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İnsandan İnsana Giden Yol

İNSANDAN İNSANA GİDEN YOL
İletişim Nedir ve Nasıl Başlar?
İletişim iletmek istedi-

ğimiz bir bilgi, tavır, 

onaylama, reddetme, 

sevgi veya sorun gibi 

durumları bir mesaj 

olarak alıcıya iletmek 

ve ondan geri bildirim 

almakla başlar.

Bazen bir “merhaba”, “nasılsın”, “selam”, “günaydın” 

sözü bazen de bilgisayarın veya telefonun bir tuşu, 

iletişimi başlatmak için yeterlidir.

Peki arkadaşlar iletişim 
sadece sözlerle mi ifade 

edilir?

İletişimin en etkili yöntemi elbetteki sözlü iletişimle 

olur. Ancak sadece sözlerle iletişim kurulmaz. Örne-

ğin; bilgisayar üzerinden yazışmayla da iletişim kuru-

labilir. Ayrıca karşılıklı olarak insanlar sözsüz iletişim 

dediğimiz vücut hareketlerine bağlı olarak da iletişi-

me geçebilir. Gözlerin bakışı, yüz mimikleri, el ve kol 

hareketleri de iletişime geçmenin diğer yollarıdır.

El ele tutuşmak sözsüz bir ile-

tişimdir.

 

Sınıfta parmaklarını kaldıran 

öğrenciler sözsüz bir iletişim 

kurmuşlardır.

Ne konuştuğunu, ne hissettiğini, ne düşündüğünü 

anlayamadığınız insanlarla iletişim kurabilir misiniz? 

Büyük ihtimalle cevabınız “Hayır” olacaktır. Etkili ile-

tişim, var olan bir dostluğun, arkadaşlığın ve samimi-

yetin sürdürülmesi için de gereklidir.

Görselde verilen bebek ile an-

nesi arasında da bir iletişim var. 

Bu iletişim sesle, gözle ve tensel 

temasla sağlanmaktadır. 

İşitme engelli bir arkadaşınız olsaydı onunla da ileti-

şim kurabilirdiniz. Çünkü biriyle iletişim kurmaya baş-

lamak için onun varlığından haberdar olmak yeterlidir.

Etkili bir iletişim için konuşmak ve konuşulanın anla-

şılması yeterli değildir. Bu iletişimde beden dili çok 

önemlidir. El kol hareketleri, mimikler, iletişim esna-

sında konuşurken vücudun duruş şekli, konuşurken 

göz temasında bulunulması vb. durumlar etkili iletişi-

min başarısında önem taşır.

İletişimin sözlü ya da beden diliyle başlatılmasının 

ya da sürdürülmesinin dışında çevremizdeki iletişime 

geçtiğimiz insanları doğru anlamak da önemlidir. Bu 

elbetteki iyi bir konuşmacı ve dinleyici olmaktan geçer.

İyi ve etkili bir konuşmacı;

  ✱ Konuşmasına başlamadan önce söyleyeceklerini 
iyi düşünür.

  ✱ İletişime geçtiği kişi ya da kişilerin yüzüne baka-
rak konuşur.

  ✱ Karşısındaki kişi ya da kişilerin duyacağı ses to-
nuyla konuşur.

  ✱ Vücut hareketlerine, duruşuna, mimiklerine dikkat 
eder.

  ✱ Konuşma temposunu ayarlar, yer yer vurgu yapa-
cağı anlarda sesini artırır.

  ✱ Dinleyicilerin dikkatini üzerinde toplar.

1. ÜNİTE
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7. Sınıf

İletişim Gücü

İyi bir dinleyici ise;

  ✱ Konuşmacıyla göz teması kurar.

  ✱ Konuşmacının sözlerini onaylayıcı jest ve mimik 
hareketlerinde bulunur.

  ✱ Konuşmacının dikkatini dağıtıcı davranışlarda bu-
lunmaz.

  ✱ Konuşan kişinin sözünü kesmez.

  ✱ Konuşma sırasında farklı şeylerle uğraşmaz ve 
farklı şeyler düşünmez.

İLETİŞİMİN GÜCÜ
Olumsuz İletişim

Duygu ve düşüncelerimizi karşımızdakine yeterli dü-
zeyde aktaramıyorsak aramızda bir iletişim sorunu 
var demektir. Arkadaşlarımız ve dostlarımızla genel-
de iyi anlaşırız. Çünkü onları oldukları gibi kabul ede-
riz. Tanımadıklarımızı ya da sevmediklerimizi daha 
kolay eleştiririz.

İnsanların; cinsiyet, ten rengi, yüz, boy, zenginlik, 
yoksulluk, yaşlılık, doğum yeri, milliyet gibi değişti-
remeyecekleri bazı özellikleri vardır. İnsanları, bu tür 
değiştiremeyecekleri özelliklerinden dolayı eleştirme-
mek gerekir. Bu özellikleri eleştirmemeliyiz ki etkili bir 
iletişim kurabilelim. Eğer ön yargıyla yaklaşıyorsak ve 
anlamaya yönelik dinlemiyorsak ya da karşımızdaki-
ne konuşma imkânı vermiyorsak bu iletişimsizlik olur.

Bazı iletişim kusurları vardır:  Ön yargılar, anlaşılma-
mak, yanlış anlaşılmak, geri bildirim yapmamak, ileti-
şime kapalılık gibi.

1. Ön yargı: İletişimi kesintiye uğratan en temel 
etkendir. Hepimizin ön yargıları vardır fakat 
mümkün olduğunca ön yargılı düşünce ve dav-
ranışlardan uzak durmalıyız. Aşağıda ön yargılı 
düşüncelere örnekler verilmiştir:

  ✱ Hâkimler, soğuk insanlardır.

  ✱ Zayıf insanlar inatçıdır.

Albert Einstein diyor ki: “Ön yargıları parçalamak, 
atomu parçalamaktan zordur.”

2. Anlaşmazlık:  Gençler, genelde  
aileleri ve öğretmenleri tarafın-
dan anlaşılmadıklarından şika-
yet ederler. Hepimiz bazen 
“Kimse beni anlamıyor.” demiş 
olabiliriz. Böyle bir durumda 
karşımızdaki insanları suçla-
mak yerine kendimizi anlatmak 
için farklı yollar denemeliyiz. 

3. İletişime kapalılık:  Bazen insanlar arasındaki ile-
tişimi engelleyen bir tarafın diğer tarafı anlama-
mak için direnmesi yani iletişime kapalı olmasıdır. 
Önce iletişime açık hâle gelinmesi gerekir.

4. Yanlış anlaşılmalar:  Psikoloji uzmanları, aile içi 
sorunların büyük çoğunluğunun iletişimsizlikten 
kaynaklandığını söylüyorlar. Aslında durum, aile 
dışındaki sorunlar için de geçerlidir. Trafikte, bir 
sorun nedeniyle kavga eden iki kişinin asıl sorunu 
trafik değil iletişimsizliktir.

5. Geri bildirimin yapılmaması:  Çevrenizdeki insan-
ların, kendilerini iyi ifade edemedikleri veya karşı 
tarafı iyi anlayamadıkları durumlarda bazen sorun 
çıkardıkları görülebilir. Bu tür anlaşmazlık durum-
larında: “Sen tam olarak ne demek istiyorsun?” 
gibi geri bildirimler, iletişimde işe yarayabilir.

İletişimi Kolaylaştıran Unsurlar

Selam Vermek

İletişimi başlatan en önemli davranış selam vermek-
tir. Sabah okula geldiğimizde arkadaşlarımıza güler 
yüzle verdiğimiz “günaydın” mesajı iletişimi hemen 
başlatır.

Etkili Dinlemek (İyi bir dinleyici olmak)

Etkili yani konuşan kişiyi can kulağı ile dinlemek ileti-
şim için çok önemlidir. Örneğin; bir sorunumuzu veya 
isteğimizi anne veya babamıza anlatırken onların sa-
dece bizimle ilgilenmesi etkili dinlemedir. Eğer onlar 
bizi dinlerken TV izliyor, gazete okuyor ya da ev işle-
riyle uğraşıyorlarsa etkili bir şekilde dinleme olmamış, 

dolayısıyla ile etkili iletişim kurulmuş olmaz.
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7. Sınıf

Hızlı İletişim Güçlü Toplum

Beden Dilini Kullanmak

İletişimi kolaylaştıran davranışlardan biri de selamımı-

zı güler yüzle vermek ya da başımızla verilen selama 

karşılık vermektir. Ayrıca iletişimde onaylamadığımız 

bir durumu başımızı sağa sola sallayarak göstermek, 

konuşurken duruşumuza dikkat etmek iletişimi hem et-

kili kılar hem de kolaylaştırır.

Empati Kurmak

Empati herhangi bir durumda olaylara karşımızdaki 

kişinin bakışlarıyla bakmak kendimizi onun yerine ko-

yarak düşünmektir. Örneğin; sınavdan kötü not alan 

arkadaşımıza “Sınavdan kötü not alman seni üzmüş 

olmalı ancak diğer sınavlardan daha iyi not alacak-

sın.” demek empati kurmaktır.

Nerede, Nasıl Konuşulacağını Bilmek

Her yerde aynı ses tonuyla ko-

nuşulmaz. Örneğin; kütüpha-

nede sessiz olmak gereklidir ya 

da hastanede kısık sesle konu-

şulmalıdır. Ayrıca öğretmenleri-

mizle, arkadaşlarımız ya da 

annemizle konuştuğumuz gibi 

konuşamayız. Bu nedenle her 

ortamın ya da herhangi bir ki-

şiyle konuşmanın farkını bilme-

miz gerekir.

Farklılıklara Saygı Göstermek

İletişimi kolaylaştıran en önemli unsurlardan biri de 

farklılıklara saygı göstermektir. Örneğin; insanın bo-

yunun uzun ya da kısa olması, gözlüklü olması, sa-

rışın ya da esmer olması, zayıf ya da şişman olması 

asla bir eksiklik veya fazlalık değildir. İnsanlar farklı-

lıklarıyla güzeldir ve özeldir.

İletişimi Zorlaştıran Unsurlar
Emir Vermek ⇒ Emir vermek karşımızdaki kişiyle  

iletişimi  engeller.  

Öğüt Vermek ⇒ Sürekli  şekilde  öğüt  vermek kar-

şımızdaki kişiyi olumsuz etkiler.

Eleştirmek ⇒ İletişim sırasında karşımızdakini eleş-
tirmek olumsuz bir iletişimdir. 

İsim Takmak ⇒ İnsanlara sırık, dört göz gibi olum-
suz isimler takmak iletişimi engeller.

Tehdit Etmek ⇒ Tehdit ederek konuşmak iletişimde 
en büyük hatadır.

Bunların dışında yargılamak, sorguya çekmek, ahlak 
dersi vermek, teselli etmek de iletişimi olumsuz et-
kiler.

HIZLI İLETİŞİM GÜÇLÜ TOPLUM

Kitle İletişim Araçları
Yandaki görselde ateş  
yakarak uzaktakilere 
mesaj gönderen bir avcı 
resmedilmiştir. Bu, sesin 
ulaşamadığı mesafelere 
bilgi göndermenin ilkel 
bir tekniğidir. Bunun dı-
şında eskiden insanlar 
güvercinlerle iletişim ku-
ruyorlardı, daha sonra mektupla iletişim başladı. Ardın-
dan telgraf ve radyo geldi.

Dedeleriniz, Türkiye ve 
dünyada olup bitenleri ön-
ceden radyo ajanslarından 
öğreniyorlardı. O dönemde 
günlük gazetelerin her yere 
ulaşması zordu. Kırsal ke-
simdekiler gazete okuyamı-

yorlar ama her gün radyo dinleyebiliyorlardı. Ulaşımın 
ilerlemesiyle beraber gazete ve dergiler kırsal kesimlere 
de günlük ulaşmaya başladı.

Posta güvercini Mektup

Telgraf Gazete-Dergi
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7. Sınıf

Zamanla iletişim teknojileri daha da gelişti. Özellik-
le telefon ve televizyon iletişimde bir dönüm noktası 
oldu. Telefonlarla kişisel iletişim kurmanın yolu açıldı. 
Televizyon ise haber ve gelişmeleri en hızlı aktaran 
iletişim aracı hâline geldi. 

Günümüzde artık uydu iletişim sistemleri vasıtasıyla 
cep telefonu ve İnternet aracılığı ile daha hızlı iletişim 

kurabiliyoruz.

TV

Ev telefonu

Cep telefonu

Uydu

Günümüzde bilgisayara kurulu bazı programlar aracı-

lığıyla ya da akıllı cep telefonlarıyla e-mail (elektronik 

mektup) gönderilebiliyor; görüntülü ve sesli aramalar 

yapılabiliyor; kişiler ve kurumlar arası özel bağlantılar 

(internet) kurulabiliyor.

Kitle İletişim ve Medya

Kaynak ile alıcı arasındaki iletiyi yani mesajı taşıyan 

araca “medya” diyoruz. 2011 yılının mart ayında Ja-

ponya’da büyük bir deprem oldu. Depremin ne za-

man ve nasıl olduğunu, deprem sonrası oluşan tsu-

nami dalgalarının nasıl yıkımlar yaptığını, kaç kişinin 

öldüğünü, an ve an durumun ne olduğunu televizyon, 

İnternet ve gazete gibi araçlar vasıtasıyla öğrendik. 

Örneğin; tsunami dalgalarıyla ilgili üstteki fotoğraf, bir 

İnternet sitesinden alınmıştır. 

Medya aracılığıyla sadece doğal felaketlerle ilgili de-
ğil, bilimsel ve teknolojik gelişmelerden de haberdar 
oluruz. Yani medyada yalnızca haberler ya da eğlen-
ce yer almaz. Toplumsal etkinlikler ve tartışmalı ko-
nular da yer alır. 

Bir üniversitede “Medyanın İşlevi ve Etkisi”yle ilgili 
bir panel yapıldı. Aşağıda panelistlerin konuşmala-
rından bazı alıntılar verilmiştir:

Doç. Dr. Erdem: “Cep telefonları, İnternet, televiz-
yon ve gazete gibi pek çok kitle iletişim aracı ya-
şamımızı belirliyor ve sosyal davranışlarımızı çok 
yönlü etkiliyor.”

Yrd. Doç. Dr. Akıner: “Siyaset işin içine girince, 
medya sahipliğinin kamuoyu oluşturmada, hükû-
metlerle ya da devletin bazı kurumlarıyla olan ilişki-
leri düzenlemede ne kadar etkili olduğu fark edildi. 
Medya artık sihirli bir güç.”

Yrd. Doç. Dr. Ali Arslan: “Partiler, kamuoyu desteği 

oluşturmak için medya desteğine muhtaçtırlar.”

(Kaynak: www.mersin.edu.tr/icerik.php)
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7. Sınıf

Bilgi Edinme Hakkı
“İnsanın kafasından geçen şeyleri bilmek ve buna sı-

nır getirmek mümkün değildir. Şu hâlde asıl sorun, 

düşünceleri açıklama konusunda. İnsanın düşüncesi 

kendi kafasında kalsın, dışarı çıkmasın denilirse o 

zaman insan Nasrettin Hoca’nın “düşünen fakat ko-

nuşmayan hindisi durumuna düşmüş olur.”

  ✱ Duygu ve düşüncelerinizi açıklayamadığınızda 

neler hissediyorsunuz?

Anayasamızın 26. maddesine göre: “Sözlü, ya-

zılı, görüntülü haber alma yollarının herkese açık 

olması gerekir.”

  ✱ Anayasamızın 26. maddesine dayanarak, kitle 

iletişim araçları olmasaydı düşüncelerinizi ve ka-

naatlerinizi başkalarıyla nasıl paylaşırdınız?

26. maddenin işlevinin olabilmesi için bilgi edinme 

hakkı olmalıdır. Bilgi alma / bilgi edinme hakkının kı-

sıtlanmasına ise sansür denir. Sansür, genellikle rad-

yo, televizyon ve gazetelerin yayınlarını durdurma ya 

da kısıtlama anlamında kullanılır. Ancak kamuoyunu 

ilgilendiren bir konuda yetkililerin bilgi vermemesi de 

sansür sayılır.

Basın ve ifade özgürlüğünü arttırmak için şu konu-
larda adımlar atılmalıdır:

  ✱ Herkes, hiçbir engel olmaksızın kendi fikirlerine 

sahip olmalıdır.

  ✱ Herkesin ifade özgürlüğü hakkı olmalıdır; bu hak, 

her türlü bilgi ve fikirleri sınır olmaksızın, sözlü, 

yazılı, basılmış, sanat veya herhangi dilediği bir 

medya ortamıyla öğrenme, alma ve verme hak-

kıdır.

Anayasamızın 28. maddesine göre: “Basın hür-

dür, sansür edilemez.”

  ✱ Sizce kitle iletişim araçlarına sansür uygulanmalı 

mıdır? Sansür ve yasak uygulamaları, düşünceleri 

açıklama, yayma ve bilgi edinme hakkıyla çelişir mi?

Televizyon ve her türlü basın yayın aracında kişilerin 

kendileriyle ilgili çıkan haberleri yalanlamasına tekzip 

denir. Medyada yayınlanan yanlış bilgilerin sonraki 

nüshalarında doğrusunun yazılmasına ise düzeltme 

denir.

Daha önce tekzip ve düzeltme yazısı okudunuz 

mu?

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

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

Alıştırmalar

Anayasamızın 32. maddesine göre: “Tekzip 

yani düzeltme ve cevap hakkı, ancak kişilerin şe-

ref ve haysiyetlerine dokunulması veya kendileriy-

le ilgili gerçeğe aykırı yayınlar yapılması hâllerin-

de tanınır ve kanunla düzenlenir.”

  ✱ Bir arkadaşınız sizin hakkınızda yanlış bir şey 

söylemesiyle, bir gazete yazarının kendi köşe-

sinde sizinle ilgili yanlış bir şey yazması arasında 

fark var mıdır? Arkadaşlarınızla tartışınız.

Medyada takip edilmesi gereken ilkeler ve kurallar 

vardır. Herkes her istediğini yazamaz, söylemez, 

gösteremez. Buna medya etiği denir.

  ✱ Sizce doğru bilgi alma ve gazetecilik ile halkın bi-

linçlenmesi arasında nasıl bir ilişki olabilir?

Kitle iletişim araçlarının kullanımıyla yani medya eti-

ğiyle ilgili aşağıda bir metin verilmiştir.
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7. Sınıf

İletişim Özgürlüğü

“Bilgi edinme hak olduğuna göre bu hakka işlerlik 
sağlayan ve onu yaşama geçirerek insanlara bilgi 
aktarmakla görevli gazetecilerin yazıları ve haber-
leri, radyo ve televizyon görüntüleri veya haberleri 
potansiyel suçlu sayılıp “sansüre” uğratılamaz. 
Yayınlar “yasaklarla” yasaklanmaz.

Doğru ve yaygın haber verme, bilgilendirme hakkı 
özgürlüğün bir parçası ve temelidir. Halkın gerçek 
ve doğru bilgileri öğrenme hakkı engellenemeye-
ceğinden; yasalarda yer alan hukuki önermeler 
temel insan hak ve özgürlüklerine aykırı düzenle-
meleri oluşturmaya yönelik yorumlanamaz.

Asıl önemli olan hukuka uygun davranmaktır. Her-
kesin lanetlediği terörün önlenebilmesi için halkın 
bilinçlenmesi ve aydınlatılması gerekir. Artık terö-
rü önlemenin yolları çoğaltılmalıdır. Terörü önle-
mek bilgiyle olur. Gazetecilerin haberleri ile halkın 
gerçeklere ulaşması sağlanarak terör önlenebilir. 
Asıl olan yayın yapılmasının yasaklanması değil, 
yayın yasaklarının yasaklanmasıdır.

Son olaylarla ilgili olarak gazetecilik ilkelerinden 
birini anımsatmakta yarar vardır: “Gazeteci; her 
türden şiddeti haklı gösteren, özendiren, kış-
kırtan yayın yapamaz.”

İLETİŞİM ÖZGÜRLÜĞÜ
Demokrasilerde halkın bilgi edinme hakkının sınırlan-

dırılmayacağı sürekli tekrarlanır. Ancak bazen mah-

kemelerin bazı programları, haberleri ve bilgi akışını 

yasaklandığına şahit oluyoruz. Oysa halkın doğru 

bilgi edinmesi gerekirken haber alma hakkının “sınır-

landırılması” kabul edilemez bir anlayıştır.

Anayasamızın 26. maddesine göre: “Herkes düşünce 

ve kanaatlerini, söz, yazı veya resmî olarak açıklama 

ve yayma hakkına sahiptir.”

Bilgi Edinme Yasası çıktığından beri, bir dilekçe ile 

devlet kurumlarından kendimizle ilgili bilgileri en fazla 

on beş gün içinde alabiliyoruz. 

Artık yalnızca bilgi edinmekle kalmıyor, kişisel bilgi-

lerimizi de özellikle İnternet aracılığıyla yayınlayabi-

liyoruz. Özgür medya, özgür insanlar ve demokratik 

yönetim; birbirini tamamlayan unsurlar olarak karşı-

mıza çıkıyor.

Özel Ha yat

  ✱ Te le viz yon ka nal la rı ve ga ze te ci ler, ha ber al mak 

veya hal kı bil gi len dir mek için, her yo lu kul la na bi lir-

ler, di ye bi lir mi yiz? 

Dev le te ve va tan daş la ra kar şı gö rev le ri mi z hak ve 

öz gür lük le ri mi z ya sa larla ko ru nmak ta dır. De mok ra si-

le rin önem li özel lik le rin den bi ri de ana ya sal dü zen ol-

ma sı dır. 1982 yı lın da ka bul edi len ve hâ len yü rür lük te 

olan ana ya sa mı zın aşa ğı da ki mad de le ri ni oku ya lım:

Anayasamızın 14. maddesine göre: “Anayasa 

hükümlerinden hiçbiri, devlete veya kişilere ana-

yasayla tanınan hak ve hürriyetlerin yok edilmesi 

veya anayasada belirtilenden daha geniş şekilde 

sınırlandırılmasını amaçlayan bir faaliyette bulun-

mayı mümkün kılacak şekilde yorumlanamaz.”

Anayasamızın 20. maddesine göre: “Herkes 

özel hayatına ve aile hayatına saygı göstermesini 

isteme hakkına sahiptir. Özel hayatın ve aile ha-

yatının gizliliğine dokunulamaz.”

Anayasamızın 21. maddesine göre: “Kimsenin 

konutuna dokunulamaz.”



So
sy

al
 B

ilg
ile

r

İş
le

ye
n 

Ze
ka

 Y
ay

ın
la

rı

İletişim Özgürlüğü

417

Bi
re

y 
ve

 T
op

lu
m

Ü
N
İT
E

1
.

7. Sınıf

Özel Yaşam

Özel yaşam kişiyi ilgilendiren bir durumdur. Bun dan 

yal nız ca o kişi olum lu ve ya olum suz et ki le ni r, baş-

ka la rı nın bu na ka rış ma ya hak kı yoktur, bu bir ter cih 

me se le si dir. Ya sa lar bu ko nu da ki şi yi ser best bı rak-

mış tır. Bu bir hak tır. Özel yaşam; öz gür lük, ser best lik 

ve hak lar ala nı dır. 

Ko nut do ku nul maz lı ğı bir özel hak ve sorum lu luk tur. 

Evin için de is te nil di ği gi bi ya şa ma, eve kim se yi al ma-

ma gi bi bir ta kım hak lar ge ti rir. Ör ne ğin; mah ke me 

ka ra rı ol ma dan po lis bi le ol sa, evi ni ze si zin iz ni niz ol-

ma dan gi re mez. İşte bu özel yaşam hakkına sahip 

olmanın güzelliğidir.

Özel hayatın gizliliğine uymayan bir durumla kar-

şılaştınız mı? Bilgi veriniz.

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

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

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

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

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

Alıştırmalar

Özel hayatın gizliliği neden anayasal güvence al-

tında olabilir?

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

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

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

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

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

Alıştırmalar

Devletin anayasal güvence altına aldığı hakların 

ihlal edilmesi durumunda nasıl yaptırımlar uygu-

lanır?

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

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

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

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

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

Alıştırmalar
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7. Sınıf

1
Hangisi Özel Yaşam?

A. Aşağıdaki tabloda bazı eylemler/durumlar verilmiştir. Bu ifadelerin “özel” mi yoksa “kamusal” mı oldu-
ğunu (✔) işareti koyarak belirleyiniz.

Sıra Eylemler / Durumlar Kimseyi İlgilendirmez
(Özel Yaşam)

Başkalarını İlgilendirir
(Kamusal Alan)

1. Komşu fark etmeden onun evine giren çıkan-
ları gözetleme

2. Askere gitme

3. Özel okulda okuma

4. Ders çalışma

5. Oto tamircisi olma

6. Vergi verme

7. Metroda bağırarak konuşma

8. Erken yatma, erken kalkma

9. Futboldan hoşlanma

10. Şahitlik yapma

11. Savaş sırasında orduya katılma

12. Sokakta insanların izinsiz fotoğrafını çekme

13. Doğa fotoğrafları çekme

14. Parkta gezinmeyi sevme

15. Kırmızı ışıkta geçme

16. Yasaları beğenmediği için uymama

17. İnsanlar arasında ara bozuculuk yapma

18. Saçlarını kızıla boyama

19. Yeşil pantolon giyme

20. Evin perdelerini sürekli kapalı tutma

21. Evde yüksek sesli müzik dinleme

22. Konuşmama

23. Üç ya da tek çocuk sahibi olma

24. Hızlı araba kullanma

25. Alış veriş yapma

26. Şapka giyme, fular takma

27. Kiminle dost olacağını belirleme

28. Kitap okuma, film seyretme

29. Arkadaşına borç verme

30. İnternette gezinme

31. İki öğün yemek yeme

32. Uçak yerine otomobille seyahat etme
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7. Sınıf

1. Aşağıdaki öğrencilerden hangisi iletişimi 
olumlu etkileyen bir durumdan bahsetmiştir?

Empati
kurmak

Ahlak dersi
vermek

EleştirmekEmir
vermek

A) B)

C) 
D)

2. Em re ko şa rak sı nı fa gir di. He ye can la: “Öğ ret-
me nim, özür di le rim ser vi si ka çır dım, der se geç 
kal dım!” dedi.

Öğ ret men gü lüm se ye rek Em re’nin ba şı nı ok şa-
dı: “Sa kin ol, olur böy le şey ler. Geç ye ri ne otur.” 
de di. Em re de rin bir “oh” çe ke rek ye ri ne otur du.

Yu ka rı da ki met ne gö re han gi se çe nek te ile
ti şim kur ma ya kat kı sağ la yı cı bir un su ra yer 
ve ril me miş tir?

A) Özür di le rim ----

B) Sa kin ol ----

C) Öğ ret men gü lüm se ye rek ----

D) Em re de rin bir ----

3. Psikologlar, seslerin dışında mimikleri de konuş-
ma unsuru olarak kabul ederler. İlginç bir şeyi el 
ve parmak ile göstermek, birisi giderken el sal-
lamak veya kollarını kaldırarak kucağa alınmayı 
istediğini belirtmek gibi.

Aşağıdakilerden hangisi bu metinle çelişir?

A) Ağlama ve mırıldanma da birer iletişim aracıdır.

B) Beden dili, yalnızca sağır ve dilsizler için ge-
çerlidir.

C) Sevinçleri veya hoşnutsuzlukları ifade eden 
yüz mimikleri sergilemek de iletişim aracıdır.

D) Bedenin duruşu ve yüz ifadeleri de bir iletişim 
aracı olarak kullanılabilir.

4. 
İYİ BİR DİNLEYİCİNİN ÖZELLİKLERİ

---- ---- ----

Yukarıdaki şemada boş bırakılan yerlere han-
gisi yazılamaz?

A) Konuşmacının sözünü kesmez.

B) Dikkatini konuşmacıya verir.

C) Dinlerken vereceği cevabı düşünür.

D) Konuşmacıyı anladığını belirten ifadelerde 
bulunur.

5. 
Kendini
tanıt-
mak

Kendini
doğru
ifade
etmek

?+ + =
Etkili
iletişim

Diyagramda “?” ile belirtilen yere aşağıdaki-
lerden hangisi yazılamaz?

A) Empati kurmak

B) Ön yargılı olmak

C) Eleştirilere açık olmak

D) Jest ve mimikleri iyi kullanmak

6. İletişim, beşikten mezara kadar hep bizimledir 
ve bizim için hava kadar hayatî bir ihtiyaçtır. 
Uzaktakilerle iletişim ihtiyacımızı kitle iletişim 
araçlarıyla gideririz. Bu araçları farklı amaçlar 
için kullanırız.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi kitle ileti-
şiminin amaçları arasında yer almaz?

A) Tavır ve düşünceleri değiştirme

B) Kamuoyu oluşturma

C) Gündem belirleme

D) İletişim kurma

1
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7. Sınıf

7. “Doğru bilgi alma hakkı doğru bilgi verme 
sorumluluğunu doğurur.”

Aşa ğı da ki ifa de ler den han gi si bu cüm le ile 
aynı anlama gelir?

A) Her doğ ru bil gi her yer de söy len mez.

B) Doğ ru bil gi al mak is te yen doğ ru bil gi ver me li-
dir.

C) Ge rek ti ğin de doğ ru bil gi al ma hak kı en gel le-
ne bi lir.

D) Kay nak gü ve ni lir de ğil se bil gi doğ ru ol ma ya-
bi lir.

8. Aşa ğı da ki ler den han gi si nin ger çek leş me si 
du ru mun da ha ber al ma öz gür lü ğü nün kı sıt
la na bi le ce ği söy le ne bi lir?

A) Gazete ve TV kanalı sayısının artması

B) Yerel basın - yayın kuruluşlarının artması

C) Gazete ve kitap okuru sayısının artması

D) Kitle iletişim araçlarının zamanla belli kurum-
ların elinde toplanması

9. 
Demokratik bir ülkede basın özgürlüğü vardır.

Aşağıdakilerden hangisi, demokratik bir ül-
kede görülecek bir durum değildir?

A) Basının eleştirileri olgunlukla karşılanmalı

B) Açık ve gizli sansür kalkmalı, halkın denetimi 
olmalı

C) Basın devlet kontrolünde olmalı

D) Farklı düşünen basın kuruluşları olmalı

10. Aşa ğı da ki se çe nek le rin han gi sin de dü şün ce
yi açık la ma yı kı sıt la ya cak bir du rum söz ko
nu su dur?

A) Yaz dı ğı ma ka le nin ko nu su “dü şün ce öz gür-
lü ğü” idi.

B) Şi ir le rin de ço ğun luk la “hay van sev gi si ni” iş-
ler di.

C) Çev re du yar lı lı ğı yazıyla an cak bu ka dar gü-
zel res me di lir.

D) Eleştirel di li onu ga ze te de ki kö şe sin den et ti.

11. Etkili iletişim kurmak çevremizdeki insanlarla iliş-
kilerimiz açısından çok önemlidir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi etkili ileti-
şim kurmamıza yardımcı olmaz?

A) Karşımızdaki kişiyi dikkatle dinleme

B) Bireysel farklılıklara saygı duyma

C) Kendi çıkarlarımızı ön planda tutma

D) Ön yargılardan uzak durma

12. İletişimde en önemli faktör dinlemektir. Karşı-
mızdaki insanları tam olarak dinlemediğimiz için 
iletişim çatışması yaşarız. Günlük hayatta bize 
yakın olan insanlarla, annemizle, babamızla, 
kardeşimiz veya arkadaşımızla aramızdaki so-
runlar birbirimizi dinlememekten kaynaklanır.

Buna göre,

 I. Karşımızdaki kişilerin düşüncelerini önem-
sememeliyiz.

 II. İletişimde bulunduğumuz insanları etkin bir 
şekilde dinlemeliyiz.

 III. Anne ve babamızla olan iletişimimizde sert 
bir tavır sergilemeliyiz.

ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I. B) Yalnız II.

C) I ve II. D) II ve III.
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Beylikten Cihan Devleti’ne

BEYLİKTEN CİHAN DEVLETİNE

Osmanlı Devleti’nin Kuruluş Devri

Anadolu Selçuklu Devleti 1243 yılında Kösedağ Sa-

vaşı’ndan sonra Anadolu’daki hâkimiyetini kaybetmiş 

ve yıkılma sürecine girmiştir. Anadolu Moğol İlhanlı 

Devleti etkisine girmiştir.

Anadolu üzerindeki Moğol İlhanlı etkisinin yavaş 

yavaş kalkmaya başladığı dönemde Türkler Anado-

lu’nun çeşitli yerlerinde beylikler kurmaya başladılar. 

Bu beylikler; Aydınoğulları, Ramazanoğulları, Canda-

roğulları, Karamanoğulları, Osmanoğulları, Karesio-

ğulları, Menteşeoğulları, Hamitoğulları ve Germiya-

noğulları gibi...

Anadolu’da kurulan bu beylikler dönemine II. Türk 

Beylikleri Dönemi de denir. Bu beyliklerden biri olan 

Osmanoğulları Beyliği zamanla büyük bir devlet ve 

imparatorluk yapısına kavuşmuştur.

Osmanlı Devleti’nin Kurulduğu  
Sırada Anadolu Ve Çevresi

Ka yı bo yu Sö ğüt’de bulunurken Ana do lu’da “Bey lik ler 

Dö ne mi” baş la mış tı. Ana do lu Sel çuk lu Dev le ti he nüz 

yı kıl ma mış, an cak Moğol İl han lı Dev le ti’nin ege men-

li ği al tı na gir miş ti. Ba tı Ana do lu ve Mar ma ra böl ge-

si Bi zans hâkimiyetin dey di. Mo ğol is ti la sı ne de niy le 

Ana do lu’ya Türk men akı nı baş la mış tı. Türk men göç-

le ri so nu cun da Ana do lu’da ki Hris ti yan nü fus azal dı. 

Hris ti yan lar şe hir le re yer leş ti. Za na at lon ca la rı ya ni 

Ahi ler za man la güç le ne rek, hal kı as ke rî ve si ya sal 

kar ga şa ya kar şı ko ru du. Türk men le rin ço ğu ya ye ni 

köy ve ka sa ba lar ku ra rak ya da boş köy le re yer le şe-

rek ta rım ve hay van cı lık la uğ raş tı. Ko nar gö çer ha yat 

sür dü ren Türk men ler de yay lak ve kış lak lar da ya şa-

yıp hay van cı lık la uğ ra şı yor lar dı. Ana do lu’nun ku zey-

do ğu sun da Al tı nor du Dev le ti hü küm sür mek tey di. 

Do ğu Ana do lu ve İran Böl ge si’nde İl han lı lar bu lun-

mak tay dı. Trak ya Böl ge si ve Mar ma ra’nın gü ne yi ile 

Ba tı Ana do lu’da Bi zans ege men di. 

2. ÜNİTE
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Bu dö nem de Ya kın Do ğu’da en önem li si ya si güç 
Mem lûk Dev le ti idi. Bal kan larda de re bey lik re ji mi ile 
yö ne ti len Sırp Kral lı ğı, Bul gar Kral lı ğı, Ar na vut Bey-
li ği, Ma car Kral lı ğı, Efl ak ve Boğ dan Bey lik le ri, Mo-
ra Des pot lu ğu, Bos na ve Her sek Bey lik le ri ile Er-
del Bey li ği bu lu nu yor du.

Os man lı Dev le ti, Ana do lu’da Sel çuk lu Dev le ti’ni ve 
bey lik le ri ku ran Ana do lu Türk lü ğü nün 13 ve 14. yüz-
yıl lar da ki si ya sal ve top lum sal ge liş me sin den do ğan 
ye ni bir ta ri hî olu şum dur.

Os man lı Dev le ti’ni ku ran lar Oğuz la rın Bo zok ko lu na 
bağ lı Ka yı aşi re tin den ge len ler dir. Do ğu’da Mo ğol 
bas kı sın dan ka çıp Ana do lu’ya ge len Ka yı Türk men-
le ri nin ba şın da Er tuğ rul Ga zi bu lu nu yor du. Er tuğ rul 
Ga zi ve be ra be rin de ki ler, Ana do lu’ya gel dik le rin de 
Tür ki ye Sel çuk lu Sul ta nı I. Alâ ad din Key ku bat’la bir-
lik te ha re ket et ti ler. Onun Bi zans’la yap tı ğı sa vaş-
lar da yar dım et ti ler ve ba şa rı ka zan dı lar. I. Alâ ad din 
Key ku bat da bu yar dım ve ba şa rı la rın dan do la yı on-
lara yer leş me le ri için top rak ver di. Bu yer ler den bi ri 
An ka ra ci va rın da ki Ka ra ca dağ, di ğe ri de Bi zans sı-
nı rın da uç böl ge si sa yı lan Sö ğüt ve Do ma niç idi. Er-
tuğ rul Ga zi ve be ra be rin de ki ler ge lip Sö ğü t’e yer leş ti.

İlk Os man lı lar uç böl ge si (Bi zans Sı nı rı) olan Sö ğüt ve 
Do ma niç’te ya rı yer le şik ve ko nar gö çer bir ha yat ya-
şa dı lar. Er tuğ rul Ga zi’nin 1281 yı lın da ölü mü üze ri ne 
bo yun ba şı na oğ lu Os man Bey geç ti. Ku la ca Hi sar ve 
Ka ra ca hi sar’ın Fet hi (1288) Os man lı la rın si ya sal baş-
lan gı cı sa yı la bi lir. Os man Ga zi, Ka ra ca hi sar’ı Bi zans 
tek fur la rın dan alın ca adı çev re de du yul du. Böy le ce 
Os man lı lar da bir uç bey li ği bi çi min de or ta ya çık ma ya 
baş la dı. Bey li ğin asıl ku ru cu su Os man Bey ol du.
 
Os man Bey, ken di sin-
den güç lü olan Ana do lu 
Türk bey lik le riy le ça tış-
ma ya gi rmedi, sı nır la rı nı 
Bi zans yönüne ge niş let-
me ye baş la dı. Böl ge de 
bu lu nan Bi zans tek fur la-
rı na kar şı bü yük ba şa rı-
lar ka zan dı. Bi zans’a ait 
olan Bi le cik, Yar hi sar, 
İne göl ve Ye ni şe hir Os-
man lı la rın eli ne geç ti. 

Os man Bey 1299 ta ri hin de Os man lı Bey li ği’nin ba-
ğım sız lı ğı nı ilân et ti. Bu ta rih Os man lı Dev le ti’nin ku-
ru luş ta ri hi ola rak ka bul edi lir.

Osmanlı Beyliği’nin Siyasi Güç Olarak Ortaya 
Çıkmasını Sağlayan Nedenler

1. Coğ ra fi Ko nu mun Os man lı la ra Sağ la dı ğı 

Ya rar lar

Os man lı Bey li ği coğ ra fi ba kım dan di ğer bey lik le re 

gö re ge liş me ye açık bir ko num da bu lu nu yor du. Bu 

coğ raf ya, Os man lı la rın ge niş le me si ve Ru me li’ ye ge-

çi şin de et ki li ol du.

Er tuğ rul Ga zi’nin li der li ğin de ki Tük men ler, Ku zey-

ba tı Ana do lu’da ki uç böl ge si ne yer leş ti. Os man lı lar 

Bi zans’la olan sı nır daş lı ğı sa ye sin de, Bi zans’ın Ana-

do lu’da ki köy ve şe hir le ri ni ele ge çir me ye baş la dı lar. 

Os man Bey ha re kât ve fe tih sa ha sı nı Bi zans yö nün-

de ge niş let ti. Bu sa ye de Ana do lu bey lik le rin den ve 

Türk nü fu sun dan des tek al dı. Al dı ğı bu des te ği iyi 

kul la nan Os man lı lar, gün geç tik çe güç len di ve di ğer 

bey lik ler ara sın da öne çık tı.

Osman Gazi’nin Rüyası

Osman Bey sık sık bir Ahi reisi olan Şeyh Edeba-
li’nin ziyaretine gider, öğütlerini dinlerdi. Misafir ola-
rak kaldığı bir gece gördüğü rüya şöyle idi. “Şey-
hin göğsünden çıkan ay geldi kendi göğsüne girdi. 
Göğsünden bir ağaç bitti. Öylesine büyük bir ağaç 
oldu ki dalları gökleri, kökleri tüm dünyayı sardı. 
Gölgesi bütün yeryüzünü tuttu. İnsanlar o ağacın 
gölgesinde toplandılar. Ulu dağlara ve dağların ete-
ğinden çıkan coşkun sulara  hep o ağaç gölge etti.”

Osman Bey rüyasını Şeyh Edebali’ye anlattı. Ede-
bali rüyayı şöyle yorumladı: “Oğul Osman, padişah-
lık sana ve soyuna kutlu olsun. Kızım senin helalin 
olsun.”

2. Os man lı la rın Ku ru lu şun da Top lum sal Ya pı

Os man lı la rın ilk top lu lu ğu nu, Ka yı bo yu na bağ lı ko-

nar gö çer Türk men ler oluş tu rur du. Bu gru bun ba şın-

da ön ce le ri Er tuğ rul Gazi son ra da Os man Bey bu-

lun du. On la rın yer leş tik le ri uç böl ge si de ği şik boy la ra 

men sup bir çok Türk men kit le siy le do luy du.
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7. Sınıf

Os man lı Bey li ği’nin bü yü me dö ne min de hem Ana do-

lu’da hem de Ru me li’de nü fus ha re ke ti ve ar tı şı ya-

şa nı yor du. Bi zans’tan alı nan böl ge ler, kır sal alan lar 

kı sa sü re de çe şit li Türk züm re le rin ce dol du ru lu yor du. 

Ko nar gö çer Türk men ler de ter ke dil miş ya da nü fu su 

azal mış Bi zans köy le ri ne ve kır sal böl ge le re yer le şi-

yor lar dı. Fe tih ler sür dük çe ele ge çi ri len böl ge ler de ki 

hal kın bü yük bir bö lü mü Os man lı ege men li ğin de ka-

lı yor du. Ay rı ca Ana do lu’nun iç böl ge le rin de de Os-

man lı la rın yer leş ti ği uç böl ge si ne doğ ru yo ğun bir 

Türk gö çü ya şa nı yor du.

Os man lı la rın ku ru lu şun da ve ge liş me sin de ahi le rin, 

der viş le rin, ga zi le rin ve fa kih le rin önem li rol le ri gö rül-

dü. Os man Bey, bey li ği ni ge liş ti rir ken ahi le rin ve ga-

zi le rin des te ği ni al dı.

3. İs kân Si ya se ti

İs kân kı sa ca yer leş me de mek tir. Dev let le rin ku rul ma-

sı ve yı kıl ma sı gi bi olay lar bü yük nü fus ha re ket le ri ne 

ve in san la rın yer de ğiş tir me si ne ne den olur. Os man lı 

Dev le ti’nin ku ru lu şun da si ya si ve as ke rî olay la rın ya-

nın da nü fus yo ğun lu ğu ve ha re ket li li ği  de önem li rol 

oy na mış tır.

Osmanlı Dev le ti’nin ge liş me sin de, ye ni fet he di len 

yer le rin Türk leş ti ril me sin de, boş yer le rin şen len di ri-

le rek eko no mik bir ha re ket li lik sağ lan ma sın da, ye ni 

ka sa ba ve köy ler ku rul ma sın da uy gu la nan is kân si-

ya se ti et ki li ol muş tur.

Os man lı is kân po li ti ka sı, da ha çok Ru me li’de ye ni fet-

he di len böl ge le re ko nar gö çer Türk men le ri yer leş tir-
mek bi çi min de ger çek leş ti.

Os man lı is kân po li ti ka sı nın amaç la rı şun lar dı:

 › Ye ni fet he di len yer le ri Türk leş tir mek,

 › Ru me li ve Bal kan larda bir nü fus den ge si kur-

mak,

 › Yer siz yurt suz Türk men le re yer bu la rak yer leş-

tir mek,

 › Ye ni fet he di len böl ge le ri el de tut mak ve sa vu-

nul ma sı nı ko lay laş tır mak,

 › Aha li nin farkettiği ve ya çe şit li se bep ler le boş ve 

ha rap kal mış böl ge le ri ta rı ma aç mak.

Os man lı la rın ku ru lu şu dö nem le rin de ilk is kân ha re-

ket le ri, çe şit li ta sav vuf ekol le ri ne bağ lı der viş le rin ön-

der li ğin de baş la mış tır. Da ha son ra Os man lı lar, ye ni 

alı nan yer le re aha li göç et tir mek, çe şit li yer ler de va kıf 

ya pı la rı kur mak su re tiy le özet le ne bi len bir is kân po li-

ti ka sı iz le miş ler dir.

Os man lı Dev le ti, ku ru luş dev rin de ko nar gö çer Türk 

aşi ret le ri ni, ye ni alı nan böl ge le rin Türk leş ti ril me si için 

is kân edi yor du. Ay rı ca sa vaş çı, di sip lin li ve ör güt lü 

ol ma la rı se be bi ile de on la rı ye ni böl ge le re nak le di-

yor du. Bun la rın ya nı sı ra son ra dan Ru me li’den de 

Ana do lu’ya in san top lu luk la rı nak le dil di. Bu şe kil de iki 

yön lü ya pı lan göç ve yer leş tir me ler, çe şit li halk la rın 

bir bi riy le kay naş ma sı nı ve Os man lı Dev le ti’nin mer-

ke zi ida re si nin güç len me si ni ga ye edi ni yor du.

Os man lı lar da ha Ru me li’ye ilk geç tik le ri an dan iti ba-

ren Türk top lu luk la rı nı bu ra ya nak le dip yer leş tir di ler. 

Bu yer leş tir me sı ra sın da, ge len Türk men le re zen-

gin top rak lar ve ril di. Ver gi mu afi ye ti sağ lan dı. Tı mar 

top ra ğı da ğı tıl dı. Ru me li ’ye göç ve yer leş me yi teş vik 

et mek için da ha bir çok ko lay lık sağ lan dı. Bu du rum, 

Ru me li’de fe tih le ri teş vik ama cı nın ya nın da ül ke nin 

geliştirilmesi ve iskânı ga ye si ni de ta şı yor du.

Os man lı Dev le ti is kân po li ti ka sı nı uy gu lar ken 
bazı ku ral la ra dik kat eder di:

 › Ön ce lik le ko nar gö çer Yö rük ler ve Ta tar lar ter cih 

edi lir, yer le şik ha ya ta geç me le ri sağ la nır dı.

 › Göç men ler is kân ye ri ne ya kın yer ler den alı nır, 

böy le ce is kân işi ko lay la şır dı.

 › Göç men ai le se çi lir ken bir böl ge de an laş maz lık 

için de olan iki ai le den bi ri se çi lir, böy le ce o böl-

ge de hu zur sağ la nır dı.

 › Es ki ye re, yur da dön mek ya sak tı. Amaç yer le-

şim ve göç ka rı şık lı ğı nı ön le mek ti.

 › Fet he di len yer de ki yer li halk tan ayak lan ma ih ti-

ma li olan lar baş ka yer de is kân edi lir di.


