daha sonra seçimlerinin nedenlerini açıklamalarını 
isteyiniz. Bu etkinlik öğrenciler çizgi üzerinde yürürken birbirlerinin görüşlerini dinle-
melerine imkân sağlayacaktır.

5. Etkinliğin sonunda öğrencilere Britanya’da ırk ayrımcılığının ancak bu olaydan 5 yıl 
sonra çıkarılan Irk İlişkileri Yasası (1968) ile yasaklandığını söyleyiniz. Bu yasa insan-
lara ırklarından dolayı ev ve iş verilmemesini, kamu hizmetlerinden yararlanamama-
sını yasaklamıştır.

5 Dakika 
bilgilendirme

12 dakika

5 dakika

3 dakika

12 dakika
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Bu Ders Nasıl Geliştirilebilir?
Bu ders öğrencileri çatışma ve bunun hangi yollarla çözümlenebileceği hususlarında düşünmeye cesaret-
lendirmek için bir başlangıç noktası olarak kullanılabilir. Bu, öğrencilere, ABD’deki yurttaş hakları hareketine 
daha derin bir şekilde bakmaklarını ya da daha yakın zamandaki bir soruna odaklanarak sorun ve çözüm-
leriyle ilgili farklı görüşleri ortaya çıkarmalarını sağlayarak gerçekleştirilebilir. Bu ders aynı zamanda insan 
haklarından bahsetmek için bir başlangıç noktası olarak da düşünülerek öğrencilerden, bugünkü toplumlarda 
hangi hakların önemli olduğunu düşünmeleri istenebilir. 

Bitiş:

Öğrenciler bu derste öğrendikleri ana noktayı sınıfa geri bildirirler. Öğrencilerden sokak-
larda protesto amacıyla taşımak için bir slogan oluşturmaları istenir.

8 dakika
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Bristol Omnibus Şirketi (BOC) 1963 yılı Nisan ayı itibari ile toplu taşım otobüslerinde hiçbir siyah insanı çalıştır-
mıyordu. 

Guy Reid-Bailey adında genç bir adam Jamaika’dan İngiltere’ye geldi. Bristol’de yaşayan bu kişi otobüslerde işe 
girmek istedi. 

Siyah Gençlik Derneği çalışanı Paul Stephenson otobüslerde çalışacak insana ihtiyaç duyulduğunu ve Guy’ın 
otobüste çalışmak için yeterli niteliğe sahip olduğunu gördü. 

Paul Stephenson, Guy için Bristol Omnibus Şirketi’nde çalışmak üzere şirketle bir iş mülakatı ayarladı. 

Bristol Omnibus Şirketi, Guy’ı iş mülakatına almayı kabul etti. 

Mülakat ayarlandıktan sonra Paul Stephenson, Bristol Omnibus Şirketini telefonla arayarak Guy’ın Afrika-Karayip 
kökenli birisi olduğunu söyledi ve onların bir siyah insanı işe alıp almayacaklarını görmek istedi. 

Bristol Omnibus Şirketi, Guy’ın mülakatını iptal etti. 

Protesto amacıyla otobüsler boykot edilmeye başlandı. İnsanlar Bristol’de ya yaya olarak ya da diğer araçları 
kullanarak seyahat etmeye başladılar. 

Gazeteler ve televizyon boykotu haber yaptılar

Yerel ve ulusal siyasetçiler Guy’ı desteklediler. Ona destek amaçlı sokak yürüyüşleri gerçekleştirildi. 

Bristol Omnibus Şirketi, Guy’ı destekleyen insanlarla ve sendikalarla uzunca bir süre müzakerelerde bulundu. 

Bristol Omnibus Şirketi sonunda Ağustos 1963’de siyah insanları da işe almaya razı oldu. 

Eylül 1963’te ilk siyah kişi otobüslerde işe başladı. Bu kişinin adı Raghbir Singh idi. 

Aşağıdaki ifadeleri kesip karıştırınız. Öğrencilerden ifadeleri doğru şekilde sıralamalarını isteyiniz. 

Çalışma Yaprağı 1
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İngiltere ve Endüstri Devrimi
Dr. Ian Phillips*

Ön Açıklama
Bu çalışma İngiltere’de Sanayi Devrimi’nin 

gelişimini ele almakta ve özellikle neden-sonuç 
ilişkisine dayalı olarak öğrencilerin kavram-
sal anlamalarını geliştirmeyi amaçlamaktadır. 
Öğrencilerin tarihsel anlayışlarının bir parçası 
olarak onların kavramsal anlayışlarının gelişti-
rilmesinin gerekli olduğu fikri tarihin bir seri 
(tarihi) anlatıdan öte organize bir sorgulama 
şekli olduğu düşüncesine dayanır. Tarihsel an-
layışın temelini “şeylerin (olayların) neden mey-
dana geldiğini” anlamak ve buna dair mantıklı 
bir açıklama getirmek oluşturur. Yine bu an-
layış bir konu hakkında aynı fikirde olmamayı 
da içerebilir. Tarihçiler, tarih lisans öğrencileri 
ve hatta ilk ve ortaöğretimdeki öğrenciler ta-
rih derslerinde çelişkili kanıtları inceleyebilirler. 
Bu, öğrencilerin önemli başka becerileri de ge-
liştirmelerine imkân sağlayabilir. İlk aşamada 
öğrencilerin tutarlı bir yazı ile ya da sözel bir 
sunu ile iletişim becerileri geliştirmelerine fırsat 
sağlar. Daha ileri aşamada ise öğrenciler kendi 
açıklamalarını oluşturabilir ve argüman geliştir-
me becerilerine sahip olabilirler. 

Öğrenciler ders kitaplarında verilen yüklü 
miktardaki bilgiyi işlemekte/öğrenmekte zorluk 
çekerler. Geleneksel olarak ders kitaplarındaki 
bu metinler bilgiyi kronolojik bir anlatı çerçe-
vesinde ve yoğun olarak verirler. Öğrenciler de 
bu anlatı içindeki çeşitli desenleri ve eğilimleri 
ortaya çıkarmak için çabalamak zorunda kalır-
lar. Bu bölümde verilmiş olan etkinlik bilgiyi 
birbirinden ayrı küçük parçalara bölmek sure-
tiyle vermektedir. Kart Sınıflama adı verilen ve 
öğrencileri metinle etkin bir şekilde uğraşma-
sını sağladığı kanıtlanmış bu öğretme stratejisi 
İngiltere’de birçok tarih öğretmeni tarafından 
kullanılmaktadır. Kartlardan birini tutmak, ona 
bakmak ve farklı bir yere yerleştirmek gibi ba-
sitçe yapılabilecek eylemler bu metne herhangi 
bir sayfanın ya da paragrafın ortasındaki bir me-
tinden çok farklı bir özellik kazandırır. Bu tür bir 
etkinlik aktif öğrenme çerçevesinde ele alınabilir. 
Aktif öğrenme ve öğretmenin temelinde öğren-
cileri düşünmeye sevk etmek yatar. Burada öğ-
rencilerden basitçe sıralı olayları hatırlamalarını 
istemek yerine, onlardan bilgi parçaları arasında 
bağlantılar kurmaları ve bunun sonunda man-
tıklı açıklamalar geliştirmeleri istenmektedir.

?Anahtar Soru
Sanayi Devrimi’nin
nedenleri ve sonuçları

nelerdir?

Dersin Amacı:
Öğrencilerin Sanayi Devrimi’nin nedenle-
ri ile sonuçlarını farklı boyutları ve ilişkileri 
göz önüne alarak kavramalarını, konuyla il-
gili mantıklı açıklamalar ortaya koymalarını 
sağlamak. 

Hedeflenen Öğrenme Çıktıları
Tüm öğrenciler Sanayi Devrimine yol açan olaylar dizisini ve bunların etkileriyle ilgili sorulacak soruların 
cevaplarını metinden bularak cevaplayabilecektir. 
Birçok öğrenci Sanayi Devrimine yol açan olaylar arasındaki ilişkileri farklı boyutlarıyla neden-sonuç ilişkisi 
çerçevesinde ele alabilecektir.
Bazı öğrenciler Sanayi Devrimiyle ilgili neden-sonuçlara bağlı olarak mantıklı açıklamalar yaparak kendi 
argümanlarını oluşturabileceklerdir.

Bölüm 7

* Edge Hill Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Liverpool, İngiltere
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Kazanımlar:
Öğrenciler Sanayi Devrimi’nin nasıl ve neden meydana geldiğini ve sonuçlarının neler olduğunu tartışacak-
lardır. Bu sayede tarihi argümanların nasıl oluşturulduğu ve farklı birinci el kaynaklardan kanıtların nasıl elde 
edildiğini anlayarak bunları eldeki vakayı açıklamak için kullanabileceklerdir.

Ana Etkinlikler

1. 1 numaralı yaprak 18. ve 19. yüzyıllarda İngiltere’de gerçekleşen Sanayi Devrimi’yle 
ilgili arka plan bilgiler sağlayan ve basit bir şekilde olayların kronolojik sırasını veren 
bilgi yaprağıdır. Bu yaprak size konuyla ilgili bilgi vermesi amacıyla hazırlanmış olma-
sına rağmen, arzu edildiğinde öğrenciler için de kullanılabilir. Eğer öğrencilerle bu bil-
giyi paylaşmak isterseniz yaprağın fotokopilerini öğrencilere dağıtınız. Eğer fotokopi 
imkânınız yoksa tüm sınıf tarafından okunabilecek şekilde yansıtılmasını sağlayınız. 

 Bu tür metinler tarih derslerinde kullanıldığında genellikle öğrencilere metni anlama-
ya yönelik bir takım sorular sorulur. Bu onların metin içinde sorunun cevabını bulma 
becerilerini geliştirmeye yöneliktir. Ancak öğrenciler tüm soruları doğru olarak cevap-
landırmış olsalar bile bu onların her şeyi anladığı ve hatta her hangi bir şeyi anladığı 
anlamına gelmediğine dikkat etmek gerekir.

2. 2 numaralı yaprakta Sanayi Devrimiyle ilgili bir takım ifadeler mevcuttur. Bu ifadeler 
öğrencileri daha fazla düşündürmek amacıyla çeşitli şekillerde kullanılabilir. 

 Bu ifadelerden bazıları, bazı dikkate değer gelişmelerin neden gerçekleştiğini anlatan 
sebeplere odaklanmıştır. Örneğin, sanayi malları üretimindeki değişime etki eden 
faktörler ele alındığında en aşikâr açıklama nüfus artışına paralel olarak çeşitli ürün-
lere yönelik talebin de artmış olduğudur.  

 Bu öğrencilerden değişime yol açan faktörleri tespit etmelerinin istendiği göreceli 
olarak basit bir çalışmadır. Ancak bahsi geçen faktörler birbiriyle bağlantılı olmala-
rından ve bir icadın ya da gelişmenin aslında birçok faktörün sonucu olarak ortaya 
çıktığı gerçeğinden hareketle etkinlik daha zor bir hale getirilebilir. Bu bağlamda, bazı 
faktörler belli bir zamanda bir değişimin ortaya çıkmasında tetikleyici bir etki oluş-
turmuşken diğer bazıları değişimi çok daha uzun bir süre sonucunda ve değişime yol 
açan şartların olgunlaşması açısından etkilemiş olabilir. 

Okuma ve 
soru-cevap
için

12 dakika

Derse Hazırlık
Eğer öğrenciler için kullanacaksanız 1 numaralı yaprağı yeteri sayıda çoğaltınız. 2 nu-
maralı yaprağı da her grup için bir tane ya da ikili gruplar için bir tane olacak şekilde ço-
ğaltınız. Çoğaltma işleminden sonra her seti keserek tüm metni birbirinden ayrı parçalar 
haline getiriniz. Bunları daha sonraki derslerinizde de kullanmak için kartları mukavvanın 
üzerine yapıştırmayı ya da kaplatmayı düşünebilirsiniz.
Başlangıç
Öğrencilere kendi yaşamlarının ayrılmaz bir parçası haline gelmiş araç ve gereçleri soru-
nuz. Bunlarsız hayat nasıl olurdu? Onlara bugünkü yaşam şekillerinin meydana gelmesin-
de çok önemli bir rol oynamış bir gelişmenin işleneceğini söyleyiniz.

3 dakika

Süre
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5 Dakika

Toplam 20 
Dakika çalışma 
süresi

 Bahsi geçen faktörlerin değişimi ne oranda etkiledikleri ve bu bağlamda göreceli 
olarak önemleri hakkında fikir birliğine varılmaması da mümkündür. Bu sayede öğren-
cilere tarihin neden bazen tartışmalı bir alan olduğu da gösterilmiş olur. Bu tür kay-
naklara dayanarak işbirlikli çalışan öğrenciler tarihsel olayların nasıl ve neden mey-
dana geldikleri ve sonuçlarının neler olduğu hakkında birbirleriyle tartışma fırsatı elde 
edeceklerdir. Bu sayede öğrenciler tarihi argümanların nasıl oluşturulduğu ve farklı 
birinci el kaynaklardan kanıtların nasıl elde edildiğini anlayarak bunları eldeki vakayı 
açıklamak için kullanabileceklerdir. Bir sonraki adımda yine öğrencileri düşündürerek 
ve tartıştırarak belli yargılara ulaştırmayı isteyebilirsiniz. Meydana gelen olayların so-
nuçları düşünüldüğünde onlardan şu sorunun cevabını düşünmelerini isteyebilirsiniz: 
“Sanayi Devrimi iyi bir gelişme miydi?”  

3. Tüm kartları mı yoksa bunlardan seçtiğiniz bazılarını mı kullanacağınıza karar veriniz. 
4. Öğrencileri gruplara ayırınız ve gruptaki her öğrencinin iki ya da üç kart almasını 
sağlayınız. Öğrenciler bu kartlardaki bilgilerin Sanayi Devrimi’ne yol açan faktörler 
açısından ne derecede önemli olduğuna karar vereceklerdir.

5. Öğrenci sıralarının iki ucuna aşağıdaki ifadelerin yer aldığı iki kart yerleştiriniz. 
   ÇOK ÖNEMLİ --------------------------------------------- ÖNEMLİ DEĞİL
6. Öğrenciler ellerindeki kartta yer alan faktörün Sanayi Devrimi için önemli bir neden 
olduğunu düşünüyorlarsa, bu kartı ÇOK ÖNEMLİ ibaresine yakın bir yere yerleştirme-
leri gerekmektedir.

7. Kartların iki uç arasında nereye konduğu onların göreceli önemlerine işaret etmektedir. 
8. Diğer grup üyeleri de aynı işlemi yaparken bazı kartların yeri hakkında fikir ayrılıkları 
söz konusu olabilir. 

9. Tüm kartları hiza boyunca yerleştirildikten sonra öğrencilerden kartlara yeniden baka-
rak gerekli gördükleri değişiklikleri yapmalarını isteyiniz. 

 Bu etkinlik sırasında öğrencilerden kendi düşünmelerine odaklanmalarını isteyiniz. Bu 
sayede öğrenme daha etkin bir şekilde gerçekleştirilmiş olur. Burada öğrenmenin te-
melini öğrencilerin kendi aralarında gerçekleştirdikleri tartışmalar oluşturur. Kartları sa-
dece herhangi bir yere koymak yerine onlardan şu açıklamaları yapmaları istenmelidir: 

 • “Bu kartı buraya koyuyorum. Çünkü...
 • “Bence bu kart X’den daha önemlidir. Çünkü X....
10. Öğrencilerden gruplarında Sanayi Devrimini oluşturan önemli faktörlerin neler oldu-
ğunu tartışmalarını isteyiniz.

Bu Ders Nasıl Geliştirilebilir?
Yukarıda açıklanan dersin devamı olarak Sanayi Devrimi’ne sektörler açısından da bakılabilir. 2. yapraktaki 
sınıflama kartları aynı zamanda tarım, tekstil, kömür ve demir sektörleri ile Sanayi Devrimi arasındaki ilişkiyi 
içerecek şekilde 4 farklı gruba ayrılabilir. Sınıfı da bu şekilde en az dört gruba ayırmak suretiyle her bir gruba 
bir sektörle ilgili kartlar verilebilir. Dolayısıyla bir veya bir kaç grup Sanayi Devrimi’nde tarımın rolüne bakar-
ken, diğer gruplar tekstil, kömür ve demirin rolüne bakacaklardır. Her gruba kendilerine verilen kartları önem 
sırasına göre düzenledikten sonra Sanayi Devrimi açısından hangi sektördeki gelişmelerin en önemli olduğu 
sorusu sorulabilir. Gruplardan kendi sektörlerinin önemini savunmaları istenebilir.

Bitiş:

Öğrencilerden Sanayi Devriminin neden meydana geldiğine dair ortak bir grup kararı 
oluşturmalarını ve bunu tüm sınıfla paylaşmalarını sağlayınız. Her gruptan bir veya iki 
sözcü kendi grup kararlarını tüm sınıfa aktarabilir.

15 Dakika 
sunum ve 
tartışma
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1. Sanayi Devrimi

Sanayi devrimi 18. yüzyılda İngiltere’de başlayan hızlı bir değişim süreciydi. Dönemin karakteristik 
özellikleri nüfustaki hızlı artış ve ekonomik üretimdeki gelişmeler olarak ortaya çıkar. İlk değişimlerden 
biri, toprak işlemedeki metotların gelişmesinin ve arazilerin yeniden organize edilmesinin, daha iyi ve 
bol ürün elde edilmesini sağladığı tarım alanında gerçekleşmiştir. Aynı zamanda seçici besicilikte ger-
çekleşen gelişmelerde çiftlik hayvanlarının kalitesini artırmıştır. Sonuç olarak yiyecek üretimi ve fiyatlar 
artmış ve çiftçilik karlı bir hale gelmiştir. Birtakım varlıklı toprak sahipleri ayrıca Batı Hindistan’daki 
kolonilerde çoğunlukla şeker ticaretinden olmak üzere büyük bir servet kazanmışlardır. Bu para sık sık 
yeni çiftçilik metotlarını finanse etmiştir, bazıları da bu parayla yeni sanayi kollarına yatırım yapmışlardır. 
Demircilik endüstrisi 18. yüzyılın başlarında değişime uğrayan ilk sektörlerden birisidir. Abraham Darby 
kömürü demiri eritmekte kullanılabilen kok kömürüne dönüştürmeyi keşfetmiştir. Bu teknolojik gelişme 
daha fazla demirin üretilebilmesine imkan sağlamış ve bu sayede demir yaygın bir imar malzemesine 
dönüşmüştür. Aynı zamanda özellikle James Watt’ın çalışmalarıyla mühendislik alanındaki gelişmeler 
ilk başlarda çoğunlukla kömür madenlerindeki suyu pompalamak için kullanılan verimli buhar motor-
larının üretilmesini sağlamıştır. Daha sonraları Watt makinelere güç sağlamak üzere buharlı motorlar 
üretmiştir. 

18. yüzyıl boyunca tekstil ürünlerine yönelik artan bir talep ortaya çıkmıştır. Çoğu kıyafetler yünden 
üretilirken modada meydana gelen değişiklikler pamuklu kıyafetlere olan talebi arttırmıştır. Tekstil üre-
timindeki ilk önemli gelişme 1730’larda mekikli dokuma tezgahının William Kay tarafından icat edilme-
siyle gerçekleşmiştir. Kay’ın mekikli dokuma tezgahı bir dokumacının üretebileceği giysi miktarını artır-
masına rağmen bu durum iplik sıkıntının ortaya çıkmasına sebebiyet vermiştir. Lancashire’daki mucitler 
üretilen iplik miktarının artmasını sağlayacak olan bir dizi makine geliştirmişlerdir. Bunların arasında en 
başarılı olanı Richard Arkwright’ın su gücüyle çalışan iplik eğirme makinesidir. Başarılı bir iş adamı olan 
Arkwright bu buluşunu patentlemiştir. Bu alet kalifiye olmayan işçiler tarafından bile işletilebilen ve 
fabrikalarda kullanılmak üzere tasarlanmış ilk eğirme makinesi olmuştur. 1820lerde pamuk tekstil en-
düstrisi tamamıyla makineleşmiştir ve üretimin büyük kısmı Manchester, Bolton ve Oldham gibi büyük 
şehir ve kasabalarda bulunan buharlı motorlarla çalışan imalathanelerde gerçekleşmiştir.

İngiltere’deki bu endüstriyel gelişim çoğunlukla Güney Galler, İngiltere’nin Orta ve Kuzey kısımları, 
Yorkshire ve Newcastle kentleri ile İskoçya’nın kuzeydoğu ve orta kesimlerinde gerçekleşmiştir. Bu 
yerlerin hepsinin sahip olduğu ortak bir özellik hepsinde kömür ve demirin bulunmasıydı. Bu yerlerde 
gelişmiş olan diğer kilit endüstriler ise, gemicilik, tekstil (yün ve pamuk) ve mühendislikti. Ulaşımda 
meydana gelen gelişmelerde endüstri devriminin önemli bir unsuruydu. 18. yüzyılda ve 19. yüzyılın 
başlarında İngiltere boyunca kanal ağları yayıldı, fakat 1830'lardan sonra kanal ulaşımı daha verimli olan 
demiryolu sistemiyle değiştirilmeye başlandı. 1860’larda tüm büyük şehirler ve kasabalar demiryolla-
rıyla birbirine bağlanmıştı. Bu sadece ham madde ve ürünlerin değil tarım ürünlerinin de kasabalara 
kolaylıkla gelmesini sağladı ve bu da ucuz ve daha kaliteli yiyeceğin temin edilebilmesine imkan verdi.
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18. yüzyılda nüfus belirgin bir bi-
çimde artmaya başladı

Çiftçilik daha bilimsel yapılmaya 
başlandı: seçici besicilik hayvan ka-
litesini artırdı. Hayvanlar irileşerek 
daha fazla et sağlamaya başladı.

Tarım alanlarının büyük kesimi çitle 
çevrildi. Arazi daha verimli hale gel-
di ve buğday, arpa ile yulaf üretimi 
dikkate değer biçimde arttı.

Kiracı çiftçiler artan yiyecek fiyat-
larından yüksek karlar elde etmeye 
başladılar ve kazançlarını araziyi 
geliştirmek için yeniden yatırıma 
yönlendirdiler.

Toprak sahipleri toprakları çitle çe-
virilerse kiraları arttırabileceklerini 
fark ettiler.

Daha fazla toprak çitlerle çevrildik-
çe çiftçilik daha verimli hale geldi 
fakat daha az işçiye ihtiyaç duyul-
maya başlandı. Çiftlik işçilerinin 
büyük bir kısmı köyden şehirlere 
göç etti.

Nüfus arttıkça giyeceğe olan talep 
arttı.

Batı Hindistan’daki sömürgelerden 
gelen para lüks mallar almakta kul-
lanıldı.

İmparatorlukla ticaret, İngiliz da-
mak tadının değişmesine neden 
oldu; insanlar çayı şekerle içmeye 
başladılar. 

Modanın değişmesi pamuklu giysi-
lere olan talebi arttırdı.

Daha fazla pamuklu giysi üretil-
mesini mümkün kılan bir seri icat 
yapıldı.

Arkwright’ın su gücüyle çalışan 
eğirme makinası fabrikalarda pa-
muk ipliğinin eğrilmesini sağlayarak 
kitlesel imalatı mümkün kıldı.

Mühendisler su değirmenlerinin ta-
sarımlarını ve verimliliklerini geliş-
tirmek için dökme demir gibi yeni 
materyaller kullanarak daha büyük 
fabrikaların yapılabilmesini müm-
kün kıldılar.

İlk fabrikalar genellikle hızlı akan 
nehirlerin civarına ve güvenilir su 
kaynaklarının bulunduğu yerlere 
inşa edildi.

İlk sanayicilerin karşılaştıkları  prob-
lemlerden birisi uzak kırsal alanlar-
daki işgücü yetersizliğiydi

Arkwright’ın eğirme makinası gibi 
makineler yetenekli işçilere ihtiyaç 
duymadan çalıştırılabilmekteydiler.

Abraham Darby demiri mangal 
kömürü yerine normal kömürle 
eritmenin yolunu buldu ve bu daha 
büyük maden eritme ocaklarının 
kurulabilmesini sağladı

Ucuz demir önemli bir inşaat mal-
zemesi haline geldi. Demir kirişler 
çok bölmeli fabrikaların inşa edil-
mesini sağladı. Dökme demir köprü 
yapımında kullanıldı.

James Watt gibi mühendisler 
buharlı motorların tasarımını ve 
verimini geliştirdiler. Bu motorlar 
makinelere güç sağlamada ve ma-
denlerden su pompalama da kulla-
nıldılar.

Yeraltının derinliklerindeki kömür 
buradaki suyu pompalayan ve dip-
teki kömürü yukarı taşımaya imkan 
veren etkin buharlı motorların ica-
dıyla çıkartılabildi.

Fabrikalara güç sağlayan buharlı 
motorların yaygınlaşması ve  demir 
endüstrisinin büyümesi sebebiyle 
kömür üretimi de bunlara paralel 
olarak arttı.

Kanal ağının genişlemesi kömür 
gibi ağır hammaddelerin büyük 
miktarlarda endüstri kasabalarına 
ucuz bir şekilde taşınabilmesini 
mümkün hale getirdi.

İngiltere’nin kuzeyindeki Liverpool 
ve Manchester ve ortalarındaki Bir-
mingham gibi şehirler oldukça hızlı 
bir biçimde gelişti.

Sanayi devrimi süresince 
İngiltere’nin nüfusu yaklaşık olarak 
1750’deki 6 milyondan 1800’de 10 
milyona ulaştı. 1841’ de 18.5 mil-
yon olan bu sayı 1900’lere gelindi-
ğinde 30 milyona ulaşmıştı.

2. Sınıflama Kartları
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3. Endüstri Devriminden Önce ve Sonra İngiltere’nin Haritaları

Bu haritaların amacı değişimlerin nerede gerçekleştiğini ve 200 yıl içinde Sanayi Devrimi çerçevesinde geçek-
leşen değişimlerin doğasını ortaya koymaktır. Eğer bu haritaları kullanıyorsanız öğrencilerinizden İngiliz Premier 
liginde oynayan takımların isimlerini bulmalarını istemek güzel bir uygulama olabilir.  

İngilterenin kuzeybatısı: Manchester United, Manchester City, Liverpool, Everton, Bolton, Blackburn, Wigan.

İngilterenin kuzeydoğusu: Newcastle, Sunderland, Middlesborough,

Orta kısımlar: Stoke City, Aston Villa, West Bromwich Albion

Londra. Chelsea, Arsenal, West Ham, Fulham, Tottenham

Diğer alanlar: Hull, Portsmouth

Bu haritaların renkli versiyonları kitabın sonunda Ek-2 ve Ek-3'de verilmiştir.
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Osmanlı Devleti: Osman Gazi Dönemi Siyasi Olayları
Dr. Mustafa ÖZTÜRK* ve Dr. Cevdet KIRPIK**

?Anahtar Soru
Osmanlı Devleti

1299–1326 döneminde
nasıl genişledi?

Dersin Amacı:
Osmanlı Devleti’nin genişleme alanlarını Bil-
gi İletişim Teknolojilerini kullanmak suretiyle 
değişim ve süreklilik bağlamında ele almak.

Öngörülen Öğrenme Çıktıları:
Tüm öğrenciler Osmanlı Devleti’nin ilk padişahı dönemindeki fetih alanları hakkında bilgi sahibi olacaklar-
dır. 
Birçok öğrenci fethedilen yerlerin fetih sebeplerini öğreneceklerdir.
Bazı öğrenciler Osmanlı Devleti’nin kurulduğu ve yayıldığı bölgenin fizikî, ekonomik ve siyasal şartlarının 
fetihler üzerindeki etkisini öğreneceklerdir.

Kazanımlar: 
Osmanlı Devleti’nin ilk padişahı dönemindeki fetihlerin sebepleri, fethedilen bölgelerin özellikleri, fetihlerin 
hızı, çevre ülkelerle olan ilişkiler ve fetih ilkelerini bilgisayar kullanmak suretiyle kavrayacaklardır.

Ders Hazırlığı: 
Öğrenci sayısı kadar internet bağlantılı olan bilgisayar laboratuarı hazırlayınız eğer yeteri 
kadar bilgisayar yoksa her bir bilgisayarı iki öğrenci kullanabilir). Eklerde verilmiş olan 
slaytları içeren bir sunu dosyası hazırlayınız. Bu sunu için Microsoft Office Powerpoint 
veya OpenOffice Impress yazılımlarını kullanabilirsiniz. Hazırladığınız sunuyu her bir bilgi-
sayara ağ üzerinden gönderiniz ya da ders öncesinde bilgisayarlara yükleyiniz.
Başlangıç:
Öğrencilere zengin olmak isteyip istemediklerini ve sebeplerini sorunuz. Rahat yaşama, 
ünlü olma, topluma faydalı olma v.b amaçlardan hangisinin kendileri için daha önemli 
olduğunu karşılaştırmalarını isteyiniz. Daha çok servete sahip olmak için bireysel olarak 
neler yaptıklarını ve neler yapılması gerektiğini, bireysel başarıların toplumun diğer üye-
lerini nasıl etkilediğini sorunuz.

10 dakika

Süre

Ana Etkinlikler

1. Bu derste öğrenciler, sizin önceden hazırlamış olduğunuz sunum şablonunu kullanarak 
oradaki yönlendirmeler paralelinde konuyla ilgili bir sunum dosyası hazırlayacaklardır. 

2. “Osman Bey Dönemi” adlı ikinci slaydın sol tarafına internetten Osman Bey’in resmi-
ni bularak yapıştırmalarını isteyiniz. Sağ tarafa ise tahta geçiş yılı ile kaç yıl hüküm-
darlık yaptığını yazmalarını isteyiniz. Bu bilgilere internet üzerinden ulaşabilirler. 

 Önerilen bazı web siteleri: http://www.osmanli.org.tr/yazi-5-210.html
 http://www.ttk.org.tr/index.php?Page=Sayfa&No=116

5 dakika

Bölüm 8

* Erciyes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Kayseri, Türkiye
** Erciyes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Kayseri, Türkiye
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5 dakika

5 dakika

5 dakika

5 dakika

10 dakika

10 dakika

5 dakika

3. Üçüncü slayda Osman Bey zamanında fethedilen yerleri internetten bularak yazma-
larını isteyiniz.

4. Sonra dördüncü slayttaki harita üzerinde Osman Bey zamanında fethedilen yerleri 
yeşil renge boyamalarını isteyiniz. Bu harita Ek-4'te sunulmuştur. Bu haritayı taramak 
suretiyle şablona yerleştiriniz. 

5. Beşinci slayttaki harita üzerinde komşu devlet/beylikleri dikkate alarak devletin Os-
man Bey zamanındaki sınırlarını çizdiriniz ya da internetten ilgili bölgenin haritasını 
bulunuz.

6. Sınırları doğru çizip çizmediklerini görmelerini temin için “Ek-5”de verilen “Osman 
Bey Zamanında Osmanlı Sınırları” adlı haritayı slayttan projeksiyon cihazı ile yansıtı-
nız. Farklılıkları gidererek doğru sınırları çizmelerini isteyiniz.

7. Yedinci slayttaki “Osman Gazi’nin Oğlu Orhan Gazi’ye Nasihatı”nı dikkatle okumalarını 
söyleyiniz. 

8. Sekizinci slaytta “Sizce Osman Bey’in bu nasihatlerinden hangileri günümüz için de 
geçerlidir?”  sorusunun cevabını yazmalarını isteyiniz. Sonra ikili gruplar oluşturarak 
bir birlerinin yazdıklarını okumalarını isteyiniz. Öğrenciler bu sayede tarihsel olayların 
günümüzle ilişkisini kurabileceklerdir.

9. Dokuzuncu slaytta nasihatin yer aldığı eserin 15. yüzyılın ikinci yarısında yazıldığı 
dikkate alınırsa Türkçenin o günden bugüne nasıl değiştiğini ve değişimin sebeplerini 
yazmalarını isteyiniz. Sonra ikili gruplar oluşturarak birbirlerinin yazdıklarını okuma-
larını isteyiniz. Bu sayede zaman içinde değişim ve süreklilik konuları ele alınmış 
olacaktır. 

10. Onuncu slayda yazılmak üzere Osman Bey’in başarısının sırlarının neler olabileceğini 
sorunuz. 

Bu Ders Nasıl Geliştirilebilir?
Kuruluşundan yaklaşık iki yüzyıl kadar sonra üç kıtaya yayılarak büyük bir imparatorluk olan Osmanlı Devleti’nin 
ilk padişah dönemindeki kuruluş felsefesi, yönetim anlayışı, fetih politikası ve fetih yönü hakkında bilgi sahibi 
olmak önemlidir. Devletin başarılı gelişimi sonraki politikaları değişim ve süreklilik açısından ele alınabilir. 
Bu bağlamda Osmanlı Tarihi Kuruluş-Genişleme ve Duraklama dönemlerini kapsayacak şekilde bu etkinlik 
devam ettirilebilir.

Bitiş:

On birinci slaytta “Siz başbakan/cumhurbaşkanı olsaydınız sizden sonraki başbakana/
cumhurbaşkanına nasihatiniz neler olurdu?” sorusuna cevap vermelerini isteyin ve ikili 
gruplar oluşturarak bir birlerinin yazdıklarını okumalarını isteyiniz. O günün şartlarıyla gü-
nümüz şartları aynı mı? Neler değişmiş, neler aynı kalmış? Bu dersi bilgisayarla işlemek 
sizin için daha mı kolay ya da eğlenceliydi?

En sonunda öğrencilerin yaptıkları çalışmaları içeren Powerpoint dosyasına kendi isimle-
rini vererek sizin elektronik posta adresinize göndermelerini isteyiniz. Her birini inceleyip 
dönüt vererek elektronik posta adreslerine postalayınız.

10 dakika
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Sunum Slaytları:

Osmanlı Devleti: Osman Gazi Dönemi 
Siyasi Olayları (1299-1326)

 Öğrenci İsmi:
 No: 

• Osman Bey'in resmi
 (İnternet'ten  
 bulunarak buraya
 yapıştırılacak)

• Kaç yılında tahta 
geçti?

• Kaç yıl hükümdarlık 
yaptı?

Osman Bey Dönemi

Osman Bey döneminde fethedilen yerleri yeşil renge boyayınız.Osman Bey'in fethettiği yerleri sıralayınız
(İnternetten yalarlanarak)
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Osman Gazi'nin oğluna yaptığı nasihatı dikkatle 
okuyunuz.

Sizce Osman Bey'in bu nasihatlarından hangileri 
günümüz için de geçerlidir?

• Ve dahi bir nasihatının budur ki bir kimesne (kimse) sana 
Hak tealâ buyurmaduğı sözleri işrab itse (üstü kapalı bir şe-
kilde söylese), sen kabul itmiyesin.

• Tanrı buyruğundan gayri iş işlemiyesin.
• Bilmediğini ulema-i şeriattan (İslam âlimlerinden) sorub is-
tifsar idesin. Tahkik (bir işin iç yüzünü) bilmeyince, bir işe 
mübaşir (müjdeci) olmıyasın.

• Ve dahi sana mutî olanları (itaat edenleri) hoş tutasın.
• Ve dahi nökerüne (askerlerine) inamı ihsanı (iyilik etmeyi) 
eksük itmeyesin ki, el-insan âbid-ül ihsandır (insan iyiliğin 
kuludur).

 Mehmet Neşri, Kitâb-ı Cihan-Nümâ, cilt: 1, s. 147.

Osman Bey döneminde Osmanlı Beyliği'nin komşularını harita 
üzerinde işaretleyerek tahmini sınırları çiziniz.

Osman Gazi'nin Oğlu Orhan Gazi'ye Nasihati
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Osman Bey'in başarısının sırları nelerdi?Nasihatin yer aldığı eserin 15. yüzyılın ikinci yarısında yazıldığı 
dikkate alınırsa Türkçenin o günden bu güne nasıl değiştiğini 

ve değişimin sebeplerini yazınız.

Siz başbakan/cumhurbaşkanı olsaydınız sizden sonraki başba-
kana/cumhurbaşkanına nasihatiniz neler olurdu?

9

11

10



Osmanlı Devleti Nasıl Büyüdü?
Dr. Cevdet KIRPIK

?Anahtar Soru
Osmanlı Devleti
neden başarılı ve
kalıcı oldu?

Dersin Amacı:
Bir devletin büyümesine etki eden faktörleri 
analiz ederek çıkarımlarda bulunmak.

Hedeflenen Öğrenme Çıktıları
Bütün öğrenciler Osmanlı’nın büyümesine ve başarısına yol açan etkenler hakkında bilgi sahibi olacaklar-
dır. 
Birçok öğrenci takip edilen fetih politikasının çok kültürlü bir toplumun inşasına olan katkısını değerlendi-
rebilecektir. 
Bazı öğrenciler diğer beyliklerle kıyaslama yaparak Osmanlı Beyliği’nin başarısını sağlayan politikaları de-
ğerlendireceklerdir.  
Bazı üstün yetenekli öğrenciler bir devletin, bir şirketin, bir organizasyonun, bir kurumun başarılı ve uzun 
ömürlü olması için ne tür politikalar takip edileceğine dair çıkarımlarda bulunacaklardır.

Kazanımlar: 
Öğrenciler,  Osmanlı Devleti’nin büyümesinin sebeplerini sıralayarak diğer başarılı devletlerin takip ettiği 
politikalarla kıyaslama yaparlar.

Ders Hazırlığı:

1. Çalışma yaprağındaki (Ek-1) ifadeleri keserek rast gele karıştırınız. 

2. Osmanlı Beyliği’nin kurulduğu yerle ilgili haritaları öğrenci sayısı kadar çoğaltınız ya 
da varsa projektörle yansıtınız. 

Başlangıç

Öğrencilere çevrelerindeki başarılı insanların özellikleri ve bu başarıya ulaşmada takip et-
tikleri yolların neler olduğuna dair sorular sorunuz. Yine onlara insanlarla iyi geçinmenin, 
onların gönüllerini kazanmanın yollarının neler olduğunu sorunuz. Cevapları olabildiğince 
kısa sürede tahtada listeleyiniz. Yaşanılan yerin, coğrafyanın, kentin, köyün/mahallenin 
insanlara ne tür avantaj ya da dezavantaj sağladığını sorunuz.

Öğrencilere Osmanlı Beyliği’nin kurulduktan bir süre sonra komşu beyliklerle kıyaslandı-
ğında nasıl hızla yayıldığını fizikî ve siyasî harita üzerinde göstererek izah ediniz. Örneğin 
Ankara Savaşı’na kadar olan Osmanlı yayılmasını yani fetih alanlarını harita üzerinden 
gösteriniz.

Süre

10 Dakika

Bölüm 9
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Ana Etkinlikler

1. Öğrencilerden fizikî harita üzerinde Osmanlının ilk yerleşim yerlerini göstermelerini ve 
devletin takip ettiği fetih politikasında fiziki coğrafyanın etkisinin neler olabileceğini 
sorunuz.

 Burada Ek-7'de verilen fiziki haritasını kullanmak suretiyle Osmanlı Beyliği'nin neden 
doğuya değil de Marmara bölgesine doğru ilerlediğini gösterebilirsiniz. Marmara böl-
gesi yer şekilleri ve iklim açısından yaşamaya daha elverişli bir bölgedir.

2. Öğrencileri dörtlü gruplara ayırarak, çalışma yaprağındaki Osmanlı yayılmasıyla ilgi-
li kestiğiniz kartları her bir gruba dağıtınız. (24 kartı gruplara eşit sayıda dağıtınız). 
Kartları önem sırasına göre dizmelerini söyleyiniz.  Çalışmalar sırasında bazı sorular 
gelebileceğinden aralarda dolaşarak soruları cevaplandırınız. Grup sözcüsüne nasıl 
bir sıralama yaptıklarını sorarak en başa hangi kartı, neden koyduklarını sorunuz.

3. Sonra ellerindeki kartları gelişmenin siyasal, ekonomik ve dini sebeplerine göre ye-
niden tasnif etmelerini isteyiniz. Gruplara bu sebeplerden hangisinin daha önemli 
olduğunu seçmelerini söyleyiniz. Grup kararını savunmak üzere öncekinden farklı bir 
grup sözcüsü seçilmesini isteyiniz. Sözcüler grup kararını açıklasınlar. 

4. Öğrencilere başarılı ve kalıcı olmuş başka devletler bilip bilmediklerini sorunuz. O 
devletlerle Osmanlı Devleti’nin benzer ve farklı yönlerini tartışmalarını isteyiniz. Eksik 
kaldığını düşündüğünüz noktaları izah ediniz.

5 Dakika

15 Dakika

15 Dakika

10 Dakika

Bitiş:

Öğrencilere derste öğrendikleri ana noktanın ne olduğunu sorunuz. Günümüz yöneticile-
rine örneğin cumhurbaşkanına devletin daha da güçlendirilmesi konusunda düşünceleri-
ni içeren en az yüz kelimeden oluşan bir mektup yazmalarını isteyiniz.

15 dakika

Bu Ders Nasıl Geliştirilebilir?
Öğrencilerin Osmanlı başarısından yola çıkarak toplumumuzun yaşadığı sorunlara ne tür çözümler üretile-
bileceği konusunda düşünmeleri istenebilir. Başarılı bir yönetimin neler olabileceği konusuna değinilerek 
farklılıklara saygı ve bir arada yaşama kültürünün bu başarıya etkileri üzerinde tartışılması sağlanabilir. 
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Ek-1
Osmanlı Devleti’nin Başarılı ve Kalıcı Olmasının Nedenleri 

Osmanlı Beyliği’nin kurulduğu yerin iki kıta arasında bir geçiş bölgesi hüviyetinde olması nedeniyle jeopolitik 
açıdan önem arz etmesi. 

Kurulduğu ve geliştiği bölgenin verimli tarım alanlarına sahip oluşu, ipek ticareti ve boğazlara yakın olması gibi 
nedenlerle yüksek bir ekonomik ve ticari potansiyele sahip olması.

Kuruluştan itibaren fetih bölgelerinin idaresinin, merkezle sıkı bir bağ kurulması amacıyla güçlü valilere değil, 
şehzadelere verilerek hâkimiyetin bölünmemesi ilkesine sadık kalınması. 

Gaza ve cihat anlayışıyla hareket edilmesinden dolayı Osmanlı sınırları dışındaki Anadolu Beylikleri’nden fetih 
hareketleri için gerekli kuvvetlerin kolayca sağlanması.

Fethedilen bölgelerde kalıcılığı sağlamak için Anadolu’dan Türk yerleşimciler getirilerek başarılı bir iskân siya-
seti uygulanması. 

Gelişme döneminde devlet yönetiminin merkez ve taşra teşkilatları ile askerî idarenin kilit noktalarında Türkle-
rin yer alması. 

Osmanlıların, Anadolu’daki Türk Beylikleri arasında sürmekte olan kardeş kavgasına katılmayarak Hıristiyanlara 
karşı gaza ve cihat duygusu ile mücadele etmeleri sonucu yakın çevredeki Müslüman halkın gönlünü kazanma-
ları.  

Bizans’ın eski gücünden uzak olması ve Bizans tekfurlarının halka siyasi ve ekonomik bakımdan baskı uygula-
ması.

Balkanlarda feodal yapının hâkim olması nedeniyle halkın özellikle ekonomik ve sosyal bakımdan derebeyiler 
tarafından baskı altında tutulup sömürülmesi.

Kuruluş devri hükümdarlarının, yetiştirilme tarzı ve ahlakî bakımından üstün özelliklere ve üst düzey yönetim ve 
askerî strateji bilgisine sahip olmaları.

Fethedilen yerlerdeki insanların inançlarına, dillerine, gelenek ve göreneklerine karışılmayarak insanların bunları 
özgürce yaşamalarına imkân tanınması ve hoşgörü siyasetinin takip edilmesi.

Fethedilen yerlerde yaşayan Gayrimüslimlerden, eski yönetimlerin aldığından daha az verginin alınarak onların 
refah düzeylerinin yükselmesine katkı sağlanması; derebeylerin halka yüklediği angaryaların kaldırılması.

!
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Abdalân-ı Rum, Bacıyân-ı Rum ve Ahilik gibi teşkilatların da etkisiyle toplumsal dayanışma ve yardımlaşmanın 
üst düzeyde olması. 

Fethedilen yerlere köprü, çeşme, kervansaray, cami, medrese, hamam, hastane gibi sosyal, kültürel, eğitim ve 
ticarî amaçlara yönelik müesseselerin kurulması ve imar faaliyetlerine önem verilmesi. 

Daha önce Selçuklular döneminde İslam dünyasına yönelik olarak düzenlenen Haçlı seferlerinin intikamının 
alınmak istenmesi.

Fethedilen ya da fethedilmesi planlanan yerlerde verimli ovaların ve zengin maden yataklarının bulunması.  

Osmanlı Beyliği’nin kurulduğu bölgenin civarında çok güçlü devletlerin olmaması.

Kökenleri 4. yy’a kadar uzanan Ortodoks ve Katolik kiliseleri arasındaki çatışma ve bu çatışmanın Avrupa 
siyasetine yansıması. 

Venedik ve Ceneviz’in ticarî kaygılardan dolayı Osmanlı Devleti ile iyi geçinme siyaseti gütmeleri. 

Bizans’ın, Osmanlıyı bölmek ve parçalamak için tahta geçme arzusundaki şehzadeleri yanına alarak Osmanlı’daki 
hanedan mücadelelerini kışkırtması. 

Avrupa’nın en güçlü devletlerinden Sırbistan’ın, ünlü hükümdarı Stefan Duşan’nın ölmesi (14. yüzyılın ortaların-
da)  sonucu devletin giderek güç kaybına uğraması.

Bütün dünyaya adalet götürme ve İslam’ı yayma düşüncesi olan Nizam-ı Âlem’in hâkim kılınma isteği. 

İngiltere ve Fransa arasında devam eden yüzyıl savaşları ve Avrupa’daki feodalite düzeninden dolayı Avrupa’nın 
siyasî birlikten yoksun olması.

Haçlı seferleri sonrasında istenen başarının elde edilmemesinden dolayı papalığın ve genel anlamda da din 
adamlarının siyasal ve toplumsal hayatta itibar kaybetmeleri.



Osmanlı’nın Mirası: Farklı Ama Bir Arada Yaşamak
Dr. Cevdet KIRPIK

?Anahtar Soru
Osmanlı Devleti’nde farklı 
toplulukları bir arada tutan 

etkenler nelerdi?

Dersin Amacı:
Farklı din, dil, mezhep ve etnik yapıdaki in-
sanların bir arada yaşamalarını sağlayan uy-
gulamalar hakkında fikir sahibi olmak.

Hedeflenen Öğrenme Çıktıları
Bütün öğrenciler Osmanlı Devleti’nin farklı yapıdaki insanları yönetme tarzını öğreneceklerdir. 
Birçok öğrenci başka imparatorluk ya da devletlerle kıyaslayarak benzerlik ve farklılıklar hakkında bilgi ve 
fikir sahibi olacaklardır.
Bazı öğrenciler günümüz dünyasında farklılıkların bir arada yaşayabileceğine dair çıkarımlarda bulunacaklardır.

Kazanımlar: 
Osmanlı Devleti’nin yönetim anlayışını kavrayarak, farklı ama bir arada yaşamanın sağlanmasına yardım 
eden etkenler, kurallar ve hoş görülü bir yönetim anlayışının önemini bilirler.

Ana Etkinlikler

1. “Farklı kültüre, dine ve etnik yapıya sahip insanları bir arada tutan en önemli etken 
nedir?” konulu beyin fırtınasını yönetiniz. Daha önce hazırladığınız boş beyaz kâğıtları 
dağıtarak beyin fırtınası konusunu buraya yazmalarını, ardından en önemli etkeni, 
maksatlarını ifade edecek şekilde (mümkün olduğunca kısa şekilde) yazmalarını iste-
yiniz. Kâğıtları toplayarak her bir yazılan fikri kısaca tahtaya yazınız. Sonra yazılanlar-
dan en önemlisinin hangisi olduğunu teker teker oylayarak ilk beş etkeni çıkarınız. 

2. Birinci çalışma yaprağını dağıtarak Osmanlı Devleti’nde farklılıkları bir arada tutma 
çabalarını ve buna dair kuralların okunmasını sağlayınız. 

15 Dakika

5 Dakika

Bölüm 10

Ders Hazırlığı:

Her bir öğrenciye bir tane düşecek şekilde birinci çalışma yaprağını çoğaltınız. Yine 1 
numaralı çalışma yaprağı ve 2 numaralı çalışma yaprağını öğrenci sayısı kadar çoğaltı-
nız. Osmanlı Devleti’nin XVI. yüzyıldaki sınırlarını gösteren haritayı öğrencilere dağıtınız. 
Yaklaşık 5x5 cm boyutlarında öğrenci sayısı kadar beyaz kâğıt hazırlayınız. Her dört kişiye 
bir adet düşecek kadar A3 kâğıdı temin ediniz. Grup sayısı kadar farklı renklerden oluşan 
karton ve bu kartonları asmak için raptiye veya yapıştırıcı temin ediniz.

Başlangıç

Öğrencilere çevrelerinde din, dil, mezhep, köken, renk bakımından ya da başka şekilde 
farklı gördükleri insanların olup olmadığını sorunuz. Diğerlerinin kendilerinden ne şekilde 
farklı olduklarını sorarak, isim zikretmeksizin bu farklılıkları sıralamalarını isteyiniz.

5 Dakika

Süre
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3. Öğrencilerin önce bireysel, sonra ikili, daha sonra da dörtlü gruplara ayrılarak metne 
göre Osmanlı’da farklılıkları bir arada tutan beş etkenin neler olduğunu sıralamalarını 
isteyiniz. 

4. Ardından beyin fırtınasından çıkan sonuçlarla metinden çıkardıkları sonuçları karşılaş-
tırmalarını isteyiniz.  

5. 2 numaralı çalışma yaprağını yani yapılandırılmış zihin haritasını dağıtarak boş kalan 
yerleri kendilerinin doldurmasını isteyiniz. Bu etkinliği önce bireysel sonra da gruplar 
halinde yaptırınız. 

6. A3 kâğıtlarını dörder kişiden oluşan gruplara dağıtınız. Öğrencilere “XIX. yüzyılın or-
talarına doğru milliyetçilik hareketleri karşısında çok kültürlü Osmanlı toplumunun 
devamını sağlamak için bir slogan üretmek ve bir de afiş tasarlamak isteseydiniz 
bunu nasıl yapardınız?” şeklinde sorarak sloganı afişle birlikte kullanmalarını isteyiniz.  
Grupların ortaya çıkan ürünlerini tanıtmalarını sağlayınız.

7. Sessiz konuşma tekniğinin uygulanması. Dört grup ve bu gruplara sorulacak sorular 
şunlardan oluşmaktadır.

A. B. C. D.
Müslümanların 
farklı kültürlere yak-
laşımları açısından 
Osmanlı dönemi ile 
günümüz Türkiyesi 
arasında sürekli 
olan ve değişen 
şeyler nelerdir?

Milliyetçilik 
hareketlerini en-
gellemek için siz 
Osmanlı padişahı 
olsaydınız nasıl bir 
slogan geliştirirdi-
niz?

Türkiye’nin Avrupa 
Birliği’ne girmesi 
halinde bugünkü 
Türk toplumunun 
yaşayacağı en bü-
yük zorluk sizce ne 
olabilir?

Gayrimüslimlere 
bakışınızı ifade 
eden bir slogan 
yazınız.

 Bu soruları küçük beyaz kâğıtlara yazarak her bir kartonun ortasına yapıştırınız. Sonra 
her bir gruptaki öğrencilerin hepsinin söz konusu kartonlara kendi görüşlerini yaz-
malarını isteyiniz. Bütün öğrencilerin farklı renkteki kartonlara yazmalarını temin et-
tikten sonra gruplara kendi önlerindeki kartonlarda dile getirilen en önemli görüşü 
seçmelerini isteyiniz. Kartonları sınıfın değişik noktalarına asarak bütün öğrencilerin 
okumalarını sağlayınız.

10 Dakika

3 Dakika

7 Dakika

15 Dakika

15 Dakika

7 Dakika

Bu Ders Nasıl Geliştirilebilir?
Derste bir arada yaşama kültürünün Osmanlı örneği üzerinde nasıl mümkün olduğuna değinildi. Söz konusu 
tarihî tecrübe, bugünkü dünyada farklı ama bir arada yaşamanın temel unsurlarının neler olması gerektiğine 
dair ipuçları vermektedir. Farklılıkların bireyden başlamak üzere gruplar, topluluklar ve milletler için çatışma 
ve ayrılık sebebi değil, bilakis zenginlik ve hoş görü içerisinde yaşamaya vesile olabileceği vurgulanabilir.

Bitiş:

Öğrencilerin, grup veya bireysel olarak, günümüz dünyasındaki farklı din, dil ve kültürle-
re sahip toplulukları, ötekileştirmeden bir arada yaşamalarının önemine dair bir slogan 
geliştirmelerini isteyiniz.

5 dakika
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Çalışma Yaprağı 1
Osmanlının Mirası: Farklı, Ama Bir Arada Yaşamak
Osmanlı toplumu farklı din, dil, mezhep ve etnik yapıdaki insanlardan oluşmaktaydı. Rum, Bulgar, Sırp, 

Ermeni gibi birçok gayrimüslim etnik grup ile Türk, Boşnak ve Araplardan oluşan Müslüman gruplar yüzyıllarca 
bir arada yaşadılar. Dostça ve barış içinde geçen birlikte yaşayış nasıl sağlanmıştı? 
Devletin yöneten ve hâkim unsuru Müslümanlardı. Bunlar İslam hukuku ve Örfî hukuka göre yönetir ve 

yönetilirlerdi. Osmanlı Devleti’ndeki zimmîler ise tâbi oldukları hukuk gereği bazı hak ve sorumluluklara sa-
hiplerdi. Osmanlı vatandaşı olarak devlete sadakat, kanunlara uymak, cizye ve haraç ile taktir edilecek diğer 
vergileri vermekle yükümlüydüler. Buna karşılık devlet de onların can, mal, inanç ve ibadet hürriyeti gibi temel 
özgürlüklerini garanti altına almaktaydı.
Osmanlı Devleti’nin gayrimüslimlere yönelik sergilediği yönetim anlayışı birlikte ve barış içinde yaşamaya 

çok büyük bir katkı sağlamıştı. Gayrimüslim reayanın idaresi İslam zimmet hukukuna göre yapılmaktaydı. Bu 
hukuk, gayrimüslim tebaa için bazı konularda yarı özerk bir statünün kendilerine tanınması demekti. Bu çer-
çevede oluşturulan “millet sistemi” ile her bir cemaat, kendilerini devlet katında temsil ve idare eden lider-
lerini usullerince seçmekte, padişah da onları tayin etmekteydi. Seçilen bu kişiler cemaatin hem dinî, hem de 
idarî lideri olarak devlete karşı sorumlu idi ve kendileri “milletbaşı” diye anılmaktaydı. Hukuk bakımından ister 
millet olarak teşkilatlandırılmış bulunsunlar isterse bağımsız kilise ve cemaatler halinde var olsunlar, her iki 
halde de zimmîlerin hukukî ve yargısal muhtariyetten faydalandıkları görülmektedir. Hatta nüfus yoğunluğu 
az olan toplulukların dahi kendi inanç ve mezheplerine göre organize olmalarına imkân tanınmıştı.
Osmanlı sınırları içerisindeki yerleşim alanlarında gayrimüslim tebaa ile Müslümanların şehirde, kasa-

bada, nahiyede ve köyde kısaca her yerde yan yana bir hayat yaşadıkları, yaşanan mekânlar arasında fizikî 
ve manevî duvarların olmadığı yani batı tarzı “gettoların” oluşmadığı rahatlıkla söylenebilir. Gayrimüslimler, 
Müslümanların yoğun olarak yaşadığı bir mahallede üç tarafı Müslüman eviyle çevrili bir evde oturabilmekte, 
komşularıyla barış içerisinde hayatını idame ettirebilmekteydi. Komşuluk ilişkilerine ilave olarak Müslüman-
larla gayrimüslimlerin birbirinden mal alıp ticarî ortaklıklara giriştikleri, bu konuda bir taassubun olmadığı, 
bir Müslüman’ın malını zimmî bir erkeğe ya da kadına sattığı, birbirleriyle borç-alacak ilişkisi içinde oldukları 
görülmekteydi. Hatta bir gayrimüslim, Müslüman şahitlerin yardımıyla başka bir Müslüman aleyhine dava 
kazanabilmekte ve yine davasını takip etmek üzere bir Müslüman’ı vekil tayin edebilmekteydi. 
Osmanlı toplumunda iki kesimin barış içinde yaşaması ve birbirine güven duyması yadırganacak bir şey 

değildi. Farklı dinden, farklı kültürden olmak asla çatışma nedeni değildi. Gayrimüslimler devlete ve mah-
kemelere de büyük bir güven duygusu içindeydiler.  Zimmîlerden bazıları şahsın hukuku ile ilgili vesayet, 
velayet, nikâh, boşanma, miras taksimi gibi konularda kendi Cemaat mahkemelerine gidebilecekken İs-
lam hukukunun hükümlerinden yararlanmayı tercih ederek Müslüman mahkemelerine başvurmaktaydılar. 
Bununla birlikte farklı kültürlerden insanların bir arada yaşaması tamamen sorunsuz değildi. Müslümanlarla 
gayrimüslim gruplar arasında dayanışma kadar düşmanlık, ortaklık kadar rekabet, uzlaşma kadar inatlaşma 
da yaşanmaktaydı. Ancak çatışmalar dinî ve kültürel farklılıktan değil, sosyolojik nedenlerden kaynaklanmak-
taydı. Yani bir kişi sadece farklı dine ve kültüre mensup olduğu için zarar görüyor değildi. Müslümanların kendi 
arasındaki tartışma ve çatışmalar gayrimüslimlerle olanlardan çok daha fazlaydı. Aynı şey zimmîler için de 
geçerliydi.  
Uzun yıllar böyle geçti. Taraflar birbirlerinden soyutlanarak tamamen ayrı, birbirini dışlayan, yok sayan 

tavır sergilemediler; böyle bir girişimin peşinde olmadılar. Toplumlar arasında sağlanan sosyal barış ve denge, 
milliyetçilik ve sömürgeciliğin etkili olduğu XIX. yüzyılda dış müdahalelerle temelinden sarsılmaya başladı. 
Milliyetçilik düşüncesi Osmanlı toplumunu oluşturan bazı gayrimüslimler açısından belki bir ümit demekti 
ama çok kültürlülüğe, bir arada yaşamaya vurulan darbeydi. Geriye dönüp bakıldığında farklı ama bir arada, 
barış içinde yaşanan süre çatışma ve ayrılık dönemlerine göre çok daha uzundur. Zaten bu gün ülkemizdeki 
gayrimüslim oranı ciddî öçlüde azalsa da yaşanan sorunlara rağmen geçmişin zengin mirasının ve sağlam 
temellerinin üzerinde bir arada yaşama devam etmektedir.
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Çalışma Yaprağı 2: Zihin Haritası
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Tarihten Portreler: Mustafa Reşit Paşa
Ahmet TOKDEMİR*

?Anahtar Soru
Siyasi ve sosyal

değişimlerde kişilerin
rolü nedir?

Dersin Amacı:
Öğrencilerin, önemli şahsiyetlerin tarihi nasıl 
etkiledikleri konusunda düşünmelerini sağla-
mak; onlara günümüzde toplumu ve siyaseti 
etkileyen bireyleri fark ettirebilmek.

Hedeflenen Öğrenme Çıktıları
Tüm öğrenciler M. Reşit Paşa’nın Tanzimat Fermanı’ndaki rolünü açıklayabileceklerdir.
Birçok öğrenci tarihte ön plana çıkmış kişilerin insanları nasıl etkiledikleri ve ne tür özelliklere sahip olduk-
larını kavrayacaklardır.
Bazı öğrenciler toplumda az insanın etkili ve sürükleyici, çoğu insanın edilgen olduğunu; etkili birey olabil-
mek için belli yeterlik ve becerilere sahip olunması gerektiğini anlarlar.

Kazanımlar: 
Öğrenciler M. Reşit Paşa’dan hareketle tarihte ön plana çıkmış kişilerin siyasi ve toplumsal hayatı nasıl 
etkilediklerini öğreneceklerdir. Öğrenciler, sınıflarındaki, çevrelerindeki ve toplumdaki etkili bireylerin nasıl 
sürükleyici olabileceklerini, liderlerin özelliklerini ve yetişme şartlarını kavrayacaklardır.

1. Ders 

Bölüm 11

Ana Etkinlikler
1. Mustafa Reşit Paşa’nın neden Koca unvanı ile anıldığını öğrencilerle tartışınız. Öğren-
cilerin anlamadığı kavramlar varsa bunları açıklayınız, sorulan sorulara cevap veriniz.

2. Birinci çalışma yaprağını öğrencilere dağıtınız. Çalışma yaprağında Mustafa Reşit 
Paşa’nın hayatı paragrafların yeri değiştirilerek verilmiştir. Öğrencilerden paragrafları 
sıralamalarını isteyiniz. Ardından çalışma kâğıdının altında bulunan soruları cevapla-
malarını sağlayınız. İsteyen öğrenciler cevapları yazılı olarak da verebilirler.  

3. Birinci soruda ifade edilen M. Reşit Paşa’nın konuştuğu diller ve yaşadığı başkentleri 
harita üzerinde öğrencilerin işaretlemelerini isteyiniz. Böylece öğrenciler hem harita 
bilgilerini geliştirecekler hem de M. Reşit Paşa’nın ne kadar geniş bir alanda hareket 
ettiğini somut olarak göreceklerdir.

3 dakika

10 dakika

5 dakika

Ders Hazırlığı:

1. Çalışma yaprağını hazırlayınız. (Mustafa Reşit Paşa’nın hayatı ve bazı sorular).

Başlangıç

Öğrencilerden tarihte başarılı olmuş, tarihe yön vermiş kişilerin özelliklerini düşünmele-
rini isteyiniz. Bu kişilerin günümüzde yaşıyor olmaları durumunda ne tür şeyler yapabile-
ceklerini ya da ne tür sorunlarla karşılaşabileceklerini tartışınız.

5 dakika

Süre

* Rize Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Rize, Türkiye
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4. Çalışma yaprağındaki ikinci soruyu düşünerek üçüncü ve dördüncü soruyu tartış-
malarını sağlayınız. Burada başta ikili eşleştirmeler yaparak öğrencileri tartıştırınız 
ardından tüm sınıfın tartışmasını sağlayınız.

5. Tüm sınıf tartışmasında, öğrencilerin cevaplarını her iki soru için ayrı ayrı maddeler 
halinde tahtaya yazınız. Öğrencilerin “Ben onun yerinde olsam” gibi düşündüğünde 
bazen ilgisiz yorumlar getirebileceğini unutmayınız. Bunları da tahtaya yazınız. Demok-
ratik bir tutum sergileyiniz, herkesin görüşünü rahatça söyleyebilmesini sağlayınız. 

6. Öğrencilere geçmişte başarılı olabilmek için gerekli yeterliliklerle günümüzde başarılı 
olabilmek için olması gereken yeterliliklerin aynı olmadığını fark ettiriniz. Gerekirse 
öğrencilerin saydığı özelliklerden hareketle bunu örnekleyiniz. 

Geliştirme Etkinlikleri 
Öğrencilerin yakın ve uzak tarihten başka önemli kişileri ve özelliklerini de düşünmeleri sağlanabilir. Kar-
şılaştırmalar yapılabilir. Günümüzde etkili siyasetçi, bilim adamı, gazeteci, sanatçı vb kişilerin yeterlik ve 
becerileri incelenebilir. Öğrencilerin M. Reşit Paşa’nın şimdi yaşaması halinde ne tür bir işte çalışabileceği 
ile ilgili tartışmaları istenebilir.

Bu Ders Nasıl Geliştirilebilir?
Bu ders zaman içinde etkili ve başarılı birey olabilmenin şartlarının nasıl değiştiğini anlatmaya bir örnek ola-
rak kullanılabilir. Tarihin çeşitli dönemlerine etki eden kişilerin nasıl yetiştiği ve günümüzde başarılı olabilmek 
için ne tür yeterliklere sahip olmak gerektiği gibi konular bu ders üzerine yapılandırılabilir. Tanzimat Devri’nin 
özellikleri ve etkileri konusu bu dersin devamında ele alınabilir.

2. Ders 

?Anahtar Soru
Tanzimat Fermanı’nı Osmanlı 
Devleti’nde yaşayan farklı 
unsurlar nasıl karşılamıştır?

Dersin Amacı:
Değişim ve dönüşümün toplumun değişik 
kesimlerince farklı algılanıp değerlendirilebi-
leceğini öğrencilere kavratmak.

Hedeflenen Öğrenme Çıktıları
Tüm öğrenciler Tanzimat Fermanı ile gelen değişikliklerin toplumdaki herkes tarafından aynı derecede kabul 
görmediğini anlayacaklardır.  
Birçok öğrenci yeniliklerin her yönünün olumlu olamadığını, olumsuzlukları da beraberinde getirebileceğini 
görecekleridir. 
Bazı öğrenciler her durum ve olayda avantajlı olanlar olabileceği gibi avantajını kaybedenlerin de olabilece-
ğini, birilerinin mutluluğunun başkalarının mutsuzluğuna sebep olabileceğini kavrayacaklardır.

12 dakika

Bitiş
Öğrenciler belirli bir geçmişte, şimdi ve gelecekte başarılı olabilmek için ne tür yeterlilik-
ler olması gerektiği ile ilgili bir maddeler listesini tablo halinde yapabilirler ya da M. Reşit 
Paşa’nın kişisel başarısına etki eden unsurlarla ilgili kısa bir metin hazırlayabilirler.

10 dakika
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5. Geliştirme etkinliği 
Günümüzde her hangi bir olayın toplumda değişik kesimlerce farklı karşılanmasına ilişkin örneklerden bahse-
dilebilir ve bunlar tartışılabilir. Örnek olarak: Demokratik açılıma toplumda nasıl bakılıyor gibi.

Bu Ders Nasıl Geliştirilebilir?
Bu ders aynı olayın farklı gruplarca farklı algılanabileceğine iyi bir örnek olabilir. Başkalarını/ötekini anlama-
nın öğretilmesine katkıda bulunabilir. Bu dersle Fransız ihtilâli sonrasında gelişen fikir akımlarının Osmanlı’ya 
etkileri daha iyi izah edilebilir. Mutlakiyetten Cumhuriyete geçişte yaşanan gelişmelerin açıklanmasında 
önemli bir yer tutabilir.

Kazanımlar: 
Öğrenciler Tanzimat Fermanı’na Osmanlı toplumunun farklı kesimleri ve yabancılardan nasıl tepkiler verildi-
ğini tartışacak ve bu tepkilerin nedenlerini anlayacaklardır.

Bitiş
Öğrenciler eşleştirilerek (ya da küçük gruplar haline getirilerek) Tanzimat Fermanı ya da 
dönemini tanıtan bir poster hazırlamaları istenebilir. Posterde bir başlığın olması, görsel 
ve yazılı unsurların bulunması istenebilir.

10 dakika

Ana Etkinlikler
1. Öğrencilere Osmanlı Toplumunda değişik gruplardan seçilmiş resimler dağıtılarak bu 
resimlerden birer tane seçmeleri istenilir. 

2. Öğrenciler seçtikleri resimlerle ilgili olarak çalışma yaprağı 2’deki soruları cevaplar-
lar. 4-5 kişilik gruplar oluşturularak kendi aralarında seçtikleri resimleri ve verdikleri 
cevapları tartışırlar.

3. Daha sonra çalışma yaprağı 3 dağıtılır. Öğrencilerden kendilerini tabloda yer alan 
önce A grubundan bir kişinin sonra da B grubundan bir kişinin yerine koyarak kâğıda 
Tanzimat Fermanı ile ilgili düşüncelerine dair bir cümle yazması istenir. (Burada öğ-
renciler hangi karakteri seçtiklerini birbirlerine söylememelidir.) Tüm öğrenciler kendi 
cümlesini yazdıktan sonra her grubun önce A bölümündeki sonra da B bölümündeki 
cümleleri tüm sınıfa okunur. 

4. Ortak noktalar tahtaya yazılarak Tanzimat Fermanı’nın farklı unsurlarca nasıl karşılan-
dığı açıklanmış olur. Osmanlı toplumunda hangi toplulukların Tanzimat Fermanı’na 
nasıl tepki gösterdiği ile ilgili çıkarımlarda bulunur. Bunları maddeler haline getirir.-

20 dakika
(Toplam 
çalışma
süresi

15 dakika

SüreBaşlangıç

Tanzimat Fermanını İnternet veya başka bir kaynaktan bulunuz. Metni gönüllü bir öğren-
ciye okutunuz ya da her öğrenciye dağıtılarak bu metinden maddeler çıkartılarak tahtaya 
yazdırınız. Bilinmeyen kavramlar varsa bunlar öğretmen tarafından açıklanır. 
Fermanla ilgili olarak tahtaya yazılan maddelerin Osmanlı toplumunda yaşayanlar açısın-
dan olumlu ve olumsuz yönleri incelettirilmeye çalışılır. Tanzimat Fermanı’nın getirdiği de-
ğişim, sebep ve sonuçları ortaya konulmaya çalışılır. Bu hususta öğrencilerin 3-5 dakikalık 
sınıf tartışması yürütmeleri sağlanır. Örneğin; Tanzimat Fermanı’nın ilanının sebebi nedir? 
Fermana kimler etki etmiş olabilir? Mal güvenliği garantisi ne anlama geliyor? Bundan 
kimler daha çok yararlanır? Müslüman toplum için ne değişti vb sorular sorularak madde-
ler analiz edilir. Değişim taraftarları ve karşıtlarının dayanakları tespit edilmeye çalışılır.

J

J
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Çalışma Yaprağı 1: Tarihten Portreler

Mustafa Reşit Paşa

1829'da Rusya ile yapılan Edirne Antlaşması ile 1833'te Kavalalı Mehmed Ali Paşa ile yapılan Kü-
tahya Antlaşması görüşmelerine kâtip olarak katıldı. Çalışmalarıyla dikkati çektiğinden 1834'te Paris 
elçiliğine atandı. 

İkinci kez Hariciye Nazırı olan Mustafa Reşid Paşa, Tanzimat Fermanı'nın öngördüğü yeniliklerin uy-
gulanması için çaba harcarken, 1840'ta imzalanan Londra Antlaşması ile Mısır sorununu da bir çözüme 
kavuşturdu. Ancak hem İstanbul'daki karşıtlarının, hem de Kavalalı Mehmed Ali Paşa'nın antlaşmaya 
karşı direnmeleri üzerine Abdülmecid ortalığı yatıştırmak amacıyla 1841'de Mustafa Reşid Paşa'yı na-
zırlıktan alarak Paris Büyükelçisi yaptı. 

1836'da da Londra elçisi oldu. Aynı yıl İstanbul'a çağrılarak II. Mahmud'un reformları çerçevesinde 
yeni kurulan Hariciye Nezareti müsteşarlığına getirildi. 1837'de Hariciye Nazırı olunca II. Mahmud'la 
daha yakın ilişki kurdu. Padişah’a sunduğu raporlarla ülkede köklü reformlar yapılması gereğini belirtti. 
1838'de gittikçe ağırlaşan Mısır sorununda destek sağlaması amacıyla Londra Büyükelçiliğine atandı. 

1800 yılında İstanbul'da doğan Mustafa Reşid Paşa kısa bir süre medreseye devam ettikten sonra 
dayısı Seyyid Ali Paşa'nın yanında yetişti. Beylerbeylik, sadrazamlık, seraskerlik gibi önemli görevlere 
getirilen Seyyid Ali Paşa'nın mühürdarlığını yaptıktan sonra 1824'te Sadaret Mektubi Kalemi’ne girdi. 

1853'te dördüncü kez Hariciye Nazırlığına getirildiği sırada Kırım Savaşı patlak verdi. Rusya'ya karşı 
İngiltere ve Fransa'yı Osmanlı Devleti'nin yanına çekmeyi başaran Mustafa Reşid Paşa savaş bütün 
hızıyla sürerken 1854'te dördüncü kez Sadrazam oldu. Bir yıl kadar süren bu görevden sonra 1856'da 
onun yetiştirdiği yeni sadrazam Ali Paşa'nın hazırladığı Islahat Fermanı'nı devletin çıkarlarına aykırı bul-
duğunu belirten bir raporu Abdülmecid'e sundu. 1858 yılında öldü.

1839'da II. Mahmud ölüp Abdülmecid padişah olduğunda yeni padişahı kapsamlı bir reform prog-
ramının gereğine inandırmayı başardı. Bunun ilk adımı ve hukuki temeli olarak da 3 Kasım 1839'da 
Tanzimat Fermanı (Gülhane Hatt-ı Hümayunu) ilan edildi.

Mustafa Reşid Paşa, 1845'te üçüncü kez Hariciye Nazırı olduktan sonra 1846'da sadrazamlığa ge-
tirilince 1839'dan beri Tanzimat Fermanı'nın getirdiği yenilikler konusunda fazla bir şey yapılmadığını 
görerek hızla atılımlara girişti. Özellikle yönetim, eğitim ve hukuk alanında başlayan değişimler, tepkiyle 
karşılaşınca Mustafa Reşid Paşa 1846-52 arasında üç kez istifa etmek zorunda kaldı.

Öğrencilerin M. Reşit Paşa’nın hayatını okuyarak paragrafları kronolojik sıraya koymalarını ve 
aşağıdaki soruları cevaplamalarını isteyiniz. Bu sorular hakkında öğrencilerin çok kısa tartışmala-
rına izin veriniz.
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Sorular:
1- Mustafa Reşit Paşa’nın bildiği diller ve çalıştığı başkentler hangileridir? Aşağıdaki harita üzerinde gösteriniz/ 
işaretleyiniz?

KİŞİSEL BECERİ VE YETERLİLİKLER

Belirli bir geçmişte

(örneğin Tanzimat dönemi)

Şimdi (günümüzde) Gelecekte

a- - -
b- - -
c- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

2- Sizce farklı yerler görmek, değişik kültürleri tanımak ve birçok dili konuşabilmek etkili birey olmak için ne kadar 
önemlidir? Düşünün.

3- Kendinizi M Reşit Paşa’nın yerine koyarsanız ondan farklı olarak neler yapardınız?

4- Günümüzde Başarılı bir birey olabilmek için nerelere gitmek hangi dilleri bilmek istediniz?
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Çalışma Yaprağı 2: Farklı Kimlikler Farklı Tepkiler

Öğrencilerden aşağıdaki resimlerden birini seçmeleri ve seçtikleri resimle ilgili olarak alttaki 
soruları kısaca cevaplamaları istenilir.

Tanzimat padişahı Abdülmecit’e biat

Edirneli Yahudi Kızı 1662  Arnavut MüslümanRum Soylusu 1662

 Selanikli Yahudi Kadın (Solda) Bulgar
Kadın (ortada) ve Türk kadın (sağda )
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Bosnalı Müslüman 1820

Klemens von Metternich  
(paris’te Avusturya Elçisi 1830)

Moralı Esir

Sorular:
 1- Bu resmi neden seçtiniz?

 2- Resim sizde hangi izlenimleri bıraktı?

 3- Resimde gördüğünüz kişi ya da kişiler sizce kim olabilir?

 4- Resimde gördüğünüz kişi ya da kişilerin işi ne olabilir?

 5- Siz bu resimdeki kişi olsaydınız Tanzimat Fermanı hakkında neler düşünürdünüz?
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Çalışma Yaprağı 3

A grubu B grubu

Yahudi tüccar
Ermeni Taş ustası
İngiliz Konsolosluk görevlisi
Soylu bir Rum
Köylü bir Bulgar (Slav)
…………………
…………………

Padişah Abdülmecit
Mustafa Reşit Paşa
Müslüman bir Türk
Müslüman bir Arap
Müslüman bir Boşnak
…………………
…………………

1. öğrenci

2. öğrenci

3. öğrenci

4. öğrenci

5. öğrenci

6. öğrenci

 



Kim Kahraman Kim Değil*

* Bu bölüm Dr. Dean Smart’ın Edward Colston adında bir İngiliz yerel kahramanı ele aldığı dördüncü bölümdeki ders planı ve örnek etkinliğin 
Türkiye’de daha iyi uygulanabilmesi için Enver Paşa örneğine uyarlanmış şeklidir.

Ön Açıklama
Bu bölümde, öncelikle tarihi olayların an-

latılması sırasında bu olaylarda rol oynayan 
kişilerin hangi ölçütlere göre kahraman olarak 
tanımlanıp tanımlanamayacakları üzerinde du-
rulacaktır. Sonrasında zaman içerisinde aynı 
toplumda yaşayan insanların aynı olayları niçin 
farklı değerlendirebildiği gösterilerek “asıl ger-
çeğin ne olduğu ” tartışmasına değinilecektir. 
Geçmişe yönelik bakış açılarında nerelerde ve 
neden farklılaşmalar ve değişmeler olduğu tar-
tışılacaktır.  

Burada kullanılan materyaller, bir kişinin 
tarihteki rolü ile sonraki nesiller tarafından 
nasıl hatırlandığı, hatırlanması gerekip gerek-
mediği, hatırlanan ile gerçeğin aynı olup olma-
dığı gibi hususlarında düşünmeye sevk edecek 
nitelikte hazırlanmıştır. Öğretmenler kasıtlı 
olarak öğrencileri öncelikle konu hakkında yo-
rum gerektirmeyen, herkese göre aynı nitelik 
taşıyan bilgilerle tanıştıracaktır. Daha sonra 
Enver Paşa’yla ilgili ihtilaflı konular gündeme 
getirilerek tarihteki kişilikler hakkındaki bakış 
açılarımızın tarihsel süreç içinde nasıl şekillen-
diği tartışılacaktır. Bu amaçla öncelikle Enver 
Paşa’nın bir döneme damgasını vuran özel ve 
önemli bir tarihsel şahsiyet olduğunun anlaşıl-
ması sağlanacaktır. Gücünün zirvesine ulaştığı 
dönemde herkes onun yakınında yer almaya ça-
lışmaktaydı. “Hürriyet Kahramanı” olarak anıl-
dı. Genç yaşta paşalık rütbesine kavuştu. Padi-
şaha damat oldu. Osmanlı Devleti’nin Birinci 
Dünya Savaşı’na girmesinde etkili oldu. Ancak 
bu savaş sırasında meydana gelen “Sarıkamış 
Hezimeti”ne sebep olan kararlarıyla “hain” 
ilan edildi. Aradan uzun bir zaman geçtikten 
sonra, geçtiğimiz yıllarda yurtdışındaki mezarı 
Türkiye’ye nakledilecek derecede ilgi ve itibar 
ile anıldı.

Ön Bilgi
Enver Paşa 1881 yılında İstanbul'da doğ-

du. Soğukçeşme Askeri Rüştiyesi'nde öğrenim 
gördü. Harp Okulu'nu 1899'da piyade teğmeni 
olarak bitirdikten sonra, 1903'te kurmay yüz-
başı olarak Harp Akademisi'nden mezun oldu. 
Selanik'teki üçüncü ordunun emrine girdi. 
1906'da binbaşı oldu. İttihat ve Terakki Cemi-
yeti kurucuları arasına katıldı. Bu topluluk için-
de tutunup, kendini sevdirdi. II. Meşrutiyet'in 
ilan edilmesinde önemli rol oynadı. Makedonya 
Genel Müfettişliği ve Berlin Ateşemiliterliği gibi 
görevlerde bulundu. 31 Mart olayında Hareket 
Ordusu'na katıldı. İşkodra mutasarrıfı ve cep-
he komutanı olarak İtalyan saldırısına başarıyla 
karşı koyan Enver Paşa, 1912'de yarbay oldu. 
23 Ocak 1913'te İttihat ve Terakki tarafından 
düzenlenen Babıâli baskınına katıldı. Sadrazam 
Kamil Paşa'nın istifasını sağladı. Böylece İttihat 
ve Terakki Cemiyeti'nin iktidarı ele geçirmesin-
den sonra, Edirne'nin kurtarılmasında önemli 
rol oynadı. Bu başarısından sonra albaylığa, ar-
dından da tuğgeneralliğe yükselen Enver Paşa, 
1914'te de Sait Halim Paşa hükümetinde Har-
biye Nazırı oldu. Şehzade Süleyman'ın kızı ile 
evlendi. Orduda bazı düzenlemeler yapan En-
ver Paşa, Fransız modeli yerine Alman modelini 
uyguladı. Birinci Dünya Savaşı'na Almanların 
yanında katılmamızda etkin rol oynayanlar 
arasındaydı. Bu savaş sırasında meydana gelen 
bazılarına göre 90 bin askerin donarak ölme-
sine sebep olan Sarıkamış Harekâtını yönetti. 
Doğu ordusunun yok olmasına yol açan, Aralık 
1914’teki bu harekât sırasında gerekli tedbirler 
alınmadan, askerlere kışlık giyecek dağıtılma-
dan başlatılan bu harekâttın facia ile bitmesinin 
baş sorumlusu Enver Paşa’dır. 

I. Dünya Savaşı’nın Osmanlı İmparator-
luğu'nun yenilgisi ile sonuçlanmasından sonra, 

Bölüm 12
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İttihat ve Terakki partili arkadaşlarıyla birlikte 
önce Odessa' ya, oradan da Berlin'e gitti; daha 
sonra Rusya'ya geçti. Anadolu'daki Milli Mü-
cadele hareketine katılmak istediyse de kabul 
edilmedi. 1920 Eylülünde Bakü'de Doğu Ulus-
ları toplantısına katıldı ve Batum' da Türkiye 

Şuraları Partisi'ni kurarak Türkistan'ı kurtar-
ma hareketini başlattı. Ancak Rus kuvvetleri 
karşısında başarılı olamadı. 42 yaşında iken 4 
Ağustos 1922'de Tacikistan'da, Belcivan yakın-
larında Ruslarla yapılan bir çarpışmada öldü ve 
Çeğen köyüne defnedildi.

Bu konunun öğretimi amacıyla altı adet materyal sunulmuştur.

Öğrenme öğretme süreci: İnsanların Geçmişte Yaptıkları – Günümüzdeki Değerlendirmeler

Çalışma yapraklarının başlıkları Dersle İlgili Beceri ve Kavramlar

1 Tören (Kaynak A) Görsel kaynak kullanımı Tümdengelimci çıkarsama

2 Sınıflandırma kartları Görüş oluşturma ve bunun güvenirliğini tartışmak

3 Enver Paşa hakkında açıklama (Kaynak B) Kanıta dayalı tarihsel bilgi ve yargılara ulaşmak.

4 Enver Paşa ve Sarıkamış Faciası (Kaynak C)
Tarihsel yargıları değerlendirmek ve farklı kaynak-
lardan gelen kanıtları karşılaştırmak.

5
Enver Paşa hakkındaki tartışmalar

(Kaynak D)
Dengeli açıklamalar yazmak ve tarihsel bir argü-
man oluşturmak.

6-7
Farklı kaynaklara göre Enver Paşa

(Kaynaklar E-H)
Olaya çoklu bakış açısıyla yaklaşmak.

Ders Materyalleri

?Anahtar Sorular
Bazı insanlar tarihte neden 
övülür ya da yerilir?

Bu durum zamanla değişir mi?

Dersin Amaçları
Öğrenciler, bazı kişilerin niçin tarihte özel yerleri olduğunu olaylarla 
bağlantı kurarak anlama imkânı elde edeceklerdir. Aynı zamanda 
tarihte rolü olan kişilerle ilgili yapılan değerlendirmelerin nesillerin 
değişmesi ile birlikte değişme potansiyeli taşıdığını göreceklerdir. 
Bunun sonucunda her dönemde insanların tarihteki olaylara ve 
kişilere aynı perspektiften bakmadıklarını ve tarihte edinilen statü-
nün her zaman tartışmaya açık olabileceğini kavrayacaklardır.

Hedeflenen Öğrenme Çıktıları
Tüm öğrenciler Enver Paşa’nın orta dereceli bir memurun çocuğu olarak askeri okula gittiğini, ihtirası ve 
atılganlığı sayesinde hızla yükseldiğini, vatansever olduğunu, fakat aldığı kararların her zaman isabetli olma-
dığını, Osmanlı Devleti’nin yıkılışında etkili biçimde rol oynadığını anlayacaklardır.
Birçok öğrenci Enver Paşa hakkında günümüzde bir tartışmanın olup olmadığını açıklayıp tarihi kaynaklarla 
desteklenen kişisel bir görüş sunacaklardır.
Bazı-nispeten daha az yetenekli öğrenciler geçmişteki kişileri değerlendirmek açısından sınırlı bir farkın-
dalık kazanıp Enver Paşa hakkında taraflı bir görüş elde edebilir ya da yoğun olarak bazı iddialara ve tarihi 
kanıtlara dayanan bir görüş sahibi olabilirler.



Çoklu Bakış Açısıyla Sosyal Bilgiler ve Tarih Öğretimi • 81

Bazı-nispeten daha yetenekli öğrenciler çoklu bakış açısı ve tarihin toplumsal olarak nasıl anlaşıldığından 
yola çıkarak Enver Paşa taraftarı veya düşmanı bakış açılarında doğruluk payları olduğunu gösteren karmaşık 
bir yaklaşım sergileyebileceklerdir. Ayrıca geçmişteki insanların tutumlarının günümüzün ahlaki yargıları ile 
değerlendirilemeyeceğinin farkına varacaklardır. Bu öğrenciler kendi bakış açıları hakkında iddialarını destek-
leyecek bilgiler ortaya koyarak dengeli ve destekli bir açıklama sunabileceklerdir. Yorumların zaman içerisin-
de değişebilirliğini, bunun sosyal bilimlerin doğasından kaynaklandığını açıklayabileceklerdir.

1. Ders 

Kazanımlar

Öğrenciler Enver Paşa’nın bir dönem “Hürriyet Kahramanı” olarak anıldığını, yurt dışın-
da bulunan mezarının Türkiye’ye büyük bir törenle nakledildiğini bu sebeple Türkiye’de 
olumlu bir şekilde hatırlanmakta olduğunu anlayacaklardır.

Not: Bu dersin ilk çalışmaları sizin öğrencilere Enver Paşa hakkında hiçbir bilgi ver-
meden onların verilen fotoğraflara bakarak kendi kendilerine verdikleri kararlar ve 
buldukları bulgular doğrultusunda Enver Paşa hakkında geliştirdikleri görüşlere da-
yanmalıdır.

Başlangıç:

Birtakım politikacı ve futbolcular gibi ünlü kişilerin resimlerini kullanınız. Öğrencilerin kah-
ramanları kimlerdir? Kim ünlü ve neden? Bu tür insanlar tarih boyunca bu kadar ünlü 
müydüler? Bunlar ünlü olmak istemişler miydi? Bu kişiler torunları tarafından ne yaptıkları 
için ve nasıl hatırlanmak isterlerdi? 

Süre

5 dakika
tartışma

Ana Etkinlikler:
1. “1-TÖREN” başlıklı 1. çalışma yaprağını kullanınız
 Bu yaprak bir törenle ilgili basında çıkan fotoğrafla ilgili 4 soru sormaktadır:
 • Bu resimde ne görebiliyorum?   
 • Burada ne gösterildiğini düşünüyorum? 
 • Bu resimle ilgili başka ne bilmek istiyorum?
 • Daha fazla bilgiyi nasıl bulabilirim?
 Öğrenciler çalışma yaprağı ile uğraşmaya başlamadan önce (ve daha sonra öğren-
ci cevaplarını tartışmadan önce), gözlemlenebilen/olgusal gerçekler, gözlemler ve 
görüşler arasındaki farklılığı belirgin hale getiriniz. Bu çalışmanın amaçlarından birisi 
öğrencilerin gördükleri bazı şeylerin olgu/gerçek olduğunu anlamalarını sağlamaktır. 
Örneğin resim bir töreni göstermektedir, bu kişiler belirli bir amaç için bir araya gel-
mişlerdir. Ancak öğrencilerin bazı şeylerin yorum ya da bizim çıkarımlarımız olduğunu 
anlamalarını sağlamak da gerekir. Örneğin “sanırım bu bir açılış törenidir” yorumu-
na karşı gözlemimize dayanarak “bence önemli bir anıt açılıyor” çıkarımı yapılabilir. 
Yorumlar ve gözlemler arasındaki fark şudur -ilki onu desteleyecek bir çeşit kanıta 
ihtiyaç duyarken, gözlem kanıta gerek duymayan bir görüş ve bakış açısıdır.

 Ayrıca öğrencilerin pek çok tarihsel kaynağın bizlere ilgi çekici ve bazense can sıkıcı 
cevaplandırılmamış sorular sunduğu gerçeğine dikkat etmelerini sağlamak gerekir. 
Bunun için  “Bu resimle ilgili daha başka ne bilmek isterler?”, “Bu bilgileri nasıl bula-
bilirler?” gibi sorular hakkında tüm sınıf tartışması gerçekleştiriniz. 

2 dakika 
giriş

6 dakika 
çalışma 
yaprağına 
cevap verme

6 dakika
bilgilendirme 
ve tartışma
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6 dakika 
sınıflandırma 
kartlarının 
küçük 
gruplarda 
tartışılması

6 dakika
paylaşma 
süresi

4 dakika oku-
ma ve tartışma

10 dakika
yazma

10 dakika
Sorgulama 
etkinliği

2. Resimdeki tören hakkında ayrıntılı bilgi vermeden ve kişiyi tanıtmadan önce Enver 
Paşa’nın resimlerinin yer aldığı ve onun muhtemel karakter özelliklerini listeleyen 2-A 
ve 2-B çalışma yapraklarını kullanınız. Aşağıdaki karakter özelliklerinden hangisinin 
Enver Paşa’yı tanımlamak için kullanılabileceğini gerekçeleriyle birlikte sorunuz:   

 Düşünceli, Maceraperest, Acımasız, Saygılı, Sert mizaçlı, Gururlu, Bencil, Şefkatli, 
Alelade, Hırslı, Kayıtsız, Anlayışlı, Kibar, Duyarsız.

 Burada öğrenciler Enver Paşa’nın gerçek karakterini değerlendirmemektedirler. On-
ların yaptıkları resimlere yansıyan görüntüden hareketle bir yargıya varmaktır. Bu bir 
yorumdur. Bazı öğrenciler bu durumu ortaya koyabileceklerdir. Fakat bu durumu eğer 
öğrencilerden birisi henüz ortaya koymamışsa bunu onlara belli etmeyiniz.

 Bu resimden yola çıkarak Enver Paşa hakkında başka hangi karakteristik özelliklere 
ulaşabilirler?

3. Enver Paşa ile ilgili 10 açıklama sunan üçüncü yaprağı kullanarak onun yaşamı ve 
yaptığı iyi işleri okuyunuz (ya da fotokopi yoluyla öğrencilere dağıtıp onların okuması-
nı sağlayınız). Öğrencilere şu soruları sorunuz: Bu bilgiler doğru mu? Bu kişi bir kahra-
man mı? Kahraman demekle ne ifade ediyoruz? Öğrencilerden bu kişinin Türkiye’de 
hatırlanması gereken önemli bir kişilik olup olmadığını yazmalarını isteyiniz.

4. Bu noktada öğretmen 20. yüzyıl başlarında kullanılan bir kostümü giyerek ve Enver 
Paşa’nın karakteristik tipteki bıyığını takarak onun rolünde sınıfa girer ve öğrencilerin 
kendisine sorular sormasını isteyebilir. Bu kısım için basit bir köstüm ya da daha 
detaylı bir kostüm kullanabileceğiniz gibi öğrencilerin karşısına oturup onlara sizin 
Enver Paşa olduğunuzu düşünmelerini isteyerek de bu çalışmayı yapabilirsiniz. Eğer 
öğrenciler soru sormakta sıkıntı çekerlerse onlara “Birinci Dünya Savaşı’nı hatırlayıp 
hatırlamadıklarını” ve “Sizin (Enver Paşa’nın) nasıl hatırlandığını” sorarak onları ko-
nuşmaya teşvik edebilirsiniz. 

 Öğrencilere bu etkinlik sırasında Enver Paşa’yla ilgili herhangi bir olumsuz bilgi ver-
meyiniz. Bazı öğrenciler nasıl asker olduğunuzu ya da hangi savaşlara girdiğinizi so-
racaklardır. Bazıları sizin bir kahraman olup olmadığınızı soracaklardır. Siz de zamanın 
koşullarını göz önünde bulundurarak onlara tabii ki “evet” cevabını veriniz.

Bitiş:

Kahramanlar hakkında tartışma yaptırınız. Enver Paşa bir kahraman mıdır? Onu hatırla-
mak ve anmak için daha fazla şey yapmalı mıyız?

5 dakika

2. Ders

Öğrenme Hedefleri

Öğrenciler Enver Paşa hakkındaki görüşlerini yeniden gözden geçirmek için daha fazla 
kanıt kullanırlar, “Milli kahraman” kavramını tekrar gözden geçirirler ve geçmişteki bir 
figürün hatırlanmaya değer olması hususunda hangi kriterleri kullandığımızı düşünürler. 
Öğrenciler Enver Paşa hakkında bir yargıya ulaşabilirler ve “Tarihsel önem” kavramı hak-
kındaki anlayışlarını ortaya koyabilirler.

Süre
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Bitiş:
Tartışma- Enver Paşa hakkında ne düşünüyorsunuz? O önemli binalara ve caddelere ge-
reken milli bir kahraman mıdır? — Yoksa bu denli saygıyı gerektirmeyen birisi midir? 
Bu kısımda Darbe ve Anıt başlıklı 7 numaralı çalışma yaprağı eşliğinde tartışmayı 
tamamlayabilirsiniz.
Şimdi öğrencilerden yazılarına vardıkları kararı eklemelerini isteyiniz.

5 dakika

Başlangıç

Enver Paşa’nın sorumlusu olduğu Sarıkamış Faciasını anmak üzere dikilen anıtın açılış 
töreniyle ilgili 1 numaralı çalışma yaprağında yer alan resmi yeniden gösteriniz.

“Enver Paşa bazı insanlar tarafından bir kahraman olarak mı görülmektedir?” sorusunu sorunuz.

5 dakika
Tartışma

Ana Etkinlikler:

Enver Paşa hakkında daha fazla bilgi sunmak için “Enver Paşa ve Sarıkamış Faciası” 
adlı dört numaralı çalışma yaprağını kullanınız. Bakış açıları nasıl değişti? Bakış açılarını 
değiştirmeleri gerektiğini düşündüler mi? 

İnsanların Enver Paşa hakkında ne düşündüklerini ortaya koyan ve onun hakkındaki tar-
tışmaların hangi hususta odaklandığını gösteren Enver Paşa hakkında tartışmalar: İla-
ve bilgilendirme adlı 5 numaralı çalışma yaprağını öğrencilere dağıtınız. Bu çalışma 
yaprağı kendi cevaplarını bulmalarına yardımcı olmak amacıyla bir yazı yazma etkinliği 
için kullanılacaktır. 

Çağımızda yaşayan insanların Enver Paşa’ya nasıl farklı bakış açılarıyla baktıklarını gör-
mek için İlave: Bir gazete haberi başlıklı 6 numaralı çalışma yaprağını kullanınız. Nasıl 
ve neden bu görüşler birbirinden ayrılmaktadır? Aynı olaya insanların bakış açıları farklılık 
gösteriyor mu? Gösteriyorsa bunun nedeni ne olabilir? 6 numaralı çalışma yaprağını 
öğrencilerin yazmakta oldukları yazılara detaylar eklemek için kullanınız.

Bu dersin bir bölümünde sınıftan birisini tekrar Enver Paşa rolünde sunarak öğrencilere 
onun hayatını yeniden sorgulama fırsatı sunabilirsiniz.

5 dakika

5 dakika ödevi 
düzenlemek 
için,

15 dakika 
yazmak için

5 dakika 
tartışma,  
yazmak için
10 dakika daha

10 dakika

Bu Ders Nasıl Geliştirilebilir?
Kahramanların Doğası ve Önemini Yansıtmak Hakkında
Bu çalışma tarihte kimleri önemli gördüğümüz ve onlar hakkında neler bildiğimizi ortaya koymaya ve bunun 
üstünde düşünmemizi sağlamaya dönük bir fırsat sunmaktadır. Ayrıca bizlere şöhret, tanınmışlık ve önem 
kavramları hakkında ve bu meseleleri daha derinlemesine araştırmakla nasıl bir değer elde edilebileceği 
hususunda bir fikir sunmaktadır. Dahası muhtemelen öğrencilerin gerçek kahramanlar ve kötüler hakkında 
bir sunum ya da açıklama yapmalarını onlardan istemektedir. 
Bilgi İletişim Teknolojilerini (BİT) Kullanarak Araştırma ve Değerlendirme Ödevleri
Enver Paşa’nın yaşamının hatırlanmasını sağlayan resimler internette bulunmaktadır ve bu resimler 2. dersi 
destekleyecek bir PowerPoint sunusu hazırlamak için kullanılabilir. Veya öğrenciler Enver Paşa konusunun 
doğasına ve bunun tarihsel anlayışın bakış açısının ve yorumların zamanla nasıl değişebildiğine bakarak bir 
sunum hazırlayabilirler.
Ayrıca BİT aracılığıyla savaşın doğasını araştırmak ve Osmanlı Devleti ile diğer Avrupa devletlerinin bu sa-
vaştaki durumlarını incelemek için imkânlar bulunmaktadır. 
Başlangıç noktası olarak http://www.enverpasadergisi.com; http://www.sehitenverpasa.com adlı web si-
teleri kullanılabilir.
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1-Tören

1. Ne görebiliyorum?
(Sadece fotoğrafta doğrudan gördüklerinizi yazınız.)

2. Burada ne gösterildiğini düşünüyorum?  
(Benim bu resimden çıkarımlarım neler?)

3. Ne öğrenmek istiyorum? 
(Bu fotoğrafa baktığınızda cevabını bulamadığınız so-
rular nele?)

4. Daha çok bilgiye nasıl ulaşırım?  
(Bana bu konuda kim ve ne yardımcı olabilir?)

 Kaynak A

I£
f

r&S

/r

1
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 Kaynak B ve C
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2-B Sınıflama Kartları

Düşünceli Maceraperest

Acımasız Saygılı

Sert mizaçlı Gururlu

Bencil Şefkatli

Alelade Rafine

Kayıtsız Anlayışlı

Kibar Duyarsız
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Enver Paşa (1881-1922) Hakkında On Açıklama

1. Bir Türk paşasıdır. İstanbul’da 1881’de orta halli bir devlet memurunun çocuğu olarak dünyaya 
gelmiştir. Harp Okulu'nu 1899'da piyade teğmeni olarak bitirdikten sonra, 1903'te kurmay yüzbaşı 
olarak Harp Akademisi'nden mezun oldu. Selanik'teki üçüncü orduda görev yapmaya başladı.

2. Bu tarihlerde Makedonya bölgesi ve özellikle Selanik devrin hükümdarı II. Abdülhamit yönetimine 
karşı yürütülen siyasi muhalefet hareketinin merkezi konumundaydı. Bu grup Meşrutiyet yöneti-
minin gerçekleştirilmesi için mücadele etmekteydi. 

3. Enver Paşa, Selanik’te bulunan ve muhalefet hareketinin lideri durumunda olan gizli İttihat ve 
Terakki Cemiyeti’ne katılarak aktif olarak çalışmaya başladı.

4. 1908 yılında İttihat ve Terakki Cemiyeti, Meşrutiyetin ilan edilmesi ve Meclisin toplanabilmesi için 
padişahı zorlamak amacıyla bazı asker taraftarlarının dağa çıkmasına karar verdi. Enver Paşa da 
emrindeki askerlerle dağa çıkarak padişaha isyan ettiğini ilan etti.

5. 24 Temmuz 1908 tarihinde II. Abdülhamit Meşrutiyetin ilan edildiğini duyurdu. Enver Paşa “Hür-
riyet Kahramanı” olarak karşılandı. İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin (daha sonra parti) yönetici kad-
rosuna dâhil oldu. 

6. 1911-1912 Osmanlı Devleti ile İtalya arasında meydana gelen Trablusgarp Savaşı’na gönüllü ola-
rak katıldı. Bu savaş şöhretini daha da artırdı.

7. Enver Paşa 23 Ocak 1913 tarihinde İttihat ve Terakki Partisi tarafından düzenlenen ve tarihlere 
“Babıâli Baskını” diye geçen hükümet darbesini yapan askerin başında yer aldı. Bu olayla su-
baylıkta hızla yükselir ve 1913’te Yarbayken, aynı senenin sonlarında Albaylığa, 19 gün sonra 1 
Ocak 1914’te Paşalığa yükseltilir. Aynı yıl hükümette Harbiye Nazırı olarak görev alır ve Erkan-ı 
Harbiye-yi Umumiye Reisliği (Genelkurmay Başkanlığı) görevini de üstlenir. Bir süre sonra da 
Başkumandan Vekilliği yetkilerini de elinde toplar. 

8. Bu arada Naciye Sultan ile evlenerek saraya damat olur. Birinci Dünya Savaşı’nda Türk ordusunu 
o yönetir. 

9. Enver Paşa, Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra Almanya’ya gider. Burada iken Sovyet yetkilileriyle 
işbirliği yapar. Önce Anadolu’ya geçmeye çalışır, fakat Mustafa Kemal Paşa’nın izin vermemesi 
üzerine o sırada Ruslara karşı bağımsızlık savaşı yürütülen Türkistan’a gider. Buradaki savaşta 
Ruslara karşı başarılı olamaz ve 4 Ağustos 1922'de Tacikistan'da, Belcivan yakınlarında bir çarpış-
mada ölür ve Çeğen köyüne defnedilir.

10. Ölüm yıldönümü olan 4 Ağustos 1996 tarihinde naaşı Çeğen Köyü'ndeki mezarından alınıp 
İstanbul'a getirildi. Naaşı devlet töreniyle II. Meşrutiyetin ilan edildiği sırada ölenlerin gömüldüğü 
İstanbul-Şişli’de bulunan “Abide-i Hürriyet Meydanı”ndaki şehitliğinde bulunan Talat Paşa'nın me-
zarının yanına defnedildi.

 Kaynak D
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4 Enver Paşa ve Sarıkamış Faciası

28 Aralık 1914 Allahüekber Dağları
25 Aralık'ta Enver Paşa, tüm ordulara emrini vermişti, düşman Sarıkamış'ta yok edilecekti. Anadolu'nun 

içlerinden, Samsun'dan yola çıkmış ordular 10-12 gündür durmaksızın yürüyordu. Galip Paşa son iki gündür 
yiyecek yetiştirin telgrafları gönderiyordu. Orduların önünde üstü karla kaplı Akmezar ve Çilhoroz Dağları kor-
kunç bir vahşilikte görünüyordu. Savaşçılar bata çıka yürüyorlardı. Kar, çiğnemekle ezilemeyecek kadar çoktu. 
Askerler kısa zamanda yoruluyorlar, kalçalarını dayanılmaz ağrılar sarıyordu...
Kızılkilise küçük bir köydü. Hıristiyan olan halkı köyü olduğu gibi bırakıp kaçmıştı. Boş evlere girerek azıcık 

dinlenmeleri, ısınmaları, birşeyler yemeleri askerlere güç kazandıracaktı...Biraz sonra Enver Paşa ve yanındaki 
Alman subayları Kızılkilise'ye girdiler. Enver Paşa Albay Arife öfkeyle bağırdı. "Niçin durdunuz? Ne bekliyorsunuz?" 
Bağırarak emretti: "Hemen yola çıkın." Köyün evlerine dağılarak, sekilere, ocak başlarına, hasırlar üstüne serilip 
biraz dinlenmeyi birkaç lokma birşeyler yemeyi umanlar henüz girdikleri evlerden çıkarıldılar. Askerler Kızılkilise 
köyünü boynu bükük gerilerde bırakırlarken Enver Paşa ve Alman subayları, köyün bacası tüten en büyük evine 
yerleşmişlerdi. Ev sahibinin kaçarken ocakta bıraktığı tencerede et haşlanıyordu. Almanlar iştah kabartan yemek 
kokusunun çekiciliğine kapılmışlardı. İhsan Paşa son gelişmeleri sunmak amacıyla eve girmek üzereyken kapı 
açıldı. Enver Paşa çıktı: "Siz burada mısınız, ne bekliyorsunuz, ileriye, yürüyüş kolunun başına geçin..."
29. Tümen yine kalçalara varan yumuşak karla boğuşmaya başlamıştı. Erimiş kardan sırılsıklam olan 

çarıklar birden dona çekmiş, askerlerin ayaklarında kaskatı kesilmiş ve buzdan mengenelere dönüşmüştü.  
Buzlaşan çarıkların parmak uçlarında başlattığı karıncalanmaların dona çevrilmemesi için, kimi savaşçı yürü-
yüş biçimini değiştirmişti. Parmaklarda başlayan donma hızla ayak bileklerine ulaşıyordu. Bilekler bükülemez 
olunca, birkaç küt adımdan sonra yere yıkılmak kaçınılmaz oluyordu. Yürüyüşlerini sürdürenler, yıkılıp kalan-
ların kısa sürede donarak öleceklerini düşünüyorlar, korkuya kapılarak can havliyle zıplamalarını arttırıyorlardı.
Sarıkamış'a giden yolun geçtiği boyun noktasının iki yanında, Ruslar'ın mevzilendikleri görülüyordu.Artık düş-
manla cephe ilişkisi kurulmuş, herkes önemli olayların başlamakta gecikmeyeceğini sezmişti... Enver Paşa 
sorumlu kolordu komutanının görüşünü beklemeden, saldırı hazırlıklarına başlamıştı... Dağ topçu taburu yeni 
gelmişti. Sabahtan beri sırtlarındaki top parçalarıyla, cephane sandıklarıyla karları yararak yol alan hayvanlar 
yorgunluktan bitkindi...Enver Paşa ve Alman subayları bir saldırı planı kurdular. En önde bulunan 86. Alay 
sessizce Rus mevzilerine yaklaşacak, aniden süngü hücumuna kalkarak düşmanı tepeleyecek.
Ne İhsan Paşa'ya ne de Albay Arife haber vermeye gerek görmeden saldırıyı başlattılar.
Sırta çıkmak, Rusları süngüleyip hemen ardındaki Sarıkamış'a girmek demekti... Rus mevzilerinde kanlı bir 

süngüleşme başlamış, savaşçılardan "Allah, Allah" sesleri, Rusça verilen komutlar birbirine karışmıştı. Karan-
lıkta kimin Türk, kimin Rus olduğu zor seçiliyordu. Mevzilere ilk giren alayın ikinci taburu Rusları kovalamaya 
koyuldu. Kanlı boğuşmayı yarasız beresiz atlatan savaşçılar ise sırta tırmanırken, can pazarında dövüşürken 
terlere bulaşan iç çamaşırlarının kaskatı kesilmesinden, donuşu kolaylaştıracak buz zerreciklerinin beden-
lerini sarmasından korkuyorlardı. Enver Paşa amacına ulaşmış, sırt alınmış, sıra, sırtın hemen gerisindeki 
Sarıkamış'a girmeye kalmıştı. Sarıkamış yoktu görünürlerde.. Sağa bakıldı, sola bakıldı, dürbünlerle her yan 
tarandı, mutlu haberler getirecek atlılar gönderildi, boşunaydı...
Sonunda facia anlaşıldı. Sarıkamış sekiz kilometre uzaktaydı. Bu yanılgıya eldeki 1/200.000 ölçekli harita-

nın Oltu paftası neden olmuştu. Paftanın bu bölümünde "Sarıkamış'a gider" anlamında Sarıkamış yazıyordu. 
Haritacılık tekniğinde yolların uzantısında nereye gidildiğini belirtmek için. Başta Enver Paşa olmak üzere, 
uydurma haritalarla Kafkasya'nın fethine çıkan herkes yanılmıştı...
Türk orduları, yılın en soğuk gecesi, soğuk, kurtlar, leş kargaları, bitler ve macerasever komutanlara, Alla-

hüekber Dağları'nda, çıldırıp donarak teslim olmuştu.Enver Paşa savaşla ilgili tüm anıları, belgeleri yasakladı. 
(Alptekin Müderrisoğlu, Sarıkamış Dramı, Aktaran: Nihat Genç, Modern Çağın Canileri)
http://www.turkforum.net/showthread.php?t=677629

 Kaynak E
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Türkiye’de çıkan gazetelerde Enver Paşa’nın mezarının nakledilmesi, sırasında onun gerçek bir kah-
raman olup olmadığı konusunda birçok tartışmalara yer verildi. Her yıl Sarıkamış faciasının yıldönümün-
de de bu tartışmalar sıklıkla tekrarlanmaktadır. 

İsmet İnönü hatıralarında diyor ki; "Enver Paşa, şahsi meziyetleri ile iyi bir asker, iyi bir subay, iyi 
bir insan olarak, toplumun kusur olarak bildiği unsurlardan, insanın tasavvur edemeyeceği kadar nasibi 
olmayan bir tiptir. Asker vasıfları bakımından vazife sever, çalışkan ve korku nedir bilmez müstesna 
kahraman olarak, askerliğin aradığı ölçülerin en yukarı seviyesinde yer almıştır". (http://www.enverpa-
sadergisi.com (26.10.2009)

Buna karşın Alptekin Müderrisoğlu, Sarıkamış Dramı (Kastaş Yayınları) adlı kitabında şöyle demek-
tedir: “1914 Aralık ayının karakışında, Enver Paşa komutasındaki Türk Doğu Ordusu, karşısındaki Rus 
Ordusu’nu imha etmek üzere taarruz etmişti. İki hafta gibi bir sürede, 90 bini aşkın Türk evladı düşmana 
bir tek kurşun sıkmadan dondurucu karakışın kar ve ayazından, Allahüekber Dağı’nın doruklarında do-
narak şehit oldu. Delice hayaller peşindeki Enver Paşa’nın, bile bile yok olmaya götürdüğü kolorduların 
sonu, ne yazık ki alınan tutsaklar Sibirya’dan dönene kadar bir belirsizlik perdesiyle sarılmıştı. Orduları 
yüzüstü bırakarak kaçan Enver Paşa ise, bu işten de başarıyla sıyrılmayı becermişti”.

5 Enver Paşa Hakkında Tartışmalar: İlave Bilgilendirme

Sizin Ödeviniz 
6 ve 7 numaralı çalışma yapraklarında yer alan resim ve bilgilerden hareketle Enver Paşa’nın 

kişiliği ve kimliği hakkında düşünerek onun adının cadde ve binalara verilip verilmemesi hakkında 
karar veriniz. Görüşlerinizi belirten bir yazı yazınız. Aşağıdaki verilmiş fikirleri ya da yazı şablo-
nunu kullanabilirsiniz.

Cümlelerinize şu şekilde başlayabilirsiniz…
Bu fikirler size yardımcı 

olabilir

Cümleye fikrinizi 
destekleyecek ilk sebeple 

başlayabilirsiniz

Bence Enver Paşa’nın adı cadde ve binalara 
verilmeli/verilmemeli çünkü….

Tarihsel önem

Duygu yoğunluğu

Kamuoyunun görüşleri

Geçmişi dürüst bir şekilde 
hatırlamak 

Tarih hakkında 
düşüncemizin değişmesi

Sonraki paragrafta- yeni 
bir delil ve muhakemeyle 
devam edebilirsiniz

İsmin verilmesi/verilmemesiyle ilgili başka bir sebep 
ise…..

Görüşünüzü desteklemek 
için başka bir sebep…
belki siz üçten fazla sebep 
öne sürebilirsiniz?

 Bunlara ek olarak, Enver Paşa’nın cadde ve binalara 
adı verilmeli/verilmemeli çünkü…

Sonuç yargıları ve özet Sonuç olarak şunu diyebiliriz ki...

 Kaynak F
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6 İlave: Bir Gazete Haberi

Osmanlı-Rus Savaşı sonucu Kars, Ardahan, Batum ve Sarıkamış'ın Rusya'ya kaybedilmesi sonucu 1914 yılında 
Döneminin Başkomutan Vekili olan Enver Paşa, Sarıkamış'ı geri ele geçirmek amacıyla 19 Aralık tarihinde harekât 
planını kurmaylarına sunmuştu. 

Kurmaylar manevranın başarısızlığa uğrayacağını Enver Paşa'ya birçok kez söylemiş olmalarına karşın Enver 
Paşa hareketin yapılmasına karar vermişti. 

Enver Paşa'nın doğa koşullarını planına katmaması Allahuekber Dağları'nda tipi ve boranda on binlerce Türk 
askeri tek kurşun atmadan şehit düştü. 

Enver Paşa'nın komutanlığını yaptığı bu savaş ateşli bir tartışma konusu olmayı günümüze kadar sürdürdü. En-
ver Paşa hakkında "vatan haini" söylemleri zaman zaman baskın olarak kamuoyunda seslendirilmeye başlandı.

Bugün Genelkurmay Başkanlığı'nın yaptığı bir açıklama ile bu tartışmalara da son nokta kondu. Genelkurmay'ın 
internet sitesinde yayınlanan Sarıkamış Harekâtı başlığıyla verilen yazıda bugüne kadar 90 bin olarak verilen şehit 
sayısı 60 bin olarak düzeltilirken Enver Paşa'nın Sarıkamış savaş stratejisi için "başarılı bir plan" tanımlaması yapıl-
dı.

www.gazetevatan.com

 Kaynak G
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II. Meşrutiyet’ten sonra Enver Bey adına basılan bir kartpostal

7-İlave Materyaller: Darbe ve Anıt

http://www.enverpasadergisi.com

(Yaşasın Vatan, Yaşasın Millet, Yaşasın Hürriyet)

http://tr.wikipedia.org/wiki/Dosya:1908-mesrutiyet.jpg

1913 Babıâli Baskını

 Kaynak H
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İstanbul-Şişli’deki Abide-i Hürriyet- Enver Paşa’nın mezarı 1996’da buraya nakledildi.

 Kaynak J
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Çanakkale Savaşı:
İlk Elden Kaynakların Öğretim Materyali Olarak Kullanılması
Dr. Dean SMART

Öğretme ve Öğrenme Materyalleri
Bu ünite için sekiz sayfalık öğretim materyali sağlanmıştır.

Çalışma Yapraklarının Başlıkları Beceri ve Kavram Geliştirme 

1 Sayım Başlangış etkinliği, Görsel kaynakların kullanımı

2 David Lindsay’in savaş günlüğü
İçerik bilgilendirmesi: Bilgi ve anlama; kronolojik 
farkındalık 

3 Gelibolu’ya gidiş Kavrama, tarihsel anlayışı geliştirme, metin analizi 

4 Savaş hakkında eve yazmak Uslup ve hedef kitle hakkında farkındalık; empati

5 Saldırı ve Savunma, 1915 yazı Anahtar terimler ile tanımları eşleştirme

Ön Açıklama
Materyallerin bu kısmı I. Dünya Savaşı (1914-

1918)’yla ilgili birincil kaynakların seçimine ve 
kullanımına yönelik olarak hazırlanmıştır. Bu 
küresel çatışma Avrupa’nın büyük güçlerini, 
Asya, Afrika, Amerika’daki ülkelerle Britanya 
İmparatorluğu’nun hâkimiyetindeki Avustralya 
ve Yeni Zellanda’yı da içermektedir. “20. yy.’da 
Çatışma” İngiltere’de zorunlu olarak 13-14 yaş 
grubundaki tüm öğrencilere verilmesi gereken 
bir konu başlığıdır. Yine aynı konu 14-16 yaş-
larını kapsayan ancak zorunlu olmayan öğretim 
programlarında da önemli bir yer tutar. 
Burada sunulmuş materyallerin hepsi öğret-

men tarafından yönetilecek bir etkinlikle iliş-
kilendirilmiştir. Bu materyaller genç insanlara 
yazılı kişisel anlatımlarla nasıl çalışılabileceği 
hakkında farklı yollar sunmaktadır. Tarihsel 
kaynaklara dayalı çalışmalar çoğunlukla belli 
metinlerden çok kısa ve yine değiştirilerek alın-
mış alıntılara dayandırılmaktadır. Bu bağlamda 
kaynağın güvenirliliği (ne tür ön yargılar içerdi-
ği) ve faydası gibi hususlar soru işaretleri olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Burada verilen alıntılar 
Gelibolu Harekâtının tüm yönlerini kapsaya-
cak bir hikâye/anlatı oluşturulması amacını 
taşımaktadır. Dolayısıyla alıntılar iyimserliğin 
hâkim olduğu zamanlarla birlikte kayıpların 
yol açtığı duyguları, boşluğun getirdiği mono-

tonlukla, savaşın yıkıcı doğasının ortaya çıktığı 
zamanları kapsayacak şekilde seçilmiştir.  
Bir kişinin kişisel günlüğünden alınmış beş 

alıntı vasıtasıyla I. Dünya Savaşı’nda Çanak-
kale Cephesindeki Gelibolu Harekâtına bu ki-
şinin nasıl bir reaksiyon gösterdiği anlatılma-
ya çalışılmıştır. Onbaşı David Lindsay’in Türk 
Ordusuna karşı Avustralya Ordusunda verdiği 
hizmeti anlattığı orijinal kaynak nerdeyse 60 
sayfadır. Bu günlükte bir şeylerin olmasını bek-
lemekle gelen monotonluk ile her gün ölümle 
uğraşmanın nasıl bir duygu olduğunu ve as-
kerlerin yüz yüze kaldığı dehşet verici koşulları 
açıklamıştır. Alıntılar Lindsay’in bakış açısıyla 
Gelibolu’ya ulaştıklarında, harekât sırasında ve 
sağlık nedenleriyle tahliyesi öncesinde hayatın 
nasıl gözüktüğünü anlatacak şekilde seçilmiş-
tir. Lindsay’in ifadeleri genellikle gördüklerinin 
kısa tasvirlerini içeren çok duygusal ve şikayetci 
olmayan bir üslupla yazılmıştır. Günlük yayın-
lanma kaygısı ya da sansür kaygısından uzak ta-
mamen kendisi için yazılmış gibi durmaktadır.  
Günlük ve diğer belgeler David Lindsay’in 

kızı, Jane tarafından Sidney’de yaşayan Dr. 
Errol Tompkins’e bırakılmıştır. Alıntılar Dr. 
Tomkins’in ve deşifreleri yapan Geoffrey 
Miller’in nazik izinleri ile kullanılmıştır. Metin-
lerin tam versiyonuna I. Dünya Savaşı Arşivi’nin 
bir parçası olarak Internet üzerinden ulaşmak 
mümkündür.

Bölüm 13
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6 Kanıtı inceleme: Temmuz 1915 Metin analizi, değerlendirme ve işe yararlık 

7a Gelibolu, Ağustos 1915 Metne yöneltilmiş basit kavrama soruları 

7b Gelibolu, Ağustos 1915
Metinden çıkarılmış anahtar noktalarla ilgili kesti-
rimler ve sentezler gerçekleştirmek- özet ve bece-
rilerin yeniden gözden geçirilmesi 

Öğretmen Notları: Çanakkale Savaşı/Gelibolu Harekâtı  
Ders Planları

?Anahtar Soru
Çanakkale Savaşı
(Gelibolu Harekâtı)
Avustralyalı ve

Yeni Zellandalılar için neden 
çok önemliydi?

Dersin Amaçları
Öğrencilerin bir askerin yazılarını kullanarak Gelibolu çıkartması ve 
bu çıkartmanın ön cephede bulunan birlikleri cezalandırıcı doğası 
hakkında içgörüler edinmelerini sağlamaktır. Kullanılan materyal-
ler okuyucuya askerlerin ilk etapta üzerlerine düşen görevi yap-
mak adına Gelibolu’ya gelme isteklerini ancak daha sonra siper 
savaşının acı yüzü ile ANZAK’ların karşılaşıkları zor şartları görme-
lerine imkân tanımaktadır.

Hedeflenen Öğrenme Çıktıları
Tüm öğrenciler I. Dünya Savaşının birçok insanın dâhil olduğu küresel bir olay olduğunu ve Gelibolu çıkart-
ması sırasında meydana gelen çatışmaların doğası ile etkilerini kavrayacaklardır. 
Birçok öğrenci verilen ağır kayıplar ile bu kayıpların kısa süreli etkilerini açıklayabilecekleridir. 
Bazı -nispeten daha az yetenekli- öğrenciler çıkartmayla ilgili olarak sınırlı bir farkındalığa sahip olacaklar-
dır ancak savaşın ve kayıpların hoş olmayan doğası üzerine bir farkındalık geliştireceklerdir. Bu öğrenciler 
cevaplarını desteklemek için genellikle basit iddialar öne sürecekleridir. 
Bazı- nispeten daha yetenekli- öğrenciler Gelibolu’nun toplum ve bireyler üzerine etkisi hakkında sofistike 
bir kavrayışa sahip olacaklardır. Bu öğrenciler Gelibolu’yu diğer olaylar ve savaşın diğer özellikleriyle ilişkilen-
direcek, Gelibolu’nun kısa ve uzun vadeli etkilerini göz önüne alabilecek ve yargılarını kanıtlara dayandırarak 
ortaya koyabileceklerdir. Yargılarını desteklemek için ilave araştırma yapmaları da söz konusu olabilcektir. 

1. Ders

Öğrenme Hedefleri

Öğrenciler: Gelibolu çıkartmasının doğasını ve savaşın ilk evrelerinde nelerin meydana 
geldiğini kavrayacaklardır. 

Başlangıç: 

Genç öğrencilerin dikkatlerini ve ilgilerini toplamak amacıyla 1. Yaprağı (Sayım), ya da 
Gelibolu çatışmasıyla ilgili modern bir metni kullanın. Bu kişilerin kim olduğunu ve neden 
orada olduklarını tartışın.

Resimle ilgili bilgiyi, öğrenciler etkinlikle uğraşmaya başlamadan önce vermeyiniz 

Süre

Küçük gruplar 
halinde 
düşünme 
ve tartışma 
zamanı için
3 dakika
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Ana Etkinlikler:

1. Bilgilendirme/Tartışmalar
 Önceki öğrenmelerle ilişkilendirerek Çanakkale’nin nerede olduğunu ve Gelibolu’nun 
neden önemli bir askeri hedef olarak düşünüldüğünü açıklayınız. Öğrencilere Gelibolu 
çıkartmasında bölgenin arazi yapısının ve karşılaşılacak engellerin yeterince iyi de-
ğerlendirilemediğini açıklayınız.  

 Eğer akıllı bir tahta ya da projeksiyon cihazı kullanıyorsanız aşağıdaki Avustralya kay-
nağı konuyla ilgili faydalı haritalar ve diğer görsel kaynaklar sunmaktadır:  http://
www.anzacsite.gov.au/operationclick/Topic_01/1B_WS_intogall.pdf

2. Adı geçen askerin hikâyesini anlatmak için ‘2. Çalışma Yaprağını kullanınız: ‘David 
Lindsay’in Savaş Günlüğü’ (bu uzun bir metin olduğu için sınıfın hikâyeyi okuma-
sını istemek yerine siz hikâyeyi onlara anlatabilirsiniz). Tartışma sırasında sınıfa ne-
den insanların savaş için gönüllü oldukları ve bu bağlamda hayatlarını riske attıkları, 
emirlere uydukları ve cesaret gerektiren işlere soyundukları üzerinde düşünmelerini 
sağlayınız. Tahtayı öğrencilerin açıklamaları doğrultusunda bir örümcek diyagramı 
oluşturmak için kullanınız. 

3. Yazılı ödev (sınıfta yapılacak): Örümcek diyagramından faydalanarak 2. yapraktaki 
soruyu cevaplayınız. 

4. David Lindsay’in günlüğüne bakmaya başlamak için 3. çalışma yaprağını: ‘Gelibolu’ya 
Gidiş’ i kullanınız. Yaprağın sol tarafındaki sorular size günlükte yazılanların ana te-
malarına odaklanmanızı sağlamaya yardımcı olmak amacıyla verilmiştir. Neden genç 
insanlar savaşa gitme hususunda çok isteklilerdi? Onların fikirlerini neler değiştirmiş 
olabilir? Günlük ne tür bir uslupla yazılmış? Bu uslubu açıklamak için ne tür sebepler 
öne sürebilirsiniz?

12 dakika

15 dakika

20 dakika

Bilgilendirme 
ve tartışma 
için 5 dakika

‘Sayım’ Avustralya Ordusundan Signaller Ellis Silas tarafından yapılmış bir yağlı boya re-
simdir. Bu resimi yapmasını ondan Avustralya Savaş Kayıtları Birimi istemiştir. Bu resim 
şimdi Canberra’daki Avustralya Savaş Müzesi’ndeki Gelibolu Galerisinde asılıdır. Silas’a 
göre bir savaştan sonraki “sayım” ‘…daima insanın yüreğini derinden inciten bir olaydır. 
İsimler birbiri ardına çağrılır; cevap ise derin bir sessizliktir...” 

Resim hakkında öğrenciler başka neyi bilmek istiyorlar? Bu bilgilere nasıl ulaşabilirler?

Bitiş:

Tartışma- Öğrenciler Gelibolu çıkartmasının ilk aşamaları ve bahsi geçen askerin bunlara 
reaksiyonu hakkında ne öğrendi?

5 dakika

2. Ders

Öğrenme Hedefleri

Öğrenciler günlüğü bir kaynak olarak kullanmak suretiyle Gelibolu’daki şartları kavraya-
caklar ve çatışmanın ön cephedeki yaşamın sadece bir unsuru olduğunun farkına vara-
caklardır.

Süre
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Başlangıç:

4. Çalışma yaprağının (Çatışma Hakkında Eve Yazmak) bir kısmını ya da tamamını 
okumak suretiyle insanların hangi şartlar altında çatıştıklarını düşünün. Sınıfı konuya 
dâhil etmenin bir yolu şu olabilir: öğrencilerden gözlerini kapatmalarını ve kendilerini Da-
vid Lindsay’in yanında hayal etmelerini isteyiniz. Günlük okunurken David’in kendilerine 
son bir kaç günde yaşananları anlatığını düşünmelerini ve olayları zihinlerinde canlandır-
malarını isteyiniz. 

Alternatif olarak powerpoint sunusu yardımıyla Gelibolu siperlerindeki şartları öğrencile-
re gösterebilirsiniz/anlatabilirsiniz.

Bitiş:

Tartışma- Tarihi kaynakların kim tarafından ve kime hitaben (kime yönelik) yazıldıklarını 
bilmemiz neden gereklidir?  Bu kaynakların güvenirliliği ile kökenleri onların kullanışlılığı 
üzerinde ne tür bir etkisi vardır? 

5 dakika 

Bilgilendirme 
ve tartışma 
için 5 dakika

5 dakika

Ana Etkinlikler:
1. Mektubun nasıl oluşturulduğu, tonunun ve uslubunun kimin tarafından ve kime yazıl-
dığına bağlı olarak nasıl değiştiğini tartışınız. 

2. Subayların mektupları sansürlemek gibi bir görevleri olduğunu çünkü belli kişileri 
eleştirmenin vatanseverlikle bağdaşmadığının düşünüldüğünü açıklayınız. Ancak as-
kerler ve denizciler genellikle bu tür kurallara uymazlardı. Mektup eğer anneniz yerine 
güvendiğiniz yakın bir arkadaşınıza yazılmış olsaydı nasıl değişirdi? 

 - Tahtada bu mektuba yazılacak cevap için bir örnek/model oluşturunuz. Bu aşamada 
öğrencilerin önerilerini de dikkate alabilirsiniz.  

 - Öğrencilerden mektubu yazmalarını ve ilk paragrafları oluşturmalarını isteyiniz. 
3. Çatışmanın doğasını daha iyi ortaya koymak için 5. Çalışma Yaprağı, ‘Saldırı ve 
Savunma” ile 6. Çalışma yaprağını ‘Kanıtları incelemek’i kullanınız. Bu öğrencile-
rin uzmanlık bilgileri ile kelime dağarcıklarını geliştirmeye yönelik bir kart eşleştirme 
çalışmasıdır. Önceden bu kartların yeteri sayıda fotokopisini çektikten sonra bunları 
makasla kesin ve her bir seti bir zarf içine koyun ya da ataçlayın. Öğrenciler, gruplar 
halinde tanımları açıklama ile eşleştirme işlemini gerçekleştireceklerdir. Bu etkinlik 
tüm sınıf çalışması şeklinde bir bilgi yarışması mantığı ile de gerçekleştirilebilir. Bu 
sınıfın bir yarısının diğer yarısıyla yarıştığı bir oyun olabilir. 

 - Öğrencilerden mektuplarını edindikleri bazı olguları (gerçek bilgileri) de kapsayacak 
şekilde bitirmelerini isteyiniz. Onlardan mektubu yazdıkları kişiyi dikkate alacak bir us-
lupla bu işlemi yapmalarını isteyiniz. Örneğin anneye yazılan duygusal bir mektup. 

5 dakika

7 dakika

Bilgilendirmeyi 
de içerecek 
şekilde
8 dakika

20 dakika

5 dakika

Öğrenme Hedefleri

Öğrenciler “tarihsel önem” fikrini keşfetmeye başlayacaklar- Gelibolu ANZAK ülkeleri için 
neden çok önemliydi?

Süre
Küçük

gruplar içinde 
düşünme ve 
tartışma için
2 dakika

3. Ders
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Bitiş:

Tartışma- Öğrenciler Gelibolu harekâtının ilk aşamaları ve bahsi geçen askerin reaksiyon-
ları hakkında ne öğrendi?

5 dakika

Başlangıç:

1. Çalışma yaprağındaki “Sayım” resmine yeniden bakınız. Bu resimdeki adamlar hak-
kında şimdi ne biliyoruz? Bu yağlı boya tablosuyla ressam bize nasıl bir mesaj veriyor?  
Bu resim neden Avustralya Ulusal Savaş Anıları müzesinde gösteriliyor?

Ana Etkinlikler:
1. 7a ve/ya da 7b “Gelibolu, Ağustos, 1915” çalışma yapraklarını kullanınız. Bunlar 
aynı metinin iki farklı versiyonudurlar. Birincisi anlamaya yönelik kapalı-uçlu soruları 
içerirken ikincisi satır aralarında kullanılan boşluklarla öğretmenin öğrencilerle birlikte 
anahtar noktaları açabilecekleri ve yazılı cevap yerine sözel cevaplar verebilecekleri 
bir yapraktır. 

 - Hangi çalışma yaprağını kullanacağınıza karar veriniz ve öğrencilerin metinleri oku-
malarını ve böylece Lindsay’in bitkinliği ile onun tahliyesini getiren şartları anlamarını 
sağlayınız.   

2. 8. Çalışma yaprağı “olayın Anlam ve Önemi’ni kullanınız.
 A, B ve C bölümlerinin her biri Gelibolu’nun ANZAK’lar ve onların ülkelerine etkileri 
hakkında size ne söylüyor?  

 Grup çalışması: 
 İngiltere 25 Nisan (ANZAK günü)’ı resmi tatil ilan etmeli midir? Grup içinde bu soruyu 
tartıştıktan sonra tüm sınıfa tartışma sonuçlarını açıklamak için hazır olun.
Türkiye de aynı tarihi bir şekilde “özel gün” ilan etmeli mi? Neden? 

Bilgilendirme 
ve tartışma 
için 5 dakika 

12 dakika 

Tartışma için 
15 dakika, 
her grubun 
sunumu için
3 dakika

Bu Ders Nasıl Geliştirilebilir?
Bu konuyla ilgili farklı ilk elden kaynaklara ek olarak yine çok çeşitli ve farklı türden (yazılı, görsel vs) ikinci el 
kaynakları kullanma imkânları söz konusudur.  
Filmler- Gelibolu harekâtı hakkında hem İngilizce hem de Türkçe filmler mevcuttur. Avustralya yapımı filmler: 
Breaker Morant (1980) ve The Lighthorsemen (1987);  5 bölümlük televizyon programı ANZACs (1985); Mel 
Gibson’nın başrolünü oynadığı the 1981 Gallipoli filmi ile Yeni Zellanda yapımı Chunuk Bair (1992) filmi. 
Bilgisayar destekli araştırma ödevleri verilebilir. Örneğin, http://www.spartacus.schoolnet.co.uk/FWWgalli-
poli.htm sitesinden ulaşılabilecek Spartacus Eğitim Sitesi harekâtla ilgili birçok Britanyalının ve gözlemcinin 
sözlerini de içeren özlü bilgiler sağlamaktadır; ya da Britanya İmparatorluk Savaş Müzesi’nin web sayfası: 
http://www.iwm.org.uk/upload/package/2/gallipoli/index.htm ; Avustralya perspektifi için şu web sitesi kul-
lanılabilir http://www.anzacsite.gov.au/6teaching/; ve İngilizce’de bazı iyi hazırlanmış öğretim materyali için 
şu site ziyaret edilebilir:  http://www.anzacsite.gov.au/operationclick/Topic_01/1B_WS_intogall.pdf
Müzik kullanımı
Gelibolu hakkında yazılmış bazı şarkılara online olarak ulaşmak mümkündür. Avustralyalı lirik şair Eric Bogle’un 
savaş karşıtı şarkısının: ‘And the Band Played Waltzing Matilda’ sözlerine şu siteden ulaşmak mümkündür: 
http://ericbogle.net/lyrics/lyricspdf/andbandplayedwaltzingm.pdf, Bu aradaki linki takip etmek suretiyle şar-
kının yazar tarafından seslendirilmiş haline şuradan ulaşabilirsiniz:  http://en.wikipedia.org/wiki/And_The_
Band_Played_Waltzing_Matilda
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1. Yaprak: Sayım

Burada ne oluyor?

Bu resim hakkında başka ne bilmek istiyorum?

ir
ifi



Çoklu Bakış Açısıyla Sosyal Bilgiler ve Tarih Öğretimi • 99

2 David Lindsay’in Savaş Günlüğü

Arkaplan Bilgilendirmesi

David Gardyne Stuart Lindsay Güney Avustralya’daki Adelaide kentinde 3 Ekim 1889 tarihinde doğ-
du. 1907’den 10 Ağustos 1914 yılında 1. Avustralya Hafif Atlı Birliği’ne seçilinceye kadar Yeni Güney 
Galler Bankası’nın Güney Avustralya Şubesinde banka memuru olarak çalıştı. 

David Lindsay 1914 ve 1915 yıllarında yaşadıklarını bir günlükte topladı. Günlük ilk askeri konvoyları 
Sidney limanından Mısır’a taşıyacak “Star of Victoria” (Vitorya Yıldızı) gemisine binmesiyle başlar. Daha 
sonra Lindsay günlüğünde Mısır’daki askeri eğitimi ile Gelibolu’da Mayıs 1915-Eylül 1915 arasında 
Onbaşı olarak yaşadıklarından bahseder. 

Gelibolu Harekâtı I. Dünya Savaşı sırasında 25 Nisan 1915 ile 9 Ocak 1916 tarihleri arasında 
Türkiye’deki Gelibolu yarımadasında cereyan etmiştir. İngiliz İmparatorluğu ile Fransa ortak bir opera-
yon başlatmak suretiyle Osmanlıların başkenti İstanbul’u ele geçirmeyi ve Rusya için güvenli bir deniz 
rotası oluşturmayı amaçlamışlardı. Bu çaba her iki tarafın da ağır kayıplar vermesine neden olarak 
başarısızlıkla sonuçlandı. 

Hastalığını mütekiben Lindsay Gelibolu’dan tahliye edilerek Mısır’da hastane istirahatine götürüldü. 
Günlük hastalığının iyileşmesi ve birliğine yeniden katılmasıyla sona erer. Günlük bu süreçteki her günü 
kapsamakla birlikte yer darlığı nedeniyle burada günlüğün belli parçaları ele alınmıştır. 

1. Avustralya Hafif Atlı Birliği Gelibolu’dan Mısır’a döndükten sonra, Lindsay birliği ile beraber 
Sunusilere karşı gerçekleştirilen harekâta katıldı. Daha sonra topçu birliğine subay olarak atandı ve 
Fransa’daki Batı Cephesi’nde 1917’deki Polygon Wood savaşında yer aldı. Burada sol el bileğinden yara 
aldı ve hastanelik oldu. Franda’daki bir hastanede kaldıktan sonra Londra’daki 3 Numaralı Londra Genel 
Hastanesine sevk edildi. Şubat 1918’de Avustralya’ya geri döndü. Terhisini takiben bankadaki işine 
yeniden başladı. 

David Lindsay birliği açısından değerlendirildiğinde sıradışı bir insandı- silah arkadaşlarının büyük 
çoğunluğu savaşta hayatlarını kaybederlerken o hayatta kalmıştı. Gelibolu Harekâtı Yeni Zellandalı ve 
Avustralyalı insanların hayatlarında çok önemli etkiler meydana getirmiş bir savaştır. Onbinlerce genç, 
sağlıklı enerjik kişi savaşmaya gönderilmiş, ancak çok daha az sayıda sağlıklı kişi eve dönebilmişti. 
Birçokları da yorulmuş, parçalanmış/harap olmuş, yaralanmış ya da sakat kalmış bir şekilde eve döne-
bilmişti. 

Gelibolu harekâtı Müttefik Güçlerin komutanlarınca kötü bir şekilde planlanmış bir girişimdi. Arazi 
ile orayı savunanlar büyük oranda küçümsenmişti ve savaş iyi yönetilememişti. Savaş meydanına yeni 
teknoloji ürünü silahlar getirilmiş olmasına rağmen kullanılan taktikler bu yeni teknolojiyle uyumlu de-
ğildi. Zayıf lojistik destek ve yetersiz kararların bedelini binlerce Avustralyalı, Yeni Zellandalı, Britanyalı, 
Hintli ve Kanadalı asker ve denizci çok ağır bir şekilde hayatlarıyla ödediler. 

Soru:

Savaşmak için gönüllü olmak, ön cephede yer almak ve siperin üzerinden atlayarak düşmanla 
yüzleşmek bugün bize büyük bir çılgınlık gibi gözüküyor. 

Sizce neden David Lindsay ve arkadaşları gibi kişiler ‘kendi paylarına düşeni yapmak’, ‘emir-
lere uyarak görevlerini yerine getirmek’ hususlarında çok istekliydiler?
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3 Gelibolu’ya Gidiş

1915 yılında Gelibolu’da bulunmuş Onbaşı David Lindsay’ın savaş günlüklerinden alınmış 
aşağıdaki alıntıları okuyunuz. Sağ taraftaki sütuna cevaplarınızı yazınız.

Kaynak: http://wwi.lib.byu.edu/index.php/The_War_Diary_of_David_Lindsay 
Dr. Errol Tompkins ve Geoffrey Miller’in nazik izinleri ile kullanılmıştır. Sidney, Avustralya

Günlük alıntısı Görev:

30 Nisan 1915. Avustralyalıların 
Çanakkale’ye ayak bastıklarına 
dair çok önemli bilgi rapor edildi. 
Gerçekten çok iyi iş çıkarmışlar. 
Arkadaşlarımız orada tüm zorluk-
lara rağmen tarih yazarken bizim 
burada bırakılmış olmamız kendi-
mizi çürümüş hissettiriyor. Neden 
biz de gidemiyoruz?  

David Lindsey Çanakkale Harekâtı hakkında ne hissediyor? 

1 Mayıs. Çanakkale’de büyük zai-
yat verildiğine dair söylentiler var. 
Yüzlercesi yaralıymış...

Sizce neden çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığı bilgisi doğrudan 
askerlere söylenmeyip bir dedikodu şeklinde yayılıyor? 

10 Mayıs. Bize bugün eğer bir 
arkadaşımız yaralanırsa onu Türk-
lerin eline bırakmak yerine vurma-
mız söylendi. Türkler mahkumlara 
onları kötürüm bırakacak şekilde 
davranıyorlarmış. Oldukça keyifli 
ha! 

Sizce Avustralya ordusu neden askerlerinin kafasına Türklerin barbar 
olduğu inancını yerleştirmeye çalışmıştı?  

Ödlek biri gibi davranacağımı san-
mıyorum. Umarım savaşmam ge-
rektiği gibi savaşırım.  

Onbaşı Lindsay nasıl bir tepki göstereceği hususunda neden endişeli? 
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Mayıs 1915’in sonunda Gelibolu’da bir Avustralya askeri olan Onbaşı Lindsay evine mektup 
yazacaktır ve son dönemde günlüğüne yazdıklarını gözden geçirir. Günlükte neler yazdığına bak-
tıktan sonra eve nasıl bir mektup yazacağını düşününüz. Kendinizi Lindsay'in yerine koyup eve 
bir mektup yazınız.

14 Mayıs. Gün boyunca sığınağımda uyumaktan başka bir şey yapmadım. Zaman zaman top gül-
lelerinin çığlıkları ile mermilerin gürültüsü insanı sağır edecek bir hal alıyor. Bir hedefi seçme imkânımız 
olmadığı için çok az ateş ediyoruz. Periskopumuzla siperimizin dışını ve Türklerin kendi siperlerinden 
çıkmış tüfekleri ile bize ateş ettiklerini görebiliyoruz. Cehenneme dönen geceki çatışmada yaklaşık 200 
el ateş ettim. 

16 Mayıs. Hemen hemen tüm gün uyudum. Gece oldukça sessizdi ama siperdeki birisi için gece 
hiçbir şeyi görmeden ve Türklerin ne zaman sürünerek bize saldıracaklarını tahmin ederek beklemek 
korkunç bir gerginlik oluşturuyor. 

19 Mayıs. Saat daha 11 olmadı, hâlâ siperlerdeyiz ve henüz kahvaltı yapmadık. Sanırım yakında 
bizden Türk siperlerine saldırmamızı isteyecekler. Umarım bunu bizden istemezler çünkü makinali tüfe-
ğin önüne insanları göndermek bir cinayetten farksız. Şunu düşünüyor ve kabul ediyorum ki aramızdan 
herhangi birinin bu son dakikası olabileceğini bilerek siperde oturup beklemek korkunç bir duygu. Bana 
öyle geliyor ki, burası bir ölüm tuzağından farksız. Eğer yaralı halde burdan götürülmezseniz buraya 
gömülürsünüz.  

22 Mayıs. Sığınağıma sabaha karşı saat 5’de geri döndüm. Yakından tanıdığım zavallı bir adam 
benim yanımdaki sığınakta kafasından vuruldu. Bir bisküvi yiyordu. Zavallı adamın tabii ki yaşama şansı 
olmadı. Biraz yağmur yağdı ve şimdi her yer çamur içinde. 

26 Mayıs. Bu sabahın ilk işi adamlarımızdan birisinin sığınağın hemen yanında siperde vurulması 
oldu. Sanırım bu sapan bir kurşundu ama büyük ihtimalle onu öldürecek. Çünkü kurşun bir yanından 
girip öteki yanından çıktı. Zavallı dilenciyle gece boyunca birlikte nöbet tuttuk. Böyle bir oyunun içinde 
insanın ölümün dehşetini kaybetmesi, hissizleşmesi çok acayip bir şey. Yol boyunca ölünün yanından 
geçip gidiyorsunuz, bir an bile durup düşünmeden. Çok iyi bir gece uygusu çektim. 

Şu hususlar hakkında düşünmeyi unutmayınız:

• Mektubu kime yazıyorsunuz?

• Yazdığınız kişiler Gelibolu hakkında hâlihazırda ne biliyorlar?

• Onlara ne söylemek istiyorsunuz?

Kaynak: http://wwi.lib.byu.edu/index.php/The_War_Diary_of_David_Lindsay 
Dr. Errol Tompkins ve Geoffrey Miller’in nazik izinleri ile kullanılmıştır. Sidney, Avustralya

4 Çatışma Hakkında Eve Yazmak
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5 Saldırı ve Savunma, 1915 Yazı

 Aşağıdaki ifadeleri kesiniz ve günlük alıntılarını doğru tanımlama kartıyla eşleştiriniz 

7 Mayıs. Türk siperlerinin altına doğru tünel kazıyor-
duk. Dilencilerin de aynını yaptıklarını kazma seslerini 
duyunca anladık. Bizimkini bu gün havaya uçurduk. 

a Keşif ve Bombalama

7 May. Uçağımız tepemizde sıklıkla uçuyor. Geçen 
gece buradan 5 mil kadar öteye iki bomba bırakıltığı 
görülmüş. 

b Deniz borbardımanı

28 Mayıs. Bizimkiler destek alamayınca geri dön-
mek zorunda kalmışlar. Süngüleri takıp dönüş boyun-
ca da savaşmak zorunda kalmışlar. Yüzlercesi yolda 
ölmüş. 

c Mayınlama

28 Haziran. Savaş gemilerimiz tüm gün boyunca 
bombardıman gerçekleştirdiler. Tepelerin sırtlarında 
bombaladığımız yerlerde büyük yangınlar görünüyor-
du. Çok sayıda gemi, torpido gönderen destroyer, çı-
karma gemileri vs. vardı. Muhteşem bir görüntüydü. 

d Sansür

28 June. Akşamüzeri 8.45’de siperimizdeki tüm ar-
kadaşlar neşeli çığlıklar atarak siper duvarı üzerinden 
karşı tarafa nanik yapmaya başladı. Türkler saldırıya 
geçtiğimizi düşünerek her yeri bombaladılar.  

e Göğüs göğüse çatışma

8 Temmuz. Acaba neden tüm zayiatlarımızı yayınla-
mıyorlar! Nerdeyse 20000 zaiyat vermemize rağmen 
bunun 5000 olduğunu söylüyorlar. Akrabaların bunu 
bilmemesi utanç verici. 

f Sahte saldırı

8 Temmuz. Buraya geldiğimizde tüm tepeler ölülerle 
kaplıydı ve vadi boyundaki yolda daima ölü yığınları 
olurdu. Yine sedye taşıyıcaları sahile yaralıları ta-
şırken görürdük. Şimdilerde ise çok fazla ölü ya da 
ölmekte olan kişi görmüyoruz. Zayiatlarımız çok ağır 
değil.  Tüm tepeler mayınlarla kaplı ve etrafta şimdi-
lerde nispeten daha güvenli yürüyoruz. Tabii bazen 
grup liderleri birine basmaktan son anda kurtuluyor.  

g Siper kazmak (tahkimat)

Kaynak: http://wwi.lib.byu.edu/index.php/The_War_Diary_of_David_Lindsay 
Dr. Errol Tompkins ve Geoffrey Miller’in nazik izinleri ile kullanılmıştır. Sidney, Avustralya
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Kaynak: http://wwi.lib.byu.edu/index.php/The_War_Diary_of_David_Lindsay 
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Bu, Avutralya Ordusundan Onbaşı David Lindsay’in I. Dünya Savaşı sırasında Gelibolu’da 
tuttuğu günlüğün Temmuz 1915’e ait bölümlerinden bir alıntıdır. 
Siz Gelibolu Harekâtı’nın tarihini yazıyorsunuz. 
1. Lindsay’in yorumlarını okuyunuz

2. Ön cephede bulunan askerlerin günlük hayatlarıyla ilgili öğrendiklerinizi açıklayan bir notu 
editörünüze yazınız.

Gelibolu’daki asker hakkında öğrendiklerinizi açıklamayı unutmayınız.

Sayın Editör, günlüğün Temmuz 1915 tarihlerini içeren bölümlerini okuduğumda, bana öyle geliyorki...

Temmuz 1915
18 Bügun hiç bir şey yapmadan geçti. Akşamüstü 4’te siperden ayrıldım ve babama bir mektup yazdım. 

Mektupta beni burada nasıl bloke edip tuttuklarını ve subaylık başvurumdan bahsettim. Şimdilik 1 
Sterling istedim. Bu mektup subaylardan birisi tarafından sansürleniyor dolayısıyla beni nasıl burada 
tuttuklarının farkında olduğumu biliyorlar. Sessiz bir gece. Mektup okudum. 

19 Tüm gün hiç bir şey yapmadım. Sipere akşamüstü 4’de geldim. Sessiz bir gece. 
20 Tüm gün hiç bir şey yapmadım. Siperden akşamüstü 4’de ayrıldım. Sessiz bir gece.
21 İkinci hafif atlı birliğinden ayrılarak sığınağıma geldim. Hiçbir şey yapmıyorum. 
22 Hiç bir sey yapmıyorum. Türklerin bu gece büyük bir saldırıya geçmelerini bekliyoruz ve buna karşı 

hazırlıklar sürüyor. Gaz kullanabileceklerinden gaz maskeleri dağıtıldı. Eğer gelirlerse onları kötü şekilde 
benzeteceğiz. Gece saat 23.40 ve 3’te silahları saldırı pozisyonuna getirdik ancak hiçbir şey olmadı. 

23 Bugün sessiz geçiyor. Güzelce yüzdüm. Büyük bir saldırıya karşı her önlem alınıyor. Silahlarla birlikte 
gece 1.30 ve 3’te saldırıya hazır halde bekledik ama Türkler gelmedi. Sanırım çok geçmeden burada 
bir şeyler yaşanacak- ya biz saldırıya geçeceğiz ya da Türkler. Hangisi önce saldırırsa saldırsın sonuçta 
korkunç bir katliam yaşanacak. Umarım bundan sağ salim kurtulurum. Çünkü bu birinin ömür boyu 
hatırlayacağı bir olay olacak. 

24 Bugün sessiz bir gün. Hiç bir şey olmuyor. Saldırı yok.
25 Sabah ilk iş yüzmeye gittim. Saat 10’da Komünyan (cemaat toplantısı) vardı. Tüm öğleden sonra 

uyudum. Türk siperlerinin altındaki olukta/su yolunda ileri karakol görevim var. Sessiz gece.
26 Hâlâ oluktaki karakol görevindeyim ve çok sessiz bir gün. Hiçbir şey olmuyor.
27 Hiç bir şey olmuyor. 
28 Sabah 4.30’da güzelce yüzdüm. Üç düzine yumurtayı 2 Shilling 6 pense’e aldım. Böylece bir kez ya da eğer 

şanslıysam iki kere iyi bir yemek yiyeceğim. Mektup aldım. Gündüz ya da gece hiç bir şey yapmadım. 
29 Sessiz bir gün. Gün boyunca bir fincan çay içebilecek suyu temin edebilmek için sabah saat 4’te 

kalktım. Tüm gün bir şey yapmadım. 3 öğün çok güzel yemek yedim. Haşlanmış pilav, konsantre süt 
ve kadınbudu köfte. 

30 Tüm gün boyunca hiç bir şey olmadı. Çok sessiz.
31 Hiç bir şey yok. Koleraya karşı aşı olduk bugün. Çok sıcak bir gün. 

6 Kanıtları İncelemek: 1915 Temmuzu



104 • Çoklu Bakış Açısıyla Sosyal Bilgiler ve Tarih Öğretimi

7a Gelibolu, 1915 Ağustos’u

Onbaşı David Lindsay’in savaş günlüğünden alınmış aşağıdaki alıntıları okuyarak soruları ce-
vaplayınız:

1. Türk mevzilerine yapılan 7 Ağustos’taki saat 4 saldırısı başarılı mıydı? 
2. Günlüğün 8 Ağustosta yazılan bölümü Avustralyalılar için Gelibolu Harekâtının ne derece iyi geliştiği hakkında 
size ne söylüyor? 

3. 8 Ağustoda yaralı arkadaşlarını kurtarmak için siperden çıkmamasının nedenlerini Lindsay nasıl açıklıyor? 
4. 9 Ağustos’da birliği ön cepheden gönderildikten sonra Lindsay ne yapıyor? 

Kaynak: http://wwi.lib.byu.edu/index.php/The_War_Diary_of_David_Lindsay 
Dr. Errol Tompkins ve Geoffrey Miller’in nazik izinleri ile kullanılmıştır. Sidney, Avustralya

7 Ağustos. Sabah saat 4’te hücum başladı. Şu anda tepenin yamacında uzanmış kendimi siper altında 
tutmaya çalışıyorum. Bombalar korkunç. Her taraf ölü insanlarla kaplandı. Tanrı beni korusun. Korkmuyo-
rum ama cehennem bu olsa gerek. Bombalardan dolayı mevzimi koruyamıyorum. Bombalardan kurtulmak 
için devamlı sağa sola sıçrıyorum. Bunu dönüş yolunda dinlenirken yazıyorum. Sanırım bugün ya da yarın 
tekrar deneyeceğiz. Yeterince cehennemi yaşadık aslında. Tepenin yamacında uzanmış haldeyken hemen 
yani başımda ve önümde tam dört ceset vardı. Hiç biri yaşamıyordu... bombalar yüzünden sanırım. Geri 
çekilirken koştuğumuzu sanmıyorum. Çok fazla yürüdük. 

19:30. Bu sabah 200 kişiyi gönderdik ve 157’si ya öldürüldü, ya yaralandı ya da kayıp durumda. Biz sa-
bah 4’de çıktık ve yine sabah 6.30’da döndük. Solumuzda çok korkunç bir çatışmaya şahit oldum. Siperden 
çıkanlar 25-35 metre nispeten sorunsuz ilerledikten sonra oldukları yere cansız bir şekilde çöküyorlardı. 
Bizimkilerden sanırım hiçbiri Türk siperlerine ulaşamadı. 

8 Ağustos. Gece fena sayılmayacak bir uyku çektim. Saldırıya uğramadık. Tüm gün dinlendim. Alayı-
mız artık sadece 189 kişiden oluşuyor. Bu gece gene siperdeyim. Saldırı pozisyonunun tam ortasında yer 
alıyoruz ve Türklerin bize her an saldırmalarını bekliyoruz. Eğer saldırırlarsa onları geri püskürtmek nispeten 
zor olacak. Çünkü bu pozisyonu koruyanların sayısı çok azaldı. Dünkü hucumdan hayatta kalanlar ise hem 
çok güçsüz hem de vücutları yara bere içinde, bombaların püskürttüğü parçalar, taşlar vs. vücutlarımızda 
saplı duruyor. Mısır’dan ayrıldığımızda benim birliğimde toplam 35 kişi vardı. Sonra 13 kişiye düştük. Bir ay 
önce gelen destek kuvvetlerinin katılımıyla sayımız 29’a çıkmıştı. Bu gece siperde sadece 12 kişiyiz. Geri 
kalanlar ya öldürüldü, ya yaralandı, ya kayıp ya da hasta.  

2 buçuk saatliğine dışarıdaydık. Bir iki kadeh yuvarlamayı çok istedim ancak bunun alacağım riske değ-
meyeceğini biliyordum. Ama aklımdan geçirdim. Dört ya da beş yaralı arkadaşımız hala Türk siperlerinin 
altında yaralı bir şekilde yatıyorlar. Onları getirmek için gönüllü olurdum ama bu tam anlamıyla bir intihar 
olurdu ve hâlihazırda bırakın bir adamı ancak bir sineği taşımaya gücüm yeter. Her tarafım acı içinde ve 
kendimi çok zayıf hissediyorum... Oldukça sessiz bir gece geçirmemize rağmen uyanık ve dikkatli kalmak 
oldukça zor bir işti. Yaralılarımızdan bazıları ancak gece gelebildiler. 

9 Ağustos. Siperlerden saat 11’de ayrıldık ve dinlenmek için vadiye indik... Botlarımı çıkarıp sırt üstü 
yatıp uykuya dalmak cenneteymişim hissini uyandırdı. Sonra sulu bir yemek yaptım ve kendimi yeni bir in-
san gibi hissettim. Bir haftadır ne doğru düzgün bir yemek yedim ne de botlarımı ayağımdan çıkarabildim.
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Onbaşı David Lindsay’in savaş günlüğünden alınmış aşağıdaki alıntıları okuyunuz.  
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7 Ağustos 1915. ‘Sabaha karşı 4’de hücum başladı.  

Şu anda tepenin yamacında uzanmış kendimi siper altında tutmaya çalışıyorum.

Bombalar korkunç. Her taraf ölü insanlarla kaplandı. Tanrı beni korusun. Korkmuyorum ama 
cehennem bu olsa gerek. 

Bombalardan dolayı mevzimi koruyamıyorum. 

Bombalardan kurtulmak için devamlı sağa sola sıçrıyorum. Bunu dönüş yolunda dinlenirken 
yazıyorum.

Sanırım bugün ya da yarın tekrar deneyeceğiz. Yeterince cehennemi yaşadık aslında.

Tepenin yamacında uzanmış haldeyken hemen yanı başımda ve önümde tam dört ceset vardı. 
Hiç biri yaşamıyordu... Bombalar yüzünden sanırım.

Geri çekilirken koştuğumuzu sanmıyorum. Çok fazla yürüdük

19:30. Bu sabah 200 kişiyi gönderdik ve 157’si ya öldürüldü, ya yaralandı ya da kayıp durum-
da.

Biz sabah 4’de çıktık ve yine sabah 6.30’da döndük.

Solumuzda çok korkunç bir çatışmaya şahit oldum.

Siperden çıkanlar 25-35 metre nispeten sorunsuz ilerledikten sonra oldukları yere cansız bir 
şekilde çöküyorlardı.

Bizimkilerden hiçbiri sanırım Türk siperlerine ulaşamadı.

7b Gelibolu, 1915 Ağustosu

Görev: 
Yukarıdaki olaylar dizisini dikkatlice okuyunuz ve bunu kendi kelimelerinizle başka birisine yeniden 
anlatınız. Mümkün olduğunca ne yaşandıysa onu aktarmaya gayret gösteriniz. 
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8 Rakamlarla Gelibolu

A. İstatistikler

B. Anzak Koyundaki Anıt
Gelibolu’da hayatını kaybeten binlerce Türk ve Anzak askeri için onların hatırasını yad etmek 

amacıyla yapılmış Anzak Koyu’ndaki Anıt.   

Anıtın üzerindeki yazı:

 “Bu memleketin topraklarında kanları-
nı döken Ingiliz, Fransız, Avustralyalı, Yeni 
Zelandalı, Hintli kahramanlar! Burada, 
dost bir vatanın toprağındasınız. Huzur ve 
sükûn içinde uyuyunuz. Sizler, Mehmetçik-
lerle yanyana koyun koyunasınız. Uzak di-
yarlardan evlatlarını harbe gönderen ana-
lar! Gözyaşlarınızı dindiriniz. Evlatlarınız 
bizim bağrımızdadır. Huzur içindedirler ve 
rahat uyuyacaklardır. Onlar bu topraklarda 
canlarını verdikten sonra, artık bizim evlat-
larımız olmuşlardır”

Atatürk 1934

C. 25 Nisan, Anzak Günü
Anzak Günü Avustralya ve Yeni Zellanda ile Cook Adaları, Niue, Samoa ve Tonga’da ulusal 

anma günü olarak her yılın 25 Nisan’ında kutlanır. Başlangıçta sadece Gelibolu’da savaşmış as-
kerleri onurlandırmak amacıyla gerçekleştirilmiş olsa da günümüzde bahsi geçen ülkelerin diğer 
savaşlarında da hayatlarını kaybetmiş askerleri anmak için kutlanmaktadır. 

 Ölü Yaralı Toplam
İngiltere 21,255 52,230 73,485
Fransa (tahmini) 10,000 17,000 27,000
Avustralya 8,709 19,441 28,150
Yeni Zellanda 2,721 4,752 7,473
Hindistan 1,358 3,421 4,779
Newfoundland (Kanada) 49 93 142
Müttefik Güçlerin toplamı 44,092 96,937 141,029
Osmanlı İmparatorluğu (tahmini) 86,692 164,617 251,309
Genel Toplam 130,784 237,290 336,048

Kaynak: Milletler Topluluğu Gazi İşleri Bölümü, Avustralya 

Görev: 
Gelibolu Harekâtı Avustralya ve Yeni Zellanda’lı insanlar için neden çok önemlidir? 
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Modern Türkiye’nin Kökenleri
Dr. Dean SMART

Ön Açıklama
Bu konuda Türkiye’nin selefi (öncesi) olan 

Osmanlı ve Selçuklu devletlerinin çok milletli 
ve çok kültürlü yapısına bakılacak ve Türk tari-
hine dair bir perspektif verilmeye çalışılacaktır. 
Böylece bu devletlerin bu günkü Türk halkının 
mozaik yapısına ve zengin tarihi, kültürel ve 
etnik mirasına yaptığı etkiler anlaşılabilecektir. 
Bu materyaller bize daha ileri seviyede ülkenin 
karakteristik özelliklerini ve tarihini keşfettire-
cek ek çalışmaları da içine alan geniş çaplı bir 
genelleme yapma şansını verir.

Öğretme ve Öğrenme Materyalleri
1. Dünya Savaşı’nı takip eden yıllarda Os-

manlı İmparatorluğu’ndan kalanlarla kurulan 
Modern Türkiye,  Osmanlı’nın çok farklı kül-
türel ve dini geleneklerden gelen vatandaşlarını 
da bünyesine kabul etmişti. Günümüz Türki-
yesi, bazı bölgelerinde kendi özel otonom ida-
relerine sahip olsalar da bütün grupları tek bir 
millet olarak gören Modern Fransa ve dünyanın 
diğer güçlü ve gelişen ekonomileri gibi nüfus 
hareketlerine dair meselelerle karşılaşmakta 
ve Batı Avrupa’da olduğu gibi büyük değişim 
ve gelişim süreçlerine uyumda zorlanmakta ve 
benzer zorluklarla yüzleşmektedir. 
Bu konunun bir parçası olarak aşağıdaki öğ-

retim materyaleri verilecektir.

Etkinlik Sayfalarının Başlıkları Beceri ve Kavram Geliştirme

1a Modern Türkiye’nin zorluklara rağmen kuruluşu Önceki bilgilere atıfta bulunan başlangıç etkinliği

1b Türkiye ile ilgili zihninizdeki mevcut imaj nedir?
Kimlikten dolayı meydana gelen klişeleşmiş anla-
yışlara karşı durma

2 Antik Çağ ve Erken Dönemlerde Türkler 
Kronolojik farkındalık ile ilgili bilgi ve anlayış geliş-
tirmek

3
Radyoda Osmanlı İmparatorluğu Tarihi (Çok uluslu 
bir imparatorluk kurmak)

Tarih anlayışının gelişimini kavrama

4 Sultanın Yeni Ordusu - Yeniçeriler 
Huzura kabul ve günlük hayat tarzı hakkında bilinç-
lendirme

5 Altın kafes Motivasyon ile ilgili metin analizi

6 Fikrinizi söylemek
Argüman geliştirme ve destekleyici nedenleri kul-
lanma

7
Bireyin rolü ve etkisi; Modern Türkiye’nin kurucusu 
Mustafa Kemal Atatürk

Tarihi anlamaya katkıda bulunacak kronolojik sıra-
lama

8
Modern Türkiye; çeşitlilik ve farklılık, benzerlik ve 
devamlılık.

Araştırma ve anlama becerilerini geliştirme

Bölüm 14
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Türkiye’nin Çok Kültürlü Tarihine Bir Bakış
Öğrenme ve Öğretme Süreci

?
Anahtar Soru
Güçlü liderliğin

Türk Tarihindeki önemi nedir?
Geçmişteki liderler hangi 
yöntemlerle imparatorluğun 
çok milletli yapısını bir arada 
tutmayı başarabilmişlerdi?

Dersin Amaçları
Büyük ve karmaşık bir devletin yönetiminde Sultanın önemini an-
layabilmek ve Osmanlı Devleti’nin sonunu getiren bazı nedenleri 
gösterebilmek, Selçuklu ve Osmanlı İmparatorluklarının çok uluslu 
yapısına dair bazı yönleri keşfederek, modern Türk insanı ve dev-
letinin kökenlerini ortaya koymak

Hedeflenen Öğrenme Çıktıları
Tüm öğrenciler Tüm öğrenciler küçük beyliklerden Selçuklu ve Osmanlı Devletleri gibi büyük devletlere pek 
çok siyasi yapıyı oluşturan Orta Asya kökenli göçebe kabile insanları hakkında bilgi sahibi olacaktır. “Güçlü 
liderliğin” ne olduğuna dair bir fikir edineceklerdir.
Birçok öğrenci Sultanın kişiliğinin ve görevinin önemi hakkında görüşlerini açıklayabilecek ve neden güçlü 
bir liderin varlığının büyük öneme sahip olduğunu söyleyebilecektir. Görüşlerini teyit etmek için destekleyici 
mantıklı bilgiler sağlayabilecektir. 
Bazı – nispeten daha az yetenekli- öğrenciler Sultanın/Liderin rolüne dair sınırlı bir bilince sahip olacak 
ancak bazıları tarafından kötü liderlik örneği verildiğini söyleyebilecektir. Bu öğrenciler muhtemelen basit 
değerlendirmelerle görüşlerini destekleyeceklerdir. Liderlik ve tarihi değerlendirmenin karmaşıklığına dair 
yeterince gelişmemiş bir anlayışa sahip olabilirler.
Bazı – nispeten daha yetenekli- öğrenciler büyük ve çok uluslu bir imparatorlukta bir fert olarak Sultanın 
rolü ve güç politikalarının doğası hakkında takdire değer bir anlayışa sahip olabilirler. Bunlar Sultanın rolü-
nün, Osmanlı Devleti’nin nihai yıkılışı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin yükselişinin sebeplerinin sadece bir parçası 
olduğunu açıklayabileceklerdir.

Kazanımlar

Öğretmen, öğrencilerin önceki bilgilerine dayanarak konuyla ilgili bir bilinç oluşturacak-
tır.

Öğrenciler, liderliğin tabiatı hakkındaki görüşleri paylaşacaklardır.

Başlangıç:

Bu ‘‘başlangıç’’ bölümü küçük çocuklar veya Türkiye hakkında öğrenmeye yeni başlayan 
veya sadece kendi yakın bölgelerini bilen gruplar için planlanmıştır. 

1a Çalışma Yaprağı basit bir gözden geçirme sınavı olup bir dizi ders sonunda konuyla 
ilgili bilgilerinin ne kadar arttığını göstermek amacıyla tekrar uygulanabilir. Öğrencilerin 
sınırlı bir bilgiye sahip olmalarının şu an için sorun olmadığını, sizin bu sınavlarla onların 
konuyla ilgili bilgisi hakkında bir fikir sahibi olacağınızı, bu noktada bilinmesi gereken her 
şeyi bilmelerinin gerekli olmadığını söylemeyi unutmayınız. 

Süre

5 dakika 
küçük sınav ve 
bilgilendirme

1. Ders
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Ana Etkinlikler:

Ana Etkinlikler: 

1. Tahtaya “Liderliğe Bakmak” başlığını yazınız ve yandaki şekildeki 
gibi basit bir baş ve omuz çiziniz.  Buradaki amaç güçlü bir liderden 
beklenen temel özellikleri bu şeklin içine ve etrafına yazmaktır. Bu 
etkinlik küçük gruplar halinde veya tüm sınıfça gerçekleştirilebilir. 
Etkinlik öğrencilere güç ve liderlikle ilgili duygularını ifade etme im-
kanı sunmalıdır.

Daha yetenekli öğrenciler liderliğin hangi bağlamda ele alınması gerektiğini sorabilirler 
(şirket liderliği mi, takım liderliği mi, devlet liderliği mi gibi). Kabile liderliği ile işe başlaya-
bilirsiniz ve sonrasında birçok kabileyi bir arada yönetmek gerektiğinde liderlikten bekle-
nenlerin değişip değişmeyeceğini (ve nasıl değişeceğini) sorunuz. Etkinliğin devamında 
öğrencilere Selçuklu Devleti’nin farklı grupları bir arada toplamış çoklu etnik yapıya sahip 
bir devlet olduğunu ve aynı şekilde Osmanlı İmparatorluğu’nun ise etnik olarak çok daha 
çeşitli olduğunu açıklayınız. Bu noktada öğrencilerle farklılık fikri ile çok kültürlülük ve 
çok etnikli imparatorluk kavramlarını tartışmak ihtiyacı doğabilir. Muhtemelen farklılığın 
sosyal sınıflarla, dil, inanç (ya da bunun yokluğu ile), kültürel alışkanlıklar, gelenekler ve 
cinsiyetle ilişkili olduğunu ortaya koymak isteyebilirsiniz. 

Birçok sultan fethettiği bölgelerdeki insanların dillerini, hukuki yapılarını, geleneklerini ve 
dini uygulamalarını sürdürmelerine izin vermiş, böylelikle onları İmparatorluğa problem-
siz bir şekilde asimile etmiştir. Bazı durumlarda bu uygulamalar hâlihazırda boyunduruk 
altına alınmış insanlara daha fazla özgürlük getirmiş ve çok önceki dönemlerine göre 
vergi ve çeşitli yükümlülükler bakımından kolaylıklar sağlamıştır. Bu sebeple Osmanlı 
İmparatorluğu çok milletli bir rejim olmuştur. Ticari faaliyetler ya da diğer nedenlerden 
ötürü meydana gelen nüfus hareketleri beraberinde farklı etnik gruptan insanların evlen-
melerini getirmiş ve bunun sonucunda nüfusun doğası da değişmiştir. Özellikle ticaret 
yolları üzerindeki nispeten büyük şehirler, kasabalar ve limanlar çok milletli bir yapıya 
kavuşmuştur.

2. Aşağıda yer alan etkinlikler Türk tarihini ana hatlarıyla ortaya koymak ve çok etnikli bir 
imparatorluğun ortaya çıkışına odaklanmak amacıyla oluşturulmuştur. 

Küçük gruplar 
halinde
3 dakikalık 
tartışma ve 
düşünme 
grupları 
oluşturma

7 dakika 
tartışma ve 
bilgi verme

10 dakika 
okuma ve 

tartışma süresi

1b Çalışma Yaprağı öğrencilerin zihinlerindeki milliyet ve milli tercihlere dair klişeleşmiş 
imajların ne olduğuna bakmak için kullanılabilir. Aynı yaprak küçük çocukların kafasında 
öteki milletler hakkındaki klişeleşmiş anlayışlar içinde kullanılabilir.

1. Çalışma Yaprağı, Modern Türkiye’yi kullanınız. 

Gençler Türkiye hakkında ne kadar bilgiye sahipler ya da ne kadar bilmeleri gerektiğini 
düşünüyorlar. 

(Bu ünitenin bitiminde bu etkinliğe tekrar bir bağlantı kurunuz.)

Cevapları tartışınız ve başka bir takım bilgileri paylaşınız.

Konunun Genişletilmesi;

Konuyla ilgili daha fazla bilgi vermek için tarihi ve modern Türkiye hakkında bazı ana 
gerçekleri, resimleri ve haritaları kullanabilirsiniz.   
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40 dakika 
çalışma süresi

2. Yaprağı (Antik Çağ ve Erken Dönemlerde Türkler) kullanmak suretiyle öğrencilerin 
Selçuk İmparatorluğu hakkında belli başlı bilgileri edinmelerine ve anlamalarına yardımcı 
olunuz. Bu devlet kendisine komşu olan küçük devletleri zamanla içinde eriterek büyü-
müş ve başarılı bir ticari ve askeri rejim kurmuştur. 

Yaprağı sınıfla birlikte okurken şu soruları sorabilirsiniz: 
• Eski kabileler neden batıya göç etmiştir?
• Bazı kabileler daha büyük bir ülkenin veya grubun parçası olma şansını kendi istekle-
riyle neden kabul etmişlerdir? 

• Bizans ve Selçuklu Devletlerinin birbiriyle mücadele etmelerindeki sebepler nelerdir?
• Tarihçilerin “altın çağ” olarak adlandırdıkları bir dönemde neler gerçekleştiğini düşü-
nüyorsunuz?

Öğrencileri bir olayın tarihsel önemi hakkında yaratıcı bir şekilde düşündürmek ve onların 
metin üzerinde daha dikkatli çalışmalarını sağlamak için, onlardan pul tasarlamalarını 
isteyiniz. Öğrencilerin pulla neyin yâd edileceğini ve tasarımında hangi bilginin kullanıla-
cağını seçmeleri gerekmektedir. Bunun için bir harita, çeşitli resimler ya da diğer başka 
yollar kullanılmak suretiyle öğrencilere kullanacakları imge/resimler hakkında yardımcı 
olunuz. Bizzat çizmek istemeyen ve yine Bilgi İletişim Teknolojilerinden de faydalanmak 
istemeyen öğrenciler için on tane resim/imgeyi önceden oluşturabilirsiniz. Bu öğrenciler 
kendi pulları için dört tanesini seçebilirler. Öğrenciler hangi dört olayı seçtiklerini, neden 
bunları seçtiklerini ve neden belirledikleri imge/resimlerle bu olayları temsil etmek iste-
diklerini yazarak belirtmelidirler. 

Bitiş:

Gençler pulları için hangi imge/resimleri seçtiler? Pullara eşlik eden bilgiler neleri içeri-
yor? Neden belli imge ve bilgileri kullandılar? Eski Türk tarihi hakkında ne öğrendiler?

5 dakika

Kazanımlar

Liderliğin doğası hakkında düşünme imkânı tanımak; Osmanlı İmparatorluğunun çok mil-
letli bir güç haline gelmesini kavramak.

Başlangıç: 

Bir konuyu kısaca işleyen bir radyo programını sınıfta öğrencilere dinletiniz (5 dakika-
dan fazla olmamak kaydıyla). Buradaki hikâyenin doğasını tartışınız. Gazeteci (ya da 
radyo programcısı) konuyu ilgi çekici hale getirmek için neler yapmış? Bu türdeki kısa 
hikâyelerin temel özellikleri nelerdir?

Ana Etkinlikler

1. 3. Çalışma Yaprağını (Radyoda Osmanlı İmparatorluğu Tarihi) kullanınız. Bu etkinlik 
Galler’de kurulu bir radyo istasyonunun Türkiye toprakları, insanları ve tarihi hakkında 
kısa programlardan oluşan bir dizi planlaması fikrine dayanmaktadır. Öğrenciler 3 prog-
ramlık bu dizinin oluşturulması için programa danışman ve araştırmacı olarak dâhil ola-

Süre

10 dakika

20 dakika

2. Ders
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Bitiş:

Etkinlikler zorlayıcı nitelikte miydi? Neden? Yeniçeriler hakkında ne karara vardılar? 5 dakika

Başlangıç: 

“Kutuda ne var?” Sınıfa ipek bir atkı veya kravat getiriniz (veya ipek süsü vereceğiniz bir 
atkı kravatta olabilir). Bunu öğrencilerin göremeyeceği şekilde bir kutuya onlar gelme-
den önce yerleştiriniz. Öğrencilerden kutuda olan şeyi tahmin etmelerini isteyiniz. Siz 
sorulara sadece “evet” veya “hayır” cevabını verebilirsiniz (belki zaman zaman “kısmen” 
cevabı da verilebilir). 

Buradaki amaç, öğrencilerin birbirlerinin sorularını dinlemelerini sağlamak ve bir dahaki 
sefere önceki soruların ışığında doğru cevaba ulaştıracak soruyu sormalarını sağlamak-
tır. Rastgele tahminlerden ziyade (o bir fil midir?) kutudaki cismin hangi materyalden 
yapıldığına yönelik sorular daha iyidir. Yine cismin boyutuyla ya da rengiyle ilgili “Bu 
cisim benim kalem kutumdan daha mı küçük?” tipi sorular yerine sorgulamayı daraltacak 
nitelikte olan “bu cisim daha önce canlı olan bir varlıktan mı üretilmiş” türü sorular tercih 
edilmelidir. 

Öğrenciler oyunun sonunda şüphesiz yeniden oynamak isteyeceklerdir (ve ikinci defada 
cevabı daha kolay bulabileceklerdir. Büyük bir kutunun aslında küçük bir nesneyi gizlediği 
hilesini de artık anlamış olacaklardır). Eğer bu oyunu oynamak için vaktiniz varsa, kutuya 
ilk olarak ipek olmayan bir nesne koyunuz. İpek nesneyi ikinci kere de koyunuz. 

4 dakika
(Soru cevap 
bölümünü kısa 
tutunuz)

20 dakika

3. Ders

caklardır. Programın ana teması Osmanlı Sultanları ile onların çok milletli bir imparator-
luğu nasıl oluşturdukları ve yönettikleri hakkında olacaktır. Bir Türk arkadaşı programın 
yapımcısına Osman Gazi’nin bu üç yöneticiden en önemlisi olduğunu söylemiş olması-
na rağmen, yapımcı bu konuda tam olarak emin değildir. Dolayısıyla danışmanlar olarak 
öğrenciler verilen bilgiyi okuyarak Osman Gazi’nin en önemli yönetici olup olmadığına 
karar vermeliler ve yapımcıya bir açıklama notu yazarak hangi Sultan’ın programda ele 
alınması gerektiğini söylemelidirler. Bu etkinlikle öğrencilere kazandırılması hedeflenen 
tarihsel beceriler şunlardır: araştırma becerisi, bilgi seçme becerisi, kanıtla desteklen-
miş açıklama yapma becerisi ve ikna edici yazı yazma becerisi. 

2. 4. Çalışma yaprağını (Sultanın Yeni Askerleri- Yeniçeriler) kullanınız. 
 Bu yaprak radyo programı fikrini devam ettirmektedir. Öğrencilerden Yeniçerilerle 
ilgili bilgi içeren çalışma yaprağını okumalarını isteyiniz. Daha sonra onlardan Yeniçeri 
birliklerini oluşturmanın çok iyi ya da kötü bir fikir olup olmadığını işleyecek beş da-
kikalık bir radyo programı için metin hazırlamalarını isteyiniz. Öğrenciler bu aşamada 
sahip olunan bilgileri tekrarlamak yerine bir üslup dâhilinde dengeli bir vaka analizi 
yapmaya cesaretlendirilmeli ve bu noktada öğretmen tarafından gerekli yönlendir-
meler yapılmalıdır. Öğrencileri yaratıcı olmalarını ve yazdıklarından keyif almalarını 
sağlayacak şekilde cesaretlendiriniz. 

 Devam etkinliği: Öğrencilerden seçtikleri Sultan hakkında yapacakları programı kay-
detmelerini isteyiniz.
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Dersle bağlantı kurma: Sultanlar ipek ipleri/yay kirişlerini ne için kullanmışladır? İpek 
nesne Osmanlıdaki kardeş katli ile ilgilidir- tahta yeni çıkan Sultan potansiyel rakiplerini 
ortadan kaldırmak için erkek kardeşlerini ipek bir yay kirişi ile boğdururlardı.

Ana Etkinlikler

1. 5. Çalışma yaprağı “Altın Kafes” ve 6. çalışma yaprağı “Fikrinizi söylemek”i kullanı-
nız. Bu etkinliğin amacı öğrencilerin nitelikli yazı yazma becerilerini geliştirmeye yönelik 
olarak planlanmıştır. Erkek akrabaların öldürülmesini ve geliştirilen alternatifi açıklayan 
5. Yaprağı okuyunuz. Öğrencilerden verilen soruların cevaplarını yazmalarını isteyiniz. 
Alternatif olarak soruların cevaplarını tüm sınıf tartışmasıyla da ele alabilirsiniz. 

2. Daha sonra öğrencilere iki tarafın da görüşlerini/delillerini içeren bir denemenin nasıl 
yazılabileceğini söyleyiniz. 6. çalışma yaprağı öğrencilere dengeli bir sonuca ulaşmak 
için yardımcı olmak üzere bir yazı şablonu vermektedir. 

3. Öğrencilere yapmaları gereken görevi anlatınız. Öğrencilerle birlikte aşağıdaki soruyu 
cevaplamak için hangi anahtar sözcükler ile bilgilerin kullanılabileceğine karar veriniz.  

 Osmanlı İmparatorluğu için “Altın Kafes” politikası mı yoksa tüm kardeşlerin öldürül-
mesi politikası mı daha iyi idi?

20 dakika 
okuma, 
tartışma, ve 
sorulara cevap 
verme

30 dakika 
yazma etkinliği 
için hazırlık ve 
yazma

Bitiş:

Timur’un Sultan Beyazıt’ın karısını tutsak edip onu aşağılamasından sonra uzun bir süre 
Osmanlı Sultanları cariyeleriyle evlendiler. Haremdeki kadınlar oldukça iyi şartlarda yaşa-
yan, şık elbiseler ve mücevherler verilen insanlar olmalarına rağmen genellikle fethedilen 
yerlerden getirilmiş kölelerdi. Tahtın varisleri anne tarafları açısından düşünüldüğünde 
genellikle köle kanı ya da en azından yabancı bir kan taşıyorlardı.

5 dakika

Kazanımlar
Bu etkinlik, Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatıyla ilgili olarak hazırlanmış sınıflandırma 
kartlarının kullanılması suretiyle bir bireyin tarihteki rolüne bakmaktadır. Sonrasında bu-
günkü Türkiye konusuna değinilmektedir.
Başlangıç: 
Bazı dünya liderlerinin ve güçlü karar alıcıların resimlerini gösteriniz. Bazıları hemen ta-
nınabilecek iken diğerleri Dünya Bankası Başkanı ya da Avrupa Birliği Başkanı gibi he-
men tanınmayacak şekilde seçilmiş olsunlar. Ortak noktaları nelerdir? Neden bazı önemli 
isimler bilinmiyor? Bizler “iyi vatandaşlar” olarak önemli bankacıları, pop sanatçıları ya da 
futbolcular gibi kolayca tanıyabilmeli miyiz?  
İlk derste işlediğiniz “iyi liderliğin özellikleri” etkinliği ile bağlantı kurunuz- “görünürlük” 
anahtar özelliklerden birisi olarak ortaya konmuş muydu? Neden? “Hatırlanır” olmak ya 
da topluma etki eden bir iş yapmak onların kriterleri arasında mıydı? 
Sınıfa şunu söyleyiniz: “Bugün Türkiye’de hatırlanan ve çok saygı duyulan bir bireyi ele 
alacağız. Bu kişi modern bir devletin kurucusudur ve bu bağlamda biz aynı zamanda 
modern Türkiye’yi ele alacağız”.

Süre

5 dakika

Ders 4 ve devamı
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Ana Etkinlikler

1. Öğrencilere 20. yy’ın başında Osmanlı İmparatorluğu’nun zor bir dönem içinde ol-
duğunu ve birçok vatandaşının reform istediğinde bulunduğunu açıklayınız. Lozan 
Antlaşması, Osmanlı Hanedanlığı’nın kaldırılması gibi çok önemli bir sonuç ortaya çı-
kartmıştı. Modern Türkiye önemli ölçüde böylesi bir bağlamda ortaya çıkan ve bugün 
de hâlâ ulusal bir kahraman olarak görülen bir lider tarafından şekillendirilmiştir. 

2. 7. Çalışma Yaprağını (Bireyin Rolü: Modern Türkiye’nin Kurucusu Mustafa Kemal 
Atatürk) kullanınız. Bu bir sınıflandırma etkinliğidir. Öğrenciler ikili ya da küçük gruplar 
halinde bu etkinliği gerçekleştirebilirler. Öğrencilerden kartları kronolojik olarak sırala-
malarını isteyiniz. 

7. Çalışma Yaprağı için doğru kronolojik sıralama

c. Mustafa, günümüzde Yunanistan’ında yer almasına karşın, o dönemde Osmanlı 
İmparatorluğu’nun bir şehri olan Selanik’te doğdu.

g. Mustafa 12 yaşında Askeri Okula başladı, öğretmeni tarafından ona ‘Kemal’ ismi ve-
rildi. Askeri eğitimini 1905’te teğmen olarak tamamladı ve 5. orduya katılmak üzere 
Suriye’ye gönderildi.

h. Subay olarak ilk yılında Osmanlı İmparatorluğu’nda yenilik yapmak amacıyla arkadaş-
larıyla kurdukları “Vatan ve Hürriyet” adlı gizli bir topluluğa katıldı. 

e. Kariyerinin ilk zamanlarında stratejik yeteneklerini ispatlamış ve cesur, becerikli ve 
yetkin bir karar alacı oluşuyla ünlenmişti. Arıburnu (Gelibolu) Cephesini savunan birlikle-
rin komutanıydı. Burada Britanya güçleri ağır zayiatlar vermişlerdi. 

j. 1916-1919 arasında Mustafa Kemal terfi ettirilerek, daha büyük askeri sorumluluklar 
üstlenmiştir. Bu dönemde bir ordu grubunun General olarak komutanlığını üstlenmiş ve 
müfettiş olmuştu. Askerleri arasındaki ünü ve popülaritesi daha da artmıştı. 

i. Türk tarihçiler Türk Kurtuluş Savaşı’nı Mustafa Kemal’in 1919’da Samsun’a ayak bas-
masıyla başlatır. Bu I. Dünya Savaşı’ndan sonra işgal altında kalan toprakların yabancı 
güçlerden temizlenmesi sürecinin başlangıcıdır. 

b. Türkiye Büyük Millet Meclisi ülkelerini işgalden kurtarmayı amaçlayan delegelerin 
buluşmasıyla 1920’de Ankara’da kurulmuş ve Mustafa Kemal tarafından açılmıştır. 
Mustafa Kemal 1921’de meclis tarafından Başkumandan olarak atanmıştır. Bu sırada, 
İstanbul’daki Sultan’a bağlı hükümet Mustafa Kemal’in öldürülmesi için bir karar almış-
tı. 

d. 1923’de Mustafa Kemal Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulduğunu ilan ederek onun ilk 
Cumhurbaşkanı olmuştur. Uluslararası Lozan Antlaşması Türkiye’yi uluslararası hukuka 
göre tanımıştır. Ankara yeni başkent olarak ilan edilmiştir. 

a. 1920’ler ve 1930’lar boyunca Mustafa Kemal hukuk ve politika alanlarında gerçek-
leştirdiği devrimler aracılığı ile Türkiye’yi modernleştirmiştir. Örneğin, 1928 yılında Arap 
alfabesi yerine Latin alfabesini benimsemiştir. Kadınlara daha fazla özgürlük tanımış ve 
devletin yönetimini dini etkilerden arındırmıştır.

f. 1931’de Büyük Millet Meclisi Mustafa Kemal’e Türklerin atası anlamına gelen ‘Atatürk’ 
soyadını verilmesini yasalaştırdı. Reformlarını gerçekleştirmeye devam etti ve popülerli-
ğini artırdı. Kasım 1938’de İstanbul’da hayatını kaybetti.

10 dakika+ 
5 dakika bilgi 
alışverişi
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3. 8. Çalışma Yaprağını (Modern Türkiye’yi Araştırmak) kullanınız

 Öğrencilerinize Modern Türkiye hakkında araştırmaya dayalı bir rapor oluşturma ya 
da bir görsel (pano, poster gibi) tasarlama görevi veriniz. Öğrenciler ülkeyi ilginç ve 
dinamik kılan ve zıtlıklar içeren çok kültürlü yapısını ortaya koymalıdırlar. Ancak başka 
kaynaklardan aynen aktarılmış ya da kopyalanmış bir ürün ortaya çıkarmamalıdırlar. 
İdeal olanı kullandıkları kaynakları eleştirel bir şekilde kullanmaları ve girift bir kültür 
ve tarihe sahip bu ülkeyi iyi anladıklarını göstermelidirler.

Hazırlık ve 
araştırma için 
5 dakika

Bitiş:

Bu zamanı sınıfı şimdiye kadar yaptıkları açısından övmek ve onları araştırma ve sunum-
larını gerçekleştirecekleri sonraki aşama için odaklamak için kullanınız. Onlara ortaya ko-
yacakları son üründe benzerlik ve farklılıkları nasıl ortaya koyacakları hakkında ve konuyla 
ilgili ek kaynak ve materyali nereden bulabilecekleri konusunda yardımcı olunuz.

Devam Dersi

Bu dersin devamında bir ya da daha çok ders araştırmanın yapılması ve final ürünün oluşturulup, öğrenci 
çalışmalarının sunulması için ayrılabilir.

5 dakika
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Türkiye kaç kilometre karelik alana sahiptir? Türkiye’nin günümüzdeki nüfusu kaçtır?

Türkiye’deki en yaygın din nedir? Modern Türkiye bir monarşi midir, yoksa cumhuriyet 
midir?

Türkler hangi dili konuşur? Türkiye’nin başkenti neresidir?

Türk tarihi hakkında ne biliyorsunuz?
(Ana hatlarıyla buraya yazınız…)

Türkiye hakkında bildiğiniz en sıra dışı ve ilginç şey nedir? 

1a Modern Türkiye: Kendinizi Sınamaya Var mısınız?
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1b Kafanızda Beliren Resim Nedir?

Sayfayı çok zaman harcamadan doldurunuz. Buradaki amaç zihninize ilk neyin geleceğini test etmektir (hangi 
basmakalıplara sahip olduğunuzu görmek için).

Hoşlandıkları

Hoşlanmadıkları

Giysisi

Sevdiği içecekler

Sevdiği yiyecekler

Bu görüş bir basmakalıptan oluşturulmuştur.

Basmakalıp:

c°ooo

O
°oooOO
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2. Çalışma Yaprağı: Antik Çağ ve Erken Zamanlarda Türkler

Posta idaresi zaman zaman özel günleri yâd etmek için sınırlı sayıda pul basar ve bu tür pullar özellikle pul 
koleksiyonu yapanlar tarafından toplanır. PTT şimdi böylesi bir pulu basmak için çalışma yürütüyor. Pul beyaz 
bir zarfın üzerinde yapıştırılmak suretiyle piyasaya sürülecek. Zarfın içine yerleştirilen zarf büyüklüğünde bir 
kart ise pulun nasıl tasarlandığını ve bu tasarımın bize ne anlattığını açıklayacak.
Görev: Dört tane pul tasarlayınız ve bununla ilgili bilgileri karta yazınız. Pullar temel tarihi olaylar ya da ilginç 
ve önemli bulduğunuz kişilere odaklanmalıdır.

M.Ö. Üç binli yıllarda, şimdiki Moğolistan’ın kuzeyinde ve Çin’in batısında bulunan otlaklarda göçebe 
kabileler vardı. M.Ö. iki yüzyıl öncesine ait eski Çin kaynakları süvarilerden ve onların koyun çobanlarından 
oluşan kabilelerin batıya doğru hareket ettiklerini ve Afrika, Asya ve Avrupa’nın birleştiği geniş bölgelerde 
küçük devletler kurduklarını söyler. Dokuzuncu ve onuncu yüzyıllarda Ortadoğu’daki Arap haklarla kurulan 
ticari ve diğer ilişkiler bu halkların İslamiyet’i kabul etmelerini sağladı. Bu insanların torunlarından bazıları 
Selçuklu ve Osmanlı İmparatorluğu ile Modern Türkiye’nin kurucuları oldular.

Büyük Selçuklu İmparatorluğu ( M.S. 1040 – 1157 )

Kim? Selçuklu İmparatorluğu, Selçuk Bey liderliğindeki Türkmen kabilesi tarafından kuruldu.

Ne zaman? M.S. 11. yüzyılın ortalarından 12. yüzyılın ortalarına kadar.

Nerede? Başkenti Konstantinopolis (şimdiki İstanbul) olan Bizans İmparatorluğu sınırı boyunca başkenti 
şimdiki İran’da Isfahan olan 10 milyon kilometrekare alan. 

Ne olmuş? Bu imparatorluk sonra kurulacak olan Osmanlı İmparatorluğu’nun kuruluşuna zemin hazırla-
mıştır. Bölgede yıllar boyunca iki büyük imparatorluk arasında gerginlik hüküm sürmüştür: Hıristiyan Bizans 
ve Müslüman Selçuklu Türkleri arasındaki sınırlarda akınlar ve uyuşmazlıklar meydana gelmiş ve bazı toprak-
lar şiddetli çatışmalar sonucunda sürekli el değiştirmiştir. 

1071 yılında Bizans İmparatoru Romanos Diogenes Ermenistan’ı geri almak için bir askeri sefere liderlik 
etti, fakat Selçuklu süvarileri tarafından Malazgirt Savaşı’nda yenilgiye uğratılıp Türklere esir düştü ve fidye 
ile kurtuldu. Selçuklular güçleri ve askeri başarılarıyla Müslüman olmayan halkların yaşadığı birçok eyaleti ele 
geçirdikleri bir dönem boyunca mutluydular. Bununla beraber bu ‘Altın Çağ’ın ardından Selçuklular doğudan 
gelen ve anavatanlarından itibaren Çin sınırı boyunca geniş Selçuklu topraklarını yağmalayan Moğol süvarile-
rinin saldırıları nedeniyle büyük bir baskı altında kaldılar. Hıristiyan Haçlı Seferleri de diğer bir tehdidi oluştur-
maktaydı ve imparatorluk Anadolu’da küçük devletlere bölünme riskiyle karşı karşıya kaldı. 26 Haziran 1243 
tarihinde birleşik Selçuklu ve Bizans güçleri Sivas yakınlarındaki Köse Dağı savaşında Moğollar tarafından ağır 
bir yenilgiye uğratıldılar. Mülteciler batıya kaçarken Moğollar Selçuklu topraklarındaki ilerlemelerine devam 
ettiler. Ancak daha sonra Moğollar umulmadık bir şekilde anavatanlarına çekildiler ve Selçuklu Devleti’nin 
otoritesi zayıflayınca Anadolu’da irili ufaklı birçok küçük devlet kuruldu. Osman Bey de bu küçük beyliklerden 
birinin kurucusu idi. Bu devlet daha sonra dünyanın en büyük imparatorluklarından biri haline geldi.

Selçuklu İmparatorları
 Tuğrul Bey (1040 - 1063) Mahmud (1092 - 1093) Mehmed Tapar 
   (1105 - 1118)
 Alp Arslan (1063 - 1072) Rükneddin Berkyaruk Mu'izzeddin Sencer
  (1093 - 1104) (1118 - 1157)
 Melik Şah I (1072 - 1092) Melik Şah II  
  (1104 - 1105)
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3. Radyoda Osmanlı İmparatorluğu Tarihi

Ödev: Galler’de bir radyo istasyonunda Türkiye hakkında bir dizi kısa program yayınlanmaktadır. Program 
özellikle bu büyük ülkedeki çeşitliliklerin-farklılıkların üzerinde durmaktadır. Programlardan bazıları ülke ve 
halkı hakkında, diğerleri ise ülkenin tarihi hakkındadır. Programın yapımcısı üç bölüm ayıracağı Osmanlı Sul-
tanlarının bir bölümü için sizden Osmanlı Sultanları ve onların çok etnikli bir İmparatorluğu başarılı bir şekilde 
nasıl oluşturduklarını araştırmanızı istiyor. Burada adı geçen üç hükümdardan yalnız birini ele almak için ye-
terli zaman var. Yapımcıya bir Türk arkadaşı bu üç sultandan en önemlisinin Osman Gazi olduğunu söylemiş. 
Aşağıdaki bilgilendirmeyi okuyunuz ve aynı fikirde olup olmadığınıza karar veriniz. Sonrasında yapımcıya 
Osmanlı Tarihindeki en önemli Sultan’ın kim olduğu hakkındaki düşüncelerinizi yazarak iletiniz. İkna edici bir 
açıklama yapmak için yeteri kadar sebep ve destekleyici kanıt sunduğunuzdan emin olunuz.
Muhtemel Seçenekler-
A-Osmanlı İmparatorluğunun kurucusu: Osman Gazi
Osmanlı İmparatorluğu 1258-1326 arasında yaşamış olan Osman Gazi tarafından kurulmuştur. Osman 

Gazi aşiret lideri olan Ertuğrul Gazi’nin üç oğlundan biri idi. Osman Gazi 1281 yılında Kayı boyunun lideri oldu 
ve 1299 yılında babasının ölümünden sonra 27 yıl hüküm sürdü. Onun başlangıçtaki politikası diğer Türk-
men kabileleri kendi liderliği altında birleştirmek ve Bizans İmparatorluğu ile savaşmak şeklindeydi. Osman 
Gazi Anadolu Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat’la ilişkili idi. Bu devletin gücünü kaybetmesinden sonra  
1299’da Osmanlı Beyliği bağımsız hale geldi.
B-Sultan: II. Murat 
II. Murat, Sultan unvanını kullanan ilk kişiydi (Genellikle II. Murat olarak adlandırılır, 1421-1451 yılları 

arsında hüküm sürmüştür. M.S. 1403-1451 yılları arasında yaşadı, Osman Gazi’nin torunudur). Politikaları 
şu şekildedir:
 • İmparatorluğu genişletti, Selanik’i ele geçirdi ve Macarlar ve onların lideri Hunyadi Yanoş ile savaştı.
 • 1444 yılında Polonya liderliğindeki Balkan koalisyonu ile Segedin anlaşması imzaladı ve Sırbistan’dan 

vazgeçti. Fakat bu bölgeyi 1448 yılında Macar, Sırbistan ve Bosna birleşik güçlerini kanlı Kosova sava-
şında yenilgiye uğratarak geri aldı. 
C- Fatih Sultan Mehmet 
(II. Mehmet M.S. 1432-1481 yılları arasında yaşadı. Mehmet 12-14 yaşları arasında (1444-46) babası II. Murat’ın 

tahttan çekilmesi üzerine geçici olarak tahta geçti. Asıl olarak 1451-81 yılları arasında hükümdarlık yaptı).
Politikaları:

 • Mehmet’in orduları Güneydoğu Avrupa’da Tuna nehrinden Anadolu’da Fırat nehrine kadar olan bölge-
leri ele geçirdi. 1453’te Bizans Başkenti Konstantinopol’ü fethedip İstanbul olarak yeniden adlandırdı. 
Ardından 1456’da Atina, 1459’da Sırbistan ve 1460’da Mora’yı ele geçirdi. Bu durum birçok farklı 
dinsel ve dilsel grubun İmparatorluk içine katılmasını sağladı.

 • Eğer Osmanlı ilerleyişine karşı direniş olursa ele geçirilen şehir ya da kasabalar genellikle üç gün sürey-
le yağmalanıyordu.

 • Hıristiyan şehir ya da kasabalar ele geçirildiği zaman buralarda bulunan en büyük kiliseler genellikle 
camiye çevrilirdi, fakat Müslüman olmayan halkın vergi ödemesi ve Osmanlı kanunlarına uymaları 
durumunda hayatlarını olağan şekilde devam ettirmelerine izin verilirdi.

 • Ele geçirilen toprakların büyük kısmında yaşayan insanların kendi hukuklarını ve yerel hükümdarların 
yönetimlerini sürdürmelerine izin verildi.

 • Yeniçerileri genişletti: Yeniçeriler, Osmanlı İmparatorluğu’nda ‘Devşirme Sistemi’ adı altında Hıristiyan-
lardan asker olmaları için alınırlardı. Bu sistemde bazı ailelerin çocukları imparatorluğa hizmet etmeleri 
için toplanırdı.
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Çok geniş toprakları yönetmek daima zor bir iştir ve genellikle bölgesel hükümet sistemi küçük 
topluluklara oldukça fazla güç ve sorumluluk verir. Bundan dolayı Osmanlı İmparatorluğu’nda beyler 
ve valiler, bu durumdan faydalanarak daha fazla güç istemişler ve zaman zaman Sultanın idaresine 
başkaldırıda bulunmuşlardır. 

II. Murat, farklı yerel kabile liderlerinden veya valilerden daha sadık bir orduya ihtiyacı olduğuna 
karar verdi bu yüzden Türk unsurlardan oluşmayan yeni bir ordu kurdu. Bu ordu Devşirme Sistemi adı 
verilen bir vergi düzeni altında imparatorlukta yaşayan Hıristiyan ailelerden alınan genç erkeklerden 
oluşturuldu. Hıristiyan aileler bu çocuklarını hassa askerler olarak hizmet etmeleri için verdiler. Bu du-
rum diğer kültürlerdeki kölelik göz önüne alındığında çok korkunç bir şey değildi. Bu erkekler bir çeşit 
kul ya da Sultan’ın saray erkânı olarak çok güçlü ve zengin olabiliyorlardı. Bu gençler güçleri, yakışıklık-
ları ve zekâları dolayısıyla seçiliyorlardı.  Bunlardan bazıları Sultan’ın Sadrazamı veya veziri olarak terfi 
ettiriliyorlardı. Fakat bu pozisyonlar riskliydi çünkü Yavuz Sultan Selim (1512-1521) zehirli bir çıbandan 
ölmeden önce 7 büyük vezirin kafasını kestirmişti.

1365 yılında II. Murat kendisine tamamen sadık bir ordu kurmak için bu yeni planı devreye soktu. 
Devşirme yöntemiyle toplanan genç adamlardan bazıları bu yeni orduya gönderiliyordu. Onlara oldukça 
iyi şekilde bakılıp yüksek maaş verileceğine ve imparatorlukta üst dereceli hizmetlere yükseltilecekleri-
ne dair sözler verildi. Türkçede “çeri” kelimesi “asker” anlamına gelirdi bu yüzden yeniçeri “yeni asker” 
anlamına geliyordu. Bu gençler Müslümanlaştırıldılar ve profesyonel anlamda (devamlı bir şekilde) as-
kerlik işiyle uğraştılar. Ancak yeniçeri oldukları sürece evlenmelerine izin verilmiyordu.

Yeniçeriler göz alıcı kırmızı botlar ve beyaz keten başlık giyerlerdi: İyi bir şekilde eğitilip teçhiz edili-
yorlardı. Uygun adım ilerlemeleri olağandışı olarak sallanarak yürümek şeklindeydi ve alaylarının sem-
bolü olarak da büyük bir kazan ve iki metre boyunda kepçe ya da kaşık kullanıyorlardı. Savaş kaybetmeyi 
büyük bir utanç olarak görürlerdi. Yeniçeri subaylarının unvanları aşçılıkla ilgiliydi, Çorbacı, Aşçıbaşı, 
Subaşı.

En nihayetinde yeniçeriler isyan ve darbe tehdidiyle Osmanlı mahkemelerinin kararlarını etkileye-
bilecek kadar büyük bir güç haline geldiler. Bazen tahtın varislerini öldürerek liderleri olan sultanların 
tahta çıkışlarını bile etkiliyorlardı. 1638 yılında IV. Murat çocuk haracını kaldırdı bundan sonra emekli 
yeniçerilerin çocukları Yeniçeri ordusuna alındılar. Ancak bu zaman kadar Yeniçeriler kibirli ve kimseden 
korkmaz bir hale gelmiştiler. İstanbul’un merkezinde bir ağacın altında toplanırlar ve onaylamadıkları 
kişileri bu ağacın dallarına asarlardı. İsyana karar verdiklerinde kazanlarını deviriyorlardı.

1807 yılında III. Selim yeni oluşturduğu bir orduyla Yeniçerileri birleştirmeyi denemesinin ardından 
çıkan bir isyanda öldürüldü. Sultan II. Mahmut (Yenilikçi Mahmut) topları kullanarak bir Yeniçeri isyanı-
nın ezdi ve bir fermanla zor kullanarak yeniçeriliği kaldırdı. Türkiye’de muhtemelen 10000 Yeniçeri’nin 
ölümüyle sonuçlanan bu olay “Vakay-ı Hayriye” (Hayırlı Olay) olarak bilinir. Çünkü böylece diğer reform-
ların yolu açılmış oldu. Bu durum yeni reform çağını işaret ediyordu.

4. Sultan’ın Yeni Askerleri – Yeniçeriler

Ödev: 5 dakikalık radyo programı için bir senaryo yazınız. 
Yeniçeriliğin oluşturulması zekice bir düşünce mi yoksa bir felaket miydi?
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5. Altın Kafes

Sultan öldüğünde Batı Avrupa’da olduğu gibi en 
büyük erkek varis otomatik olarak yerine geçmiyordu. 
Tahta geçmeyi başarabilmek için şiddetli kavgalar ve 
savaşlar yaşanabiliyordu. 1389 yılında Balkanlar’da 
I. Murat liderliğini yaptığı bir sefer sırasında çadırına 
girmek için izin alan bir Sırp soylusu tarafından zehirli 
bıçakla bıçaklanarak öldürüldü. Yıldırım adıyla bilinen 
oğlu Bayezit yönetimi ele aldı. Hemen zaferin ardın-
dan Bayezit’in küçük kardeşi onun emriyle boğularak 
öldürüldü.

1- Sizce Bayezit bu emri neden verdi?

Ancak Bayezit cezasını buldu. 1402 yılında Timur-
lenk tarafından yenilgiye uğratıldı ve ona esir düştü. 
İlk önce Timur’un huzurunda saygı ile muamele edildi, 
fakat kaba bir adam olduğu için sonuçta ayakta du-
rulamayacak kadar küçük bir kafese kondu. Karısı ise 
Timur’un sofrasında çıplak hizmet etmeye zorlandı. 
Timur’un maiyeti hareket ettiğinde bu kafeste arka-
larından sürüklendi. Birkaç hafta sonra Bayezit intihar 
ederek ızdırabına son verdi.

2- Timurlenk’i Beyazıt ve eşine böyle davranma-
sı için neyin güdülediğini düşünüyorsunuz?

Beyazıt bu olayın öncesinde taht için muhtemel 
rakipler olarak görülen kardeşler, amcalar, büyük am-
calar ve onların oğulları öldürmek gibi yeni bir gelenek 
başlatmıştı. Yavuz Sultan Selim hükümdar olunca her 
iki ağabeyini ve onların en küçüğü 5 yaşında olan 5 
oğlunu kendisi de yan odada dinlerken boğdurdu.

II. Murat (1574–1595) 5 genç kardeşini boğdurdu. 
Onun oğlu III. Mehmet (1595–1603 ) 19 erkek karde-
şini ve tüm kız kardeşlerini boğdurdu. En büyük kardeşi 
12 yaşındaydı.

Sultanlar saray erkânındaki önemli kişileri öldürebil-
mek için özel bir cellât ekibini muhafaza ediyorlardı. Bu 

adamlar kulak zarları delinerek sağırlaştırıyor ve dilleri 
kesilerek konuşmaları engelleniyordu. Her cinayetten 
sonra kanıt olsun diye kurbanların başı kesilip kadife 
bir çanta içerisinde Sultan’a gönderiliyordu. Cellâtlar 
kurbanlarını öldürmek için ipek yay kirişlerini kullanıyor-
lardı. Elbette daha kötüsü de olabilirdi. Sultan Osman 
1622 yılında testisleri ezilerek öldürüldü.

3- Sağır ve dilsiz cellâtların kullanımı sizce ne 
gibi bir sebeple açıklanabilir?

III. Mehmet’in oğlu Sultan I. Ahmet (1603–1617) 
çok müşfik bir karaktere sahip olarak erkek akrabala-
rının Sarayın hareminde bulunan ‘Altın Kafes’ olarak 
bilinen iki katlı gri bir binada hapsedilmelerini emretti.

4- Kafes sistemi iyi bir düşünce midir?

Ahmet en güçlü ve en iyi karar verici olmasa da en 
büyük oğlun varis olması kuralını getirdi. Kafes içerisin-
deki hayat çok tuhaf olmalıydı. Hareme sadece hadım 
edilmiş harem ağalarının girmesine izin veriliyordu. 
Sultan’ın tüm erkek akrabalarına hamile kalmamaları 
için kısırlaştırılmış cariyeler veriliyordu.

Kafes içindeki hayat Sultan İbrahim’in aklını kaçır-
masına neden oldu. İbrahim kafese iki yaşındayken 
gönderildi, fakat umulmadık bir şekilde 24 yaşın-
dayken tahta çıktı ve 1640–48 yılları arsında hüküm 
sürdü. Onun emirlerinden birisi çevresinde daha çok 
kürk bulunmasıyla ilgiliydi. Diğer bir emri ise 280 cari-
yenin taşlarla birlikte çuvallara koyulması ve Marmara 
denizine atılıp boğulmasıyla ilgiliydi. Diğer sultanlar 
Cariyelerden sıkıldıklarında onların özel eşyalarını ve 
mücevherlerini alarak haremden ayrılmalarına veya 
evlenmelerine izin verirlerdi.

5- Deli Sultanların hükümdar olmalarına sizce 
neden izin verildi?



Çoklu Bakış Açısıyla Sosyal Bilgiler ve Tarih Öğretimi • 121

6. Fikrinizi Söylemek

İyi bir tarihsel delil sunmak için iyi desteklenmiş ve ikna edici bir üslup gereklidir. Başarılı olabilmek 
ve dengeli bir sonuca ulaşmak için farklı bakış açılarını göz önüne almanız, karşılaştırmalar yapmanız ve 
bunlardan hangilerine katıldığınızı belirtmeniz gerekmektedir. 

Aşağıda verilen şablon sizin denemenizi yazarken farklı bakış açılarını dikkate almanız ve ortaya 
koyduğunuz her noktayı kanıt ve açıklamalarla desteklemenize yardımcı olmak amacıyladır.

Ödeviniz 
Konular hakkında temel bilgiler için bilgilendirme yaprağını kullanınız. 

Bir sayfaya kendi görüşlerinizi yazınız.

Aşağıda şablondaki fikirleri kullanabilirsiniz.

Eğer yapabilirseniz, size daha fazla fikir vermesi için tarihsel metinleri ve tarihçilerin olaylar ve kişiler hakkında 
ne söylediklerini araştırabilirsiniz.

Bu … Bunun gibi kendi cümlelerinize başlayabilirsiniz.

Grup olarak bu sütuna 
yardımcı olabilecek anahtar 
kelime, temel bilgiler ya da 

fikirleri ekleyiniz

İlk cümleye görüşünüzü 
destekleyen ilk sebeple 

başlayınız

Bence

Benim böyle düşünme nedenim…

Sonraki paragraf- yeni bir 
görüş (argüman) ve sebebi

Aslında….’nın oluşu önemlidir çünkü….

Sizin görüşünüzü 
destekleyen başka bir 
sebep… belki de üçten 
fazla sebep verebilirsiniz?

Ayrıca bence…

Çünkü

Sonuçlandırıcı görüşler ve 
özet

Bu yüzden sonuç olarak …
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7. Bireyin Rolü: Mustafa Kemal Atatürk, Çağdaş Türkiye’nin Kurucusu

Buradaki açıklamaları kesin ve kronolojik olarak sıralayın.

a. 1920’ler ve 1930’lar boyunca Mustafa Kemal hukuk 
ve politika alanlarında gerçekleştirdiği devrimler ara-
cılığı ile Türkiye’yi modernleştirmiştir. Örneğin, 1928 
yılında Arap alfabesi yerine Latin alfabesini benimse-
miştir. Kadınlara daha fazla özgürlük tanımış ve devle-
tin yönetimini dini etkilerden arındırmıştır.

f. 1931’de Büyük Millet Meclisi Mustafa Kemal’e Türk-
lerin atası anlamına gelen ‘Atatürk’ soyadını verilmesi-
ni yasalaştırdı. Reformlarını gerçekleştirmeye devam 
etti ve popülerliğini artırdı. Kasım 1938’de İstanbul’da 
hayatını kaybetti.

b. Türkiye Büyük Millet Meclisi ülkeyi işgalden kur-
tarmak amacıyla seçilen delegelerin buluşmasıyla 
1920’de Ankara’da kurulmuş ve Mustafa Kemal ta-
rafından açılmıştır. Mustafa Kemal 1921’de meclis 
tarafından Başkumandan olarak atanmıştır. Bu sırada, 
İstanbul’daki Sultan’a bağlı hükümet Mustafa Kemal’in 
öldürülmesi için bir karar almıştı. 

g. Mustafa 12 yaşında Askeri Okula başladı, öğretme-
ni tarafından kendisine ‘Kemal’ ismi verildi. Askeri eği-
timini 1905’te teğmen olarak tamamladı ve 5. orduya 
katılmak üzere Suriye’ye gönderildi.

c. Mustafa, günümüzde Yunanistan’ında yer almasına 
karşın, o dönemde Osmanlı İmparatorluğu’nun bir şeh-
ri olan Selanik’te doğdu.

h. Subay olarak ilk yılında Osmanlı İmparatorluğu’nda 
yenilik yapmak amacıyla arkadaşlarıyla kurdukları “Va-
tan ve Hürriyet” adlı gizli bir topluluğa katıldı. 

d. 1923’de Mustafa Kemal Türkiye Cumhuriyeti’nin 
kurulduğunu ilan ederek onun ilk Cumhurbaşkanı ol-
muştur. Uluslar arası Lozan Antlaşması Türkiye’yi ulus-
lar arası hukuka göre tanımıştır. Ankara yeni başkent 
olarak ilan edilmiştir. 

i. Türk tarihçiler Türk Kurtuluş Savaşı’nı Mustafa 
Kemal’in 1919’da Samsun’a ayak basmasıyla başla-
tır. Bu I. Dünya Savaşı’ndan sonra işgal altında kalan 
toprakların yabancı güçlerden temizlenmesi sürecinin 
başlangıcıdır.

e. Kariyerinin ilk zamanlarında stratejik yeteneklerini 
ispatlamış ve cesur, becerikli ve yetkin bir karar alacı 
oluşuyla ünlenmişti. Arıburnu (Gelibolu) Cephesini sa-
vunan birliklerin komutanıydı. Burada Britanya güçleri 
ağır zayiatlar vermişlerdi. 

j. 1916-1919 arasında Mustafa Kemal terfi ettirilerek, 
daha büyük askeri sorumluluklar üstlenmiştir. Bu dö-
nemde bir ordu grubunun General olarak komutanlığını 
üstlenmiş ve müfettiş olmuştu. Askerleri arasındaki 
ünü ve popülaritesi daha da artmıştı.
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8. Modern Türkiye’yi Araştırmak

Ödev
Bu etkinlik için kesin bir zaman sınırı vardır.  

Çalışmanızın ne tür bir formatta olması gerektiğine öğretmeninizle birlikte karar veriniz. 

Sizin hedefiniz Türkiye’ye ilk defa gelen ziyaretçilere Türkiye’nin gelişmesinin öyküsünü 
anlatmaktır.  Bazen yeni bir yeri ve kültürü ziyaret eden insanlar orası hakkında basmakalıp 
fikirlere sahiptirler. Sizin göreviniz ziyaretçilerin Türk tarihi ve Türkiye’nin modern bir ülke 
haline gelmesine katkı yapan farklı insanlar hakkında daha fazla şey öğrenmeleri için onların 
ilgilerini çekmek, onları teşvik etmek ve bu konularda onlara bilgi vermektir.

Dikkatlice hazırlanmış bir plana ihtiyacınız olacak.

Türkiye’nin nasıl çok kültürlü bir orijin üzerine inşa edildiğini ve farklılıklarına rağmen birçok ortak paydaya sahip 
modern bir ulus olduğunu göstermelisiniz. 

Şu hususlara bakmak isteyebilirsiniz: 

Selçuklu ve Osmanlı İmparatorluğu’na yeni kavimlerin/insanların gelmesine yol açan anahtar olaylar;

Bu İmparatorlukların doğası ve onların farklı halklara, fikirlere ve inançlara tolerans gösterip göstermediği;

Özel mekânlar/yerler;

Ülkenin gelişmesindeki önemli kişiler;

Ülkeyi etkilemiş olan şeyler – örneğin Türk yemekleri, inançlar, kültürel alışkanlıklar ve gelenekler, giysiler ve 
geleneksel kostümler.

Planlama Şablonu

Ne yapılmalıdır? Kim yapacak? Notlar
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Osmanlı Devleti’nin kurulduğu bölge ve çevresini gösteren renkli fizikî harita

Kaynak: Tarih Atlası (yayına hazırlayan: Saadettin UÇKAN), Tutku Yayıncılık: Ankara.

Kaynak: http://www.cografyakulubu.com/image/harita/turkiye/01marmara.jpg

1 >Lo,

V
%*AZAK

DENİZİ

S.

% \

" H
1 GBudapeşte -

ar K rail
r

a c '9ı vo itS//g/
Kırım

ihçesaray
S? Kuban

80’oft

X S
, Bükreş•

: Üsküp -_5S?L Sırpsın<4ÿ
5 *ume\\ *)1363

|-<$> Avlonya C Selanik ,*ÿ

Otranto * £ * X 0 r •{ T? N>
»Yahya ÇO LiLk

Tesalya Q

•
- , t S2&

a f 3eJgrad

•Seı
*> fc afrson s y a >G)

Sohum

X> |S»J 3Tiflis

#KARADENİZ
U •Mostar 1389

**r"Vo

-9 -O
Sin<

Trabzor/ Am;
Kastamonu *S

*
ısun Gir

v~ / e5çr
Erzyrunı /

Rum- Amas> Bolu
ı* Tebriz:incaıİzmitMARMARA

Yozgat _ -
• Af. Sivas

ızm

g5~ <•Bursa
3

l J ütaWaÿ~
"

1402
Balıkesi

o Malatÿ
S\yse \

Amil1 •Alaşehir X 0° <İzmir

%:||ş
AntalyaA \m

T*PK
Rakka

*6
c

TLarende ı«

-* ;

Muğla

Haleptjfifki e1402 TARİHİNDE ANADOLU
VE BALKANLAR

i I OsmanlI Devleti

I I Bizans imparatorluğu

l l Venedik Sömürgeleri

I |Cenova Sömürgeleri

I I Lâtin Devletleri

I Trabzon Rum İmparatorluğu

X Savaş yapılan yerler

)
takya

% Rodos S
•Hama .©r%

- - Trablus*

Beyrut» Q

/
0 .

A
O

% \

Çölü
Ş a m

/A K D E N Z
300 600 km

r

t
\Vÿ v

*'ÿÿÿKacdaiA» üumrtlfr

\
*

%\
•Tf Deresi

İgncada Br.K,
i KIRKLARELİ

Mahya Da£ı
(1031)İ> ALV

V \-T
<42) \'&ö,x«v

>•* ' s
iWriisu('Terkoh) (i.

/CÿİC,.

KARADENİZ(209)ım9 ED1RNE

•As
r“K Şehri

v S:*ERGEINE BOLÜMÜ

rEK!ÿAG ,A Pazarbaşı Br.
)

la Gümrük
KapısıS,

, o K°CAEL,
«A.v isTANBut” rtl

r un ! K ıırııılcm İr BrJ.

Y A R I M A d VS

ADAPAZARI

J.
S* Kadıköy BrJ.

Koru Daöı
<676~

f

___
* .

MARMARA DENİZİ-

Işıklar Oa$ı KOCAELİ

İZMİT
• " - _ '

- <3> —1
YALOVA İzmîT Krf - İ_J8Bpanea u.

ı(12)
/>

Ad. U.[ - ıtJU

;9~y(21)
'

İmralı Ad.

Bandırma Krf. Gemlik Krf.
*53*

v»'- BURSA
h"5,i' /

MARMARA a#Ö L ü M ü ulH?Öf

N S A M~A N t I DAĞLAR
(1601)y>v +*x

vv \4

Kapnlağ Yrd.

Erdek Krf. İznik r..

*feciK

Gökçeada

c ÇANAKKALE

BICA vSrM,E Y

DA\ır*Milç 0vA5l "

ç>;

O A
LU

Bozcaada

/ Ö°n>MO %«1774)
Kaz Dağı BALIKESİR

ESKİŞEHİR

Porsuk BrJ.

*4 (139)

A
PıOıftesIr OVASI*Edremit Krf.Baba Burnu

LU *• Sarıbeyler BrJ.
Madra Dağı

(1344) I KÜTAHYA
(94 *) “)Türkmen Dağı

! — ‘telnsılar BrJ.
Çatörrn BrJ.

fazıl«aya Platosu

MÿÿLAH, \ÇJ Lesvos(Midllli) Ad. Sevişler BrJ.

I Çkygörea BrJ. iDikili Krf.LU S/


