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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 - Soru Fasikülleri” 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@merkezyayinlari.com 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.
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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 yazımında en önemli prensip, tarafsız (objektif) 
olmaktır. Bunun için --- 

Aşağıdaki seçeneklerden hangisindeki yargı, 
yukarıdaki paragrafı doğru şekilde tamamlayacak 
bir cümle olamaz?

A) Olayı tüm yönleriyle ortaya çıkaracak belgelere 
başvurulmalıdır.

B) Yazıldığı dönemin koşulları dikkate alınmalıdır.

C) Olayın oluşum süreci tamamlandıktan sonra yazıl-
malıdır.

D) Siyasi ve ideolojik yaklaşımlardan uzak durulmalı-
dır.

E) Modern toplumun bakış açısı ve değerleri ön 
planda tutulmalıdır.

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

98 Analitik Tarih

Tarih ve Zaman TEST 1



1. Bir ören yerinde yapılan kazılarda, toprağın üstünden 
altına doğru aşağıdaki buluntulara rastlanmıştır.
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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.

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.
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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. C. W. Thomsen 1836 yılında ilk defa “Üç Çağ Sis-
temi”ni kurmuş; böylece taş, tunç ve demir sıralaması 
günümüze kadar tarih öncesi arkeolojinin kronolojik 
sıralamasını oluşturmuştur. 1865 yılında J. Lubbock 
“Üç Çağ Sistemi”ni ayrıntılı bir şekilde yeniden ele 
almıştır. Buna göre Taş Çağı; Eski ve Yeni Taş Çağı 
yani Paleolitik ve Neolotik Çağ’a ayrılmıştır.

Bu bilgiye göre, “Üç Çağ Sistemi”nin belirlenme-
sinde öncelikli olarak aşağıdakilerden hangisi 
belirleyici olmuştur?

A) Madenlerin keşfedilme sırası 

B) İnsanların yerleşik yaşama geçmesi

C) Madenciliğin gelişmesi

D) Aletlerin yapımında kullanılan malzemelerin cinsi

E) İnsanların geçim kaynaklarının değişmesi

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. Atatürk Dönemi'nde açılan bazı kurumlar aşağıda veril-
miştir.

Türk Tarih Cemiyeti

Ankara Dil, Tarih, 
Coðrafya Fakültesi

Türk Tarih Kurumu

Ankara Etnografya 
Müzesi

Bu kurumlara dayanılarak Atatürk Dönemi ile ilgili 
aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

A) Osmanlı Dönemi'nden kalma kurumların kaldırıldı-
ğına

B) Batılılaşma çalışmalarına öncelik verildiğine

C) Yeni bir idari sistemin kurulmaya çalışıldığına

D) Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin çeşitlendirildiğine

E) Tarih anlayışının gelişimi adına önemli çalışmaların 
yapıldığına

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. 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

10.  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 

11. 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

12. 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  

13. 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,	geçmişi	 incelediği	 için	deney	ve	gözlem	yönte-
mini	kullanamaz.	Tarih,	ancak	kaynaklara	dayalı	olarak	
yazılır.	Geçmişten	günümüze	gelen	her	 türlü	belgeye	
“kaynak”	 denir.	 Kaynaklar	 önce	 kendi	 içinde	 “Birinci	
elden	 kaynaklar”	 ve	 “İkinci	 elden	 kaynaklar”	 olmak	
üzere	 ikiye	ayrılır.	 	“Birinci	elden	kaynaklar”	ve	“İkinci	
elden	kaynaklar”	da	niteliğine	göre	“yazılı,	sözlü,	arke-
olojik,	gerçek	eşya	ve	nesneler,	sesli	ve	görüntü	kay-
naklar”	olmak	üzere	gruplara	ayrılır.

Buna göre, aşağıdaki seçeneklerde görselleri 
verilen kaynaklarla kaynakların niteliği hangi 
seçenekte yanlış eşleştirilmiştir?

A) Birinci	elden	 

yazılı	kaynak

Nutuk	/	M.K.Atatürk	

B) Birinci	elden	 

arkeolojik	kaynak

Roma	lahiti
C) İkinci	elden	 

yazılı	kaynak

Osmanlı	fermanı

D) İkinci	elden	 

yazılı	kaynak

Osmanlı	Tarihi	/	Halil	İnalcık

E) Birinci	elden	 

arkeolojik	kaynak

Bizans	sikkesi

2. Aşağıda Türklerin tarih boyunca kullandığı takvim-
lerden hangisinin açıklaması karşısında yanlış 
yapılmıştır?

A) 12	Hayvanlı	
Türk	Takvimi

: İslamiyet’ten	 önceki	 Türk	 toplu-
lukları	tarafından	kullanılmış	olup	
her	yıl	bir	hayvan	adıyla	anılmış-
tır.	

B) Miladi	Takvim : İbraniler	 tarafından	 geliştirilen	
ve	günümüzde	de	kullanılan	Ay	
esaslı	bir	takvimdir.	

C) Hicrî	Takvim : Hz.	 Muhammed’in	 Mekke’den	
Medine’ye	hicretini	(622)	başlan-
gıç	 yılı	 olarak	 esas	 almış;	 İslam	
ve	Türk	–	İslam	devletleri	tarafın-
dan	kullanılmıştır.

D) Celalî	Takvimi : Büyük	Selçuklu	Sultanı	Melikşah	
tarafından	Ömer	Hayyam’a	yap-
tırılmıştır.

E) Rumî	Takvim : Osmanlı	 Devleti’nde	 mali	 işler-
de	aksama	olmaması	 için	kulla-
nılmış	 olup	başlangıç	 yılı	 olarak	
Hicret	(622)	kabul	edilmiştir.	

 
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.  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
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5. 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

6. Osmanlı Devleti'nde, devlete ait önemli olayları kaydet-
mekle görevli olan kişilere vakanüvis denir. Devlet 
görevlisi olan vakanüvislerin tuttuğu vakainameler; 
Hititlerdeki anallara, Batı ülkelerindeki kroniklere ben-
zer. 

Buna göre, Osmanlı 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.

7. 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.

8. 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.

9. 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 
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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. Dünya'da yaşanan son buzul çağının sona ermesi 
ardından, insan topluluklarının yayılma eğilimi göster-
dikleri ılıman iklim kuşaklarında, yepyeni bir dönem 
yaşanmaya başlanmıştır. Buzulların çekilmesiyle ılıman 
iklim kuşağında flora hem çeşitlilik hem de popülasyon 
olarak belirgin gelişmeler göstermiştir. Neolitik (Cilalı 
Taş Devri) olarak adlandırılan bu dönem, üretimin ve 
tekniklerinin geliştiği bir süreç olmuştur. 

Buna göre, aþaðýdakilerden hangisi Neolitik 
Dönem'de ortaya çýkan yeniliklerden biri olamaz?

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. Tarih öncesi veya Prehistorya insanlığın yazının bulun-
masından önceki dönemidir. Tarih öncesi dönemin 
uzunluğu bölgelere göre değişiklik gösterir. Kimi böl-
gelerde 2 milyon yıl öncesinde yaşanmaya başlayan 
bu dönem, insanlığın geçirdiği en uzun aşamadır. İlk 
yazı Mezopotamya'da yaklaşık MÖ 3200'de bulunmuş-
tur.

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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9. 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

8. 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.  

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 aþaðý-
da bazı bilgiler verilmiştir. 

• Ýstanbul - Yarýmburgaz Türkiye’deki bilinen en 
eski yerleþim yeridir.

• Konya - Çatalhöyük Ýnsanlýk tarihinin bilinen 
ilk þehir yerleþmesidir.

• Diyarbakýr - Çayönü Türkiye’de ve Güney-
doðu Avrupa’da Yeni Taþ 
Çaðýnda kurulan ilk köy 
yerleþim yeridir.

• Kayseri - Kültepe Türkiye’de ilk yazýlý bel-
gelerin bulunduðu yerdir.

• Çorum - Alacahöyük Dünyada ilk þehir devleti-
nin kurulduðu yerdir.

Buna göre, İlk Çağ'da Anadolu ile ilgili aşağıdaki-
lerden hangisine ulaşılamaz?

A) Yerleşik kültürün geliştiği bir yerdir.

B) Yazılı kültürün yayılım alanıdır.

C) Önemli kültür merkezlerinin beşiğidir.

D) Neolitik Dönemi'n önemli medeniyet havzalarından 
biridir. 

E) Nüfus yoğunluğunun en yoğun olduğu bölgedir.

11. İlk Çağ toplumlarına ait aşağıda verilen bilgilerden 
hangisinin yanlýþ olduğu söylenebilir?

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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