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FASİKÜL

1  TARİH VE ZAMAN

SORU - 1 (ÖSYM)
“Tarih yazmak, tarih yapmak kadar mühimdir. Yazan yapa-
na sadık kalmazsa değişmeyen hakikat, insanlığı şaşırtacak 
bir mahiyet alır.”

Mustafa Kemal, bu sözüyle tarihçinin aşağıdaki nitelikle-
rinden hangisine işaret etmemiştir?

A) Öznellik B) Bilimsellik C) Tarafsızlık 

 D) Belgelere dayanma E) Nesnellik 

Tarih, geçmiþteki insan topluluklarýnýn yaþayýþlarýný, bir-
birleriyle olan iliþkilerini, kültür ve uygarlýklarýný;

- yer ve zaman göstererek,

- kaynaklara (belgelere) dayalı olarak,

- objektif (tarafsýz/nesnel) bir þekilde,

- neden-sonuç iliþkisi içerisinde

inceleyen sosyal bir bilim dalıdır.

TARİH NEDİR?

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 Kay-
naklar” 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 top-
lanýr.

Yazılı Kaynaklar: Kitabeler, tabletler, kitaplar, paralar, 
mühürler, fermanlar, antlaşma metinler vb.

Gerçek Eşya ve Nesneler: Arkeolojik buluntular, mezar-
lar, 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.

TARÝHÝN KAYNAKLARI
 y Tarih, geçmiþte yaþanan olaylarý inceler. Bu nedenle 

tarihi olaylar tekrarlanamaz, gözlemi ve deneyi yapý-

lamaz.

!  Tarihi diðer bilimlerden ayýran en önemli özel-

liktir.

 y Tarihi bilgiler kesin deðildir. Bulunacak her yeni bel-

ge, mevcut bilgileri güçlendirebilir veya deðiþtirebilir.

 y Tarih, belgelere dayalý olarak yazýlýr.

 y Tarihi olaylarýn yeri ve zamaný belli olmalýdýr.

!  Tarih bu özelliði bakýmýndan edebiyattan ayrýlýr.

 y Tarihi olaylar arasýnda neden - sonuç iliþkisi vardýr.

 y Tarih, toplumlarý çok yönlü etkileyen, uygarlýða kat-

kýsý olan kiþi ve olaylarý konu alýr.

 y Tarihi olaylar, tarafsýz (objektif) bir þekilde incelenme-

lidir.

 y Tarihi olaylar deðerlendirilirken, olayýn gerçekleþtiði 

dönemin koþullarý dikkate alýnmalýdýr. Geçmiþ, günü-

müz deðer yargýlarýný kullanmadan, kendi koþullarý 

çerçevesinde deðerlendirilmelidir. Bunun için geç-

miþte yaþamýþ insanlarýn durumlarýný, onlarýn gözüy-

le anlamaya (tarihsel empati yapmaya) çalýþmalýyýz.

 y Tarihî bilgi kanýtlara dayalý olmasýnýn yaný sýra tarih-

çilerin deðerlendirme ve yorumlarýný da içerir. Ayný 

tarihsel olayý, farklý kaynak ve zihniyet ile deðerlen-

dirmek,  farklý yorumlara neden olur.

TARÝH BÝLÝMÝNÝN ÖZELLÝKLERÝ

 y 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. 

 y Yazýlý kaynaklar daha detaylý ve doðru bilgiler saðlar.  

 y Tarih, yazýnýn bulunuþuyla baþlar (MÖ 3200). Tarih Ön-
cesi Çaðlarda yazýlý kaynaða rastlanmaz.

UYARI
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SORU - 2 (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 mater-
yallerden hangisinin birinci el kaynaklar içerisinde yer alama-
yacağını sormuştur. 

Öğrencilerin bu soruya doğru cevap olarak aşağıdakiler-
den hangisini vermesi beklenir?

A) Halil İnalcık’ın eseri B) Şehidin hatıratı 

C) Tarihî para  D) Ferman 

 E) İstiklal madalyası 

SORU - 4 (ÖSYM)

Ela Öğretmen tarih dersinde, öğrencilerine anıt ve taşlarda-
ki yazıların okumasında tarih biliminin yararlandığı alanı sor-
muştur.

Öğrencilerin aşağıdakilerden hangisini cevap olarak ver-
mesi beklenir?

A) Etnografya B) Heraldik C) Epigrafi

 D) Antropoloji E) Nümizmatik 

SORU - 3 (ÖSYM)

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

NOT

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

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

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

Heraldik: Armalarý inceleyen bilim

Paleografya: Yazý bilimi

Antropoloji: Ýnsan ýrkýnýn oluþumunu ve kültürlerin ge-
liþimini inceleyen bilim (Fosilleri inceleyen alt dalýna Pa-
leantropoloji denir.)

Nümizmatik (Meskûkat): Eski paralarý inceleyen bilim

Diplomatik: Siyasi belgeleri inceleyen bilim

TARÝHE YARDIMCI BÝLÝMLER

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

A) Paleografi B) Nümizmatik C) Epigrafi

 D) Antropoloji E) Etnografya 

SORU - 5 (ÖSYM)
Mısır’da bulunan ve Rosetta Taşı adı verilen bir kitabede aynı 
metin; Grek alfabesi, demotik yazı ve hiyeroglif olarak yazıl-
mıştır. Taşın üç farklı yazı tipi ile yazılması o güne kadar oku-
namayan hiyerogliflerin sırrının çözülmesini sağlamıştır.

Buna göre hiyerogliflerin çözümlenmesinde kullanılan 
tarihe yardımcı bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Heraldik  B) Etnografya  C) Nümizmatik

 D) Kronoloji  E) Paleografya 
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SORU - 6 (ÖSYM)

Tarih öncesi çağların işlendiği bir derste aşağıdaki konuş-
ma geçer:

Öğrenci:

– Öğretmenim, geçmişte yaşanmış bir olayı bilmemizin bize 
ne faydası olacak? Hayatta bizim ne işimize yarayacak?

Öğretmen:

– Tarih okumak, ----.

Bu konuşmada boş bırakılan yere,

I. başkalarının yaşadığı olayların neden sonuçlarından 
dersler çıkarmayı sağlar

II. geçmiş çağlar üzerine düşünerek insanlık bilincini geliş-
tirir

III. başkalarının yaşadıklarını zihinde canlandırarak empati 
yeteneğini geliştirir

yargılarından hangileri getirilebilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

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

SORU - 7 (ÖSYM)

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

Tarihî Olgu: Aynı türdeki olaylar bütünüdür. Genellik ve sü-
reklilik gösterir.

Bu bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisi tarihî olguya 
örnek gösterilebilir?

A) Lozan Barış Antlaşması

B) Cumhuriyetin ilanı

C) Kurtuluş Savaşı

D) Anadolu’nun Türkleşmesi

E) Tanzimat Fermanı’nın ilanı

1. Ýnsanlarýn düþünme yeteneklerini geliþtirir.

2. Ýnsanlarýn kültür seviyelerini yükseltir.

3. Günümüz olaylarýnýn  daha iyi anlaþýlmasýný ve  gele-

cekle 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.

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

Tarihi Eser: Geçmişten günümüze ulaşmış tüm arkeo-
lojik, 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 sürek-
lilik gösterir. 

Örnek: Anadolu’nun Türkleþmesi

!  Anadolu’nun Türkleþmesi, Malazgirt Savaþý ile baþ-
lamýþ; bu doðrultuda yapýlan diðer savaþlar ve Anado-
lu’ya yapýlan eserler bu sürece katkýda bulunmuþtur.

TARÝHÝN KONUSUTARÝH ÖÐRENMENÝN YARARLARI

Ýnsanlarýn kontrolü dýþýnda meydana gelen doða olay-
larý tarihin konusu deðil; pozitif bilimlerin konusudur. Ta-
rih, insanlarýn geçmiþteki faaliyetlerini inceleyen sosyal 
bir bilimdir.

UYARI
Unutulmamalýdýr ki geçmiþteki insan neyse, bugünkü in-
san da aynýdýr. Dolayýsýyla geçmiþteki insan ve insan dav-
ranýþlarýný bilmek, bugünün insanýný anlama konusunda 
bize mükemmel bir donaným kazandýrýr.

UYARI
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Tarihi devirlerin bu þekilde dönemlendirilmesi hem göre-
celi hem de Avrupa tarihi merkezlidir ve Türk tarihiyle de 
örtüþmemektedir. Oysa Türk tarihi; Avrupa milletlerinin 
tarihi gibi sýnýrlarý belirli bir coðrafyada deðil, ayný zaman 
dilimi içerisinde deðiþik coðrafyalarda meydana gelmiþtir.

UYARI

 i  Yazýnýn bulunmasýndan önceki devirler “Tarih Önce-
si Devirler”, yazýnýn bulunuþundan (MÖ 3200) sonraki 
devirler ise “Tarih Devirleri” olarak adlandýrýlýr.

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

 i Tarihin çaðlara ayrýlmasýnda evrensel nitelik taþýyan 
olaylar etkili olmuþtur.

NOT

Topluluklar birbirlerini genellikle savaþlar, göçler ve tica-
ret yoluyla etkilemiþlerdir.

NOT
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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 Ma-
den Devri atlanmýþtýr. Bunun nedeni ise Cilalý Taþ Devrini 
yaþayan buradaki topluluðun kendisinden daha ileri dü-
zeydeki bir topluluktan etkilenmesidir.

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

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

TARÝH ÖNCESÝ DEVÝRLER

a) Taþ Devri

 1.  Eski (Yontma) Taþ Devri 

(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)

 2. Tunç Devri

 3. Demir Devri

TARÝH DEVÝRLERÝ

a) Ýlk Çað (MÖ 3200 - MS.375)

 •  Yazýnýn bulunuþuyla baþ-

lar, Kavimler Göçü ile 

sona erer.

b) Orta Çað (375 - 1453) 

 •  Kavimler Göçü ile baþlar, 

Ýstanbul’un fethi ile sona 

erer.

c) Yeni Çað (1453 - 1789)

	 •  Ýstanbul’un fethi ile baþ-

lar, Fransýz Ýhtilali ile 

sona erer.

d) Yakýn Çað (1789 - ....)

 •  Fransýz Ýhtilali ile baþlar 

ve günümüzde de devam 

eder.

TARÝHÝN DEVİRLERİ
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500 400 300 200 100 0 100 200 300 400 500

MSMÖ Milat

Milattan Önce (MÖ) Milattan Sonra (MS)

99 - 0 
1. yüzyýl

0 - 99 
1. yüzyýl

99 - 50
1. yüzyýlýn ilk yarýsý

49 - 0
1. yüzyýlýn ikinci yarýsý

0 - 49
1. yüzyýlýn ilk yarýsý

50 - 99
1. yüzyýlýn ikinci yarýsý

99 - 75 
1. çeyrek

74 - 50 
2. çeyrek

49 - 25
3. çeyrek

24 - 0
4. çeyrek

0 - 24
1. çeyrek

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 küçü-
lürken milattan sonraki tarihler günümüze yaklaþtýkça büyür. 

O

Tarih kelimesi, Arapça "kamer, ay, zaman" anlamýna gelir. Bu-
na göre tarih kelimesinin anlamý, "ay"ýn tarihi demektir. Bu 
anlam bir taraftan tarihî olayýn meydana geliþ anýný belirle-
mek, diðer taraftan “anlatmak, hikâye etmek, nakletmek” an-
lamlarýna gelmektedir. Zamanýn "dün-bugün-yarýn" þeklinde 

taksimi insan aklýnýn bir ürünüdür. Aslýnda geçmiþi anlama 
çabasý, geleceðe dönük bir yön bulma faaliyetidir. Farklý top-
lum ve kültürler,  geçmiþin dönemlendirilmesinde kendi ta-
rihlerindeki önemli olaylarý dikkate almýþlardýr. Bunun sonu-
cunda zaman içinde  farklý takvimler ortaya çýkmýþtýr.

TARÝH VE ZAMAN

TARÝH BOYUNCA TÜRKLERÝN KULLANDIÐI TAKVÝMLER

TAKVÝMÝN ADI

12 Hayvanlý 
Türk Takvimi

Hicri Takvim

Celali
Takvimi

Rumi

Takvim

Miladi Takvim

YIL SÝSTEMÝ

Güneþ

Ay

Güneþ

Güneþ

Güneþ

ÖZELLÝKLER

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

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.

Büyük Selçuklu Sultaný Melikþah tarafýndan Ömer 
Hayyam’a yaptýrýlmýþtýr. Baþlangýç tarihi 1079 yýlý 
kabul edilmiþtir.
! Selçuklularda Hicri ve Celali Takvim beraber kul-

lanýlmýþtýr. 

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. 

Hz. Ýsa’nýn doðumu baþlangýç olarak kabul edilmiþtir. 
Bu takvim Türkiye’de 1 Ocak 1926’dan itibaren kul-
lanýlmaya baþlanmýþtýr.
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HÝKÂYECÝ TARÝH: Eski Yunan’da MÖ V. yüzyýlda 
yaþamýþ olan Heredot’un yazdýðý tarih bu türün ilk ör-
neðidir. Hikâyeci tarihte, hikâye ve efsanelerle dolu bil-
giler nakledilir. Yer ve zaman belirtilmekle birlikte sebep 
- sonuç iliþkisi üzerinde durulmaz.

ÖÐRETÝCÝ TARÝH: Bu tarih yazýcýlýðýnýn ilk temsilci-
si, Eski Yunan’da yaþamýþ Tukidides’tir. Öðretici tarih-
te; topluma fayda saðlamak, toplumun milli ve ahlaki 
deðerlerini geliþtirmek amaçlanmýþtýr.

KRONÝK TARÝH: Tarihi olaylarýn oluþ sýrasýna göre sýra-
landýðý tarih anlayýþýdýr. Hitit anallarý, Osmanlý vekayina-
meleri, Rus kronikleri bu türün örnekleridir. 

! Vakanüvislik tarzý tarih yazýcýlýðý olaylarý kaydetmekle 
yetinirken belgelerin sorgulanmasýna dayalý tarih yazýcýlýðý 
sebep ve sonuç baðlantýlarý çerçevesinde olaylardan olgu-
lara ulaþmaya çalýþýr.

ARAÞTIRMACI TARÝH: XIX. yüzyýlda doðmuþ olan 
araþtýrmacý tarih anlayýþýnda, tarihi olaylar kaynaklara 
dayalý olarak araþtýrýlýr ve baþvurulan kaynaklar oluþtu-
rulan 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 ön-
cülüðünde geliþen bu tarih anlayýþýnda, metafizik ve 
doðaüstü güçler yerine somut olaylar anlatýlmakta, top-
lumlarýn yaþayýþlarý ve kültürleri ele alýnmaktadýr. Bu an-
layýþýn geliþmesinde Fransýz tarihçi Lucien Febvre ile 
Marc Bloch tarafýndan çýkartýlan “Annales” isimli dergi 
ve bu derginin yaptýðý yayýnlar etkili olmuþtur.  Bu eko-
lün ülkemizdeki önemli temsilcileri olarak Ömer Lütfi 
Barkan, Fuat Köprülü ve Halil Ýnalcýk gösterilebilir.

GEÇMÝÞTEN GÜNÜMÜZE TARÝH YAZICILIÐI

Türklerde tarih yazýcýlýðýnýn ilk örneði, Göktürkler Döne-
mi'nde Yoluð Tigin tarafýndan yazýlmýþ Orhun Kitabele-
ridir. Göktürklerden Osmanlýlara kadar geçen dönem-
de hikayeci ve kronik tarih türünde eser veren tarihçiler 
olduysa da, tarih yazýcýlýðýnýn bir meslek olarak ortaya 
çýkmasý Osmanlýlar Dönemi'nde olmuþtur. Osmanlýlar-
da devlet tarafýndan desteklenen tarih yazýcýlarýna baþ-
larda “þehnameci” denirken daha sonralarý “vakanü-
vis” 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 ki-
taplarý vardýr. 

Vakanüvislikte, olaylarýn ortaya çýkýþ nedenleri üzerin-
de durulmaz ve olaylar olduðu gibi nakledilir. Osmanlý 
Devleti'nde de bu anlayýþ devam etmiþ ve resmî tarihçi-
lik, vakanüvislik adý altýnda XVIII. yüzyýl baþýnda kurum-
laþmýþtýr. Osmanlý Devleti'nde bu tarz tarih yazýcýlýðý 
yapanlara vakanüvis, Batý dünyasýnda ise analist den-
miþtir. Vakayinâmeler, kronikler ve yýllýklar (annal) tarihî 
olaylarý yýllara göre kronolojik olarak sýralayan yazýlý bel-
gelerdir. Bu yolla, kesintisiz bir tarih kaynağı sunulmuş-
tur. Tarih yazýmýnda yaþanan deðiþimler, Osmanlý tarih-
çiliðine II. Meþrutiyet döneminde yansýmaya baþlamýþtýr. 
Aslýnda Tanzimat Dönemi'nde Ahmet Cevdet Paþa gibi 
tarihçiler klasik vakanüvislik anlayýþýndan çýkarak eser-
lerinde birinci el belgeleri eleþtirel bir incelemeden geçi-
rerek 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 ha-
karet seviyesine varan suçlamalara karþý koymak ama-
cýyla Türk Milleti'nin kimliðini tanýtmak, Türk tarih ve me-
deniyetini 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 ta-
rihçiliðini dünya standartlarýna yükseltmiþlerdir.

TÜRKLERDE TARÝH YAZICILIÐI

Yazýlýþ Þekline Göre:

 i Hikayeci Tarih 

 i Öðretici (Pragmatik) Tarih

 i Kronik Tarih

 i Araþtýrmacý (Neden-Nasýl-
cý) Tarih

 i Sosyal Tarih

Kapsamýna Göre:

 i Genel Tarih

 i Özel Tarih

Konuya Göre:

 i Sanat Tarihi

 i Dinler Tarihi

 i Bilim Tarihi vb.

Zamana Göre:

 i Cilalý Taþ Devri Tarihi

 i Ýlk Çað Tarihi

 i XX. Yüzyýl Tarihi vb.

Mekana Göre: 

 i Türkiye Tarihi

 i Avrupa Tarihi

 i Orta Asya Tarihi vb.

TARÝHÝN BÖLÜMLERÝ
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HEREDOTOS (HEREDOT)

MÖ 484 - MÖ 425 yýllarý arasýn-
da Halikarnas’ta yaþamýþ ünlü Yu-
nan tarihçisidir. Tarihin babasý ola-
rak anýlýr.

THUKÝDÝDES (TUKÝDÝDES)

MÖ 460 - MÖ 400 yýllarý arasýnda Atina’da yaþamýþ ün-
lü Yunan tarihçisidir. Thukidides eserlerini halkýna siyasi 
bir eðitim kazandýrmak ve onlarý siyasi açýdan bilgilen-
dirmek için yazmýþtýr.

İBN-İ HALDUN

Ýbn-i Haldun, 1332 - 
1406 yýllarý arasýnda 
yaþamýþ ünlü bir Ýs-
lam bilginidir. Ýbn-i 
Haldun'a göre in-
sanlýk tarihi düz bir 
çizgi (Çizgisel/İler-
lemeci) ile açýklana-
maz, tam tersine 
dairesel (Dairevî/
Döngüsel) bir yapý-
dadýr. Ýbn-i Haldun 
buradan yola çýka-
rak toplumlarýn 

yapýsýnýn deðiþmeyen bir doðasý olduðunu iddia eder; 
tüm toplumlarýn kuruluþ süreçleri, güçlenmeleri, beka-
larýný koruma arzularý ve sonra baþka toplumlar ya da 
kendi iç çatýþmalarý sebebiyle yýkýlmalarý birbirlerine ya-
ratýlýþ itibari ile benzemektedir. Ona göre "Geçmiþ, gele-
ceðe; suyun suya benzemesinden daha çok benzer". 
"Tarih tekerrürden ibarettir" sözü bu alt yapýdan beslen-
mektedir. 

"Kitâbu'l-Ýber" adýndaki yedi ciltlik eserine yazdýðý "Mu-
kaddime"sinde Ýbn Haldun, tarih felsefesi ve toplumsal 
meseleleri ele almýþtýr. "Umrân", Ýbn Haldun'un Mukad-
dime'de kullandýðý ve ilim dünyasýna kazandýrdýðý öz-
gün kavramlardan yalnýzca biridir. Ýbn-i Haldun'un, ge-
liþtirmiþ olduðu "umrân teorisi", umrânýn, hem tarihe 
uygun bir yöntem olarak temellendirilmesini hem de ta-
rihin anlaþýlmasýný içermektedir.

ÂÞIK PAÞAZADE

XV. yüzyýlda yaþamýþ Osmanlý tarihçisidir. Osmanlý Dev-
leti’nin 1299’dan 1478 yýlýna kadarki dönemini sade bir 
Türkçe ile anlatan “Aþýkpaþazade Tarihi” adlý eseri, Os-
manlý Devleti’ni konu edinmiþ ilk Türkçe eserdir.

MUSTAFA NAÝMA EFENDÝ

1655 - 1716 yýllarý arasýnda yaþamýþ ilk resmi Osman-
lý tarihçisi (vakanüvisi)dir. “Naima Tarihi” en önemli ese-
ridir.

AHMET CEVDET PAÞA

XIX.yüzyýlýn ün-
lü Osmanlý dev-
let adamý ve tarih-
çisidir. Osmanlý 
Devleti'nin önem-
li tarihçilerinden 
(vakanüvislerin-
den) biri olan Ah-

met Cevdet Paþa, kendisinden önceki vakanüvisler gi-
bi olaylarý sadece kronolojik olarak kaydetmemiþ, tarihî 
belgeleri yorumlamasý ve deðerlendirmesi bakýmýndan 
modern Türk  tarihçiliðin önderliðini de yapmýþtýr. Ah-
met 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 Ha-
lil Ýnalcýk 1940 yýlýn-
da Atatürk tarafýndan 
kurulan Dil ve Tarih - 
Coðrafya Fakültesi’n-

den mezun oldu. Baþta mezun olduðu okul ve Bilkent 
Üniversitesi olmak üzere Türkiye’nin ve dünyanýn say-
gýn üniversitelerinde Osmanlý tarihi alanýnda öðretim 
üyeliði yaptý. Halil Ýnalcýk’ýn yazdýðý eserler dünya ta-
rihçileri tarafýndan temel referans eserleri olarak kabul 
edilmektedir. 2016 yýlýnda Ankara’da vefat etti.

KÝM KÝMDÝR?
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ETKİNLİK - 1   

ÖREN YERÝ: Eski yapý ve yerleþim kalýntýlarýnýn olduðu yer

LAHÝT: Taþ veya mermerden oyma, üstü örtülü mezar

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

NESNELLÝK: Tarafsýzlýk, objektiflik

MEDENÝYET: Uygarlýk

TAHLÝL (ÇÖZÜMLEME): Tarih araþtýrmalarýnda elde edi-
len verilerin kaynak ve bilgi yönünden yeterli olup olma-
dýðýnýn kontrol edilmesi

TASNÝF (SINIFLANDIRMA): Tarihi kaynaklardan elde edi-
len verilerin belli bir sistem içinde sýnýflandýrýlmasý

TERKÝP (SENTEZ): Tarihi bilgilerin bir araya getirilmesi, 
sentezinin yapýlmasý

TENKÝT (ELEÞTÝRÝ): Tarihi bilgilerin ve belgelerin eleþti-
ri süzgecinden geçirilmesidir. Ýç tenkit ve dýþ tenkit olmak 
üzere iki þekilde yapýlýr. Gerçek bilgilerin ortaya çýkmasýný 
saðlayan en önemli aþamadýr.

TARÝH BÝLÝMÝNE AÝT KAVRAMLAR

SORU - 8 (ÖSYM)

Tarih araştırmalarında yazılı kaynakların doğruluk dere-
cesinin ve güvenirliğinin araştırıldığı aşama aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) Tarama  B) Tasnif C) Tahlil

 D) Tenkit  E) Terkip 

Tarihî bir olayýn deðerlendirilmesi ve sonuca ulaþtýrabil-
mesi 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)

TARÝHÝN YÖNTEMÝ

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.

Aşağıdaki ifadeleri Doğru – Yanlış şeklinde eşleştiriniz.
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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,  Etnog-

rafya, 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 değişim-
lerdir.

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.

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.

12
Tanzimat Dönemi’nin önemli tarihçisi ve hukukçusudur. Kendisinden önceki vakanüvisler gibi olayları sa-
dece kronolojik olarak kaydetmemiş, tarihî belgeleri yorumlaması ve değerlendirmesi bakımından modern 
Türk tarihçiliğinin önderliğini de yapmıştır.

1 2 3 4 5 6 7
A A A C E E D

Fasikül İçi Sorular
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1. Tanım: Tarih, insan topluluklarının geçmişteki yaşa-
yışlarını, uğraşlarını, birbirleriyle olan ilişkilerini, yer ve 
zaman göstererek neden - sonuç ilişkisi içerisinde ince-
leyen bir bilim dalıdır.

Durum: Makedonya Kralı Büyük İskender’in Asya se-
feri sonucunda, Doğu ve Batı kültürleri birbiriyle kay-
naşmış ve Helenizm Uygarlığı doğmuştur.

Yukarıda verilen durumda, tarihin tanımında yer 
alan,

I. insan ilişkileri,

II. yer, 

III. zaman,

IV. neden - sonuç 

unsurlarından hangilerine değinilmemiştir?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve IV

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

2. Tarih hakkında bilgi veren ve geçmişi doğru anlama-
mızı 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

   E)Madenler

3. MÖ tarihler, Miladi Takvim'in başlangıcından geriye 
doğru gidildikçe; MS tarihler ise Miladi Takvim'in baş-
langıcından günümüze doğru geldikçe sayısal değer 
olarak artar.

Buna göre aşağıdaki tarihlerden hangisi diğerleri-
ne göre günümüzden daha uzak bir tarihi göster-
mektedir?

A) MÖ 1235 B) MS 476 C) MS 1789

 D) MÖ 1471 E) MÖ 5 

4. Tarihi olgu, uzun bir süreç içinde gerçekleşen olaylar-
dır. Tarihi olgunun başlangıç ve bitişini tespit etmek 
zordur.

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

E) Halifeliğin kaldırılması

5. Geçmişten günümüze kadar insanlığın yaşadığı tarih 
bir bütündür. Bu bütünü bir defada inceleyip öğren-
mek zordur. Bundan dolayı incelemeyi ve öğrenmeyi 
kolaylaştırmak için tarih zaman, yer ve konularına göre 
sınıflandırılmıştır.

Bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisinde zama-
na göre bir sınıflandırma yapılmıştır?

A) Osmanlı İktisat Tarihi

B) Orta Asya Türk Tarihi

C) Orta Çağ Tarihi

D) İslam Tarihi

E) Bilim Tarihi

6. Tarih; insan faaliyetlerini, bu faaliyetlerin sonuçlarını ve 
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

D) Ayasofya'nın  Dünya kültür mirasındaki yerinin

E) Göçlerin bölgesel etkilerinin
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11. Diplomasi, devletlerarası ilişkileri ve bu ilişkilerle ilgili 
belgeleri inceleyen bir bilimdir.

Aşağıdakilerden hangisi diplomasi biliminin konu-
ları arasında yer almaz?

A) Osmanlıların, Kanuni Dönemi’nde Fransızlarla kapi-
tülasyon antlaşması yapılması

B) Kayseri Kültepe’de bulunan siyasi belgelerin Mezo-
potamya-Anadolu ilişkilerini aydınlatması

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

D) Türkiye Selçuklu sultanlarının Venediklilerle antlaş-
malar yapması

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

10. Tarihin kendine özgü bir yöntemi vardır. Tarih biliminin 
konusu, yaşanan tarih hakkında doğru bilgi elde etmek 
olduğuna göre, bu iş ancak yaşanan tarihten günümü-
ze yansıyan izlerin değerlendirilmesiyle mümkündür.

Aşağıdakilerden hangisi, bu değerlendirme sırasın-
da başvurulan yöntemlerden biri değildir?

A) Tasnif  B) Tarama C) Tenkid

 D) Tahlil E) Tanıma 

9. Tarih biliminin "kendine özgü bir yöntemi" vardır. Tarih 
biliminin konusu, yaşanan tarih hakkında doğru bilgi 
elde etmektir. Bu iş ancak yaşanan tarihten günümüze 
yansıyan izlerin, tanıklık yapacak belgelerin değerlen-
dirilmesiyle gerçekleşebilir.

Aşağıdakilerden hangisi, bu yöntemlerden biri ola-
rak gösterilemez?

A) Kaynakların araştırılması

B) Kaynakların sınıflandırılması

C) Kaynakların çözümlenerek ayrıştırılması

D) Kaynaklar üzerinde düzeltmeler yapılması

E) Tüm kaynaklardan senteze ulaşılması

7. Konusu, geçmişte yaşamış insan toplulukları olan tari-
hin değişmez üç unsuru; insan, yer ve zamandır.

Aşağıdakilerden hangisinde bu üç unsurun da kul-
lanıldığı söylenebilir?

A) Yazı, Mezopotamya’da MÖ 3200’de Sümerler tara-
fından bulunmuştur.

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

C) Bugün kullandığımız harf yazısı MÖ 1200’de oluştu-
rulmuştur.

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

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

8. Aşağıdaki yöntemlerden hangisinin kullanılması, 
tarih yazımında objektif anlayışın terk edilmesi an-
lamına gelmektedir?

A) Kaynaklardan karşılaştırmalı şekilde yararlanılması

B) Araştırmanın millî ve manevi değerlere göre yürütül-
mesi

C) Kaynakların yanlı olabileceğinin dikkate alınması 

D) Olayların, oluştuğu zamanın koşullarına göre değer-
lendirilmesi

E) Olayların nedenleri ve sonuçları arasındaki ilişkilerin 
incelenmesi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
B E D E C C A B D E E
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TARİH VE ZAMANPEKİŞTİRME
TESTİ

1. Tarihçi verdiği bilgilerde kesinlik bildiren ifadeleri kul-
lanmamaya dikkat eder.

Bu durum tarih biliminin aşağıdaki özelliklerinden 
hangisi ile doğrudan ilgilidir?

A) Tarihte deney ve gözlem yapılamaz.

B) Tarih bilimi neden - sonuç ilişkisine önem verir.

C) Tarihçi olayların araştırmasını yaparken yansız ol-
malıdır.

D) Ortaya çıkacak yeni bir belge, eski bilgileri değişti-
rebilir.

E) Tarih, geleceğin doğru planlanmasına katkıda bu-
lunur.

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

Bu duruma tarih biliminin,

I. objektifliği ilke edinmesi,

II. geçmişteki olayları incelemesi,

III. yardımcı bilimlerden yararlanması

özelliklerinden doğrudan hangileri neden olmuş-
tur?

A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II

 D) I ve III E) II ve III 

3. Uluslararası antlaşmalar, bir tarihçi için aşağıdaki 
türlerden hangisi içinde yer alır?

A) Sözlü kaynak

B) Yazılı arşiv malzemesi

C) Müzelik malzeme

D) Günlük haber

E) Süreli yayın

4. Toplumun ahlak ve karakterini geliştirmek ama-
cıyla olaylar ve kişilerden ilgi çekecek şekilde söz 
eden tarih çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sosyal Tarih

B) Öğretici (Pragmatik) Tarih

C) Neden - Nasılcı Tarih

D) Siyasi Tarih

E) Hikayeci Tarih

5. I. Kitabeler

II. Tabletler

III. Duvar resimleri

IV. Dolmenler

Yukarıda verilenlerden hangileri tarihi olayların ay-
dınlatılmasında yararlanılan yazılı kaynaklar arasın-
da yer alır?

A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III

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

6. Tarih araştırmacısının yazmış olduğu bir kitabın bi-
limsel bir nitelik taşıması için, 

I.  olayların aydınlatılmasında kullanılan kaynakların 
doğruluğunun sorgulanması,

II. olayların geçtiği yerlerin bizzat gezilip incelenmesi,

III. olayların yansız olarak ele alınması,

IV. olaylarla ilgili ulaşılabilen tüm kaynaklara başvurul-
ması

unsurlarından hangilerine sahip olması gerekir?

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

 D) I, III ve IV E) I, II, III ve IV 
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Tarih ve Zaman PEKİŞTİRME TESTİ

7. Geçmişte yaşanmış bir uygarlığa ait bir paranın in-
celenmesi sonucu, o uygarlıkla ilgili aşağıdaki bil-
gilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Dönemi

B) Ekonomik durumu

C) Etnik yapısı

D) Yazı türü

E) Yönetim şekli

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

A) Epigrafya B) Coğrafya C) Arkeoloji

 D) Etnoloji E) Antropoloji 

11. Aşağıdakilerden hangisinin oluş zamanı diğerlerine 
göre daha belirgindir?

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.

10. Tarihî bir konu hakkındaki bütün kaynaklar, araştırılıp 
bulunduktan sonra, bunlardan elde edilen verilerin be-
lirli bir sistem içinde sınıflandırılması gerekir. Kaynakla-
rın doğruluğu araştırıldıktan sonra da eldeki verilerden 
senteze ulaşılarak yazma aşamasına geçilir.

Bu durum, tarih bilimiyle ilgili aşağıdakilerden han-
gisinin açıklamasıdır?

A) Yönteminin

B) Objektifliğinin

C) Tanımının

D) Kapsamının

E) Sınıflandırılmasının

9. Tarihsel bir olayın incelenmesinde yer, zaman ve kişi  
öğelerinin belirtilmesi şarttır.

Böyle bir şartın oluşmasında,

I. olayın, diğer tarihsel olaylardan ayırt edilmesini 
sağlama,

II. olaylar ve olgular arasında bağlantı kurabilme,

III. bilimsel metotlara bağlı kalma

nedenlerinden hangilerinin etkili olduğu söylenebi-
lir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

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

12. Aşağıdakilerden hangisi, tarih öğreniminin faydala-
rından biri değildir?

A) İnsanlarda empati yeteneğinin geliştirilmesi

B) Toplumsal ve siyasi  sorunların nedenlerinin ortaya 
çıkarılması

C) Gelecekle ilgili sağlıklı planların yapılabilmesi

D) İnsanlığın yaşadığı aşamaların öğrenilmesi

E)Ekonomik sorunların çözülmesi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 D A B B B D C A E A D E
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TARİH VE ZAMANGÜÇLENDİRME

TESTİ

1. Tarihî bilgiler ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan 
hangisi doğru değildir?

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

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

C) Tarihî olayların bugünün bakış açısı ve değer yargı-
larıyla 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.

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 geç-
mişini bir bütün olarak görür ve değerlendirir.

Yukarıda verilen bilgiye rağmen tarih biliminin 
olayları zaman, mekân ve konuya göre bölümlere 
ayırması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

A) Tarihin, sosyal bir bilim dalı olmasıyla

B) Olayların farklı olsa dahi aynı sonuçlar doğurabile-
ceğinin ispatlanmak istenmesiyle

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

D) Tarihi olayların daha kolay araştırılıp öğrenilmesinin 
sağlanmaya çalışılmasıyla

E) Tarihin bir bilgi yığını olmaktan kurtarılmak istenme-
siyle

3. Tarihin zaman ve mekân olguları dışında, insanlığın 
faaliyet alanlarına göre yapılan sınıflandırmasına çö-
zümleyici veya derinliğine sınıflandırma denilir.

Aşağıdakilerden hangisi çözümleyici sınıflandır-
maya örnek gösterilebilir?

A) Avrupa Tarihi  B)  Orta Çağ Tarihi

C) Bilim Tarihi  D)  Anadolu Tarihi

E)  19.Yüzyıl Tarihi

4. Aşağıdakilerden hangisinin, tarihin amaç ve yarar-
larından biri olduğu söylenemez?

A) Tarih, kişilerin siyasi ve ideolojik aidiyetlerinin pe-
kişmesinde ve güçlenmesinde öncelikli bir role sa-
hiptir. 

B) Ortak hafıza niteliğindeki tarih,  kimlik oluşturmada 
ve toplumsallaşmada önemli bir role sahiptir.

C) Mensubu olduğumuz toplum ve ülke ile içinde ya-
şadığımız dünyayı anlamak için tarih bilmek  gere-
kir.

D) Günümüzde olup bitenleri anlayabilmek ve gele-
cek hakkında gerçekçi planlamalar yapabilmek için 
geçmişte olanların farkındalığına dayanan bir tarih 
bilincine sahip olmak gerekir.

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

5. "İyi yazılmış bir hayat hemen hemen iyi kullanılmış bir 
hayat kadar enderdir."  iddiasındaki  bir tarihçinin,

I. biyografi türünün zorluğu,

II. tarih yazımının güçlüğü,

III. tarih biliminin özgünlüğü

konularından hangilerine dikkat çektiği savunula-
bilir?

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

 D)  I ve II E) II  ve III 
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Tarih ve Zaman GÜÇLENDİRME  TESTİ

6. Tarihi olayların aydınlatılmasında belgeler önemli rol 
oynar. Belgelerin yazılı ve yazısız olması, incelemede 
büyük önem taşır. Başvurulan belge, olayın gerçekleş-
tiği döneme ne kadar yakınsa doğruluğu da o dere-
ce artmaktadır. Ayrıca yazılı belgeler, yazısız olanlara 
oranla daha kesin bilgiler vermektedir.

Buna göre,

I. Mısır hiyerogrifleri,

II. Hitit tabletleri,

III. Hun balbalları

belgelerinden hangileri aracılığıyla daha kesin bil-
gilere ulaşılabilir?

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

 D) I ve II E) II ve III 

9. Tarihi çağlara ayırmanın temel amacının aşağıdaki-
lerden hangisi olduğu söylenebilir?

A) Tarihi olay ve olgu bağlantısını ortaya koymak

B) Olayların incelenmesini ve öğrenilmesini kolaylaştır-
mak

C) Olaylar arasındaki tüm bağlantıları ortaya çıkarmak

D) Tarihe yardımcı bilimlerden yararlanılmasını sağla-
mak

E) Olaylar arasındaki kronolojik sürekliliği göstermek 

7. Aşağıdakilerden hangisi, tarih biliminin araştırma-
larında kullandığı yöntemlerden biri olamaz?

A) Belgelere dayanma

B) Yer ve zaman belirtme

C) Neden-sonuç ilişkisi kurma

D) Objektif olma

E) Deneklerden yararlanma

10. Tarihi kaynakların doğruluğunu araştırmak için kaynak-
ların birbiriyle karşılaştırılmasına tenkit veya eleştiri de-
nir.

Aşağıdaki kaynaklardan hangisinden edinilen bilgi-
lerde, bu şekilde bir tenkide daha çok gereksinim 
olduğu söylenebilir?

A) Günlükler

B) Sikkeler

C) Mağara resimleri

D) Antlaşma metinleri

E) Arkeolojik buluntular

8. Tarihî olaylar değişmez ama bu olaylar farklı biçimler-
de 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.

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

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

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

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

11. Prehistorik bir araştırmada,

I. coğrafya,

II. antropoloji,

III. etnoloji,

IV. epigrafya

bilimlerinin hangileriyle ilgili veriler kullanılabilir?

A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
B D C A D D E D B A E
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İNSANLIĞIN 
İLK DÖNEMLERİ

İnsanlığın İlk Dönemleri

İlk Çağ Anadolu Uygarlıkları

İlk Çağ Mezopotamya Uygarlıkları
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İnsanlığın İlk Dönemlerinde 
Kültür ve Uygarlık

Devlet Biçimleri
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FASİKÜL

2 	 İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ

–	 İn	san	la	rın	 av	cı	lık	
ve	 top	la	yı	cı	lık	tan	
üre	ti	ci	li	ğe	 ge	çiş	
dö	ne	mi	dir.

–	 Bu	zul	lar	 eri	me	ye	
baş	la	mış,	dö	ne	min	
son	la	rı	na	 doğ	ru	
ateş	denetim	altına	
alınmıştır.

–	 Dö	ne	min	en	öz	gün	
bu	lun	tu	la	rı	çak	mak	
ta	şın	dan	 ya	pıl	mış,	
mik	ro	lit	 adı	 ve	ri	len	
ve	 gün	de	lik	 ya
şam	da	 kul	la	nıl	ma
ya	 yö	ne	lik	 kü	çük	
araç	ge	reç	ler	dir.

 A n a  d o  l u ’ d a  k i 
önem li mer kez
le ri: Göl	ler	 Böl
ge	si’nde	 Ba	ra	diz,	
An	ka	ra	 Ma	cun	çay	
ve	Sam	sun	 Tek	ke
köy’dür.

Or ta Taş Dev ri 
(Me zo litik)

–	 Te	mel	 ge	çim	 kay	na	ğı	
av	cı	lık	 ve	 top	la	yı	cı	lık	tır	
(Tü	ke	ti	ci	top	lum).

–	 Ya	şam	 ma	ğa	ra	lar	da	 ve	
ağaç	 ko	vuk	la	rın	da	 sür
mek	te	dir.

–	 İn	san	lar	 gö	çe	be	 ya	şa
mak	ta	dır.

–	 Sa	vun	ma	 ve	 av	lan	ma	
amaç	lı	taş	tan	ve	ke	mik
ten	 ke	si	ci	 alet	ler	 ya	pıl
mış	tır.	

–	 Te	ker	lek	icat	edil	miş	tir.

–	 Ma	ğa	ra	 du	var	la	rı	na	 re
sim	ler	 ya	pıl	mış	tır	 (İlk	
sanatsal	faaliyet).

–	 Dö	ne	min	bü	yük	bir	bö
lü	mü	 bu	zul	lar	 al	tın	da	
geç	miş	tir.

 Ana do lu’da ki önem
li mer kez le ri: An	tal	ya	
çev	re	sin	de	ki	 Ka	ra	in,	
Bel	di	bi	 ve	 Bel	ba	şı;	 İs
tan	bul’da	ki	 Ya	rım	bur
gaz	ma	ğa	ra	la	rı	dır.

✓	 Ya	rım	bur	gaz	 Ma	ğa	ra	sı,	
Tür	ki	ye’de	ki	 bi	li	nen	 en	
es	ki	yer	le	şim	ye	ri	dir.

Es ki (Yontma) Taş 
Dev ri (Pa le oli tik)

–	 Ha	va	la	rın	 ısın	ma	sıy	la	 akar	su	 ve	
göl	ke	nar	la	rın	da	yer	le	şim	baş	la
mış	tır.

–	 Yer	le	şik	 ya	şam	la	 be	ra	ber	 ta	rım	
baş	la	mış	tır.

–	 İlk	köy	ler	ku	rul	muş	tur.
–	 Hay	van	lar	 ev	cil	leş	ti	ril	me	ye	 baş
lan	mış	tır.

–	 Yer	le	şik	ya	şa	ma	bağ	lı	ola	rak	özel	
mül	ki	yet	an	la	yı	şı	doğ	muş	tur.

–	 Üre	ti	min	 ar	tı	şı	 so	nu	cu	 de	ğişto
kuş	(ta	kas)	yo	luy	la	ti	ca	ret	baş	la
mış	tır.

–	 İş	gü	cü	ne	du	yu	lan	ih	ti	yaç	kö	le		li
ği	or	ta	ya	çı	kar	mış	tır.

–	 Bit	ki	lif	le	rin	den	ilk	el	bi	se	ler	ya	pıl
mış	tır.

–	 Kil	den	 kap	 	ka	cak	 ya	pı	mı	 se	ra
mik	çi	liği	or	ta	ya	çı	kar	mış	tır.

	 Bu	 dö	nem	le	 il	gi	li	 baş	lı	ca	 bu	lun
tu	lar;	men	hir	ve	dol	men	adı	ve	ri
len	me	zar	lar	dır.	

 Ana do lu’da ki önem li mer kez
le ri: Di	yar	ba	kır	 Ça	yö	nü,	 Kon	ya	
Ça	tal	hö	yük	 ve	 Şanlıurfa	Göbek
litepe’dir.	

✓	 Ça	yö	nü;	Tür	ki	ye	 ve	Gü	ney	do	ğu	
Av	ru	pa’da	 ta	rım	sal	 üre	tim	le	 il	gi	li	
en	 es	ki	 yer	le	şim	 ye	ri	dir.	 Ça	tal
hö	yük;	 in	san	lık	 ta	ri	hi	nin	 ilk	şe	hir	
yer	leş	me	si	dir.

Ye ni (Cilalı) Taş Dev ri
(Ne oli tik)

–	 İn	san	la	rın	 ilk	 keş	fet
tik	le	ri	ve	kul	lan	dık	la	rı	
ma	den	 ba	kır	dır	 (Do
ğa	da	 bol	 bu	lun	du
ğu	ve	ko	lay	 iş	len	di	ği	
için).

–	 Ba	kır	dan	 si	lah	lar	 ve	
gün	de	lik	 kul	la	nı	ma	
yö	ne	lik	 kap	 ka	cak	
ya	pıl	mış	tır.

–	 Ma	de	nin	 in	san	 ya
şa	mı	na	 gir	me	siy	le	
ta	rım	da	be	re	ke	ti	sim
ge	le	yen	ma	de	ni	hey
kel	ci	k	ler	 ya	pıl	ma	ya	
baş	lan	mış	tır.

 Ana do lu’da ki önem
li mer kez le ri:	Ço	rum	
Ala	ca	hö	yük,	 De	niz	li	
Bey	cesul	tan,	 Ça	nak
ka	le	 Tru	va	 ve	 Sam
sun	İkiz	te	pe’dir.

Ba kır Dev ri
(Kal ko li tik)

–	 Ba	kır	 ve	 ka	la	yın	 ka
rı	şı	mı	 so	nu	cu	 da	ha	
da	ya	nık	lı	 tunç	 el	de	
edil	miş	tir.

–	 Şe	hir	dev	let	le	ri	ku	rul
muş	tur.

–	 Şe	hir	le	rin	 et	ra	fı	 ka	le	
ve	 sur	lar	la	 çev	ril	miş
tir.

–	 Sa	ban,	çöm	lek	çi	çar
kı	ve	do	ku	ma	tez	ga	hı	
kul	la	nıl	ma	ya	 baş	lan
mış	tır.

–	 Asur	lu	 tü	ccar	lar	 ta
ra	fın	dan	 Ana	do	lu’ya	
ya	zı	ge	ti	ril	miş;	böy	le
lik	le	 Ana	do	lu’da	 ta	ri
hi	de	vir	le	re	ge	çil	miş
tir.	

✓	 Ana	do	lu’da	 ilk	 ya	zı	lı	
bel	ge	ler,	Kay	se	ri	Kül
te	pe’de	bu	lun	muş	tur.	

Tunç Dev ri

MÖ 10.000 MÖ 8.000 MÖ 5.500
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TARİH ÖNCESİ DEVİRLER

  İNSANLIĞIN           İLK DÖNEMLERİ

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.

NOT

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.

NOT
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–	 Şe	hir	 dev	let	le	ri	nin	 ya	nın
da	mer	ke	zi	kral	lık	lar	or	ta
ya	çık	mış	tır.

–	 İm	pa	ra	tor	luk	lar	 ku	rul	ma
ya	baş	lan	mış	tır.	

✓	 Ça	ğın	bü	yük	bir	bö	lü	mü
ne	 dam	ga	sı	nı	 vu	ran	 Ro
ma	İm	pa	ra	tor	lu	ğu’dur.

–	 Ko	lo	ni	 ti	ca	re	ti	 (kolonizas
yon	faaliyetleri)	yay	gın	laş
mış	tır.

–	 İpek	 Yo	lu,	 Ba	ha	rat	 Yo	lu	
ve	Kral	Yo	lu	önem	li	ti	ca	ret	
yol	la	rı	 ola	rak	 or	ta	ya	 çık
mış	tır.

–	 Tek	 tan	rı	lı	 din	ler	 (Mu	se
vi	lik,	 Hris	ti	yan	lık)	 or	ta	ya	
çık	mış	tır.

İlk Çağ

–	 De	mi	rin	 kul	la	nıl	ma
sıy	la	 da	ha	 da	ya	nık	lı	
alet	ler	 ve	 si	lah	lar	 ya
pıl	mış	tır.

–	 Dö	ne	min	 son	la	rı	na	
doğ	ru	ya	zı	bu	lun	muş
tur.

 Ana do lu’da ki  önem
li mer kez le ri: Bur	dur	
Ha	cı	lar,	 Yoz	gat	 Ali	şar,	
Ço	rum	Ala	ca	hö	yük	ve	
Ça	nak	ka	le	Tru	va’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

De mir Dev ri

–	 Av	ru	pa’da	de	re	bey	lik	 (fe
oda	li	te)	re	ji	mi	ve	sko	las	tik	
dü	şün	ce	güç	len	miş	tir.

–	 Sı	nıf	lı	top	lum	ya	pı	sı	(kö	le
lik)	yay	gın	laş	mış	tır.

–	 İs	la	mi	yet	doğ	muş	tur.
–	 Haç	lı	 Se	fer	le	ri	 düzenlen
miştir.

–	 Ko	lo	ni	ti	ca	re	ti	ge	liş	miş	tir.
–	 İn	gil	te	re’de	 1215’te	 Mag
na	 Car	ta	 ilan	 edi	le	rek	
kra	lın	yet	ki	le	ri	sı	nır	lan	dı	rıl
mış	tır.

Or ta Çağ

–	 De	re	bey	lik	ler	 yı	kıl	mış,	
mer	ke	zi	 kral	lık	lar	 güç
len	miş	tir.

–	 Coğ	ra	fi	 Ke	şif	ler	 so	nu	cu	
ye	ni	 ti	ca	ret	 yol	la	rı	 bu
lun	muş	tur.

–	 Rö	ne	sans	 ve	 Re	form	
ha	re	ket	le	ri	 so	nu	cun	da	
sko	las	tik	 dü	şün	ce	 yı	kıl
mış,	 “Ay	dın	lan	ma	Ça	ğı”	
baş	la	mış	tır.

–	 Sö	mür	ge	 im	pa	ra	tor	luk
la	rı	ku	rul	muş	tur.

Ye ni Çağ

–	 Fran	sız	Dev	ri	mi	son	ra
sı	mil	li	yet	çi	lik,	eşit	lik	ve	
de	mok	ra	si	 dü	şün	ce	le
ri	yay	gın	laş	mış	tır.

–	 İm	pa	ra	tor	luk	lar	 da	ğıl
ma	ya,	 ulus	 dev	let	ler	
ço	ğal	ma	ya	 baş	la	mış
tır.

–	 Sa	na	yi	 Dev	ri	mi	 son
ra	sı	 sö	mür	ge	 re	ka	be	ti	
art	mış	tır.

–	 1830		1848	Dev	rim	le	ri	
son	ra	sı	 li	be	ral	de	mok
ra	si	ler	ve	sen	di	kal	hak
lar	güç	len	miş	tir.

–	 ABD	ku	rul	muş	tur.

–	 Al	man	ve	İtal	yan	si	ya	si	
bir	lik	leri	ta	mam	lan	mış
tır.

–	 I.	ve	II.	Dün	ya	Sa	vaş	la
rı	çık	mış	tır.

Ya kın Çağ

MÖ 3.200

Hz.	İsa'nın	
doğumu

Kavimler	
Göçü

İstanbul'un
Fethi

Fransız
Devrimi

3750 1453 1789

TARİHİ DEVİRLER

ORTA ÇAĞ MODERN DÜNYA

Yazının	
bulunması

��� ���

  İNSANLIĞIN           İLK DÖNEMLERİ

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.

NOT
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Kon	ya'da	 bu	lu	nan	 Ça	tal	hö	yük	 gü	nü	müz
den	9	bin	yýl	ön	ce	is	kân	edil	miþ	çok	ge	niþ	
bir	Ne	oli	tik	ve	Kal	ko	li	tik	Çað	yer	le	þim	ye	ri
dir.	 Ça	tal	hö	yük'ün	 di	ðer	 Ne	oli	tik	 yer	le	þim
le	rin	den	te	mel	far	ký	bir	köy	yer	le	þi	mi	ni	aþýp	
kent	leþ	me	 ev	re	si	ni	 ya	þa	mak	ta	 ol	ma	sý	dýr.	
Dün	ya	nýn	en	es	ki	yer	le	þim	le	rin	den	bi	ri	olan	
bu	böl	ge	hal	ký	ilk	ta	rým	cý	top	lu	luk	lar	dan	bi	ri	
ola	rak	ka	bul	edi	lir.	Bu	özel	lik	le	ri	ba	ký	mýn	dan	
Ça	tal	hö	yük	UNES	CO	ta	ra	fýn	dan	Dün	ya	Mi
rasý	Lis	te	si'ne	alýn	mýþ	týr.

ÇA TAL HÖ YÜK

Ýz	mir	 sý	nýr	la	rý	 için	de	ki	an	tik	Efes	ken	ti,	An	tik	
Çað'ýn	en	önem	li	mer	kez	le	rin	den	bi	ri	dir.	

Efes,	MÖ	4.	bi	ne	kadar	gi	den	 ta	ri	hi	bo	yun	ca	
uy	gar	lýk,	bi	lim,	kül	tür	ve	sa	nat	alan	la	rýn	da	her	
za	man	önem	li	rol	oy	na	mýþ	týr.	

Do	ðu	ile	Ba	tý	(As	ya	ve	Av	ru	pa)	ara	sýn	da	bir	ka
pý	du	ru	mun	da	olan	Efes	önem	li	bir	li	man	ken	ti	
idi.	Bu	ko	nu	mu,	Efes'in	ça	ðý	nýn	en	önem	li	po	li
tik	ve	ti	ca	ret	mer	ke	zi	ola	rak	ge	liþ	me	si	ni	ve	Ro
ma	Dev	ri'n	de,	As	ya		eya	le	ti	nin	baþ	ken	ti	ol	ma
sý	ný	sað	la	mýþ	týr.	

Efes,	 An	tik	Çað'da	ki	 öne	mi	ni	 yal	nýz	ca	 bü	yük	
bir	ti	ca	ret	mer	ke	zi	ola	rak	ge	liþ	me	si	ne	ve	baþ
kent	olu	þu	na	borç	lu	de	ðil	dir.	Ana	do	lu'nun	es	ki	
ana	tan	rý	ça	(Kybe	le)	ge	le	ne	ði	ne	da	ya	lý	Ar	te	mis	
kül	tü	nün	en	bü	yük	ta	pý	na	ðý	da	Efes'te	yer	alý
yordu.	Ar	te	mis	Ta	pý	na	ðý		dün	ya	nýn	ye	di	ha	ri	ka
sýn	dan	bi	ri	ola	rak	ka	bul	edi	lir.	

EFES

Ça	nak	ka	le	 ili	 sý	nýr	la	rý	 için	de	 An	tik	 Ýda	 Da	ðý		
etek	le	rin	de	yer	alan	Tru	va	an	tik	ken	ti,	Ho	me	ros	
ta	ra	fýn	dan	ya	zýl	dý	ðý	sa	ný	lan	iki	man	zum	des	tan
dan	bi	ri	olan	Ýl	ya	da'da	bah	si	ge	çen	Tru	va	Sa	va
þý'nýn	ger	çek	leþ	ti	ði	an	tik	kent	tir.	

Truva	an	tik	ken	ti,	At	he	na	Ta	pý	na	ðý	ile	öz	deþ	leþ
miþ	tir.	 Pers	 ege	men	li	ði	 sý	ra	sýn	da	 Ým	pa	ra	tor	 I.	
Ser	has	çýk	tý	ðý	Yu	na	nis	tan	se	fe	rin	de,	Ça	nak	ka
le	Bo	ða	zý	’ný	geç	me	den	ön	ce	kente	ge	le	rek	bu	
ta	pý	na	ða	kur	ban	sun	du	ðu,	ay	ný	þe	kil	de	Bü	yük	
Ýs	ken	de	rin	de	Pers	le	re	kar	þý	gi	riþ	ti	ði	mü	ca	de	le	
sý	ra	sýn	da	ken	ti	 zi	ya	ret	 et	ti	ði	 ve	 zýr	hý	ný	At	he	na	
Ta	pý	na	ðý	’na	ba	ðýþ	la	dý	ðý	döneme	ait	kay	nak	lar
da	be	lir	ti	lir.	

TRUVA

Gö	bek	li	te	pe	 Hö	yü	ðü,	 Þan	lý	ur	fa'da	 ku	ru	lu	
Neolitik	dönemden	kal	ma,	dün	ya	nýn	bi	li	nen	
en	es	ki	di	ni	ya	pý	lar	 top	lu	lu	ðu	dur.	Böl	ge	nin	
öne	mi	ise	gün	yü	zü	ne	çý	ka	rý	lan	en	bü	yük	ta
pýn	ma	ala	ný	ný	ba	rýn	dýr	ma	sý	dýr.

Gö	bek	li	te	pe,	 ar	ke	olo	ji	 dün	ya	sý	nýn	 en	 bü
yük	ke	þif	le	rin	den	bi	ri	dir.	Çün	kü	da	ha	þe	hir	
ha	ya	tý	na	 geç	me	miþ	 ol	du	ðu	dü	þü	nü	len	 av
cýtop	la	yý	cý	 top	lum	la	rýn	 ta	pý	nak	 in	þa	 et	miþ	
ol	du	ðu	nu	gös	te	ren	ilk	ör	nek	tir.	Göbeklitepe	
UNES	CO	ta	ra	fýn	dan	Dün	ya	Mi	rasý	Lis	te	si'ne	
alýn	mýþ	týr.

GÖ BEK LÝ TE PE

Ço	rum'un	Ala	ca	il	çe	sin	de	bu	lu	nan	Ala	ca	hö
yük'te	dört	ay	rý	 kül	tür	ev	re	sin	den	kal	ma	14	
yer	le	þim	ya	da	ya	pý	ka	tý	sap	tan	mýþ	týr.	Önem	li	
Hi	tit	mer	kez	le	rin	den	bi	ri	olan	bu	hö	yük	Ana
do	lu'nun	Ta	rih	Ön	ce	si	Dö	ne	mi	ni	ay	dýn	lat	ma
sý	ba	ký	mýn	dan	önem	li	dir.

ALACAHÖYÜK

Gaziantep	 sýnýrlarý	 içindeki	 Zeugma	 antik	
kenti,	 Fýrat	 Irmaðý	 kýyýsýnda	 yer	 almaktadýr.	
Ta	rih	 ön	ce	si	 çað	lar	dan	 be	ri	 ke	sin	ti	siz	 is	kân	
gös	te	ren	bu	yer	le	þi	min	öne	mi,	Fý	rat	Ir	ma	ðý'nýn	
en	ko	lay	ge	çit	 ver	di	ði	 iki	 nok	ta	dan	bi	ri	sin	de	
ol	ma	sý	dýr.	 "Ze	ug	ma"	adý	da	"köp	rü	ba	þý"	ve	ya	
"ge	çit	ye	ri"	gi	bi	an	lam	lar		ta	þý	mak	ta	dýr.	Bu	an
tik	ken	tin	1/3'ü,	Bi	re	cik	Ba	ra	jý	göl	ala	ný	için	de	
kal	mýþ	týr.	

Kent,	 Hel	le	nis	tik	 Dö	ne	min	 önem	li	 bir	 ti	ca	ret	
mer	ke	zi	dir.	Böl	ge	nin	Ro	ma	ege	men	li	ði	ne	gir
me	sin	den	son	ra	öne	mi	art	mýþ	týr.	Önem	li	ti	ca
ret	yol	la	rý	nýn	üze	rin	de	olan		Ze	ug	ma'da	ti	ca	re
tin	 iler	le	me	siy	le	 sa	nat	sal	 et	kin	lik	ler	 art	mýþ	 ve	
kül	tü	rel	bir	ge	liþ	me	sað	lan	mýþ	týr.

BELKIS / ZEUGMA


