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FÖY

TARİH

TARİH VE ZAMAN
İNSANLIĞIN HAFIZASI TARIH

Ahmet Cevdet Paşa (1822-1895)

Tarihin Tanımı

✓ 19. yüzyılda Osmanlı Devleti’nin yetiştirdiği devlet
adamı ve tarihçidir.

✓ İnsanın bugünkü gelişmişlik düzeyi ve birikimi tarihin ürünüdür. İnsanlar sahip oldukları tecrübeleri
geçmişten edinir ve bunu sonraki nesillere aktarır.
Bunun için de tarih bilimine ihtiyaç duyar.

✓ Ahmet Cevdet Paşa’ya göre tarih, bir olayın sadece
belli bir tarihte olduğunu bilmek değil, geçmişte yaşanmış bu olaylardan ders çıkarmaktır.

✓ Tarih, geçmişte yaşanmış olayları yer ve zaman
göstererek neden-sonuç ilişkisi içinde belgelere dayalı inceleyen objektif bilim dalıdır.

Edward H. Carr (1892-1982)
✓ İngiliz tarihçi ve yazardır.
✓ Carr’a göre tarih, tarihçi ile olgular arasındaki etkileşim sürecidir. Bugün ile geçmiş arasında yaşanan
diyaloglardır.

Bunun dışında da büyük fikir adamları ve tarihçiler
tarih hakkında görüş belirtmişlerdir:
Heredot (MÖ 484-425)

Halil İnalcık (1916-2016)

✓ Ünlü Yunan tarihçidir.
Tarihin babası olarak bilinir.

✓ Günümüz Osmanlı tarihçiliğinin babası kabul
edilen ünlü tarihçidir.

✓ Herodot’a göre tarih, insanların ve insan topluluklarının başından geçenleri kaydetme yoluyla
edindiği bilgidir.

✓ Tarihî birçok bilginin ortaya konulmasında etkili
olan Halil İnalcık’a göre
tarih, kaynaklardan faydalanmak kaynakları iyi
tenkit (eleştiri) edip değerlendirmektir.

İbn-i Haldun (1334-1406)

Heredot (temsilî)

✓ Ünlü İslam bilginidir.

Halil İnalcık

?

Örnek-1

✓ Mukaddime isimli ünlü eseri vardır.

Herodot’un tarih biliminin öncüsü olmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?

✓ İbn-i Haldun’a göre tarih, gerçeği araştırmak ve
olayların sebeplerini bulup ortaya koymaktır.

A) Tarafsız olması
B) Yer belirlemesi

Leopold von Ranke (1795-1886)

C) Kimler arasında olduğunu belirtmesi

✓ Belge tarihçiliği ile tanınan Alman tarihçidir.

D) Yazdıklarını yaşamış olması

✓ Kişisel değerlendirmelerin belgeler sayesinde etkili
olmayacağı iddiasındadır.

E) Olaylara dair buluntuları ortaya koyması
Çözüm-1

✓ Ranke’ye göre tarih, hakikatte meydana gelmiş
olaylarla ilgilidir. Gerçeğin ne olduğu belgelerde
saklıdır. Gerçek ancak belgelerin eleştirisi ile ortaya
çıkmaktadır.
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Tarihî Olguların Özellikleri
Tarihçilerin ortaya koyduğu tanımlardan yola çıkarak
tarih ile ilgili farklı tanımların yapıldığı görülmektedir.
Bu durum tarihin kapsamının geniş olması ve ele alınan dönemin özellikleri ile ilgilidir.
Tarihin Konusu

?
B) Savaşlar

D) Mimari

•

Soyuttur.

•

Belli bir yer ve zaman yoktur.

•

Tekrar edilebilir.

Tarihin Konusu Olan Gelişmelere Örnekler

Aşağıdakilerden hangisi doğrudan tarih biliminin
kapsamına girmez?
A) Göçler

Geneldir.

Örnek Balkanların İslamlaşması - Tarihî olgu

✓ Tarih; insan faaliyetlerini, bu faaliyetler sonucunda
meydana gelen değişimleri ve bununla bağlantılı
olarak insanı etkileyen doğa olaylarını inceler. Kısaca insan faaliyetleri ve insanın bıraktığı eserler
tarihin konusudur.
Örnek-2

•

C) Ticaret

Siyasi

Fransız İhtilali

Askerî

Kadeş Savaşı

Sosyal

Ege Göçleri

Ekonomik

Kral Yolu’nun yapılması

Kültürel

Resim yazısının bulunması

Dinî

Hititlerin çok tanrılı inancı benimsemesi

Mimari

Mısır piramitleri

Tarihin Kaynakları

E) Doğa olayları

✓ Tarihî bilgiler geçmişte yaşandığı için tekrar edilemeyen bilgilerdir. Bu yüzden tarih, geçmişi incelerken kaynaklardan faydalanmak zorundadır.

Çözüm-2

✓ Geçmişe ait bilgi veren her türlü malzemeye kaynak
denir.
✓ Kaynaklar kendi içinde birinci el kaynaklar ve ikinci
el kaynaklar olarak ikiye ayrılır.
Herhangi bir bölgede yaşanan kuraklık tarihin konusu değilken bu kuraklıklar sonucu bölgeden yapılan
göçler tarihin konusuna girmektedir. İnsanın olmadığı
yerde tarih olmaz.

Birinci El Kaynak

İkinci

(Ana Kaynak)

El Kaynak

Olayın geçtiği döneme ait ar- Tarihî bir olayın geçtiği dökeolojik eser, ferman, kitabe

nemin kaynaklarından fayda-

gibi eserlerdir.

lanılarak meydana getirilen
eserlerdir.

Tarihî Olay ve Olgu

✓ Ayrıca kaynaklar, niteliğine göre sınıflandırılmaktadır.

✓ Tarih biliminin inceleme alanı içine giren iki önemli
etkenden biri tarihî olay, diğeri olgudur.

Sözlü kaynak:
Kaynakların Sınıflandırılması

✓ Tarihî olay, kısa zamanda meydana gelen insanlığı
etkileyen siyasi, sosyal, kültürel, ekonomik, dinî gelişmelerdir.
Tarihî Olayların Özellikleri
•

Tarihî olaylarda yer ve zaman bulunur.

•

Olayın başlangıcı ve bitişi bellidir.

•

Somut bilgilerden oluşur.

•

Tekrar edilemez.

Yazılı kaynak:
Para, ferman, tablet, kitabe, kitap …
Gerçek eşya ve nesneler:
Tarihî eşya, demirden aletler, araç gereçler …
Sesli ve görüntülü kaynak:
Fotoğraf, film, video …

Örnek Malazgirt Savaşı - tarihî olay
✓ Tarihî olgu ise uzun zamanda meydana gelen, insanlığı etkileyen gelişmelerdir.
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Tarih ve Diğer Bilimler
✓ Tarihin, diğer bilim dallarından ayrılan en önemli özelliği, insanı her yönüyle bir bütün olarak incelemesidir.

Orhun Kitabelerini incelerken epigrafyadan faydalanılmıştır.

✓ Bu incelemeyi yaparken kaynaklardan ve diğer bilim
dallarından yararlanır.

Fen bilimlerinde deney ve gözlem metodu uygulanırken tarihî olayın tekrar edilememesi nedeniyle tarih,
deney ve gözlem metodunu kullanamaz.
✓ Bu yüzden tarihçi çalışmalarını yaparken kronoloji,
ekonomi, coğrafya, sosyoloji, heraldik, arkeoloji gibi
farklı birçok bilim dalından faydalanır.
Orhun Kitabeleri

Tarihe Yardımcı Bilim Dalları

Arkeoloji

Toprak ve su altında kalmış buluntuları kazı
yoluyla ortaya çıkartan daha çok tarih öncesi
dönemde, yazısız kaynakları inceleyerek tarihe yardımcı olan bilim dalıdır.

Coğrafya

Toplumların içinde bulundukları coğrafi şartların kültür ve uygarlıkları üzerindeki etkileri
hakkında bilgi vererek tarihe yardımcı bilim
dalıdır.

Diplomasi

Belge bilimi demektir. Uluslararası antlaşmaları, yazışmaları, fermanları, inceleyerek
tarihe yardımcı olan bilim dalıdır.

Kronoloji

Olayların tarihleri, neden ve sonuçları ve
yaşanılan dönem hakkında tarihe yardımcı
olan bilim dalıdır.

Filoloji

Dil bilimidir. Toplumların dillerini inceleyen
akraba topluluklarını ortaya çıkaran tarihe
yardımcı bilim dalıdır.

Epigrafi

Kitabe, mezar taşları, anıtlar üzerindeki yazıları inceleyen bilim dalıdır.

Antropoloji

Irk bilimi demektir. Irkların oluşumunu ve
kültürel gelişimi inceleyen yardımcı bilim
dalıdır.

Nümismatik

Para bilimi demektir. Paraları inceleyerek tarihe yardımcı olur.

Paleografya

Eski yazı bilimi demektir. Yazı ve alfabe çeşitlerini inceleyerek tarihe yardımcı olur. Paleografya biliminden tarih öncesi dönemde
faydalanılmaz.

Heraldik

Arma bilimi demektir. Armaları inceleyerek
tarihe yardımcı olur.

Etnografya

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

?

Örnek-3

Paraları inceleyerek tarihe yardımcı olan bilim dalı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Epigrafya

B) Filoloji

D) Heraldik

C) Arkeoloji

E) Nümismatik

Çözüm-3

TEST - 1’İ ÇÖZEBİLİRSİNİZ.

NEDEN TARIH?
✓ Kimlik ve bilinç oluşumunda etkilidir.
✓ Eleştirel düşünme için gereklidir.
✓ Araştırma ve kanıt kullanma becerisini artırır.
✓ Çok yönlü düşünme becerisi geliştirir.
✓ Empati geliştirilmesini sağlar.
✓ Gelecek inşa eder.
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Takvimlerin Genel Özellikleri
✓ Takvimler Güneş yılı veya Ay yılı esas alınarak
oluşturulmuştur.

Tarihî olaylar ele alınırken olayı kendi döneminin şartlarına göre değerlendirmek gerekir. Bugünün bakış
açısı ve bugünün değer yargılarıyla geçmişteki olayların incelenmesi yanlış düşüncelere neden olur. Günümüz şartları ve ihtiyaçları o günün şartları ve ihtiyaçlarından farklılık göstermektedir. Bu yüzden tarihî
olaylar kendi içinde değerlendirilmelidir.

✓ Güneş yılı; Dünya’nın Güneş’in çevresinde dönüşünü dikkate alır, 365 gün 6 saattir.
✓ Ay yılı ise Ay’ın, Dünya’nın etrafında dönüşünü dikkate alır, 354 gündür.
✓ Takvimlerin başlangıçları toplumdan topluma farklılık gösterir.

ZAMANIN TAKSIMI
✓ İnsan; geçmişe dair bilgisini belli bir düzen içinde
öğrenmek için devir, asır, çağ, yıl gibi terimler kullanmıştır.

İbraniler yaratılış (tekvin) yılını, Yunanlar ilk olimpiyat
oyunlarının yapıldığı yılı, Hristiyanlar Hz. İsa’nın doğumunu, Müslümanlar ise Hz. Muhammed’in Mekke’den
Medine’ye hicretini başlangıç olarak esas kabul eder.

✓ Bu dönemlere ayırmada yazının bulunması önemli
bir başlangıç noktası olmuştur.
Tarih Öncesi Dönem

Tarihî Dönem

Yazının bulunuşundan
önceki dönem

Yazının bulunuşundan
sonraki dönem

✓ Takvimlerin başlangıcında dinî olaylar veya önemli
gelişmeler etkili olmuştur.
✓ Yıllara ve aylara farklı isimlendirmeler yapılmıştır.

✓ Yazıdan önceki devirlere tarih öncesi yazı ile başlayan devirlere ise tarihî devirler ismi verilmiştir.

Türkler tarih boyunca birçok farklı medeniyetle etkileşime girmeleri sonucunda farklı takvimler kullanmışlardır. Türklerin kullandığı takvimler aşağıda verilmiştir.

✓ Böylece tarihe ait olayların daha rahat incelenmesi,
araştırılması ve öğrenilmesi mümkün olmuştur.

✓ 12 Hayvanlı Türk takvimi
✓ Hicri takvim
✓ Celali takvim

Geçmişin bölümlere ayrılmasında toplumlar, kendi tarihlerindeki önemli olayları esas almıştır. Avrupa
merkezli tarih anlayışında kullanılan dönemler ile diğer toplumlarda kullanılan dönemler farklılık gösterebilmektedir. Yeni Çağ’ın başlangıcı olarak Türkiye,
İstanbul’un fethini kabul etmekte iken İtalya’da Rönesans’ın başlangıcı kabul edilmektedir.

✓ Rumi takvim
✓ Miladi takvim
On İki Hayvanlı Türk Takvimi
✓ Türklerin kullandığı ilk takvimdir.
✓ Güneş yılını esas alır.

✓ Orta Çağ, Yeni Çağ gibi dönemlerin başlangıç ve
bitiş tarihlerinde Avrupa’da meydana gelen olaylar
esas alınmaktadır. Ayrıca Avrupa’da gerçekleşmeyen olaylarda ise Avrupa’yı etkileyen olaylar dikkate
alınmıştır.

✓ Yıllar hayvan ismi ile gösterilir.
✓ Aylar rakamlar ile gösterilir.
✓ Türklerin dışında Moğol ve Çinliler de kullanmıştır.

Takvim Sistemleri
Takvimler
✓ İnsanlar zamanı düzenli bir şekilde kullanabilmek
için takvimlendirme yapmışlardır. Yaklaşık 6000 yıldan bu yana takvim kullanılmaktadır.
✓ Roma, Aztek, Maya, Çin, Hint, Türk ve Arap gibi birçok millet ve topluluk takvim oluşturmuştur.
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Hicri Takvim

Yüzyılların Sınıflandırılması

✓ Türklerin İslamiyet’i kabul etmesinden sonra kullandığı takvimdir.

✓ Tarihin sınıflandırılmasında kullanılan kavramlardan
bir tanesi 100 yıldır.

✓ Hicreti esas kabul eder.

✓ Yüzyıl, 100 yıllık dönemi ifade eden kavramdır.

✓ Hazreti Ömer Dönemi’nde oluşturulmuştur.

✓ Yüzyılların sınıflandırılmasında Hz. İsa’nın doğumu
dikkate alınır.

✓ Bir yıl, 354 gün 8 saat 48 dakikadır.

✓ Milat olarak sınıflandırılan yüzyıllarda Hz. İsa’nın doğumundan önceki yıllara milattan önce, Hz. İsa’nın
doğumundan sonraki yıllara da milattan sonra denir.

Dinî günler bu takvimle belirlenir. Güneş takvimine
göre 11 gün daha kısa olduğu için her sene hicri takvime göre planlanan dinî günler 11 gün daha erken tarihe gelmektedir.

300

200

0

100

MÖ 3. Yüzyıl MÖ 2. Yüzyıl MÖ 1. Yüzyıl

100

200

MS 1. Yüzyıl MS 2. Yüzyıl

300

MS 3. Yüzyıl

Milat

Hz. İsa’nın
Doğumu

Celali Takvim

Yüzyılla İlgili Bilgiler

✓ Celaleddin Melikşah’ın emri ile Ömer Hayyam’a hazırlatılan takvimdir.

✓ 0-100 arasındaki döneme yüzyıl denir.
✓ 0-50 yılları arasındaki döneme yarı denir. Her yüzyıl
iki yarıdan oluşur.

✓ Başlangıç olarak 1079 yılını kabul etmiştir.
✓ Güneş yılını esas alır.

✓ 0-25 yılları arsındaki döneme çeyrek denir. Bir yüzyıl dört çeyrekten oluşur.

Rumi Takvim

✓ Bir sayının kaçıncı yüzyıla ait olduğunu bulmak için,

✓ Osmanlı Devleti’nde mali işleri düzenlemek amacıyla kullanılmıştır.

•

100’den küçükse 1. yüzyıl kabul edilir.

•

100’den büyükse (3 basamaklı ise yüzler basamağına 1 eklenir.)

✓ Güneş yılını esas alan takvimdir.

Örnek 1789 Fransız İhtilali. Sağdan sola doğru
iki rakam karalanır, “1789” elde kalan sayıya
“17 + 1” eklenir “18” elde edilir, bu bizim yüzyılımız olacaktır. Yani 1789, 18. yüzyılda gerçekleşmiş bir olaydır.

✓ 1839’dan itibaren mart ayı yılbaşı olarak kabul edilmiştir.
✓ Miladi takvimle arasında 584 yıl fark vardır.
✓ 1 Ocak 1926’da yürürlükten kaldırılmıştır.
•
Miladi Takvim

Fransız İhtilali 18. yüzyılın 2. yarısında 4 çeyreğindedir.

✓ Güneş yılını esas alan takvimdir.
Milattan önceki rakamlar geçmişe doğru büyür. Milattan sonraki rakamlar ise günümüze yaklaştıkça büyür.

✓ Bir yıl, 365 gün 6 saattir.
✓ Hz. İsa’nın doğumunu başlangıç olarak alır.

Milat

✓ Mısırlılar tarafından bulunan güneş takviminin geliştirilmiş şeklidir.

Milattan Önce
I. Yüzyıl (MÖ)
I. Yüzyılın
I. Yüzyılın

✓ Son şeklini veren Papa Gregorius’tur.

Milattan Sonra
I. Yüzyıl (MS)
I. Yüzyılın
I. Yüzyılın

1. Yarısı

2. Yarısı

1. Yarısı

2. Yarısı

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

Çeyrek

Çeyrek

Çeyrek

Çeyrek

Çeyrek

Çeyrek

Çeyrek

Çeyrek

99-75

74-50

49-25

24-0

0-24

25-49

50-74

75-99

TEST - 2’Yİ ÇÖZEBİLİRSİNİZ.

5

Ders İşleme Föyü | Tarih

01
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ
İnsanlığın İlk İzleri
✓ İnsanın geçmişten günümüze kadar olan mücadelesini ve kültürel özelliklerini öğrenmek geçmişten
günümüze kalan buluntular, kalıntılar ve izlerin incelenmesine bağlıdır.
✓ Özellikle yazıdan önceki döneme ait olan ve tarih
öncesi denilen dönemin aydınlatılabilmesi için en
önemli unsur arkeolojik kalıntılardır.
Tarihte İlk Köy (temsilî)

İnsanlar ilk önce mağara ve kaya sığınaklarında, daha
sonra yuvarlak planlı, bir kısmı toprağa gömülü kulübelerde yaşamışlardır.

Mezopotamya, Bereketli Hilal olarak adlandırılmıştır.
Bu bölge insan yaşamına uygun hâle gelmesi sonucunda nüfusun artmaya başladığı bölge olmuştur.

Yerleşik İnsan ve Medeniyet
✓ İnsanoğlunun ilk yerleşim merkezleri yazıdan önceki
dönemde görülmektedir.
✓ Çatalhöyük, Göbeklitepe ve Çayönü bu dönemi aydınlatan önemli yaşam merkezleridir.

Çatalhöyük, en eski yerleşim merkezlerinden biridir.
Burada ezme ve öğütme taşlarının bulunması insanların kendi ekmek ihtiyacını karşıladığının köpek ve
sığır kalıntılarının olması ise hayvanların insanlarla bir
arada bulunduğunun kanıtıdır.

Mezopotamya

İlk İnsanların Hayat Tarzı ve Geçim Kaynakları
✓ Tarih öncesi dönemde ekonomik faaliyet, avcılık ve
toplayıcılık olarak başlamıştır.

✓ 1995 yılında arkeolog Klaus Schmidt tarafından yapılan kazılarda Göbeklitepe’de tapınak bulunmuştur.

İnsanoğlu yiyecek bulabilmek için yer değiştirmek zorunda kalmış, bu yüzden ilk zamanlarda yerleşik hayat
görülmemiştir. Bu dönemdeki yiyecekler arasında et,
yabani meyve ve bitkiler yer almıştır.
✓ İnsanlar zamanla buğday, arpa, çavdar gibi tahılları
yetiştirmeyi öğrenmiş ve üretim faaliyetinde bulunmuştur.
✓ Tarıma geçiş ile birlikte hayvanlar evcilleştirilmiştir.
Şanlıurfa / Göbeklitepe

Hayvanların evcilleştirilmesi ve üretim faaliyetinin yapılması insanın doğaya hâkim olmaya başladığının
göstergesidir.
✓ İnsanların bir arada yaşaması ile birlikte köy yaşamına benzeyen yaşam biçimleri ortaya çıkmıştır.
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✓ Bu anlatılarda toplumu etkileyen önemli olaylar ve
kahramanlıklar dile getirilmiştir.

✓ Şanlıurfa merkeze yakın Örencik köyü yakınlarında
Göbeklitepe’de yapılan kazılar sonucunda ortaya
çıkan kalıntılar, dünyanın ilk tapınağı kabul edilmektedir. Bu tapınak “UNESCO Dünya Mirası” listesine alınmıştır. Bu durum tarihî bilgilerin yapılan
araştırmalar sonucunda değişebildiğinin kanıtıdır.

✓ Bu anlatılar zamanla başka kültürlerle etkileşim içine girmiştir.

Romalılarda görülen Türeyiş efsanesindeki dişi kurt ve
Türklerde görülen destanlardaki kurt unsurunun birbirine benzemesi, sözlü kültüre ait unsurların toplumlar
arasında etkileşime girdiğinin kanıtıdır.

✓ Göbeklitepe’de tapınağın bulunması ile insanoğlunun tarım ve yerleşik hayata geçtikten sonra tapınak yaptığı şeklindeki görüş tartışılır hâle gelmiştir.
Anadolu topraklarında;

Tarih Öncesi Dönemlendirme

✓ yuvarlak planlı kulübeler,

✓ Yazının icadından önceki dönem sınıflandırılırken
insanların kullanmış olduğu araç ve gereçler dikkate
alınmıştır.

✓ ızgara planlı konutlar,
✓ bitki ve bitki tohumu kalıntıları
görülmüştür.

✓ Bu yüzden isimlendirmeler de Taş ve Maden çağı
şeklinde yapılmıştır.

Bunlar Anadolu’da yerleşik yaşamın olduğunun kanıtıdır.

I.

✓ Yazı ile başlayan tarihî devirler ise önemli olaylar
dikkate alınarak sınıflandırılmıştır.

?

Örnek-4

✓ Taş Çağı;

Kulübeler

II. Tohum kalıntıları

•

Eski Taş (Paleolitik),

III. Taştan yapılmış aletler

•

Orta taş (Mezolitik),

•

Yeni Taş (Neolitik)

Diyarbakır Çayönü’nde yapılan kazılar sonucunda
elde edilen yukarıdaki bulgulardan hangileri bölgede yerleşik yaşamın başladığına kanıt oluşturur?
A) Yalnız I
D) II ve III

B) Yalnız II

olarak dönemlendirilmiştir.

C) I ve II

✓ Maden Çağı;

E) I, II ve III

Çözüm-4

•

Bakır,

•

Tunç,

•

Demir Çağı

olarak isimlendirilmiştir.
TARİH ÖNCESİ ÇAĞLAR

Tarih Öncesi Dönem ve Sözlü Kültür

Taş Çağı

Maden Çağı

1. Eski Taş
Çağı
2. Orta Taş
Çağı
3. Yeni Taş
Çağı

1. Bakır
Çağı
2. Tunç
Çağı
3. Demir
Çağı

TARİH ÇAĞLARI
İlk Çağ
MÖ 3200MS 375
Yazının
icadından
Kavimler
Göçü’ne
kadar olan
dönemi
kapsar.

Orta Çağ
375-1453

Yeni Çağ
1453-1789

Yakın Çağ
1789-…

Kavimler
Göçü’nden
İstanbul’un
Fethi’ne
kadar olan
dönemi
kapsar.

İstanbul’un
Fethi’nden
Fransız
İhtilali’ne
kadar olan
dönemi
kapsar.

Fransız
İhtilali’nden
günümüze
kadar olan
dönemi
kapsar.

Tarih Dönemlendirme Tablosu

✓ Tarih öncesi döneme ait bilgiler, sözlü kültür ile yaşatılmıştır. Bu bilgiler bu şekilde günümüze kadar
aktarılmıştır.

1865 yılında John Lubbock üç çağ sistemini ayrıntılı
bir biçimde yeniden düzenlemiş; Taş Çağı’nı, Eski ve
Yeni Taş Çağı olarak ayırmıştır.

✓ Türklerde “ozan” ve “âşık” denilen kişiler bu kültürün
taşıyıcılarındandır.
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✓ Tarih öncesi devirler, Sümerler tarafından yazının
bulunması ile sona ermiştir.

Tarih öncesi devirler yazının bulunması ile sona ermiştir. Tarih öncesi devirlerin başlama ve bitiş tarihleri
bölgelere göre farklılık göstermiştir. Ayrıca tarih öncesi
dönemlerin yaşanmasında topluluklar aynı sırayı takip
etmemiş bu yüzden de tarihî devirlerin kesin olarak birbirinden ayrılmasında zorluk yaşanmıştır.

✓ Tarih öncesi devirlerin başlama ve bitiş tarihleri bölgelere göre farklılık göstermiştir.
✓ Tarih öncesi dönemde bütün toplulukların aynı sıralamayı takip etmemesi, tarih öncesi devirleri birbirinden kesin olarak ayırmayı zorlaştırmıştır. Bu yüzden
bölgesel adlandırmalar yapılmıştır.

Bu bilgilerden yola çıkarak;

✓ Başka bir toplumdan etkilenen toplumlar, bu devirleri sırasıyla yaşamamış ve dönem atlamışlardır. Bu
yüzden bu dönemleri sırasıyla yaşamayan topluluklar başka bir toplumdan etkilenmiş kabul edilir.
Yüzey

Yüzey

Demir
Tunç

Demir

Bakır

Tunç

Yeni Taş
Orta Taş
Eski Taş
Tarihsel sıralamaya uygun
gelişme
Etkilenme yok.

Orta Taş
Eski Taş
Tarihsel gelişmeye uygun
olmayan gelişme
Etkilenme var.

?

Örnek-5

I.

Tarih öncesi devirler, yazının bulunması ile başlamıştır.

II. Tarih öncesi devirlerin yaşanmasında evrensel bir
sıralama yoktur.
III. Arkeoloji biliminin gelişmesi ile tarihsel devirler günümüzde kesin olarak birbirinden ayırt edilmektedir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I

B) Yalnız II

D) II ve III

C) I ve II

E) I, II ve III

Çözüm-5

✓ Tarih öncesinin dönemlendirilmesinde kullanılan araç
ve gereçler ölçüt kabul edilmiştir.
✓ Tarih öncesi devirlerde ilk işlenen maden bakır olmuştur.

YAZININ GELIŞIMI

✓ Tarih öncesi devirlerin ilk dönemleri toprağın alt katında, son dönemleri ise toprağın üst katında bulunur.

✓ İlk defa yazıyı bulan uygarlık Mezopotamya’da Sümerlerdir.
✓ Yazının bulunmasında tanrının malı sayılan ürünün
ziggurat adı verilen tapınaklara teslim edilmesi etkili
olmuştur.

✓ Anadolu’da, insan ile ilgili en eski buluntular Konya, Akşehir Dursunlu fosil yataklarındadır.

✓ Rahipler teslim edilen ürünü tablete resmetmiş bunun sonucunda sembol (piktograf) yazısı ortaya çıkmıştır. İşaretler çiviye benzediği için bu yazıya çivi
yazısı denilmiştir.

✓ Anadolu’da insanların ilk yerleştiği yerlerden biri
İstanbul Yarımburgaz Mağarası’dır.

✓ İlk yazılı kil tablet örneklerine Sümerlerin Uruk kentinde rastlanılmıştır.

✓ İnsana ait en eski kemik kalıntıları Antalya Karain
Mağarası’ndadır.

✓ Bu tabletler, zirai ve ticari
kayıtlardan oluşmaktadır.
Bu durum yazının ekonomik hayatta etkin şekilde
kullanıldığını kanıtıdır.

Tarih öncesi devirler, Sümerler tarafından yazının bulunması ile sona ermiştir.

✓ Yazının bulunması ile kültürel birikimler günümüze
kadar aktarılmıştır.

Ders İşleme Föyü | Tarih
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✓ Üretim yapabilmek için mevsimin zamanını önceden bilme gerekliliği astronomi ve takvim bilgisi alanındaki gelişmelere, ölümsüzlük ve uzun yaşama
ihtiyacı tıp alanındaki gelişmelere kaynaklık teşkil
etmiştir.

Yazının devam edebilmesi tapınaklarda yazıcı yetiştirmek için kurulan okullar sayesinde mümkün olmuştur.
Okullara tablet evi ismi verilmiştir.
✓ Sümerlerden sonra çivi yazısı Akad, Babil, Asur gibi
medeniyetler tarafından geliştirilmiştir.

?

Örnek-6

✓ Asurlar sayesinde Hitit ve Urartu gibi medeniyetler
çivi yazısını kullanmış böylece Anadolu yazılı döneme geçmiştir.

I.

Asurların yazıyı Anadolu’ya getirmesi

II. Mısırlılar ile Kadeş Antlaşması’nın yapılması
III. Fenike alfabesinin kullanılması

✓ Ayrıca Mısırlılar hiyeroglif adı verilen kendi resim
yazısını geliştirmiştir.

Numaralanmış gelişmelerden hangileri Anadolu’da
tarihî devirleri başlatmıştır?

✓ Resim yazısı Fenike alfabesinin temelini oluşturmuş, bu alfabeden Sami ve Latin alfabesi geliştirilmiştir.

A) Yalnız I

B) Yalnız II

D) II ve III

✓ Yazılar Bergama’da hayvan derisinden üretilen parşömen adı verilen kâğıtlarla birleştirilerek kitap hâline getirilmiştir.

C) I ve II

E) I, II ve III

Çözüm-6

✓ Mısırlılar yazı aracı olarak papirüs ve fırça gibi araçlar kullanmıştır.
TEST - 3’Ü ÇÖZEBİLİRSİNİZ.

Yazının gelişiminde birçok medeniyetin etkili olması
insanoğluna ait kültürel gelişmelerin birçok uygarlığın
ortak katkısının sonucu olduğunu göstermektedir.
✓ Toplumlar yazıyı devraldıkları toplumun kültüründen
etkilenmiştir. Ayrıca askerî ve siyasi yönden güçlü
olan milletler diğer milletlere dillerini kabul ettirerek
etkileşimi hızlandırmıştır.
İlk Çağ’da Bilim
✓ Bilimsel gelişmeler tarihî süreç içerisinde birçok farklı
medeniyetin katkısı sonucunda ortaya çıkmıştır.
✓ İnsanların günlük ihtiyacını karşılamak amacıyla
geliştirmiş olduğu teknik bilgiler, ilerleyen dönemde
bilimin gelişmesinde etkili olmuştur.
✓ İlk dönemlerde bilginin öğrenilmesinde etkili olan
gözlem ve tecrübe etme metodu zamanla coğrafya,
astronomi gibi bilimlerin doğmasında etkili olmuştur.
✓ İnsanlar içinde bulundukları doğayı gözlemlemek
zorunda kalmışlar, bu sayede birçok bilgi elde etmişlerdir.

ÖRNEKLERİN CEVAP ANAHTARI
1. A
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2. E

3. E

4. C

5. B

6. A
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Test - 1
1.

4.

“Tarih nedir?” sorusuna ilk cevabım şu olacaktır:
“Tarihçi ile olgular arasındaki kesintisiz bir karşılıklı
etkileşim süreci, bugün ile geçmiş arasındaki bitmez bir diyalogdur. ”

Tarih, milletlerin hafızasıdır. Tarihini bilmeyen bir
millet, belleğini kaybetmiş insana benzer. Milletler
tarih sayesinde kimlik kazanır ve geleceklerini şekillendirir.

Tarihçi Edward H. Carr’ın bu ifadesinden yola
çıkılarak tarih bilimi hakkında,

Bu bilgide tarihin;

I.

II. siyasi olaylara yön vericiliği,

I.

Tarihte sadece devletleri etkileyen olaylar incelenmelidir.

III. kültürel değerleri diğer kuşaklara aktarıcılığı

II. Tarihçiler, araştırma konusundan bağımsız hareket edemez.

özelliklerinden hangileri üzerinde durulduğu
söylenebilir?

III. Araştırmacılar, olgulara kendi kişisel görüşlerini yüklemelidir.

A) Yalnız I

B) Yalnız II

D) I ve III

C) I ve II

E) I, II ve III

C) Yalnız III

E) II ve III

5.
2.

B) Yalnız II

D) I ve III

yorumlarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I

toplumsal işlevi,

I.

Paleografya

II. Epigrafya

Tarih bilimiyle ilgili durumlarla bu durumların
tarihe kazandırdığı özellikler arasındaki ilişkinin,

III. Arkeoloji

I.

Kaynakların karşılaştırılması
ve eleştirilmesi

Bilimsellik

Yukarıda verilen bilim dallarından hangileri
yalnızca tarihî dönemlerde tarih araştırmalarına katkı sağlar?

II.

Tarihî olayların birbirini takip
etmesi

Süreklilik

A) Yalnız I

III.

Olayların kişisel değer yargılarına göre incelenmemesi

Tarafsızlık

Durum

Özellik

B) I ve II

D) II ve III

C) I ve III
E) I, II ve III

eşleştirmelerinin hangilerinde doğru verildiği
söylenebilir?
A) Yalnız I

B) Yalnız II

D) II ve III

3.

6.

C) I ve II

E) I, II ve III

Tarih biliminde deney ve gözleme dayalı bilimsel
yasalar bulunmaz. Geçmişte meydana gelen olaylarla ilgili düşünceler, kişiden kişiye veya toplumdan topluma değişebilir.

Geçmişte meydana gelen iki tarihî olay arasında
sebep-sonuç ilişkisi kurulması mümkündür. Çünkü
her tarihî olay, kendinden sonraki bir olayı etkileyebileceği gibi kendinden önceki bir olaydan da
etkilenebilir.
Bu duruma bakılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
A) Tarihî olaylar arasında neden-sonuç ilişkisi olduğuna

Bu bilgiye bakılarak tarih bilimi hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

B) Tarihte deney ve gözleme önem verilmesi gerektiğine

A) Pozitif bilimlerden yararlanılır.

C) Tarih araştırmalarında tarafsızlığın önemli olduğuna

B) Milletlerin siyasi yaşamlarına yön verir.
C) Her millet ulusal tarihine aynı değeri biçer.
D) Elde ettiği sonuçlar zamanla değişebilir.

D) Tarih araştırmalarında kanıtların önemli bir rolünün olduğuna

E) Deney ve gözlem yapmaması, tarafsız bir gözle
inceleme yapmasını sağlar.

E) Tarihçilerin yaşadıkları dönemi göz önüne alarak araştırma yapması gerektiğine

11
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Test - 1
10. Tarihçilerin;

Tarihle ilgili;
I.

I.

olayla ilgili tüm kaynaklara ulaşılması,

II. olayların meydana geldikleri dönemin koşullarını yansıtması,

II. dinî inanç,

III. olayların etkilerinin tüm yöntemiyle görülerek
analizinin yapılması

unsurlarından hangilerinin etkisi altında kalmalarının, araştırmanın genel kabul görmesini
olumsuz yönde etkileyeceği söylenebilir?

III. siyasal görüş

durumlarından hangilerinin gerçekleşmesi için
incelenen olayların üzerinden belirli bir sürenin
geçmesi beklenmelidir?
A) Yalnız I

B) Yalnız II

D) I ve III

8.

A) Yalnız I

B) Yalnız II

D) II ve III

C) Yalnız III

C) I ve II

E) I, II ve III

11. Geçmişte meydana gelen, başlangıç ve bitiş tarihi

E) II ve III

belli olan gelişmelere “tarihî olay” denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi tarihî olaya
örnektir?

Tarih öncesi dönemlere ait bilgiler, yeni bilgi ve
kaynaklar bulundukça değişebilir ve önceki bilgilerin yanlışlığı ispatlanabilir.

A) Milliyetçilik akımının yayılması
B) Anadolu’nun Türk yurdu olması

Bu durum aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?

C) İstanbul’un fethedilmesi
D) Merkezî krallıkların yıkılması

A) Geçmiş incelenirken deney ve gözlem yapılmadığının

E) Türkiye’nin çağdaşlaşması

B) Elde edilen bilgilerin mutlak doğru olmadığının

12. Mustafa Kemal Atatürk’ün “Tarih yazmak, tarih

C) Olayların taraflı olarak incelendiğinin

yapmak kadar önemlidir. Yazan, yapana sadık kalmazsa değişmeyen gerçek, insanlığı şaşırtacak bir
düzeye ulaşır. ” sözüne bakılarak,

D) Tarihî olayların tekrarlanmasının mümkün olduğunun

9.

millet,

E) Tarihçilerin geçmişi araştırırken yaşadıkları dönemin özelliklerini göz önünde bulundurduğunun

I.

“Tarihin Babası” adıyla bilinen Heredot; hikâyeci
tarih tarzını kullanmış, kendisinden önceki kronik
tarihçilerden farklı olarak insanı merkez hâline getirmiştir. Olayları art arda belirli bir düzen içinde
nakletmiştir. Eleştiri düşüncesine sahip olmamakla
birlikte gördükleri ile duydukları arasında bir ayrım
yapmıştır.

III. Tarihe yön veren tek gücün tarihçiler olduğunu
vurgulamıştır.

II. Tarihteki büyük kahramanların özellikle ele
alınmasını ve incelenmesini istemiştir.

yargılarından hangilerine varılabilir?
A) Yalnız I
D) I ve II

Bu bilgiden yola çıkılarak Heredot’un tarih yazıcılığı hakkında,
I.

Millî değerleri ön plana çıkarmıştır.

II. Dönemine göre tarih yazıcılığına önemli bir katkı sağlamıştır.
III. Tarihte insan faktörüne önem vermiştir.
yorumlarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I

B) Yalnız II

D) II ve III
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Tarih araştırmalarında tarafsızlığın önemini
vurgulamıştır.

C) I ve II

E) I, II ve III
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B) Yalnız II

C) Yalnız III

E) II ve III
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Test - 2
1.

4.

İbraniler MÖ 3671 yaradılış yılını, Yunanlılar ilk
olimpiyatların düzenlendiği MÖ 776 yılını, Romalılar Roma kentinin kuruluş tarihi olan MÖ 753’ü,
Müslümanlar da Hicret’in tarihi olan MS 622’yi takvimlerine başlangıç olarak kabul etmiştir.
Buna göre takvimlerde farklı başlangıç yıllarının esas alınmasında;
I.

Tarihçiler geçmişi; İlk Çağ, Orta Çağ gibi çağlara
ayırarak sınıflandırmıştır. Fakat tarih çağlarını birbirinden kesin çizgilerle ayırmak imkânsız olduğu
gibi meydana gelen olaylar da sebep-sonuç ilişkisi
içerisinde bir bütünlük gösterir.
Yalnız bu bilgiye göre,
I.

toplumlar için önemli gelişmeler,

II. ekonomik gelişmeler,

Tarih araştırmaları kolaylaştırılmaya çalışılmıştır.

III. milletlerin hafızalarında yer etmiş olaylar

II. Geçmişte yaşanan olaylar birbirinden ayrılmaz
bir bütündür.

durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?

III. Tarihî çağların sınıflandırılmasında, kullanılan
araç gereçler etkili olmuştur.

A) Yalnız I

B) Yalnız II

D) I ve III

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

C) I ve II

A) Yalnız I

E) II ve III

B) Yalnız II

D) I ve III

2.

5.

C) I ve II

E) II ve III

Tarihçilerin araştırmalarında kullandığı aşağıdaki kaynak gruplarından hangisinin güvenirliği diğerlerine göre daha azdır?
A) Kil tabletler

B) Fermanlar

C) Paralar

D) Kitabeler
E) Tunç heykeller

Görsellerde bir höyükte yapılan kazılar sonucu ortaya çıkan buluntular verilmiştir.
Bu buluntuların incelenmesinde tarihe aşağıdaki bilim dallarından hangisinin yardımcı olacağı söylenebilir?
A) Paleografya

B) Epigrafya

C) Filoloji

D) Arkeoloji

6.

Arkeolojik kazılar sonucunda mezarlar, ev temelleri, mutfak gereçleri, silahlar ve zirai araç ve gereçlerin bulunması toplumların dinî inançları, toplumsal yaşamları ve ekonomik faaliyetleri hakkında
bilgilere ulaşılmasını sağlar.
Buna göre arkeolojinin;

E) Diplomasi

I.

tarih araştırmalarının kolaylaşması,

II. geçmişle ilgili daha doğru sonuçlara ulaşılması,

3.

III. araştırmaların zamana, mekâna ve konuya
göre sınıflandırılması

Aşağıdakilerden hangisi tarih öncesi dönemlerin aydınlatılmasında tarihe yardımcı olan bilim
dallarından biridir?
A) Diplomasi

B) Epigrafya

D) Nümismatik

durumlarından hangileri üzerinde etkili olduğu
ileri sürülebilir?
A) Yalnız I

C) Paleografya

B) Yalnız II

D) II ve III

E) Arkeoloji
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C) I ve II

E) I, II ve III
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11. Mezopotamya’da MÖ 3000’lere ait yazılı kaynaklar

MÖ 7. yüzyılda Anadolu’da ortaya çıkan sikkeler
nümismatik biliminin araştırma konusudur. Bu sikkeler değerli madenler kullanılarak dönemin dili ve
yazısıyla basılmıştır. Üstlerinde ise hükümdarların
isim ve unvanları, figür, motif veya dinî semboller
vardır.

bulunurken Anadolu’da aynı döneme ait buluntular
sadece günlük işlerde kullanılan eşyalar olmuştur.
Bu duruma bakılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Mezopotamya ile ilgili araştırmalarda paleografya biliminden yararlanılabilir.

Bu bilgiden yola çıkılarak nümismatik bilimi ve
sikkelerin tarihe aşağıdakilerden hangisinin
belirlenmesinde yardımcı olacağı söylenemez?

B) Anadolu’ya göre Mezopotamya’da daha detaylı
bilgilere ulaşılması mümkündür.

A) Dönemin kültürel özellikleri

C) Anadolu’da Mezopotamya’ya göre tarihî devirler daha geç başlamıştır.

B) Devletin ekonomik durumu
C) Devletin siyasi tarihi

D) Anadolu’nun MÖ 3000’li yıllar ile ilgili araştırmalar Mezopotamya’ya göre daha zordur.

D) Dönemin din ve sanat anlayışı

E) Mezopotamya ile Anadolu arasında kültürel
yönden benzerlikler vardır.

E) Bölgede insan yaşamının ne zaman başladığı

8.

I.

12. Türklerin kullandığı ilk takvim aşağıdakilerden

Celali takvim

hangisidir?

II. 12 Hayvanlı Türk takvimi

A) 12 Hayvanlı Türk takvimi

III. Hicri takvim

B) Miladi takvim

Yukarıda verilen takvimlerden hangilerini Türkler İslamiyet’i kabul ettikten sonra kullanmaya
başlamıştır?
A) Yalnız I

B) Yalnız II

D) I ve III

C) Celali takvim
D) Hicri takvim
E) Rumi takvim

C) Yalnız III

E) I, II ve III

13. I. Ömer Hayyam’ın olduğu ekip hazırlamıştır.
II. Başlangıç olarak 1079 yılı kabul edilmiştir.

9.

III. Güneş yılı esas alınmıştır.

Tarih öncesi dönemin aydınlatılmasında en
önemli unsurun arkeolojik kalıntılar olmasında;
I.

Yukarıda verilen özelliklerden hangileri Celali
takvimine aittir?

yazının olmaması,

A) Yalnız I

II. nüfusun kalabalık olmaması,

D) II ve III

III. toplumlar arası etkileşimin olmaması
gelişmelerinden hangileri etkili olmuştur?
A) Yalnız I

B) Yalnız III

D) II ve III

C) I ve II

E) I, II ve III

10. Tarih öncesi dönemde ekonomik faaliyet aşağıdakilerden hangisi ile başlamıştır?
A) Avcılık-toplayıcılık

B) Tarım

C) Deniz ticareti

D) Madencilik

E) Ormancılık
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B) Yalnız II
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C) I ve II

E) I, II ve III
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Test - 3
1.

•

Temel geçim kaynağı avcılık ve toplayıcılıktır.

•

Çakmak taşından yapılmış araç ve gereçler
kullanılmıştır.

•

5.

Neolitik Dönem’de insanların üretici konumuna
gelmelerine;
I.

Yazı kullanılmamıştır.

II. avcılık faaliyetinde bulunmaları,

Bu özellikler aşağıdaki dönemlerden hangisine aittir?

III. köpeği evcilleştirmeleri

A) Tarih öncesi

B) İlk Çağ

C) Yakın Çağ

D) Orta Çağ

A) Yalnız I

gelişmelerinden hangileri katkı sağlamıştır?
B) Yalnız II

D) I ve II

E) Yeni Çağ

2.

tarımsal faaliyetlerin başlaması,

6.

Aşağıdaki bulgulardan hangisi tarih öncesi devirlerde bir yerleşim yerinde tarım yapıldığının
kesin kanıtıdır?
A) Kil tabletler
B) Sulama kanalı
C) Tahıl deposu

C) Yalnız III

E) I, II ve III

Eski Taş Devri’nde insanlar, mağaralarda ve ağaç
kovuklarında barındılar. Taşları yontarak ilk araç
ve gereçleri yaptılar. Avcılık ve toplayıcılıkla yiyeceklerini sağladılar. Çağın sonlarına doğru buldukları ateşle hem ısındılar hem de yabani hayvanlardan korundular.
Bu bilgiye dayanılarak Eski Taş Devri insanları
için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

D) Kömürleşmiş buğday tanesi
E) Tahıl öğütme taşı

A) Yerleşik bir yaşam tarzı sürdürdükleri
B) Tarımsal üretimi bilmedikleri
C) Madeni ve metali tanımadıkları

3.

D) İlk araç ve gereçlerini taş malzemeden yaptıkları

Tarih öncesi devirleri sona erdiren gelişme
aşağıdakilerden hangisidir?

E) Ateşi korunma amaçlı kullandıkları

A) Ateşin kullanılması
B) Paranın bulunması
C) Takvimin oluşturulması
D) Yazının bulunması
E) Ticaretin başlaması

4.

7.

İnsanlığın geçmişten günümüze bilgi aktarımını sağlayan en önemli gelişme aşağıdakilerden
hangisidir?

Eski bir yerleşim yerinde yapılan kazılarda, toprağın en alt katından en üst katına doğru sırasıyla
taş ve kemikten yapılmış araç ve gereçlere, ilkel
tarım aletlerine, bakır, tunç ve demirden yapılmış
eşyalara rastlanmıştır.
Bu yerleşim yeriyle ilgili,
I.

İnsanlar bölgeye Maden Devri’nde yerleşmiştir.

II. Tarih öncesi sürece uygun yaşanmıştır.

A) Paranın bulunması

III. Bölge dışarıdan göç almıştır.

B) Ateşin bulunması
C) Matbaanın kullanılması

yargılarından hangileri doğru olur?

D) Yazının bulunması

A) Yalnız I
D) I ve II

E) Takvimin bulunması
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B) Yalnız II

C) Yalnız III

E) I, II ve III
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11. Tarih öncesi dönemlerin sınıflandırılmasında

Aşağıdakilerden hangisi Mezopotamya Uygarlığı’nın Anadolu Uygarlığı’nı etkilediğinin göstergesidir?

aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmıştır?
A) Yazılı belgeler

A) Hititlerin ve Urartuların, Asur çivi yazısını kullanması

B) Araç gereçler
C) Dinsel gelişmeler

B) Sümerlilerin çivi yazısını kullanması

D) Avrupa’daki olaylar

C) Çivi yazısının Babil tarafından geliştirilmesi

E) Savaşlar

D) Sümerlerin kil tablet yapmaları
E) Fenikelilerin Latin alfabesini kullanması

12. Tarihsel sıraya uygun olan bir yerleşim yerinde
yapılan kazılarda en altta aşağıdaki dönemlerden hangisine ait kalıntı bulunur?
A) Eski Taş Devri

B) Yeni Taş Devri

C) Bakır Devri

D) Demir Devri
E) Tunç Devri

9.

Kalkolitik Dönem’de taştan yapılmış araç ve gereçler yaygın olmakla birlikte maden kullanımı da
başlamıştır. Silah ve tarım araçlarının üretiminde
maden kullanılmıştır.

13. Yazıdan önceki döneme ait bilgilere ulaşılmasında
arkeolojik buluntular etkili olmuştur. Bu buluntularda ilkel konutlara, taştan ve topraktan yapılmış
aletlere, mağara duvarlarına yapılmış resimlere
rastlanmıştır.

Bu bilgiye dayanılarak;
I.

yerleşik yaşama geçildiği,

Bu bilgilerden hareketle,

II. tapınakların yaygınlaştığı,
III. silahların daha etkili hâle geldiği

I.

sonuçlarından hangilerine ulaşılamaz?

II. Farklı maddelerden aletler yapılmıştır.

A) Yalnız I

III. Arkeolojik buluntular sadece tarih öncesinin incelenmesinde etkilidir.

B) Yalnız II

D) I ve II

C) Yalnız III

E) II ve III

Yerleşik hayata geçilmiştir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I

B) Yalnız II

D) II ve III

10. Arkeolojik kazılarda ortaya çıkarılan aşağıdaki
bulgulardan hangisi tarih öncesi uygarlıkların
aydınlatılmasında fayda sağlamaz?
A) Mağara resimleri
B) Konut kalıntıları
C) Mezar anıtları
D) Anıtsal kitabeler
E) Bakır ve tunçtan yapılmış silahlar
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C) I ve II

E) I, II ve III

