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ÖN SÖZ

Merhaba Deðerli Arkadaþlar,

Bu çalışmamız, başarısı kanıtlanmış özel bir yöntemle hazırlandı. Tarih öğretimine yeni bir soluk getirece-

ğini düşündüğümüz kitaplarımızın içeriği, üç kavram üzerinde odaklanarak oluşturuldu. Bu kavramlar; analitik 

öğrenme, sarmal içerik belirleme yaklaşımı ve bireysel öğrenme özellikleridir. 

Tarih hazırlık setleri; “Konu Anlatım Kitabı” ve “Soru Bankası” olmak üzere iki kitaptan oluşmaktadır. 

Öğrencilerimize önce konu anlatım kitabından konuları çalışmalarını öneririz. Konu anlatımı çalışmadan, doğru-

dan soru çözmeye başlamak bazı kazanımların hep eksik kalmasına yol açmaktadır. Konu anlatımı çalışmasının 

hemen ardından da o konuyla ilgili testleri çözmek, konunun pekişmesini sağlar. 

Kitabımızda TYT - AYT Tarih konuları 27 üniteye ayrılmıştır. Bu konular, ÖSYM'nin yeni soru yönelimleri ile 

Ortaöğretim Tarih kazanımları doğrultusunda hazırlanan sorularla yoklanmıştır. 

Soru bankamızdaki “Ünite Testleri” ile konuların parçalara ayrılarak tüm yönleriyle pekiştirilmesi amaçlan-

mıştır. Mikro hücrelendirme yöntemine göre hazırlanan bu testlerle adayların ünite ile ilgili tüm eksikliklerini 

görmeleri ve gidermeleri sağlanmıştır. 

Kitabımızın hazırlanma amacı, ezbere dayalı tarih anlayışını değiştirerek, sistematik düşünme ve etkin akıl 

yürütme süreci ile anlamlı tarih öğrenme stratejilerini bir araya getirmektir. 

Kitabımız ile ilgili tüm soru ve önerilerinizi “info@mrkz.com.tr” adresi ile “MRKZ Merkez Yayınları” facebook, 

“@merkezyayincilik” instagram sayfalarından bize doğrudan iletebilirsiniz.

Ortaöğretim Tarih  Müfredatı ile  ÖSYM’nin yeni soru yönelimleri dikkate alınarak hazırlanan bu kitabın, tüm 

adaylara yardımcı olmasını dileriz.

           Sedat ÇALIÞKAN
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• Tarih, geçmişte yaşanmış olayları, yer ve zaman göstererek, 

neden-sonuç ilişkisi içinde, belgelere dayanarak inceleyen 

ve objektif (tarafsız) bir şekilde aktaran bilim dalıdır. 

• Tarih, ancak kaynaklara dayanılarak yazılır; kaynak yoksa, 

tarih de yoktur. Kaynak, geçmiş hakkında bize bilgi veren 

her şeydir. Tarihî kaynaklara daha çok arkeolojik kazılarda, 

müzelerde, kütüphanelerde ve arşivlerde ulaşılır. Bunun ya-

nında olayı yaşamış kişilerin anlattıkları da tarihe sözlü kay-

naklık eder. Tarihçi açısından birinci elden yazılı kaynaklar, 

diğer kaynaklara göre daha önemli ve önceliklidir.

• Tarihin konusu, insan ve insanların faaliyetleridir. İnsanların 

faaliyeti olmayan doğal olaylar ve oluşumlar tarihin konusu 

olamaz.

• Tarih, bize geçmişi öğreterek günümüzü anlamaya, gelece-

ğe ışık tutmaya yardımcı olur.

• Tarih yazımında en önemli prensip tarafsız (objektif) olmak-

tır. Bunun için de araştırması yapılan kişiler ve olaylar gü-

nümüz değer yargılarından uzak bir şekilde, tüm yönleriyle 

ele alınıp incelenmeli; ulaşılabilecek tüm kaynaklara ulaşıl-

malıdır. Tarafsızlığın gereği olarak,  herhangi bir abartı veya 

indirgenmeye gidilmemelidir.

• İnsanlık tarihinin bir bütün olarak incelenmesi son derece 

zordur. Bu zorluğu aşmak, araştırmayı ve öğrenmeyi kolay-

laştırmak amacıyla tarih; zamana, mekâna ve konularına 

göre sınıflandırılarak incelenir.

• Yazının bulunması (MÖ 3200/Sümerler), tarihin başlangıcı 

kabul edilir. Yazıdan önceki döneme "Tarih Öncesi", yazının 

kullanıldığı döneme "Tarih Devirleri" denir. Tarih Öncesi De-

virlerin (Kaba Taş, Yontma Taş, Cilalı Taş - Bakır, Tunç, De-

mir) ayrımında, kullanılan araç ve gereçler esas alınmıştır. 

Tarih Devirlerinin (İlk Çağ, Orta Çağ, Yeni Çağ, Yakın Çağ) 

ayrımında, insanlığın yaşamını etkileyen evrensel olaylar 

esas alınmıştır. Devirlerin süresi günümüze yaklaştıkça kı-

salır. Bunun nedeni, günümüze yaklaşıldıkça kültürel etkile-

şimin artması; buna bağlı olarak bilgi birikiminin ve uygarlık 

gelişiminin hızlanmasıdır.

• İnsanoğlu araç ve gereç yapımında sıra ile taş, toprak ve 

madenlerden faydalanmıştır. Yontma Taş Devri'ni yaşayan 

bir topluluk, zaman içinde Demir Devri'ni yaşayan bir uy-

garlık ile karşılaşıp (Cilalı Taş, Bakır ve Tunç devirlerini ya-

şamadan) doğrudan Demir Devri'ne geçtiği olmuştur. Devir 

atlama olarak adlandırılan bu gelişmenin nedeni kültürel 

etkileşimdir.

• Savaşlar, göçler, ticari faaliyetler ve yazının kullanılması top-

lumlar arası kültürel etkileşimi artırmış; bilim ve teknolojinin 

gelişimini hızlandırmıştır.

• Farklı bölgelerde yapılan kazılarda benzer eşyalara rastlan-

ması; insanların ihtiyaçlarının birbirine benzer olduğunu ve 

(veya) bu bölgeler arasında kültürel etkileşim yaşandığını 

gösterir.

• Tarih Öncesi Devirler, yazının kullanılmadığı;  insanoğlunun 

doğa karşısında en donanımsız ve korunmasız olduğu dö-

nemdir. Bu dönemin aydınlatılmasında arkeolojik kaynaklar-

dan yararlanılır.

• Tarih Öncesi Devirler, çok uzun sürmesine rağmen bu dö-

nemle ilgili bilgilerimiz çok azdır. Bunun nedeni; yazının 

olmaması ve o dönemden günümüze çok kısıtlı kaynağın 

ulaşmasıdır.

• Tarih hem bir bilim dalının adıdır hem de "zaman ve takvim" 

anlamında kullanılır. Zaman anlamındaki tarih, Milat (Hz. 

İsa'nın doğumu) esas alınarak MÖ ve MS olmak üzere iki-

ye ayrılmıştır. MÖ'sine ait tarihler büyüdükçe günümüzden 

uzaklaşır, küçüldükçe günümüze yaklaşır. MS'sına ait tarih-

ler büyüdükçe günümüze yaklaşır, küçüldükçe günümüz-

den uzaklaşır. MÖ ile MS arasındaki farkı bulmak için, ve-

rilen tarihler toplanır. Verilen rakamlar aynı dönemler içinde 

ise çıkarılır.

• Gün, ay ve yıl olarak verilen olayların zamanları daha be-

lirgindir. Örneğin "Saltanat, 1 Kasım 1922'de kaldırılmıştır." 

ifadesinde belirtilen zaman, "Ankara, Ekim 1923'te başkent 

yapılmıştır." ifadesindeki zamana göre daha belirgindir.

Konu A
n
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•	

! Tarihi diðer bilimlerden ayýran en önemli özelliktir.
•	

•	
•	
! Tarih bu özelliði bakýmýndan edebiyattan ayrýlýr.
•	
•	

•	
•	

•	

• Birinci elden kaynaklar yaþandýðý dönem hakkýnda daha detaylý 
bilgi verdiði için ikinci elden kaynaklara göre daha önemlidir. Bi-
rinci elden kaynaklar içinde ise yazýlý kaynaklar daha önemlidir. 

• Yazýlý kaynaklar daha detaylý ve doðru bilgiler saðlar.  

• Tarih, yazýnýn bulunuþuyla baþlar. Tarih Öncesi Çaðlarda yazýlý 
kaynaða rastlanmaz. 

UYARI

Arkeoloji

Kazý bilimi

Coðrafya

Yer bilimi

Kronoloji

Zaman  
bilimi

Geneoloji

Soy kütüklerini 
inceleyen bilim 

Antropoloji

Ýnsan ýrkýnýn oluþumunu ve kültürlerin 
geliþimini inceleyen bilim (Fosilleri ince-
leyen alt dalýna Paleantropoloji denir.)

Etnografya

Topluluklarýn kültürlerini 
inceleyen bilim

Nümizmatik 
(Meskûkat)

Eski paralarý  
inceleyen bilim

Diplomatik

Siyasi belgeleri 
inceleyen bilim

Toponomi

Yer isimlerini inceleyen bilim (Ayrýca 
insan isimlerini Antroponomi, özel 
isimleri Onomastik inceler.)

Paleografya

Yazý bilimi

Filoloji

Dil bilimi

Epigrafya

Kitabe  
bilimi

Heraldik

Armalarý inceleyen 
bilim

Kimya (Karbon 14)

Tarihi belgelerin orijinalliðini ve 
yaþlarýný belirlemede tarihe yar-
dýmcý olan bilim

 Tarihçi, yaptýðý araþtýrmanýn niteliðine göre; edebiyat, felsefe, 
sosyoloji, iktisat, istatistik, hukuk ve sanat tarihi gibi bilimlerden de 
yardým alabilir.

NOT

Tarihî eser

Örnek: Selimiye Camii

Tarihî  vaka (olay)

Örnek: Malazgirt Savaþý

Tarihî  vakýa (olgu)

Örnek:  Anadolu’nun 
Türkleþmesi

TAKVÝMÝN ADI YIL SÝSTEMÝ ÖZELLİĞİ

12 Hayvanlý Takvimi Güneþ İslamiyet Öncesi Dönem

Hicri Takvim Ay İslami takvim

Celali Takvimi Güneþ Selçuklulara özgü

Güneþ Osmanlılara özgüRumi Takvim

Miladi Takvim Güneþ Cumhuriyet Dönemi
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1. Tarihi Olay: Toplumları ilgilendiren siyasi, ekonomik, 
sosyal vb. alanlarda meydana gelen kısa süreli geliş-
melerdir.

Tarihi Olgu: Tarihi olayların uzun süreçte meydana gelen 
sonucudur.

Buna göre,

I. Sırpsındığı Savaşı’nın yapılması,

II. Balkanların Türkleşmesi,

III. Bursa’nın fethedilmesi

gelişmelerinden hangileri, tarihi olguya örnek göste-
rilebilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

 D) I ve II E) II ve III                       

2. Tarihe,

I. araştırıcılığı,

II. sorgulayıcılığı,

III. yöntemi (metodolojisi)

özelliklerinden hangilerinin bilimsellik kazandırdığı 
söyle nebilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

 D) I ve II E) I, II ve III 

3. Tarih bilimi, tarihsel olayları neden-sonuç ilişkisi içeri-
sinde aktarır.

Aşağıdakilerden hangisinde bu ilişkinin doğru 
aktarıldığı söylenemez?

A) Ateşin denetim 
altına alınması 

Alet yapımının kolaylaşması

B) Tekerleğin bu-
lunması

Göçlerin ve bölgeler arası 
ticaretin kolaylaşması

C) Sabanın bulun-
ması

Tarımsal üretimin artması

D) Kral Yolu’nun 
oluşması

Ön Asya kervan ticaretinin 
gelişmesi

E) Paranın bulun-
ması

Ticari faaliyetlerin başlaması

4. “Tarih, konusunu insanın düşünerek meydana getirdi-
ği olaylardan alır.”

Buna göre Tarih bilimi ile ilgili aşağıdaki yargılar-
dan hangisine ulaşılamaz?

A)  Düşüncenin oluşturduğu bilinçli fiiller tarihin 
konusu içinde yer alır.

B)  Geçmişte meydana gelen her olay tarihin inceleme 
alanına girmeyebilir.

C)  Tarih yalnızca geniş kitleleri etkileyen olayları ince-
leme alanına dahil eder. 

D) Tarih, kendine özgü kanunları olan doğal olayları 
incelemez.

E)  İnsanların iradesi dışında meydana gelen olaylar 
tarihin konusu olamaz.

5. Olayları yer ve zaman belirterek, destan veya masal 
biçiminde anlatan tarih türüne, hikâyeci tarih denir.

Buna göre, hikâyeci tarih anlayışının,

I. hikâye ve efsanelerle dolu bilgiler verme,

II. kronoloji ve coğrafyadan yararlanma,

III. olaylar arasında neden - sonuç ilişkisi kurma

yöntemlerinden hangilerini benimsediği söylene-
mez?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

 D) I ve II E) II ve III 

6. Öğretici tarih yazıcılığın ilk temsilcisi, Eski Yunan’da 
yaşamış olan Tukidides’tir. Öğretici tarihte, topluma 
fayda sağlamak, toplumun millî ve ahlaki değerlerini 
geliştirmek amaçlamıştır.

Buna göre, günümüzün araştırmacı tarih yazıcılı-
ğını öğretici tarih yazıcılığından ayıran temel unsur 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Olayların yerini ve zamanını belirtme

B) Olayları objektif bir şekilde aktarma

C) Olaylar arasında ilişki kurma

D) Olayın kahramanları hakkında bilgi verme

E) Olayı, kaynaklara dayandırma

TARİH VE ZAMAN 1
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7. Geçmişi aydınlatan her türlü belge ve bulguya “kay-
nak” denir. Kaynaklar önce kendi aralarında birinci 
elden ve ikinci elden kaynaklar olmak üzere ikiye ayrı-
lır. Birinci elden ve ikinci elden kaynaklar yazılı, sözlü, 
sesli ve görüntülü kaynaklar olmak üzere bölümlere 
ayrılır.

Buna göre aşağıdaki kaynaklardan hangisi, özellik-
leri bakımından diğerlerinden ayrılır?

A) Tarım araçları  B) Heykeller

C) Hiyeroglifler  D) Savaş aletleri

E) Kilim dokumaları

8.  I. Paralar

II. Heykeller

III. Kitabeler

IV. Resimler

Tarihe kaynaklık eden yukarıdaki malzemelerin 
hangilerinden, diğerlerine göre daha kapsamlı ve 
kesin bilgiler elde edilebilir?

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

 D) II ve III E) II ve IV 

9. “Tarih, toplumlararası ilişkilerin karşılıklı etkileşimiyle 
oluşur.” görüşünü aşağıdaki yargılardan hangisi tam 
olarak karşılar?

A) Her toplumun tarihi vardır.

B) Tarih, millî bilinci geliştirir.

C) Tarih, toplumların gelişmesini sağlar.

D) Tarih, toplumların ortak ürünüdür.

E) Tarih, toplumları birbirine yaklaştırır.

10. Aşağıdakilerden hangisinin, tarih araştırmalarını ve 
tarihi sürecin öğrenilmesini daha çok zorlaştırdığı 
savunulabilir?

A) Olayın incelendiği dönemde yazının kullanılmıyor 
olmasının

B) Olayla ilgili değişik belgelerin olmasının

C) Olayın farklı devlet kaynaklarında yer almasının

D) Olayın yaşandığı döneme ait çok sayıda anı ve 
incelemenin olmasının

E) Araştırma ile ilgili yeni kaynaklara ulaşılmasının

11. Aşağıda verilen “Doğru/Yanlış” etkinliğinin hangi 
seçeneğinde yanlış eşleştirme yapılmıştır?

D Y

A) Evliya Çelebi tarafından yazılan "Seya-
hatname" birinci elden kaynaktır.

4

B) Orta Asya Tarihi, tarihin zamana göre 
sınıflandırılmasına bir örnektir. 4

C) Celâli Takvim, Osmanlı Devleti'nin mali 
işlerdeki aksamalarını engellemek için 
oluşturulmuştur.

4

D) Nutuk, ikinci elden yazılı bir kaynaktır. 4

E) Yazılı kaynaklar, tarihçilerin daha doğru 
ve kesin bilgilere ulaşmasını sağlar.  4

12. Aşağıdakilerden hangisi, tarihi araştırmaların bilim-
sellik değerini azaltır?

A) Araştırmalarda, etnik çıkarları ön planda tutmak

B) Belgelerin güvenilirliğini sorgulamak

C) Kesin yargı ve hükümlerden kaçınmak

D) Olayı tüm yönleriyle araştırmak

E) Ulaşabilecek her türlü belgeye ulaşmaya çalışmak

13. Aşağıdakilerden hangisi bir tarihçinin araştırma 
alanına girmez?

A) İvriz kabartmaları

B) Pamukkale travertenleri

C) Truva kalıntıları

D) Karain mağarası resimleri

E) Hitit analları

14. Türkler, tarih boyunca değişik takvimler kullanmışlar-
dır. Bu nedenle tarihçiler, olayların meydana geldiği 
tarihin günümüz karşılığını bulmak için Kronoloji bili-
minden yardım almak zorundadırlar.

Kullanılan takvimlerin farklı zamanları gösterme-
sinde,

I. başlangıç tarihlerinin birbirinden farklı olması,

II. bazıları Güneş’in, bazıları ise Ay’ın hareketlerini 
esas alması,

III. Güneş’in ve Ay’ın hareketlerinin hesaplama teknik-
lerinin farklılık göstermesi

durumlarından hangileri etkili olmuştur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

 D) I ve II E) I, II ve III 
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Bir ören yerinde yapılan kazılarda, toprağın üstünden 
altına doğru yukarıdaki buluntulara rastlanmıştır.

Bu ören yeri hakkında aşağıdaki bilgilerden hangi-
sine ulaşılamaz?

A) Ticari faaliyetler gelişmiştir.

B) Madenden yararlanılmıştır.

C) Tarihi çağlara geçilmiştir.

D) Tarih Öncesi Devirler sırasıyla yaşanmıştır.

E) Yontma Taş'tan sonra Cilalı Taş Devri'ne geçilmiştir.

2. Kök Türk (Orhun) Kitabeleri, Türk tarihini aydınlatan en 
önemli kaynaklardan biridir. 1893 yılında Danimarkalı 
bilim adamı Wilhelm Thomsen tarafından çözümlenme-
si sonucu Türk tarihi ile ilgili önemli bilgilere ulaşılmıştır.

Buna göre Kök Türk Kitabelerinin çözümlenmesinde,

I. paleografya,

II. epigrafya,

III. antropoloji

bilim dallarının hangilerinden yararlanıldığı söyle-
nebilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

 D) I ve II E) I, II ve III 

3.   I. Arkeoloji Kazı bilimi

II. Epigrafya Kitabe bilimi

III. Paleografya Yazı bilimi

Yukarıda verilen bilim dallarından hangileri, Tarih 
Öncesi Devirlerin incelenmesinde tarihe yardımcı 
olabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

 D) I ve II E) I ve III 

4.  I. Etnografya

II. Antropoloji

III. Diplomatik
IV. Kültür bilimi

V. Irk bilimi

VI. Siyasi belgeleri inceleyen bilim

Yukarıdaki tarihe yardımcı bilimlerle ilgilendikleri 
alanlar eşleştirildiğinde aşağıdakilerden hangisi 
doğru olur?

A)  I - IV
 II - V
III - VI

 B)  I - IV
 II - VI
III - V

 C)  I - V
 II - IV
III - VI

 D)   I - V
 II - VI
III - IV

 E)  I - VI
 II - V
III - IV

5. Aşağıdakilerden hangisinin oluş zamanı diğerlerine 
göre daha belirgin verilmiştir?

A) Çivi yazısı yaklaşık MÖ 3200’de Sümerler tarafın-
dan icat edilmiştir.

B) 23 Nisan’da TBMM açılmıştır.

C) Osmanlı Devleti 14. yüzyılda kurulmuştur.

D) Ağustos 1789’da Fransa’da “İnsan ve Vatandaş 
Hakları Bildirgesi” kabul edilmiştir.

E) Teşvik-i Sanayi Kanunu, 1927’de yürürlüğe girmiştir.
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6. Yazının bulunmasından önceki devirlere “Tarih Öncesi 
Devirler” denir. Tarih Öncesi Devirler, Taş ve Maden 
Devri olmak üzere önce ikiye ayrılır. Daha sonra bu 
devirler, insanlığın gösterdiği gelişime bağlı olarak 
sırasıyla Yontma Taş, Cilalı Taş, Bakır, Tunç ve Demir 
olmak üzere alt devirlere ayrılır.

Bu bilgiye dayanarak aşağıdaki yargılardan hangi-
sine ulaşılamaz?

A) Tarih Öncesi, insanların alet yapımında kullandık-
ları malzemeler dikkate alınarak bölümlere ayrıl-
mıştır.

B) İnsanlar, zamanla daha sert ve dayanıklı malzeme-
lerden alet yapmıştır.

C) Tarih, yazının bulunmasıyla başlamıştır.

D) İnsanların ilk kullandıkları maden, bakır olmuştur.

E) İnsanoğlunun en uzun süre yaşadığı devir, Maden 
Devri olmuştur.

7. Bazı tarihçiler, Tarih Öncesi Ön Asya topluluklarından 
bazılarının Orta Asya kökenli olduğunu savunmaktadır.

Aşağıdakilerden hangisi, bu tezi savunan tarihçile-
rin başvurabileceği kanıtlardan biri olamaz?

A) Ön Asya’da yapılan arkeolojik kazılarda bulunan 
pek çok eşyanın, Orta Asya’daki kazılarda ele geçi-
rilen eşyalarla benzer olması

B) Ön Asya topluluklarının dillerindeki pek çok kelime-
nin, Türkçedeki kelimelerle benzer olması

C) Ön Asya ile Orta Asya’nın iklim ve bitki örtüsünün 
benzerlik göstermesi

D) Ön Asya destanları ile Orta Asya destanları ara-
sında ortak figürlerin bulunması

E) Her iki bölgede ele geçirilen dokuma ve işlemelerde 
benzer motiflerin kullanılması

8. Belçikalı tarihçi Léon-Ernest Halkin “tarihin bilinme-
sinin geleceği düşünmek bakımından zaruri oldu-
ğunu” söylerken öncelikli olarak  aşağıdaki hangi 
hususu vurgulamaktadır?

A) Toplumda oluşacak tarih bilinci ile gelecek kurulabilir.

B) Tarih öğrenmek zevklidir.

C) Tarih öğrenmek kültürün artmasına vesile olur.

D) Tarihten dersler çıkarılabilir.

E) Tarih insanı olgunlaştırır.

9. Geçmişin kendi yaşantılarından son derece uzak ve 
farklı olduğunu keşfetmek günümüz insanı için olduk-
ça zor ancak üstesinden gelinebilecek bir durumdur. 
Eğer kişiler geçmişteki sosyal yapıların nasıl ortaya 
çıktığını, bireyler ve grupların hangi değerlere, tutumla-
ra ve inançlara sahip olduklarını ve bütün bunların 
insan davranışlarını nasıl etkileyip yönlendirdiklerini 
kavrayabilirlerse geçmiş denilen o farklı dünyanın 
kapılarını da aralayabilirler. 

Buna göre günümüz insanının bu beceriyi kazan-
masında öncelikli olarak aşağıdakilerden hangisi 
gereklidir?

A) Tarihsel empati

B) Objektiflik

C) Arkeolojik kaynaklar

D) Yardımcı bilimlerden yararlanma

E) Yeni bulunacak belgeler

10. "Tarihçilerin Kutbu" olarak anılan  Dünyaca ünlü tarihçi-
miz Prof. Dr. Halil İnalcık, “Türk tarihçilerine bir öneride 
bulunmak gerekirse diyebilirim ki daima belgelere 
sadık kalın. Eğer hakikati ortaya çıkarırsanız bu daima 
bizim lehimize olur. Bugüne değin tarihimiz hakkında 
yazılanların çoğu ya yalandır ya da çarpıtmadır. Eğer 
mübalağa yaparsanız kendinizi kabul ettiremezsiniz, 
sizi ciddiye almazlar.” sözleriyle bir tarihçide önce-
likle hangi özelliğin bulunması gerektiğini vurgu-
lar?

A) Araştırmacılık  B) Tarafsızlık

C) Cesaret   D) Kararlılık

E) Aidiyet ve sadakat

11. –   Birçok konu bir arada ele alýnýp konular ana hatlarýy-
la incelenir.

–  Konular hakkýnda topluca bilgi verilir.

–   Konular döneme ve coðrafi mekânlara bölünerek 
kronolojik olarak yazýlýr.

Yukarýda özellikleri verilen tarih çeþiti aþaðýdakiler-
den hangisidir?

A) Özel Tarih  B) Sosyal Tarih

C) Genel Tarih  D) Ýktisat Tarihi

E) Bilim Tarihi
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1.     

       Ferman                  Kitabe                  Tablet

        

             Eski Para                        Osmanlý Armasý

Yukarýdaki tarihî kaynaklarýn incelenmesinde, 
aþaðýdaki yardýmcý bilimlerden hangisinden yarar-
lanýlmasý beklenilemez?

A) Epigrafya B) Antropoloji C) Nümizmatik

 D) Heraldik E) Paleografya 

2. Aþaðýdakilerden hangisi tarih yazýcýlýðýna örnek 
gösterilemez?

A) Hitit anallarý

B) Kök Türk kitabeleri

C) Sümer zigguratlarý 

D) Osmanlý vakayinameleri

E) Rus kronikleri

3. Ýngiliz tarihçi Collingwood’un “Geçmiþ, bir anlamda 
bugün hâlâ yaþanan bir zaman dilimidir.” sözüne 
dayanarak aþaðýdaki yargýlardan hangisine ulaþýla-
maz?

A) Geçmiþte yaþanan olaylarýn etkisi uzun süre devam 
edebilir.

B)  Günümüzdeki olaylarýn açýklanmasýnda geçmiþ, 
önemli bir yere sahiptir.

C)  Tarih öðrenmek, günümüzü anlamada ve doðru 
deðerlendirmede yardýmcý olur.

D) Geçmiþte yaþanan olaylar, günümüzdeki geliþme-
lerin nedenidir.

E) Günümüz olaylarýný açýklamada tarih bilmek yeter-
lidir.

4. –  Diplomatik

–  Nümizmatik

–  Antropoloji

–  Etnografya

Yukarýda verilen bilim dallarý ile aþaðýdaki tanýmlar 
eþleþtiril diðinde, tanýmlardan hangisinin dýþarýda 
kalmasý beklenir?

A) Toplumlarýn kültürlerini inceler.

B) Geçmiþte kullanýlan yazýlarý inceler.

C) Ýnsan ýrklarýný ve ýrklarýn özelliklerini inceler.

D) Geçmiþ dönemlere ait paralarý inceler.

E) Geçmiþteki siyasi belgeleri þekil ve içerik bakýmýn-
dan inceler.

5.  Tarih bilimi çok geniþ bir çalýþma alanýna sahiptir. 
Çalýþma alanýnýn geniþ olmasý, onun incelenmesini 
güçleþtirmiþtir. Bu nedenle tarihî olaylarý iyi bir þekilde 
incelemek ve öðrenmek için zamana, mekâna ve 
konuya göre bir sýnýflandýrma (tasnif) yapýlmýþtýr.

Aþaðýdaki seçeneklerin hangisinde bu sýnýflandýr-
maya yönelik örnekler doðru olarak verilmiþtir?

Zamana Göre 
Tasnif

Mekâna Göre 
Tasnif

Konuya Göre 
Tasnif

A) Antik Çað  
Tarihi

Orta Asya 
Türk Tarihi

Dinler Tarihi 
Tarihi

B) Ýktisat Tarihi Ýslam Tarihi Türkiye Tarihi

C) Anadolu  
Tarihi

Haçlý Seferleri 
Tarihi

Ýnkýlap Tarihi

D) Kurtuluþ  
Savaþý Tarihi

Osmanlý 
Tarihi

Ýlk Çað Uygar-
lýklarý Tarihi

E) Türk - Ýslam 
Tarihi

Selçuklu  
Tarihi

II. Dünya Savaþý 
Tarihi

6.  Türkler tarih boyunca çeþitli takvimler kullanmýþlardýr.

Aþaðýdaki takvimlerden hangisi Seçluklulara  
özgüdür?

A) 12 Hayvanlý Takvim B) Hicri Takvim

C)  Celâli Takvim  D) Rumi Takvim

E)  Miladi Takvim
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7.  Fen Lisesinde tarih öðretmenliði yapan Sedat Öðret-
men, 9-A sýný fýndaki öðrencileri için üzerinde Aristo, 
Pisagor, Tales, Paskal, Biruni, Farabi ve Ýbn-i Sina’nýn 
yazýlý olduðu yaka kartlarý hazýrlamýþtýr. Sedat Öðret-
men, öðrencilerinden bu kartlarý sýnýfta bir ay boyunca 
takmalarýný ve yaka kartlarýndaki kiþilerle ilgili proje 
ödevi hazýrlamalarýný istemiþtir.

Sedat Öðretmenin bu yolla aþaðýdakilerden hangi-
sini amaçladýðý söylenemez?

A) Tarih dersine ilgiyi artýrmak

B) Tarihsel empati geliþtirmek

C) Tarih bilincini artýrmak

D) Öðrencilerin çok yönlü geliþimine katkýda bulun-
mak

E) Öðrencilerin kendi tarihimizle gurur duymasýný sað-
lamak

 

8.                  I                                                II

 

Osmanlý Fermaný Ergenekon Destaný

              III                                                IV
   

    Osmanlý Tarihi                                  Lahit

Yukarýdaki kaynaklarýn niteliði aþaðýdaki seçenek-
lerin hangisinde doðru verilmiþtir?

  Birinci İkinci 
Elden  Yazılı Elden Yazılı Sözlü Arkeolojik 
 Kaynaklar Kaynaklar Kaynaklar Kalıntılar

 ——————— —————— —————— —————

A)  III I II IV

B)  III II I IV

C)  II III IV I

D)  I III II IV

E)  I IV II III

9. Aþaðýdakilerden hangisi, tarihin yararýný ortaya 
koyan özde yiþler arasýnda gösterilemez?

A) “Tarihini bilmeyen milletler, baþka milletlerin avý 
olur.”

B)  “Tarih; okuyana, kendi gözünün görme derecesine 
göre, yol gösteren bir kýlavuz olur.”

C)  “Her tarihi bilgi, bulunacak yeni belgelerle zaman 
içinde deðiþebilir.”

D)  “Tarih, milletlerin tarlasýdýr. Her toplum, ne ekmiþse 
gelecekte onu biçer.”

E)  “Dünü bilmeyen bugünü anlayamaz; bugünü anla-
mayan yarýný göremez, yarýný inþa edemez.”

10. Ýlk olarak Eski Yunanda MÖ 5. yüzyýlda yaþamýþ olan 
..................... tarafýndan yazýlan Tarih (Historia), 
....................... yazýcýlýðýnýn ilk örneðidir.

Yukarýda boþ býrakýlan yerlere, sýrasýyla aþaðýdaki 
seçeneklerin hangisinde verilenler gelmelidir?

A) Tukidides - Hikayeci tarih

B) Heredot - Hikayeci tarih

C) Heredot - Öðretici tarih

D) Ranke - Araþtýrmacý tarih

E) Homeros - Öðretici tarih

 

11. Aşağıdaki seçeneklerden hangisindeki kavramın 
açıklaması karşısında yanlış yapılmıştır?

A) Literatür  Tarafsızlık, nesnellik 

B) Vakayiname  Kronik

C) Kaynak  Geçmişi aydınlatan her türlü belge ya 
da vesika

D) Olgu  Genellik ve süreklilik arz eden olaylar 

E) Vakanüvis  Osmanlı merkez teşkilatında devlet 
tarihçisine verilen isim
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1. Aþaðýdakilerden hangisi tarih biliminin, geçmiþi 
dönemlere ve çaðlara ayýrarak incelemesinin önce-
likli nedenidir?

A) Olaylarýn daha kolay araþtýrýlýp öðrenilmesini saðla-
mak

B) Geçmiþte yaþayan toplumlarýn tek tek incelenme-
sini saðlamak

C)  Olaylarý, gerçekleþtiði zamanýn koþullarýna göre 
deðerlendirmek

D) Olaylarý, tarih sýrasýna göre sýralamak

E) Olaylar arasýnda baðlantý kurulmasýný saðlamak

2.  

Yukarıdaki Osmanlý arması incelendiðinde, Osmanlý 
Devleti ile ilgili aþaðýdaki bilgilerden hangisine 
ulaþýlamaz?

A) Türk - Ýslam kimliði taþýdýðýna

B) Adalete önem verdiðine

C) Resmi yazýþmalarda Arapçayý kullandýðýna

D) Köklü bir geleneðe sahip olduðuna

E) Fetih politikasý izlediðine

3. Tarihin geçmiþle gelecek arasýnda baðlantý kur-
masý, aþaðýdaki bilim dallarýndan hangisinden 
yararlanmayý zorunla hâle getirmiþtir?

A) Epigrafya B) Antropoloji C) Kronoloji

 D) Felsefe E) Filoloji 

4.  Cumhuriyet döneminin ilk tarihçilerinden olan Ýsmail 
Hakký Uzunçarþýlý’nýn Osmanlý tarihine yönelik verdiði 
bilgileri, yakın dönemin en büyük tarihçilerinden biri 
olan Halil Ýnalcýk daha da geliþtirmiþtir.

Halil Ýnalcýk’ýn Osmanlý tarihine yönelik bilgileri 
geliþtirmesinde aþaðýdakilerden hangisi daha çok 
etkili olmuþtur?

A) Yeni belgelere ulaþmasý

B) Yurt dýþýnda eðitim görmesi

C) Yabancý dil bilmesi

D) Akademik kariyere sahip olmasý

E) Sosyal tarih çalýþmalarýna aðýrlýk vermesi

5.  Çaðýmýz bilgi çaðýdýr. Ýnsanoðlu, icad ettiði aletler saye-
sinde, uzaya gitmekte, insan eliyle yapýlacak iþlemler, 
çok kýsa sürede bilgisayarlara yaptýrýlmaktadýr. Ama 
bütün bu geliþmeler, tarihi ihmal edilebilir hâle getirme-
mekte, bilakis çaðýmýzý, ayný zamanda “tarihçi kafasýyla 
düþünme çaðý” haline sokmaktadýr.

Mübahat S. Kütükoðlu’nun yukarýdaki sözüne göre 
“tarihçi kafasýyla düþünmek” çaðýmýz insanýna aþaðý-
daki faydalardan hangisini saðlamaz?

A) Günümüzdeki siyasi olaylarý daha iyi anlama

B) Sosyal sorunlara daha gerçekçi çözümler önerme

C)  Medeniyetlerin oluþumunda, etnik özelliklerinin 
belirleyici olduðunu görme

D) Gelecekle ilgili saðlýklý planlar yapma

E) Millî bilinci ve toplumsal bütünlüðü güçlendirme

6.  Bazý tarihçiler, mensup olduklarý toplumu harekete, 
geçirerek millî birlik ve ahlakî deðerleri geliþtirmeyi 
istemiþlerdir. Bu tarz tarih yazýcýlýðýnda topluma fayda 
saðlamak amaçlanýr.

Yukarýda anlatýlan tarih yazýcýlýðý ve onun ilk temsil-
cisi aþaðýdaki seçeneklerin hangisinde doðru 
olarak verilmiþtir?

A) Hikâyeci tarih Heredot

B) Öðretici tarih Tukidides

C) Araþtýrýcý tarih Homeros

D) Hikâyeci tarih Tukidides

E) Öðretici tarih Heredot
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7. Aþaðýdakilerden hangisi, Atatürk döneminde tarih 
anlayýþýnýn geliþimi adýna yapýlan çalýþmalardan 
biri deðildir?

A) Türk Tarihi Cemiyetinin kurulmasý

B) Türk Tarih Kurumunun kurulmasý

C) Ankara Dil, Tarih, Coðrafya Fakültesinin kurulmasý

D) Ankara Etnografya Müzesinin açýlmasý

E) Türk Ocaklarýnýn kurulmasý

8.  Ýlk Çað’da dini inanýþlar birçok geliþme için baþlangýç 
olmuþtur.

Aþaðýdakilerden hangisi dinin etkisinde geliþme-
miþtir?

A) Astronomi B) Mumyacýlýk C) Mimari

 D) Objektif tarih yazýcýlýðý E) Kolonicilik 

9.  Tarih çaðlarý deðiþtikçe insan yaþamýnda da önemli 
farklýlýklar yaþanmýþtýr.

Aþaðýdakilerden hangisinin, insanlarýn yaþamýnda 
çaðlara göre farklýlýk göstermesi beklenmez?

A) Devlet yapýsý

B) Ekonomik anlayýþ

C) Hukuk sistemi

D) Topluluk halinde yaþama

E) Sosyal yapý

10. Toplumların yaptıkları işleri sınıflandırmak için ayrı 
belge düzenleme şekilleri vardır. Örneğin Osmanlı 
Devleti’nde hükümdar tarafından gönderilen emirlere 
“ferman”, görevlendirme ve ödüllendirme yazılarına 
ise “berat” deniyordu. Sadrazam ve beylerbeyi gibi üst 
kademedeki görevlilerin emirlerine ise “buyruldu” adı 
veriliyordu. 

Sözü edilen tarihsel belgelerin incelenmesinde, 
aşağıdaki tarihe yardımcı bilimlerden hangisinin 
kullanıldığı söylenebilir? 

A) Filoloji    B) Diplomasi 

C) Sosyoloji    D) Kronoloji 

E) Antropoloji

11.  I. Deney ve gözlem metodunu kullanmaz.

II. Olaylar arasýnda neden - sonuç iliþkisi kurar.

III. Kullandýðý kaynaklarýn güvenilir olmasýna dikkat 
eder.

Yukarýda verilenlerden hangileri tarih biliminin 
özellikleri arasýnda yer alýr?

A) Yalnýz I B) Yalnýz III C) I ve III

 D) II ve III E) I, II ve III 

12. Aþaðýdakilerden hangisi tarih biliminin konusu 
arasýnda yer almaz?

A) Devletler arasý yazýþmalar

B) Toplumlarýn siyasi yapýlarý

C) Ýnsanlýk tarihine yön veren ekonomik geliþmeler

D) Ýnsanlarýn biyolojik geliþimleri

E) Toplumlar arasýnda yaþanan kültürel etkileþimler

13. Bir tarihçi geçmiþteki olaylarý incelerken,

I. olayda rolü geçen þahýslar,

II. olayýn yaþandýðý yer ve zaman,

III. olayýn nedenleri ve sonuçlarý

gibi unsurlardan hangilerini göz önünde bulundur-
mak zorundadýr?

A) Yalnýz I B) Yalnýz II C) I ve II

 D) II ve III E) I, II ve III  

14. Tarih Öncesi Dönemlerin araþtýrýlmasýnda, aþaðý-
daki bilim dallarýndan hangisi, tarihe daha fazla 
yardýmcý olmaktadýr?

A) Diplomatik B) Nümizmatik C) Paleografya

 D) Arkeoloji E) Heraldik 
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1. Tarih araþtýrmalarýnda yazýlý kaynaklarýn doðruluk dere-
cesi, güvenilirliði, yazýldýðý tarih, yazarý, ayný olaydan 
söz eden farklý kaynaklar arasýndaki uyum ve uyum-
suzluk tenkit aþamasýnda araþtýrýlýr. Kaynaklarýn tenkidi 
iç tenkit ve dýþ tenkit olmak üzere iki þekilde yapýlýr. 
Genellikle kaynakların, fiziksel kontrolüne "dış tenkit", 
içerik kontrolüne ise "iç tenkit" denir.

Buna göre aþaðýdakilerden hangisi bir “iç tenkit” 
yöntemidir?

A) Eserin adý, yazarý, basýldýðý yer ve basým tarihinin 
tesbit edilmesi

B)  Verilen bilgilerin farklý kaynaklarda ne þekilde yer 
aldýðýna bakýlmasý

C)  Kaynaðýn orijinalliðinin araþtýrýlmasý

D) Belgede kullanýlan kâðýtýn ve yazý karakterinin ince-
lenmesi

E) Kaynaðýn hangi kuruma ait olduðunun tesbit edil-
mesi

2. Başlangıcı, Hz. İsa’nın doğumundan bir hafta sonrası-
dır. Kökeni Mısırlılara dayanan bu takvimi Romalılar 
geliştirmiş ve Papa 13. Gregorious (Gregoryen) son 
şeklini vermiştir. Bu nedenle “Gregoryen takvimi” de 
denir.

Yukarıda özellikleri verilen takvim aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Jülyen takvimi

B) Miladi takvim

C) Celâlî takvimi

D) Rumî takvim

E) Hicrî takvim

3. Hz. Muhammed Miladî 571 yılında Mekke’de doğmuş-
tur. 

Hz.Muhammed’in doğumu aşağıdaki seçeneklerin 
hangisinde doğru tarihlendirilmiştir?

A) VI. yüzyılın 2. yarısının, 3. çeyreği

B) V. yüzyılın 2.yarısının 2. çeyreği

C) VI. yüzyılın 3.yarısının 2. çeyreği

D) V. yüzyılın 2.yarısının 3. çeyreği

E) VI. yüzyılın 3.yarısının 3. çeyreği

4.  Tarihi olaylar hakkýnda doðru bilgi edinmek ancak o 
dönemden kalan ve olaya tanýklýk edebilecek belge ve 
bulgularýn deðerlendirilmesiyle mümkündür. Bu deðer-
lendirmede sistematik bir yöntem izlenir.

Aþaðýdaki seçeneklerin hangisinde bu yönetimin 
aþamalarý doðru sýra ile verilmiþtir?

A) Tarama Tasnif Tahlil Tenkit Terkip
(Kaynak 
Arama)

(Sınıflandırma) (Çözümleme) (Eleştiri) (Sentez)

B) Tarama Tahlil Tasnif Terkip Tenkit
(Kaynak  
Arama)

(Çözümleme) (Sınıflandırma) (Sentez) (Eleştiri)

C) Tasnif Tahlil Tarama Tenkit Terkip
(Sınıflandırma) (Çözümleme) (Kaynak 

Arama)
(Eleştiri) (Sentez)

D) Tenkit Tasnif Tarama Terkip Tahlil
(Eleştiri) (Sınıflandırma) (Kaynak 

Arama)
(Sentez) (Çözümleme)

E) Tenkit Tarama Tasnif Tahlil Terkip
(Eleştiri) (Kaynak 

Arama)
(Sınıflandırma) (Çözümleme) (Sentez)

5.  Bir yerleþim bölgesinde yapýlan kazýlarda çok sayýda 
ev kalýntýsý, demir sabanlar, deðerli süs eþyalarýnýn 
bulunduðu mezarlar ve çanak çömlek parçalarýna rast-
lanmýþtýr.

Buna göre, bu yerleþim bölgesinde yaþayanlarla 
ilgili olarak aþaðýdakilerden hangisi söylenemez?

A) Madeni tanýdýklarý

B) Ölümden sonraki yaþama inandýklarý

C) Tarýmsal üretim yaptýklarý

D) Yerleþik yaþama geçtikleri

E) Ýlk Çað'ý yaþadýklarý

6. Tarih biliminin yararlandýðý aþaðýdaki kaynaklardan 
hangisinin güvenilirliði diðerlerine göre daha azdýr?

A) Hatýralar

B) Arþiv belgeleri

C) Arkeolojik kaynaklar

D) Antlaþma metinleri

E) Gazeteler ve dergiler
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7. Osmanlı Devleti dönemindeki vakanüvislik tarzı 
tarih yazıcılığı ile günümüzdeki tarih bilimi arasın-
daki temel fark aşağıdakilerden hangisidir?

A) Vakanüvislik tarzı tarih yazıcılığı, olayları kaydetmekle 
yetinirken tarih bilimi sebep-netice bağlantıları çerçe-
vesinde olaylardan olgulara varmaya çalışır.

B) Vakanüvislik tarzı tarih yazıcılığı, objektiflikten uzak 
olup kişisel yargıları ve siyasi kaygıları ön planda 
tutar.

C) Vakanüvislik tarzı tarih yazıcılığında; sebep-netice, 
yer ve zaman gibi tarih biliminin önemli özelliklerine 
dikkat edilmez.

D) Vakanüvislik tarzı tarih yazıcılığında sadece olayların 
sosyal yönüne ağırlık verilir; siyasi yönleri dikkate 
alınmaz.

E) Vakanüvislik tarzı tarih yazıcılığında sadece devletler 
arası gelişmeler dikkate alınırken tarih biliminde millî 
gelişmeler de dikkate alınır.

8. Tarih bilimi; tarihî olayların biricikliği, kendine has özel-
likleri ile tarihî olguların genel ve tekrar edebilir özellik-
leri arasında meydana gelen etkileşimi kapsar. 

Bu tanıma en uygun açıklamaya, aşağıdaki seçenek-
lerden hangisinde yer verilmiştir?

A) Tarih, biricik ve genel arasındaki ilişkiyle uğraşır.

B) Tarih, en köklü bilim dallarından biridir.

C) Tarih, araştırmalarında başka bilimlerden yardım 
alır.

D) Tarih, belli yöntemleri olan sosyal bir bilimdir.

E) Tarih, millî blincin gelişmesine katkıda bulunur.

9. Epigrafi ile paleografya arasýndaki temel fark aþaðý-
dakilerden hangisidir?

A)  Paleografya kaðýda, epigrafi taþa yazýlan yazýlarý 
inceler.

B)  Epigrafi daha ziyade kitabeler ile paleografya doð-
rudan yazý ile ilgilenir.

C)  Epigrafi, paleografyaya göre daha eski yazýlarý 
çözümler.

D) Epigrafi çivi yazýsý, paleografya harf yazýsýnýn 
çözümlenmesiyle ilgilenir.

E)  Paleografya kitap yazýlarý, epigrafi  resmi belge 
yazýlarý ile ilgilenir.

10. Ömer:  İstanbul’un surlarına bayrağı ilk dikenin Ulu-
batlı Hasan olduğu rivayet edilir.

Yağmur:  İstanbul’un surlarına bayrağı ilk dikenin Ulu-
batlı Hasan olduğu bilgisinin kaynağı, İstan-
bul’un fethi sırasında bizzat orada bulunan 
Bizanslı tarihçi Francis’tir.

Ömer ve Yağmur’un verdiği bu bilgilerle  ilgili olarak, 

I. Ömer’in verdiği bilgi, genel bir bilgidir.

II. Ömer ve Yağmur’un verdiği bilgiler, birbiriyle çeliş-
kilidir.

III. Yağmur’un verdiği bilgi, bilimsel bir bilgidir. 

yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?

A)Yalnız I  B) Yalnız II  C) Yalnız III     

 D) I ve II E) I ve III 

11. “Tarihlendirmede yanılgı içerisinde bulunma” demek 
olan anakronizm, bir olayın tarihi ve çağı üzerinde yanıl-
ma, tarih ve çağları birbirine karıştırma şeklinde tanım-
lanmaktadır. Anakronizm, bazen bir tarihî olgunun var 
olmadığı bir dönemde varmış gibi düşünülmesi ve 
yansıtılması şeklinde, bazen de tarihçilerin tarihî olguları 
açıklarken yaşadıkları zamanın yaklaşımlarına, kavram-
larına ve değerlerine başvurmalarıyla ortaya çıkar. 

Buna göre, aşağıda verilen seçeneklerin hangi-
sinde böyle bir “tarih yanılgısı” yapılmıştır?

A) Bir tarihçinin, Atatürk İlkeleri üzerindeki Fransız 
Devrimi ilkelerinin etkisini belirtmesi

B) Osmanlı Yükselme Dönemi toplumsal yapısını 
anlatan bir tarihçinin, Osmanlı Devleti’nde yaşayan 
milletler için “yurttaş” kelimesini kullanması

C) Selçuklu kültürel yapısını anlatan bir tarihçinin, 
Büyük Selçuklu Devleti’ndeki İran etkisine vurgu 
yapması 

D) Büyük Hun Devleti’nin yıkılışını anlatan bir tarihçi-
nin, Büyük Hun Devleti’nin yıkılışında Çinlilerin 
rolünü ön plana çıkartması

E) Bir tarihçinin, Türk İslam kültürünün gelişiminde 
Nizamiye medreselerinin önemine değinmesi
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• Tarih Öncesi Devirler, başlangıç tarihi tam belli olmayan, yazının kulla-
nılmadığı, insanoğlunun doğa karşısında en donanımsız ve korunma-
sız olduğu dönemdir. Bu dönemin aydınlatılmasında arkeolojik kaynak-
lardan yararlanılır.

• Tarih Öncesi Devirler, çok uzun sürmesine rağmen bu dönemle ilgili 
bilgilerimiz çok azdır. Bunun nedeni; yazının olmaması ve o dönemden 
günümüze çok kısıtlı kaynağın ulaşmasıdır.

• Cilalı Taş Devri, insanlığı ilgilendiren önemli gelişmelerin yaşandığı bir 
dönemdir. Bu dönemde; üretim, yerleşik yaşam, toplumsal iş bölümü 
ve takasa dayalı ticaret başlamıştır. Cilalı Taş Devri’nde başlayan bu 
gelişmeler, Maden Devri’nde daha da gelişmiştir.

MÖ 3200'de yazının bulunuşuyla İlk Çağ  başlar, MS 375'te Kavim-
ler Göçü ile sona erer. Tarih çağlarının en uzunu olan İlk Çağ'ın 
önemli özellikleri şunlardır: 
• Nüfus, yaşam koşullarının uygun olduğu yerlerde yoğunlaşmıştır. Bu 

yerlerin genel özellikleri şunlardır: İklimi ılıman, tatlı su kaynakları bol, 
tarım ve hayvancılığa uygun, ticaret ve göç yolları üzerinde olan yer-
lerdir. 

• Sınıflı toplum yapısı yaygındır. Bazı toplumlarda sınıflar arası geçiş ser-
bestken bazı toplumlarda (Hint) sınıflar arası geçiş yasaklanmıştır (Kast 
sistemi). 

• Tarım ve ticaretle uğraşanlar yerleşik bir yaşam sürerken, hayvancılıkla 
uğraşanlar genellikle göçebe bir yaşam sürmüşlerdir. 

• Monarşik (krallık) yönetim şekli yaygındır.  Bazı toplumlarda (Mısır) 
krallar Tanrı olarak kabul edilmiş (Tanrı kral anlayışı); bazı toplumlarda 
(Sümerler) ise din adamı olarak kabul edilmiştir (Rahip kral anlayışı). 
Bu durum, laik bir anlayışın bulunmadığını, dolayısıyla teokratik bir yö-
netim şeklinin uygulandığını gösterir. 

• Şehir devletleri (site / polis / nom) yaygın bir örgütlenme şekliydi. Çağın 
sonlarına doğru imparatorluklar kurulmaya başlamıştır. 

• Bazı toplumlarda (Hititler) kadınlar da yönetimde söz sahibiydi. Hititler-
de “Tavananna” adı verilen kraliçelerin dini törenlere başkanlık yapma-
sı, kral savaşa gittiğinde ülkeyi yönetmesi buna kanıttır. 

• Roma, Yunan ve İyon uygarlıklarında demokrasi anlayışı gelişmiştir. Bu 
uygarlıklarda ilkel anlamda cumhuriyet yönetimi görülmüştür. 

• Bazı toplumların (Hititler, Persler) feodal beylikleri ortadan kaldırarak 
yerlerine merkezden valiler atamaları, merkezi yönetimi güçlendirme 
amacına yöneliktir. Bir devletin, merkezden vali ve yöneticiler atayarak 
ülkeyi yönetmesi, merkeziyetçi anlayışın güçlü olduğunu kanıtlar. 

• Ordular genellikle yaya ve atlı askerlerden oluşmuştur. Bazı toplumlar 
(Lidyalılar) savunmalarını tamamen paralı askerler vasıtasıyla yapar-
ken, bazı toplumlar (Türkler) ordularında paralı askerlere yer verme-
mişlerdir.  

• İlk düzenli orduyu Akadlar kurarken, onluk sisteme dayalı ordu sistemi-
ni Hunlar oluşturmuşlardır. 

• Sınıf çatışmaları sonucu hukuk kuralları ortaya çıkmıştır. Bu doğrultuda 
doğan Roma yasaları (12 Levha Kanunları) bugünkü Avrupa hukuku-
nun temelini oluşturmuştur. 

• Bazı toplumlarda (Mısır), kralın sözleri Tanrı buyruğu kabul edilmiş ve 
yasa olarak uygulanmıştır. Bu tür toplumlarla göçebe yaşam süren top-
lumlarda (Türkler ve Moğollar) yazılı hukuk sistemi gelişmemiştir. 

• Bazı toplumlarda (Babiller) sert hukuk kuralları (Hammurabi Kanun-
ları) uygulanırken bazı toplumlarda (Hititler) ise daha insancıl hukuk 
kuralları uygulanmıştır. Hititlerde medeni kanun ve ceza kanunu büyük 
gelişme göstermiştir. 

• Genellikle çok tanrılı (politeizm) dinler görülmüştür. Bu dinlerin bir kıs-
mında ahiret inancı varken bir kısmında yoktur. İbranilerle beraber tek 
tanrılı (monoteizm) dinler ortaya çıkmış (Musevilik), Romalılar döne-
minde ise yaygınlaşmıştır (Hristiyanlık). 

• İhtiyaçlar, toplumları bilimsel çalışmalara yönlendirmiştir. Örneğin, Mı-
sırlılar vergilerin hesaplanması için matematiği, Nil’in taşma zamanını 
belirlemek için astronomiyi (takvimi), sel nedeniyle bozulan arazi sınır-
larını ölçmek için geometriyi, mumya yapabilmek için tıbbı ve eczacılığı 
geliştirmişlerdir. 

• Sümerler, tapınaklara teslim edilen ürünleri kaydetme ihtiyacından do-
layı ilk kez yazıyı kullanmışlar; böylelikle tarihi çağları başlatmışlardır. 
Yazı her yerde aynı anda kullanılmadığı için toplumların tarihi çağlara 
geçmeleri farklı zamanlarda gerçekleşmiştir. Sümerlerin bulduğu çivi 
yazısını, Sümerler dışında Asurlular, Urartular ve Hititler de kullanmıştır. 
Hititler, çivi yazısı yanında Mısır resim yazısını da kullanmıştır. 

• Alfabeyi ilk kez Fenikeliler kullanmıştır. Bu alfabe daha sonra İyonlar, 
Yunanlılar ve Romalılar tarafından geliştirilerek günümüze kadar ulaş-
mıştır. 

! Bu durum, günümüz uygarlığının oluşmasında toplumlar arası 
kültür alışverişinin önemli bir rol oynadığını gösterir. 

• İyonya’da, önemli bilim adamları yetişmiştir. İyonya’nın sahip olduğu 
zenginlik ve hür düşünce ortamı bilimin gelişmesine ortam hazırlamış-
tır. 

• Çinliler tarafından bulunan matbaa, barut, pusula gibi teknik buluşlar, 
Türkler tarafından öğrenilmiş; Talas Savaşı’ndan sonra ise Müslüman-
lar tarafından geliştirilmiştir. Bu buluşlar, Haçlı Seferleri sonucu Avrupa-
lılar tarafından öğrenilmiştir. 

• Savunma ihtiyacından dolayı askeri mimari (sur, kale), dini ihtiyaçlar-
dan dolayı tapınak ve mezar mimarisi (piramitler ve labirentler) ge-
lişmiştir. Mimarinin gelişmesi geometri  bilgisinin daha da artmasına 
sebep olmuştur. 

• Üretimin artması ve çeşitlenmesi sonucu ticaret gelişmiştir. Takas (de-
ğiş tokuş) yoluyla yapılan ticaret, uluslararası bir nitelik kazanınca, 
ticarette para kullanma ihtiyacı doğmuş ve bu ihtiyacın sonucunda 
Lidyalılar tarafından ilk kez para kullanılmaya başlanmıştır. Paranın kul-
lanılması ticareti kolaylaştırmış ve uluslararası ticareti geliştirmiştir. 

• Bazı topluluklar (Yunanlılar, Asurlular) uluslararası ticaret yaparak zen-
ginleşmişler, kendi toprakları dışında ticari üsler (koloniler) kurmuşlar-
dır. Bu durum ticaret kadar kültür alışverişini de geliştirmiştir (Koloni-
zasyon faaliyetleri). 

• Uluslararası ticaretin gelişmesi sonucu önemli ticaret yolları ortaya 
çıkmıştır. Bu yolların önemlileri şunlardır. Lidya’nın başkenti Sardes’i 
Pers’in başkenti Sus'a bağlayan Kral Yolu; Çin’i Orta Asya üzerinden 
Anadolu’ya bağlayan İpek Yolu; Hindistan’ı Mısır’a bağlayan Baharat 
Yolu ve Sibirya’dan geçen Kürk Yolu’dur. 
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ANA DO LU UY GAR LIK LA RI

ME ZO PO TAM YA UY GAR LIK LA RI

ÇEVRE UYGARLIKLAR

Başkenti:

Diniİnancı:

ÖnemliEserleri:

Uygarlığa Katkısı :

Ekonomisi:

HİTİTLER   
(MÖ 1700 - MÖ 700)

Başkenti:

Diniİnancı:

ÖnemliEserleri:
Uygarlığa Katkısı:

Ekonomisi:

SÜMERLER 
(MÖ 4000 - MÖ 2350)

YönetimŞekli:

Diniİnancı:

Önemli Eserleri:

Uygarlığa katkısı:

Ekonomisi:

MI SIR UY GAR LI ĞI 
(MÖ 3000 - MÖ 525)

Başkenti:

Dini İnancı: 

ÖnemliEserleri:

Uygarlığa katkısı:

Ekonomisi :

RO MA UY GAR LI ĞI 
(MÖ 753 - MS 395)

Başkenti:
Yönetimşekli:
Dini inancı:

ÖnemliEserleri:
Uygarlığa katkısı:

Ekonomisi:

FRİGLER  
(MÖ 800 - MÖ 676)

Başkenti:

Dini İnancı:

Uygarlığa Katkısı :

Ekonomisi:

AKADLAR 
(MÖ 3800 - MÖ 2100)

Başkenti:
YönetimŞekli:
Dini İnancı:

Önemli Eserleri:

Uygarlığa katkısı:

Ekonomisi:

ÇİN UY GAR LI ĞI

Başkenti:

YönetimŞekli:

Diniİnancı:

Önemli Eserleri:

Uygarlığakatkısı:

Ekonomisi:

HEL LEN UY GAR LI ĞI 
(MÖ 359 - MÖ 323)

Başkenti:

YönetimŞekli:

Diniİnancı:

Önemli Eserleri:

Uygarlığakatkısı:

Ekonomisi:

URARTULAR  
(MÖ 900 - MÖ 600)

Başkenti:

Dini İnancı:

Önemli Eserleri:

Uygarlığa Katkısı :

Ekonomisi:

BABİLLER 
(MÖ 2100 - MÖ 539)

İRAN UY GAR LI ĞI

DO ĞU AK DE NİZ UY GAR LI ĞI

Başkenti:

YönetimŞekli:

Diniİnancı:

ÖnemliEserleri:

Uygarlığa katkısı:

Ekonomisi:

LİDYALILAR  
(MÖ 687 - MÖ 546)

Başkenti:

Dini İnancı:

Ekonomisi:

ELAMLAR 
(MÖ 3000 - MÖ 640)

YönetimŞekli:

Dini İnancı: 

ÖnemliEserleri:

Uygarlığakatkısı:

Ekonomisi:

HİNT UY GAR LI ĞI

Başkenti:

YönetimŞekli:

Diniİnancı:

Önemli Eserleri:

Uygarlığa katkısı:

Ekonomisi :

ES Kİ YU NAN UYGARLIĞI 

(MÖ 1200 - MÖ 337)

Başkenti:

YönetimŞekli:
Diniİnancı:
Önemli Sanat Eserleri:

Uygarlığa katkısı:

Ekonomisi:

İYONYALILAR 
(MÖ XII.yy - MÖ VII.yy)

Başkenti:

Dini İnancı:

Önemli Eserleri:

UygarlığaKatkısı:

Ekonomisi:

ASURLAR 
(MÖ 2000 - MÖ 609)

PERS LER 
(MÖ 550 - MÖ 330)

FE Nİ KE  
(MÖ 1000 - MÖ 520)

MED LER
(MÖ 858 - MÖ 549)

İB RA Nİ  
(MÖ 1000 - MS 70)

Başkenti:Per sa po lis
YönetimŞekli:Monarşi
Diniİnancı:Me cu si lik
Uygarlığıkatkısı:İlksatraplık
(eyalet),ilkpostateşkilatı,ilk
is tih ba rat ör gü tü, Kral Yolu
Eko no mi si: Tarım,savaşgelirleri

Başkenti: Şehir devletleri şeklinde
örgütlendiklerindenherşehirbağım
sızbiryönetimbirimidir.

YönetimŞekli:Monarşi

Önem li Eser le ri: Ahşapvecamişle
meciliği

Diniİnancı:Çoktanrılı

Uygarlığakatkısı:Alfabevecamişle-
meciliği

Eko no mi si: De niz ti ca re ti (Ko  lo ni ci-
lik)

Başkenti:Ek ba ta na

YönetimŞekli:Monarşi

Diniİnancı:Zerdüştlük

Eko no mi si: Tarım

Başkenti:Ku düs

YönetimŞekli:Monarşi

Önem li Eser le ri: Sü ley man Ma be di

Diniİnancı:Mu se vi lik

Uygarlığakatkısı:Mes cid-i Ak sa, Hz. 
Sü ley man Ma be di

Eko no mi si : Ti ca ret
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4. Aþaðýdakilerden hangisi Tarih Öncesi Devirlere ait 
geliþmelerden biri deðildir?

A) Ateþin denetim altýna alýnmasý

B) Takasa dayalý ticaretin geliþmesi

C) Toplumsal iþ bölümünün baþlamasý

D) Tekerleðin bulunmasý

E) Din ve mezhep çatışmalarının yaygınlaşması

5. Aþaðýdakilerden hangisi Neolitik Dönem'de ortaya 
çýkan yeniliklerden biri deðildir?

A) Çanak çömlek üretiminin yapýlmasý

B) Tarýmýn baþlamasý

C) Þehir devletlerinin yaygınlaşması 

D) Hayvanlarýn evcilleþtirilmesi

E) Özel mülkiyet anlayışının oluşması

2. Aþaðýdakilerden hangisi yerleþik yaþama geçil-
diðini kanýtlayan bir durum olamaz?

A) Sulama kanallarýnýn inþa edilmesi

B) Kale ve surlarýn yapýlmasý

C) Maðaralara duvar resimlerinin çizilmesi

D) Tahýl saklama ambarlarýnýn yapýlmasý

E) Köy yaþantýsýnýn baþlamasý

1. Aşağıdakilerden hangisi Tarih Öncesi toplumların 
genel özellikleri arasında gösterilemez?

A) Ticaret, savaşlar ve göçler sonucunda bazı toplum-
lar, birkaç dönemi bir arada yaşamışlardır.

B) Uzun süre avcılık ve toplayıcılık yaparak yaşamış-
lardır.

C) Yaygın olarak çok tanrılı dinlere inanmışlardır.

D) Alet yapımında sırasıyla taş, toprak ve madenden 
yararlanmışlardır.

E) Tarih Öncesi Devirleri, tüm toplumlar tarihsel sıraya 
uygun şekil de yaşamışlardır.

3. Ye ni Taş (Ne oli tik) Ça ğı 'na ön ce Ön As ya’da (Me zo po-
tam ya, Ana do lu, İran, Su ri ye) gi ril miş tir. Ana do lu’da bu 
ça ğa ait ka lın tı la ra Kon ya Ça tal hö yük, Di yar ba kır 
Ça yö nü ve Ga zi an tep Sak ça gö zü’nde ras tlan mış tır. 
Ça yö nü, Ana do lu’da ve Gü ney do ğu Av ru pa’da Ye ni 
Taş Ça ğı'n da ku ru lan ilk köy yer le şim ye ri; Ça tal hö yük 
in san lık ta ri hi nin ilk şe hir yer leş me si, Göbeklitepe ise 
ilk tapınak alanı ola rak ka bul edil mek te dir.

Bu bil gi ye da ya na rak aşa ğı da ki yar gı lar dan han gi-
si ne ula şı la maz?

A) Ana do lu, in san lık ta ri hi ne ışık tu ta cak önem li yer le-
şim yer le ri ni bün ye sin de ba rın dır mak ta dır.

B) Ana do lu, en es ki uy gar lık mer kez le rin den bi ri dir.

C) Ye ni Taş Ça ğı 'nın ilk baş la dı ğı yer Batı Ana do lu’dur.

D) Ye ni Taş Ça ğı'n da Ana do lu’nun çe şit li böl ge le rin de 
üre tim faa liy let le ri ger çek leş ti ril mek te dir.

E) Ana do lu’da kök lü ve ge liş miş bir yer le şik ya şam 
kül tü rü var dır.

6. İs kit ler, Or ta As ya ve Ka ra de niz’in ku ze yin de önem li 
uy gar lık ku ran top lu luk lar dan bi ri dir. Kaf kas lar üze rin-
den Ana do lu’ya se fer ler ya pan İs kit ler, Med ler le bir le-
şe rek Urar tu Dev le ti’ni yık mış lar, Su ri ye’yi ele ge çi re rek 
Mı sır’a ka dar iler le miş ler dir. İs kit-Pers sa vaş la rı, İs kit le-
rin, Al per-Tun ga, İran lı la rın da Şeh na me des tan la rı na 
ko nu ol muş tur. Hay van cı lık la uğ ra şan İs kit ler, ça dır 
şek li ne ge ti ril miş ara ba lar için de ya şa mış lar ve at üze-
rin de ok at mak la ün len miş ler dir. “Boz kır la rın ku yum cu-
la rı” ola rak anı lan İs kit ler, Gök Tan rı di ni ne inan mış lar 
ve ölü le ri ni kur gan la ra de ğer li eş ya la rıy la göm müş ler-
dir.

Bu bil gi ye da ya na rak İs kit ler le il gi li aşa ğı da ki yar gı-
lar dan han gi si ne ula şı la maz?

A) Türk kö ken li ler dir.

B) Ko nar- gö çer hâlde ya şa mış lar dır.

C) Sa vaş çı özel lik le re sa hip ler dir.

D) Ma den iş le me ci li ği ala nın da ge liş miş ler dir.

E) Çok tan rı lı din le re inan mış lar dır.
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11. Anadolu’nun Tarih Öncesi Çaðlarda da önemli bir 
uygarlýk merkezi olduðunu iddia eden bir tarihçi, 
bu iddiasýna aþaðýdaki yerleþim yerlerinden hangi-
sini kanýt gösteremez?

A) Şanlıurfa - Göbeklitepe

B) Diyarbakýr - Çayönü

C) Konya - Çatalhöyük

D) Çorum - Alacahöyük

E) Hatay - Ýskenderun

12. Aþaðýdakilerden hangisinin varlýðý, o toplumda 
teokratik bir yönetim anlayýþýnýn olduðunu kanýtlar?

A) Din adamlarý sýnýfýnýn bulunmasý

B) Dinsel ayinlerin mabetlerde yapýlmasý

C) Ölümden sonraki yaþama inanýlmasý

D) Tanrý - kral veya rahip - kral anlayýþýnýn benimsen-
mesi

E) Çok tanrýlý bir inancýn hüküm sürmesi

13. Aþaðýdakilerden hangisi ilk medeni hukuk kural-
larýný oluþturan uygarlıktır?

A) Sümerler B) Babiller C) Hititler

 D) Yunanlýlar E) Romalýlar 

9. İnsanoğlunun, tarım ve yerleşik hayattan sonra 
tapınaklar yaptığı şeklindeki yaygın görüş, aşağı-
daki arkeolojik bölgelerin hangisinde yapılan kazı-
lar sonrasında tartışmaya açılmıştır? 

A) Truva    B) Göbeklitepe

C) Çayönü    D) Alacahöyük

E) Çatalhöyük

7. Turizm Bakanlýðý’nýn Göbeklitepe'yi tanýtan broþü-
rünü inceleyen bir kiþide aþaðýdaki þehirlerden 
hangisini görme meraký artar?

A) Şanlıurfa B) Ýzmir C) Hatay

 D) Antakya E) Antalya 

8.  

Yukarıdaki görseli tanımlayabilecek en doğru ifade 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sözlü Kültürden Yazılı Kültüre Geçiş

B) Tarih Öncesi Çağlarda İletişim

C) Mısır ve Mezopotamya Uygarlıklarında Yazı

D) Halk Kültüründen Kitabî Kültüre Geçiş

E) Yazının İcadı ve Gelişimi

10. Ýlk Çað'da Anadolu’daki yerleþim yerleriyle ilgili 
aþaðýda verilen bilgilerden hangisi yanlýþtýr?

A) Ýstanbul - Yarýmburgaz Türkiye’deki bilinen en es-
ki yerleþim yeridir.

B) Konya - Çatalhöyük Ýnsalýk tarihinin bilinen ilk 
þehir yerleþmesidir.

C) Diyarbakýr - Çayönü Türkiye’de ve Güneydoðu 
Avrupa’da Yeni Taþ Çaðýn-
da kurulan ilk köy yerleþim 
yeridir.

D) Kayseri - Kültepe Türkiye’de ilk yazýlý belge-
lerin bulunduðu yerdir.

E) Çorum - Alacahöyük Dünyada ilk þehir devleti-
nin kurulduðu yerdir.
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1. Hi tit kral la rı, ken di le ri ni tan rı la rı na kar şı he sap ver mek-
le so rum lu gör dük le ri için her yıl yap tık la rı iş le ri “Anal” 
adı ve ri len kro nik le re yaz mış lardır.

Buna göre Hi tit ler le il gi li ola rak,

I. Çok tan rı lı bir di ne inan mış lar dır.

II. Ob jek tif ta rih ya zı cı lı ğını baş lat mış lar dır.

III. Kral la rı nı, tan rı ola rak gör müş ler dir.

yar gı la rın dan han gi le rine ula şı la bi lir?

A) Yal nız I B) Yal nız II C) Yal nız III

 D) I ve II E) I, II ve III 

4. Frig ler ökü zü nü ke se ne, sa ba nı nı kı ra na ölüm ce za sı 
ver miş ler dir. Frig ler de ki lim do ku ma cı lı ğı ge liş miş tir. 
“Ta pa tes” de ni len ki lim le ri ün lü dür. Di ni inanç la rı çok 
tan rı lı dır. En bü yük tan rı la rı Tan rı ça Ki be le (Ana Tan rı-
ça)’dir. Ta pı nak la rı nı dağ lar da ki ka ya la ra yap mış lar dır.

Yal nız bu bil gi ye gö re Frig ler ile il gi li,

I. Öl dük ten son ra ki ya şa ma (ahi re te) inan mış lar dır.

II. Ta rı ma önem ver miş ler dir.

III. Şe hir dev let le ri hâlin de ör güt len miş ler dir.

yar gı la rın dan han gi le ri ne ula şı la bi lir?

A) Yal nız I B) Yal nız II C) I ve II

 D) I ve III E) II ve III 

5. İlk Çağ 'da Ana do lu Uy gar lı ğı, Me zo po tam ya Uy gar lı-
ğı’ndan yo ğun bir şe kil de et ki len miş tir.

Bu et ki le şim de aşa ğı da ki ler den han gi si nin ro lü, 
di ğer le rin den da ha faz la dır?

A) Kral Yo lu üze rin den ya pı lan ti ca ri fa ali yet le rin

B) Pers le rin Ana do lu’ya yö ne lik yap tık la rı sal dı rı la rın

C) Böl ge ler ara sın da ya şa nan göç le rin

D) Mı sır lı lar la Hi tit ler ara sın da ya şa nan sa vaş la rın

E) Bü yük İs ken der’in do ğu ya yö ne lik ger çek leş tir di ği 
se fer le rin

6. İlk Çağ 'da Ana do lu’da ti ca ri ha ya tın ge liş miş ol du-
ğu na,

I. Asur lu lar ta ra fın dan ka rum adı ve ri len pa zar yer le-
ri nin oluş tu rul ma sı,

II. Frig lerin üret ti ği ta pa tes adı ve ri len ki lim le rin, Ana-
do lu’nun her ta ra fı na pa zar lan ma sı,

III. Lid ya lı lar ta ra fın dan pa ra nın bu lun ma sı,

IV. Sar des’i Ni no va üzerinden Sus'a bağ la yan Kral 
Yo lu’nun ya pıl ma sı

ge liş me le rin den han gi le ri ka nıt gös te ri le bi lir?

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

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

2. Hi tit va tan daş la rı nın dev le te kar şı olan gö rev le rin den 
bi ri de an gar ya hiz me tiy di. Şe hir sur la rı nın in şa sı, 
ma bet le ri nin ya pı mı ve ta mi ri, yol ve köp rü le rin ona rı mı 
gi bi or tak kullanıma da ya lı hiz met ler bu gö re ve da hil di. 
An cak ba zı kut sal şe hir le rin hal kı bu gö re vi ye ri ne 
ge tir mek zo run da de ğil di.

Bu bil gi le re gö re Hi tit Dev le ti ile il gi li aşa ğı da ki 
yar gı lar dan han gi si ne ula şı la maz?

A) Ba yın dır lık ça lış ma la rı na önem ve ril miş tir.

B) Yayılmacı bir politika izlenmiştir. 

C) Sa vun ma ya yö ne lik ön lem ler alın mış tır.

D) Din sel de ğer le re ay rı ca lık ta nın mış tır.

E) Eşit lik il ke si ne aykırı uygulamalar görülmüştür.

3. Hi tit Dev le ti’n de di ni tö ren le ri, baş ra hip sı fa tı ile kral lar 
yö ne tir di. Bu tö ren ler de, kra li çe (tavananna), ve li aht 
prens ve önemli dev let adam la rı  da kra lın ya nın da 
bu lu nur du.

Bu na gö re, 

I. Yö ne tim de te ok ra tik an la yış et ki li  olmuştur.

II. Feodal bir idari örgütlenme görülmüştür.

III. Sal ta nat sis te mi uy gu lan mış tır.

yar gı la rın dan han gi le ri ne ula şı la bi lir?

A) Yal nız I B) Yal nız II C) I ve II

 D) I ve III E) I, II ve III 
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7. Ana do lu’nun,

• As ya ile Av ru pa ara sın da köp rü gö re vi ni gör me si,

• Me zo po tam ya ve Yu nan uy gar lık la rıy la et ki le şim için-
de bu lun ma sı,

• Ön As ya ti ca ret yol la rı nın bi tiş nok ta sın da ol ma sı

gi bi özel lik le rinin,

I. fark lı top lum la ra ait uy gar lık la rın iz le ri ne rast lan-
ma sı,

II. fark lı kül tür le rin bir bir le riy le kay naş ma sı,

III. önem li ti ca ri mer kez le rin oluş ma sı

ge liş me le rin den han gi le ri ne or tam ha zır la dı ğı 
söylenebilir?

A) Yal nız I B) Yal nız II C) Yal nız III

 D) I ve II E) I, II ve III 

10. De niz ke nar la rın da ku ru lan bir çok uy gar lık de niz ti ca-
re ti ile uğ ra şır ken Lid ya lı lar ka ra ti ca re ti ne yö nel miş tir.

Bu du ru mun te mel ne de ni aşa ğı da ki ler den han gi si-
dir?

A) Ka ra ti ca re ti ni da ha ka zanç lı gör me le ri

B) Be lir li alan lar da üre tim yap ma la rı

C) Yu nan şe hir dev let le ri ile de niz ler de re ka bet ede-
me me le ri

D) Fe ni ke li le rin bas kı sın dan et ki len me le ri

E) Pa ra yı bu la rak ti ca re ti ko lay laş tır ma la rı

11. Aþaðýdakilerden hangisi ilk kez Anadolu’da ortaya 
çýkmýþtýr?

A) Piramitler  B)  Anallar

C) Harf yazýsý  D)  Takvim

E) Pusula

12. Ýlk Çað'da Anadolu’da kurulan aþaðýdaki uygarlýk-
lardan hangisinde, denizcilik faaliyetleri ve bilimsel 
geliþmeler daha çok geliþmiþtir?

A) Hititler   B) Urartular

C) Ýyonlar   D) Frigler

E)  Lidyalýlar

13.  

Yukarıdaki haritada yeşil renkle gösterilen bölgede 
aşağıdaki uygarlıklardan hangisi egemenlik 
sürmüştür?

A) Akadlar  B) Lidyalılar

C) Fenikeliler  D) İyonlar

E)  Kartacalılar

8.   I. Kral lar ol ma dı ğı za man tavanannanın Pankuş 
Meclisi’ne baş kan lık ede bil me si

II. Be re ket  tan rı sı hey kel le ri nin hep ka dın şek lin de 
ya pıl ma sı

III. Hi tit hu ku kun da ai le ye önem ve ril me si

IV. Ka deş Ant la ş ma sı’nda kra lın ya nın da, tavannannın 
da müh rü nün ol ma sı

Yu ka rı da ki ler den han gi le ri  Hi tit ler de kra li çe nin 
dev let yö ne ti min de et ki li ol du ğu na ka nıt ola rak 
gös te ri le bi lir?

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

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

9. İlk Çağ 'da İyon ya lı lar bi lim, sa nat ve ede bi yat ala nın da 
ge liş miş ler dir. Pek çok bi lim insanı ye tiş ti ren İyon ya lı-
lar, po zi tif bilim le rin ku ru cu su ola rak ka bul edi lir.

Aşa ğı da ki ler den han gi si, bu du ru mun ne den le ri 
ara sın da gös te ri le mez?

A) Öz gür dü şün ce or ta mı nın ol ma sı

B) Hal kın re fah için de ya şa ma sı

C) Nü fus la rı nın ka la ba lık ol ma sı

D) Bas kı cı ol ma yan bir inanç sis tem le ri nin ol ma sı

E) Bir bir le riy le re ka bet halinde olan şe hir dev let le ri nin 
ol ma sı
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2. Bir ül ke nin ken di sı nır la rı dı şın da eko no mik, sos yal ve 
si ya si ne den ler le ele ge çi rip yö net ti ği şe hir le re ko lo ni, 
bu fa ali yet le re ise ko lo ni ci lik de nir.

Bu na gö re İlk Çağ' da ki ko lo ni ci lik fa ali yet le ri nin,

I. ulus la ra ra sı ti ca re tin ge liş me si,

II. kül tü rel et ki le şi min hız lan ma sı,

III. ko lay ula şım im kân la rı nın ge liş ti ril me si

ge liş me le rin den han gi le ri ne or tam ha zır la dı ğı söy le-
ne bi lir?

A) Yal nız I B) Yal nız II C) Yal nız III

 D) I ve II E) I, II ve III 

4. Emre, “Antik Çað'da Hümanizm” adlý kitabýn okuduðu 
bölümünden Efes, Millet, Foça ve Ýzmir ile ilgili önemli 
bilgiler edinmiþ; Pisagor, Tales, Heredot, Hipokrat, 
Homeros ve Öklid’in yaþam öykülerini öðrenmiþtir.

Buna göre Emre kitapta aþaðýdaki uygarlýklardan 
hangisi ile ilgili bölümü okumuþtur?

A) Ýyonyalýlar B) Fenikeliler C) Lidyalýlar

 D) Bergamalýlar E) Likyalýlar 

5. Ýlk Çað toplumlarýnýn Dünya uygarlýðýna yaptýðý 
katkýlar, aþaðýdaki seçeneklerin hangisinde doðru 
olarak verilmemiþtir?

A) Sümerler Yazý

B) Mýsýrlýlar Takvim

C) Lidyalýlar Para

D) Hititler Tarih yazýcýlýðý

E) Urartular Medeni hukuk

6. Tüccar kavim özelliði taþýyan Asurlar, Anadolu’da 
“Karum” denilen pazar yerleri kurmuþ ve Sümer çivi 
yazýsýný Anadolu’ya taþýmýþtýr.

Yalnýzca bu bilgiye göre,

I. Anadolu, Mezopotamya’dan daha eski bir uygarlýk 
bölgesidir.

II. Mezopotamya, Ýlk Çað'a Anadolu’dan daha önce 
girmiþtir.

III. Anadolu ve Mezopotamya arasýnda etkileþim 
olmuþtur.

yargýlarýndan hangilerine ulaþýlamaz?

A) Yalnýz I B) Yalnýz II C) Yalnýz III

 D) I ve III E) II ve III 

1.   

C
B

A

Yukarýdaki Ýlk Çað Anadolu haritasýnda harflerle 
gösterilen bölgelerde hüküm süren topluluklar 
hangi seçenekte doðru verilmiþtir?

  A B C
 —————— —————— ——————

A)  Frigler Hititler Lidyalýlar

B)  Urartular Ýyonlar Hititler

C)  Hititler Frigler Lidyalýlar

D)  Ýyonlar Hititler Urartular

E)  Lidyalýlar Frigler Urartular

3. İlk Çağ uy gar lık la rı ile il gi li aşa ğı da ve ri len eş leş tir-
me ler den han gi si yan lış tır?

        I                              II                         
 —————— —————— —————— —————— ——

A) Sü mer ler  Zig gu rat ad lı çok kat lı ta pı nak lar 
yaptı lar.

B) Frig ler  Bü yük kü tüp ha ne ler ve sağ lık mer-
kezle ri kur du lar.

C) Hi tit ler İlk me de ni ka nu nu ha zır la dı lar.

D) İyon lar  Efes, Milet ve Halikarnas’ı önemli  
kültür merkezleri hâline getirdiler.

E) Ro ma lı lar  12 Lev ha Ka nun la rı nı ha zır la ya rak 
Av ru pa hu ku ku nun te me li ni at tı lar.

7. Merve, yaz tatilinde gittiði antik þehri arkadaþýna 
anlatýrken Antik Ýda Daðý’ndan, Homeros’un Ýlyada 
destanýndan ve Athena tapýnaðýndan söz etmiþtir.

Buna göre, Merve’nin gittiði antik þehir aþaðýdaki-
lerden hangisidir?

A) Efes B) Zeugma C) Truva

 D) Millet E) Halikarnas 
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8. Hitit kanunlarının bazı hükümleri şunlardır: 

• Hırsızlığa ölüm cezası verilmez, çalınan malın üç katı 
gümüş ödeme cezası verilir ve ayrıca hırsızlık yapa-
na dayak atılır. 

• Başkasının tarlasını yakan bir kimse yakalanırsa tar-
lası yanan kişiye köle olarak verilir. 

• Büyücülük yapan sosyal konumuna göre ölümle 
cezalandırılır ya da sürgün edilir. 

• Bir kişi kralın hükmüne karşı gelirse onun evi harap 
edilir. 

Buna göre Hititlerle ilgili aşağıdaki yargılardan 
hangisine ulaşılamaz? 

A) Özel mülkiyet hakları korunmuştur. 

B) Sınıflı toplum yapısı görülmüştür. 

C) Kısasa kısas yöntemi uygulanmıştır.  

D) Merkezi otorite korunmaya çalışılmıştır. 

E) Monarşik bir yönetim anlayışı uygulanmıştır.

9. • Gediz ve Küçük Menderes vadileri arasýnda kalan 
bölgede yaþamýþlardýr.

• Devlet merkezi olarak Sardes’i kullanmýþlardýr.

• Kara ticaretine büyük önem vermiþler ve parayı bul-
muşlardır.

Yukarýda özellikleri verilen Ýlk Çað topluluðu aþaðý-
dakilerden hangisidir?

A) Frigler B) Hititler C) Asurlar

 D) Sümerler E) Lidyalýlar 

10. Hititlerde Tavananna unvanýný taþýyan kraliçe, kralýn 
yanýnda yönetimde söz sahibi olmuþtur.

Bu durum, Hititlerle ilgili olarak aþaðýdakilerden 
hangisine kanýt gösterilebilir?

A) Kadýnlarýn toplumda ayrýcalýklý olduðuna

B) Kraliçenin siyasi yetkilerinin bulunduðuna

C) Demokrasinin tam olarak uygulandýðýna

D) Devlet yönetiminde anayasal düzene geçildiðine

E) Federal bir devlet örgütlenmesi benimsendiðine

11. Aþaðýdaki uygarlýklardan hangisi, coðrafi bölgenin 
tarýma elveriþ siz olmasýndan dolayý deniz ticaretine 
yönelmiþtir?

A) Fenikeliler B) Hititler C) Frigler

 D) Urartular E) Sümerler 

12. Aþaðýdakilerden hangisi Ýlk Çað'a ait bir geliþme 
deðildir?

A) Genellikle çok tanrýlý dinlere inanýlmýþtýr.

B) Tüketici toplum yapýsý tamamen sona ermiþtir.

C) Devletlerin önemli bir kýsmý monarþi ile yönetilmiþ-
tir.

D) Toplumlarýn büyük bir bölümünde sýnýf farklýlýklarý 
ön plana çýkmýþtýr.

E) Tarým ve ticaret, ekonomik uðraþýlarýn baþýnda gel-
miþtir.

13. Ýlk Çað tarihi ile ilgili olarak aþaðýdakilerden hangi-
sinde II. olayýn, I. olay sonucunda ortaya çýktýðý 
savunulamaz?

I. Olay II. Olay

A) Güneþ yýlý esasýna dayalý 
takvimin yapýlmasý

Tarýmsal faaliyetlerin 
düzenlenmesi

B) Paranýn icat edilmesi Ticari faaliyetlerde 
kolaylýk saðlanmasý

C) Yazýnýn bulunmasý Diplomatik iliþkilerin 
hýz kazanmasý

D) Tek tanrýlý dini inançlarýn 
ortaya çýkmasý

Monarþik yönetim 
sistemlerinin kurulmasý

E) Kolonicilik faaliyetlerinin 
baþlamasý

Kültürel etkileþimin 
artmasý

14. İlk Çağ'da Ana do lu’da kül tür ve sa nat mer ke zi olan 
kent ler de bü yük kü tüp ha ne ler var dı. Bun la rın en ün lü-
sü Ber ga ma Kü tüp ha ne si’dir. 200 bin ki ta ba sa hip 
Ber ga ma Kü tüp ha ne si, Mı sır’da ki İs ken de ri ye Kü tüp-
ha ne si ile re ka bet hâlin dey di. İs ken de ri ye li ler, Ber ga-
ma ken ti bu ya rı şı ka zan ma sın di ye pa pi rüs ih raç 
et me yi ya sak la mış lar dır. Bu nun üze ri ne hay van cı lık la 
uğ ra şan Ber ga ma lı lar, par şö men adıy la ke çi de ri sin-
den kâğıt üret me ye baş la mış lar dır.

Bu bil gi ye da ya na rak aşa ğı da ki yar gı lar dan han gi-
si ne ula şı la maz?

A) İlk Çağ'da, Ak de niz hav za sın da önem li kül tür mer-
kez le ri or ta ya çık mış tır.

B) Eko no mik ve kül tü rel re ka bet, uy gar lı ğın ge li şi mi ni 
hız lan dır mış tır.

C) İh ti yaç lar, ye ni bu luş la rın or ta ya çık ma sı na ne den 
ol muş tur.

D) Ber ga ma lı lar, kül tür ve sa nat ala nın da ge liş  miş bir 
uy gar lık oluş tur muş tur.

E) Ber ga ma Kral lı ğı, Mı sır lı lar ta ra fın dan yı kıl mış tır.
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1. Persler, ilk düzenli posta örgütünü kurmuþlar, satrap-
lýklar oluþturmuþlar ve imparatorluðun her yanýný yol-
larla birbirine baðla mýþlardýr.

Bu durum,

I. merkezî otoriteyi güçlendirme,

II. ticarî hayatý canlandýrma,

III. dinî faaliyetleri düzenleme

amaçlarýndan hangilerine ulaþýlmasýný kolaylaþtýr-
mýþtýr?

A) Yalnýz I B) Yalnýz II C) Yalnýz III

 D) I ve II E) I, II ve III 

2. MÖ 1800’ler de Yu na nis tan’a göç eden Aka lar, İtal ya 
ve Su ri ye ile ti ca ri iliş ki ler kur muş, Bo ğaz la rın ege men-
li ği için Tru va lı lar ile sa vaş lar yap mış lar dır.

Bu na gö re,

I. Bo ğaz lar, İlk Çağ 'dan be ri stra te jik öne me sa hip tir.

II. Aka lar, de niz ci lik ala nın da ge liş miş bir top lu luk tur.

III. Tru va lı lar, Ana do lu’nun ta ri hi bi li nen en es ki top lu-
lu ğu dur.

yar gı la rın dan han gi le ri ne ula şı la maz?

A) Yal nız I B) Yal nız III C) I ve II

 D) I ve III E) II ve III 

3. İlk Çağ'da İran’da kurulan Pers uygarlığında görü-
len,

I. düzenli posta örgütünün oluşturulması,

II. ülkenin her tarafına uzanan yollar yapılması,

III. satraplık adı verilen eyaletler oluşturularak, bura-
lara merkezden valiler atanması

uygulamalarından hangilerinin merkezi otoritenin 
sağlanmasını kolaylaştırdığı savunulabilir?

A) Yal nız I B) Yal nız III C) I ve II

 D) II ve III E) I, II ve III 

5. Babil kralı Hammurabi, devletin gücünü orduya dayan-
dırmış ve din adamlarının yönetimdeki etkinliğine son 
vermiştir.

Bu bilgiye göre, Babillilerle ilgili olarak,

I. Dini inançları zayıftır.

II. Teokratik bir yönetim şekli vardır.

III. Merkeziyetçi devlet anlayışı güçlüdür.

yargılarından hangilerine ulaşılamaz?

A) Yal nız I B) Yalnız II C) I ve II

 D) I ve III E) II ve III 

6. Antik Yunan kültürünün geniþ alanlara yayýlmasýnda 
ve bu bölgelerde etkili olmasýnda,

I. Kolonicilik faaliyetleri,

II. Olimpiyat oyunlarý,

III.  Sokrates, Platon (Eflatun) ve Aristoteles gibi önemli 
filozoflarýn düþünceleri

durumlarýndan hangileri etkili olmuþtur?

A) Yalnýz I B) Yalnýz II C) Yalnýz III

 D) I ve II E) I, II ve III 

4. NEDEN SONUÇ

I. Nil Neh ri’nin taş ma za man 
la rı nın öğ re nil me ye ça lı-
şılma sı

As tro no mi bi li mi nin 
ge liş me si

II. Ölü le rin mum ya lan ma sı Tıp ve ec za cı lık 
bi lim le ri nin ge liş me si

III. Su taş ma la rı so nu cun da 
bo zu lan arazi sı nır la rı nın 
ye ni den çi zil me ih ti ya cı nın 
du yul ma sı

Geo met ri bi li mi nin 
ge liş me si

IV. Fi ra vun lar için gös te riş li 
me zar lar (pi ra mit ler) ya pıl-
ma sı

Mi ma ri nin ge liş me si

V. Fi ra vun la rın Tan rı-Kral ola-
rak ka bul edil me si

Hu ku kun ge liş me si

Yu ka rı da Mı sır Uy gar lı ğı ile il gi li ve ri len ne den-so-
nuç iliş ki le rin den han gi si nin doğ ru ol du ğu söy le-
ne mez?

A) I B) II C) II I D) IV E) V
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7.  I. Pers Ýmparatorluðu’nun yýkýlmasý

II. Helenizm Uygarlýðý’nýn ortaya çýkmasý

III. Uluslarasý ticaretin geliþmesi

IV. Bergama’nýn önemli bir kültür ve sanat merkezi 
haline gelmesi

Yukarýdakilerden hangileri, Büyük Ýskender’in  
Asya seferinin kültürel sonuçlarýndandýr?

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

 D) III ve IV E) I, III ve IV 

13. Hindistan’da ortaya çýkan kast sistemi aþaðýdaki-
lerden hangisini engellemiþtir?

A) Ekonomik uðraþlarýn çeþitlenmesini

B) Millî birlik ve beraberliðin saðlanmasýný

C) Dinsel inançlarýn yaþanmasýný

D) Bilimsel çalýþmalarýn yapýlmasýný

E) Tarýmsal faaliyetlerin geliþmesini

9. Girit uygarlýðýnda kentlerin çevresinde surlarýn 
bulunmamasý aþaðýdakilerden hangisiyle açýklana-
bilir?

A) Kentlerin barýþ içinde olmasýyla

B) Girit’te despot krallarýn bulunmasýyla

C) Girit’te demokratik bir yönetimin olmasýyla

D) Girit’te sürekli savaþa hazýr bir donanmanýn 
olmasýyla

E) Giritlilerin ortak tanrılara inanmasıyla

11. Mı sır Uy gar lı ğı’nın Ana do lu, Me zo po tam ya ve Hint 
uy gar lık la rın dan fark lı ola rak öz gün bir şe kil de 
ge liş me si nin te mel ne de ni aşa ğı da ki ler den han gi-
si dir?

A) Et ra fı nın çöl ler ve de niz ler le çev ri li  ol ma sın dan do-
la yı kül tü rel et ki le şi min za yıf ol ma sı

B) Fi ra vun adı ve ri len kral la rın, tan rı sal güç le re sa hip 
ol du ğu na ina nıl ma sı

C) Nil Neh ri’nin su la dı ğı ve rim li top rak la rı nın ol ma sı

D) Fark lı et nik grup la rı bün ye sin de ba rın dır ma sı

E) Sos yal sı nıf fark lı lık la rı nın ol du ğu bir top lum sal 
ya pı nın ol ma sı

12. • Tarihte bilinen ilk ilahi dine inanan toplumdur.

• Ýlk yazýlý hukuk kurallarýný oluþturan toplumdur.

• Kâğıt, matbaa, barut ve pusulayı ilk bulan toplum-
dur.

• Alfabeyi bulan ilk toplumdur. 

Yukarýda verilen özellikler ile aþaðýdaki toplumlar 
eþleþtiril diðinde, hangisinin dýþta kalmasý bekle-
nir?

A) Çinliler B) Sümerler C) Romalýlar

 D) Fenikeliler E) Ýbraniler 

10. Aþaðýdakilerden hangisi Makedonya Kralý Büyük 
Ýskender’in oluþturduðu uygarlýða verilen isimdir?

A) Persepolis B) Hegemonya C) Mezopotamya

 D) Helenizm E) Roma 

8. Mýsýr’da firavunlarýn, tanrýlarýn soyundan geldiðine 
inanýlmýþtýr. Tanrý - kral olarak kabul edilen firavunlar, 
öldükten sonra hazineleriyle birlikte piramit adý verilen 
gösteriþli mezarlara konmuþtur.

Buna göre Mýsýrlýlarla ilgili,

I. Çok tanrýlý bir inanca sahip olmuþlardýr.

II. Teokratik monarþi ile yönetilmiþlerdir.

III. Ölümden sonraki yaþama inanmýþlardýr.

yargýlarýndan hangilerine ulaþýlabilir?

A) Yalnýz III B) I ve II C) I ve III

 D) II ve III E) I, II ve III 

14. •  Yazýyý icat etmiþlerdir.

•  Rahip - kral olarak kabul edilen hükümdarlar tarafýn-
dan yönetilmiþlerdir.

• Þehir devletleri hâlinde örgütlenmiþlerdir.

• Ziggurat adý verilen çok amaçlý tapýnaklar inþaa 
etmiþlerdir.

Yukarýda özellikleri verilen Ýlk Çað uygarlýðý aþaðý-
dakilerden hangisidir?

A) Sümerler B) Asurlar C) Hititler

 D) Frigler E) Elamlar 
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1.  I. Şehir(site) devleti

II. Aristokrasi

III. Demokrasi

IV. İmparatorluk

Yukarıdakilerden hangileri, İlk Çağ’da görülen 
siyasi gücün kaynakları veya siyasi organizasyon 
türleri arasında yer alır?

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

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

5. Mitolojiye meraklý Ceren, aþaðýdaki uygarlýklardan 
hangisinin tarihini araþtýrýrsa merakýný giderecek 
daha fazla bilgiye ulaþabilir?

A) Pers B) Hitit C) Yunan

 D) Fenike E) Babil 

6.  

Kadeþ Antlaþmasý’nýn Jüll Caesar 
             Tableti

         

        Zeus Tapýnaðý                   Van Kalesi

Yukarýdaki görsellerden, aþaðýdaki topluluklardan 
hangisine ait bir bilgiye ulaþýlamaz?

A) Hititler B) Romalýlar C) Urartular

 D) Bergamalýlar E) Lidyalýlar 

2. Tarih Öncesi Çaðlar ve Tarihî Çaðlara, insan topluluk-
larýnýn gerçekleþtirdiði bazý önemli olgular damgasýný 
vurmuþtur.

Aþaðýdakilerin hangisinde çað ile çaða damgasýný 
vuran önemli olgu doðru eþleþtirilmemiþtir?

A) Cilalý Taþ Çaðý  Üretimin baþlamasý

B) Ýlk Çað   Yeni siyasi örgütlenmelerin oluþ-
masý

C) Orta Çað  Skolastik sistemin ortaya çýkmasý

D) Yeni Çað  Laik devlet anlayýþýnýn güçlenmesi

E) Yakýn Çað  Sanayi üretiminin artmasý

3. Sosyal Bilimler Lisesinde öðrenci olan Ömer, yaz tati-
linde Ýstanbul’da gönüllü rehberlik yapabilmek için 
Ýstanbul’un tarihi yerleri hakkýndaki bilgilerini artýrmak 
amacýyla yoðun bir þekilde çalýþmaya baþlamýþtýr.

Bu hazýrlýk kapsamýnda Ömer’in aþaðýdaki yerler-
den hangisi ile ilgili bir çalýþma yapmasý gerekli 
deðildir?

A) Yarýmburgaz Maðarasý

B) Yerebatan Sarnýcý

C) Augustus Mabedi

D) Kýz Kulesi

E) Ayasofya

4. Aþaðýda verilen bilgilerden hangisi yanlýþtýr?

A) Fibula adlý ilk çengel iðneyi Frigler bulmuþtur.

B) Bilinen ilk düzenli orduyu Akadlar kurmuþtur.

C) Hititler döneminde Anadolu’ya “Bin Tanrý Ýli” denil-
miþtir.

D) Frigler toprak tanrýçasý Kibele’ye tapmýþlardýr.

E) Tapates adý verilen kilimler, Urartular tarafýndan 
yapýlmýþtýr.
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7. Tarihi ticaret yollarý üzerinde araþtýrma yapan Japon 
öðrenciler, Kral Yolu ile ilgili daha kapsamlý bilgiler 
elde edebilmek için Türkiye’ye gelirler.

Bu öðrencilerin, Kral Yolu ile ilgili bilgilerini artýr-
mak için aþaðýdaki þehirlerden hangisinde saha 
çalýþmasý yapmalarý gerekli deðildir?

A) Ýzmir B) Ankara C) Kayseri

 D) Çorum E) İstanbul 

11. Aþaðýdakilerden hangisi Ýlk Çað uygarlýklarýndan 
herhangi birisine baþkentlik yapmamýþtýr?

A) Roma B) Babil C) Persepolis

 D) Sus E) Baðdat 

10. Ýlk Çað uygarlýklarýna ait kronoloji cetveli incelen-
diðinde, aþaðýdaki topluluklardan hangisinin diðer-
leriyle herhangi bir askeri, siyasi veya ticari iliþkide 
bulunmasý mümkün deðildir?

A) Sümerler B) Frigler C) Asurlar

 D) Lidyalýlar E) Urartular 

13. Mezopotamya’da çivi yazýsýnýn ortaya çýkýþýndan itiba-
ren kil tabletlerin toplandýðý resmi ve özel arþivler oluþ-
turulmuþtur. Asur kralý Banipal (Aþurbanipal)’in arþivi, 
bu arþivlerden farklý olarak belgelere ihtiyaç duyul-
duðunda bulunabilmesi için sistematik bir biçimde 
düzenlenmiþtir.

Banipal’in kütüphane özelliði taþýyan bu arþivi 
aþaðýdaki þehirlerden hangisinde yapýlan kazýlar 
sonucu ortaya çýkartýlmýþtýr?

A) Ninova B) Sus C) Babil

 D) Lagaþ E) Tuşpa 

14. Aþaðýdakilerden hangisi Urartularla ilgili doðru bir 
bilgi deðildir?

A)  Doðu Anadolu’da merkezi Tuþpa (Van) olan bir 
devlet kurmuþlardýr.

B) Topraklarýný, Asurlar sýk sýk iþgal etmiþlerdir.

C) Anadolu’da ticaret kolonileri oluþturmuþlardýr.

D)  Günümüze kadar ulaþan kaleler, su kanallarý ve su 
bentleri yapmýþlardýr.

E)  Maden iþlemeciliði, kaya oymacýlýðý ve kabartma 
sanatý gibi alanlarda geliþmiþlerdir.

12.

Yukarıdaki haritada yeşil renkle gösterilen, insanlık 
tarihinin en eski yerleşimlerinden biri olan bölgeyi 
tanımlayabilecek en doğru ifade aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Bereketli Hilal  B) Ön Asya

C) Avrasya  D) Maveraünnehir

E) Doğu Akdeniz

9. Ýstanbul Anadolu Lisesi’nin 9.sýnýf öðrencileri için 
düzenlediði “Ýlk Çað'da Medeniyetler Diyarý Anadolu” 
isimli gezi programýnda aþaðýdaki bölgelerden 
hangisinin yer almasý beklenemez?

A) Çorum - Hattuþaþ B) Artvin - Yusufeli

C) Van - Tuþpa  D) Ýzmir - Efes

E) Antalya - Olimpos

8.  

Özel Farabi Koleji Tarih Klubü öðrencilerinin aylýk ola-
rak çýkarttýklarý Tarih dergisinin editörü Cem, Nisan 
sayýsýnýn ana temasý olan uygarlýkla ilgili kapak resmi 
olarak yukarýdaki görseli kullanmýþtýr. Bu görselin altýn-
da ise þu bilgilere yer vermiþtir: “......Lübnan Daðlarý ile 
Doðu Akdeniz kýyýlarýnda yaþamýþlar, deniz ticareti ile 
uðraþmýþlar; Sur, Sayda, Biblos gibi önemli liman 
þehirleri kurmuþlardýr.”

Buna göre dergide ana tema yapýlan uygarlýk 
aþaðýdakilerden hangisidir?

A) Fenikeliler B) Lidyalýlar C) Ýbraniler

 D) Mýsýrlýlar E) Ýyonyalýlar 
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• Tarihin çağlara ayrılmasının ve bu ayrımın yapılmasında etkili 
olan olayların Avrupa merkezli bir yaklaşımın ürünü olduğunu 
bir önceki ünitede belirtmiştik. Buradan hareketle Orta Çağ, Av-
rupa tarihinin geleneksel ve şematik olarak üç bölüme ayrılma-
sında ortada kalan çağa verilen isimdir. Bu üç çağ, Antik Çağ’ın 
klasik medeniyetleri (Antikite / İlk Çağ), Orta Çağ ve Modern 
Zamanlardır (Modernite / Yakın Çağ). Orta Çağ, Batı Roma İm-
paratorluğu'nun çöküşü ile başlayıp İstanbul’un Fethi ile biten 
bir dönem içerisinde kademeli olarak son bulur.

A. Erken Dönem Orta Çağ
• Kavimler Göçü’nden sonra hızla yıkılış sürecine giren Roma İm-

paratorluğu, 8. yüzyılda merkezi otoritesini ve büyük güç olma 
özelliğini kaybetmişti. 5. ve 8. yüzyıllar arasında Roma İmpara-
torluğu'nun bıraktığı boşluğu yeni halklar ve feodalite doldurdu. 
Büyük bir kaosun yaşandığı bu dönemde,  Cermen kabileleri, 
imparatorluğun eski sınırlarında bölgesel egemenlikler kurdu. 
Bu kabileler İtalya’da Ostrogotlar, İspanya’da Vizigotlar, Fran-
sa’da Franklar, Britanya’da Anglo-Saksonlar ve Kuzey Afrika’da 
Vandallardır. Hunlar, Avarlar ve Vikingler gibi savaşçı toplumlar 
ise  Batı Avrupa’da yeni doğmakta olan bu toplumlar için büyük 
bir tehdit oluşturmuştur. Bu gelişmeler sonucunda Avrupa'da, 
yeni kültürler, gelenekler ve diller ortaya çıktı.

• Bu kargaşa ortamında, kültürel ve ekonomik faaliyetlerde bü-
yük gerilemeler yaşandı. Ticaret yapmak ve şehirlerarası ulaşım 
eskisi kadar güvenli olmadığından ticarette ve üretimde düşüş 
görüldü. Uzun mesafeli ticarete dayanan sanayiler, örneğin 
ipek ve seramik ticareti kısa sürede geriledi.

• 7 ve 8. yüzyıllarda Müslümanlar; İspanya, Kuzey Afrika, Mısır, 
İran (Pers/Sasani İmparatorluğu), Portekiz, Suriye ve Akde-
niz’in diğer kısımlarını ele geçirdi. Bu durum,  deniz ticaretini 
geliştirdi.

• Orta Çağ Avrupası’nda Katolik Kilisesi’nin kültürel açıdan birleş-
tirici bir etkisi vardı. Piskoposlar/keşişler aldıkları manastır eği-
timinden dolayı Orta Çağ toplumunun merkezindeydi. Ruhban 
sınıfını oluşturan bu zümre, eğitim ve politik konularda derin et-
kiye sahipti.  Bu sınıf, güçlü ailelerin (aristokratların/soyluların)  
toprak güvencesiydi. 

B. Orta Çağ’ın Zirve Dönemi
• 11. ve 13. yüzyıllar arası, Orta Çağ’ın zirve dönemi olarak kabul 

edilir.  Bu dönem, Avrupa’nın şehirleşme sürecinin, askeri geliş-
me ve düşünsel etkinliklerin canlandığı dönemdir. Bu canlanma  
“yağmacı”  İskandinavların (Vikinglerin) ve “barbar” kavimlerin 
Hıristiyanlığı kabullenmesiyle ivme kazandı. Bu dönemde Av-
rupa’nın nüfusu büyük miktarda artış göstermiştir. Nüfus şehir-
lerde yoğunlaştı ve buradaki insanlar uzaklardaki tarım alanla-

rını işgal etmeye çalıştılar. 1200’lerde gelişmekte olan şehirler, 
yollar ve nehirlerle birbirlerine bağlı ve kıtanın ortasında bulu-
nuyorlardı. İtalya’da özerk yönetimli şehirlerin ortaya çıkması; 
ekonomik hareketlenmeye, yeni dini ve ticari kurumların ortaya 
çıkmasına neden oldu. Baltık kıyısındaki ticaret şehirleri Hansa 
Birliği olarak bilinen anlaşmayı yaptılar ve bu antlaşmada Vene-
dik, Ceneviz ve Pisa gibi İtalyan şehir devletleri de yer aldı. Bu 
şehir devletleri,  ticaret alanlarını Akdeniz boyunca genişlettiler. 
Bu dönem Fransa, İngiltere ve İspanya krallıkları için şekillenme 
dönemiydi. Bu devletlerin güçlenmesi ve Hristiyanlığın yayılma-
sı Avrupa’daki birçok yerli halkı asimile olmaya zorladı. 

• Bu süreçte Bizans,  Müslüman Türklerin (Selçukluların) akınla-
rını bir türlü durduramaması üzerine Avrupa’dan yardım istedi. 
Papa’nın liderliğindeki Avrupalılar,  Bizans’a yardım etmek ve 
Kudüs’ü  Müslümanlardan geri almak için Haçlı Seferlerini baş-
lattılar. 
• Kudüs 7. yüzyılda, Yakın Doğu, Kuzey Afrika ve Anadolu’y-

la birlikte Müslüman kontrolü altına girmişti. Kluni tarikatı ve  
Tapınak Şövalyeleri, başta Kudüs olmak üzere Müslüman-
ların eline geçmiş bölgeleri geri almak için çok büyük çaba 
harcadılar.

• 8. yüzyıldan itibaren Avrupa’nın büyük bir kısmı olan güney 
bölgeleri Müslümanların eline geçmişti. 1071'de Malazgirt Sa-
vaşı’ndan sonra Bizans İmparatorluğu ciddi anlamda çöküş 
sürecine girdi. Dördüncü Haçlı Seferi’nde 1204'te Konstanti-
nopolis’in Haçlıların eline geçmesi çöküşü iyice açığa çıkardı. 
Konstantinopolis’in Bizanslılarca 1261'de geri alınmasına rağ-
men devlet artık sadece ismen bir imparatorluk haline gelmişti. 
Bu devlete 1453'te Osmanlı Devleti son verdi.

C. Geç Dönem Orta Çağ
• Geç Dönem Orta Çağ, başta Avrupa olmak üzere dünyanın pek 

çok bölgesi için felaketler ve zorluklar dönemiydi. Bu dönemde 
Avrupa'da tarım, iklim değişiminden oldukça etkilendi ve 1315-
1317 yılları arasında büyük kıtlık yaşandı. Salgın bir hastalık 
olan veba, Avrupa'da hızla  yayıldı. Kara Ölüm olarak da bilinen 
veba hastalığı, bazı bölgelerde 14. yüzyıldaki nüfusun neredey-
se dörtte üçünü öldürdü. Büyük miktarda toprak terk edildi ve 
buradaki ürünler işlenemedi. İşçi sayısında azalma sonucunda 
işçilerin maaşı arttı ve toprak sahipleri, işçileri topraklarında ça-
lışmaya ikna etmeye çalıştı. Ayrıca işçiler de daha çok kazanç 
hak ettiklerini savunarak isyan ettiler.

• Geç Dönem Orta Çağ'da Avrupa'da bunlar olurken Orta Asya 
ve Ön Asya'da Moğol istilaları; Ön Asya'da Moğol istilalarına ila-
veten Haçlı saldırıları derin bir kaotik ortam oluşturmuştur. Bu 
kriz dönemi,  Erken Modern Çağlara zemin hazırlayan sosyal, 
ekonomik ve teknolojik gelişmelere de sahne oldu.  
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ORTA ÇAĞ'DA AVRUPA

ÖNEMLİ SİYASİ  
OLAYLARI EGEMEN DÜŞÜNCESİ

EGEMEN GÜÇLERİ

BAŞLANGICI

KA VİM LER GÖ ÇÜ (375)

BİTİŞİ

İS TAN BUL’UN FET Hİ (1453)

HAÇ LI SEFERLERİ  

(1096 - 1270)

!    Veraset savaşları niteliği taşıyan Yüzyıl ve 
Çifte Gül savaşları Avrupa’da feodaliteyi 
zayıflatmış, mutlak krallıkları güçlendiril-
miştir.

YÜZ YIL SA VAŞ LA RI  

(1337 - 1453)

MAG NA CAR TA (BÜ YÜK ŞART) 

(1215)

SKO LAS TİZM (Dog ma tik Dü şün ce)

FE ODA Lİ TE (De re bey lik)

KİLİSE
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2. Kavimler Göçü sonucunda, Orta Çağ Avrupası'na 
egemen olan feodalite rejiminin, 

• kralların elinde bulunan yetkilerin, çok sayıda dere-
beyi arasında  bölüşülmesi,

• senyör denilen derebeylerin hem toprağın, hem de 
onu işleyen çiftçinin sahibi olması, 

özelliklerine dayanarak,

I. Halk, senyör tarafından ezilmekte ve sömürülmek-
tedir. 

II. Siyasi, sosyal ve ekonomik yaşamda soylular etki-
lidir.

III. Senyörün, himayesindeki insanlar üzerinde sınırsız 
hakları vardır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 

A) Yal nız I B) Yal nız II C) Yal nız III

 D) I ve II E) I, II ve III 

1. Balamir'in komutasındaki Hun topluluklarının 
Karadeniz'in kuzeyindeki Barbar kavimleri, Avrupa 
içlerine doğru göç etmeye zorlaması sonucu meydana 
gelen olaya "Kavimler Göçü" adı verilir.

Aşağıdakilerden hangisi Kavimler Göçü'nün sonuç-
larından biri değildir?

A)  Roma İmparatorluğu'nun parçalanması

B)  Avrupa'da feodal sistemin doğması

C) Avrupa'nın etnik yapısının değişmesi

D)  Avrupa Hun İmparatorluğu'nun kurulması

E)  Moğol İmparatorluğu'nun etki alanının genişlemesi 

6. Derebeylik olarak da anılan feodalizm, başta Orta Çağ 
Avrupası olmak üzere tarihin birçok evresinde rastla-
nan toplumsal, siyasal ve ekonomik örgütleniş biçimi-
dir. 

Aşağıdakilerden hangisi bu örgütlenmenin özellik-
lerinden biri değildir?

A) Merkezî otorite zayıftır.

B)  Yerellik görülür. 

C) Kendi kendine yeterlik üzerine kuruludur.

D)  Zenginliğin ölçüsü topraktır.

E)  Pazar ekonomisi ve rekabet gelişmiştir.

3. Kavimler Göçü’nün aşağıdaki sonuçlarından han-
gisi Avrupa’nın siyasi yapısının değiştiğine doğru-
dan kanıt gösterilebilir?

A) Kilisenin baskısının artması

B) Feodalitenin güçlenmesi

C) Toplumsal sınıfların yaygınlaşması

D) Hristiyanlığın yayılması

E) Etnik yapının değişikliğe uğraması

4. Kavimler Göçü’nün sonucunda meydana gelen,

I. Roma İmparatorluğu’nun ikiye ayrılması,

II. barbar kavimlerin Avrupa içlerine girmesi,

III. feodal sistemin yaygınlaşması

durumlarından hangileri, Avrupa’nın bugünkü etnik 
yapısının oluşumuna katkı sağladığı söylenebilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

 D) II ve III E) I, II ve III 

5. Orta Çağ Avrupası'nda, ruhban sınıfının gücü gittikçe 
artmış; bu sınıf, dinin yanında siyasi güç de kazanmış-
tır. Krallar, papaların yanında basit bir yönetici duru-
muna düşmüşlerdir. Kilise; endüljans, enterdi, aforoz 
ve engizisyon gibi yöntemlerle dini sömürü aracı ola-
rak kullanmıştır. Halk elindeki toprağı çeşitli yöntemler-
le kiliseye bağışlayarak ya da kaptırarak, serf durumu-
na düşmüştür.

Bu bilgiye göre, aşağıdakilerden hangisine ulaşıla-
maz? 

A) Dinsel gücün, siyasal güçten üstün olduğuna 

B) Din adamlarının halkın dinsel duygularını sömürdü-
ğüne 

C) Tarımsal faaliyetlerin öneminin azaldığına 

D) Kilisenin yargı yetkisine sahip olduğuna

E) Din adamlarının ayrıcalıklı bir sınıf olduğuna 
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8. Feodalite (derebeylik), Orta Çağ Avrupası'nda görülen 
siyasi yönetim şeklidir. 

Aşağıdakilerden hangisi, feodalitenin özelliklerin-
den biri değildir? 

A) Eşitsizliğe dayalı bir yönetimdir. 

B) Zenginlik ölçüsü topraktır. 

C) Toprağın ve köylünün sahibi senyörlerdir. 

D) Himaye sistemine dayalıdır. 

E) Burjuva sınıfı toplumsal ve siyasi alanda güçlüdür.

13. Orta Çağ'ın en önemli tüccar topluluklarından olan 
Venedik ve Cenevizliler, Akdeniz ticaretinde oldukça 
etkiliydiler. Türkiye Selçuklu sultanları, Venediklilerle 
yaptıkları ticari antlaşmalarla ve onlara tanıdıkları vergi 
indirimleriyle ülkelerindeki ticareti canlandırmaya çalış-
mışlardır. Bu süreçte, Türkiye Selçuklu paralarının da 
İtalya'nın genelinde kullanımda olduğu görülmüştür.

Bu bilgiye dayanarak aşağıdaki yargılardan hangi-
sine ulaşılamaz?

A) Türkiye Selçuklu Devleti, Venediklilere karşı askeri 
ve ekonomik baskı uygulamıştır.

B) Venedikli tüccarlar Anadolu'da ticari faaliyetlerde 
bulunmuştur.

C) Türkiye Selçuklu Devleti, İtalyan şehir devletleriyle 
etkileşim içinde olmuştur.

D) Orta Çağ'da Türkler ve İtalyanlar, Akdeniz ticare-
tinde etkili olmuştur.

E) Türkiye Selçuklu Devleti, ticaretin gelişmesine 
önem vermiştir.

11.  I. Hal kın ha be ri ol ma dan ye ni ver gi ko yul ma ya cak

II. Kral, ka nun la ra uy gun suz hare ket et me ye cek

III. Hal kın can ve mal gü ven li ği ka nun gü ven ce si al tı na 
alı na cak

Mag na Car ta’da yer alan yu ka rı da ki hü küm ler den 
han gi le ri, İngiltere’de hu kuk dev le ti an la yı şı nın 
yer le şe ce ği ni gös te rir ni te lik te dir?

A) Yal nız I B) Yal nız II C) I ve III

 D) II ve III E) I, II ve III 

9. Orta Çağ’da Avrupa’da soylular, sahip oldukları geniş 
topraklarda, köle statüsündeki köylüleri çalıştırmışlardır.

Buna göre, Orta Çağ Avrupası ile ilgili,

I. Sınıflı toplum yapısı vardır.

II. Kilisenin ekonomik gücü sınırlıdır.

III. Aristokratlar sınıfı siyasi güce sahiptir.

yorumlarından hangileri yapılabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

 D) I ve III E) I, II ve III 

10. 1203 yılında Kudüs’ü almak için tekrar harekete geçen 
haçlılar, Bizans’ın içinde bulunduğu kargaşa ortamını 
fırsat bilerek İstanbul’a gelmişler ve kenti üç gün içinde 
ele geçirmişlerdir. Latinler, İstanbul’daki bütün evleri 
ve kiliseleri yağmalayarak, Ortadoksların kutsal tasvir-
lerini (ikonlar) kırmışlar ve sonunda 1204 yılında “Latin 
İmparatorluğu” adlı bir devlet kurmuşlardır.

Bu bilgiye dayanarak,

I. XIII. yüzyıl başlarında Bizans’ta iç karışıklıkların 
yaşandığı,

II. Katoliklerin, Ortodoksların dini sembollerine zarar 
verdiği,

III. Latinlerin, Bizans’taki kargaşa ortamına son verdiği

durumlarından hangilerinin geçerli olduğu savunu-
labilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

 D) I ve III E) II ve III 

12. Aşağıdakilerden hangisinin Orta Çağ’da yaşanan 
gelişmelerden biri olduğu söylenemez?

A)  Anadolu’da Türk-İslam kültürünün yaygınlaşması

B)  Balkanlar’da dini ve siyasi bölünmüşlüğün yaşan-
ması

C)  Avrupa’da burjuva sınıfının siyasi yaşama damga-
sını vurması 

D)  Orta Doğu’da İslam Rönesansı’nın yaşanması

E)  Avrupa’da çeşitli Türk devletlerinin kurulması

7. Skolastik düşüncenin egemen olduğu Orta Çağ 
Avrupa’sına “Karanlık Devir” denilmiştir.

Orta Çağ Avrupa’sının bu şekilde tanımlanmasında,

I. otorite boşluğunun yaşanması,

II. bilim ve teknik alanda geri kalınması,

III. halkın kendi arasında yıllarca savaşması

durumlarından hangilerinin doğrudan etkili olduğu 
savunulabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

 D) I ve III E) II ve III 
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