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TARİH VE ZAMAN

İnsanlığın Hafızası Tarih

Tarihin Tanımı

✓ Tarih; toplumların başından geçen olayları zaman ve yer göstererek, belgelere dayalı bir biçimde anlatan, bunların sebep ve so-
nuçlarını, birbirleriyle olan ilişkilerini objektif olarak ele alan sosyal bir bilimdir.

✓ Tarihle ilgili geçmişten günümüze tarihçiler ve düşünürler, tarih biliminin farklı yönlerine vurgu yapan tanımlar yapmışlardır. Bu
tanımlardan bazıları aşağıdaki şekildedir.

Herodotos Tarih, insan ve insan topluluklarının başlarından geçenleri kaydetme yoluyla edinilen bilgidir.

Leopold von Ranke
Tarih, hakikatte meydana gelmiş olaylarla ilgilidir. Gerçeğin ne olduğu belgelerde saklıdır ve gerçek ancak belgelerin eleşti-
risiyle ortaya çıkar. Belge yoksa tarih de yoktur.

Ahmet Cevdet Paşa
Tarih; bir olayın sadece filan tarihte olduğunu bilmek değil, geçmişte meydana gelen olayları değerlendirmek ve bu olaylar-
dan ders almaktır.

Tarihin Konusu

✓ Zaman içerisinde insan faaliyetlerinin etkisiyle ortaya çıkan veya insan faaliyetleri üzerinde etkili olan tüm gelişmeler tarih biliminin
konusu içerisinde yer alır.

• Tarihin konusu; savaşlar, araç gereçlerin yapımı, antlaşmalar ve göçler gibi insan etkisiyle olan gelişmelerdir.

• Tarihin konu alanına girmeyen gelişmeler ise depremler, kıtaların oluşumu, iklimsel olaylar ve kuraklık gibi doğa olaylarıdır.

Deprem ve kuraklık gibi doğa olayları coğrafya ve diğer bilimlerin konusudur. Ancak bu gelişmeler sonucunda bir toplumsal ge-
lişme yaşanırsa -örneğin göç gibi- o zaman göç tarihin konusu kapsamına girer.

✓ Tarihî gelişmeler; insan faaliyetlerinin etkisiyle ortaya çıkan siyasi, ekonomik, askerî, sosyal,
kültürel ve dinî alanlara göre sınıflandırılabilir.

Tarih Biliminin Yöntemi

✓ Tarih biliminde; araştırma yapılırken fen bilimlerinde olduğu gibi deney ve gözlem
yapılamadığı için tarih biliminin kendine has araştırma yöntemi vardır.

✓ Tarih biliminde deney ve gözlem yapılamamasının nedeni tarihin geçmişte yaşanmış,
tekrarı mümkün olmayan gelişmeleri incelemesidir.ÖRN
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Tarih Biliminin Kaynakları

 ✓ Tarihte bilinmeyenlere, insanlar tarafından oluşturulmuş her türlü belge ve bulgularla (kaynak) ulaşılır. 

 ✓ Tarih biliminin kaynakları, ortaya çıkışına göre birinci el kaynak ve ikinci el kaynak olarak ikiye ayrılır. 

Birinci El Kaynak: Olayın geçtiği döneme ya da yakın döneme ait her türlü belge ve bulgulardır. 
Kitabe, abide, ferman, antlaşmalar, para, arkeolojik buluntu vb.

İkinci El Kaynak: Olayın geçtiği döneme yakın ya da o dönemin kaynakları kullanılarak yazıl-
mış eserlerdir. Makaleler, araştırma kitapları, İlber Ortaylı ve Halil İnalcık’ın Osmanlı Devle-
ti’yle ilgili yazdıkları eserler vb.

 ✓ Tarih biliminin kaynakları, oluşumuna göre yazılı, sözlü, sesli ve görüntülü ve gerçek 
eşya ve nesne olmak üzere sınıflandırılır.

Yazılı Kaynaklar: Berat, ferman, para, kitabe, tablet vb.

Sözlü Kaynaklar: Efsane, destan, menkıbe vb. 

Sesli ve Görüntülü Kaynaklar: Resim, fotoğraf, film vb. 

Gerçek Eşya ve Nesneler: Arkeolojik buluntular (orak, saban, silah vb.) 

Tarihe Yardımcı Bilimler

 ✓ Tarihi diğer beşerî ve sosyal bilim dallarından ayıran en önemli fark diğer bilimler insanı veya doğayı bir yönüyle ele alırken tarih, 
insanı her yönüyle ve bütün yaptıklarıyla anlamaya ve anlatmaya çalışır. 

Bir tarihçinin insanın tüm yönlerini anlamak için insanı inceleyen tüm bilimlerde uzmanlaşması mümkün değildir. Bundan dolayı 
tarihçi, araştırma sırasında diğer bilim dallarının çalışmalarından yardım almak zorundadır. 

 ✓ Tarih bilimi, insanı ve insanın yaşadığı toplumu anlamaya çalıştığı için insan ve topluma dair araştırma yapan tüm bilimlerden 
yardım alabilir. Bu bilimlerden bazıları aşağıda verilmiştir. 

Bilim Özellik

Kronoloji Geçmişte yaşanmış olayların zamanını tespit ederek sıralar.

Coğrafya İnsan ve mekânın karşılıklı etkileşimini inceler.

Diplomasi Siyasi belgeleri (antlaşma, ferman vb.) şekil, cins ve içerik olarak değerlendirir.

Arkeoloji Kazı yoluyla toprak ve su altındaki maddi kalıntıları ortaya çıkarır.

Heraldik Devletlerin kullandığı armaları inceler.

Etnografya Toplumların örf, adet, gelenek ve yaşayışlarını inceler.

Antropoloji İnsan ırkını inceler ve insanın kültürel gelişimini araştırır.

Nümismatik Geçmişte kullanılan paraları her yönüyle inceler.

Paleografya Yazıları, alfabeleri ve bunların zaman içerisindeki değişimini inceler.

Filoloji Dillerin tarihini, gelişimini ve değişimini inceler.

Epigrafi Kitabeleri inceler. (Kitabe, taş sütunlara metinler yazılmasına veya binalar hakkında bilgiler veren levhalara denir.)

Sosyoloji Toplumu ve toplumsal olayları inceler.

İstatistik Sayısal verilerin toplanması ve yorumlanmasını konu alan bilimdir.

Tarihe yardımcı bilim dallarından paleografya, filoloji, epigrafi, nümismatik ve diplomasi araştırma yaptığı dönemlerde ke-
sinlikle yazı bulunması gereklidir. Bu bilimler, yazının olmadığı tarih öncesi dönemlerin araştırılmasında tarihe yardımcı olamaz.
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Tarih Biliminin Kaynakları
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ÖRNEK-1 

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) Ferman  B) Tarihî para

C) İstiklal madalyası  D) Şehidin hatıratı

E) Halil İnalcık’ın eseri

(2015-YGS)

ÖRNEK-2 

Ela Öğretmen tarih dersinde, öğrencilerine anıt ve taşlardaki 
yazıların okunmasında tarih biliminin yararlandığı alanı sor-
muştur.

Öğrencilerin aşağıdakilerden hangisini cevap olarak ver-
mesi beklenir?

A) Etnografya  B) Heraldik  C) Epigrafi

D) Antropoloji E) Nümizmatik

(2017-YGS)

Neden Tarih?

 ✓ Tarih sadece geçmişteki olaylar dizisi değildir. Tarih, milletlerin hafızasıdır. Tarih, topluma geçmişinde ne olduğunu öğretirken 
gelecekte yapacaklarına da yön veren bilimdir. 

Tarih Öğrenmenin Önemi

Millî ve toplumsal kimliğin oluşumunu sağlar.

Millî ve toplumsal aidiyet duygusunu geliştirir.

Millî bilinç oluşturarak toplumun dil ve kültürel devamlılığını sağlar.

Geçmişin tecrübesinden yararlanarak geleceği şekillendirir. 

İçinde bulunduğu toplumda olan bitenleri anlamaya yardımcı olur.

Kanıtlara dayalı olarak eleştirel düşünmeyi sağlar. 

Olay ve olguların birden çok yönünün olduğunu gösterir.

Olay ve olgular arasındaki sürekliği gösterir ve çıkarımlarda bulun-
mayı sağlar.  

Geçmişte yaşamış uygarlıkların tarihini öğreterek tarihsel empati 
kurmaya yardımcı olur.

Tarihî Olaylara Bakış Açısı

Tarihçi geçmişte yaşanmış olayları, olayın meydana geldiği zamana, 
coğrafyaya ve özel koşullara göre değerlendirmelidir. 

Tarihçi, bir tarihî gelişmeyi yaşandığı dönemden alıp kendi yaşadığı 
dönemin koşullarına göre değerlendirmemelidir. 

Tarihte her olay ve olgu kendine özgü bir gelişmedir. Bunlar başka 
bir gelişme ile kıyaslanmamalı ve genellenmemelidir.

Tarihî gelişmeler, ideolojik görüş ve düşüncelerle açıklanmamalıdır. 

Geçmişte meydana gelmiş bir olay tek bir neden ve tek bir sonuca 
dayalı açıklanmamalıdır. Tarihte her bir olayın birden çok nedeninin 

ve sonucunun olduğu unutulmamalıdır.

Zamanın Taksimi

Takvimlerin Oluşturulması ve Sistemleri

 ✓ İnsanlar içinde bulunduğu zamanı ve geçmişte yaşanmış olayları bir düzen içinde açıklamak ve anlamak için 
zamanı gün, ay, yıl, asır, çağ, dönem ve devir gibi birimlere ayırmıştır. Bu ayrımı yapabilmek için de takvimleri 
icat etmişlerdir.

 ✓ Uygarlıkların dinî ve bilimsel nedenlerle gökyüzünü incelemeleri, ay ve güneş yılına dayanan takvimleri icat 
etmelerini sağlamıştır. 

 ✓ Ay yılı esaslı takvim, Ay’ın Dünya’nın etrafında bir tam dönüşünün esas alındığı bu takvimde bir yıl 354 
gündür. İlk olarak Sümerlerde kullanılmıştır. 

 ✓ Güneş yılı esaslı takvim, Dünya’nın Güneş’in etrafında bir tam dönüşünün esas alındığı güneş yılı takviminde 
bir yıl 365 gündür. İlk olarak Mısırlılarda kullanılmıştır. 

ÖRN
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Türklerin Tarih Boyunca Kullandıkları Takvimler

On İki Hayvanlı Türk Takvimi

• Türklerin kullandığı ilk takvimdir. 

• Güneş yılı esaslıdır. 

• On iki yılda bir devir eden bu takvimde her yıla bir hayvan 
ismi verilmiştir. 

• Bu takvimi Kök Türkler ve Uygurlar kullanmıştır. 

Hicri Takvim

• Türklerin İslamiyet’i kabul ettikten sonra kullandığı takvimdir. 

• Ay yılı esaslıdır. 

• Müslümanların Mekke’den Medine’ye hicreti (MS 622 yılı) 
başlangıç olarak kabul edilmiştir. 

Celâli Takvimi

• Büyük Selçuklu hükümdarı Melikşah adına Ömer Hayyam’ın 
başkanlığındaki bir heyet tarafından hazırlanmıştır.

• Güneş yılı esaslıdır. Yapıldığı yıl olan 1079’u başlangıç ola-
rak kabul etmiştir.

Rumi Takvim

• Osmanlı Devleti’nde mali işlerde kullanılmak amacıyla 1839 
yılında hazırlanmıştır. 

• Güneş yılı esaslıdır. 

• Hicreti başlangıç olarak kabul etmiştir. 

• Miladi takvim ile arasında 584 gün fark vardır.

Miladi Takvim

• Günümüzde dünyada en yaygın kullanılan takvimdir. 

• Güneş yılı esaslıdır. 

• Roma’nın Mısır’dan aldığı güneş takvimini Papa 
XIII. Gregoryen’in Hz. İsa’nın doğumunu esas alarak oluş-
turduğu takvimdir. Bundan dolayı “Gregoryen Takvim” ola-
rak da bilinir. 

• Türkiye Cumhuriyeti’nde 1 Ocak 1926 yılından bu yana kul-
lanılmaktadır.

Büyük Selçuklular ve Osmanlıların ay yılı esaslı hicri takvimi kullanmalarına rağmen Celâli ve Rumi gibi güneş yılı esaslı takvim 
yapmalarındaki amaç mali alandaki işleri kolaylaştırmaktır.

ÖRNEK-3 

Güneş yılı esasına göre hazırlanmış takvimle ilgili sunum ya-
pan Seda,

• Mısır uygarlığı tarafından icat edilmiştir. 

• Bir tam yılı 365 gün olarak hesaplamışlardır. 

• Roma uygarlığı tarafından da kullanılmıştır. 

• Günümüzde birçok devlet tarafından kullanılan miladi tak-
vimin temelini oluşturmuştur. 

bilgilerini vermiştir.

Seda’nın sunumunda verdiği bilgilere bakıldığında aşağı-
dakilerden hangisi söylenemez? 

A) Mısır’ın Roma uygarlığını etkilediği 

B) Mısır uygarlığında astronomi çalışmalarının yapıldığı

C) Miladi takvimin birçok uygarlığın ihtiyacını karşıladığı 

D) Miladi takvimin başlangıcının Mısır’ın kuruluş yılı olduğu

E) Güneş yılının birçok uygarlığın ihtiyacına cevap verdiği

Tarihin Dönemlendirilmesi

 ✓ Tarihin dönemlendirilmesi iki temel unsura göre gerçekleşir. 

• Birincisi yazının icadını esas alarak tarihi öncesi (yazı 
öncesi) ve tarihî devirler (yazı sonrası) olarak yapılan 
dönemlendirmedir.

• İkincisi insanların kullandıkları taş, maden gibi malze-
me türlerinin ve yazının icadı ile Kavimler Göçü  gibi 
kitlesel olayların dikkate alındığı dönemlendirmedir. 

 ✓ Tarihin dönemlendirilmesi; tarih öncesi dönemde, araç ge-
reçlerin yapı malzemesi (taş, toprak, maden gibi) dikkate 
alınırken tarihî devirlerde ise insanları etkileyen evrensel 
veya kitlesel olaylar (Kavimler Göçü, Fransız İhtilali gibi) 
dikkate alınarak yapılmıştır.

 ✓ Tarih öncesi çağlar, her bölgede ve toplumda aynı sırayla 
yaşanmamıştır. Bu duruma toplumların gelişmişlik se-
viyesi, bölgesinde bulunan maden kaynakları ve diğer 
toplumlarla olan etkileşimi gibi unsurlar etki etmiştir. 

Tarih öncesi bir toplum, araç gereç yapımında sırasıyla 
taş, toprak, bakır, tunç ve demir kullanmış ise bu toplum, 
tarih öncesi çağları sırasıyla yaşamıştır. Ancak bu mal-
zemelerden herhangi birinin kullanıldığı çağı atlamış ise 
örneğin taş, toprak, (bakırı atlamış olsun) tunç ve demir 
gibi sıralanırsa bu toplumun tarih öncesi çağları sırasıyla 
yaşamadığını gösterir. 
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 ✓ Tarihî devirlerin dönemlendirilmesinde etkili olan olaylar Avrupa merkezli düşünülmüştür. Ancak bu dönemlendirme her toplumda 
kabul edilmemiştir. 

TARİH ÖNCESİ ÇAĞLAR TARİHÎ DEVİRLER

YAZININ İCADI

MÖ
3200

MİLATTAN SONRA (MS)MİLATTAN ÖNCE (MÖ)

MİLAT

0

TAŞ DEVRİ

Kaba (Eski) Taş

Yontma (Orta) Taş

Cilalı (Yeni) Taş

MADEN DEVRİ

Bakır

Tunç

Demir

BAŞLATAN

Yazının İcadı

Kavimler Göçü

İstanbul’un Fethi

Fransız İhtilali

İlk Çağ

Orta Çağ

Yeni Çağ

Yakın Çağ

BİTİREN

Kavimler Göçü

İstanbul’un Fethi

Fransız İhtilali

                          ∞

Yüzyıl Kavramı

 ✓ Geçmişte yaşanmış bir olayın oluş zamanı her zaman gün, ay ve yıl olarak verilmeyebilir, bazı durumlarda yüzyıl olarak da veri-
lebilir. Bundan dolayı miladi takvim yıllarının yüzyıl olarak ifade edilişi bilinmelidir.

 ✓ Bir tarihin kaçıncı yüzyılı ifade ettiğini bulmak için yüzler basamağına “1” eklenir. Eğer belirtilen tarih 0 ile 99 arasında ise 1. yüzyıl 
olarak ifade edilir.

 ✓ Sorularda ve metinlerde yer alan yüzyıllar genellikle Roma rakamıyla ifade edilmiştir. Sayıların Roma rakamlarıyla ifade edilişi 
aşağıdaki şekildedir.

I 1 V 5 IX 9 XIII 13 XVII 17 XXI 21

II 2 VI 6 X 10 XIV 14 XVIII 18 XXII 22

III 3 VII 7 XI 11 XV 15 XIX 19 XXIII 23

IV 4 VIII 8 XII 12 XVI 16 XX 20 XXIV 24

ÖRNEK-4 

Tarih öncesi döneme ait bulgular insanların kullanımına göre 
taş, toprak, bakır, tunç ve demir olarak sıralanmıştır. 

Bu bilgilerden hareketle tarih öncesi dönem insanlarıyla il-
gili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Zamanla bilgi birikimlerini artırmışlardır.

B) Ateşi kullanmayı öğrenmişlerdir. 

C) Araç gereç yapımında gelişme göstermişlerdir. 

D) Araziler için egemenlik mücadelesi yapmışlardır. 

E) Madenleri ihtiyaçlarına göre birleştirmişlerdir. 

ÖRNEK-5 

Tarih öncesi çağlar; Eski Taş, Orta Taş, Yeni Taş, Bakır, Tunç 
ve Demir Dönemleri her bölgede ve toplumda aynı sırayla ya-
şanmamıştır.

Bu duruma;

I. gelişmişlik düzeyleri,

II. bölgenin kaynakları,

III. toplumlarla olan etkileşimleri

unsurlarından hangilerinin neden olduğu söylenebilir? 

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

D) II ve III E) I, II ve III
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Test - 01

1. “Şimdiki zaman, tarihe kendi çözümlemesini empoze etiği 
takdirde onu bozar.”

Leon Ernest Halkin

Leon Ernest Halkin’ın bu sözünde tarih yazımında 
aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmesi gerektiğine 
vurgu yapılmıştır?

A) Tarihî olayların kendi zaman dilimi içinde değerlendi-
rilmesine

B) Tarihin toplumun beklentisine göre yazılmasına

C) Tarih yazımında ikinci el kaynak kullanılmamasına

D) Tarihsel bilgilerin mutlak doğru kabul edilmesine

E) Tarihçinin diğer bilimlerden yardım almasına 

2. • “Eğer bir millet büyükse kendisini tanımakla daha bü-
yük olur.”

• “Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler 
yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.”

• “Tarih yazmak, tarih yapmak kadar mühimdir. Yazan 
yapana sadık kalmazsa değişmeyen hakikat, insanlığı 
şaşırtacak bir mahiyet alır.”

Mustafa Kemal Atatürk’ün bu sözlerinde aşağıdakiler-
den hangisinin önemine değinildiği söylenemez? 

A) Tarih öğrenmenin millet bilincini geliştirmesinin 

B) Tarihin toplumların azmini artırmasının

C) Tarihçilerin araştırmalarında objektif davranmasının 

D) Tarihî olayların şartlarına uygun değerlendirilmesinin 

E) Tarih yazımında millî değerleri övmenin  

3. • Dillerin tarihini ve gelişimini inceleyen bilimdir.

• Uygarlıkların kullandığı paraları ve ekonomik gelişimi-
ni inceleyen bilimdir.

• Toplumu ve toplumsal olayları inceleyen bilimdir. 

• Siyasi belgeleri şekil, içerik ve cins olarak değerlendi-
ren bilimdir. 

Bu açıklamalarla aşağıdaki bilim dalları eşleştirildi-
ğinde hangi bilim dalı dışta kalır? 

A) Filoloji B) Sosyoloji C) Nümizmatik

D) Heraldik  E) Diplomasi

4. Tarihî olayları dar bir çerçevede incelemek, olayları belirli 
bir kalıp içerisine sokmak tarihçinin en büyük hatası olur. 
Bunun yerine tarihçi, olayları geniş görmeli ve çeşitli fak-
törleri bir arada değerlendirmelidir.

Buna göre tarihçinin olayları bütünüyle anlayabilme-
si ve açıklayabilmesi için aşağıdakilerden hangisini 
yapması doğru olmaz? 

A) Diğer bilimlerden yardım alması

B) Olayları, olayların çağına göre değerlendirmesi

C) Yazılı, yazısız, görsel, işitsel ve gerçek eşya türünde 
kaynaklardan yararlanması

D) Olayla ilgisi olan toplum ve devletlerle ilgili araştırma-
lara yer vermesi 

E) Araştırmasını belirli kural ve formüllere dayandırması 

5. Edward Carr, tarih ile diğer bilimler arasındaki farkı “Bir 
atı bir fizikçi, bir zoolog, bir veteriner, bir ekonomist, bir 
kimyacı, bir ressam incelerse hepsi de atı farklı ve ken-
di bakış açılarından görecek ve tanımlayacaklardır. Oysa 
tarihçi hem ata, hem atın sahibine, hem atın içinde bulun-
duğu olaya, döneme, mekâna, hem o olayın ilişkili olduğu 
diğer olaylara, kısacası resmin bütününe anlam vermeye 
çalışacaktır.” sözleriyle açıklamıştır. 

Edward Carr’ın bu sözüne bakıldığında tarih bilimiyle 
ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Deney ve gözlem yapılabildiği 

B) Olayların tüm yönleriyle incelendiği

C) Bilgilerin doğruluğunun kesin olmadığı

D) Diğer bilimlerden daha üstün olduğu 

E) Doğa olaylarını araştırmaya öncelik verdiği 

6. “Tarihçi, metinleri iyi anlamaktan başka ihtirasa sahip ol-
mamalıdır ve bu gaye için yardımcı ilimlerin bütün teknik-
lerini kullanmak zorundadır.”

Fustel de Coulanges

Buna göre belge incelemesinde tarihçinin;

I. paleografya,

II. filoloji,

III. diplomasi

bilimlerinin hangilerine başvurması gereklidir? 

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

D) II ve III E) I, II ve III
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7. Mısır uygarlığı, güneş yılı esasına göre hazırladıkları tak-
vimlerinde bir yılı 365 güne ve on iki aya bölmenin yanın-
da Nil Nehri’nin taşma vaktinden yola çıkarak yılı “taşma”, 
“ekme” ve “biçme” adlarıyla üç mevsime ayırmışlardır.

Bu bilgilere bakıldığında Mısır uygarlığının güneş yılı 
takvimiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Ekonomik ihtiyaçlardan dolayı hazırlandığı 

B) Astronomi çalışmalarına katkı sağladığı

C) Birçok uygarlığın katkısıyla geliştirildiği 

D) Mevsimsel öngörülerini artırdığı 

E) Takvimin başlangıç mevsiminin taşma olduğu 

8. Tarih öğrenimi yoluyla gerçekleştirilen bilgi aktarımı ol-
masaydı insanlar; önceki kuşakların neler yaptıklarını 
bilemez, onların tecrübelerinden yararlanamaz ve bugün 
içinde bulunduğu gelişmişlik düzeyine ulaşamazdı.

Bu cümlede tarih biliminin aşağıdaki işlevlerinin han-
gisine vurgu yapılmıştır?

A) Geçmişten dersler çıkartma 

B) Toplumsal birlikteliği güçlendirme

C) Kaynaklara dayalı düşünme

D) Bilgileri genelleme 

E) Objektif değerlendirmede bulunma 

9. Fahri Öğretmen, dersinde “Tarihî bilgilerin kaynaklara da-
yandırılmasının gerekliliği kadar kaynakların, olayın ya-
şandığı çağın ve toplumun ruhuna göre yorumlanması da 
bir zorunluluktur.” cümlesini kurduktan sonra öğrencileri-
ne “Buna göre tarihçinin öncelikli olarak yapması gereken 
nedir? sorusunu sormuştur. 

Buna göre Fahri Öğretmen’in sorusuna aşağıdaki öğ-
rencilerden hangisinin verdiği cevap doğru olarak ka-
bul edilebilir? 

A) Orhan: Genelleme

B) Gülsen: Yargılama 

C) Göktan: Eleştirme

D) Seda: Empati kurma

E) Deniz: Kaynak kullanma 

10. “Tarihçi, incelediği toplumla o toplumun içinde bulunduğu 
mekân arasındaki bağlantıyı da hiçbir zaman gözden ka-
çırmamak mecburiyetindedir. Mekândan soyutlanmış bir 
toplum düşünülemeyeceği gibi böyle bir tarih yazılması da 
düşünülemez.”

Mübahat Kütükoğlu

Buna göre Mübahat Kütükoğlu tarih araştırmalarında;

I. coğrafya bilimi ile ilişki içinde olma,

II. olayların yaşandığı bölgeyi keşfe çıkma,

III. yazılı kaynaklara öncelik verme

faaliyetlerinin hangilerine dikkat edilmesi gerektiğini 
vurgulamıştır? 

A) Yalnız I B) Yalnız II  C) I ve II

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

11. Tarih; toplumların başından geçen olayları zaman ve yer 
göstererek, belgelere dayalı bir biçimde anlatan, bunların 
sebep ve sonuçlarını, birbirleriyle olan ilişkilerini objektif 
olarak ele alan sosyal bir bilimdir.

Bu tanımdan hareketle tarihçinin aşağıdakilerden 
hangisini yapması beklenemez? 

A) İkinci el kaynakları kullanması

B) Olaylar arasında bağlantı kurması

C) Araştırmasına duyguları karıştırmaması 

D) Elde ettiği bilgileri genellemesi

E) Olayları, belirli bir kronolojide anlatması
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İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ

İnsanlığın İlk İzleri

Tarih Öncesi Dönem: İlkel Yaşamdan Medeniyete

 ✓ Tarih öncesi dönem, yazının kullanılmadığı dönem olduğu için bu döneme ait bilgilere insanların yaptıkları araç gereçlere, kurduk-
ları şehirlere ve mezarlara bakılarak ulaşılabilmektedir.

Bulunan bu izler kesin bilgi vermeyebilir. Çünkü yazının olmadığı durumlarda buluntuların tarihi, işlevi ve amacı hakkındaki bilgiler 
araştırmacının yorumu olarak karşımıza çıkar.

 ✓ İlk insanlar, Eski ve Orta Taş dönemlerinde dünyada Buzul Çağı yaşandığı için avcı-toplayıcı ve göçebe bir yaşam sürmüştür. İlk 
insanlar ancak Yeni Taş Dönemi’nde ikilim yumuşaması ve toprağın işlenebilir hâle gelmesiyle üretici ve yerleşik yaşam sürmeye 
başlamıştır. 

 ✓ Yeni Taş Dönemi’nde insanlar için en önemli yaşam alanlarından biri de “Bereketli Hilal” olarak adlandırılan Mezopotamya böl-
gesidir. 
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Bereketli Hilal

 ✓ İlk insanlar Yeni Taş Dönemi’nde iklimin yumuşamasıyla birlikte beslenmek için uzak mesafelere gitme gereği duymamış ve ihti-
yaçlarını karşılamakta da zorlanmamıştır. 

 ✓ Bu durumun etkisiyle artmaya başlayan nüfus, daha fazla ürüne ihtiyacı gerektirdiği için Yeni Taş Devri insanları tarım alanları 
oluşturarak ve sulama kanalları açarak tarımsal üretim yapmaya başlamıştır. 

 ✓ Yeni Taş Devri’nde insanların tarımsal üretim yapıp yerleşik yaşama geçmesiyle; düzenli beslenme başlamış, üretici yapıya 
geçilmiş, yaşam kalitesi ve nüfus hızla artmış, barınmak için konutlar inşa edilmiş, üretim alanları sahiplenilmeye başlanmış ve 
toplumsal sınıflar oluşmaya başlamıştır. 

 ✓ Yeni Taş Devri insanlarının toprağı işlemeye başlamasıyla birlikte orak, tırpan, saban, değirmen, öğütme taşları ve çömlekler gibi 
yeni araç gereçler yapılmaya başlanmıştır.
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İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ

İnsanlığın İlk İzleri

Tarih Öncesi Dönem: İlkel Yaşamdan Medeniyete

 ✓ Tarih öncesi dönem, yazının kullanılmadığı dönem olduğu için bu döneme ait bilgilere insanların yaptıkları araç gereçlere, kurduk-
ları şehirlere ve mezarlara bakılarak ulaşılabilmektedir.

Bulunan bu izler kesin bilgi vermeyebilir. Çünkü yazının olmadığı durumlarda buluntuların tarihi, işlevi ve amacı hakkındaki bilgiler 
araştırmacının yorumu olarak karşımıza çıkar.

 ✓ İlk insanlar, Eski ve Orta Taş dönemlerinde dünyada Buzul Çağı yaşandığı için avcı-toplayıcı ve göçebe bir yaşam sürmüştür. İlk 
insanlar ancak Yeni Taş Dönemi’nde ikilim yumuşaması ve toprağın işlenebilir hâle gelmesiyle üretici ve yerleşik yaşam sürmeye 
başlamıştır. 

 ✓ Yeni Taş Dönemi’nde insanlar için en önemli yaşam alanlarından biri de “Bereketli Hilal” olarak adlandırılan Mezopotamya böl-
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 ✓ İlk insanlar Yeni Taş Dönemi’nde iklimin yumuşamasıyla birlikte beslenmek için uzak mesafelere gitme gereği duymamış ve ihti-
yaçlarını karşılamakta da zorlanmamıştır. 

 ✓ Bu durumun etkisiyle artmaya başlayan nüfus, daha fazla ürüne ihtiyacı gerektirdiği için Yeni Taş Devri insanları tarım alanları 
oluşturarak ve sulama kanalları açarak tarımsal üretim yapmaya başlamıştır. 

 ✓ Yeni Taş Devri’nde insanların tarımsal üretim yapıp yerleşik yaşama geçmesiyle; düzenli beslenme başlamış, üretici yapıya 
geçilmiş, yaşam kalitesi ve nüfus hızla artmış, barınmak için konutlar inşa edilmiş, üretim alanları sahiplenilmeye başlanmış ve 
toplumsal sınıflar oluşmaya başlamıştır. 

 ✓ Yeni Taş Devri insanlarının toprağı işlemeye başlamasıyla birlikte orak, tırpan, saban, değirmen, öğütme taşları ve çömlekler gibi 
yeni araç gereçler yapılmaya başlanmıştır.

Orak Tırpan Saban

Tahıl Öğütme Taşı El Değirmeni Çanak

Göbeklitepe (Şanlıurfa)

 ✓ UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Göbeklitepe, günümüzden yaklaşık 12 bin yıl önce inşa edil-
miştir.

 ✓ Dinî amaçlı mimari yapıların inşa edilmesi, inanç sistemlerinin oluşmaya başladığını gösterir.

Çayönü (Diyarbakır)

 ✓ 8 bin metrekarelik Çayönü, tahıl üretimi ve hayvanların evcilleştirilmesine dayalı köy hayatının yaşandığı 
ilk yerleşim yerlerindendir.

Çatalhöyük (Konya)

 ✓ UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan bu yerleşim yeri, günümüzden yaklaşık 2 bin yıl önce insanların 
köy yaşantısından şehir yaşantısına geçtiği bir yerleşim alanıdır.

 ✓ Çatalhöyük kazılarında tahıl öğütme ve ezme taşlarının bulunması insanların o dönemde kendi ekmeklerini 
yapmayı öğrendiklerini gösterir.

Yazının Gelişimi

 ✓ Yazı öncesinde toplumlar bilgilerini, tecrübelerini, edebiyatını ve diğer kültürel değerlerini destan, hikâye ve mitler gibi sözlü edebî 
anlatımlarla aktarmaktaydı. 

 ✓ Yazının icadı, MÖ 3200’de Sümerlerin “ziggurat” adı verilen tapınaklara getirilen ürünlerin kaydının tutulması amacıyla kil tabletler 
üzerine baskı yaptıkları işaretlerin, sistemli hâle getirilmesiyle gerçekleşmiştir. Sümerlerin icat ettiği bu yazı, çivi veya piktografik 
yazı olarak isimlendirilmiştir. 

 ✓ Sümerlerin icadı olan çivi yazısı zamanla Akad, Babil, Asur, Urartu ve Hitit medeniyetleri tarafından da kullanılmıştır. 

 ✓ Kendine özgü bir medeniyet gelişimi gösteren Mısır uygarlığı ise çivi yazısından bağımsız olarak hiyeroglif yazısını icat etmiştir. 

 ✓ Fenike uygarlığı ise Sümerlerin çivi ve Mısırlıların hiyeroglif yazılarından esinlenerek Fenike alfabesini icat etmiştir. Bu alfabe, 
yazının daha kolay kaydedilmesine ve okunmasına katkı sağlamış ve dillerinin gelişimini hızlandırmıştır.
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Çivi (Piktografik) Yazısı Hiyeroglif Yazısı Fenike Alfabesi

 ✓ Yazının yaygınlaşması ve gelişmesiyle birlikte yazıyı kaydetmek amacıyla kullanılan malzemelerde gelişme göstermiştir.

Yazı Yazılan Materyal

Kil Tablet Papirüs Parşömen Kâğıt

Mucitleri Sümerler Mısırlılar Bergamalılar Çinliler

 ✓ Yazının icadı ve yaygınlaşmasıyla; bilgilerin aktarılması, bilimsel faaliyetlerin yapılması ve toplumların dillerinin gelişmesi kolay-
laşmıştır. Aynı zamanda yazı sayesinde geçmiş dönemlerin araştırılması sırasında yazı kullanmış uygarlıkların tarihleri hakkında 
daha net bilgilere ulaşılmıştır. Bundan dolayı da tarihçiler tarihi, yazının icadıyla başlatmıştır. 

 ✓ Yazının mucidi olan Sümerler ve Mısırlılar, aynı zamanda bilimsel çalışmalarıyla da insanlığa önemli katkılar sağlamışlardır. Sü-
mer ve Mısır uygarlıklarının bu çalışmaları aşağıda verilmiştir.

Sümerler: Zigguratların en üst katını rasathane olarak kullanmışlar ve astronomi alanında çalışmalar yapmışlar ve gezegenler hak-
kında bilgi sahibi olmuşlardır. Zamanı, belirli periyotlara bölerek ay yılı esaslı takvim yapmışlar bir ayı da otuz gün olarak hesapla-
mışlardır. 

Mısırlılar: Nil Nehri’nin taşma zamanını hesaplamak için güneş yılı esaslı takvim yapmışlar, taşma sonrası ölçümler için matematik 
ve geometriyi kullanmışlar, ölülerini mumyalamaları sayesinde tıp ve eczacılık bilimlerini geliştirmişlerdir.

ÖRNEK-6 

Tarih öncesi döneme ait ilk tapınağın Malta Adası’nda bu-
lunduğu ve MÖ 5000 yılına tarihlendiği biliniyordu. Ancak 
Göbeklitepe’de yapılan kazılar, bu bilgiyi değiştirerek ilk tapı-
nağın göçebe toplumlar tarafından inşa edildiğini gösterdi.

Bu bilgilere göre Göbeklitepe’yle ilgili aşağıdakilerden 
hangisi söylenemez?

A) Bilinen tarihi değiştirdiği

B) Dinî nitelikli bir yapı olduğu

C) 7000 yıldan daha eski bir yapı olduğu

D) Anadolu’da tarihî çağları başlattığı

E) Tarihçilere kaynak değeri taşıyan yeni bilgiler sunduğu

ÖRNEK-7 

Yazıyı kullanan İlk Çağ uygarlıklarında devlet yazışmaları, ant-
laşmalar ve kanunların korunması için arşivler oluşturulmuştur. 
Bu resmî arşivleri Bergama ve İskenderiye’de kurulan aynı za-
manda halkın da kullanabildiği, farklı türde eserlerin yer aldığı 
kütüphaneler takip etmiştir.

İlk Çağ uygarlıklarında görülen bu arşiv ve kütüphane 
kurma faaliyetlerinin aşağıdakilerden hangisine katkı sağ-
ladığı söylenemez?

A) Bilimsel araştırmaların artmasına

B) Hukuk ve kanunların geliştirilmesine

C) Devletler arası ilişkilerin aydınlatılmasına

D) Geçmişe dair daha net bilgilere ulaşılmasına

E) Sınıfsal ve siyasi mücadelelerin bitirilmesine
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İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları

Anadolu Uygarlıkları

 ✓ Anadolu; üç tarafı denizlerle çevrili, Asya, Avrupa ve Afrika 
kıtalarının kesişim noktasında bulunan, iklim ve coğrafya 
bakımından insan yaşamına uygun bir yerdir. Bu özellikleri 
nedeniyle sürekli göç alarak farklı uygarlıklara ev sahipliği 
yapmıştır. 

Ugarit
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(Cebel)

Karaman

L İ K Y A

MARMARA
   DENİZİ

K A R A D E N İ Z

Alacahöyük

(Boğazköy)

(Kültepe)
Kaniş

Konya

Gordion
LİDYALILAR

FRİGYALILAR

HİTİTLER

URARTULAR

A S U R L U L A R

İzmir
Sardes

Asur

Hattuşaş

Hititler

 ✓ Hattuşaş (Çorum) merkezli kurulmuşlardır.

 ✓ Soyluların katıldığı Pankuş adında meclisi vardır.

 ✓ Tavananna unvanı verilen kraliçe, yönetimde söz sahibidir. 

 ✓ Mısırlılarla Kadeş Savaşı’nı (MÖ 1296-1280) ve tarih-
te bilinen ilk yazılı antlaşma olan Kadeş Antlaşaması’nı 
(MÖ 1280) imzalamışlardır.

 ✓ Anal denen yıllıklar tutmuşlardır.

 ✓ Kanunlarında evlenme, boşanma ve miras gibi hususlara 
yer vermişlerdir.

Lidyalılar

 ✓ Sard merkezli kurulmuşlardır.

 ✓ Tarihte ilk defa madenî parayı kullanmışlardır.

Frigyalılar

 ✓ Gordion (Ankara-Polatlı) merkezli kurulmuşlardır.

 ✓ Tarım alanında gelişme göstermişlerdir.

 ✓ Dokumacılıkta gelişmişlerdir. 

 ✓ Tapates adı verilen halı ve kilim dokumuşlardır.

Urartular

 ✓ Tuşpa (Van) merkezli kurulmuşlardır.

 ✓ Taş işçiliğinde gelişmişlerdir. Bu sayede sulama kanalları 
ve kaleler inşa etmişlerdir.

 ✓ Demir, bakır ve gümüş gibi madenlerin zengin olduğu böl-
gede yaşadıkları için madencilikte gelişmişlerdir.

Mezopotamya Uygarlıkları

 ✓ Mezopotamya, Fırat ve Dicle nehirlerinin arasını ifade eden 
coğrafi bir terimdir. Aysa ile Afrika kıtaları arasında ve göç 
yolları üzerinde bulunduğu için sürekli göç almıştır. 

 ✓ Mezopotamya uygarlıkları genel olarak ulaşım, mimarlık, 
madencilik, çömlekçilik, dokumacılık, çiftçilik ve kanal ya-
pımında gelişmişlerdir. 

 ✓ Dairenin ve silindirin alanını hesaplamışlar, “pi” sayısının 
3,125 değerini hesaplamışlardır. 

 ✓ Bir yılı 360, bir ayı 30, bir haftayı 7 güne, bir saati 60 daki-
kaya, 1 dakikayı da 30 saniyeye bölmüşlerdir.

 ✓ Mezopotamya’da Sümer, Elam, Akad, Asur ve Babil uygar-
lıkları kurulmuştur. 

MISIR
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Sümerler

 ✓ Site denilen şehir devletleri şeklinde örgütlenmişlerdir.

 ✓ Ziggurat adını verdikleri tapınakları gözlem evi, okul ve 
depo olarak kullanmışlardır.

 ✓ Yazıyı ve ay yılı esaslı takvimi icat etmişlerdir.

 ✓ Gezegenler hakkında bilgilere sahip olmuşlardır.

Asurlular

 ✓ Kara ticaretinde gelişmişler ve kara kolonileri kurmuşlardır.

 ✓ Anadolu’da kurdukları koloniler sayesinde yazıyı Anado-
lu’ya taşımışlardır. 

 ✓ Anadolu’da “Karum” adında ticaret merkezi kurmuşlardır.
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İran-Hint-Çin Uygarlıkları

HİNT

OKYANUSU

Persepolis Pekin
Delhi

İRAN

Anadolu

ÇİN
HİNT

ORTA ASYA

AVRUPA

AFRİKA
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R
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N
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İran (Pers)

 ✓ Geniş topraklara sahip olan Persler ülkeyi satraplıklara 
(eyaletlere) ayırarak yönetmişlerdir.

 ✓ Posta (istihbarat) teşkilatını kurmuşlardır.

 ✓ Başkentleri Sus’tan başlayıp İzmir Sardes’e kadar uzanan 
Kral Yolu’nu inşa etmişlerdir.

Hint

 ✓ Matematikte sıfır “0” rakamını icat etmişlerdir.

 ✓ Kast sistemini uygulamışlar, bu sistemden dolayı toplum-
sal, kültürel, hukuksal ve siyasal birlik sağlayamamışlardır.

 ✓ Baharat Yolu’nun başlangıç noktasıdır.

Çin

 ✓ Matbaa, kâğıt, pusula ve barut gibi teknik buluşları icat et-
mişlerdir.

 ✓ Geleneksel tıbbın tedavi yöntemi olan masaj ve akupunk-
turu kullanmışlardır.

Mısır Uygarlığı

 ✓ Kuzey Afrika’da Nil havzasında kurulmuş bir medeniyettir.

 ✓ Hacim ve alan ölçmeyi hesaplamışlardır.

 ✓ Firavun mezarı olan piramitleri inşa etmişlerdir.

 ✓ Mumyacılık sayesinde tıp ve eczacılıkta gelişmişlerdir.

 ✓ Güneş yılı esaslı takvimi yapmışlardır.

Doğu Akdeniz Uygarlıkları

Fenikeliler

 ✓ Deniz ticareti ile uğraşıp Akdeniz çevresinde koloniler kur-
muşlardır.

 ✓ Fenike alfabesini icat ederek yazının kullanımını kolaylaş-
tırmışlardır.

İbraniler

 ✓ Tek tanrılı ve semavi bir din olan Museviliğe inanmışlardır.

 ✓ Dinlerini millileştirdikleri için din yayma savaşları yapma-
mışlardır.

Yunan (İyon) Uygarlığı

 ✓ Yunan şehir devletlerinde (polis) yapılan seçimler demok-
rasinin ve cumhuriyetin ilk izleri olarak kabul edilir.

 ✓ Tales ve Pisagor gibi matematikte, felsefe ve astronomi 
alanında çalışan âlimleri vardır.

 ✓ Çok tanrılı bir anlayışa sahiplerdir. Yunan mitolojisi denen 
bu gelişmeler, Anadolu ve Mezopotamya insanlarını da et-
kilemişlerdir.

 ✓ Tanrıları için düzenledikleri oyunlar, olimpiyatların doğma-
sına neden olmuştur.

İnsan ve Göç

 ✓ İnsanlar geçimini ve yaşamını sürdürebilmek amacıyla çe-
şitli nedenlerle yer değiştirmek zorunda kalmıştır. Bu yer 
değiştirme yaşam tarzı ise “göçebe yaşam”, geçici bir yer 
değiştirme ise “göç” olarak ifade edilmiştir.

Türklerin geçimini hayvancılıkla sağlamasından dolayı 
yaylak ve kışlaklar arasında hareket hâlinde bir yaşam 
sürmesi “göçebe yaşama”, Türklerin Orta Asya’dan Avru-
pa’ya gitmesi “göçe” örnek gösterilebilir.

 ✓ İlk insanların Yeni Taş Devri’nde tarımsal üretimin etkisiyle 
yerleşik yaşama geçmesi, toplumlar arasında yerleşik ve 
göçebe yaşam ayrımını ortaya çıkarmıştır. 

• Göçebe yaşayanlar; doğayla iç içe ve dayanıklı bir ya-
şam sürmüş, askerî açıdan yerleşiklere göre daha güçlü 
bir yapıya sahip olmuşlardır. Geçimlerini de ağırlıklı ola-
rak hayvancılık, avcılık ve ticaretle sağlamışlardır. 

• Yerleşik yaşayanlar; tarıma uygun coğrafyalarda köy 
ve şehirler kurarak yaşamışlar, geçimlerini tarım ve ti-
caretle sağlamışlardır. Askerî güvenlikleri için kale ve 
surlar inşa etmişlerdir.
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 ✓ İlk Çağ’da Ege Göçleri, Akad Göçleri, Hurri Göçleri, Frig göçleri ekonomik ve siyasi nedenlerden dolayı yaşanırken Musevi, Hris-
tiyan ve Müslümanların yaptıkları göçler de dinî nedenlerden dolayı yapılmıştır.

İlk Çağ’ın Tüccar Toplulukları

Semerkant

SOĞDLAR
LİDYA

ASUR
MEZOPOTAMYA

FENİKE
İpek Yolu

AFRİKA
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Fırat Dicle
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Tuna
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R
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Tajo

Ren

Kızılırmak

İtil

Ural

Don

DinyeperDinyester

Aral 

Gölü

Balkaş Gölü

• Asurlular, Mezopotamya ile Anadolu  
arasında ticaret yapmışlardır. 

• Lidyalılar, Anadolu ile Mezopotamya 
arasında ticaret yapmışlardır. 

•  Fenikeliler, Akdeniz’de Suriye kıyıların-
dan İspanya kıyılarına kadar olan alanda 
deniz ticareti yapmışlardır. 

• Soğdlar, Orta Asya’da İpek Yolu ticareti 
üzerinde etkili olmuşlardır. 

Kabileden Devlete

 ✓ İlk insanların tarımı keşfedip yerleşik hayata geçmesiyle birlikte küçük köy yerleşmeleri ortaya çıktı. Toplulukların bu şekilde bes-
lenme ve barınma problemlerini çözmesi, nüfusun artmasına ortam hazırladı. 

 ✓ Nüfusun artmasıyla birlikte toplumsal düzeni sağlamak zorlaştı. Toplumsal düzeni sağlamak amacıyla yöneticinin veya yöneti-
cilerin bulunduğu devletler/konfederasyonlar ortaya çıktı. Bu kabile konfederasyonlarına Anadolu’da Urartular, Hititler, Frigler ve 
Lidyalılar; Mezopotamya’da Sümer, Babil ve Akadlar örnek gösterilebilir. 

• Kabile: Aynı atadan gelen ve birbirine kan bağıyla bağlı bulunan büyük insan topluluğuna verilen isimdir. 

• Kabile Konfederasyonu: Birden fazla kabilenin en güçlü kabilenin liderliğinde savunma, yönetim ve ekonomik alanlarda 
iş birliği yaparak birleşmesidir.

• Kabile konfederasyonları zamanla bir araya gelerek şehir devletlerini ortaya çıkartmıştır. Bu şehir devletlerine Mısır’da 
“Nom”, Sümerlerde “Site”, İyon ve Dorlarda “Polis” adı verilirdi.

• Şehir devleti özelliğine sahip devletlerde siyasi birlik ve merkezî otorite yoktur.

İlk Devletlerde Gücün Meşruiyet Kaynağı

 ✓ Meşruiyet, yönetimde bulunan kişi veya kişilerin güçlerinin halk tarafından kabul görmesine denir. Yöneticiler, halkın karşısında 
meşru olabilmek için din, ordu, ekonomi, seçim ve adalet gibi unsurları kullanmıştır. İlk çağlarda siyasi gücü elinde bulunduran 
kişiler güçlerini genellikle din ve ordu ile meşrulaştırmıştır.

Siyasi güçlerin din ile meşrulaştırıldığı yönetimlere;

 ✓ Sümerlerde ülkenin “patesi” ve “ensi” unvanı alan rahipler tarafından yönetilmesi,

 ✓ Mısır’da ülkenin “tanrı-kral” ilan edilen firavunlar tarafından yönetilmesi,

 ✓ Büyük İskender’in Didim Apollon Kâhinleri tarafından “Zeus’un oğlu” Mısır’da da Amon-Ra rahipleri tarafından “tanrı-kral” 
ilan edilmesi,

 ✓ Türklerde kağan unvanı taşıyan yöneticilerin Gök Tanrı’dan “kut” aldığına inanılması 

örnek gösterilebilir. 
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Siyasi organizasyon türleri şunlardır.

Monarşi: Siyasi gücün bir tek kişinin elinde bulunduğu ve gücün kan yoluyla aile bireylerine geçtiği yönetim biçimidir.

Teokrasi: Siyasi gücün dinsel ve tanrısal unsurlara dayandırılmasıdır.

İmparatorluk: Farklı din, etnik köken, dil, kültür, ekonomik ve toplumsal özellik gösteren toplumların tek bir yönetim altında bir-
leştirilmesidir. 

Aristokrasi: Asil veya soylu olanların siyasi gücü ellerinde bulundurduğu yönetim biçimidir.

Cumhuriyet: Halkın seçme, seçilme ve halk oylaması ile ülke yönetiminde söz sahibi olmasıdır.

İlk Çağ Uygarlıklarının Yönetim Özellikleri

 ✓ İlk insanlar, temel ihtiyaçları dışında büyük organizasyon gerektiren işleri tek başlarına yapamayacaklarından bir siyasi organi-
zasyona ihtiyaç duymuştur. 

Yu
na

n

• Yunan medeniyetinde polis adı verilen şehir dev-
letleri bulunurdu. 

• Polisler arasında yaşanan güç mücadelesi, siyasi 
birliğin sağlanmasını engellemiştir.

• Yunan medeniyetinde kral, aristokrasi cumhuriyeti 
(oligarşi) ve tiran egemenlikleri görülmüştür. 

Pe
rs

• Persler İran, Mezopotamya ve Anadolu’yu kapsa-
yan güçlü bir krallık sistemi oluşturmuşlardır. 

• Anadolu’yu fethettikleri zaman satraplıklara ayıra-
rak yönetmişlerdir. 

• Bu satraplıkları denetlemek ve haberleşmeyi sağ-
lamak için posta teşkilatını kurmuşlardır. 

• Sonrasında bölgede egemenlik kuran Büyük İs-
kender de bu sistemi devam ettirmiştir.

H
iti

tle
r • Hititlerde yönetim işlerini, kralın ve tavanannanın yanında 

soyluların katıldığı Pankuş adında bir meclis yürütürdü.
R

om
a

• Roma’da siyasi organizasyon; krallık, cumhuriyet ve impa-
ratorluk olarak geçekleşmiştir. 

• Akdeniz havzasına egemen olarak imparatorluğa dönüş-
tüğünde Perslerin satraplık sistemini geliştirerek, ülkeyi 
eyaletlere ayırarak yönetmiştir.

• Roma yönetiminde soyluların katıldığı senatolar etkiliydi. 
Roma’nın toplumsal organizasyonu aşağıdaki gibidir.

Patriciler: Yönetimle uğraşan soylu sınıfıdır.

Plepler: Roma’ya sonradan gelip yerleşenlere denir.

Köleler: Roma’nın işgali altındaki bölgelerden getirilen ve pat-
ricilerin hizmetinde kullanılan sınıftır. 

KANUNLAR DOĞUYOR

 ✓ İnsanların yerleşik hayata geçmeleri ve nüfuslarının artması, toplumsal düzeni sağlayan kanunların yapılması ihtiyacını doğur-
muştur. 

 ✓ Yazının icadından önce toplumlar kanunları sözlü olarak, nesilden nesile aktarırken, yazının icadından sonra yazılı olarak hazır-
lamaya başladılar. Kanunlar uygulanırken sınıfsal farklılıklar da göz önünde bulundurulmuştur.

Bazı Uygarlıklarda Gelişen Kanunlar 

 ✓ Türklerde hukuk örf, âdet, gelenek ve göreneğe göre oluşturulan “töre” adındaki sözlü hukuka dayanır.

 ✓ İlk yazılı kanun örnekleri Sümerlerde Urkagina tarafından hazırlanmıştır.

 ✓ Babil hükümdarı Hammurabi, kısasa kısas uygulanmasını emrettiği 282 maddeden oluşan kanunları hazırlamıştır. 

Kısasa kısas veya göze göz, dişe diş olarak da ifade edilen bu kanunlarda kişi işlediği suçun aynısı ile cezalandırılırdı. Ancak 
özgür ve köle insanlarda kanunun uygulanışı farklıdır. Örneğin bir özgür insan, bir kölenin gözünü çıkarırsa köleye gözün diyetini 
(parasını) öderdi. Ancak bir köle, bir özgür insanın gözünü çıkarırsa diyetini ödeyemeyeceği için kölenin gözü çıkarılırdı. 

 ✓ Hititlerde kanunlar hem insanları hem de doğayı koruyan yasalar içermektedir. Hititler aynı zamanda medeni hukukta diğer uy-
garlıklardan farklı olarak kadınlara da evlenme ve boşanma hakkı tanımıştır. Hititlerde bazı suçlarda kollektif ceza uygulanırdı. 
Kollektif ceza, suçu işleyen kişinin ailesinin de cezalandırılmasına denir.
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Test - 02İnsanlığın İlk Dönemleri

1. Dünya, Yeni Taş Çağı’nda buzulların erimesiyle insan ya-
şamı için ideal hâle gelmiştir. Bu yeni coğrafi ve iklimsel 
durum insanlara avcı ve toplayıcılıktan üreticiliğe, göçe-
belikten yerleşik yaşama, klan yapısından toplum olmaya 
geçişi başlatmıştır. 

Yeni Taş Çağı’nın bu özelliklerinin aşağıdakilerden 
hangisine ortam hazırlaması beklenmez? 

A) Ekonomik hayatın canlılık kazanmasına

B) İnsan nüfusunun artmasına

C) Köy ve şehirlerin kurulmasına 

D) Toplumsal refahın artmasına

E) Tarihî çağların başlamasına

2. Yazı MÖ 3200’de Sümerler tarafından icat edilmiştir. Feni-
keliler, MÖ 1200’lerde Sümer çivi yazısı ile Mısır hiyeroglif 
yazısından esinlenerek Fenike alfabesini oluşturmuştur. 
Bu alfabe, Roma İmparatorluğu tarafından geliştirilerek 
günümüzde kullanılan Latin alfabesine dönüştürülmüştür.

Bu bilgilere bakıldığında yazıyla ilgili;

I. gelişimine birçok uygarlığın katkı sağladığı,

II. günümüz yazı sisteminin temellerini Fenikelilerin attı-
ğı, 

III. Mısırlıların yazıyı Sümerlerden öğrendiği

ifadelerinden hangileri söylenebilir? 

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

D) I ve III E) II ve III

3. Yazıyı kullanan İlk Çağ uygarlıkları; devlet yazışmala-
rı, antlaşmalar ve kanunları arşivlemişlerdir. Bu resmî 
arşivleri Bergama ve İskenderiye’de kurulan, halkın da 
kullanabildiği, farklı türde eserlerin yer aldığı kütüphane-
ler takip etmiştir. Arşiv ve kütüphaneler bir hazine olarak 
görülmüştür.

Buna göre İlk Çağ uygarlıklarının arşiv ve kütüphane 
kurmalarının öncelikli olarak aşağıdakilerden hangi-
sine katkı sağladığı söylenebilir? 

A) Bilginin farklı coğrafyalara yayılmasına

B) Belge ve kitapların muhafaza edilmesine 

C) Devletler arası sorunların çözülmesine

D) Toplumun refah seviyesinin artırılmasına

E) İnsanlar arasında okuryazarlığın artmasına

4. Anadolu’da Gordion (Ankara) merkezli kurulan Frigya 
uygarlığında öküz öldüren ve saban kıranlara ağır ceza-
lar verilmiş, çok tanrılı inanca sahip olmalarına rağmen 
Frigler tanrıları arasında en çok bereket tanrısı “Kibele”yi 
önemsemişlerdir. 

Bu bilgilere göre Frigya uygarlığının faaliyetlerini aşa-
ğıdakilerden hangisi belirlemiştir? 

A) İnanç biçimleri 

B) Geçim kaynakları 

C) Toplumsal yapıları

D) Yönetim şekilleri

E) Anadolu’da kurulmaları

5. Ege Göçleri; Yunanistan’ın dağlık olması, tarım alanla-
rının yetersizliği, nüfus artışı ve kıtlığın yaşanması ne-
denlerinden dolayı başlamıştır. Mısır’a kadar uzanan Ege 
Göçleri sonucunda Mısır Devleti, verdiği güçlü mücadele 
ile kendisini korurken Anadolu’daki Hitit Devleti yıkılmıştır.

Bu bilgilere göre Ege Göçleriyle ilgili aşağıdakilerden 
hangisi söylenemez?

A) Ekonomik nedenlerin etkili olduğu 

B) Birçok coğrafyayı etkilediği 

C) Bazı siyasi yapılara zarar verdiği

D) Yunanistan’ın nüfusunu azalttığı

E) Mısır ve Hititler tarafından desteklendiği 

6. Babil hükümdarı Hammurabi’nin, 282 maddeden oluşan 
kanunlarına göre birisine suçlamada bulunan kişi, suçu 
ispata mecburdur. Eğer suçlamada bulunan kişi, suçu is-
pat edemezse ölüm cezasına çarptırılır. 

Buna göre Hammurabi’nin yaptığı kanunlarda;

I. adaletin yerini bulması,

II. sınıfsal farkın ortadan kaldırılması,

III. iftira ve art niyetin önüne geçilmesi

amaçlarından hangilerini gözettiği söylenebilir? 

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

D) I ve III E) I, II ve III
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Test - 02

7. Asur Devleti’nde bir kral, zor kullanarak başa geçse bile 
kendinden önceki krallarla bir akrabalık bağı kurma gay-
retinde olmuştur.

Bu duruma bakıldığında Asur Devleti’yle ilgili,

I. Gücün meşruluğu soy olmuştur.

II. Monarşi rejimiyle idare edilmiştir.

III. Sınıfsal mücadeleler yaşanmıştır. 

yargılarından hangileri söylenebilir? 

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

D) I ve II E) II ve III

8. Roma İmparatorluğu, Kudüs’ü ele geçirdikten sonra böl-
gede yaşayan Musevileri başta Mısır olmak üzere hâkimi-
yeti altındaki bölgelere zorla dağıtmıştır. I. yüzyılda ortaya 
çıkan Hristiyanlar da Roma baskısından dolayı Kapadok-
ya ve Antakya’ya göç etmiştir. 

Bu gelişmelere bakıldığında Roma uygarlığıyla ilgili 
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Dinsel hoşgörünün gelişmediği 

B) Topraklarında ilahi dinlerin yaşadığı

C) İnsanları dinsel göçe maruz bıraktığı 

D) Yayılmacı bir siyaset izlediği 

E) Din ve devlet işlerini ayırdığı

9. Hint coğrafyasının en eski uygarlığı olan Harappa uygar-
lığı, standart hâle getirilmiş ağırlık ve ölçü birimleri kullan-
mış, Mezopotamya ile aktif ticaret ağları kurmuş, büyük 
anıtsal yapıların yer almadığı şehirler inşa etmiştir. Ancak 
Mezopotamya ile ticaretin zayıflaması, iklim değişimi ve 
göç gibi nedenlerden dolayı bu uygarlığın varlığı sona er-
miştir.

Buna göre Hint medeniyetiyle ilgili aşağıdakilerden 
hangisi söylenemez?

A) Uygarlığa Mezopotamyalılar tarafından son verildiği 

B) Doğa ve sosyal olaylardan etkilendikleri

C) Temellerini Harappalıların attığı

D) Ekonomik hayata önem verdikleri

E) Şehirleşmede mütevazı oldukları

10.  

MISIR

AFRİKA

ASYAAKDENİZ

KARADENİZ

Tuşpa
Harran

Ninova

Agade

Nippur
İskenderiye

Kudüs

Hattuşaş

Sus
Uruk

ASUR
AKAD

ELAM

SÜMER

BABİL

HİTİT
URARTU

FE
N
İK
E Mezopotamya

Fırat

Nil

Dicle

KIZILDENİZ

HAZAR DENİZİ

BASRA KÖRFEZİ

Mezopotamya uygarlık havzasını gösteren bu haritaya 
bakıldığında bu havza ile ilgili aşağıdaki çıkarımlardan 
hangisi yapılamaz? 

A) Birçok uygarlığa ev sahipliği yaptığı 

B) Anadolu ile etkileşim içinde olduğu 

C) İlk Çağ’ın en gelişmiş uygarlık bölgesi olduğu

D) Kıtalar arası geçiş güzergâhında bulunduğu 

E) Tatlı su kaynakları etrafında oluşturulduğu 

11. İlk Çağ medeniyetlerinden Mısır’da “nom”, Sümerlerde 
“site”, İyonyalılarda “polis” adı verilen şehir devletleri ku-
rulmuştur.

Bu bilgilerden hareketle uygarlıklarla ilgili aşağıdaki-
lerden hangisi söylenemez? 

A) Benzer siyasi organizasyonların görüldüğü 

B) Merkezî otoritelerinin zayıf olduğu 

C) Aralarında egemenlik mücadelesi yaşandığı 

D) Teşkilatlanma çalışmalarının başladığı 

E) Konuştukları dillerin farklılık gösterdiği 

TYT TAR�H D�F - FÖY-1 - 2022
Test 2 (595229)

OPT�K - Test 2 (595229)

595229ÖRN
EK




