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 Aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz.

 
1. Tarih,	geçmişteki	olayları	incelediği	için	araştırmalarında	.....................	ve	.....................	yöntemine	baş-

vuramaz.

2. Malazgirt	Savaşı	.....................	,	Anadolu'nun	Türkleşmesi	ise	.....................	dur.

3. Tarih	biliminin	daha	kolay	araştırılması	ve	öğretilebilmesi	için	.....................,	.....................	ve	.....................	

göre	sınıflandırma	yapılmıştır.

4. Tarihi	olayın	geçtiği	döneme	ait	her	türlü	bulgu	.....................	kaynaktır.

5. Epigrafya	.....................	inceleyen	bilim	dalıdır.

6. .....................	arma	bilimidir.

7. Tarih	bilimi,	tarih	öncesi	dönemlerin	araştırılmasında	en	çok	.....................	biliminden	yararlanır.
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Aşağıda tarih öncesi çağlar ile bu çağlara ait özellikler verilmiştir. Özelliklerin önündeki harfi ait olduğu kutucu

ğa yazarak doğru eşleştirmeyi yapınız.

Cilalıtaş Devri

Yontmataş Devri

Maden Devri

                    

a. Tarımla	birlikte	yerleşik	yaşam	başlamıştır.

b. Mağaralarda	yaşanmıştır.

c. Hayvanlar	evcilleştirilmiştir.

d. Şehirlerin	etrafı	surlarla	çevrilmiştir.

e. Avcılık	ve	toplayıcılıkla	geçinilmiştir.

f. Topraktan	eşya	yapılmıştır.

g. Dokumacılık	başlamıştır.

h. Devlet	örgütlenmesi	(siteler)	oluşmaya	başlamıştır.
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1. Tarih	geçmişte	yaşayan	insan	topluluklarının	yaşa-

yışlarını,	kültür	ve	uygarlık	alanında	yapmış	oldukla-

rı	 ilerlemeleri,	 zaman	ve	yer	göstererek	neden-so-

nuç	 ilişkileri	 içerisinde	 doğru	 olarak	 inceleyen	 ve	

anlatan	bir	bilimdir.

 Buna göre aşağıdakilerden hangisinin, tarih bili

minin konusu içinde yer aldığı ileri sürülemez?

 

	 A)	 Devlet	yönetim	biçimleri

	 B)	 Ekonomik	etkinlikler

	 C)	 Dinsel	inanışlar

	 D)	 Depremlerin	oluşum	nedenleri

	 E)	 Sanatsal	faaliyetler

2. Tarihin	 kaynakları,	 oluştuğu	 döneme	 ve	 tarihçinin	

kullanım	önceliğine	göre	birinci	ve	ikinci	elden	kay-

naklar	olmak	üzere	ikiye	ayrılır.	Tarihi	olayın	geçtiği	

döneme	ait	her	türlü	bulgu,	birinci	elden	kaynak	ni-

teliği	taşımaktadır.

 Buna göre;

	 I.	 Fermanlar

	 II.	 Arkeolojik	buluntular

	 III.	 Tarihi	para

	 IV.	Kitabeler

	 V.	 İsmail	 Hakkı	 Uzunçarşılı'nın	 Büyük	 Osmanlı	

Tarihi	adlı	eseri

 gibi bulgulardan hangisi, birinci elden kaynak 

olarak değerlendirilemez?

	 A)	 I	 B)	II	 C)	III	 D)	IV	 E)	V

3. Tarih	biliminin	öncüsü	olarak	Herodotos'u	kabul	et-

memizde,	O'nun	yazılarında	araştırmaya	yer	verme-

si	ve	tarafsız	olması	önemli	bir	etken	olmuştur.

 Yukarıdaki bilgiye göre, aşağıdakilerden hangi

sinin bu görüşle bağdaştığı ileri sürülemez?

 

	 A)	 Objektif	olma

	 B)	 Farklı	kaynaklardan	faydalanma

	 C)	 Kendi	görüşlerini	ön	plana	çıkarmama

	 D)	 Olayla	ilgili	belgeleri	araştırma

	 E)	 Olayları	günümüz	değer	yargılarına	göre	değer-

lendirme

4. Atatürk,	inkılaplarıyla	Osmanlı	Devleti'nin	gelişmesi-
ni	 engelleyen	 ve	 yıkılmasına	 yol	 açan;	 teokratik,	
monarşik	ve	çağdışı	uygulamaları	kaldırarak,	yerine	
laik,	demokratik	ve	çağdaş	bir	Türkiye	kurmayı	ba-
şarmıştır.

 Buna göre Atatürk'ün, tarihin özelliklerinden 
hangisini dikkate aldığı söylenebilir?

 

	 A)	 Geçmişte	yapılan	hatalardan	ders	alınması

	 B)	 Olayların	geçtiği	yere	ve	zamana	yer	verilmesi

	 C	 Olayların	oluş	sırasına	göre	sıralanmasını	sağ-
laması

	 D)	 Deney	ve	gözlem	metodu	kullanılmaması

	 E)	 Olayların	 yaşandığı	 dönemin	 koşulları	 içinde	
değerlendirilmesi

5. Aşağıdakilerden hangisinin oluş zamanı diğerle
rine göre, daha belirgindir?

 

	 A)	 Lozan	Antlaşması,	Temmuz	ayının	24'ünde	im-
zalanmıştır.

	 B)	 Türkiye	1952	yılında	NATO'ya	üye	olmuştur.

	 C)	 Anadolu	 tarih	 çağlarına	 günümüzden	 yaklaşık	
dört	bin	yıl	önce	girmiştir.

	 D)	 I.	Dünya	Savaşı	XX.	 yüzyılın	 ilk	 yarısında	ger-
çekleşmiştir.

	 E)	 Osmanlı	Devleti	XIV.	ve	XX.	yüzyıllarda	hüküm	
sürmüştür.	

6. Tarihçi,	inceleyeceği	konunun	kaynaklarını	araştırır-
ken;	devletin	 resmi	evraklarını	arşivlerde,	her	 türlü	
yazma	 ve	 basma	 kitapları	 kütüphanelerde,	 diğer	
eşyaları	 ise	 müzelerde	 bulabilir.	 Tarihçi	 için	 yerin	
altında	veya	üzerinde	belli	alanlarda	bulunan	hara-
beler	ve	abideler	de	kaynak	oluşturabilir.

 Yukarıda verilen bilgilere dayanarak;

	 I.	 İhtiyaçlar	 insanları	 bilimsel	 çalışmalara	 yönlen-
dirmiştir.

	 II.	 Tarihi	devirler	yazının	bulunmasıyla	başlamıştır.

	 III.	 Tarih	bilimi	olayları	açıklarken	yazılı	 ve	yazısız	
belgelerden	yararlanır.

 yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

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

	 	 	 D)	I	ve	II	 	 E)	I,	II	ve	III
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7. Aşağıdakilerden hangisi, "Milat"ın bugün kul

landığımız takvime başlangıç olmasının sonuç

larından biri değildir?

 

	 A)	 Zamanın	daha	kolay	öğrenilmesini	sağlaması

	 B)	 M.Ö.	tarihlerin	Milat'a	yaklaştıkça	küçülmesi

	 C)	 M.Ö.	bir	tarihle	M.S.	bir	tarih	arasındaki	zaman	

farkının	toplanarak	bulunması

	 D)	 Yazının	 kullanılmasının,	 tarih	 çağlarına	 geçişin	

başlangıcı	olarak	kabul	edilmesi

	 E)	 M.S.	tarihlerinin	günümüze	yaklaştıkça	büyümesi

8. Aşağıdaki gelişmelerden hangisi, cilalıtaş döne

minde toprakların tarıma açılmasının ortaya çı

kardığı sonuçlardan biri değildir?

 

	 A)	 Yerleşik	yaşama	geçilmesi

	 B)	 İnsanlar	arasında	işbölümünün	oluşması

	 C)	 Topraktan	eşya	yapımının	öğrenilmesi

	 D)	 Hayvanların	evcilleştirilmesi

	 E)	 Sabanın	kullanılmaya	başlanması

9. Yontmataş	döneminde	mağara	ve	ağaç	kovukların-

da	yaşayan	insanların,	cilalıtaş	döneminde	ilk	köyle-

ri	oluşturduğu,	maden	döneminde	ise	şehir	devletle-

ri	aşamasına	geldiği	görülür.

 Bu gelişmelere bakılarak, aşağıdaki yargılardan 

hangisine varılamaz?

 

	 A)	 Uygarlığın	gelişiminin	insanların	yaşam	biçimini	

de	değiştirdiği

	 B)	 İlk	yerleşim	birimlerinin	köyler	olduğu

	 C)	 Tarih	öncesi	insanlarının	yerleşik	yaşama	geçe-

mediği

	 D)	 İlk	siyasal	yapılanmanın	maden	döneminde	ger-

çekleştiği

	 E)	 İnsanların	üretkenliğinin	zamanla	arttığı

10. Tarih öncesi dönemde, insanlar arasındaki sınıf

sal ayrım ve işbölümünün oluşumunda aşağıda

kilerden hangisi etkili olmamıştır?

 

	 A)	 Tarımsal	etkinliklerin	başlaması

	 B)	 Toprakların	belirli	ellerde	toplanması

	 C)	 Toplumsal	gereksinmelerin	artması

	 D)	 İklim	koşullarının	değişmesi

	 E)	 Köy,	kent	yaşamının	başlaması

11. Eski	bir	yerleşim	merkezinde	kazı	yapan	bir	arkeo-

log,	 kazı	 alanında	 en	 alttan	 üste	 doğru	 sırasıyla;	

kömürleşmiş	tahıl	taneleri,	bakır,	tunç	ve	demirden	

yapılmış	eserlere	rastlamıştır.

 Elde edilen bu bulgulara bakılarak, aşağıdaki 

yargılardan hangisine varılamaz?

 

	 A)	 Yaşanan	 en	 eski	 dönemin	 yontma	 taş	 dönemi	

olduğu

	 B)	 Tarımsal	üretime	geçildiği

	 C)	 Maden	döneminin	tarihsel	gelişmeye	uygun	ola-

rak	yaşandığı

	 D)	 Araç	-	gereçlerin	giderek	daha	dayanıklı	maden-

lerden	yapıldığı

	 E)	 En	son	kullanılan	madenin	demir	olduğu

12. Tarihte, bir çağın bitip yeni bir çağın başlaması 

aşağıdakilerden, daha çok hangisinin gerçekleş

mesine bağlıdır?

 

	 A)	 Kültürel	faaliyetlerin	yoğunlaşmasına

	 B)	 Topyekün	 savaşların	 önemli	 sonuçlar	 ortaya	

koymasına

	 C)	 İnsan	 hayatını	 çok	 yönlü	 etkileyen	 ve	 önemli	

sonuçlar	yaratan	olayların	yaşanmasına

	 D)	 Bilimsel	ve	teknolojik	buluşların	artmasına

	 E)	 Ekonomik	faaliyetlerin	hızlanmasına
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1. Verilen	 tanıma	 bakılarak;	 devlet	 yönetim	 biçimleri,	

ekonomik	 etkinlikler,	 dinsel	 inanışlar	 ve	 sanatsal	

faaliyetlerin	tarihin	konusu	içerisinde	yer	aldığı	söy-

lenebilir.	Ancak	depremlerin	oluşum	nedenleri	 tari-

hin	değil,	coğrafyanın	inceleme	alanına	girmektedir.

YA NIT D

2. Tarihi	olayın	geçtiği	döneme	ait	her	türlü	bulgu	birin-

ci	elden	kaynak	olduğuna	göre;	fermanlar,	arkeolo-

jik	buluntular,	tarihi	para	ve	kitabelerin	birinci	elden	

kaynak	 kapsamı	 içerisinde	 yer	 aldığı	 söylenebilir.	

Fakat	 İsmail	Hakkı	Uzunçarşılı'nın	Büyük	Osmanlı	

Tarihi	adlı	eseri	ikinci	elden	kaynaktır.

YA NIT E

3. Heredotos'un	 yazılarında	 araştırmaya	 yer	 vermesi	

ve	 yansız	 olmasının,	 tarih	 biliminin	 öncüsü	 olarak	

kabul	 edilmesinde	 etkili	 olduğuna	 bakılarak,	 tarih	

araştırmalarında	 kendi	 görüşlerini	 ön	 plana	 çıkar-

mayarak	objektif	olma	ve	olayla	ilgili	belgeleri	araş-

tırıp	 farklı	 kaynaklardan	 yararlanmanın	 önemi	 vur-

gulanmaktadır.	 Ancak	 olaylar	 günümüz	 değer	

yargılarına	göre	değil,	gerçekleştiği	günün	koşulları-

na	göre	değerlendirilmelidir.

YA NIT E

4. Osmanlı	 ıslahat	 hareketleri,	 Osmanlı	 İmparatorlu-

ğu'nun	 çökmesini,	 bölüşülmesini	 önlemek	 içindir.	

Türk	 inkılabı	 ise,	 fiilen	sona	eren	Osmanlı	 İmpara-

torluğu'nun	yerine	yeni,	modern,	laik	ve	bağımsız	bir	

devlet	kurmak	için	yapılmıştır.	Dolayısıyla	Türk	inkı-

labı,	 Osmanlı	 ıslahat	 hareketlerinden	 farklı	 olup	

geçmişte	Osmanlı	ıslahatçılarının	yaptıkları	hatalar-

dan	ders	alındığını	ve	daha	köklü	yeniliklerin	yapıl-

ması	gerektiğine	olan	inancın	arttığını	göstermekte-

dir.

YA NIT A

5. Verilen	örnekler	 içerisinde	oluş	zamanı	en	belirgin	

olanı,	Türkiye'nin	1952	yılında	Nato'ya	üye	olması-

dır.

YA NIT B

6. Tarihçinin	 inceleyeceği	konunun	kaynaklarını	araş-

tırırken	arşivler,	kütüphaneler	ve	müzelerdeki	belge-

lerden	yararlanması	ya	da	yerin	altında	veya	üzerin-

de	bulunan	harabeler	ve	abidelerden	faydalanması,	

tarih	 biliminin	 olayları	 açıklarken	 yazılı	 ve	 yazısız	

belgelerden	yararlandığı	yargısını	doğrulamaktadır.	

Verilen	 açıklamada	 tarihi	 devirlerin	 yazının	 bulun-

masıyla	başladığı	ya	da	ihtiyaçların	 insanları	bilim-

sel	çalışmalara	yönlendirdiğine	dair	bir	bilgi	bulun-

mamaktadır.

YA NIT C
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7. A,	 B,	 C	 ve	 E	 seçeneklerinde	 verilen	 açıklamalar	

"Milat"ın	bugün	kullandığımız	takvime	başlangıç	ol-

masının	sonuçlarıdır.	Ancak	M.Ö.	3500'lerde	yazı-

nın	bulunmasının	tarih	çağlarına	geçişin	başlangıcı	

olarak	 kabul	 edilmesinin,	 Hz.	 İsa'nın	 doğumu	 (0)	

yani	Milat	ile	bir	ilgisi	yoktur.

YA NIT D

8. Yerleşik	yaşama	geçilmesi,	insanlar	arasında	işbö-

lümünün	 oluşması,	 hayvanların	 evcilleştirilmesi	 ve	

sabanın	kullanılmaya	başlanması	toprakların	tarıma	

açılmasının	 sonuçları	 arasındadır.	 Fakat	 topraktan	

eşya	 yapımının	 öğrenilmesi	 tarımsal	 faaliyetlerin	

getirdiği	bir	sonuç	değildir.

YA NIT C

9. Verilen	açıklamaya	bakılarak	A,	B,	D	ve	E	seçenek-

lerine	ulaşılabilir.	Fakat,	cilalıtaş	döneminde	köyle-

rin,	maden	döneminde	ise	şehir	devletlerinin	kurul-

duğuna	 bakılarak,	 tarih	 öncesi	 insanların	 yerleşik	

yaşama	geçemediği	yargısına	ulaşılamaz.

YA NIT C

10. Tarımsal	 etkinlikler	 ve	 köy,	 kent	 yaşamının	 başla-

ması,	toprakların	belirli	ellerde	toplanması,	toplum-

sal	gereksinmelerin	artması	insanlar	arasında	sınıf-

sal	 ayrım	 ve	 işbölümünün	 oluşmasında	 etkili	

olmuştur.	 Fakat	 iklim	 koşullarının	 değişmesinin	 sı-

nıfsal	farklılaşmalar	ve	toplumsal	işbölümünün	oluş-

masıyla	bir	ilgisi	bulunmamaktadır.

YA NIT D

11. Verilen	bulgulara	bakılarak;	B,	C,	D	ve	E	seçenek-

lerine	ulaşılabilir.	Ancak	kazı	alanında	en	altta	kö-

mürleşmiş	 tahıl	 taneleri	 bulunması,	 yaşanılan	 en	

eski	 dönemin	 yontmataş	değil,	 cilalıtaş	dönemi	ol-

duğunu	göstermektedir.

YA NIT A

12. Tarihte	bir	çağın	bitip	yeni	bir	çağın	başlaması,	 in-

sanlığın	 büyük	 bir	 bölümünü	 etkileyen	 ve	 önemli	

sonuçlar	doğuran	olayların	yaşanmasına	bağlıdır.

YA NIT C
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1. –	 Tarihini	 bilmeyen	milletler	 başka	milletlerin	 avı	

olurlar.	

	 	 (Mustafa	Kemal	Atatürk)

	 –	 Tarih;	 okuyana,	 kendi	 gözünün	 görme	 derece-

sine	göre,	yol	gösteren	bir	kılavuzdur.

	 	 (J.J	Rousseau)

	 –	 Dününü	 bilmeyen	 bugünü	 anlayamaz;	 bugünü	

anlamayan	yarını	göremez,	yarını	inşa	edemez;	

hatta	 dünden	 gelen	 hamlelerin	 nedenlerini	 bile	

düşünemez.

	 (Abdülbâki	Gökpınarlı)

 Yukarıdaki özdeyişlerin aşağıdakilerden hangi

sinin önemini ortaya koyduğu savunulabilir?

 

	 A)	 Tarih	öğrenmenin	

	 B)	 Tarihe	yardımcı	bilimlerden	yararlanmanın

	 C)	 Tarihin	sınıflandırılmasının

	 D)	 Tarihi	olayları	önemine	göre	sıralamanın

	 E)	 Olayların	tahlilini	yapmanın	

2.	 Mil	let	le	ri	 tek	bir	amaç	et	ra	f›n	da	 top	la	mak	ama	c›y	la	

ya	z›	lan	ta	rih	tü	rü	ne	öğ	re	ti	ci	(prag	ma	tik)	ta	rih	de	nir.	

Öğ	re	ti	ci	ta	rih	te	geç	mifl	te	ki	ba	fla	r›	l›	li	der	ler	ve	sa	vafl-

lar	ge	nel	lik	le	abar	t›	la	rak	an	la	t›	l›r.

 Bu du ru mun ta ri hin aşa ğı da ve ri len özel lik le rin

den han gi si ile çe liş ti ği söy le ne bi lir?

	 A)	 Yer	 ve	 za	man	bil	dir	me	siy	le	

	 B)	 Ob	jek	tif	 ol	ma	s›y	la

	 C)	 Ne	den	-	so	nuç	 ilifl	ki	si	 kur	ma	s›y	la

	 D)	 Geç	mi	fli	 an	lat	ma	s›y	la

	 E)	 Sos	yal	 bir	 bi	lim	ol	ma	s›y	la

3. Tarih	 çok	 geniş	 bir	 çalışma	 alanına	 sahip	 olduğu	

için	sınıflandırmalara	tabi	tutulmaktadır.	Bunlar;	za-

mana,	mekana	ve	konuya	göre	sınıflandırmadır.

 Buna göre aşağıda yapılan sınıflandırmalardan 

hangisinin diğerlerinden farklı bir özelliğe sahip 

olduğu söylenebilir?

	 A)	 Mezopotamya	Tarihi	 B)	Türkiye	Tarihi

	 C)	 Orta	Çağ	Tarihi	 D)	Mısır	Tarihi

	 	 	 E)	Avrupa	Tarihi

4. Ta	ri	h	 bi	li	mi,	 di	ğer	 ba	zı	 bi	lim	 dal	la	rı	 gi	bi	 de	ney	 ve	
göz	lem	 yön	te	mi	ne	 baş	vur	ma	yıp	 mev	cut	 bil	gi	le	ri	
ken	di	ne	öz	gü	bir	yön	tem	le	el	de	eder.

 Bu na gö re Ta rih bi li mi nin, ta ri hi olay la rın araş tı
rıl ma sın da;

	 I.		 Ta	ri	hi	 olay	la	rı	 in	ce	le	ye	rek	 an	la	mak	 ve	 açık	la-
mak

	 II.	 Ta	ri	hi	olay	lar	la	il	gi	li	kay	nak	la	ra	baş	vur	mak

	 III.	 Ta	ri	hi	ola	yın	ya	şan	dı	ğı	dö	nem	den	ka	lan	ve	ola-
ya	 ta	nık	lık	 ede	bi	le	cek	 bel	ge	 ve	 bul	gu	la	rı	
de	ğer	len	dir	mek

 gi bi yön tem ler den han gi le ri ne baş vur du ğu söy
le ne bi lir?

	 A)	Yal	nız	II	 B)	Yal	nız	III		 C)	I	ve	II	 	
	 	 D)	I	ve	III	 	 E)	I,	II	ve	III

5.	 Tarihi	 olaylar	 devamlıdır	 ve	 neden	 -	 sonuç	 ilişkisi	
içerisinde	 birbirini	 izler.	 Tarihi	 bir	 olay	 kendinden	
sonraki	olayın	sebebi,	kendinden	önceki	olayın	so-
nucudur.

 Buna göre olaylar arasında neden  sonuç bağ 
lantısının kurulabilmesi için;

	 I.	 Olayların	gerçekleştiği	zamanın	belirtilmesi

	 II.	 Olaylara	yorum	katılması

	 III.	 Farklı	kaynaklardan	yararlanılması

 durumlarından hangileri gereklidir?

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

	 	 	 D)	Yalnız	I		 E)	II	ve	III

6. Ta	ri	hi	 olay	la	r›n	 in	ce	len	me	sin	de	 ta	rih	çi	ler;	 yer,	 za-

man	 ve	 ko	nu	la	r›	 göz	 önü	ne	 ala	rak	 el	de	ki	 bil	gi	 ve	

bel	ge	le	ri	s›	n›f	la	ra	ay›	r›r	ve	olay	lar	ara	s›n	da	ki	ilifl	ki	le-

ri	ne	den	ve	so	nuç	bağ	lan	t›	s›y	la	in	ce	le	ye	rek	sen	tez	

yap	ma	ya	ça	l›	fl›r	lar.

 Aşa ğı da ki ler den han gi si nin, ta rih çi le rin bu yol la 

ulaş mak is te di ği amaç lar ara sın da yer al dı ğı 

söy le ne mez?

	 A)	 Ta	ri	h	öğ	re	ni	mi	ni	ko	lay	lafl	t›r	ma	k

	 B)	 Kay	nak	in	ce	le	me	si	ni	sis	te	ma	tik	ha	le	ge	tir	mek

	 C)	 Gü	nü	müz	olay	la	r›	n›	aç›k	la	ma	k

	 D)	 Ta	rih	sel	doğ	ru	la	ra	ulafl	ma	k

	 E)	 Ta	rih	sel	olay	lar	ara	s›n	da	bağ	lan	t›	kur	mak
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7. Tarihsel olayların aşağıdaki özelliklerinden han

gisi, birbirleriyle ilişkili olduklarına kesin kanıt 

olarak gösterilebilir?

	 A)	 Kendisinden	önceki	olaylarla	neden	-	sonuç	iliş-

kisi	içinde	olmaları

	 B)	 Eski	dönemleri	aydınlatmaları		

	 C)	 Belgelere	dayanmaları

	 D)	 İnsan	ve	toplum	ilişkileri	sonucunda	ortaya	çık-

maları

	 E)	 Meydana	geldiği	dönemin	özelliklerini	yansıtma-

ları

8.	 Sos	yal	bir	bi	lim	olan	ve	arafl	t›r	ma	ala	n›	ol	duk	ça	ge-

nifl	ol	du	ğu	hal	de,	arafl	t›r	ma	tek	nik	le	ri	s›	n›r	l›	olan	ta-

rih	bi	li	min	de,	ke	sin	doğ	ru	la	ra	ulafl	mak	ol	duk	ça	zor-

dur.

 Aşa ğı da ki ler den han gi si nin bu du ru mu ka nıt lar 

ni te lik te ol du ğu sa vu nu la maz?

	 A)	 ‹n	ce	le	me	 ala	n›	n›n	 geç	mifl	te	 ya	fla	nan	 olay	lar	

ol	ma	s›	n›n

	 B)	 El	de	 edi	len	 bu	lun	tu	la	r›n	 ço	ğu	 za	man	 ye	ter	siz	

kal	ma	s›	n›n

	 C)	 Kay	nak	 ni	te	li	ği	 ta	fl›	yan	 ba	z›	 bel	ge	le	rin	 ta	raf	l›	

an	la	t›	ma	 sa	hip	 ol	ma	s›	n›n

	 D)	 Ye	ni	el	de	edi	len	bel	ge	ya	da	bu	lun	tu	la	r›n	mev-

cut	 bil	gi	le	ri	 bir	 an	da	de	ğifl	tir	ebil	me	si	nin

	 E)	 Po	zi	tif	 bi	lim	le	rin	 ta	ma	m›	n›n	 arafl	t›r	ma	lar	da	 kul-

la	n›l	ma	s›	n›n

9. Di	ğer	bi	lim	ler,	ya	p›	lan	göz	lem	ve	de	ney	ler	so	nu	cun-

da	ger	çe	ği	bu	lup	ka	nun	la	ra	va	r›r	ken;	geç	mifl	te	ya-

fla	nan	olay	la	r›n	göz	len	me	si	ve	tek	rar	lan	ma	s›	müm-

kün	 ol	ma	d›	ğ›n	dan	 ta	rih,	 ger	çe	ğe	 ulafl	mak	 için	

ken	di	ne	öz	gü		me	tod	lar	iz	ler.	Bu	özel	lik	ta	ri	hi	di	ğer	

bi	lim	dal	la	r›n	dan	ay›	r›r.

 Bu na gö re, ta rih bi li mi nin;

	 I.	 de	ney	 ve	göz	lem	yap	ma,

	 II.	 olay	la	r›	 bel	ge	le	re	 da	ya	na	rak	 in	ce	le	me,

	 III.	 psi	ko	lo	jik	 ana	liz	de	bu	lu	nma	

 yön tem le rin den han gi le ri ni kul lan dı ğı sa vu nu la

bi lir?

	 A)	Yal	n›z	I	 B)	Yal	n›z	II	 	 C)	I	ve	II

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

10. Aşa ğı da ki ça lış ma me tod la rın dan han gi si nin bir 

ta rih araş tır ma cı sı nı ger çek lik ten uzak laş tı rıp 

ya nıl gı ya dü şür dü ğü söy le ne bi lir?

	 A)	 Ola	y›	 gü	nü	müz	de	ki	 gö	rüfl	 ve	 de	ğer	 öl	çü	le	ri	ne	

gö	re	 in	ce	le	me	si	nin

	 B)	 Ola	y›n	 ne	den	le	ri	ni,	 ön	ce	ki	 olay	la	r›n	 so	nuç	la	r›	

ara	s›n	da	ara	ma	s›	n›n

	 C)	 Ya	z›	l›	 ve	 ya	z›	s›z	 bel	ge	ler	den	 ya	rar	lan	ma	s›	n›n

	 D)	 Ola	y›	 arafl	t›	r›r	ken	 çok	 sa	y›	da	 kay	na	ğa	 bafl	vur-

ma	s›	n›n

	 E)	 Ola	y›n	 geç	ti	ği	 yer	 ve	 za	man	la	 il	gi	li	 arafl	t›r	ma	

yap	ma	s›	n›n

11. Ta	ri	hi	olay	la	r›n	ay	d›n	la	t›l	ma	s›n	da	kay	nak	ta	ra	ma	s›-

na	bafl	vu	rul	mak	ta	d›r.	Kay	nak	la	r›n	ya	z›	l›	 ve	ya	z›	s›z	

ol	ma	s›	in	ce	le	me	de	bü	yük	önem	ta	fl›	d›	ğ›	gi	bi	bafl	vu-

ru	lan	kay	nak,	ola	y›n	ger	çek	lefl	ti	ği	dö	ne	me	ne	ka	dar	

ya	k›n	sa	doğ	ru	lu	ğu	o	de	re	ce	art	mak	ta	d›r.

 Bu na gö re, aşa ğı da ki ler den han gi si nin di ğer le ri

ne gö re da ha gü ve ni lir bir kay nak ol du ğu sa vu

nu la bi lir?

 A)	Se	ra	mik	 kap	la	r›n

	 B)	Ta	r›m	alet	lerinin

	 C)	Pi	ra	mit	ler	de	ki	 re	sim	le	rin

	 D)	Sü	mer	 tab	let	le	ri	nin

	 E)	Ba	k›r	 süs	efl	ya	la	r›	n›n

12. Ta ri h ön ce si dö nem de in san la rın ta rım yap ma ya 

baş la ma la rı nın,

	 I.	 yer	le	flik	ha	ya	ta	ge	çil	me	si,

	 II.	 ilk	ya	sa	la	r›n	ha	z›r	lan	ma	s›,

	 III.	 alet	ya	p›	m›	na	bafl	lan	ma	s›

 ge liş me le rin den han gi le ri ne doğ ru dan or tam ha

zır la dı ğı söy le ne bi lir?

	 A)	Yal	n›z	I	 B)	Yal	n›z	II	 	 C)	Yal	n›z	III

	 	 	 D)	I	ve	II	 	 E)	II	ve	III
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1. Olay ve olgu kavramları düşünüldüğünde aşağı

dakilerden hangisi tarihi bir olguya örnek gös 

terilebilir?

	 A)	 Malazgirt	Savaşı’nın	kazanılması

	 B)		II.	Dünya	Savaşı’nın	başlaması

	 C)		İslamiyetin	yayılması

	 D)	 Rusya’da	Bolşevik	İhtilali’nin	çıkması

	 E)	 ABD	 tarafından	Hiroşima	ve	Nagazaki’ye	atom	

bombasının	atılması

2. Aşa ğı da ki ler den han gi si nin oluş ta ri hi di ğer le ri

ne gö re da ha be lir gin dir?

	 A)	 Ya	z›	 yaklafl›k	M.Ö.	 3500’lerde	 Sü	mer	li	ler	 ta	ra-

f›n	dan	 kul	la	n›l	ma	ya	bafl	lan	m›fl	t›r.

	 B)	 Mus	ta	fa	Ke	mal	1919	y›	l›n	›n	Ma	y›s	ay›n	da	Sam-

sun’a	 ç›k	m›fl	t›r.

	 C)	 TBMM	23	Ni	san’da	aç›l	m›fl	t›r.

	 D)	 20.	 yüz	y›l	 bafl	la	r›n	da	Os	man	l›	 top	rak	la	r›	 pay	la-

fl›l	ma	ya	bafl	lan	m›fl	t›r.

	 E)	 Mil	li	 Mü	ca	de	le	 y›l	la	r›n	da	 Ana	do	lu	 hal	k›	 ifl	gal	ci-

le	re	 kar	fl›	 ke	net	len	mifl	tir.

3. Aşa ğı da ki ler den hangisinin Tarih öncesini bö

lümlere ayırmada daha çok dikkate alındığı söy

lenebilir?

 A)	 Araç	 ve	 gereç	 yapımında	 kullanılan	 malzeme-

lerin

	 B)	 Mağara	duvarlarındaki	 resimlerin

	 C)	 Hayvanların	 evcilleştirilmesinde	 kullanılan	 ko-

şumların

	 D)	 Bitki	 liflerinden	dokunan	elbiselerin

	 E)	 Kömürleşmiş	buğday	 taneciklerinin

4. I.	 Belgelere	dayandırılması

	 II.	 Neden	-	sonuç	ilişkisinin	olması

	 III.	 Geçmişte	 yaşamış	 insan	 topluluklarını	 incele-

mesi

 Yukarıda verilenlerden hangileri Tarih biliminin 

özellikleri arasında yer alır?

	 A)	Yalnız	I	 B)	Yalnız	II	 	 C)	I	ve	II

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

5. Aşağıdakilerden hangisi Tarih biliminin yöntem

leri arasında yer almaz?

 A)	 Kaynak	taraması	yapmak

	 B)	 Kaynakları	tasniflemek

	 C)	 Kaynakları	tahlil	etmek

	 D)	 Kaynakları	tenkit	etmek

	 E)	 Deney	yapmak

6. Aşa ğı da ki le rin han gi sin de ve ri len I. olay, II. ola

yın ger çek leş me sin de et ki li ol ma mış tır?

      	 	 	 	 	 I.	 olay	 	 	 	         	 	 	 	 II.	 olay	 	 	

 

 

 

   

A) Tarihi	konuları	
bölümlere	ayırmak

Tarih	araştırmalarını	
ve	öğrenimini	
kolaylaştırmak

B) Kaynak	taraması	
yapmak

Olayların	objektifliğini	
tespit	etmek

C) Tarih	öncesi	devirleri	
incelemek

Paleografyadan	yarar-
lanmak

D) Üretim	araçlarını	
araştırmak

Toplumların	sosyo-
ekonomik	durumlarını	
tespit	etmek

E) Kronoloji	biliminden	
yararlanmak

Olayların	zamanını	
tespit	etmek
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7. Tarihi olayların incelenmesi sırasında kullanılan;

	 I.	 Antlaşmalar

	 II.	 Fermanlar

	 III.	 Paralar

	 IV.	Kitabeler

 gibi buluntuların değerlendirilmesinde aşağıdaki 

tarihe yardımcı bilim dallarının hangisinden 

yararlanılamaz?

	 A)	 Antropoloji	 B)	Nümizmatik

	 C)	 Epigrafya		 D)	Diplomatik

	 	 	 	 E)	Paleografya

8.	 M›	s›r’da	 ya	p›	lan	 ka	z›	lar	da,	M.Ö.	 II.	 bin	de	 ya	p›l	m›fl	

tan	r›	 hey	kel	le	ri	 bu	lu	nan	 ta	p›	nak	la	ra	 rast	lan	m›fl	 ve	

bu	u	ygar	l›	ğ›n	pa	pi	rüs	ler	üze	ri	ne	di	ni	hi	kâ	ye	ler	yaz-

d›k	la	r›	ve	ede	bi	yat	ala	n›n	da	ge	lifl	tik	le	ri	an	la	fl›l	m›fl	t›r.

 Bu bil gi le re ulaş ma da aşa ğı da ki bi lim dal la rı nın 

han gi sin den ya rar la nıl dı ğı söy le ne mez?

	 A)	Kro	no	lo	ji	 	 B)	Et	nog	raf	ya

	 C)	Ar	ke	olo	ji	 	 D)	Pa	le	og	raf	ya

	 	 	 E)	Nü	miz	ma	tik

9. Bu	tür	ta	rih	ya	zı	cı	lı	ğın	da	hi	ka	ye	ve	ef	sa	ne	ler	le	do	lu	

bil	gi	ler	nak	le	di	lir.	Ge	nel	lik	le	yer	ve	za	man	dan	bah-

se	dil	mek	le	 bir	lik	te	 se	bep	 -	 so	nuç	 iliş	ki	si	 üze	rin	de	

çok	du	rul	maz.	He	ro	dot’un	yaz	dı	ğı	ta	rih	bu	tü	rün	ilk	

ör	ne	ği	dir.

 Yu ka rı da ve ri len özel lik ler aşa ğı da ki ta rih ya zım 

şe kil le rin den han gi si ne ait tir?

	 A)	 Prag	ma	tik	(Öğ	re	ti	ci)	Ta	rih		

	 B)	 Kro	nik	Ta	rih

	 C)	 Hi	ka	ye	ci	Ta	rih	 						

	 D)	 Araş	tır	ma	cı	Ta	rih

	 E)	 Sos	yal	Ta	rih

10.	 Tarih	 dersinde	 Aslı	 Öğretmen	 aşağıdaki	 Osmanlı	
armasını	sınıfa	getirerek	armanın	üzerindeki	şekille-

rin	ne	anlama	geldiğini	açıklamıştır.

                          

 Aslı öğretmen açıklamayı yaparken aşağıdaki 

alanların hangisinden faydalanmıştır?

 A)	Epigrafi									B)	Diplomatik							C)	Paleografya

	 	 	 D)	Heraldik	 E)	Nümizmatik

(2017-LYS)

11. Tarihî	Olay:	Başlangıç	 ve	 bitiş	 tarihi	 bellidir.	Belirli	

bir	yerde	ve	zamanda	gerçekleşir.

	 Tarihî	Olgu:	Aynı	türdeki	olaylar	bütünüdür.	Genellik	

ve	süreklilik	gösterir.

 Bu bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisi tarihî 

olguya örnek gösterilebilir?

	 A)	 Lozan	Barış	Antlaşması

	 B)	 Cumhuriyetin	ilanı

	 C)	 Kurtuluş	Savaşı

	 D)	 Anadolu'nun	Türkleşmesi

	 E)	 Tanzimat	Fermanı'nın	ilanı

(2017-LYS)

12. İnsanların, toprağı işleyerek tarımsal üretime 

geçtikleri, ilk yerleşim yerlerini kurdukları, yiye

cek ve içecekleri korumak için kilden çanak 

çömlek yaptıkları çağ, aşağıdakilerden hangisi

dir?

	 A)	 Orta	Taş	(Mezolitik)	Çağı

	 B)	 Eski	Taş	(Paleolitik)	Çağı

	 C)	 Yeni	Taş	(Neolitik)	Çağı

	 D)	 Bakır	Çağı

	 E)	 Demir	Çağı

(2013-LYS)
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ESKİÇAĞLARDA TÜRKİYE VE ÇEVRESİ
A. TARİH ÖNCESİNDE TÜRKİYE
 Anadolu, uygun iklimi ve verimli toprakları nedeniyle yaşamaya elverişli bir bölgedir. Bundan dolayı da tarihin en 

eski çağlarından beri yerleşim yeri olarak kullanılmıştır.

Anadolu’nun tarih öncesi dönemlerini aydınlatan merkezler;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

a. Eski Taş   → 

      (Yontmataş)

c. Yeni Taş   →

	 (Cilalıtaş)

e. Tunç    →   

	

b. Orta Taş  → 

     (Mezolitik)

d. Taş - Bakır →

     (Kalkolitik)

Antalya çevresinde Karain, 

Beldibi, Belbaşı Mağaraları

Çayönü (Diyarbakır)

Sakçagözü (Gaziantep)

Çatalhöyük (Konya)

Kültepe (Kayseri)

Beldibi (Antalya) 

Baradiz (Göller Yöresi)

Macunçay (Ankara)

Tekkeköy (Samsun)

Truva (Çanakkale)

Alacahöyük (Çorum)

Hacılar (Burdur)

Alişar (Yozgat)

Çayönü: Türkiye'de ilk üretimle ilgili bugüne kadar bulunmuş en eski yerleşim yeridir.

Çatalhöyük: İnsanlık tarihinin ilk şehir yerleşmesi olarak kabul edilmektedir.

Kültepe: Anadolu'da ilk yazılı belgelerin bulunduğu yer olması dolayısıyla Anadolu'da tarih devirlerinin başladığı 

yerdir.

NOT

B) İLKÇAĞDA TÜRKİYE
 – Anadolu, göç ve ticaret yollarının üzerinde bulunması, Asya ile Avrupa’yı birbirine bağlaması, topraklarının ve-

rimli olması ve ikliminin insan yaşamına uygun olması gibi nedenlerden dolayı birçok uygarlığa yurt olmuştur. 

 – Bunlar sırasıyla; Hititler, Frigler, Lidyalılar, İyonlar, Urartular, Persler, Makedonyalılar, Romalılar ve Bizanslılardır.

Anadolu Uygarlıkları



İLKÇAĞ TARİHİ

 1
TA

R
İH

22

 a. Hititler: 
 • M.Ö 2000 yılı başlarında Kafkaslardan Orta Anadolu’ya gelerek Kızılırmak boylarına yerleşmişlerdir.

 • Başkentleri Hattuşaş (Boğazköy) idi.

 • Anadolu’nun tarih dönemine girmesini sağlamışlardır.

 •  Başlangıçta feodal beyliklerden oluşan Hitit Krallığı, daha sonraları eyaletlere merkezden valiler atayarak mer-

kezi devlet özelliği kazanmıştır.

 • Krallar aynı zamanda, başrahip, başkomutan ve başyargıçtı.

 •  Hititlerde, soylulardan oluşan ve Pankuş adı verilen bir meclis, hükümdarın yetkilerini bir oranda sınırlandırmış-

tı.

 •  Devlet yönetiminde kraldan sonra en yetkili kişi “Tavananna” adı verilen kraliçeydi. Kralın olmadığı zamanlarda 

vekaleten devleti yönetirdi.

 •  Mısırlılar ile Suriye egemenliği için mücadele etmiş ve tarihin ilk yazılı antlaşması olan Kadeş Antlaşması’nı 

(M.Ö 1280) imzalamışlardır.

 • Asurlulardan aldıkları çivi yazısıyla beraber kendilerine ait olan hiyeroglif yazısını da kullanmışlardır.

 • Hititlerin yurduna, “bin tanrı ili” denirdi. Çok sayıda tanrıları vardı.

 •  Hitit krallarının tanrılara hesap vermek amacıyla hazırlattıkları yıllıklar (anallar) tarih yazıcılığının gelişmesine 

yol açmıştır.

 • Sümer hukukundan etkilenmişlerdir.

 • Medeni hukuk ve ceza hukuku ile ilgili yasalar yapmışlar ve mülkiyet hakkı yasalarla güvence altına alınmıştır.

 •  Heykelcilik ve kabartma gelişen başlıca sanat dallarıdır. Yazılıkaya ve İvriz kabartmaları Hitit sanatının en önem-

li örnekleridir.

 • M.Ö II. yüzyılda Ege göçleri ile Anadolu’ya giren Frigler tarafından yıkılmışlardır.

 

Yaz›l›kaya Kabartmalar›
(Çorum)

İvriz Kabartmalar›
(Konya)

 b. Frigler: 
 • Balkanlar üzerinden Anadolu’ya gelmiş ve Hititleri yıkmışlardır.

 • Başkentleri Gordion’dur.

 • Daha çok tarım ve hayvancılıkla uğraşmışlardır.

 •  Tarımı korumak ve geliştirmek için özel kanunlar ve kurallar koymuşlardır. Yapılan kanunlarda tarımla ilgili ağır 

cezalar öngörülmüştür. Bu kanunlara göre, öküz kesenin ya da saban kıranın cezası ölümdür.

 • Tarım toplumu olan Frigler, doğa tanrıçası Kybele (Kibele)’ye büyük saygı göstermişlerdir.
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 • Friglerin kayaları oyarak yaptığı odalar, mezar (Kaya mezarları) ve tapınak olarak kullanılırdı.

 • Maden işçiliğinde ve dokumacılıkta ileri gitmişler, tapates denilen kilimler dokumuşlardır.

 • Kafkaslardan gelen Kimmerler tarafından yıkılmışlar ve Lidya egemenliğine girmişlerdir.

 c. Lidyalılar:
 • Gediz ve Küçük Menderes nehirleri arasında kurulmuştur.

 • Başkentleri Sard (Sardes)’dır.

 •  Kara ticaretine büyük önem veren Lidyalılar, Sardes’ten başlayarak Mezopotamya’ya kadar uzanan Kral 

Yolu’nu yapmışlardır.

 • Lidyalılar, değiş tokuş temeline dayanan ticareti kaldırarak tarihte ilk kez parayı kullanmaya başlamışlardır.

 • Ticaret faaliyetleriyle zenginleşen Lidyalılar, Anadolu’da ücretli askerlik sistemine dayalı bir ordu kurmuşlardır.

 • M.Ö 546’da Persler tarafından yıkılmışlardır.

Kral Yolu üzerinden yapılan ticaret sayesinde Doğu ve Batı kültürleri arasında etkileşim artmıştır.

NOT

 

Lidya parası

 d. İyonlar:
 •  İyonya, İzmir ve Büyük Menderes Irmağı arasında kalan kıyı bölgesinin adıdır. Burada oturanlara da İyonyalılar 

denir.

 • M.Ö XII. yüzyılda Dorların baskısı sonucu Yunanistan’dan Anadolu’ya gelen Akalar tarafından kurulmuştur.

 • Siyasi birlik oluşturulamamış, şehir devletleri şeklinde yaşamışlardır. (Efes, Milet, Foça, İzmir)

 • Ticaret ile geçinmiş ve ticaret kolonileri oluşturmuşlardır.

 •  İyonyalılar, özgür düşüncenin ve pozitif bilimlerin öncüsü olmaları yönüyle önem taşırlar. Felsefe, matematik, tıp 

ve tarih gibi bilimlerde başarılı çalışmalar yapmışlar; Tales, Pisagor, Hipokrat, Herodot gibi ünlü bilginler yetiş-

tirmişlerdir.
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 •  Mimarlık alanında önemli eserler meydana getirmişlerdir. Efes’teki Artemis Tapınağı ile Didim’deki Apollon 

Mabedi en güzel örnekleridir.

 •  İyon şehir devletlerinin  (polis) başında, önceleri bir kral vardı  (Monarşik yönetim). Sonraları soylular (aristokra-

si) kral yönetimine son verdiler. Böylece oligarşi yönetimi oluştu. Ülke güvenliği tehlikeye düştüğü zaman, 

yönetim tiran adı verilen askerlere bırakılırdı.

 • Önce Lidya egemenliğine, daha sonra da Pers egemenliğine girmişlerdir.

Örnek

İyonya’nın bir kültür merkezi olmasının en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Toplumsal sınıflara ayrılmaları

B) Doğa tanrılarına inanmaları

C) Ön Asya’dan gelen ticaret yollarının bitiş noktasında yer almaları

D) Şehir devletleri halinde yaşamaları

E) Köle emeğinden yararlanmaları

Çözüm

 İyonya'nın Ön Asya'dan gelen ticaret yollarının bitiş noktasında yer alarak kültürel etkileşime müsait bir konum-

da bulunması, bir kültür merkezi haline gelmesinde etkili olmuştur.

YANIT C

 

Artemis Tapınağı

 e. Urartular:
 • M.Ö 900 yıllarında başkenti Tuşpa (Van) olmak üzere Anadolu’nun doğusunda kurulmuştur.

 • Ekonomilerinin temeli hayvancılığa dayanmaktadır.

 • Maden ve taş işlemeciliğinde gelişmişlerdir.
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 •  Kaleler, su kanalları ve su bentleri yapmışlardır. Başkentleri Tuşpa (Van)’ya içme suyu sağlamak için ileri bir 

tekniğin kullanıldığı, 80 km. uzunluğunda bir kanal açmışlardır.

 •  Mezarlarını oda ve ev biçiminde yapmışlar, içlerine daha sonra kullanılacağı düşüncesiyle çeşitli eşyalar koy-

muşlardır.

 • M.Ö 600’de Medler tarafından yıkılmışlardır.

C. TÜRKİYE ÇEVRESİNDEKİ KÜLTÜR VE UYGARLIKLAR

 1) MEZOPOTAMYA UYGARLIĞI
 Fırat ve Dicle ırmakları arasında yer alan, oldukça verimli bir tarım havzası olan Mezopotamya’da Sümer, Akad, 

Elam, Babil ve Asur gibi devletler kurulmuştur.

Mezopotamya Uygarl›ğ›

 

 a. Sümerler:
 •  Mezopotamya’da ilk şehir devletlerini kurmuşlardır. En önemlileri Ur, Uruk, Kiş, Lagaş olan bu şehir devletlerine 

“site” adı verilmiştir.

 •  Sitelerin başında patesi veya ensi adı verilen rahip - krallar bulunurdu. Patesi çevresindeki sitelere hakim olur-

sa “lugal”, Sümer ülkesine hakim olursa “lugal kalma” unvanını alırdı. 

 •  Tanrılar için çok katlı tapınaklar yapmışlardır. İçinde sunaklar da bulunan bu tapınaklara Ziggurat adı verilmek-

tedir. Zigguratlar aynı zamanda okul, rasathane ve depo olarak da kullanılmıştır.

 • Tarihte yazıyı ilk bulan topluluktur. (Çivi yazısı)

 • Lagaş kralı Urgakina, bilinen ilk yazılı yasalarını hazırlamıştır.

 • Çok tanrılı bir inanca sahip olan Sümerler ölümden sonraki yaşama inanmamışlardır.

 •  Astronomi alanında gelişmişlerdir. Ayrıca matematik ve geometride gelişme göstererek dört işlemi kullanmışlar, 

bölme ve çarpma cetvelleri hazırlamışlar, alan ve hacim hesapları yapmışlar, daireyi 360 dereceye bölmüşlerdir.

 • Gılgamış, Tufan ve Yaradılış destanları Sümerler tarafından meydana getirilmiştir.

Sümerlerin çivi yazısını bulmasıyla tarih çağları başlamıştır.

NOT
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Örnek

Sümerler en eski kanunlara sahip bir toplumdu. Mezopotamya'da çıkarılan kanunlar içerisinde en gelişmiş ve en tanın-

mış olan ise Hammurabi kanunlarıydı. Bu kral; kişi ve toplum hukukunu birbirinden ayırarak, eski kanunları daha sistem-

li hale getirmiştir.

Bu durum Mezopotamya ile ilgili;

I. Hukuk devletinin temelleri atılmıştır.

II. Hukuk kuralları dine dayandırılmıştır.

III. Ekonomik yaşam, hukuk kurallarının belirlenmesinde etkili olmuştur.

yargılarından hangilerini kanıtlar?

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

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

Çözüm

 Verilen bilgiye bakılarak Mezopotamya ile ilgili, hukuk devletinin temelleri atılmıştır yargısına varılabilir. Ancak, 

hukuk kurallarının dine dayandığı veya ekonomik yaşamın hukuk kurallarının belirlenmesinde etkili olduğuna dair bir 

yargıya ulaşılamaz.

YANIT A

Çivi yazısı Ziggurat

 b. Akadlar
 •  Arap Yarımadasından göç eden Samiler, Sümer şehir devletlerini egemenlik altına alıp Mezopotamya’da ilk 

merkezi devleti kurmuşlardır.

 • Başkentleri Agade şehridir.

 • İlk düzenli ordu sistemini meydana getirmişlerdir.

 • Sümer kültüründen etkilenen Akadlar onlar gibi çok tanrılı inanca sahiptiler.

 c. Elamlar:
 • Kerha ve Karun ırmaklarının suladığı alanda yaşamışlardır.

 • Başkentleri Sus, önemli kültür ve uygarlık merkezlerinden biridir.

 • Madencilik, çömlek yapımı ve seramik sanatında ilerlemişlerdir.



İLKÇAĞ TARİHİ

 1
TA

R
İH

27

 d. Babiller:
 • Samilerin bir kolu olan Amurrular tarafından kurulmuştur.

 • Başkentleri Babil’dir.

 •  I. Babil krallarından Hammurabi, kendi adıyla anılan yasalar bütününü hazırlamıştır. Bu yasalar acımasız olup 

suçluya kısas ilkesi uygulanmıştır.

 • Sümerlerin etkisi altında kalmışlar, tapınaklarına ziggurat adını vermişlerdir.

 •  Mimari açıdan Mezopotamya’nın en gelişmiş uygarlığıdır. Babil’in Asma Bahçeleri ve Babil Kulesi bu alanda-

ki en güzel örnektir.

Babil Kulesi’nin Temsili Resmi

 

 e. Asurlar:
 •  Yukarı Mezopotamya’da yaşamışlar, yaşadıkları topraklar tarıma elverişli olmadığı için hayvancılık ve ticaret ile 

uğraşmışlardır.

 • Başkentleri Ninova’dır.

 •  Anadolu’da ticaret kolonileri kurmuşlardır. (Kültepe, Alişar) Bu koloniler aracılığıyla yazıyı Anadolu’ya taşımış-

lardır. Anadolu’daki ilk yazılı kaynaklar Asur tüccarlarının bıraktıkları Kültepe’deki tabletlerdir.

 • Tarihte bilinen ilk kütüphaneyi Ninova’da kurmuşlardır.

Akad Kralı
Sargon

Asur yaya askerleriAsurları savaşta gösteren
bir kabartma
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 2) MISIR UYGARLIĞI
 • Afrika’nın kuzeydoğusunda yer alan Mısır’da ilk yerleşmeler Nil Nehri kıyılarında oluşmuştur.

 •  Nom adını alan şehir devletlerini kendi yönetimi altında birleştirerek Firavun adını alan ilk Mısır hükümdarı 

Menes’tir. Kral Menes ile beraber Mısır’da “Firavun” adı verilen, dini ve siyasi gücü olan tanrı - kralların yöne-

timi başlamıştır.

 • Hitit kralı III. Hattuşili ile Kadeş Barışı’nı imzalayan II. Ramses’ti.

 •  Çok tanrılı dine inanan Mısırlılar, ölümden sonraki yaşama inandıkları için ölülerini mumyalamışlardır. 

Mumyalama teknikleri sayesinde insan vücudunu tanıyan Mısırlılar, tıp alanında ve eczacılıkta gelişmişlerdir.

 •  Firavunlar için piramitler, halk için ise labirent adı verilen mezarlar yapılmış; bu mezarlara her türlü araç, gereç 

ve yiyecekler konulmuştur.

 • Hiyeroglif adı verilen resim yazısı kullanmışlardır. Yazılarını papirüs bitkisinden yapılan kağıtlara yazmışlardır.

 •  Nil Nehri’nin hareketlerini incelemeleri astronomide gelişmelerine katkıda bulunmuş, bu da güneş yılı takviminin 

temellerini atmalarını sağlamıştır.

 •  Matematik ve geometride önemli ilerleme kaydetmişler, alan ve hacim hesapları yapmışlar “pi sayısını” bugünkü 

değerlerine yakın hesaplamışlardır.

 •  M.Ö VI. yüzyılda Pers işgaline uğrayan Mısır, M.Ö IV. yüzyılda İskender’in bölgeye gelmesine kadar bu devletin 

egemenliğinde kalmıştır.

 

M›s›r Uygarl›ğ›

Mısır’ın çevresi doğal engellerle çevrili olduğu için başka uygarlıklardan etkilenmemiştir. Bu durum Mısır’da özgün 

uygarlığın doğmasına yol açmıştır.

NOT
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 3

 Aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz.

 1.  ..................................... Anadolu'da ilk yazılı belgelerin bulunduğu yer olması dolayısıyla Türkiye'de tarih 

çağlarının başladığı yerdir.

 2.  Hititler ile Mısırlılar arasında yapılan ..................................... Antlaşması, tarihte bilinen ilk yazılı antlaşmadır.

 3.  Lidyalılar ..................................... Yolu'nun yapılması ve ..................................... bulunmasını sağlamışlardır.

 4. Mezopotamya'da görülen ve ziggurat adı verilen tapınaklar aynı zamanda ...........................................,   

  ..................................... ve ..................................... olarak da kullanılmıştır.

 5. Babil kralı ..................................... kendi adıyla anılan kısasa kısas yasalarıyla ünlüdür.

 6. Anadolu'ya yazı ..................................... aracılığıyla gelmiştir.

 7. Mısırlıların ölümden sonraki yaşama inanmaları ..................................... ve ..................................... biliminin  

  gelişmesinde etkili olmuştur.

 3) İRAN UYGARLIĞI

 •  M.Ö IX. yüzyıldan başlayarak İran’da yaşayan Medlerin siyasal varlıklarına M.Ö 550 yılında Persler son vermiş-

tir.

 • Perslerin başkenti Persepolis’tir.

 •  Ülke “satraplık” adı verilen eyaletlere bölünmüş, satraplıklar “satrap” adı verilen görevliler tarafından yöneltil-

miştir.
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 • Perslerde güçlü bir merkezi yapı olup yönetimin başında şah bulunurdu.

 • Zerdüştlük dinine inanmışlardır.

 • İlk düzenli posta örgütünü oluşturmuşlardır.

 • Perslerden kalan sanat eserlerinin en önemlileri, krallar için yapılan büyük saraylardır.

 • M.Ö 331’de Makedonya Kralı Büyük İskender’in Asya Seferi sonucunda yıkılmışlardır.

Persler, Anadolu’ya M.Ö 543 - 333 yılları arasında egemen olmuş; ancak Anadolu’daki köklü kültürü etkileyememiş-

lerdir.

NOT

     Persepolis Sarayı

Perslerde eyaletleri yöneten satraplar, her yıl kralın görevlendirdiği kişiler tarafından teftiş edilmiştir. Yönetimde 

yetersiz görülen satraplar görevden alınmış ya da cezalandırılmıştır.

NOT

Pers Uygarl›ğ›’nda;

I.   Ülkedeki ulaşım ağı güçlendirilmiştir.

II.  Posta teşkilatı oluşturulmuştur. 

III. İllere merkezden valiler atanmıştır.

Bu uygulamalardan hangileri, Perslerde merkezi otoritenin güçlendirilmesine yöneliktir?

A) Yalnız II B) I ve II C)  I ve III D) II ve III E) I, II ve III

Kendini Dene
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 4) DOĞU AKDENİZ UYGARLIĞI
 a. Fenikeliler:
 • Lübnan Dağları ile Akdeniz arasında yer alan bölgede kurulmuşlardır.

 • Şehir devletleri şeklinde örgütlenmişler; Biblos, Tir, Sidon kentlerini kurmuşlardır. 

 •  Gemicilikte ileri gitmeleri sayesinde Akdeniz’in birçok yerinde koloniler kurmuşlardır. Bunlardan en önemlisi 

Kartaca’dır.

 • Harf yazısını bularak dünya kültür tarihine katkıda bulunmuşlardır. (Fenike alfabesi)

Fenike alfabesini daha sonraki dönemlerde Yunanlılar ve Romalılar yeniden düzenlemişler, bu alfabeye yeni harfler 

ekleyerek bugünkü Latin alfabesini meydana getirmişlerdir.

NOT

 b. İbraniler
 • Sami asıllı kavimlerden biridir.

 • Filistin’de M.Ö 1040’lara doğru ilk siyasal birliklerini kurmuşlardır.

 • Krallarından Davut, Kudüs şehrini kurarak başkent yapmıştır.

 • İlk tek tanrılı din olan Musevilik inancını benimsemişlerdir. 

 • Kutsal kitapları Tevrat’tır.

 • Sırasıyla Asur, Pers, İskender ve Roma egemenliği altında yaşamışlar; M.S 70’te Filistin’den çıkartılmışlardır.

 • II. Dünya Savaşı sonrasında İsrail Devleti’ni kurmuşlardır. (1948)

 

 

     Ağlama Duvarı - Kudüs
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 5) EGE VE YUNAN UYGARLIĞI
 •  Ege ve Yunan uygarlığı, Ege Denizi’ndeki adalar, Yunanistan, Makedonya, Trakya, Batı ve Güneybatı 

Anadolu’da yaşayan toplulukların meydana getirdiği bir uygarlıktır.

 • Ege’de ilk uygarlıklar Girit ve Mora Yarımadası’ndaki Miken uygarlıklarıdır.

 

 a) Girit Uygarlığı
 • Ege’de bilinen en eski uygarlıktır.

 • Ön Asya ve Mısır uygarlıklarından etkilenmişlerdir.

 • Mısır, Kıbrıs ve Suriye ile ticaret yaptılar.

 • En önemli eserleri Knossos Sarayı’dır.

 • Dorlar tarafından yıkıldılar.

 b) Miken (Aka) Uygarlığı
 • Akalar tarafından kurulmuştur.

 • Krallıkla yönetilmişlerdir.

 • Mora yarımadasında kuruldular.

 • Kuyu mezarları yapmışlardır.

 • Dorlar tarafından yıkıldılar.

 c) Yunan Uygarlığı
 •  M.Ö 1200 yıllarında Dorların Anadolu’yu istila etmesi üzerine kaçabilen Akalar, Batı Anadolu’da İyon uygarlığını 

yaratmıştır.

 •  Miken medeniyetinin çökmesine neden olan Dor göçleri sonucunda Yunanistan’da sosyal ve siyasal alanda bazı 

gelişmeler olmuştur.
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 •  Halk sınıflara ayrılmış, asiller sınıfı meydana gelmiş, polis denilen şehir devletleri kurulmuştur. En önemli polis-

ler; Atina, Isparta, Korint, Teb, Larissa kentleriydi.

 •  Ülke tarıma elverişli olmadığı için deniz ticareti ile uğraşmışlar; Ege, Karadeniz ve Akdeniz’de deniz kolonileri 

kurmuşlardır.

 • Persler ile yapılan uzun savaşların sonucunda Perslerin, Yunanistan’a girmesi önlenmiştir.

 •  Yunanistan’ın iki güçlü kent devleti olan Atina ve Isparta arasında geçen Peleponnes Savaşları, Isparta’nın 

üstünlüğü ile sona ermiştir.

Yunanlılarda çok tanrılı bir din mevcuttu. Yunan tanrılarının, Yunanistan’ın en yüksek dağı olan Olimpos Dağı’nda 

yaşadıklarına inanılır, her dört yılda bir tanrı Zeus adına olimpiyat oyunları düzenlenirdi.

NOT

 •  Yunanistan’da sırasıyla monarşi, oligarşi (aristokrasi) ve demokrasi yönetimleri görülmüştür. Ancak 

Yunanistan’da geçerli olan demokraside ancak soylular devlet yönetimine katılıyor, seçiyor ve seçilebiliyordu. 

Orta sınıf ve kölelerin hiçbir hakları yoktu. Solon ve Klistenes reformlarından sonra orta sınıf yönetime katılmış-

tır.

 •  Yunan uygarlığı tarih, tıp, geometri ve felsefe gibi alanlarda önemli ilerlemeler sağlamış; Sokrates, Eflatun ve 

Aristo bilime önemli katkıda bulunmuştur.

 • Yunan dünyasında doğa tanrılarına tapılırdı.

 • Tanrılar adına yapılan olimpiyat adlı spor karşılaşmaları kültürel birliğin sağlanmasında etkili olmuştur.

 • M.Ö IV. yüzyılın 2. yarısında Makedonyalıların egemenliği altına girmiştir.

 

Aristoteles (Aristo) Sokrates (Sokrat)
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 d) İskender İmparatorluğu (Makedonya)

 

 • Makedonya kralı II. Filip, Yunanistan’ı ele geçirerek Helen Birliği’ni kurmuştur.

 •  II. Filip’in oğlu Büyük İskender, dünyaya egemen olmak ve Doğu - Batı mücadelesine son vererek bu kültürle-

ri birleştirmek için M.Ö 334 yılında Asya Seferi’ne çıkmıştır.

 •  İskender, Asya Seferi sırasında Persleri Gronikos, İssos savaşlarında yenilgiye uğratmış ve Pers Devleti’nin 

egemenliğine son vermiştir. (M.Ö 331)

 •  Büyük İskender’in fetihleri sonunda Hindistan’a kadar yayılmış olan Yunan uygarlığının, doğu uygarlıklarıyla 

karışmasından doğan yeni uygarlık dönemine Helenizm Dönemi (M.Ö 330 - 30) denir.

 • Hindistan’a kadar uzanan İskender, sefer dönüşünde Babil’de ölmüştür. 

 •  İskender’in ölümünden sonra ülke, İskender’in generalleri arasında paylaşılmış, imparatorluk toprakları üzerinde 

üç krallık kurulmuştur.

Makedonya İmparatorluğu (İskender’in ölümünden sonra)

Makedonya 

Krall›ğ›

(Antigonitler)

Anadolu Krall›ğ›

(Selevkoslar)

M›s›r 

Krall›ğ›

(Ptolemeler)

• Pontus

• Kapadokya

• Bitinya

• Bergama Krallıkları

Anadolu’da 

Helenistik

Dönem

(M.Ö 330 - 30)1
4

2
4

3
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Pontus ve Kapadokya krallıkları Doğu, Bitinya ve Bergama krallıkları ise Batı uygarlığının temsilcisi olmuştur. 

Özellikle Bergama krallığı parşömen kağıdını bulmuş, bilim, sanat ve kültürel yönden gelişmiştir.

NOT

Büyük İskender’in Büstü Bergama – İzmir

 6) ROMA İMPARATORLUĞU
 •  Roma şehri, M.Ö 753 yılında Latinler tarafından kurulmuştur.

 • Roma siyasal tarihinin üç dönemi vardır:

  – Krallık Dönemi (M.Ö 753 - 510)

  – Cumhuriyet Dönemi (M.Ö 510 - 30)

  – İmparatorluk Dönemi (M.Ö 30 - M.S 476)

 • Roma İmparatorluğu zamanında bütün Akdeniz ilk kez tek bir devletin egemenliği altına girmiştir.

 • Plepler ve patriciler arasında uzun süren çatışmalar ortaya çıkmış, bu çatışmaların sonucunda plepler ile pat-

riciler arasındaki sınıfsal farklılıkları ortadan kaldırmak için "12 Levha Kanunları" adıyla bilinen hukuki 

düzenlemeler yapılmıştır.

 •  Mimari ve sanatsal açıdan büyük bir gelişme gösteren Roma İmparatorluğu’nun Anadolu’da yaptığı en güzel 

mimari eserler İstanbul’daki Bozdoğan (Valens) Kemeri, Ankara’daki Ogüst Mabedi ve Roma Hamamı ile 

Antalya’daki Aspendos Tiyatrosu’dur.

 •  Roma topraklarında ortaya çıkan Hıristiyanlık, 313 Milano Fermanı ile Roma’da serbest bırakılmış, 381’de 

devletin resmi dini haline gelmiştir.

 •  Krallık Dönemi’nde krala yardımcı senato bulunmuştur. Cumhuriyet Dönemi'nde ise Roma konsüller tarafından 

yönetilmiştir. Konsüller, senato tarafından seçilip senatoya ve meclise karşı sorumlu olmuşlardır.

 • Tüm İlkçağ toplumları köle işgücünden yararlanmıştır. Bu konuda en etkili olan imparatorluk ise Roma’dır.

 • Pers, Makedonya ve Roma orduları ilkçağın en güçlü ordularıydı.

 •  Kavimler Göçü sonunda Batı ve Doğu Roma olmak üzere ikiye ayrılmıştır (395). Batı Roma İmparatorluğu 476 

yılında, Doğu Roma İmparatorluğu (Bizans) ise 1453’te yıkılmıştır.
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M.S  395’te Doğu ve Batı Roma İmparatorluğu

Romalılar Anadolu’da birçok bayındırlık faaliyetinde bulunarak, ulaşımı kolaylaştırmış ve mekan birliğini sağlamışlar-

dır. Anadolu’ya yerleşmedikleri için, yerli kültürler yaşamaya devam etmiş, dolayısıyla kültürel birlik sağlanamamış-

tır.

NOT

– 12 Levha Yasaları’nın hazırlanması

–  Güneş takvimi konusunda ilk çalışmanın yapılması

–  Paranın bulunması

–  Anadolu’nun tarih çağına girmesi

Yukar›daki gelişmelerle, aşağ›daki İlkçağ toplumlar›ndan hangisi aras›nda bağlant› kurulamaz?

A) Lidyalılar B) Mısırlılar C) Romalılar D) Hititler E) İyonlar

Kendini Dene

Julius Ceaser Aspendos TiyatrosuOgüst Mabedi (Ankara)
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4

 İlkçağa ait aşağıdaki gelişmelerin karşısına, ilgili olduğu uygarlıkları yazınız.

 1. Kadeş Antlaşması    ➜	 ...........................................................

 2. Kolonicilik faaliyetlerinin başlaması  ➜	 ............................................................

 3. Tarafsız tarih yazıcılığının başlatılması  ➜	 ...........................................................

 4. Alfabenin bulunması    ➜	 ...........................................................

 5. Tarımı korumak için özel kanunlar yapılması  ➜	 ...........................................................

 6. Yazının Anadolu'ya taşınması  ➜	 ...........................................................

 7. Firavunlar için piramitlerin yapılması  ➜	 ...........................................................

 8. Posta örgütünün oluşturulması   ➜	 ...........................................................

 9. Tarihte ilk defa paranın kullanılması  ➜	 ...........................................................

 10. Hıristiyanlığın doğması   ➜	 ...........................................................

 11. Parşömen kağıdının kullanılması   ➜	 ...........................................................

5

 Aşağıdaki açıklamaları okuyup yanlarına "D" veya "Y" yazarak doğru ya da yanlış olduğunu belirtiniz. 

Verilen bilgiler yanlışsa altındaki boşluğa doğrusunu yazınız.

 
1. İran'da yaşayan Persler istilacı ve yayılmacı bir siyaset izlemişlerdir.

 ..........................................................................................................................................

2. Fenikeliler alfabeyi bulmuşlardır.

..........................................................................................................................................

3. İlk tek tanrılı din inancı Roma'da ortaya çıkmıştır.

..........................................................................................................................................

4. Yunanlılar tarafından düzenlenen olimpiyat oyunları, Yunanistan'da siyasi birliğin sağlanma-

sında etkili olmuştur.

..........................................................................................................................................

5. Makedonya Kralı Büyük İskender çıktığı Asya Seferi'nde Pers Devleti'nin egemenliğine son 

vermiştir.

..........................................................................................................................................

6. İlkçağın en gelişmiş yasaları Romalılar tarafından oluşturulan 12 Levha Kanunları'dır.

..........................................................................................................................................
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7) HİNT UYGARLIĞI

 •  Doğal kaynakları açısından zengin olan Hindistan, tarih boyunca bu özelliğinden dolayı birçok kavmin istilasına 

uğramıştır.

 •  Orta Asya’dan Hindistan’a gelen Ariler kültürlerini bölgeye taşımışlar, ancak merkezi otoriteyi sağlayamamışlar-

dır. Bu nedenle bölgede “racalık” denilen küçük prenslikler kurulmuştur.

 •  Ariler, Hindistan’a “kast sistemi” ni taşımışlardır. Kast, meslekleri babadan oğula geçen ve aynı geleneklere 

bağlı bulunan çeşitli sosyal sınıflardan oluşan bir sistemdir.

 • Kast dört gruba ayrılırdı:

 
Brah- 

manlar
(Din adamları)

(Soylular, askerler)

(Tüccarlar, çiftçiler)

(İşçiler, zanaatkarlar)

Kşadriyalar

Vaysiyalar

Südralar

 • Kast sisteminin dışında kabul edilen paryalar bulunmaktaydı (Köleler).     

Hint Uygarl›ğ›

 •  Bu sisteme tepki olarak Budizm doğmuş; ancak Hindistan’da yayılması 

engellenmiştir.

 

 8) ÇİN UYGARLIĞI

 •  Çin uygarlığının oluşmasında Çin kültürünün yanında Türk, Moğol ve Tibet 

Çin Seddi

kültürleri de etkili olmuştur.

 •  Çin’de “tanrının oğlu” ünvanını taşıyan imparatorların kutsal olduğuna 

inanılmıştır.

 •  Ekonomi büyük ölçüde tarıma dayandırılmış; ancak tarımın yanında 

ipek, porselen ve kumaş üretimi de yapılmıştır. Çinli tüccarlar İpek Yolu 

aracılığıyla Çin’den Roma’ya kadar olan bölgede ticari faaliyetlerde bu-

lunmuşlardır.

 • Çin’de en yaygın inançlar Konfüçyüsçülük, Taoizm ve Budizm’dir.  

 • Çin Seddi ve Budist tapınakları Çin mimarisinin en güzel örnekleridir.

 • Çinliler, mürekkep, kağıt, matbaa, barut ve pusulayı bularak dünyada birçok gelişmeye öncülük etmiştir.
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Örnek

 Kültür, bir millete ait maddi ve manevi değerler bütünüdür. Bu değerler çeşitli yollarla dünyanın farklı bölgelerine 
taşınmış ve kültürler arası etkileşim meydana gelmiştir. Bunun sonucunda da zaman içerisinde uygarlık adı verilen 
milletlerarası ortak değerler oluşmuştur.

 Buna göre;

 I. Savaş

 II. Göç

 III. Ticaret

 gibi etkenlerden hangilerinin, kültürel etkileşime yol açan ve uygarlığın oluşumunda etkili olan unsurlar ara-
sında yer aldığı savunulabilir?

 A) I, II ve III B) I ve II  C) Yalnız II  D) Yalnız III E) I ve III

Çözüm

 Savaşlar, ticari ilişkiler ve göçler kültürel etkileşime yol açan ve uygarlığın oluşumunda etkili olan unsurlar ara-

sında yer almaktadır.

YANIT A

 

6

Aşağıda İlkçağ uygarlıkları ve onlara ait bazı kavramlar verilmiştir. Kavramların başında bulunan harfi, ilgili ol-

duğu uygarlığın önündeki noktalı bölüme yazarak doğru eşleştirmeyi yapınız.

 

 KAVRAMLAR

A. Satraplık

B. Kast sistemi

C. Kibele

D. On İki Levha Kanunları

E. İlk yazı

F. Güneş takvimi

G. Kral Yolu

H. Pankuş Meclisi

I. Hammurabi Kanunları

İ. Olimpiyat oyunları

J. İlk tek tanrılı din

                   

 UYGARLIKLAR

 ............ Romalılar

 ............ Sümerler

 ............ Mısırlılar

 ............ Persler

 ............ Yunanlılar

 ............ Hititler

 ............ İbraniler

 ............ Lidyalılar

 ............ Frigler

 ............ Hintliler

 ............ Babiller
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1. Eski doğu uygarlıklarıyla batı uygarlıkları arasında 

köprü görevi gören Anadolu, denizlerin geçit vermediği 

tarihlerde göçlere olanak vermiştir. Bu durum, Anado-

lu'ya değişik kavimlerin gelmelerine ve uygarlık oluş-

turmalarına yol açmıştır.

 Buna göre, eskiçağda Anadolu'nun aşağıdaki 

özelliklerinden hangisinin, uygarlık gelişiminde 

etkili olduğu savunulabilir?

 A) Coğrafi konumu

 B) Toplumsal yaşam biçimi

 C) Ekonomik etkinlikleri

 D) Hukuk sistemleri

 E) Dinsel inanışları

2. Hititler döneminde alınan aşağıdaki önlemler-

den hangisi, merkezi yönetimi güçlendirme 

amacına yöneliktir?

 A) Kraliçenin, devlet işlerinde söz sahibi olması

 B) Yönetimde yetenekli kişilere görev verilmesi

 C) Pankuş Meclisi'ne kralı yargılama yetkisinin ve-

rilmesi

 D) Feodal beylerin yerini, merkezden gönderilen 

valilerin alması

 E) Kral tarafından tanrıya hesap vermek amacıyla 

yıllıklar yazılması

3. "Friglerde öküz kesme ve saban kırmanın cezası 

ölümdü." anlatımından çıkarılacak en doğru yargı 

aşağıdakilerden hangisidir?

 A) Friglerde kanun gücü egemendir.

 B) Frig yasaları, Hitit yasalarından etkilenmiştir.

 C) Friglerin gelişmiş bir hukuk düzeni vardır.

 D) Frigler ticarete kısıtlama getirmeye çalışmakta-

dır. 

 E) Friglerde tarım ve hayvancılığa önem verilmek-

tedir.

4. İlk Çağ'da Anadolu'da İyonlar döneminde bilim ve 

kültürde gelişmeler sağlanmıştır.

 Bu gelişmelerin yaşanmasında;

 I. Özgür düşünce

 II. Bilgi birikimi

 III. Sınıf farklılığı

 IV. Değişik kültürlerle etkileşim

 durumlarından hangilerinin etktili olduğu ileri 

sürülemez?

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

   D) Yalnız III E) II ve IV

5. Emel: "....... siyasi birliklerini M.Ö. 900'lü yıllarda kur-

muş, maden işlemeciliği ve kaya oymacılığında geliş-

mişlerdir. En önemli ekonomik etkinliği hayvancılık 

olan bu uygarlık, kaleler, su kanalları ve su bentleri 

yapmış, hatta günümüzde bile varlığını koruyan geliş-

miş bir sulama kanalı ve şehir içme suyu sistemi kur-

muştur.

 Bu diyalogda sözü edilen uygarlık aşağıdakiler-

den hangisidir?

 A) Hitit  B) Lidya  C) Urartu

   D) İyon  E) Frig

6. İlk Çağ'larda Dicle ve Fırat Nehirleri arasındaki bölge-

ye Mezopotamya adı verilmiştir. Burası verimli toprak-

lara sahip olduğundan sık sık istilalara uğramış, dışa-

rıdan birçok kavim buraya gelerek yerleşmiştir.

 Bu durumun Mezopotamya ile ilgili;

 I. Çeşitli uygarlıklar kurulmuştur.

 II. Jeopolitik konumu önemli olan bir yerdir.

 III. En eski yerleşim merkezidir.

 yargılarından hangilerinin kanıtı olduğu ileri sü-

rülebilir?

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

   D) I ve III  E) II ve III
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7. Sümerlerde toprak, tanrıların malı sayıldığı için rahip-

ler denetiminde işletiliyor, ürünlerin büyük bir kısmı da 

mabetlere bırakılıyordu. Tarımsal üretimi artırmayı 

amaçlayan insanlar, su baskınlarından korunmak için 

setler yapmışlar, topraklarını düzenli bir şekilde sula-

mak için sulama kanalları açmışlardı.

 Bu bilgiye bakılarak, Sümerlerle ilgili aşağıdaki 

yargılardan hangisine ulaşılamaz?

 A) Ekonomilerinin tarıma dayandığı

 B) Özel mülkiyetin gelişmediği

 C) Dinin, toplum üzerinde etkili olduğu

 D) Birden fazla tanrıya inanıldığı

 E) Toprakların belirli ellerde toplandığı

8. İlk Çağ'da Mısır'da sermaye ve üretim araçlarının tek 

sahibi olan firavun, köle emeğiyle üretilen malın top-

landığı merkez konumundaydı. Serbest emek sahibi 

gruplar firavuna bağımlıydılar ve hizmetlerini ona ver-

mek zorundaydılar.

 Bu duruma bakılarak, Mısır uygarlığı ile ilgili;

 I. "Köleci toplum" anlayışını ortaya koyan ekono-

mik ilişkilerin söz konusu olduğu

 II. Özel mülkiyet anlayışının gelişmediği

 III. Kölelerin de bazı haklara sahip olduğu

 yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

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

   D) Yalnız II E) I ve III

9. İlk Çağ'da Mısır'da, tarım ürünlerinden alınan vergile-

rin hesaplanması matematiğin, Nil Nehri'nin taşma 

zamanının hesaplanması ve Nil sularının taşmasıyla 

bozulan arazi sınırlarının belirlenmesi ise astronomi ve 

geometrinin gelişmesinde etkili olmuştur.

 Buna göre Mısır'da bilimin gelişmesinde;

 I. Toplumsal gereksinmeler

 II. Doğa olayları

 III. Ekonomik yaşam biçimi

 gibi etkenlerden hangilerinin etkili olduğu ileri 

sürülebilir?

 A) Yalnız I B) I ve II  C) I ve III

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

10. İlk Çağ'da Mısır'da ihtiyaçlar insanları bilimsel çalışma-

lara yönlendirmiştir.

 Aşağıdakilerden hangisi, buna örnek olarak 

gösterilemez?

 A) Ahiret inancının varlığı - Tıp ve mumyacılığın 

gelişmesi

 B) Nil Nehri'nin taşma zamanının hesaplanması - 

Astronominin gelişmesi

 C) Ülke dışına satılan mal ve ürünlerin kaydedilme-

si - Eczacılığın gelişmesi

 D) Tarım ürünlerinden alınan vergilerin belirlenmesi 

- Matematiğin gelişmesi

 E) Anıt mezarların yapılması - Mimarinin gelişmesi

11. İlk Çağ'da Mezopotamya, Mısır ve Anadolu'da 

ordu ve askerliğe önem verilmesi aşağıdakiler-

den daha çok hangisiyle açıklanabilir?

 A) Bu bölgelerin sık sık saldırıya uğramasıyla

 B) Çevre kültürler ile iletişime geçilmesiyle

 C) Diplomatik girişimlerde bulunulmasıyla

 D) Yöneten - yönetilen ilişkilerinin güçlü olmasıyla

 E) Gelişmiş bir yönetim anlayışına sahip olunma-

sıyla

12. İlk Çağ'da Yunanistan'da tarıma elverişli arazile-

rin azlığı ve nüfusun hızla artmasının;

 I. Deniz ticaretinin önem kazanması

 II. Kolonicilik faaliyetlerinde bulunulması

 III. Siyasi ve kültürel birliğin sağlanması

 gelişmelerinden hangilerine ortam hazırladığı 

söylenebilir?

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

   D) I ve II  E) II ve III
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1. Eski doğu ve batı uygarlıkları arasında bir köprü 
görevi gören Anadolu'nun tarih boyunca birçok göç 
dalgasına ve istila hareketine uğraması, birçok kav-
min Anadolu'ya yerleşerek burada uygarlıklar mey-
dana getirmesi Anadolu'nun coğrafi konumu ile ya-
kından ilgilidir.

YA NIT A

2. Hititlerde feodal beylerin ortadan kaldırılarak, yerle-
rine merkezden valiler gönderilmesinde amaç, mer-
kezi yönetimi güçlendirmektir.

YA NIT D

3. Friglerin tarımı korumak için sert yasalar yapmaları, 
saban kırmanın ve öküz öldürmenin cezasının ölüm 
olması, onların tarım ve hayvancılığa verdikleri öne-
mi göstermektedir.

YA NIT E

4. İyonların şehir devletleri şeklinde örgütlenmeleri ve 
dolayısıyla özgür düşünce ortamının bulunması, 
bilgi birikimi, önemli kara ve deniz ticaret yollarının 
kesiştiği bölgede yer almalarının da etkisiyle değişik 
kültürlerle etkileşim içine girmeleri, bilimsel ve kültü-
rel gelişmeler yaşamalarında etkili olmuştur. Bu 
gelişmelerin sosyal sınıf farklılıkları ile ilgisi bulun-
mamaktadır.

YA NIT D

5. Verilen diyalogda yer alan bilgilere bakılarak, sözü 
edilen uygarlığın Urartular olduğu söylenebilir.

YA NIT C

6. Mezopotamya ile ilgili verilen açıklamaya bakılarak; 
jeopolitik bakımdan önemli bir bölge olduğu ve bu-
rada çeşitli uygarlıkların kurulduğu yargılarına ulaşı-
labilir. Fakat en eski yerleşim merkezi olduğu bilgisi 
yanlış olup bu ifadeye ulaşılamaz.

YA NIT B
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7. Verilen açıklamaya bakılarak; Sümerlerde ekonomi-
nin tarıma dayandığı, özel mülkiyetin gelişmediği, 
dinin toplum üzerinde etkili olduğu ve birden fazla 
tanrıya inanıldığı yargılarına ulaşılabilir. Ancak top-
rakların belirli ellerde toplandığı ile ilgili bir ifade 
bulunmamaktadır.

YA NIT E

8. Verilen açıklamaya bakılarak, "köleci toplum" anla-
yışını ortaya koyan ekonomik ilişkilerin bulunduğu 
ve özel mülkiyet anlayışının gelişmediği yargılarına 
ulaşılabilir. Ancak kölelerin sahip olduğu bir haktan 
söz edilmemektedir.

YA NIT B

9. Verilen açıklamaya bakılarak, Mısır'da bilimin geliş-
mesinde toplumsal gereksinimler, doğa olayları ve 
ekonomik faaliyetlerin etkili olduğu yargılarına ulaşı-
labilir.

YA NIT D

10. Mısır'da ahiret inancı tıp ve mumyacılığın, Nil 
Nehri'nin taşma zamanının hesaplanması astrono-
minin, tarım ürünlerinden alınan vergilerin belirlen-
mesi matematiğin, anıtmezarların yapılması da mi-
marinin gelişmesinde etkili olup ihtiyaçların insanları 
bilimsel çalışmalara yönlendirdiğine birer örnektir. 
Fakat ülke dışına satılan mal ve ürünlerin kaydedil-
mesi ile eczacılığın gelişmesi arasında bir bağlantı 
yoktur.

YA NIT C

11. İlkçağda Mezopotamya,Mısır ve Anadolu'da ordu ve 
askerliğe önem verilmesi, bu bölgelerin sık sık sal-
dırıya uğramasıyla ilgilidir.

YA NIT A

 

12. İlkçağda Yunanistan'da toprakların tarıma elverişli 
olmaması ve artan nüfusun ihtiyaçlarının karşılana-
maması, Yunanlıları deniz ticaretine ve kolonicilik 
faaliyetlerine yöneltmiştir.

YA NIT D
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1. Ana do lu uy gar l›k la r›n dan olan Lid ya l› lar, Efes'ten 

Sus'a ka dar uza nan Kral Yo lu'nu yap m›fl lar ve bu 

yol üze rin de de ği flim ara c› ola rak pa ra y› kul lan ma ya 

bafl la m›fl lar d›r.

 Bu du rum Lid ya lı lar la il gi li aşa ğı da ki ler den han-

gi si ne ka nıt ola bi lir?

 A) Ge nifl s› n›r la ra sa hip ol du kla r› na

 B) Ti ca ri fa ali yet le ri  ge lifl tir di kle ri ne

 C) Or du la r› n›n güç lü ol du ğu na

 D) Or du la r› n›n pa ra l› as ker ler den olufl tu ğu na

 E) Sa na tla r› n›n ‹yon sa na t›y la ben zer lik gös ter di ği-

ne

2. Hi tit ler, tan r› la r› na he sap ver mek ama c›y la kral la r›-

n›n yap t›k la r› n› an la tan ve anal di ye ad lan d› r› lan 

y›l l›k lar tut mufl lar d›r. Hi tit anal la r›n da, ya p› lan ba fla-

r› l› ifl le rin ya n›n da ba fla r› s›z l›k la ra da yer ve ril mifl tir.

 Bu bilgiye dayanarak, Hi tit ler le il gi li aşa ğı da ki-

ler den han gi si ne ula şı la bi lir?

 A) Mefl ru ti yet ben ze ri bir yö ne tim uy gu la d›k la r› na

 B) Me de ni hu ku ka önem ver dik le ri ne

 C) Kah ra man l›k la r› an la tan ede bi eser ler olufl tur-

duk la r› na

 D) Ta raf s›z ta rih ya z› m› n› ger çek lefl tir dik le ri ne

 E) Tek  tan r› l› din le re inan d›k la r› na

3. Hi tit le rin, ül ke ye yer le şen ya ban cı la ra ve top ra ğı 

ol ma yan hal ka top rak da ğı ta rak boş ara zi yi de-

ğer len dir me po li ti ka sı iz le me le rin de ki te mel 

ama cın aşa ğı da ki ler den han gi si ol du ğu söy le-

ne bi lir?

 A) Ver gi top la ma da ko lay l›k sağ la mak

 B) Ti ca ri can lan may la eko no mi yi dü zelt mek

 C) S› n›f fark l› l›k la r› n› or ta dan kal d›r mak

 D) Soy lu la r›n ç› kar la r› n› ko ru mak

 E) Üre tim ar t› fl› sağ la ya rak eko no mi yi can lan d›r mak

4. Mı sır Uy gar lı ğı’nda,

 I. Nil neh ri nin tafl ma za ma n› n›n he sap lan ma s› 

ast ro no mi bi li mi nin doğ ma s› na,

 II. Nil su la r› n›n tafl ma s›y la bo zu lan ara zi s› n›r la r› n›n 

be lir len me si ge omet ri bi li mi nin doğ ma s› na,

 III. ölüm den son ra ya fla m›n de vam ede ce ği ne ina-

n›l ma s› ana to mi bi li mi nin doğ ma s› na yol aç m›fl-

t›r.

 Bu ge liş me ler den han gi le ri, bi lim le rin di ni ina-

nış la rın et ki siy le or ta ya çık tı ğı nın gös ter ge si dir?

 A) Yal n›z III B) Yal n›z I  C) I ve II

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

5. Asur lu tüc car lar, Ana do lu’da “Ka rum” de ni len pa zar 

yer le ri ku ra rak, Me zo po tam ya’dan ge tir dik le ri mal-

la r› al t›n ve gü müfl kar fl› l› ğ›n da sat m›fl lar d›r.

 Bu na gö re;

 I. Ti ca ret sa ye sin de Ana do lu’dan Me zo po tam ya’ya 

de ğer li ma den ak› fl› sağ lan m›fl t›r. 

 II. ‹ki böl ge uy gar l›k la r› ara s›n da et ki le flim ya flan-

m›fl t›r.

 III. De ği flim ara c› ola rak kul la n› lan pa ra sa ye sin de 

ti ca ri fa ali yet ler ge lifl mifl tir. 

 yar gı la rın dan han gi le ri ne ula şı la maz?

 A) Yal n›z I B) Yal n›z II  C) Yal n›z III

   D) I ve III  E) II ve III 

6. Asya'nın güneyinde bulunan Hindistan; verimli top-

raklara, zengin doğal kaynaklara, yaşamaya elve-

rişli iklime sahip olmasından dolayı sürekli değişik 

kavimlerin istila ve işgallerine uğramıştır.

 Bu  durum Hindistan'da,

 I. farklı din, dil ve kültürlerin ortaya çıkması,

 II. merkezi yönetimin güçlenmesi,

 III. tek tanrılı din inancının yayılması

 gelişmelerinden hangilerine ortam hazırlamıştır?

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

   D) I ve II E) II ve III
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7. • Bü yük ‹s ken der’in As ya Se fe ri so nun da Es ki 

Yu nan ve Do ğu uy gar l›k la r› n›n kay nafl ma s›y la 

He le nizm uy gar l› ğ› doğ mufl tur.

 • Ro ma ‹m pa ra tor lu ğu’nda M› s›r se fe ri so nun da 

M› s›r tak vi min den ya rar la n› la rak Jül yen tak vi mi 

ya p›l m›fl t›r.

 Bu na gö re, aşa ğı da ki yar gı lar dan han gi si ne ula-

şı la bi lir?

 A) ‹lk çağ ’da uy gar l›k lar ara s›n da din sa vafl la r› yo-

ğun ola rak ya flan m›fl t›r.

 B) Kül tür ler ara s› et ki le flim hü küm dar la r›n ki fli lik le-

ri ne bağ l› ol mufl tur.

 C) As ya’dan Av ru pa’ya her dö nem de sal d› r› lar ol-

mufl tur.

 D) Me zo po tam ya ve M› s›r uy gar l›k la r› He le nizm 

Uy gar l› ğ›’ndan son ra or ta ya ç›k m›fl t›r.

 E) Kül tür le r ara s› et ki le flim de sa vafl la r›n önem li 

kat k› s› ol mufl tur. 

8. Pers ler ül ke le ri ni sat rap l›k la ra bö le rek yö net mifl ler, 

her sat rap l› ğ›n ba fl› na mer kez den gön der dik le ri va-

li le r ata m›fl lar d›r. Bu uy gu la ma Yu nan ve Ro ma 

dev let ya p› la r› n› da et ki le mifl tir.

 Bu bil gi ye da ya na rak;

 I. Mer ke zi yö ne ti me önem ve ril mifl tir.

 II. Kur duk la r› sis tem da ha son ra ki uy gar l›k la r› et-

ki le mifl tir.

 III. S› n›f l› top lum ya p› s› so na er di ril mifl tir.

 yar gı la rın dan han gi le ri ne ula şı la bi lir?

 A) Yal n›z I B) I ve II  C) I ve III

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

9. Me zo po tam ya’nın ilk uy gar lık la rın mer ke zi ol ma-

sın da,

 I. göç yol la r› üze rin de bu lun ma s›,

 II. ve rim li top rak la ra sa hip ol ma s›,

 III. çok tanr›l› dinlere inan›lmas›

 özel lik le rin den han gi le ri nin et ki li ol du ğu sa vu-

nu la maz?

 A) Yal n›z I B) Yal n›z II  C) Yal n›z III

   D) I ve II  E) II ve III

10. İlkçağ'da bölgeler arası ticaret özellikle Ön Asya, 

Mısır, Suriye ve Hindistan arasında yoğun olarak 

yaşanmıştır. Örneğin, Mezopotamyalı tüccarlar, Su-

riye ve Anadolu'dan kereste ve maden, Hindistan'dan 

ise fildişi getirmişlerdir.

 Buna göre, aşağıdaki yargılardan hangisine 

ulaşılamaz?

 

 A) Toplumlararası etkileşim yaşanmıştır.

 B) Farklı ihtiyaçlar, farklı bölgelerden giderilmiştir.

 C) Ticaret İlkçağ'ın önemli uğraşlarından biri ol-

muştur.

 D) Paranın bulunmuş olması ticari faaliyetleri 

sınırlandırmıştır.

 E) Bölgelerin birbirine uzaklığı ticareti engelleme-

miştir.

11. Mezopotamya'da kurulan ve birbirinden bağımsız 

olan Sümer şehir devletlerinin başında dini ve siyasi 

güce sahip "patesi" adı verilen rahip-krallar bulu-

nurdu.

 Bu özellik Sümerlerde,

 I. merkeziyetçi olmayan bir siyasi yapının olması,

 II. teokratik yönetim anlayışının görülmesi,

 III. bilim alanında önemli gelişmeler yaşanması

 durumlarından hangilerine kanıt olamaz?

 A) Yal n›z I B) Yal n›z II  C) Yal n›z III

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

 

12. Hi tit ler de özel mül ki yet hak kı nın ya sa lar la gü-

ven ce al tı na alın ma sı, aşa ğı da ki ler den han gi si-

ne önem ve ril di ği ne ka nıt ola rak gös te ri le bi lir?

 

 A) S› n›f fark la r› na

 B) ‹ba det le rin öz gür ce ya p›l ma s› na

 C) La ik dev let an la y› fl› na

 D) Ki fli hak la r› na

 E) Öz gür dü flün ce ha ya t› na
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1. İlk çağ’da mey da na ge len aşa ğı da ki ge liş me le rin 

han gi sin de ti ca ri iliş ki le rin et ki si ol ma mış tır?

 A)  Asur lu la r›n Ana do lu’ya ya z› y› ge tir me sin de

 B) Yu nanl›lar›n ko lo ni ler kur ma s›n da

 C) Lid ya l› la r›n Kral Yo lu’nu yap ma s›n da

 D) M› s›r l› la r›n ölü le ri ni mum ya la ya rak göm me sin de

 E) Lid ya l› la r›n pa ra y› bul ma s›n da

2. İlk çağ uy gar lık la rı nın aşa ğı da ki uy gu la ma la rın-

dan han gi si nin mer ke zi oto ri te yi ar tır mak ama-

cıy la ya pıl dı ğı söy le ne mez?

 A) Sü mer li le rin fle hir dev let le ri kur ma s›

 B) Ro ma l› la r›n, im pa ra tor lu ğun en uzak böl ge le re 

ka dar ula flan yol lar yap ma s›

 C) Hi tit ler de fe odal bey le rin kral l› ğa bağ l› ha le ge-

ti ril me si

 D) Pers ler de ül ke için de ki ida ri du ru mu de net le yen 

flah gö zü ve flah ku la ğ› ad› ve ri len ki fli le rin ol ma s›

 E) Pers le rin ele ge çir dik le ri böl ge le ri sat rap l›k la ra 

bö lüp mer ke ze bağ la ma s›

3. M› s›r, Me zo po tam ya, Çin ve Hint uy gar l›k la r› dün ya-

n›n bi li nen en es ki uy gar l›k la r› d›r.

 Bu uy gar lık la rın ku rul ma sın da aşa ğı da ki ler den 

han gi si nin da ha et ki li ol du ğu söy le ne bi lir?

 A) Göç yol la r› üze rin de bu lun ma la r› n›n

 B) Coğ ra fi ko flul la r› n›n el ve rifl li olmas›n›n

 C) Ti ca ri ya fla mlar›n›n ge lifl mifl  olmas›n›n

 D) Ya z› l› dö ne me er ken geç me le ri nin

 E) Top lum sal s› n›f la r›n var l› ğ› n›n

4. İlk çağ’da İyon la rın bi lim, kül tür ve dü şün ce ha-

ya tın da  ge liş me gös ter me si, aşa ğı da ki ler den 

han gi si ne bağ la na maz?

 A) fie hir dev let le ri ha lin de ör güt len me le ri ne

 B) Ekonomik aç›dan zengin olmalar›na

 C) De mok ra tik bir yö ne ti me sa hip ol ma la r› na

 D) Ti ca ret yol la r› üze rin de ku rul ma la r› na

 E) As ke ri yön den güç lü kom flu la ra sa hip ol ma la r› na

5. Lid ya l› lar, ti ca ri et kin lik ler so nu cun da k› sa sü re de 

zen gin lefl mifl ler; an cak si ya si var l›k la r› n› uzun sü re 

ko ru ya ma m›fl lar d›r.

 Bu du ru mun te mel ne de ni nin aşa ğı da ki ler den 

han gi si ol du ğu söy le ne bi lir?

 

 A) Çok  tan r› l› inan c›n be nim sen me si

 B) S› n›f l› bir top lum ya p› s› n›n bu lun ma s›

 C) Or du la r› n›n pa ra l› as ker ler den olufl ma s›

 D) El le rin de ye ter li sa vafl tek no lo ji si nin bu lun ma ma s›

 E) Ti ca ret yol la r› n›n de ğifl me si

6. Sü mer kra l›, hey ke li nin üze ri ne sos yal re form la r› n›, 

esir kö le le ri ser best b› rak t› ğ› n›, zen gi ne fa ki ri, güç-

lü ye za y› f› ez dirt me di ği ni an la tan bir me tin yaz d›r-

m›fl t›r.

 Bu met ne da ya na rak, Sü mer kra lı nın uy gu la ma-

la rı ta rih te aşa ğı da ki ler den han gi si nin baş lan-

gı cı ola rak ni te len di ri le bi lir?

 A) Sos yal dev let an la y› fl› n›n

 B) Fe oda li te nin

 C) Eya let sis te mi nin

 D) Mut lak kral l› ğ›n

 E) Te ok ra tik dev let ifl le yi fli nin
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7. Top lum la r›n ya fla d›k la r› coğ raf ya lar o top lu mun fle-

kil len me sin de et ki li ol mufl tur.

 Aşa ğı da ki ler den han gi si nin bu yar gı ya ör nek 

oluş tur du ğu sa vu nu la maz?

 A)  Yu nan l› la r›n de niz ti ca re ti yap ma s›

 B) M› s›r’da Nil va di sin de ta r›m ya p›l ma s› 

 C) Frig ya’ da ta r› m› ko ru yan sert ya sa lar ya p›l ma s› 

 D) Sü mer le rin ast ro no mi ala n›n da ge lifl me si 

 E) Urar tu la r›n su ka na lla r› yap ma s›

8. İlk çağ’da Ana do lu’da,

 I. ai le, mül ki yet gi bi hü küm le ri içe ren Hi tit ya sa la-

r› n›n Sü mer ler le ben zer lik gös ter me si,

 II. Urar tu la r›n, Asur çi vi ya z› s› n› kul lan ma s›,

 III. ‹yon ya l› la r›n da Yu nan l› lar gi bi çok tan r› l› bir 

inan ca sa hip ol ma s›

 ge liş me le rin den han gi le ri, Me zo po tam ya ile kül-

tü rel et ki le şi min ya şan dı ğı na ka nıt gös te ri le bi-

lir?

 A) Yal n›z I B) Yal n›z II  C) Yal n›z III

   D) II ve III  E) I ve II

9. İlk çağ’da Pers le rin pos ta ör gü tü nü kur ma sı, 

aşa ğı da ki ler den han gi si nin gü cü nün art ma sı na 

or tam ha zır la mış tır?

 

 A) Mer ke zi oto ri te nin

 B) Ta r›m sal uğ rafl la r›n

 C) Ko lo ni ci lik fa ali yet le ri nin

 D) Ba ğ›m s›z l›k bi lin ci nin

 E) Te ok ra tik dü ze nin

10. ‹lk çağ’ da  Fe ni ke, Yu nan ve ‹yon uy gar l›k la r› bir bir-

le ri ne pek çok alan da ben zer lik gös ter mifl ler dir.

 Aşa ğı da ki ler den han gi si bu ben zer lik ler ara sın-

da gös te ri le mez?

 

 A) fie hir dev let le ri flek lin de yö ne til me le ri

 B) Ana do lu’da ku rul mufl ol ma la r›

 C) De niz ci lik fa ali yet le rin de ge lifl me le ri

 D) Al fa be yi kul lan ma la r›

 E) Ko lo ni ci lik yap ma la r›

11. Roma hukuk kurallarının birçok toplumun hukuk 

yapısını etkileyerek günümüze kadar gelmesinde, 

aşağıdaki özelliklerinden öncelikle hangisinin 

etkili olduğu  söylenebilir?

 A) Evrensel esaslar içermesinin

 B) S›n›f farkl›l›klar›na dayanmas›n›n

 C) Yunan kanunlar›n› esas almas›n›n

 D) Kölelerin haklar›n› korumas›n›n

 E) Medeni kanuna ait hükümler tafl›mas›n›n

12. İlk çağ’da ki ge liş me ler le bun la rın ait ol du ğu uy-

gar lık lar aşa ğı da ki le rin han gi sin de yan lış eş leş-

ti ril miş tir?

 A) ‹lk al fa be - Fe ni ke li ler

 B) Ta rih ya z› c› l› ğ› - Hi tit ler

 C) ‹lk pa ra - Lid ya l› lar

 D) ‹lk kü tüp ha ne - Asur lu lar

 E) Hi ye rog lif - Sü mer ler 

13.  Mısır Uygarlığı'nda, Firavun denilen kralların 

tanrının oğlu olduğuna inanılması:

 I. Krallığın babadan oğula geçtiği

 II. Yönetimin teokratik monarşi anlayışına dayandığı

 III. Ölümden sonraki hayata inanıldığı

 durumlarından hangilerinin kanıtıdır?

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

   D) I ve II  E) II ve III

14.  – İlkçağın ilk denizci ve kolonici uygarlığıdır.

 – Alfabeyi bulmuşlardır.

 – Şehir devletleri halinde yaşamışlardır.

 Yukarıda özellikleri verilen İlkçağ uygarlığı aşa-

ğıdakilerden hangisidir?

 A) İyonlar  B) Yunanlılar  C) Fenikeliler 

   D) Lidyalılar  E) Asurlular
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KONU TESTİ - 5 (ÇIKMIŞ SORULAR)
1. Sümerlerle ilgili bir proje ödevi hazırlayan Mehmet, 

projesinde Sümerlerin, Mezopotamya uygarlıkların-
dan biri olduğunu; Gılgamış, Tufan ve Yaratılış 
destanlarını oluşturduğunu belirtmiştir. Bununla bir-
likte bu uygarlığın oymacılık, heykel ve kuyumculuk-
la ilgilendiğine; sütun, kemer ve kubbe tarzını kulla-
narak tapınaklarını inşa ettiklerine değinmiştir. Son 
olarak Sümerlerin sulama amaçlı kanallar açtığına 
ve dört işlemi kullanarak çarpma ve bölme cetvelle-
ri hazırladıklarına dikkat çekmiştir.

 Buna göre Mehmet'in proje ödevinin sonuç kıs-
mında, Sümerlerin aşağıdaki alanların hangisin-
de gelişme gösterdiğinden söz etmesi beklene-
mez?

 A) Mimari B) Tarım  C) Sanat

   D) Edebiyat E) Astronomi

(2017-LYS)

2. 476 yılında Batı Roma Devleti'nin yıkılmasıyla son 
bulduğu kabul edilen İlk Çağ'da; Sümer, Mısır, Hint, 
Çin ve Doğu Akdeniz medeniyetlerinin katkılarıyla 
birçok icat yapılmıştır.

 Aşağıdakilerden hangisi bu dönemdeki icatlar-
dan biri değildir?

 A) Kâğıt B) Yazı  C) Takvim

   D) Para  E) Barut

(2016-LYS)

3. Anadolu; göç ve ticaret yollarının üzerinde bulunma-
sı, iki kıtayı birbirine bağlaması, ikliminin elverişli ve 
topraklarının verimli olması gibi nedenlerden dolayı 
tarih boyunca birçok kültüre ev sahipliği yapmıştır.

 Bu bilgiye göre Anadolu ile ilgili olarak aşağıda-

kilerden hangisi söylenemez?

 A) Yerleşmeye uygun olduğu

 B) Zengin yer altı kaynaklarına sahip olduğu

 C) Kültür etkileşiminin yoğun olduğu

 D) Tarıma elverişli olduğu

 E) Jeopolitik konumunun önemli olduğu

(2016-LYS)

4. Aşağıdakilerden hangisi Ziggurat'ın kullanım 

amaçlarından biri değildir?

 A) Rasathane  B) Okul

 C) Tapınak   D) Saray

   E) Tahıl ambarı

(2016-LYS)

5. Aşağıdaki İlk Çağ uygarlıklarından hangisi çivi 

yazısını kullanmamıştır?

 A) Fenikeliler  B) Asurlular

 C) Urartular   D) Hititler

   E) Sümerler

(2015-LYS)

6. Bir turist rehberinin, Anadolu'da kurulmuş ilk 

devletler hakkında bilgi verirken aşağıdakiler-

den hangisini söylemesi beklenmez?

 A) İlk defa parayı kullandıklarını

 B) Bereket tanrıçalarına Kibele adını verdiklerini

 C) Çok tanrılı inanışlardan dolayı Anadolu'ya "Bin 
Tanrı İli" dediklerini

 D) Ziggurat adlı tapınaklar yaptıklarını

 E) Anal adlı yıllıklar tuttuklarını

(2014-LYS)

7. Gökçen: "... siyasi birliklerini MÖ 750'li yıllarda kur-
muş, tarım ve hayvancılıkla uğraşmışlardır. Tarım, 
hayatlarında önemli bir yer tutmuştur. Öyle ki bere-
ket tanrıçasına Kibele adını vermişler, ayrıca tarımı 
korumak için özel kanunlar çıkarmışlardır."

 Orhan: "Bu devletin merkezi, Ankara il sınırları içeri-
sindedir."

 Bu diyalogda sözü edilen uygarlık aşağıdakiler-

den hangisidir?

 A) Lidya B) Frig  C) Urartu

   D) Hitit  E) İyon

(2013-LYS)
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