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MEZOPOTAMYA 
UYGARLIKLARI

SÜMERLER

Başentleri yok, 

çünkü şehir 

devletleri 

biçiminde 

teşkilatlanmışlardır.

İlk Yazı

İlk yazılı kanunlar

İlk destan: Gılgamış

AKADLAR

Başkenti 

Agade

İlk 

imparatorluk

İlk daimi ordu

ELAMLAR

Başkenti Sus

ASURLULAR

Başkenti 

Ninova

İlk atlı ordu

Ninova’da ilk 

kütüphane

BABİLLER

Başkenti Babil

Mezopotamya 

kanunlarını 

Babil kralı 

Hammurabi

topladı.

Sümer teyze , elalem kızar diye torunu asu rengine, bak adımı bari bil dedi. 3



MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI

SÜMERLER

(MÖ.4000-MÖ.2350)

Başkentleri yok, çünkü şehir 

devletleri biçiminde 

teşkilatlanmışlardır. Bu şehir 

Devletlerine  site adı verilmiştir. 

Siteleri yöneten krallara patesi ya da 

ensi adı verilir.

İlk Yazı

İlk yazılı kanun Sümer kralı 

Urgakina tarafından hazırlanmıştır.

İlk destan: Gılgamış

Çok katlı tapınak: Ziggurat

AKADLAR

(M.Ö.2350-MÖ.2150)

Başkenti Agade

İlk imparatorluk

İlk daimi ordu

Akadlar, Sami Soyundan 

gelir.

ELAMLAR

(MÖ.3000-MÖ.640)

Başkenti Sus

Elamlar madencilik , 

çömlek yapımı ve seramik 

yapımında ilerlemişlerdir. 

Elamlar çivi yazısını 

kullanmışlardır.

Sümer teyze , elalem kızar diye torunu Asu Rengine, bak adımı bari bil dedi. 

E-SABA



MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI

ASURLULAR

(MÖ.2000-MÖ.612)

Başkenti Ninova

İlk atlı ordu

Ninova’da ilk kütüphane

Asurlular, en çok Anadolu'da ticaret 

yapmışlardır. Asurluların varlığına M.Ö. 

612'de Medler, Babilliler ve İskitler 

tarafından son verildi.Anadolu'da, Asur 

Pazar yerlerine KARUM denir. Çivi 

yazısını Anadolu’ya getirdiler. Böylece 

Anadolu’da tarihi dönemler başladı. 

BABİLLER 

(MÖ.2100-MÖ.539)

Başkenti Babil

Mezopotamya kanunlarını Babil kralı 

Hammurabi topladı. Birinci Babil Devleti'ni 

M.Ö. 1594'te Hititler yıktı. İkinci Babil 

Devleti'ni M.Ö. 539'da Persler yıktı. 

Babilliler, astronomi çalışmaları yapmışlar, 

burçları bulmuşlar ve yılı 354 güne 

bölmüşlerdir.

Sümer teyze , elalem kızar diye torunu Asu Rengine, bak adımı bari bil dedi. 

Mezopotamya‘ da ölümden sonra hayat 

inancı olmadığından, anıt mezarlara hiç 

rastlanmaz.

www.tariheglencesi.com



EGE VE YUNAN UYGARLIĞI

GİRİT

Cilalı Taş Devri’ne kadar 

uzanmaktadır.

MİKEN

Akalar tarafından 

oluşturulmuştur. Boğazların 

hakimiyeti için Truvalılarla 

savaştılar. Bu savaşlar 

Homeros’un İlyada

Destanına konu olmuştur. 

Dorlar tarafından 

yıkılmışlardır. 

YUNAN

Dorlar tarafından 

oluşturulmuş bir 

medeniyettir.

Klistenes kanunları genel 

olarak sınıf farklılıklarını 

ortadan kaldırmaya 

yöneliktir.

Felsefe Ege havzasında 

(Yunanistan ve Batı 

Anadolu) ortaya çıkmıştır.

İSKENDER 
İMPARATORLUĞU

Büyük İskender Asya seferi ile 

Perslere son vermiş, doğu ve 

batı kültürleri karışarak 

Hellenestik Dönem 

Medeniyeti (M.Ö.330-M.Ö.30) 

oluşmuştur. Hellenistik

merkezlerinden Bergama’da 

Parşömen kağıdı 

bulunmuştur. Bergama, 

Asklepion sağlık merkezi ve 

Celcius Kütüphanesiyle 

dünyanın önemli sağlık ve 

kültür merkezlerinden biri 

olmuştur.
www.tariheglencesi.com



EGE VE YUNAN UYGARLIĞI

GİRİT

Cilalı Taş Devri’ne kadar 

uzanmaktadır. Girit  en parlak 

dönemini MÖ.2400-1400 tarihleri 

arasında yaşamıştır. En önemli 

yerleşim merkezi Knossos’tur. Girit 

Krallığına MÖ.1200 yıllarında Dorlar

son vermiştir.

MİKEN

Akalar tarafından oluşturulmuştur. 

Boğazların hakimiyeti için Truvalılarla 

savaştılar. Bu savaşlar Homeros’un 

İlyada Destanına konu olmuştur. Dorlar 

tarafından yıkılmışlardır. 

www.tariheglencesi.com



EGE VE YUNAN 
UYGARLIĞI

YUNAN

Dorlar tarafından oluşturulmuş bir 

medeniyettir.

Klistenes kanunları genel olarak sınıf 

farklılıklarını ortadan kaldırmaya yöneliktir.

Felsefe Ege havzasında (Yunanistan ve Batı 

Anadolu) ortaya çıkmıştır. Tarihte bilinen ilk 

demokrasi denemeleri Yunanistan'da görülür. 

Yunanistan’da sınıf farkını ortadan kaldırmak 

için Drakon, Solon ve Kleistenes Kanunları 

ortaya çıkmıştır. Yunanistan'da felsefenin 

öncülerinden Sokrates, Platon, Aristotales ve 

Thukidides yetişmiştir. Eski Yunan'da sanat 

alanında heykelciliğe önem verilmiştir.

İSKENDER İMPARATORLUĞU

Büyük İskender Asya seferi ile Perslere son 

vermiş, doğu ve batı kültürleri karışarak 

Hellenestik Dönem Medeniyeti (M.Ö.330-

M.Ö.30) oluşmuştur. Hellenistik merkezlerinden 

Bergama’da Parşömen kağıdı bulunmuştur. 

Bergama, Asklepion sağlık merkezi ve Celcius

Kütüphanesiyle dünyanın önemli sağlık ve 

kültür merkezlerinden biri olmuştur. MÖ.323 

tarihine Büyük İskender’in Babil’de ölmesiyle 

imparatorluk üç parçaya bölünmüştür. 

Makedonya’da Antigonitler Krallığı, 

Anadolu’dan Hindistan’a kadar Selevkoslar

Krallığı, Mısır’da Ptolemeler Krallığı.
www.tariheglencesi.com



Hititler

Anadolu’da bilinen 

ilk devlettir. 

Mısırlılarla Kadeş

Savaşı ve Kadeş

Antlaşmasını 

imzalamışlardır. 

Krallıkla yönetilirdi. 

Kralı denetleyen 

Pankuş adında bir 

meclis vardı. Kralın 

eşine Tavananna

denirdi.

Başkentleri

Hattuşaş

Tarım,

hayvancılık,

madencilik

Çok tanrılı 

dini inanış

Anadolu’da İlk 

siyasi birlik

Mısırlılarla yapılan 

ilk yazılı antlaşma, 

Kadeş. 

Hititlerin bundan 3 bin 246 yıl önce 

Alacahöyük antik kentin-de inşa 

ettikleri tarihi baraj, yapılan kazı 

çalışmalarının ardından tekrar işlevsel 

hale getirildi.

3 BİN YILLIK HİTİT BARAJI 
YENİDEN AÇILDI 
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Kadeş Antlaşması-Kil Tablet



Frigler

Kuzeybatı 

Anadolu’da 

kurulan bir 

devlettir. Kim-

merler tarafından 

yıkılmışlardır.

Başkentleri

Gordiyon

Tarım,

hayvancılık,

madencilik

Çok tanrılı dini 

inanış

İlk hayvan 

hikayeleri (fabl) 

örnekleri
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Lidyalılar

Gediz ve Küçük 

Menderes 

nehirleri arasında 

kurulmuştur. Kral 

Yolu bunlar 

tarafından 

kullanılmıştır. 

Persler tarafından 

yıkılmışlardır.

Başkentleri

Sard

Ticaret,tarım,

Madencilik.

Kral yolu Lidyalılar 

tarafından 

yapılmıştır.

Çok tanrılı dini 

inanış
İlk para 

11



İyonlar

İyonya, İzmir ile Büyük 

Menderes nehri arasında 

kalan bölgenin adıdır. 

Ege Göçleri ile 

Yunanistan’dan göç 

ederek Anadolu’ ya 

delen Akalar tarafından 

kurulmuşlardır. En son 

Pers egemenliğini kabul 

etmişlerdir.

Deniz ticareti, tarım,

hayvancılık,

madencilik

Çok tanrılı dini inanış

Tanrıları insan biçiminde 

düşünmüşler

Bilimsel alanda 

gelişmişlerdir.

12



Urartular

Urartu Devleti,Hazar 

Denizi , Malatya, 

Erzurum, Musul ve Halep 

civarında kurulmuştur. 

Medler tarafından 

yıkıldı.

Başkentleri 

Tuşpa’ydı.

Hayvancılık,tarım,

madencilik

Sulama kanalları 

yapmışlardır. Bunların bir 

kısmı günümüze kadar 

ulaşmıştır.

Çok tanrılı dini inanış

13



DOĞU AKDENİZ UYGARLIKLARI

FENİKELİLER

Fenikeliler Sami asıllı bir kavimdir. Lübnan Dağları ile 

Doğu Akdeniz kıyıları arasındaki bölgede yaşamışlardır. 

M.Ö. 2000 yılında devletlerini kurdular. Toprakları tarıma 

elverişli olmadığı için deniz ticareti yaptılar. Asurlular, 

Babilliler ve Persler tarafından yıkıldılar. Bir süre Mısır 

egemenliğine giren Fenikeliler , onların nüfuzundan ancak 

MÖ.XIV. Yüzyılın sonunda çıkmışlardır. MÖ.IX yüzyıldan 

itibaren sık sık Fenike üzerine sefer düzenleyen Asurlular 

bölgeyi kısa aralıklarla hakimiyetleri altına almışlardır. 

Fenike, MÖ.VI . Yüzyılda da Perslerin istilasına 

uğramıştır. Daha sonra Büyük İskender tarafından zabt

edilen Fenike,MÖ.65 yılında Roma’nın Suriye eyaletine 

bağlanmıştır.

Fenikeliler, ürünlerini satmak ve 

ihtiyaç duydukları altın, gümüş, 

bakır, kalay gibi madenleri temin 

etmek için Akdeniz kıyılarında 

ticaret kolonileri meydana 

getirmişlerdir. Bunlardan en ünlüsü 

Tunus’taki Kartaca’dır. Ticaret 

aracılığıyla doğu ülkeleri ile Akdeniz 

arasında kültürel bir etkileşim 

sağlamışlardır. Ön Asya Uygarlığının 

Ege Havzası'na taşıdılar. 

Kendilerine özgü 22 harflik bir 

Fenike Alfabesi kullandılar. 



www.tariheglencesi.com

Mescid-i Aksa

Ömer Camii-Kubbet’üs Sahra 



DOĞU AKDENİZ UYGARLIKLARI

İBRANİLER

İbraniler Sami asıllı bir kavimdir. 

M.Ö.1040’lara  doğru Filistin'de ilk devletlerini 

kurdular.       

Bu krallığın başına geçen Hz. Davut, Kudüs

şehrini kurarak başkent yapmıştır. 

MÖ.VI.yüzyılın ikinci yarısında da Eski 

Yahudi Devleti'ni Babilliler yıktı. Babilliler

Yahudileri Babil’e sürgün ettiler. Babiller  

Mescid-i Aksa’yı da yıkmışlardır. Pers 

hükümdarının Babil’i alması üzerine 

esaretten kurtularak Kudüs’e gelerek 

Mescid-i Aksa’yı yeniden inşa etmişlerdir.

Süleyman zamanında İsrail Devleti ve Yahudi 

Devleti olmak üzere ikiye ayrıldılar. Eski İsrail 

Devleti'ni Asurlular yıktı.

Romalılar tarafından MÖ.70 yılında ikinci kez 

dünyanın dört bir tarafına sürülmüşlerdir.

1948'de İsrail Devleti yeniden kuruldu. Yahudiler, tek 

tanrılı din olan Museviliğe inandılar. Musevilik, 

sadece Yahudilere ait bir dindir. İbranilere ait en 

önemli sanat eseri, Kudüs'teki Hz. Süleyman 

Tapınağı (Mescid-i Aksa)'dır.



İLKÇAĞ UYGARLIKLARI

MISIR

Eski Mısır'ın tarihi M.Ö. 3000 yıllarında başlar. Kral Menes, 

MÖ.3000 yılında Mısır’a hakim olarak siyasi birliği kurdu. Kral Menes’le

birlikte Mısır’da “firavun” adı verilen dini ve siyasi gücü olan tanrı-

kralların yönetimi başlamıştır.  333 yılında Büyük İskender'in Mısır'ı 

almasıyla son bulur. Mısır tarihinin en önemli olayı Hititlerle 

yapılan Kadeş savaşı ve antlaşmasıdır. Mısır'da monarşik-bürokratik 

devlet yapısı vardı. Devlet yönetiminde en tepede firavunlar bulunur, 

firavunlar tanrının oğlu sayılırdı. Firavunlar tanrının oğlu olduğundan 

ilah-kral anlayışı görülürdü. Vezirlik ilk kez Mısır'da görülmüştür.



İLKÇAĞ UYGARLIKLARI

MISIR

Yılı 365 gün ve 12 ay olarak 

hesapladılar. Matematik’te ve tıpta 

ileri gittiler. Pi sayısını buldular. 

Önemli sanat eserleri : Piramitler, 

Amon Tapınağı, Beni Hasan 

Mezarları, Labirentler

Mısırlılar ölümden sonraki 

hayata inandıkları için ölülerini 

mumyalamışlar bu da tıbbın 

gelişmesini sağlamıştır.



Not: Mısırlılar ölümden sonraki hayata inandıkları için ölülerini mumyalamışlar 

bu da tıbbın gelişmesini sağlamıştır. Piramitlerde bu inanışın bir sonucu olarak 

Firavunlar için yapılmıştır.
www.tariheglencesi.com
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İLKÇAĞ UYGARLIKLARI

İRAN UYGARLIĞI

İran Medeniyetini, Medler ve Persler 

meydana getirdi. Medler, MÖ.VII. Yüzyıl 

ortalarında siyasi bir güç oluşturmuşlar, 

Keyeksar döneminde (MÖ.625-585) 

bağımsız olmuşlardır. Medleri M.Ö. 

550'de Persler yıktı. Persleri M.Ö. 330'da 

Büyük İskender yıktı.Persler ülkelerini 

“satraplık” adı verilen eyaletlere 

bölmüşlerdir. Satraplıklar “satrap” adı 

verilen görevliler tarafından yönetilmiştir. 

PERSLER

Devlet yönetiminde mutlak 

krallık vardı. Kral, tanrı 

Ahuramazda'nın

yeryüzündeki temsilcisi. 

İranlılar Zerdüştlük dinine 

inandılar. Ahuramazda

iyiliği, Ahriman kötülüğü 

temsil etmiştir. Zerdüşt 

tapınaklarına ateşgede

denmiştir.

PERSLER

Persler, Lidyalılardan 

kalan Kral Yolu’nu 

onararak ticaretin 

canlanmasını sağladılar.

Persler kültürel açıdan 

Anadolu’dan 

etkilenmişlerdir.



www.tariheglencesi.com
Persler, Lidyalılardan kalan Kral yolunu onararak ticaretin canlanmasını sağladılar.



Daskyleion'da Pers satraplığı dönemi (İÖ 6. yüzyıl) Zerdüşt dinine (Zoroastrianizm) ait bir açık hava kült alanı ortaya çıkarıldı.

Daskyleion'da Pers satraplığı dönemi (İÖ 6. yüzyıl) Zerdüşt dinine 

(Zoroastrianizm) ait bir açık hava kült alanı ortaya çıkarıldı.

www.tariheglencesi.com



İLKÇAĞ UYGARLIKLARI

HİNT UYGARLIĞI

Hindistan’da ilk uygarlık MÖ.4000’li yıllarda İndus Nehri boyunca ortaya 

çıkmıştır. Doğal kaynaklar bakımından zengin olan Hindistan, tarih boyunca 

değişik kavimlerin istilasına uğramışlardır. Bunlardan birisi de Arilerdir. 

Ariler, MÖ.1500’lerde Orta Asya’dan Hindistan’a gelmiş siyasi, sosyal ve 

kültürel yapılarını bu bölgeye taşımışlar ancak burada merkezi bir otorite 

sağlayamamışlardır. Bu nedenle Hindistan “racalık” denen küçük prenslikler 

tarafından yönetilmiştir.



İLKÇAĞ UYGARLIKLARI

HİNT UYGARLIĞI

Ariler, Hindistan’a gelmeleriyle birlikte 

“kast sistemini” bu bölgeye taşımışlardır. 

Kast, meslekleri babadan oğula geçen ve 

aynı geleneklere bağlı bulunan çeşitli 

sosyal sınıflardan oluşan bir sistemdir. Kast 

sisteminin toplumsal sınıfları; 

brahmanlar (din adamları), kşatriyalar

(asker ve asiller), vaysiyalar (sanatçı, 

tüccar ve köylüler), südralar (işçiler) ve 

paryalar (köleler) oluşturmaktaydı.  

Hindistan’la ilgili ilk bilgiler “Veda” adı 

verilen dini içerikli metinlerde geçmiştir. 

Hindistan’da Brahmanizm 

(Hinduizm), Taoizm, Konfüçyüzm ve 

özellikle Budizm dini yayılmıştır. Kast 

sistemi dolayısıyla siyasi bir birlik 

kuramamış ve güçlü devletler 

oluşturamamışlardır. Dışarıdan gelenler 

tarafından yönetilmişlerdir.



Kast sisteminin toplumsal sınıfları; brahmanlar (din adamları), kşatriyalar (asker ve 

asiller), vaysiyalar (sanatçı, tüccar ve köylüler), südralar (işçiler) ve paryalar (köleler) 

oluşturmaktaydı. www.tariheglencesi.com
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İLKÇAĞ UYGARLIKLARI

ÇİN

Çin, coğrafi bakımdan Asya’nın en doğusunda yer alır. 

Sarı ve Gökırmak çevresinde kuruldu. 

Çin uygarlığı Çin yerlileri ile Hint ve Orta Asya 

göçmenleri tarafından oluşturulmuştur. M.Ö 2400 

yıllarından itibaren Çin Devletleri’nin varlıkları 

gözlenmektedir. İlk yazılı belgeler ise ancak M.Ö 

1500′lü yıllara kadar gidebilmektedir. İlkçağ’da

Çin’de feodal bir yönetim tarzı vardı ve “güneşin 

oğlu” olarak adlandırılan kral feodallerin en büyüğü 

olarak yönetimi elinde bulundururdu.

-Barut, pusula, baskı tekniği, ipekten 

kağıt yapımı, porselen ve mürekkep 

İlkçağ’da Çin’de geliştirilip 

kullanılmıştır.

- Çin alfabesi’ni M.Ö 1500′lerde 

geliştirmişlerdir. Bu alfabe yukardan 

aşağı yazılır. Türklerle ilgili ilk bilgilere 

de bu Çince belgelerde ulaşılmaktadır.



İLKÇAĞ UYGARLIKLARI

ÇİN

- Yüzyıllarca devam eden Türk-Çin 

mücadelesinin temel sebebini İpek Yolu

ve Orta Asya’nın hakimiyeti oluşturur. Çin 

751 yılındaki Talas Savaşı’nda yenilince 

Batı’ya doğru ilerlemesi durmuştur.

- Askeri teşkilatlarını kurmakta 

Türklerden etkilenmişlerdir. Türkler 

Çinlilerin etkisi ile yerleşik hayatla

tanışmışlardır. 

Konfüçyüs ahlak ve siyasetle ilgili felsefe 

sistemini geliştirdi. Çin birliğini 

savunduğundan zamanla Çin'in milli dini 

haline geldi. 

Lao Tse, Taoculuk felsefesini kurdu.

- Konfiçyüs, Lao-çe, Tao ve Budizm 

dinleri toplumsal hayatta önemli yere 

sahiptirler. Budizm Hindistan’da ortaya 

çıkan bir din olmasına rağmen daha çok 

Çin’de yayılan bir dindir.



Çinliler Türk akınlarına karşı M.Ö 214′de yapımına başlanan 

2400 km uzunluğundaki Çin Seddi’ni yapmışlardır.

www.tariheglencesi.com



ROMA İMPARATORLUĞU (MÖ.753-MS 476)

Roma tarihinin önemli dönemlerini aşağıdaki gibi sıralayabiliriz.

Krallık Öncesi Dönem (M.Ö. 753 öncesi)

Krallık Dönemi (M.Ö. 753 – 509 arası)

Cumhuriyet Dönemi (M.Ö. 509 – 27 arası)

İmparatorluk dönemi (M.Ö. 27 – M.S. 476 arası) Roma İmparatorluğu MÖ 27'de 

Augustus'un Roma'nın mutlak idarecisi olmasıyla başladı. Roma İmparatorluğu, Roma 

Cumhuriyeti'nin Augustus liderliğinde MÖ 1. yüzyılda yeniden örgütlenmesiyle kurulan 

Antik Roma devletidir. Uzun yıllar Akdeniz çevresinde hüküm süren Roma İmparatorluğu, 

375 yılındaki Kavimler Göçü'yle başlayan karışıklıklardan sonra 395 tarihinde doğu ve batı 

olmak üzere ikiye ayrıldı. İmparatorluğun batıdaki kısmı olan Batı Roma İmparatorluğu 

Kavimler Göçü'yle Avrupa'ya gelen Cermen kavimlerinin saldırıları sonucu 476 yılında 

yıkılmış, doğu kısmı da varlığını Doğu Roma İmparatorluğu veya Bizans İmparatorluğu olarak 

1453'te Osmanlı İmparatorluğu'nun yedinci Padişahı II. Mehmet'in İstanbul'u fethine kadar 

sürdürmüştür. 31



ROMA İMPARATORLUĞU (MÖ.753-MS 476)

Güneş yılına dayalı takvimi geliştirerek Miladi takvimin temellerini, Fenike 

alfabesini geliştirerek Latin alfabesini oluşturmuşlardır. 

On iki Levha Kanunları

Roma’da halk particiler ve plebler olarak ikiye ayrılmışlardır. Roma Latin kültürünü 

ve Katolik Hıristiyanlığı temsil eder. Hıristiyanlık Milano Fermanı (313) ile serbest 

bırakılmış ve 381 yılında Roma İmparatorluğu’nun resmi dini olmuştur.  
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DOĞU ROMA (BİZANS) (395-1453)

Roma İmparatorluğu, 375 yılındaki Kavimler Göçü'yle başlayan 

karışıklıklardan sonra 395 tarihinde doğu ve batı olmak üzere ikiye ayrıldı. 

Doğu Roma İmparatorluğunun sınırları, ülkenin var olduğu süre içinde, 

bazı gerileme ve toparlanma döngüleriyle kendini belli eden kayda değer 

değişiklikler gösterdi. I. Justinianus (taht: 527–565) döneminde Kuzey 

Afrika, İtalya ve bizzat Roma şehri de dahil olmak üzere Batı Akdeniz 

kıyıları yeniden ele geçirildi ve imparatorluk en geniş sınırlarına erişti. 

Bizans-Sasani Savaşı (602-628) patlak verdi ve kaynaklar bakımından 

zayıflayan Bizans İmparatorluğu, 7. yüzyılda İslam'ın yayılışı sürecinde çok 

büyük toprak kayıpları yaşadı. Birkaç yıl içerisinde en zengin illeri olan 

Mısır ve Suriye'yi Araplara kaybetti.
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DOĞU ROMA (BİZANS) (395-1453)

Makedon Hanedanı (10-11. yüzyıllar) süresince imparatorluk 

sınırları tekrar genişledi ve iki yüzyıl süren Makedon Rönesansı

yaşandı. Bu dönem 1071 Malazgirt Savaşı sonrası Anadolu'da 

başlayan büyük toprak kayıplarıyla son buldu. Bu savaşta yaşanan 

kayıp sonucunda Türkler Anadolu'ya yerleşmeye başladı.15. yüzyıl 

boyunca Osmanlılar tarafından aşama aşama fethedildi. 1453'te 

Osmanlı İmparatorluğu Konstantinopolis'i fethedince Bizans 

İmparatorluğu sona erdi. Bizans Helen kültürünü ve Ortodoks 

Hıristiyanlığı temsil eder. Ayasofya kilisesi bu dönemde yapılmıştır.
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ORTAÇAĞDA ORDU

TEÇHİZAT

Atlı ve Piyade Askerler

Teçhizat

Ok, yay, kalkan, mızrak, topuz, balta, kılıç

Kuşatma

Teçhizat

Mancınık

Koçbaşı

Kule
www.tariheglencesi.com



İLK VE ORTAÇAĞLARDA ORDU

TEŞKİLAT

SÜMER

Askerlik 

soylulara ait 

olsa da, 

Sümerlerde 

savaş zamanı 

bütün erkekler 

asker sayılırdı.

ASUR

Ücretli Askerler

Gönüllüler

Krala bağlı hür 

erkeklerden 

oluşturulan 

ordu

İhtiyaç halinde 

bütün erkekler 

askere 

çağrılırdı. 

MISIR

Yerel Askeri 

Birlikler

Paralı Askerler

Kızıldeniz’

de etkili olan 

donanma

HİTİT-
URARTU

Eli silah tutan 

herkes asker 

sayılırdı.

Kral 

muhafızları

İhtiyaç halinde 

paralı asker

Urartularda 

Piyade 

kuvvetleri ve 

esirlerden 

askerler vardı.

PERSLER

Tüm sınıflar 

için zorunlu 

askerlik vardı.

Ordu merkezi 

güçler ve 

satraplık

kuvvetlerden 

oluşurdu.

ROMA

Roma ordusu lejyonlardan 

meydana gelirdi. 46 yaşına 

kadar her Romalı asker 

sayılırdı. Savaş zamanında 

Senatonun belirlediği 

sayıda insan silah altına 

alınırdı.

Roma donanmasında İki 

sıra kürekli, dar ve hareket 

yeteneği fazla gemiler ile 

yelkenliler  

bulunmaktaydı ve 

Romalılar donanma 

üslerine de sahipti.
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Doktrin(Strateji ve Taktik)

Askeri teşkilatlara verilen görevlerin nasıl yapılacağı üzerine fikir yürütmüştür. 

Bu fikir yürütmeye doktrin denir.

Kent Kuşatmaları

Mancınık, 

koçbaşı ve 

kuleler 

kullanılırdı.

Meydan Savaşı

Orduları farklı kılan 

özellikler; savaş 

meydanındaki hareket 

yeteneği, saldırı ve 

savunma gücüdür. 

Dağlık bölgedeki 

Kaşkalara karşı Hititler 

ani baskınlara ve 

kuşatmalara yöneldiler. 

Persler düzenli yol 

ve haberleşme ağına 

sahiptiler. Savaşa ilk 

önce okçu ve 

sapancılar girer. Ağır 

silahlı askerler ve 

savaşı sonlandırırdı. 

Askerlik 16 yaşında 

başlar 10 yıl sürerdi.

İslamiyet’ten önce 

Türklerde ordu hafif 

süvari askerlerden 

oluşurdu. Silah olarak 

ok ve yayı etkin olarak 

kullanmıştır. 

Türklerde sürek avları 

savaş eğitiminin bir 

parçasıydı.

Roma ordusu 

portatif ordugahlar 

kullanmıştır. 

Yunan ordusu zırhlı, 

uzun mızraklı, geniş 

kalkanlı idi. Bu 

özellik Pers ordusuna 

karşı başarılı 

olmasında etkili 

olmuştur. 
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