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Tarih Nedir?
Tarih Biliminin Özellikleri
Tarihe Yardımcı Bilimler
Tarih ve Zaman
Geçmişten Günümüze
Tarih Yazıcılığı

TARİH NEDİR?
Tarih, geçmiþteki insan topluluklarýnýn yaþayýþlarýný, birbirleriyle olan iliþkilerini, kültür ve uygarlýklarýný;
- yer ve zaman göstererek,
- kaynaklara (belgelere) dayalı olarak,
- objektif (tarafsýz/nesnel) bir þekilde,

Etkinlikleri

 TARİH VE ZAMAN

Konu
Soruları

Anlatımı
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Konu

Konu

FASİKÜL

SORU - 1 (ÖSYM)
“Tarih yazmak, tarih yapmak kadar mühimdir. Yazan yapana sadık kalmazsa değişmeyen hakikat, insanlığı şaşırtacak
bir mahiyet alır.”
Mustafa Kemal, bu sözüyle tarihçinin aşağıdaki niteliklerinden hangisine işaret etmemiştir?

- neden-sonuç iliþkisi içerisinde
inceleyen sosyal bir bilim dalıdır.

A) Öznellik

B) Bilimsellik

D) Belgelere dayanma

TARÝH BÝLÝMÝNÝN ÖZELLÝKLERÝ
yy Tarih, geçmiþte yaþanan olaylarý inceler. Bu nedenle
tarihi olaylar tekrarlanamaz, gözlemi ve deneyi yapýlamaz.
!T
 arihi diðer bilimlerden ayýran en önemli özelliktir.
yy Tarihi bilgiler kesin deðildir. Bulunacak her yeni belge, mevcut bilgileri güçlendirebilir veya deðiþtirebilir.
yy Tarih, belgelere dayalý olarak yazýlýr.
yy Tarihi olaylarýn yeri ve zamaný belli olmalýdýr.
! Tarih bu özelliði bakýmýndan edebiyattan ayrýlýr.
yy Tarihi olaylar arasýnda neden - sonuç iliþkisi vardýr.
yy Tarih, toplumlarý çok yönlü etkileyen, uygarlýða katkýsý olan kiþi ve olaylarý konu alýr.
yy Tarihi olaylar, tarafsýz (objektif) bir þekilde incelenmelidir.
yy Tarihi olaylar deðerlendirilirken, olayýn gerçekleþtiði
dönemin koþullarý dikkate alýnmalýdýr. Geçmiþ, günümüz deðer yargýlarýný kullanmadan, kendi koþullarý
çerçevesinde deðerlendirilmelidir. Bunun için geçmiþte yaþamýþ insanlarýn durumlarýný, onlarýn gözüyle anlamaya (tarihsel empati yapmaya) çalýþmalýyýz.
yy Tarihî bilgi kanýtlara dayalý olmasýnýn yaný sýra tarihçilerin deðerlendirme ve yorumlarýný da içerir. Ayný
tarihsel olayý, farklý kaynak ve zihniyet ile deðerlendirmek, farklý yorumlara neden olur.

C) Tarafsızlık
E) Nesnellik

TARÝHÝN KAYNAKLARI
Tarih, geçmiþi incelediði için deney ve gözlem yöntemini
kullanamaz. Tarih, ancak kaynaklara dayalý olarak yazýlýr.
Geçmiþten günümüze gelen her türlü belgeye “kaynak”
denir. Kaynaklar önce kendi içinde “Birinci Elden Kaynaklar” ve “Ýkinci Elden Kaynaklar” olmak üzere ikiye
ayrýlýr.
Birinci Elden Kaynaklar: Tarihi olayýn geçtiði döneme
ait belgeler ve bulgulardýr.
Ýkinci Elden Kaynaklar: Tarihi olayýn geçtiði döneme
yakýn ya da o dönemin kaynaklarýndan yararlanarak
meydana getirilen eserlerdir.
“Birinci Elden Kaynaklar” ve “Ýkinci Elden Kaynaklar” da
niteliðine göre “Yazýlý, Sözlü, Gerçek Eþya ve Nesneler,
Sesli ve Görüntü Kaynaklar” olmak üzere 4 grupta toplanýr.
Yazılı Kaynaklar: Kitabeler, tabletler, kitaplar, paralar,
mühürler, fermanlar, antlaşma metinler vb.
Gerçek Eşya ve Nesneler: Arkeolojik buluntular, mezarlar, fosiller, heykeller, mağara resimleri, silahlar vb.
Sözlü Kaynaklar: Destanlar, efsaneler, mitler, şiirler vb.
Sesli ve Görüntülü Kaynaklar: Filmler, fotoğraflar, CD
ve DVD'ler, resimler vb.

U Y AR I
yy Birinci elden kaynaklar yaþandýðý dönem hakkýnda
daha detaylý bilgi verdiði için ikinci elden kaynaklara
göre daha önemlidir. Birinci elden kaynaklar içinde ise
yazýlý kaynaklar daha önemlidir.
yy Yazýlý kaynaklar daha detaylý ve doðru bilgiler saðlar.
yy Tarih, yazýnýn bulunuþuyla baþlar (MÖ 3200). Tarih Öncesi Çaðlarda yazýlý kaynaða rastlanmaz.
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Analitik Tarih

Tarih ve Zaman

SORU - 2 (ÖSYM)

SORU - 3 (ÖSYM)

Tarih öğretmeni sınıfa ferman, tarihî para, Çanakkale’de şehit
düşen bir askerin hatıratı, İstiklal madalyası ve Halil İnalcık’ın
Devlet-i Aliyye isimli eserini getirerek, öğrencilerine bu materyallerden hangisinin birinci el kaynaklar içerisinde yer alamayacağını sormuştur.

Tarih bilimi; ferman, berat, vakfiye ve benzeri belgelerin
yazılarının okunabilmesi için aşağıdaki bilgi alanlarının
hangisinden yararlanır?
A) Paleografi

Öğrencilerin bu soruya doğru cevap olarak aşağıdakilerden hangisini vermesi beklenir?
A) Halil İnalcık’ın eseri

B) Şehidin hatıratı

C) Tarihî para		

D) Ferman

B) Nümizmatik

D) Antropoloji

C) Epigrafi

E) Etnografya

E) İstiklal madalyası

TARÝHE YARDIMCI BÝLÝMLER
Tarih ancak kaynaklara dayalý olarak yazýlýr. Kaynak
yoksa tarih de yoktur. Fakat tarihçi ihtiyaç duyduðu tüm
kaynaklara ulaþamaz; ulaþsa bile tüm kaynaklarý inceleyemez. Bunun için de araþtýrmalarýnda baþka bilim
dallarýndan yardým alýr. Dolayýsýyla bu yardýmlaþmanýn
amacý istenilen kaynaklara ulaþmak ve ulaþýlan kaynaklar hakkýnda daha detaylý bilgi elde etmeye yöneliktir.
Tarihçinin yardým alacaðý bilimler incelediði alana göre
çeþitlilik gösterir. Örneðin, Osmanlý Ýktisat Tarihi’ni inceleyen bir tarihçi, istatistik biliminden, Hitler’in hayatýný inceleyen bir tarihçi psikoloji biliminden yardým alabilir. Bu
çerçevede tarihçinin yardým alacaðý bilimler pek çoktur.
Fakat en çok yardým alýnan bilimler aþaðýdakilerdir:

SORU - 4 (ÖSYM)
Ela Öğretmen tarih dersinde, öğrencilerine anıt ve taşlardaki yazıların okumasında tarih biliminin yararlandığı alanı sormuştur.
Öğrencilerin aşağıdakilerden hangisini cevap olarak vermesi beklenir?
A) Etnografya

B) Heraldik

D) Antropoloji

C) Epigrafi

E) Nümizmatik

Coğrafya: Yer bilimi
Filoloji: Dil bilimi
Kimya (Karbon 14): Tarihi belgelerin orijinalliðini ve
yaþlarýný belirlemede tarihe yardýmcý olan bilim
Kronoloji: Zaman bilimi
Geneoloji: Soy kütüklerini inceleyen bilim
Etnografya: Topluluklarýn kültürlerini inceleyen bilim

SORU - 5 (ÖSYM)

Heraldik: Armalarý inceleyen bilim

Kayseri yakınlarındaki Kültepe’de yapılan kazılarda, Asurlu
tüccarlara ait karum adı verilen bir pazar yeri ve çivi yazısıyla yazılmış ticari ve hukuki içerikli kil tabletler bulunmuştur.

Paleografya: Yazý bilimi

Tarih biliminde bu bilgilere,

Antropoloji: Ýnsan ýrkýnýn oluþumunu ve kültürlerin geliþimini inceleyen bilim (Fosilleri inceleyen alt dalýna Paleantropoloji denir.)

I.

Nümizmatik (Meskûkat): Eski paralarý inceleyen bilim

III. antropoloji

Diplomatik: Siyasi belgeleri inceleyen bilim

bilimlerinin hangilerinden yararlanılarak ulaşıldığı savunulabilir?

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

NOT
 arihçi, yaptýðý araþtýrmanýn niteliðine göre; edebiyat, felT
sefe, sosyoloji, iktisat, istatistik, hukuk ve sanat tarihi gibi
bilimlerden de yardým alabilir.

paleografi,

II. arkeoloji,

A) Yalnız III

B) Yalnız I
D) I ve II

C) I, II ve III
E) Yalnız II
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Tarih ve Zaman
TARÝH ÖÐRENMENÝN YARARLARI

TARÝHÝN KONUSU

1. Ýnsanlarýn düþünme yeteneklerini geliþtirir.

Tarihin konusu, insanlarýn geçmiþteki faaliyetleri ve býraktýklarý eserlerdir. Bunlar Tarihî eser, Tarihî vaka (olay)
ve Tarihî vakýa (olgu) olmak üzere 3 baþlýkta toplanýr.

2. Ýnsanlarýn kültür seviyelerini yükseltir.
3. Günümüz olaylarýnýn daha iyi anlaþýlmasýný ve gelecekle ilgili daha saðlýklý planlar yapýlmasýný saðlar.
4. Empati yeteneðini geliþtirir.
5. Olaylara geniþ açýdan bakarak, yapýcý, hoþgörülü ve
yararlý olmayý öðretir.
6. Ýnsan, aile, millet ve vatan sevgisinin yanýnda barýþ
içinde yaþama fikrini güçlendirir.
7. Diðer insan, toplum ya da milletlerle iliþkilerde temel
deðerlerin oluþmasýna katkýda bulunur.
8. Araþtýrma, kanýt kullanma, sorgulama, neden-sonuç
iliþkisi kurma, eleþtirel düþünme, empati, zaman
ve kronoloji ile deðiþim ve sürekliliði algýlama gibi
yaþam becerileri kazanmayý saðlar.

Tarihi Eser: Geçmişten günümüze ulaşmış tüm arkeolojik, mimari ve tarihî kaynaklardır.
Örnek: Selimiye Camii
Tarihî vaka (olay): Baþlangýç ve bitiþ tarihi bellidir. Belli
bir yerde ve zamanda gerçekleþmiþtir. Tekrarý yoktur.
Örnek: Malazgirt Savaşı
Tarihî vakýa (olgu): Benzer türdeki tarihî olaylarýn uzun
süreçte meydana gelen sonuçlarýdýr. Genellik ve süreklilik gösterir.
Örnek: Anadolu’nun Türkleþmesi
!	
Anadolu’nun Türkleþmesi, Malazgirt Savaþý ile baþlamýþ; bu doðrultuda yapýlan diðer savaþlar ve Anadolu’ya yapýlan eserler bu sürece katkýda bulunmuþtur.

UYARI
Unutulmamalýdýr ki geçmiþteki insan neyse, bugünkü insan da aynýdýr. Dolayýsýyla geçmiþteki insan ve insan davranýþlarýný bilmek, bugünün insanýný anlama konusunda
bize mükemmel bir donaným kazandýrýr.

U Y AR I
Ýnsanlarýn kontrolü dýþýnda meydana gelen doða olaylarý tarihin konusu deðil; pozitif bilimlerin konusudur. Tarih, insanlarýn geçmiþteki faaliyetlerini inceleyen sosyal
bir bilimdir.

SORU - 6 (ÖSYM)
Tarih öncesi çağların işlendiği bir derste aşağıdaki konuşma geçer:
Öğrenci:
– Öğretmenim, geçmişte yaşanmış bir olayı bilmemizin bize
ne faydası olacak? Hayatta bizim ne işimize yarayacak?

SORU - 7 (ÖSYM)

Öğretmen:

Tarihî Olay: Başlangıç ve bitiş tarihi bellidir. Belirli bir yerde ve
zamanda gerçekleşir.

– Tarih okumak, ----.
Bu konuşmada boş bırakılan yere,
I.

başkalarının yaşadığı olayların neden sonuçlarından
dersler çıkarmayı sağlar

II. geçmiş çağlar üzerine düşünerek insanlık bilincini geliştirir
III. başkalarının yaşadıklarını zihinde canlandırarak empati
yeteneğini geliştirir

Tarihî Olgu: Aynı türdeki olaylar bütünüdür. Genellik ve süreklilik gösterir.
Bu bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisi tarihî olguya
örnek gösterilebilir?
A) Lozan Barış Antlaşması
B) Cumhuriyetin ilanı
C) Kurtuluş Savaşı

yargılarından hangileri getirilebilir?

D) Anadolu’nun Türkleşmesi
A) Yalnız I

B) Yalnız II
D) II ve III

4

C) I ve II

E) Tanzimat Fermanı’nın ilanı

E) I, II ve III

Analitik Tarih

Tarih ve Zaman
TARÝHÝN DEVİRLERİ
TARÝH ÖNCESÝ DEVÝRLER

TARÝH DEVÝRLERÝ

a) Taþ Devri

a) Ýlk Çað (MÖ 3200 - MS.375)

1.	Eski (Yontma) Taþ Devri

lar, Kavimler Göçü ile

(Paleolitik)
		 (MÖ 600.000 – 10.000)
2.	Orta Taþ Devri
(Mezolitik)
		 (MÖ 10.000 – 8000)
3.	Yeni (Cilalý) Taþ Devri
(Neolitik)
		 (MÖ 8000 – 5500)
b) Maden Devri

(MÖ 5500 - MÖ 3500)
1. Bakýr Devri (Kalkolitik)

• Yazýnýn bulunuþuyla baþ-

sona erer.
b) Orta Çað (375 - 1453)
• Kavimler Göçü ile baþlar,

Tarih ancak kaynaklara dayalý olarak yazýlýr. Tarihi kaynaklara genellikle müzelerde, kütüphanelerde ve arkeolojik
kazýlarda ulaþýlýr. Ören yerlerinde yapýlan arkeolojik kazýlarda, topraðýn üstünden altýna doðru farklý dönemlere ait
buluntulara (kaynaklara) rastlanabilir. Bu buluntularýn niteliði, o ören yeri ile ilgili olarak bizi farklý deðerlendirmelere
götürür. Bununla ilgili aşağıdaki iki örneği inceleyelim.

Ýstanbul’un fethi ile sona

Demir Zýrh

erer.

B

Tunç kolye

c) Yeni Çað (1453 - 1789)
• Ýstanbul’un fethi ile baþ-

lar,

B Höyüðü

AA Höyüðü
Höyüğü

S

Bakýr bardak

Fransýz Ýhtilali ile

Seramik tabak

sona erer.
d) Yakýn Çað (1789 - ....)

Taþ býçak

•
Fransýz Ýhtilali ile baþlar

2. Tunç Devri

ve günümüzde de devam

3. Demir Devri

eder.
Bu ören yerinde uygarlýðýn geliþimi tarihsel sýraya uygun gerçekleþmiþtir. Yontma Taþ Devri’nden, Demir
Devri’ne kadar tüm dönemler birbiri ardýna yaþanmýþtýr.

A Höyüðü

U YARI

Tarihi devirlerin bu þekilde dönemlendirilmesi
Demir hem
Zýrh göreceli hem de Avrupa tarihi merkezlidir ve Türk tarihiyle de
Tunç kolye
örtüþmemektedir. Oysa Türk tarihi; Avrupa
milletlerinin
tarihi gibi sýnýrlarý belirli bir coðrafyada deðil, ayný zaman
Bakýr bardak
dilimi içerisinde deðiþik coðrafyalarda meydana gelmiþtir.

Höyüğü
BBHöyüðü

Bakýr para
Seramik tabak

Seramik tabak
Taþ býçak

NOT
ii Y
 azýnýn bulunmasýndan önceki devirler “Tarih Öncesi Devirler”, yazýnýn bulunuþundan (MÖ 3200) sonraki
devirler ise “Tarih Devirleri” olarak adlandýrýlýr.

Bu ören yerinde uygarlýðýn geliþimi tarihsel sýraya uygun
gerçekleþmemiþtir. Buradaki topluluk Cilalý Taþ Devri’ni
yaþarken birden Tarihi Devirlere (Paraya, Tarih Öncesi
Devirlerde rastlanmaz) geçmiþtir. Dolayýsýyla aradaki Maden Devri atlanmýþtýr. Bunun nedeni ise Cilalý Taþ Devrini
yaþayan buradaki topluluðun kendisinden daha ileri düzeydeki bir topluluktan etkilenmesidir.

ii Tarih öncesinin devirlere ayrýlmasýnda araç-gereç
yapýmýnda kullanýlan malzemeler etkili olmuþtur.

NOT

ii Tarihin çaðlara ayrýlmasýnda evrensel nitelik taþýyan
olaylar etkili olmuþtur.

Topluluklar birbirlerini genellikle savaþlar, göçler ve ticaret yoluyla etkilemiþlerdir.
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Tarih ve Zaman
TARÝH VE ZAMAN
Tarih kelimesi, Arapça "kamer, ay, zaman" anlamýna gelir. Buna göre tarih kelimesinin anlamý, "ay"ýn tarihi demektir. Bu
anlam bir taraftan tarihî olayýn meydana geliþ anýný belirlemek, diðer taraftan “anlatmak, hikâye etmek, nakletmek” anlamlarýna gelmektedir. Zamanýn "dün-bugün-yarýn" þeklinde

Milattan Önce (MÖ)

taksimi insan aklýnýn bir ürünüdür. Aslýnda geçmiþi anlama
çabasý, geleceðe dönük bir yön bulma faaliyetidir. Farklý toplum ve kültürler, geçmiþin dönemlendirilmesinde kendi tarihlerindeki önemli olaylarý dikkate almýþlardýr. Bunun sonucunda zaman içinde farklý takvimler ortaya çýkmýþtýr.

Milattan Sonra (MS)

O

99 - 0
1. yüzyýl

0 - 99
1. yüzyýl

99 - 50
1. yüzyýlýn ilk yarýsý
99 - 75
1. çeyrek

49 - 0
1. yüzyýlýn ikinci yarýsý

74 - 50
2. çeyrek

49 - 25
3. çeyrek

0 - 49
1. yüzyýlýn ilk yarýsý

24 - 0
4. çeyrek

0 - 24
1. çeyrek

50 - 99
1. yüzyýlýn ikinci yarýsý

25 - 49
2. çeyrek

50 - 74
3. çeyrek

75 - 99
4. çeyrek

Hz.

Ýsa’nýn doðumu (Milat), Miladi takvimin baþlangýcý olarak kabul edilir. Milattan önceki tarihler günümüze yaklaþtýkça küçülürken milattan sonraki tarihler günümüze yaklaþtýkça büyür.
Milat

MÖ
500

400

300

200

100

0

MS
100

200

300

400

500

TARÝH BOYUNCA TÜRKLERÝN KULLANDIÐI TAKVÝMLER
TAKVÝMÝN ADI YIL SÝSTEMÝ

12 Hayvanlý
Türk Takvimi

Hicri Takvim

Celali
Takvimi

ÖZELLÝKLER

Güneþ

Ýslamiyet’ten önceki Türk topluluklarý tarafýndan
kullanýlmýþtýr. Türklerden baþka Çinliler ve Tibetliler
tarafýndan da kullanýlmýþtýr. Her yýl bir hayvan adýyla
anýlmýþtýr.

Ay

Hz. Muhammed’in Mekke’den Medine’ye hicretini
[622] baþlangýç yýlý olarak esas almýþtýr. Hz. Ömer
Dönemi'nde hazırlanan bu takvim, Ýslam ve Türk –
Ýslam devletleri tarafýndan kullanýlmýþtýr.

Güneþ

Büyük Selçuklu Sultaný Melikþah tarafýndan Ömer
Hayyam’a yaptýrýlmýþtýr. Baþlangýç tarihi 1079 yýlý
kabul edilmiþtir.
!

Selçuklularda Hicri ve Celali Takvim beraber kul-

lanýlmýþtýr.

Rumi
Takvim

Güneþ

Osmanlý Devleti’nde mali iþlerde aksama olmamasý
için kullanýlmýþtýr. Baþlangýç yýlý olarak Hicret (622)
kabul edilmiþtir. Tanzimat Döneminde son þekli
verilen Rumi Takvim’de 1 Mart yýlbaþý olarak kabul
edilmiþtir.
!

Osmanlýlarda Hicri ve Rumi Takvim beraber kul-

lanýlmýþtýr.

Miladi Takvim
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Güneþ

Hz. Ýsa’nýn doðumu baþlangýç olarak kabul edilmiþtir.
Bu takvim Türkiye’de 1 Ocak 1926’dan itibaren kullanýlmaya baþlanmýþtýr.

Analitik Tarih

Tarih ve Zaman
TARÝHÝN BÖLÜMLERÝ
Yazýlýþ Þekline Göre:

Kapsamýna Göre:

Zamana Göre:

Mekana Göre:

ii Hikayeci Tarih

ii Genel Tarih

ii Cilalý Taþ Devri Tarihi

ii Türkiye Tarihi

ii Öðretici (Pragmatik) Tarih

ii Özel Tarih

ii Ýlk Çað Tarihi

ii Avrupa Tarihi

ii Kronik Tarih

Konuya Göre:

ii XX. Yüzyýl Tarihi vb.

ii Orta Asya Tarihi vb.

ii Araþtýrmacý (Neden-Nasýlcý) Tarih

ii Sanat Tarihi

ii Sosyal Tarih

ii Bilim Tarihi vb.

ii Dinler Tarihi

GEÇMÝÞTEN GÜNÜMÜZE TARÝH YAZICILIÐI
HÝKÂYECÝ TARÝH: Eski Yunan’da MÖ V. yüzyýlda
yaþamýþ olan Heredot’un yazdýðý tarih bu türün ilk örneðidir. Hikâyeci tarihte, hikâye ve efsanelerle dolu bilgiler nakledilir. Yer ve zaman belirtilmekle birlikte sebep
- sonuç iliþkisi üzerinde durulmaz.
ÖÐRETÝCÝ TARÝH: Bu tarih yazýcýlýðýnýn ilk temsilcisi, Eski Yunan’da yaþamýþ Tukidides’tir. Öðretici tarihte; topluma fayda saðlamak, toplumun milli ve ahlaki
deðerlerini geliþtirmek amaçlanmýþtýr.
KRONÝK TARÝH: Tarihi olaylarýn oluþ sýrasýna göre sýralandýðý tarih anlayýþýdýr. Hitit anallarý, Osmanlý vekayinameleri, Rus kronikleri bu türün örnekleridir.
! Vakanüvislik tarzý tarih yazýcýlýðý olaylarý kaydetmekle
yetinirken belgelerin sorgulanmasýna dayalý tarih yazýcýlýðý
sebep ve sonuç baðlantýlarý çerçevesinde olaylardan olgulara ulaþmaya çalýþýr.

ARAÞTIRMACI TARÝH: XIX. yüzyýlda doðmuþ olan
araþtýrmacý tarih anlayýþýnda, tarihi olaylar kaynaklara
dayalý olarak araþtýrýlýr ve baþvurulan kaynaklar oluþturulan eserlerde dipnot olarak belirtilir. Ayrýca eserlerde,
olaylarýn geliþimi, yeri, zamaný, sebepleri, sonuçlarý ve
bunlarýn arasýndaki iliþkiler bir bütün olarak ele alýnýr.
Araþtýrmacý ve akademik tarihçiliðin kurucusu kabul
edilen Leopold von Ranke, tarihi diðer disiplinlerden
ayýrarak, kendine has metodlarý olan bir çalýþma sahasý
haline getirdi. Ranke için belge (özellikle birinci elden
kaynaklar), kutsal olmasýnýn yaný sýra, vazgeçilmezdir.
Ona göre, belge yoksa, tarih de yoktur.
SOSYAL TARÝH: XIX. yüzyýlda Auguste Comte’un öncülüðünde geliþen bu tarih anlayýþýnda, metafizik ve
doðaüstü güçler yerine somut olaylar anlatýlmakta, toplumlarýn yaþayýþlarý ve kültürleri ele alýnmaktadýr. Bu anlayýþýn geliþmesinde Fransýz tarihçi Lucien Febvre ile
Marc Bloch tarafýndan çýkartýlan “Annales” isimli dergi
ve bu derginin yaptýðý yayýnlar etkili olmuþtur. Bu ekolün ülkemizdeki önemli temsilcileri olarak Ömer Lütfi
Barkan, Fuat Köprülü ve Halil Ýnalcýk gösterilebilir.

TÜRKLERDE TARÝH YAZICILIÐI
Türklerde tarih yazýcýlýðýnýn ilk örneði, Göktürkler Dönemi'nde Yoluð Tigin tarafýndan yazýlmýþ Orhun Kitabeleridir. Göktürklerden Osmanlýlara kadar geçen dönemde hikayeci ve kronik tarih türünde eser veren tarihçiler
olduysa da, tarih yazýcýlýðýnýn bir meslek olarak ortaya
çýkmasý Osmanlýlar Dönemi'nde olmuþtur. Osmanlýlarda devlet tarafýndan desteklenen tarih yazýcýlarýna baþlarda “þehnameci” denirken daha sonralarý “vakanüvis” denmiþtir. Ýlk Osmanlý vakanüvisi Naima Efendi’dir.
Vakanüvislerin eserleri dýþýnda yazýlmýþ Hoca Sadettin
Efendi, Âþýk Paþazade, Oruç Bey, Peçevi ve bir devlet
adamý olan Ahmet Cevdet Paþa’nýn da önemli tarih kitaplarý vardýr.
Vakanüvislikte, olaylarýn ortaya çýkýþ nedenleri üzerinde durulmaz ve olaylar olduðu gibi nakledilir. Osmanlý
Devleti'nde de bu anlayýþ devam etmiþ ve resmî tarihçilik, vakanüvislik adý altýnda XVIII. yüzyýl baþýnda kurumlaþmýþtýr. Osmanlý Devleti'nde bu tarz tarih yazýcýlýðý
yapanlara vakanüvis, Batý dünyasýnda ise analist denmiþtir. Vakayinâmeler, kronikler ve yýllýklar (annal) tarihî
olaylarý yýllara göre kronolojik olarak sýralayan yazýlý belgelerdir. Bu yolla, kesintisiz bir tarih kaynağı sunulmuştur. Tarih yazýmýnda yaþanan deðiþimler, Osmanlý tarihçiliðine II. Meþrutiyet döneminde yansýmaya baþlamýþtýr.
Aslýnda Tanzimat Dönemi'nde Ahmet Cevdet Paþa gibi
tarihçiler klasik vakanüvislik anlayýþýndan çýkarak eserlerinde birinci el belgeleri eleþtirel bir incelemeden geçirerek kullanýlmýþlardýr.
II. Meþrutiyet, Türk tarihçiliðinde Batý'daki yöntem ve
yaklaþýmlarýn yaygýnlaþmaya baþladýðý bir dönemdir.
Türk tarihçiliðindeki bu deðiþim, Atatürk'ün etkisiyle
Cumhuriyet Dönemi'nde de hýzlanarak devam etmiþtir.
Atatürk, Batý'da Türklere karþý iftiralara, kimi zaman hakaret seviyesine varan suçlamalara karþý koymak amacýyla Türk Milleti'nin kimliðini tanýtmak, Türk tarih ve medeniyetini bilimsel yöntemlerle araþtýrmak için 1931'de
"Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti"ni kurdurmuþ ve bu kurum
1935'te "Türk Tarih Kurumu" adýný almýþtýr. Fuat Köprülü,
Ömer Lütfi Barkan ve Halil Ýnancýk gibi tarihçiler Türk tarihçiliðini dünya standartlarýna yükseltmiþlerdir.
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KÝM KÝMDÝR?
HEREDOTOS (HEREDOT)

MÖ 484 - MÖ 425 yýllarý arasýnda Halikarnas’ta yaþamýþ ünlü Yunan tarihçisidir. Tarihin babasý olarak anýlýr.

THUKÝDÝDES (TUKÝDÝDES)
MÖ 460 - MÖ 400 yýllarý arasýnda Atina’da yaþamýþ ünlü Yunan tarihçisidir. Thukidides eserlerini halkýna siyasi
bir eðitim kazandýrmak ve onlarý siyasi açýdan bilgilendirmek için yazmýþtýr.
İBN-İ HALDUN
Ýbn-i Haldun, 1332 1406 yýllarý arasýnda
yaþamýþ ünlü bir Ýslam bilginidir. Ýbn-i
Haldun'a göre insanlýk tarihi düz bir
çizgi (Çizgisel/İlerlemeci) ile açýklanamaz, tam tersine
dairesel
(Dairevî/
Döngüsel) bir yapýdadýr. Ýbn-i Haldun
buradan yola çýkarak
toplumlarýn
yapýsýnýn deðiþmeyen bir doðasý olduðunu iddia eder;
tüm toplumlarýn kuruluþ süreçleri, güçlenmeleri, bekalarýný koruma arzularý ve sonra baþka toplumlar ya da
kendi iç çatýþmalarý sebebiyle yýkýlmalarý birbirlerine yaratýlýþ itibari ile benzemektedir. Ona göre "Geçmiþ, geleceðe; suyun suya benzemesinden daha çok benzer".
"Tarih tekerrürden ibarettir" sözü bu alt yapýdan beslenmektedir.
"Kitâbu'l-Ýber" adýndaki yedi ciltlik eserine yazdýðý "Mukaddime"sinde Ýbn Haldun, tarih felsefesi ve toplumsal
meseleleri ele almýþtýr. "Umrân", Ýbn Haldun'un Mukaddime'de kullandýðý ve ilim dünyasýna kazandýrdýðý özgün kavramlardan yalnýzca biridir. Ýbn-i Haldun'un, geliþtirmiþ olduðu "umrân teorisi", umrânýn, hem tarihe
uygun bir yöntem olarak temellendirilmesini hem de tarihin anlaþýlmasýný içermektedir.
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ÂÞIK PAÞAZADE
XV. yüzyýlda yaþamýþ Osmanlý tarihçisidir. Osmanlý Devleti’nin 1299’dan 1478 yýlýna kadarki dönemini sade bir
Türkçe ile anlatan “Aþýkpaþazade Tarihi” adlý eseri, Osmanlý Devleti’ni konu edinmiþ ilk Türkçe eserdir.
MUSTAFA NAÝMA EFENDÝ
1655 - 1716 yýllarý arasýnda yaþamýþ ilk resmi Osmanlý tarihçisi (vakanüvisi)dir. “Naima Tarihi” en önemli eseridir.
AHMET CEVDET PAÞA
XIX.yüzyýlýn ünlü Osmanlý devlet adamý ve tarihçisidir. Osmanlý
Devleti'nin önemli tarihçilerinden
(vakanüvislerinden) biri olan Ahmet Cevdet Paþa, kendisinden önceki vakanüvisler gibi olaylarý sadece kronolojik olarak kaydetmemiþ, tarihî
belgeleri yorumlamasý ve deðerlendirmesi bakýmýndan
modern Türk tarihçiliðin önderliðini de yapmýþtýr. Ahmet Cevdet Paþa, eserlerinde olaylarý ele alýþ biçimi,
arþiv kaynaklarý ile birlikte Batý kaynaklarýný kullanmasý
ve daha bilimsel bir yöntemle eserlerini yazmýþ olmasý
bakýmýndan diðer vakanüvislerden ayrýlýr.
HALÝL ÝNALCIK
“Tarihçilerin
Kutbu”
olarak anýlýr. 1916’da
Ýstanbul’da doðan Halil Ýnalcýk 1940 yýlýnda Atatürk tarafýndan
kurulan Dil ve Tarih Coðrafya Fakültesi’nden mezun oldu. Baþta mezun olduðu okul ve Bilkent
Üniversitesi olmak üzere Türkiye’nin ve dünyanýn saygýn üniversitelerinde Osmanlý tarihi alanýnda öðretim
üyeliði yaptý. Halil Ýnalcýk’ýn yazdýðý eserler dünya tarihçileri tarafýndan temel referans eserleri olarak kabul
edilmektedir. 2016 yýlýnda Ankara’da vefat etti.

Analitik Tarih

Tarih ve Zaman
TARÝHÝN YÖNTEMÝ
Tarihî bir olayýn deðerlendirilmesi ve sonuca ulaþtýrabilmesi için yapýlan araþtýrma planýna "yöntem" denir. Her
bilim dalýnýn kendine özgü yöntemleri vardýr. Tarih bilimi
de kendine has bilimsel özellikleri ve yöntemleri olan
sosyal bir bilim dalýdýr. Tarih araþtýrmacýlýðýnda sýrasýyla
aþaðýdaki yöntemler kullanýlýr:
1. Kaynak arama (Tarama)
2.	Kaynaklarý sýnýflandýrma (Tasnif)
3. Kaynaklarý çözümleme (Tahlil)
4. Kaynaklarý eleþtirme (Tenkit)
5.	Kaynaklarýn sentezini yapma (Terkip)

SORU - 8 (ÖSYM)
Tarih araştırmalarında yazılı kaynakların doğruluk derecesinin ve güvenirliğinin araştırıldığı aşama aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tarama

B) Tasnif
D) Tenkit

C) Tahlil
E) Terkip

TARÝH BÝLÝMÝNE AÝT KAVRAMLAR
ÖREN YERÝ: Eski yapý ve yerleþim kalýntýlarýnýn olduðu yer

MEDENÝYET: Uygarlýk

LAHÝT: Taþ veya mermerden oyma, üstü örtülü mezar

TAHLÝL (ÇÖZÜMLEME): Tarih araþtýrmalarýnda elde edilen verilerin kaynak ve bilgi yönünden yeterli olup olmadýðýnýn kontrol edilmesi

LÝTERATÜR: Kaynak, edebiyat
KAYNAK: Geçmiþi aydýnlatan her türlü belge ya da vesika
KÝTABE: Yazýlý taþ, yazýt
TABLET: Eski Anadolu ve Mezopotamya uygarlýklarýndan
kalma, üzeri yazýlý ya da resimli piþmiþ topraktan yapýlmýþ
küçük levha
VAKAYÝNAME: Günü gününe yazýlmýþ eser. Kronik
VAKANÜVÝS: Resmî Osmanlý tarihçisi. Vakayinâme yazan
kiþi

TASNÝF (SINIFLANDIRMA): Tarihi kaynaklardan elde edilen verilerin belli bir sistem içinde sýnýflandýrýlmasý
TERKÝP (SENTEZ): Tarihi bilgilerin bir araya getirilmesi,
sentezinin yapýlmasý
TENKÝT (ELEÞTÝRÝ): Tarihi bilgilerin ve belgelerin eleþtiri süzgecinden geçirilmesidir. Ýç tenkit ve dýþ tenkit olmak
üzere iki þekilde yapýlýr. Gerçek bilgilerin ortaya çýkmasýný
saðlayan en önemli aþamadýr.

NESNELLÝK: Tarafsýzlýk, objektiflik

ETKİNLİK - 1
Aşağıdaki ifadeleri Doğru – Yanlış şeklinde eşleştiriniz.

D

Y

1. Tarihi, pozitif bilimlerden ayıran en önemli özellik deney ve gözlem yapamamasıdır.
2. Tarih biliminin çalışma alanı çok geniştir. Bu nedenle tarihî olayları iyi bir şekilde incelemek ve
öğrenmek için zamana, mekâna ve konuya göre sınıflandırma yapılmıştır.

3. Tarihî olaylar arasında mutlaka neden-sonuç ilişkisi kurulmalıdır.
4. Tarihî bir olayın araştırılması sırasında elde edilen verilerin kaynak ve bilgi yönünden yeterli
olup olmadığının kontrol edilmesi aşamasına tenkit denir.

5. İlk ''Güneş Takvimi''ni Mısırlılar, ilk ''Ay Takvimi''ni Sümerler oluşturmuştur.
6. Rumi Takvim'in oluşturulma nedeni, Osmanlı Devleti'nin mali işlerdeki aksamaları engellemek
istemesidir.

7. Uygurlar, Hicri Takvim'i kullanan ilk Türk topluluğudur.
8. Nutuk, birinci elden yazılı bir kaynaktır.
9. Yazılı kaynaklar, tarihçilerin daha doğru ve kesin bilgilere ulaşmasını sağlar.
10. Orta Asya Tarihi, tarihin zamana göre sınıflandırılmasına bir örnektir.
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ETKİNLİK - 2
Aşağıdaki kavramlardan uygun olanları, verilen bilgiler ile karşılaştırarak kutucukları doğru bir şekilde doldurunuz.
Celâli Takvimi, Leopold von Ranke, Vakıa, Dede Korkut Hikâyeleri, Vakanüvis, İbn-i Haldun, Epigrafi, Tarama, Etnografya, Terkip, Oniki Hayvanlı Türk Takvimi, Kaynak, Kronik, Antropoloji, Herodotos, Paleografya, Birinci el kaynaklar,
Menkıbe, Vaka, Thukydides, Naima, Rumi Takvim, Ahmet Cevdet Paşa, İkinci El Kaynaklar

1

Tarih biliminde yöntemi öne çıkarmış ve İslam tarihçilerinin hatalarını göstererek yöntemlerini eleştirmiş
olan 14. yüzyıl ünlü İslam bilginidir. Olayların kendilerine has özelliklerinin olduğunu ve âdeta bir zincirin
halkaları gibi daha sonra meydana gelen olayları etkilediğini belirterek tarihin sadece rivayetlerden ibaret
olmadığını vurgulamıştır.

2

Tarihte insanlığı etkileyen siyasi, sosyal, kültürel, ekonomik dinî vb. konularda kısa sürede meydana gelen
gelişmelerdir.

3

Tarihte insanlığı etkileyen olayların ortaya çıkardığı sonuçlara göre uzun sürede meydana gelen değişimlerdir.

4

Öğretici (pragmatik) tarih yazıcılığının kurucusudur. Tarihî olayları değerlendirme ve yorumlama ile anlatıyı
birleştirmiştir.

5

Toplumların örf, âdet, gelenek ve yaşayışlarını inceleyen bilim dalıdır.

6

Olayın geçtiği döneme yakın ya da dönemin kaynaklarından faydalanılarak meydana getirilen eserlerdir.

7

Kitabeleri inceleyen bilim dalıdır.

8

Büyük Selçuklu Sultanı Celaleddin Melikşah’ın emriyle Ömer Hayyam başkanlığında kurulan bir astronomi
heyetince hazırlanmış takvimdir.

9

Osmanlı Devleti’nde mali işlerin düzenlenmesi amacıyla kullanılmış olan takvimdir.

10

Hikâyeci tarih yazıcılığını başlatan ve tarih kelimesini, “İnsan topluluklarının başından geçenleri, kaydetmesi
yoluyla ortaya çıkan bir bilgidir.” anlamında ilk kez kullanan tarihçidir.

11

Tarihî olayları yıllara göre kronolojik olarak sıralayan yazılı belgelerdir. Yıllık ya da anal olarak da adlandırılır.

12

Tanzimat Dönemi’nin önemli tarihçisi ve hukukçusudur. Kendisinden önceki vakanüvisler gibi olayları sadece kronolojik olarak kaydetmemiş, tarihî belgeleri yorumlaması ve değerlendirmesi bakımından modern
Türk tarihçiliğinin önderliğini de yapmıştır.

13

Geçmiş hakkında bilgi veren her şey.

14

Yazıları, alfabeleri ve bunların zaman içerisindeki değişimlerini inceleyen bilim dalıdır.

15

Osmanlı Devleti'nde zamanın olaylarını tespit etmek ve yazmakla görevli devlet tarihçisidir.

Fasikül İçi Sorular
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KAVRAMA
TESTİ

TARİH VE ZAMAN

1. Tanım: Tarih, insan topluluklarının geçmişteki yaşa-

4. Tarihi olgu, uzun bir süreç içinde gerçekleşen olaylar-

yışlarını, uğraşlarını, birbirleriyle olan ilişkilerini, yer ve
zaman göstererek neden - sonuç ilişkisi içerisinde inceleyen bir bilim dalıdır.

dır. Tarihi olgunun başlangıç ve bitişini tespit etmek
zordur.

Durum: Makedonya Kralı Büyük İskender’in Asya seferi sonucunda, Doğu ve Batı kültürleri birbiriyle kaynaşmış ve Helenizm Uygarlığı doğmuştur.
Yukarıda verilen durumda, tarihin tanımında yer
alan,
I.

insan ilişkileri,

Buna göre aşağıdakilerden hangisinin, tarihi bir
olgu olduğu söylenemez?
A) Anadolu’nun Türkleşmesi
B) Balkanların İslamlaşması
C) Osmanlı Devleti’nin zayıflaması
D) İslamiyet’in Türkler arasında yayılması

II. yer,

E) Halifeliğin kaldırılması

III. zaman,
IV. neden - sonuç
unsurlarından hangilerine değinilmemiştir?
A) Yalnız I

B) Yalnız III
D) II ve III

C) I ve IV

E) I, II ve III

2. Tarih hakkında bilgi veren ve geçmişi doğru anlamamızı sağlayan her türlü malzemeye kaynak veya belge
denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi kaynak olarak
değerlendirilemez?
A) Heykeller		

B) Tabletler

C) Çanak ve çömlekler

D) Savaş aletleri

			

5. Geçmişten günümüze kadar insanlığın yaşadığı tarih
bir bütündür. Bu bütünü bir defada inceleyip öğrenmek zordur. Bundan dolayı incelemeyi ve öğrenmeyi
kolaylaştırmak için tarih zaman, yer ve konularına göre
sınıflandırılmıştır.
Bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisinde zamana göre bir sınıflandırma yapılmıştır?
A) Osmanlı İktisat Tarihi
B) Orta Asya Türk Tarihi
C) Orta Çağ Tarihi
D) İslam Tarihi
E) Bilim Tarihi

E)Madenler

6. Tarih; insan faaliyetlerini, bu faaliyetlerin sonuçlarını ve
3. MÖ tarihler, Miladi Takvim'in başlangıcından geriye
doğru gidildikçe; MS tarihler ise Miladi Takvim'in başlangıcından günümüze doğru geldikçe sayısal değer
olarak artar.
Buna göre aşağıdaki tarihlerden hangisi diğerlerine göre günümüzden daha uzak bir tarihi göstermektedir?

toplumların uygarlık düzeylerini inceleyen ve açıklayan
bir bilimdir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisinin tarihin ilgi
alanına girdiği savunulamaz?
A) Anadolu'nun Türkleşme sürecinin
B) Haçlı Seferlerinin siyasi sonuçlarının
C) Orta Asya'da yaşanan kuraklığın nedenlerinin

A) MÖ 1235

B) MS 476

D) MÖ 1471

C) MS 1789
E) MÖ 5

D) Ayasofya'nın Dünya kültür mirasındaki yerinin
E) Göçlerin bölgesel etkilerinin
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Tarih ve Zaman
7. Konusu, geçmişte yaşamış insan toplulukları olan tarihin değişmez üç unsuru; insan, yer ve zamandır.

9. Tarih biliminin "kendine özgü bir yöntemi" vardır. Tarih

Aşağıdakilerden hangisinde bu üç unsurun da kullanıldığı söylenebilir?

biliminin konusu, yaşanan tarih hakkında doğru bilgi
elde etmektir. Bu iş ancak yaşanan tarihten günümüze
yansıyan izlerin, tanıklık yapacak belgelerin değerlendirilmesiyle gerçekleşebilir.

A) Yazı, Mezopotamya’da MÖ 3200’de Sümerler tarafından bulunmuştur.

Aşağıdakilerden hangisi, bu yöntemlerden biri olarak gösterilemez?

B) İlk yazılı yasalar, Sümer Kralı Urgakina tarafından
yaptırılmışır.

A) Kaynakların araştırılması

C) Bugün kullandığımız harf yazısı MÖ 1200’de oluşturulmuştur.

B) Kaynakların sınıflandırılması

D) Büyük Millet Meclisi, 23 Nisan 1920’de açılmıştır.

D) Kaynaklar üzerinde düzeltmeler yapılması

E) Tarihte ilk parayı İlk Çağ Anadolu uygarlıklarından
biri olan Lidyalılar kullanmıştır.

E) Tüm kaynaklardan senteze ulaşılması

C) Kaynakların çözümlenerek ayrıştırılması

10. Tarihin kendine özgü bir yöntemi vardır. Tarih biliminin
konusu, yaşanan tarih hakkında doğru bilgi elde etmek
olduğuna göre, bu iş ancak yaşanan tarihten günümüze yansıyan izlerin değerlendirilmesiyle mümkündür.
Aşağıdakilerden hangisi, bu değerlendirme sırasında başvurulan yöntemlerden biri değildir?
A) Tasnif

B) Tarama
D) Tahlil

C) Tenkid
E) Tanıma

11. Diplomasi, devletlerarası ilişkileri ve bu ilişkilerle ilgili
belgeleri inceleyen bir bilimdir.

8. Aşağıdaki yöntemlerden hangisinin kullanılması,
tarih yazımında objektif anlayışın terk edilmesi anlamına gelmektedir?
A) Kaynaklardan karşılaştırmalı şekilde yararlanılması
B) Araştırmanın millî ve manevi değerlere göre yürütülmesi

12

1
B

Aşağıdakilerden hangisi diplomasi biliminin konuları arasında yer almaz?
A) Osmanlıların, Kanuni Dönemi’nde Fransızlarla kapitülasyon antlaşması yapılması
B) Kayseri Kültepe’de bulunan siyasi belgelerin Mezopotamya-Anadolu ilişkilerini aydınlatması

C) Kaynakların yanlı olabileceğinin dikkate alınması

C) Urartuların savaş yıllıkları tutması ve siyasi ilişkilerini
anlattıkları yazıtlar bırakması

D) Olayların, oluştuğu zamanın koşullarına göre değerlendirilmesi

D) Türkiye Selçuklu sultanlarının Venediklilerle antlaşmalar yapması

E) Olayların nedenleri ve sonuçları arasındaki ilişkilerin
incelenmesi

E) Fatih Sultan Mehmet’in, İtalyan ressam Bellini’ye
kendi portresini yaptırtması

2
E

3
D

4
E

5
C

6
C

7
A

8
B

9
D

10
E

11
E

Analitik Tarih

PEKİŞTİRME
TESTİ

TARİH VE ZAMAN

1. Tarihçi verdiği bilgilerde kesinlik bildiren ifadeleri kullanmamaya dikkat eder.
Bu durum tarih biliminin aşağıdaki özelliklerinden
hangisi ile doğrudan ilgilidir?

4. Toplumun ahlak ve karakterini geliştirmek amacıyla olaylar ve kişilerden ilgi çekecek şekilde söz
eden tarih çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sosyal Tarih

A) Tarihte deney ve gözlem yapılamaz.

B) Öğretici (Pragmatik) Tarih

B) Tarih bilimi neden - sonuç ilişkisine önem verir.

C) Neden - Nasılcı Tarih

C) Tarihçi olayların araştırmasını yaparken yansız olmalıdır.

D) Siyasi Tarih

D) Ortaya çıkacak yeni bir belge, eski bilgileri değiştirebilir.

E) Hikayeci Tarih

E) Tarih, geleceğin doğru planlanmasına katkıda bulunur.

5. I. Kitabeler
II. Tabletler

2. Tarihçi, araştırmalarında deney ve gözlem metodunu
kullanamaz, laboratuvar ortamı oluşturamaz.

IV. Dolmenler
Yukarıda verilenlerden hangileri tarihi olayların aydınlatılmasında yararlanılan yazılı kaynaklar arasında yer alır?

Bu duruma tarih biliminin,
I.

III. Duvar resimleri

objektifliği ilke edinmesi,

II. geçmişteki olayları incelemesi,
A) Yalnız I

III. yardımcı bilimlerden yararlanması

D) I, II ve IV

özelliklerinden doğrudan hangileri neden olmuştur?
A) Yalnız II

B) Yalnız III
D) I ve III

B) I ve II

C) II ve III

E) I, II, III ve IV

C) I ve II

E) II ve III

6. Tarih araştırmacısının yazmış olduğu bir kitabın bilimsel bir nitelik taşıması için,
I.

3. Uluslararası antlaşmalar, bir tarihçi için aşağıdaki

olayların aydınlatılmasında kullanılan kaynakların
doğruluğunun sorgulanması,

II. olayların geçtiği yerlerin bizzat gezilip incelenmesi,

türlerden hangisi içinde yer alır?

III. olayların yansız olarak ele alınması,

A) Sözlü kaynak

IV. olaylarla ilgili ulaşılabilen tüm kaynaklara başvurulması

B) Yazılı arşiv malzemesi

unsurlarından hangilerine sahip olması gerekir?

C) Müzelik malzeme
D) Günlük haber
E) Süreli yayın

A) I ve II

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

C) I, II ve III
E) I, II, III ve IV
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PEKİŞTİRME TESTİ

Tarih ve Zaman
7. Geçmişte yaşanmış bir uygarlığa ait bir paranın in-

10. Tarihî bir konu hakkındaki bütün kaynaklar, araştırılıp

celenmesi sonucu, o uygarlıkla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılamaz?

bulunduktan sonra, bunlardan elde edilen verilerin belirli bir sistem içinde sınıflandırılması gerekir. Kaynakların doğruluğu araştırıldıktan sonra da eldeki verilerden
senteze ulaşılarak yazma aşamasına geçilir.

A) Dönemi

Bu durum, tarih bilimiyle ilgili aşağıdakilerden hangisinin açıklamasıdır?

B) Ekonomik durumu
C) Etnik yapısı
D) Yazı türü

A) Yönteminin

E) Yönetim şekli

B) Objektifliğinin
C) Tanımının
D) Kapsamının
E) Sınıflandırılmasının

8. Aşağıdakilerden hangisi, tarihsel sürecin tümünün
araştırılmasında yararlanılan bilim dallarından biri
değildir?

11. Aşağıdakilerden hangisinin oluş zamanı diğerlerine
göre daha belirgindir?

A) Epigrafya

B) Coğrafya

D) Etnoloji

C) Arkeoloji

E) Antropoloji

A) Malazgirt Zaferi, 1071 yılında kazanılmıştır.
B) Yüzyıl Savaşları, 1453’te sona ermiştir.
C) Büyük Taarruz 30 Ağustos’ta zaferle sonuçlanmıştır.
D) Halifelik, 3 Mart 1924’te kaldırılmıştır.
E) I.TBMM, cuma günü dualarla açılmıştır.

9. Tarihsel bir olayın incelenmesinde yer, zaman ve kişi
öğelerinin belirtilmesi şarttır.
Böyle bir şartın oluşmasında,
I.

olayın, diğer tarihsel olaylardan ayırt edilmesini
sağlama,

12. Aşağıdakilerden hangisi, tarih öğreniminin faydalarından biri değildir?

II. olaylar ve olgular arasında bağlantı kurabilme,
III. bilimsel metotlara bağlı kalma

A) İnsanlarda empati yeteneğinin geliştirilmesi

nedenlerinden hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?

B) Toplumsal ve siyasi sorunların nedenlerinin ortaya
çıkarılması
C) Gelecekle ilgili sağlıklı planların yapılabilmesi

A) Yalnız I

B) Yalnız II
D) I ve III
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1
D

2
A

3
B

4
B

5
B

6
D

C) I ve II

E) I,II ve III
7
C

8
A

9
E

10
A

11
D

D) İnsanlığın yaşadığı aşamaların öğrenilmesi
E)Ekonomik sorunların çözülmesi

12
E

Analitik Tarih

GÜÇLENDİRME
TESTİ

TARİH VE ZAMAN

1. Tarihî bilgiler ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan

3. Tarihin zaman ve mekân olguları dışında, insanlığın

hangisi doğru değildir?

faaliyet alanlarına göre yapılan sınıflandırmasına çözümleyici veya derinliğine sınıflandırma denilir.

A) Geçmişe dair bilgiler, kanıtlara dayandıkları gibi
tarihçilerin değerlendirmelerini ve yorumlarını da
içerebilir.

Aşağıdakilerden hangisi çözümleyici sınıflandırmaya örnek gösterilebilir?

B) Teknolojinin hızla geliştiği günümüz dünyasında,
popüler tarih bilgisi ve yorumlarına eleştirel yaklaşmak doğru değildir.

A) Avrupa Tarihi		

B) Orta Çağ Tarihi

C) Bilim Tarihi		

D) Anadolu Tarihi

E) 19.Yüzyıl Tarihi

C) Tarihî olayların bugünün bakış açısı ve değer yargılarıyla ele alınması doğru değildir.
D) Farklı ideoloji ve değer sistemlerinin tarihî olayların
yorumlanması üzerinde etkisi olabilir.
E) Tarih araştırmaları, ulaşılabilir kaynaklar üzerinden
geçmişi aydınlatmayı amaçlar.

4. Aşağıdakilerden hangisinin, tarihin amaç ve yararlarından biri olduğu söylenemez?
A) Tarih, kişilerin siyasi ve ideolojik aidiyetlerinin pekişmesinde ve güçlenmesinde öncelikli bir role sahiptir.
B) Ortak hafıza niteliğindeki tarih, kimlik oluşturmada
ve toplumsallaşmada önemli bir role sahiptir.
C) Mensubu olduğumuz toplum ve ülke ile içinde yaşadığımız dünyayı anlamak için tarih bilmek gerekir.
D) Günümüzde olup bitenleri anlayabilmek ve gelecek hakkında gerçekçi planlamalar yapabilmek için
geçmişte olanların farkındalığına dayanan bir tarih
bilincine sahip olmak gerekir.

2. Hayatın bir bütün oluşunun sonucu olarak zaman da
bir bütündür. Yani hayat ve zaman, birbiriyle iç içe olan
kesintisiz bir süreçtir. Dolayısıyla tarih, insanlığın geçmişini bir bütün olarak görür ve değerlendirir.
Yukarıda verilen bilgiye rağmen tarih biliminin
olayları zaman, mekân ve konuya göre bölümlere
ayırması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

E) Tarih; araştırma, kanıt kullanma, sorgulama, neden-sonuç ilişkisi kurma, eleştirel düşünme, empati
kurma, değişim ve sürekliliği algılama gibi konularda yaşam becerileri kazandırır.

5. "İyi yazılmış bir hayat hemen hemen iyi kullanılmış bir

A) Tarihin, sosyal bir bilim dalı olmasıyla

hayat kadar enderdir." iddiasındaki bir tarihçinin,

B) Olayların farklı olsa dahi aynı sonuçlar doğurabileceğinin ispatlanmak istenmesiyle

I.

C) Olaylar arasında neden - sonuç ilişkisinin sağlıklı
kurulmasını sağlamak amacıyla

III. tarih biliminin özgünlüğü

D) Tarihi olayların daha kolay araştırılıp öğrenilmesinin
sağlanmaya çalışılmasıyla
E) Tarihin bir bilgi yığını olmaktan kurtarılmak istenmesiyle

biyografi türünün zorluğu,

II. tarih yazımının güçlüğü,
konularından hangilerine dikkat çektiği savunulabilir?
A) Yalnız I

B) Yalnız II
D) I ve II

C) Yalnız III
E) II ve III
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GÜÇLENDİRME TESTİ

Tarih ve Zaman
6. Tarihi olayların aydınlatılmasında belgeler önemli rol
oynar. Belgelerin yazılı ve yazısız olması, incelemede
büyük önem taşır. Başvurulan belge, olayın gerçekleştiği döneme ne kadar yakınsa doğruluğu da o derece artmaktadır. Ayrıca yazılı belgeler, yazısız olanlara
oranla daha kesin bilgiler vermektedir.
Buna göre,
I.

9. Tarihi çağlara ayırmanın temel amacının aşağıdakilerden hangisi olduğu söylenebilir?
A) Tarihi olay ve olgu bağlantısını ortaya koymak
B) Olayların incelenmesini ve öğrenilmesini kolaylaştırmak
C) Olaylar arasındaki tüm bağlantıları ortaya çıkarmak

Mısır hiyerogrifleri,

D) Tarihe yardımcı bilimlerden yararlanılmasını sağlamak

II. Hitit tabletleri,
III. Hun balbalları

E) Olaylar arasındaki kronolojik sürekliliği göstermek

belgelerinden hangileri aracılığıyla daha kesin bilgilere ulaşılabilir?
A) Yalnız I

B) Yalnız II
D) I ve II

C) Yalnız III
E) II ve III

10. Tarihi kaynakların doğruluğunu araştırmak için kaynak7. Aşağıdakilerden hangisi, tarih biliminin araştırmalarında kullandığı yöntemlerden biri olamaz?

ların birbiriyle karşılaştırılmasına tenkit veya eleştiri denir.
Aşağıdaki kaynaklardan hangisinden edinilen bilgilerde, bu şekilde bir tenkide daha çok gereksinim
olduğu söylenebilir?

A) Belgelere dayanma
B) Yer ve zaman belirtme

A) Günlükler

C) Neden-sonuç ilişkisi kurma

B) Sikkeler

D) Objektif olma

C) Mağara resimleri

E) Deneklerden yararlanma

D) Antlaşma metinleri
E) Arkeolojik buluntular

8. Tarihî olaylar değişmez ama bu olaylar farklı biçimlerde yorumlanabilir. Fakat yeni belgeler ortaya çıktıkça,
mevcut bilgiler değişebilir, yorumlar farklılaşabilir.
Buna göre,
I.

Tarih araştırmaya ve yorumlamaya açıktır.

II. Mevcut tarih bilgilerinde, mutlak doğruluk iddia
etmek doğru değildir.

coğrafya,

II. antropoloji,
III. etnoloji,

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

bilimlerinin hangileriyle ilgili veriler kullanılabilir?

B) Yalnız II
D) I ve II

1
B

I.

III. Eski kaynaklar, yeni ulaşılan kaynaklara göre daha
değerlidir.

A) Yalnız I
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11. Prehistorik bir araştırmada,

2
D

3
C

4
A

5
D

6
D

C) Yalnız III
E) I, II ve III

7
E

8
D

9
B

10
A

11
E

IV. epigrafya

A) Yalnız II

B) Yalnız III
D) I ve IV

C) I ve II

E) I, II ve III
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İNSANLIĞIN
İLK DÖNEMLERİ

Fasikül

2

İnsanlığın İlk Dönemleri
İlk Çağ Anadolu Uygarlıkları
İlk Çağ Mezopotamya Uygarlıkları
İlk Çağ Çevre Uygarlıkları
İnsanlığın İlk Dönemlerinde
Kültür ve Uygarlık
Devlet Biçimleri

FASİKÜL

 İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ

		

Soruları

Anlatımı

2

Konu

Konu

İNSANLIĞIN
TARİH ÖNCESİ DEVİRLER
TAŞ DEVRİ
MÖ 10.000

Eski (Yontma) Taş
Devri (Paleolitik)
– Temel geçim kaynağı –
avcılık ve toplayıcılıktır
(Tüketici toplum).
– Yaşam mağaralarda ve
ağaç kovuklarında sür –
mektedir.
– İnsanlar göçebe yaşa
maktadır.
– Savunma ve avlanma
amaçlı taştan ve kemik
ten kesici aletler yapıl –
mıştır.
– Tekerlek icat edilmiştir.
– Mağara duvarlarına re
simler yapılmıştır (İlk
sanatsal faaliyet).
– Dönemin büyük bir bö
lümü buzullar altında
geçmiştir.
Anadolu’daki önem
li merkezleri: Antalya
çevresindeki
Karain,
Beldibi ve Belbaşı; İs
tanbul’daki Yarımbur
gaz mağaralarıdır.

✓ Yarımburgaz Mağarası,
Türkiye’deki bilinen en
eski yerleşim yeridir.

2

MADEN DEVRİ
MÖ 8.000

Orta Taş Devri
(Mezolitik)

Yeni (Cilalı) Taş Devri

(Neolitik)

İnsanların avcılık –
ve toplayıcılıktan
üreticiliğe
geçiş
–
dönemidir.
Buzullar erimeye
başlamış, dönemin
sonlarına
doğru
ateş denetim altına
alınmıştır.
Dönemin en özgün
buluntuları çakmak
taşından yapılmış,
mikrolit adı verilen
ve gündelik ya
şamda kullanılma
ya yönelik küçük
araç gereçlerdir.
Anad
 o l u ’ d a k i
önemli merkez
leri: Göller Böl
gesi’nde Baradiz,
Ankara Macunçay
ve Samsun Tekke
köy’dür.

MÖ 5.500

Havaların ısınmasıyla akarsu ve –
göl kenarlarında yerleşim başla
mıştır.
Yerleşik yaşamla beraber tarım
başlamıştır.
– İlk köyler kurulmuştur.
– Hayvanlar evcilleştirilmeye baş
–
lanmıştır.
– Yerleşik yaşama bağlı olarak özel
mülkiyet anlayışı doğmuştur.
– Üretimin artışı sonucu değiş-to
kuş (takas) yoluyla ticaret başla
–
mıştır.
– İş gücüne duyulan ihtiyaç köleli
ği ortaya çıkarmıştır.
– Bitki liflerinden ilk elbiseler yapıl
mıştır.
– Kilden kap kacak yapımı sera
mikçiliği ortaya çıkarmıştır.
Bu dönemle ilgili başlıca bulun
tular; menhir ve dolmen adı veri
len mezarlardır.
Anadolu’daki önemli merkez
leri: Diyarbakır Çayönü, Konya
Çatalhöyük ve Şanlıurfa Göbek
litepe’dir.
✓ Çayönü; Türkiye ve Güneydoğu
Avrupa’da tarımsal üretimle ilgili
en eski yerleşim yeridir. Çatal
höyük; insanlık tarihinin ilk şehir
yerleşmesidir.

Bakır Devri
(Kalkolitik)

Tunç Devri

İnsanların ilk keşfet –
tikleri ve kullandıkları
maden bakırdır (Do
ğada bol bulundu
ğu ve kolay işlendiği –
için).

Bakır ve kalayın ka
rışımı sonucu daha
dayanıklı tunç elde
edilmiştir.

Bakırdan silahlar ve –
gündelik kullanıma
yönelik kap kacak
yapılmıştır.
–
Madenin insan ya
şamına
girmesiyle
tarımda bereketi sim
geleyen madeni hey
–
kelcikler yapılmaya
başlanmıştır.

Şehirlerin etrafı kale
ve surlarla çevrilmiş
tir.

Şehir devletleri kurul
muştur.

Saban, çömlekçi çar
kı ve dokuma tezgahı
kullanılmaya başlan
mıştır.
Asurlu tüccarlar ta
rafından Anadolu’ya
yazı getirilmiş; böyle
likle Anadolu’da tari
hi devirlere geçilmiş
tir.

Anadolu’daki önem
li merkezleri: Çorum
Alacahöyük, Denizli
Beycesultan, Çanak
✓ Anadolu’da ilk yazılı
kale Truva ve Sam
belgeler, Kayseri Kül
sun İkiztepe’dir.
tepe’de bulunmuştur.

NOT

NOT

Tarih Öncesi Devirlerde temelleri atılan insanlık tari
hinin, gerçek inşacıları Antik Medeniyetlerdir (İlk Çağ
Uygarlıkları). Bu medeniyetlerin birikimini Orta Çağ’da
Müslüman bilim insanları yeni bir ruhla geliştirecekler
dir. Akıl ve dinin oluşturduğu bu birikim, Haçlı Seferle
rinden sonra Avrupa’ya taşınacaktır. Bu birikimin Avru
pa’ya taşınmasında Endülüs Emevileri de önemli bir rol
üstlenecektir.

İlk ve Orta Çağların değerleri ve felsefesi Batı toplum
larında 17. yüzyıldan itibaren önemini yitirmeye başla
mıştır. 19. yüzyıldan itibaren ise pozitivizmin etkisiyle
yerini modernizme bırakmıştır. Doğu toplumlarında ise
bu durum daha farklıdır. Doğu toplumlarında Eski Çağ
ların birikimi, varlığını bazı alanlarda uzun yıllar koruma
yı başarmıştır. Örneğin Eski Çağlarda gelişen Çin tıbbı
bugün bile varlığını korumaktadır.

Analitik Tarih

İnsanlığın İlk Dönemleri

İLK DÖNEMLERİ

MODERN DÜNYA

ORTA ÇAĞ
TARİHİ DEVİRLER

Yazının
bulunması

MÖ 3.200
Demir Devri
– Demirin
kullanılma –
sıyla daha dayanıklı
aletler ve silahlar ya
pılmıştır.
–
– Dönemin
sonlarına
doğru yazı bulunmuş ✓
tur.
Anadolu’daki önem
li merkezleri: Burdur –
Hacılar, Yozgat Alişar,
Çorum Alacahöyük ve
Çanakkale Truva’dır.
–
✓ Her toplumun yazıyı
kullanması aynı dö
neme rastlamamıştır.
Yazıyı
kullanmaya
–
başlayan toplumlar İlk
Çağ’a girerken yazıyı
kullanmayanlar Tarih
Öncesi dönemi yaşa
maya devam etmiştir

Hz. İsa'nın
doğumu

Kavimler
Göçü

İstanbul'un
Fethi

Fransız
Devrimi

0

375

1453

1789

İlk Çağ
Şehir devletlerinin yanın –
da merkezi krallıklar orta
ya çıkmıştır.
–
İmparatorluklar kurulma
ya başlanmıştır.
–
Çağın büyük bir bölümü –
ne damgasını vuran Ro
–
ma İmparatorluğu’dur.
–
Koloni ticareti (kolonizas
yon faaliyetleri) yaygınlaş
mıştır.
İpek Yolu, Baharat Yolu
ve Kral Yolu önemli ticaret
yolları olarak ortaya çık
mıştır.

Orta Çağ
Avrupa’da derebeylik (fe –
odalite) rejimi ve skolastik
düşünce güçlenmiştir.
Sınıflı toplum yapısı (köle
–
lik) yaygınlaşmıştır.
İslamiyet doğmuştur.
Haçlı Seferleri düzenlen
miştir.
–
Koloni ticareti gelişmiştir.
İngiltere’de 1215’te Mag
na Carta ilan edilerek
kralın yetkileri sınırlandırıl
mıştır.
–

Yeni Çağ

Yakın Çağ

Derebeylikler yıkılmış, –
merkezi krallıklar güç
lenmiştir.
Coğrafi Keşifler sonucu
yeni ticaret yolları bu –
lunmuştur.
Rönesans ve Reform
hareketleri sonucunda
skolastik düşünce yıkıl –
mış, “Aydınlanma Çağı”
başlamıştır.
Sömürge imparatorluk –
ları kurulmuştur.

Tek tanrılı dinler (Muse
vilik, Hristiyanlık) ortaya
çıkmıştır.

Fransız Devrimi sonra
sı milliyetçilik, eşitlik ve
demokrasi düşüncele
ri yaygınlaşmıştır.
İmparatorluklar dağıl
maya, ulus devletler
çoğalmaya başlamış
tır.
Sanayi Devrimi son
rası sömürge rekabeti
artmıştır.
1830 - 1848 Devrimleri
sonrası liberal demok
rasiler ve sendikal hak
lar güçlenmiştir.

–

ABD kurulmuştur.

–

Alman ve İtalyan siyasi
birlikleri tamamlanmış
tır.

–

I. ve II. Dünya Savaşla
rı çıkmıştır.

NOT
Eski Çağların genelinde bilim, kültür ve sanatın şekillenmesinde dini
inançlar büyük rol oynamıştır. Bu durum en çok mimari ve heykel sana
tında kendini göstermiştir. Yaratan ve/veya tanrılar adına düzenlenen et
kinlikler (Yunanlıların Tanrıları adına düzenledikleri olimpiyatlar, Cahiliye
Dönemi Araplarının putlar için düzenledikleri etkinlikler vb.) kültürel etki
leşimi artırmıştır. Avrupa’da yaşanan Akıl ve Aydınlanma Çağı ile beraber
dinin bilim, kültür ve sanat alanındaki rolü azalmıştır. Bu azalma modern
dönemde daha da belirgin hale gelmiştir.
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ÇATALHÖYÜK

GÖBEKLÝTEPE

Konya'da bulunan Çatalhöyük günümüz
den 9 bin yýl önce iskân edilmiþ çok geniþ
bir Neolitik ve Kalkolitik Çað yerleþim yeri
dir. Çatalhöyük'ün diðer Neolitik yerleþim
lerinden temel farký bir köy yerleþimini aþýp
kentleþme evresini yaþamakta olmasýdýr.
Dünyanýn en eski yerleþimlerinden biri olan
bu bölge halký ilk tarýmcý topluluklardan biri
olarak kabul edilir. Bu özellikleri bakýmýndan
Çatalhöyük UNESCO tarafýndan Dünya Mi
rasý Listesi'ne alýnmýþtýr.

Göbeklitepe Höyüðü, Þanlýurfa'da kurulu
Neolitik dönemden kalma, dünyanýn bilinen
en eski dini yapýlar topluluðudur. Bölgenin
önemi ise gün yüzüne çýkarýlan en büyük ta
pýnma alanýný barýndýrmasýdýr.
Göbeklitepe, arkeoloji dünyasýnýn en bü
yük keþiflerinden biridir. Çünkü daha þehir
hayatýna geçmemiþ olduðu düþünülen av
cý-toplayýcý toplumlarýn tapýnak inþa etmiþ
olduðunu gösteren ilk örnektir. Göbeklitepe
UNESCO tarafýndan Dünya Mirasý Listesi'ne
alýnmýþtýr.

ALACAHÖYÜK
Çorum'un Alaca ilçesinde bulunan Alacahö
yük'te dört ayrý kültür evresinden kalma 14
yerleþim ya da yapý katý saptanmýþtýr. Önemli
Hitit merkezlerinden biri olan bu höyük Ana
dolu'nun Tarih Öncesi Dönemini aydýnlatma
sý bakýmýndan önemlidir.

EFES

TRUVA

Ýzmir sýnýrlarý içindeki antik Efes kenti, Antik
Çað'ýn en önemli merkezlerinden biridir.

Çanakkale ili sýnýrlarý içinde Antik Ýda Daðý  
eteklerinde yer alan Truva antik kenti, Homeros
tarafýndan yazýldýðý sanýlan iki manzum destan
dan biri olan Ýlyada'da bahsi geçen Truva Sava
þý'nýn gerçekleþtiði antik kenttir.

Efes, MÖ 4. bine kadar giden tarihi boyunca
uygarlýk, bilim, kültür ve sanat alanlarýnda her
zaman önemli rol oynamýþtýr.
Doðu ile Batý (Asya ve Avrupa) arasýnda bir ka
pý durumunda olan Efes önemli bir liman kenti
idi. Bu konumu, Efes'in çaðýnýn en önemli poli
tik ve ticaret merkezi olarak geliþmesini ve Ro
ma Devri'nde, Asya  eyaletinin baþkenti olma
sýný saðlamýþtýr.
Efes, Antik Çað'daki önemini yalnýzca büyük
bir ticaret merkezi olarak geliþmesine ve baþ
kent oluþuna borçlu deðildir. Anadolu'nun eski
ana tanrýça (Kybele) geleneðine dayalý Artemis
kültünün en büyük tapýnaðý da Efes'te yer alý
yordu. Artemis Tapýnaðý  dünyanýn yedi harika
sýndan biri olarak kabul edilir.

Truva antik kenti, Athena Tapýnaðý ile özdeþleþ
miþtir. Pers egemenliði sýrasýnda Ýmparator I.
Serhas çýktýðý Yunanistan seferinde, Çanakka
le Boðazý’ný geçmeden önce kente gelerek bu
tapýnaða kurban sunduðu, ayný þekilde Büyük
Ýskenderin de Perslere karþý giriþtiði mücadele
sýrasýnda kenti ziyaret ettiði ve zýrhýný Athena
Tapýnaðý’na baðýþladýðý döneme ait kaynaklar
da belirtilir.

BELKIS / ZEUGMA
Gaziantep sýnýrlarý içindeki Zeugma antik
kenti, Fýrat Irmaðý kýyýsýnda yer almaktadýr.
Tarih öncesi çaðlardan beri kesintisiz iskân
gösteren bu yerleþimin önemi, Fýrat Irmaðý'nýn
en kolay geçit verdiði iki noktadan birisinde
olmasýdýr. "Zeugma" adý da "köprübaþý" veya
"geçit yeri" gibi anlamlar  taþýmaktadýr. Bu an
tik kentin 1/3'ü, Birecik Barajý göl alaný içinde
kalmýþtýr.
Kent, Hellenistik Dönemin önemli bir ticaret
merkezidir. Bölgenin Roma egemenliðine gir
mesinden sonra önemi artmýþtýr. Önemli tica
ret yollarýnýn üzerinde olan  Zeugma'da ticare
tin ilerlemesiyle sanatsal etkinlikler artmýþ ve
kültürel bir geliþme saðlanmýþtýr.
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NOT

SORU - 1 (ÖSYM)
•

Konya'nın Çumra ilçesinin 10 km güneydoğusunda yer
alır.

•

MÖ 7000'li yıllardan kalma bir yerleşim yeridir.

• İstanbul Yarımburgaz Mağarası'na günümüzden  

•

Neolitik Çağ'a ait buluntulara rastlanmıştır.

270 bin-390 bin yıl önce ilk insanların yerleştiği

•

Penceresiz ve girişleri çatıdan olan kerpiç evler bulun
maktadır.

• Konya Akşehir Dursunlu fosil yatakları, Anado
lu'da insan varlığına ilişkin kalıntıların ele geçiril
diği en eski buluntu yeridir.

tespit edilmiştir.
• Antalya Karain Mağarası, Anadolu'da insana dair
en eski kemik kalıntılarını barındıran yerdir.
• Çayönü; Türkiye ve Güneydoğu Avrupa’da tarım
sal üretimle ilgili en eski yerleşim yeridir.
• Çatalhöyük; insanlık tarihinin ilk şehir yerleşme
sidir.
• Göbeklitepe; insanlık tarihinin en eski tapınak
alanıdır.
• Çayönü Höyüğü (Diyarbakır) ve Cafer Höyük
(Malatya) yerleşkelerinde dünyanın en eski buğ
day türlerinden birisi olan "Emmer evcil buğdayı"

Tarih öncesi döneme ait bu yerleşim yeri, aşağıdakiler
den hangisidir?
A) Alacahöyük

B) Göbeklitepe

D) Çatalhöyük

C) İkiztepe
E) Alişar

SORU - 2 (ÖSYM)
Anadolu; göç ve ticaret yollarının üzerinde bulunması, iki kı
tayı birbirine bağlaması, ikliminin elverişli ve topraklarının ve
rimli olması gibi nedenlerden dolayı tarih boyunca birçok kül
türe ev sahipliği yapmıştır.
Bu bilgiye göre Anadolu ile ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?

bulunmuştur. Ayrıca MÖ 8.500'lerde Urfa ve Di
yarbakır çevresinde buğday tarımının başlamış

A) Yerleşmeye uygun olduğu

olması, tahılın ana vatanının Anadolu olduğunu

B) Zengin yer altı kaynaklarına sahip olduğu

ortaya koymaktadır.

C) Kültür etkileşimin yoğun olduğu

• Anadolu'da ilk yazılı belgeler, Kayseri Kültepe'de
bulunmuştur.

D) Tarıma elverişli olduğu
E) Jeopolitik konumunun önemli olduğu

İLK UYGARLIK ALANLARI HARİTASI
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İnsanlığın İlk Dönemleri
MISIRLILAR
ELAMLAR
AKADLAR
BABÝLLER
ASURLAR

SÜMERLER
MÖ

3200

4000

3000

2500

2000

Yazýnýn bulunmasý
(Ýlk Çað'ýn Baþlangýcý)

ÝLK ÇAÐ ANADOLU UYGARLIKLARI
ÖNEMLÝ SÝYA
ÝLK ÇAÐ
YAÞADIKLARI
SET, BÝLÝM VE
DEVLET VE
BÖLGE/
KÜLTÜR
TOPLULUKLARI BAŞKENT
İNSANLARI

HÝTÝTLER

FRÝGYALILAR

LÝDYALILAR

ÝYONYALILAR

URARTULAR
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ÖNEMLÝ
ESERLERÝ

ÖNEMLÝ ÖZELLÝKLERÝ

– Labarna
Orta Anadolu
(Kral)
HATTUŞAŞ –  Telepinuþ
(Kral)

– Yazýlýkaya ve
Ývriz Kabart
malarý
– Kadeþ Antlaþ
masý
– Anallar
– Çatalhöyük ve
Alacahöyük
yerleþimleri
– İlk medeni
kanun

– Baþlangýçta feodal beyliklerden oluþurken, zamanla merkeziyetçi bir idari
örgütlenme oluþturmuþlardýr.
– Krallarý ayný zamanda baþkomutan ve baþrahiptir.
– Kralýn yetkileri soylulardan oluþan Pankuþ Meclisi tarafýndan sýnýrlandýrýlmýþtýr.
– Kraldan sonra en yetkili kiþi Tavananna adý verilen kraliçedir.
– Çivi yazýsý ve hiyeroglif yazýsýný kullanmýþlardýr.
– Tanrýlarýna hesap vermek için tuttuklarý yýllýklar (anallar), tarafsýz tarih
yazýcýlýðýnýn ilk örnekleridir.
– Mısırlılarla Suriye egemenliği için yaptıkları savaşlar sonrasında, ilk yazılı
antlaşma olan Kadeş Antlaşması'nı imzalamışlardır.
– İlk medeni kanunları hazırlamışlardır.
– Heykelcilik ve kabartmacýlýk geliþen sanat dallarýdýr.
– Hitit ülkesi çok tanrýlý bir inanca sahip olduðu için “Bin tanrý ili” olarak
anýlmýþtýr.

– Gordios  
Orta Anadolu
   (Kral)
GORDİON
– Midas (Kral)

– Gordion ve
Midas yerle
þimleri

–
–
–
–
–
–

Batý Anadolu
– Giges (Kral)
SARD

– Kral Yolu
– Kara ticaretine önem vermiþler; Sardes’ten baþlayarak İran'a kadar uza
– Ýlk madeni
nan Kral Yolu’nu geliştirmişlerdir.
para
– Takasa dayalý ekonomiden, paraya dayalý ekonomiye geçiþi baþlatmýþ
– Sard Harabeleri lardýr.
– Ezop Masallarý – Ücretli askerlerden oluþan bir savunma sistemi kurmuþlardýr.

Tarýmý korumak ve geliþtirmek için özel kanunlar koymuþlardýr.
Ýlk hayvan hikayelerini (fabl) oluþturmuþlardýr.
Maden iþlemeciliði, aðaç oymacýlýðý ve dokumacýlýkta geliþmiþlerdir.
Bereket tanrýçasý Kibele’yi ana tanrýça kabul etmiþlerdir.
En önemli ihraç ürünleri, tapates adını verdikleri kilimlerdir.
Fibula adı verilen ilk çatal iğneyi kullanmışlardır.

– Artemis Tapý
Tales, Pisagor
naðý
– Þehir devletleri þeklinde örgütlenmiþlerdir.
Hipokrat,
– Ýlyada ve Ode – Sahip olduklarý zenginlik ve özgür düþünce ortamýndan dolayý pozitif
Batý Anadolu
Heredot
sa Destanlarý
bilimlerin öncüsü olmuþlardýr.
Homeros, Öklid – Celsus
– Saray ve tapýnak mimarisinde geliþmiþlerdir.
Kütüphanesi
Doðu Anadolu
TUŞPA

– Þamram
Kanalý
– Van Kalesi

– Maden iþlemeciliði, kaya oymacýlýðý, kabartma sanatý ve mimari alanýnda
geliþmiþlerdir.
– Van Gölü çevresine kaleler, su kanallarý ve su bentleri yapmýþlardýr.
– Ülkeleri sýk sýk Asurlular tarafýndan istila ve tahrip edilmiþtir.

Analitik Tarih
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ROMA ÝMPARATORLUÐU

DOÐU ROMA ÝMPARATORLUÐU

HELEN
PERSLER
FENÝKELÝLER
ÝBRANÝLER

1000

500

0

375

500

1000

1453

HÝTÝTLER
Ýstanbul’un Fethi
(Yeni Çað'ýn Baþlangýcý)

Kavimler Göçü
(Orta Çað'ýn Baþlangýcý)

FRÝGLER
LÝDYALILAR
URARTULAR

ÝLK ÇAÐ MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI
ÖNEMLÝ SÝYA
ÝLK ÇAÐ
YAÞADIKLARI
SET, BÝLÝM VE
DEVLET VE
BÖLGE/
KÜLTÜR
TOPLULUKLARI
BAŞKENT
İNSANLARI

SÜMERLER

Mezopotamya

AKADLAR

Mezopotamya
AGADE

ELAMLAR

Mezopotamya
SUS

BABÝLLER

ASURLULAR

Mezopotamya
BABİL

– Urgakina
(Kral)

ÖNEMLÝ
ESERLERÝ

– Gýlgamýþ,
Tufan ve
Yaradýlýþ
Destanlarý
– Kil tabletler
– Urgakina
Kanunlarý

ÖNEMLÝ ÖZELLÝKLERÝ
– Site adý verilen þehir devletleri þeklinde örgütlenmiþlerdir. Sitelerin baþýn
da patesi veya ensi adý verilen rahip - krallar bulunurdu. Önemli þehirleri
Ur, Uruk, Umma ve Lagaþ’týr.
– Çok tanrýlý ve dünyevî bir dine inanan Sümerler, ziggurat adý verilen çok
katlý tapýnaklar inþa etmiþlerdir.
– Yazýyý (çivi yazýsý) bularak tarihi çaðlarý baþlatmýþlardýr.
– Astronomi, matematik ve geometriyi geliþtirmiþler; dört iþlemi kullanmýþ
lar ve daireyi 360 dereceye bölmüþlerdir.
– Ay esaslý takvimi oluþturmuþlardýr.
– Ýlk imparatorluðu kurmuþlardýr.
– Ýlk düzenli orduyu oluþturmuþlardýr.

– Sargon (Kral)

– Madencilik ve seramik sanatýnda ilerlemiþlerdir.

– Hammurabi
(Kral)

Mezopotamya – Asurbanipal
NİNOVA/ASUR
(Kral)

– Babil Kulesi – Kral Hammurabi, dine dayalý devlet anlayýþý (teokratik) yerine, gücünü
– Babil’in
ordudan alan mutlak krallýk anlayýþýný getirmiþtir.
Asma Bah
– Kral Hammurabi, ceza, mülkiyet ve ticaret alanlarýnda dönemin en geliþ
çeleri
miþ kanunlarýný yapmýþtýr.
– Hammurabi
– Sümerlerin etkisinde kalmýþlar, tapýnaklarýna ziggurat adýný vermiþlerdir.
Kanunlarý
– Nemrut
Tapýna
ðý’ndaki
aslan hey
kelleri
– Kayseri Kül
tepe’de
bulunan
tabletler

–T
 icaretle uðraþmýþlar; Anadolu’da Karum adý verilen ticari koloniler kur
muþlardýr.
– Koloniler aracýlýðýyla Anadolu’ya yazýyý getirerek, Anadolu’da tarihi çaðla
rý baþlatmýþlardýr.
– Kral Yolu’nu kullanmýþlardýr.
– Ninova’da ilk kütüphaneyi kurmuþlardýr.
– Arþivcilik alanýnda geliþmiþlerdir.
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İLK ÇAĞ ANADOLU UYGARLIKLARI HARİTASI

HİTİT HARİTASI
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İnsanlığın İlk Dönemleri
İYON VE İYON TİCARET KOLONİLERİ HARİTASI
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9


 

İnsanlığın İlk Dönemleri

ÝLK ÇAÐ ÇEVRE UYGARLIKLARI
ÝLK ÇAÐ
ÖNEMLÝ SÝYASET,
YAÞADIKLARI
DEVLET VE
BÝLÝM VE KÜLTÜR
BÖLGE
TOPLULUKLARI
İNSANLARI

MISIRLILAR

MEDLER

PERSLER

Mýsýr

ÖNEMLÝ
ESERLERÝ

– Piramitler
– Labirentler
– Tapýnaklar
– Hiyeroglif
– Menes (Kral)
yazýsý
– II. Ramses (Kral)
– Papirüs kâðýdý
– Mumyacýlýk
– Güneþ takvimi
– Sfenksler

ÖNEMLÝ ÖZELLÝKLERÝ
– Firavun adý verilen Tanrý - krallar tarafýndan yönetilmiþlerdir.
– Hiyeroglif yazýsýný kullanmýþlar, yazýlarýný papirüs bitkisinden yapýlan kaðýtlara yazmýþlar
dýr.
– Ahiret inancýndan dolayý ölüleri mumyalayarak gömmüþlerdir. Mumyalama tekniði
sayesinde týp ve eczacýlýk alanýnda geliþmiþlerdir.
– Firavunlar için piramit, halk için labirent adý verilen mezarlar yapmýþlar ve bu
mezarlara ölülerini eþyalarýyla gömmüþlerdir. (En önemli piramitleri Keops, Kefren
ve Mikerinos’tur.)
– Matematikte ondalýk sistemini bulmuþlar, ilk defa dört iþlemi kullanmýþlar, pi sayýsý
ný bugünkü deðerine yakýn hesaplamýþlardýr.
– Astronomi alanýnda geliþmiþler, Güneþ esaslý takvimi yapmýþlardýr. Bu takvim baþ
ka uluslar tarafýndan geliþtirilerek günümüze kadar gelmiþtir.

Ýran

Ýran

– II. Kiros (Kral)

– Sýnýrsýz yetkilere sahip hükümdarlar tarafýndan yönetilmiþlerdir.
– Ülkeyi satraplýk adý verilen eyaletlere ayýrmýþlar ve baþlarýna merkezden satrap adý
– Ateþgedeler
verilen yöneticiler atamýþlardýr.
– Kaya mezarlarý – Çok tanrýlý bir din olan Zerdüþtlüðe ve bu dinin bir benzeri olan Mecusiliðe inan
mýþlar, ateþgede adý verilen tapýnaklar inþa etmiþlerdir.
– Persepolis
– Düzenli bir posta örgütü kurmuþlardýr.
Sarayý
– Sanatta Mezopotamya, Mýsýr, Anadolu ve Yunan sanatýnýn etkisiyle “Pers Üslubu’
– Kral Yolu
nu” oluþturmuþlardýr.
– Makedonya Kralý Büyük Ýskender’e Ýssos Savaþý’nda yenilmeleri sonucu yýkýlmýþlardýr.
– Kudüs merkezli bir krallýk kurmuþlar; Hz. Davut ve onun oðlu Hz. Süleyman

ÝBRANÝLER

Doðu
Akdeniz

– Hz. Davut
– Hz. Süleyman

– Mescid-i Aksa zamanýnda en güçlü dönemlerini yaþamýþlardýr.
– Hz. Süleyman – Ýlk Çað uygarlýklarý içinde ilk tek tanrýlý dine inanan topluluktur.
– Museviliðe inanan Ýbraniler zamanla Filistin topraklarýndan sürülmüþler ve farklý
Mabedi
pek çok devletin egemenliðinde yaþamýþlardýr. Buna raðmen milli benliklerini
– Aðlama
günümüze kadar korumayý baþarmýþlardýr.
Duvarý
– Ýbranilerin kutsal kitabý olan Tevrat, Hz. Musa’ya gönderilmiþtir.

FENÝKELÝLER

Doðu
Akdeniz

GÝRÝT

Ege

– Alfabe
– Cam
– Boya
Knossos Sarayý

Ege
MÝKEN (AKA) (Mora Yarýma
dasý)

ESKÝ YUNAN

HELEN
UYGARLIÐI

Ege

Makedonya

Miken Þatosu

– Dragon
– Solon
– Klistenes
– Sokrates
(Filozof)
– Platon (Filozof)
– Aristoteles
(Filozof)

–Ç
 anakkale Boðazý’na sahip olmak için Truvalýlarla savaþtýlar. (Boðazlar için yapýlan
ilk savaþtýr.)
Homeros’un Ýlyada ve Odissea Destaný bu savaþý konu alýr.

– Polis adý verilen þehir devletleri kurdular. (En önemli þehir devletleri Atina ve
Isparta’dýr.)
– Dragon,
– Sosyal sýnýflar arasý mücadeleler sonucunda hukuk geliþmiþtir. Dragon Kanunlarý,
Solon ve Klis Klistenes Kanunlarý ve Solon Kanunlarý ile sosyal sýnýflar arasý farklýlýklar azaltýlmýþ,
demokrasi anlayýþý geliþmiþtir.
tenes Kanun
– Çok tanrýlý bir dine inanan Yunanlýlarda, tanrýlar insan þeklinde ve ölümsüz olarak
larý
düþünülmüþ; bu düþünce onlarý, tanrýlarýnýn heykellerini yapmaya yöneltmiþtir.
– Zeus Heykeli
(Baþ tanrýlarý Zeus’tur.)
– Athena
– Yunanlýlarda dini inançlardan dolayý heykel ve tapýnak mimarisi geliþmiþtir.
– Tanrýlar adýna yapýlan þenlikler, Olimpiyat oyunlarýnýn doðmasýný saðlamýþtýr.
Tapýnaðý
– Yunanlýlar tarih, týp, matematik, astronomi ve felsefe alanýnda geliþmiþlerdir. Sokra
tes, Platon (Eflatun) ve Aristoteles ilk Yunan filozoflarýndandýr.

– Makedonya Kralý Büyük Ýskender, Asya Seferi sonucu Hindistan’ý ve Mýsýr’ý da içi
ne alan büyük bir imparatorluk kurmuþtur. Bu dönemde, Yunan kültürünün Asya
– Asklepion
kültürü ile kaynaþmasý sonucu Helenistik kültür ortaya çýkmýþtýr.
Saðlýk Merke – Büyük Ýskender’in kurduðu Bergama, Antakya ve Ýskenderiye gibi þehirler zaman
– Büyük
la önemli kültür ve ticaret merkezleri haline gelmiþtir.
zi (Bergama)
– Ýskenderiye’de ve Bergama’da büyük kütüphaneler kurmuþlardýr. Bergamalýlar
Ýskender (Kral)
– Zeus Tapýnaðý papirüs kaðýdýna alternatif parþömen kaðýdýný yaparak ilk kitaplarý (Kolets) oluþtur
– Arþimet(Bilim
(Bergama)
muþlardýr.
adamý)
– Büyük Ýskender’in kurduðu imparatorluk onun ölümünden sonra parçalanmýþtýr.
– Ýskenderiye
– Batlamyus (Bilim
Bu parçalanma sonucunda Anadolu da Pontus, Kapadokya, Bitinya ve Bergama
Feneri
adamý)
Krallýklarý ortaya çýkmýþtýr.
– Rodos

Heykeli
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– Ticaretle uðraþmýþlar, Akdeniz kýyýlarýnda ticari koloniler kurmuþlardýr. Bu koloniler
aracýlýðýyla doðu ülkeleriyle Akdeniz ülkeleri arasýnda kültürel etkileþim saðlamýþ
lardýr. En önemli kolonileri, Afrika’daki Kartaca’dýr.
– 22 harften meydana gelen Fenike alfabesini oluþturmuþlardýr. Bu alfabeye, Yunan
lýlarýn ve Romalýlarýn yeni harfler eklemesiyle bugünkü Latin alfabesi oluþmuþtur.

!

Bergamalýlar, uygarlýk alanýnda oldukça geliþmiþlerdir. Yaptýklarý kütüphaneler, saðlýk
merkezleri, tapýnaklar ve ürettikleri parþömen kaðýdý ile Anadolu uygarlýðýna önemli
katkýda bulunmuþlardýr.

Analitik Tarih

İnsanlığın İlk Dönemleri
BÜYÜK İSKENDER'İN ASYA SEFERİ HARİTASI

SORU - 3 (ÖSYM)

SORU - 4 (ÖSYM)

MÖ 3000 yılında Mısır’da tahta geçen Kral Menes, “nom” adı
verilen şehir devletlerini ortadan kaldırarak Mısır’a tamamen
hâkim olmuş ve kendisine Tanrı unvanını vererek Tanrı Kral
Dönemi’ni başlatmıştır.

Parşömenin Bergama şehrinde icat edilmiş olmasıyla
aşağıdaki olaylardan hangisi arasında doğrudan bir iliş
ki kurulabilir?

Bu bilgiye dayanarak Mısır’da,

A) Bergama Kütüphanesinin, Antik Çağ’ın en zengin iki kü
tüphanesinden biri olması

I.

siyasi birliğin kurulduğu,

B) III. Attalos’un Bergama Krallığı’nı bir vasiyetle Roma hal
kına bırakması

II. dinî gücün tek elde birleştiği,
III. toplumun sınıflara ayrıldığı,
IV. feodal bir yapılanmanın ortaya çıktığı
durumlarından hangilerinin gerçekleştiği savunulabilir?
A) I ve II

B) I ve III
D) II ve IV

C) II ve III

C) Bergama Krallığı’nın İyonya ayaklanmasına destek ver
mesi
D) İskenderiye Kütüphanesinin yakılması
E) Roma’nın MÖ 129’da Bergama Krallığı’nı ele geçirmesi

E) III ve IV
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İnsanlığın İlk Dönemleri

ÝLK ÇAÐ ÇEVRE UYGARLIKLARI
ÖNEMLÝ SÝYA
ÝLK ÇAÐ
YAÞADIKLARI SET, BÝLÝM VE
DEVLET VE
BÖLGE
KÜLTÜR
TOPLULUKLARI
İNSANLARI

– Jull Caesar
(Sezar)
ROMA
UYGARLIÐI

Avrupa
Anadolu
– Oktavianus
Mezopotamya
Mýsýr
– Brütüs
– Justinyen
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HÝNT
UYGARLIÐI

Hindistan

ÇÝN
UYGARLIÐI

Çin

ÖNEMLÝ
ESERLERÝ

ÖNEMLÝ ÖZELLÝKLERÝ

– MÖ 510 yýlýna kadar krallýkla yönetilmiþtir. Kral ihtiyar meclisi tarafýndan teklif
edilmiþ, halk meclisi tarafýndan seçilmiþ ve Senatoya karþý sorumlu tutul
muþtur.
– Augustus
– MÖ 510 yýlýnda krallýk yönetimine son verilerek Cumhuriyet Dönemine geçil
Mabedi
miþtir. Bu dönemde ülke bir yýllýk süreyle göreve getirilen ve konsül adý veri
len iki kiþi tarafýndan yönetilmiþtir. Konsüller birbirlerine ve senatoya karþý
– Ayasofya
sorumlu tutulmuþtur.
– Aya Ýrini
– Cumhuriyet Döneminde, Roma geniþleyerek Anadolu, Mezopotamya ve
Mýsýr’ý içine alan büyük bir imparatorluk haline gelmiþtir.
– Sergios ve
– Roma toplumu patriciler, plepler ve köleler olmak üzere üç sýnýfa ayrýlmýþtýr.
Baküs
Patriciler soylular olup geniþ yetkilere sahiplerdi. Roma’ya sonradan gelip
– Efes Mer
yerleþen Pleplerin ise herhangi bir siyasi hakký yoktu. Köleler ise Roma’nýn
yem Ana
iþgali altýndaki yerlerden getirilmiþ, alýnýp satýlabilen, efendisinin emrindeki
Kilisesi
kiþilerdi.
– Binbirdirek – Patriciler ile Plepler arasýnda uzun süren çatýþmalar sonucu “On iki Levha
ve Yereba
Kanunlarý” yapýlmýþ, bu kanunlarla sýnýflar arasý farklýlýklar önemli ölçüde
tan
giderilmiþtir. Bu süreç sonucu oluþan Roma hukuku, günümüz Batý hukuku
Sarnýçlarý
nun temellerini oluþturmuþtur.
– Çemberlitaþ – Sýnýf çatýþmalarý ve dýþ saldýrýlar sonucu Roma zayýflamýþtýr. Roma’nýn zayýf
lamasýndan yararlanan Jull Sezar, yönetimi ele geçirmiþ ve kendisini senato
ve Dikilitaþ
ya diktatör seçtirmiþtir. Böylelikle Roma’da Cumhuriyet Dönemi sona ermiþ
– Ýstanbul
tir. Sezar’ýn bir suikast sonucu öldürülmesi üzerine baþlayan iç karýþýklýklara
Surlarý
Oktavianus son vermiþtir. Augustus unvaný verilen Oktavianus ile beraber
“Ýmparatorluk Dönemi” baþlamýþtýr (MÖ 27).
– Hora
– Çok tanrýlý bir dine inanýlan Roma’da, Hristiyanlýk 313’te Milano Fermaný ile
Kilisesi
serbest býrakýlmýþ, 381’de de devletin resmi dini haline gelmiþtir.
   (Karye
– Romalýlar döneminde mimari, edebiyat, tiyatro ve tarih yazýcýlýðý oldukça
Camisi)
geliþmiþtir. Kemer ve kubbe tekniðini geliþtiren Romalýlar, bu teknikle ege
– Bozdoðan
men olduklarý bölgelerde pek çok mimari eser yapmýþlardýr.   Bu mimari
(Valens) Su eserlerin baþlýcalarý katedraller, kiliseler, amfi tiyatrolar, hipodromlar, su sar
Kemeri
nýçlarý, su kemerleri ve hamamlardýr.
– III. yüzyýldan itibaren Roma Ýmparatorluðu iç karýþýklýklar, dýþ saldýrýlar ve
–  Roma
Kavimler Göçü yüzünden zayýflamýþ ve ikiye bölünmüþtür. Bu bölünme
Hamamý
sonucu baþkenti Roma olan Batý Roma Ýmparatorluðu ile baþkenti Ýstanbul
– Latin Alfa
olan Doðu Roma Ýmparatorluðu kurulmuþtur. 476 yýlýnda Kuzeyden gelen
besi
barbar kavimlerin saldýrýlarý sonucu Batý Roma Ýmparatorluðu, 1453’te ise
– Julyen /
Osmanlý Devleti tarafýndan Doðu Roma Ýmparatorluðu yýkýlmýþtýr.
Miladi Tak – Batý Roma’da Latin kültürü geliþirken Doðu Roma (Bizans)’da Grek kültürü
geliþmiþ ve Ortodoksluk resmi din halini almýþtýr.
vim
– Bizans, en parlak dönemini Justinyen Dönemi'nde (527 -  565) yaþamýþtýr.
Dünya'nýn en önemli mimari eserlerinden biri kabul edilen Ayasofya
Kilisesi’ni de Justinyen yaptýrmýþtýr.
– Racalýk adý verilen küçük prenslikler tarafýndan yönetilmiþlerdir.
– Meslekleri babadan oðula geçen ve ayný geleneklere baðlý bulunan çeþitli
sosyal sýnýflardan oluþan Kast sistemini uygulamýþlardýr. Her türlü haktan
yoksun ve aðýr iþlerde çalýþtýrýlan paryalar kast dýþý tutulmuþtur.
– Budist
– En ayrýcalýklý sýnýfý din adamlarýnýn (Brahmanlarýn) oluþturduðu Kast siste
mabedleri
minde, her üye kendi kastýndan evlenmiþ ve kast dýþý sosyal iliþkiler yasak
lanmýþtýr.
– Hinduizm, Brahmanizm, Taoizm, Konfiçyüsçülük ve Maniheizm dinlerine
inanmýþlardýr.
– Çeþitli hanedanlar tarafýndan monarþik bir anlayýþla yönetilmiþler, zamanla
– Çin Seddi
imparatorluk haline gelmiþlerdir.
– “Tanrýnýn oðlu” unvanýný taþýyan imparatorlarýn kutsal olduðuna inanmýþlar
– Budist
dýr.
tapýnaklarý
– Budizm, Taoizm, Maniheizm ve Konfüçyüsçülük dinlerine inanmýþlardýr.
– Barut, kâðýt,
– Ýpek, porselen ve kumaþ üretimi yapmýþlar, Ýpek Yolu aracýlýðýyla Çin’den
matbaa ve
Roma’ya kadar olan bölgede ticari faaliyetlerde bulunmuþlardýr.
pusula
– Budizm inancýnýn etkisiyle resim, heykelcilik ve mimari geliþmiþtir.
– Ýpekli doku – Mürekkep, kaðýt, matbaa, barut ve pusulayý bularak dünyada birçok geliþ
malar
meye öncülük etmiþlerdir.
- Seramikler – Türklerle siyasi ve askeri mücadele içinde olmuþlar; kendilerini korumak için
Çin Seddi’ni yapmýþlardýr.

Analitik Tarih

İnsanlığın İlk Dönemleri
BÜYÜK ROMA İMPARATORLUĞU HARİTASI

SORU - 5

SORU - 6 (ÖSYM)

Çinliler; kâğıt, pusula, barut, seramik, ipekli kumaş yapımı,
harf baskı tekniği konularında uygarlık tarihine büyük katkı
sağlamışlardır.

476 yılında Batı Roma Devleti’nin yıkılmasıyla son bulduğu
kabul edilen İlk Çağ’da; Sümer, Mısır, Hint, Çin ve Doğu Ak
deniz medeniyetlerinin katkılarıyla birçok icat yapılmıştır.

Bu buluşlarının, dünyanın çeşitli yerlerinde tanınmasında
Çin’in aşağıdaki özelliklerinden hangisi etkili olmuştur?

Aşağıdakilerden hangisi bu dönemdeki icatlardan biri
değildir?

A) Nüfusu

B) Coğrafi konumu

A) Kâğıt

C) Budizm inancı

D) Yönetim anlayışı

B) Yazı
D) Para  

C) Takvim
E) Barut

E) İpek yolu ticareti
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İnsanlığın İlk Dönemleri

ÝLK ÇAÐ UYGARLIKLARINA
AÝT ÖNEMLÝ GELÝÞMELER

i

en
naa

ASYA
Ob

Ye
n

LeL

SÜMERLER

ise

y

Baykal
G.

İrt
iş

Ýlk çivi yazýsýný bulan
topluluk

İlk Çağ Uygarlıkları

KUZEY
AMERİKA

AVRUPA

Ötüken

ATLAS
OKYANUSU

Nil N.

MAYA
UYG.

ANADOLU
UYG.
ROMA
UYG.AKDENİZ MEZOPOTAMYA
UYG.
MISIR
UYG.

AFRİKA

FENÝKELÝLER

ENİZ
ILD
KIZ

AZTEK
UYG.

Ýlk alfabeyi bulan top
luluk

Tuna N. KARADENİZ

Mis
sis
ipi

MISIRLILAR

AR D.
HAZ

Ýlk resim yazýsýný bulan
topluluk

N.

Aral G.

ORTA ASYA TÜRK UYG.
Batı
Türkistan
Anav

İRAN
UYG.

ARABİSTAN
Mekke
n
me
Ye

HABEŞİSTAN

BÜYÜK
OKYANUS

TİBET

ÇİN
UYG.
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HİNT Ganj
UYG.

UMMAN
DENİZİ

Pekin

Doğu
Türkistan

Bengal
Körfezi

BÜYÜK
OKYANUS
on

Amaz

Ýlk Ay esaslý takvimi bu
lan topluluk

SÜMERLER

İNKA
UYG.

GÜNEY
AMERİKA
HİNT
OKYANUSU

AVUSTRALYA

14

Ýlk Güneþ esaslý takvimi
bulan topluluk

MISIRLILAR

Ýlk imparatorluðu kuran
topluluk

AKADLAR

Ýlk demokrasi uygulama
larýný baþlatan topluluk

YUNANLILAR

Ýlk düzenli orduyu ku
ran topluluk

AKADLAR

Ýlk onluk sistemi uygu
layan topluluk

HUNLAR

Ýlk yazýlý hukuk kuralla
rýný oluþturan topluluk

SÜMERLER

Ýlk medeni hukuk kural
larýný oluþturan topluluk

HÝTÝTLER

Ýlk yazýlý antlaþmayý ya
pan topluluk

HÝTÝTLER
MISIRLILAR

Ýlk tarafsýz tarih yazýcý
lýðýný baþlatan topluluk

HÝTÝTLER

Ýlk parayý bulan toplu
luk

LÝDYALILAR

Ýlk olimpiyatlarý baþla
tan topluluk

YUNANLILAR

Ýlk tek tanrýlý dine ina
nan devlet

ÝBRANÝLER

Ýlk mürekkep, kaðýt, ba
rut, pusula ve matbaayý
kullanan topluluk

ÇÝNLÝLER

Ýlk kütüphaneyi kuran
topluluk
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Analitik Tarih

3000 km

İnsanlığın İlk Dönemleri

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİNDE KÜLTÜR VE UYGARLIK
A. EKONOMİ

B.TOPLUM

cc Üretimin artması ve çeşitlenmesi sonucu ticaret geliş
miştir. Takas yoluyla yapılan ticaret, uluslararası bir nite
lik kazanınca, ticarette para kullanma ihtiyacı doğmuş ve
bu ihtiyacın sonucunda Lidyalılar tarafından ilk kez para
kullanılmaya başlanmıştır. Paranın kullanılması ticareti
kolaylaştırmış ve uluslararası ticareti geliştirmiştir.
cc Bazı topluluklar (Yunanlılar, Asurlular) uluslararası ticaret
yaparak zenginleşmişler, kendi toprakları dışında ticari
üsler (koloniler) kurmuşlardır. Bu durum ticaret kadar
kültür alışverişini de geliştirmiştir (Kolonizasyon faaliyet
leri). İlk Çağ'da Fenike, İyon, Asur gibi medeniyetlerde
kolonicilik faaliyetleri görülmüştür.
• Ülkeleri dışında ele geçirilen toprakları kendilerine
bağlayarak, bazen de kendi vatandaşlarını o bölgeye
yerleştirerek genellikle ticari faaliyetlerde kullanmak
amacıyla oluşturulan idarelere "koloni" denir. Bu kolo
nilerin, devletin idaresinde aktif olarak kullanılmasına
da "kolonicilik" denir.
• İlk Çağ'ın başlıca tüccar kavimleri şunlardır:  Asurlu
lar, Fenikeliler, Lidyalılar, Soğdlar, Yahudiler.
cc Uluslararası ticaretin gelişmesi sonucu önemli ticaret
yolları ortaya çıkmıştır. Bu yolların önemlileri şunlardır.
Lidya’nın başkenti Sardes’i, Pers’in başkenti Sus'a bağ
layan 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.
cc Tarımla geçinen toplumlarda kuraklığın, beraberinde
kıtlığı getirmesi önemli bir sorundu. Bu bölgelerde "artı
ürün" üretmek ve bunları depolamak son derece önem
liydi. Artı ürüne sahip olan yerleşim merkezleri avantajlı
duruma geçti ve bu durum onlara güç kazandırdı. Ay
rıca artı ürün, diğer ihtiyaçların karşılanması için değiş
tokuşu geliştirdi ve çiftçilik dışında yeni meslekler ortaya
çıkardı. Çiftçi, esnaf, tüccar, din adamı, savaşçı gibi yeni
sınıflardan oluşan daha büyük topluluklar şehir toplumu
nun doğmasını sağladı.

NOT
İlk Çağ'ın Önemli Ticaret Yerleri
Agora: Şehir devletlerinde ticari faaliyetlerin yapıldığı yer
olup kent meydanı, çarşı, pazar yeri anlamına gelmektedir.
Han: Kervanların konakladığı, malların depolandığı, atöl
yelerin bulunduğu ve ticaretin yapıldığı yerlerdi.
Arasta: Aynı esnaf grubuna ait dükkânlardan oluşan pa
zar yerleridir.
Bedesten: Farklı ürünlerin satıldığı kapalı çarşılardır.
Ribat: Daha çok korunma, savunma ve askerî amaçlı
inşa edilen karakollardır. Zamanla işlev değiştirerek ticari
konaklama amacıyla kullanılmaya başlanan ribatlar, daha
çok kervansaray olarak işlev görmeye başladılar.
Kervansaray: Kervanların güvenliği ve konaklaması için
ana yol kenarında inşa edilen yapılardır. Sosyal işlevlere
de sahip olan kervansaraylar, ticaretin güvenliğini ve can
lılığını sağlamışlardır.

cc İlk Çağ'ın başlarında insan,  tabiata tam hükümran bir
konumda değildi. Nüfus, yaşam koşullarının uygun
olduğu yerlerde yoğunlaşmıştır.
cc Maden Devri’nde başlayan şehirleşme İlk Çağ’da ge
lişmiştir. Genellikle mabetlerin etrafında oluşan şehir
leşme sonucu şehir devletleri ortaya çıkmıştır.
cc Çağın genelinde sınıflı toplum yapısı yaygındır. Sınıflı
toplum yapısının zaman içinde derinleşmesinde ta
rım ekonomisinde istihdam edilen farklı emek türleri
(hür köylü, toprağa bağlı köylü, serf ve köle emeği)
ile iktidar mücadeleleri etkili olmuştur.
cc Tarım ve ticaretle uğraşanlar yerleşik bir yaşam sürer
ken, hayvancılıkla uğraşanlar genellikle konar-göçer
bir yaşam sürmüşlerdir. Konar-göçer ve yerleşik hayat
tarzları Erken İlk Çağ'dan itibaren birbirlerini tamamla
yan ve coğrafi şartlara bağlı olarak ortaya çıkan hayat
tarzlarıdır.
cc İlk Çağ'da insan toplulukları; geçim imkânını kaybet
me, iklim değişikliği, politik değişiklikler, dini baskı
lar vb. sebeplerle kitlesel göçler yaşamışlardır.   Bu
önemli göç hareketlerine; Kavimler Göçü, Ege Göç
leri, İç Asya'dan göçler, Filistin'den Yahudi sürgünleri,
ilk Hristiyanların Roma baskısından kaçmaları örnek
olarak gösterilebilir.

C. DİN
cc Çağın genelinde  çok tanrılı (politeizm) dinler görül
müştür. Bu dinlerin bir kısmında ahiret inancı varken
bir kısmında yoktur. Ölülerin mezara eşyalarıyla gö
mülmesi ve mumyalanması ahiret inancına kanıt gös
terilebilir.
cc Çok tanrılı dinlerin dışında Uzak Doğu'da Budizm ve
Konfüçyanizm;  Orta Asya'da Şamanizm, Maniheizm
ve Göktanrı inancı, Hindistan'da Hinduizm ve Brah
manizm; İran'da Zerdüşlük ve Mecusilik;  Orta Doğu,
Afrika'nın bir bölümü, Ön Asya ve  Avrupa'da ise Hris
tiyanlık ve Yahudilik yaygınlaşmıştır.
cc İlk Çağ'ın başlarında Orta Doğu'da Hz. Musa'nın teb
liğ ettiği Musevilik, İbraniler (İsrailoğulları) arasında
yaygınlaşmıştır. İlk Çağ'ın sonlarında ise aynı bölgede
Hz. İsa'nın tebliğ ettiği Hristiyanlık yayılmıştır. Pagan
Roma İmparatorluğu Yahudileri   bölgelerinden sür
müş, Hristiyanlığı ise ilk dönemlerinde yasaklamış
tır. Roma İmparatorluğu'nda 313 Milano Fermanı ile
serbestleşen Hristiyanlık kısa sürede geniş alanlara
yayılmıştır.
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İnsanlığın İlk Dönemleri
E. ORDU

D. HUKUK
cc Tarih Öncesi Devirlerdeki sözlü hukuk geleneği, İlk
Çağ'da yazılı hâle gelmiştir.

cc Ordular genellikle yaya ve atlı askerlerden oluşmuş
tur.

cc İlk Çağ'ın en önemli  yazılı hukuk metinleri şunlardır:
Urkagina ve Hammurabi Kanunları, Hitit Hukuku, So
lon ve Klistenes Kanunları, On iki Levha Kanunları,
Justianus Kanunları ile   Kutsal Kitaplardır (Tevrat ve
İncil).

cc Bazı toplumlar (Lidyalılar) savunmalarını tamamen
paralı askerler vasıtasıyla yaparken, bazı toplumlar
(Türkler) ordularında paralı askerlere yer vermemiş
lerdir.

• İlk yazılı hukuk kuralları, “Urgakina Kanunları”dır.
cc Sosyal sınıf çatışmaları, hukuk kurallarının gelişme
sinde etkili olmuştur. Bu doğrultuda doğan Roma
hukuku (12 Levha Kanunları) bugünkü Avrupa huku
kunun temelini oluşturmuştur.
cc Bazı toplumlarda (Mısır), kralın sözleri Tanrı buyruğu
kabul edilmiş ve yasa olarak uygulanmıştır. Bu tür
toplumlarla göçebe yaşam süren toplumlarda (Türk
ler ve Moğollar) yazılı bir hukuk sistemi uzun yıllar
oluşamamıştır.
cc Bazı toplumlarda (Babiller) sert hukuk kuralları (Ham
murabi Kanunları) uygulanırken bazı toplumlarda (Hi
titler) ise daha insancıl hukuk kuralları uygulanmıştır.
Hititlerde medeni kanun ve ceza kanunu büyük geliş
me göstermiştir.
cc Hukuk sistemlerinin oluşmasında; hükümdar buyruk
ları, gelenek ve göreneklerin yanında kutsal kitaplar
da her devirde belirleyici olmuştur.

NOT
İnsanlığın İlk Dönemleri'nin Önemli Hukuk Metinleri
Urgakina Kanunları: Sümerler tarafından oluşturul
muş ilk hukuki metinlerdir.
Hammurabi Kanununları: Urgakina Kanunlarının ge
liştirilmiş hali olup sert yaptırımlar (kısasa kısas) içerir.
Hitit Kanunları: İlk medeni hukuk kurallarıdır. Sert yap
tırımlar içermez.
On Emir: İsrailoğulları'nın Mısır'dan çıkışlarından son
ra Sina Dağı'nda Tanrı tarafından Hz. Musa'ya bildirilen
emirlerdir.
Oniki Levha Kanunları: Günümüz Avrupa hukukunun
temelini oluşturan kanunlar olup, Roma toplumundaki  
patrici (soylular) ve pleb (halk) arasındaki sınıf müca
delesi sonucu hazırlanmıştır.
Justinianus Kanunları: 12 Levha Kanunları'nın geliş
tirilmiş halidir.
Drakon, Solon ve Klistenes Kanunları: Antik Yu
nan'da hazırlanmış olup, sınıf farklılıklarını azaltmayı
amaçlamıştır.
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cc Toplumlar, savunma sorunlarını ordular yanında, sur
lar yaparak gidermeye çalışmışlardır (En önemli ör
nek Çin Seddi'dir).
cc İlk düzenli orduyu Akadlar kurarken, onluk sisteme
dayalı ordu sistemini Hunlar oluşturmuşlardır.
cc Hun hükümdarı Mete Han,   Makedon Kralı Büyük
İskender   gibi askeri dehalar;   oluşturdukları ordu
lardaki teşkilat yapısı, teçhizat (başlıca harp aletleri
ve silahlar) zenginliği ve doktrin (strateji ve taktikler)
derinliği açısından kendilerinden sonraki dönemleri
etkilemişlerdir.
cc İlk Çağ toplulumlarında (Örneğin Sümerler) askerlik
genellikle soylulara ait bir meslek kabul edilse de  sa
vaş durumunda  eli silah tutan her erkek asker sayılır
dı. Kralın muhafızlığını yapan bir askerî kadro her za
man vardı ve ihtiyaç hâlinde paralı askerler de orduya
alınırdı.  Dolayısıyla ordular;  ücretli askerlerden, gö
nüllülerden ve krala ait kentte oturan ve masrafları
kral tarafından karşılanan erkeklerden oluşurdu.
cc Denize kıyısı olan toplumlarda (Mısırlılar ve Romalılar
gibi) kara ordularının yanında,  yelkenli ve kürekli sa
vaş gemilerinden oluşan donanmalar da vardı.
cc İlk Çağ medeniyetlerinin orduları genel olarak piya
de, süvari ve savaş arabalı askerlerden oluşurdu. Bu
askerler silah olarak ok, yay, kalkan, mızrak, topuz,
balta ve kılıç gibi silahlar kullanırdı. Kuşatmalarda
mancınık, kule ve koçbaşları da kullanılmıştır.
cc İlk Çağ medeniyetlerinde orduların teçhizatları ve uy
guladıkları taktikler hemen hemen aynıdır. Orduları
farklı kılan özellikler; savaş meydanındaki hareket ye
teneği, saldırı ve savunma gücüdür. Savaşlarda asıl
sonuç kent kuşatmalarından ziyade meydan savaş
larında alınmaktaydı. Meydan savaşlarında piyade
lerden oluşan birliklerin düşmanın savaş arabalarına
direnme gücü, savaşın kazanılmasında etkiliydi.
cc Devletler, savaşlarda düşmanlarını alt edebilmek için
farklı savaş stratejileri/taktikleri üretmiştir. Bunlardan
en meşhuru Türkler tarafından geliştirilen Turan (Boz
kurt/Hilal) taktiğidir.
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