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ARİF ÖZBEYLİ

ERBAA ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ



TARİHİ ÇAĞLARA GİRİŞ

... VE,TARİH YAZIYLA BAŞLAR
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TARİHİ ÖNCESİ 
DEVİRLER

Taş Devri
(MÖ.600.000-

5500)

Kaba-Yontma –
Cilalı Taş (Eski-

Orta-Yeni)

Kalkolitik Dönem
(MÖ.5500-2500)

Maden Devri
(MÖ.2500-1200)

Bakır-Tunç-
Demir
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TARİHİ 
DEVİRLER

İlkçağ  
M.Ö. 3500

Yazının 
Bulunması

Ortaçağ
375

Kavimler Göçü

Yeniçağ
1453

İstanbul’un 
Fethi

Yakınçağ
1789

Fransız İhtilali
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Soru: Tarihi Devirleri 
yazınız.

Cevap: İ.Ç,O.Ç,Y.Ç,Y.Ç 

Soru: Tarihin yöntemlerini 
belirtiniz.

Cevap: Kulaktan kulağa 
geçmesiyledir.
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ESKİ TAŞ DEVRİ: İnsanlığın Buzul 

çağını yaşadığı yüzbinlerce yıllık dönemi 

kapsamaktadır. İnsanlar küçük gruplar 

halinde avcılık ve toplayıcılıkla 

hayatlarını devam ettirmişlerdir.
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Taştan,kemikten,ve ağaçtan ilk araç-

gereçler yapılmıştır. Mağara ve tabii 

sığınaklarda barınmışlar, mağara 

duvarlarını hayvan resimleriyle

süslemişlerdir.
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Antalya’da Karain,Beldibi ve Belbaşı; İstanbul’da 
Yarımburgaz mağaraları.

Karain Mağarası'nda 500 bin yıllık eserler bulundu

Karain Mağarası'nda 500 bin yıl öncesine ait eserler bulundu. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür 

Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Orhan Düzgün, Antalya'nın 27 kilometre kuzeybatısında, 

Katran Dağları'ndaki Karain Mağarası'nda 500 bin yıl öncesine ait obsidyen taşları ve takılara 

rastlandığını kaydetti Mağara, Türkiye'nin, içinde insan yaşamış en büyük mağarası olarak biliniyor. 
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ORTA TAŞ DEVRİ: Buzul çağı sona 

ermiş,iklim şartları düzelmiş, insanlar 

avcılık ve toplayıcılığa devam etmiş-

lerdir. Devrin sonlarına doğru ateş 

bulunmuştur.
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Antalya’da Beldibi, Ankara’da 

Macunçay, Göller yöresinde 

Baradiz, Samsun’da Tekkeköy.
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YENİ TAŞ DEVRİ: Yerleşik hayata 

geçmişler,üretim yapmaya başlamış-

lardır. Ticaret başladı, hayvanlar 

evcilleştirildi.Dokumacılık gelişti,

kilden kap-kacak yapıldı.
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Yeni Taş Devri Türkiye’de geniş 

bir alana yayılmıştır.

Gaziantep Sakçagözü, Diyarbakır 

Çayönü, Konya Çatalhöyük.
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Diyarbakır Çayönü 

Türkiye ve Güneydoğu 

Avrupa’da ilk üretimle 

ilgili bugüne kadar 

bulunmuş en eski 

yerleşim yeridir. 
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Çatalhöyük, 

insanlık tarihinin 

ilk şehir 

yerleşmesi olarak 

kabul 

edilmektedir.
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İlginç cevaplar

Soru: Cilalı Taş Devrinin 
özellikleri nelerdir?

Cevap: Samanlardan ev 
yapmışlardır. 
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Yontma Taş Devri ile Cilalı 
Taş Devri'ni karşılaştrınız.

 Cevap:Yontma Taş Devri‘ 

nde taşlar oyularak eşyalar 

yapıldı.Örneğin kaşık kazan 
gibi v.s
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 Soru: Tarih hangi olayla 
başlar?

 Cevap: Tarih Fransız 
İhtilaliyle başlar (687)
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Mezopotamya’da yapılan kazılarda 

MÖ 3000 yıllarına ait tekerleklere 

rastlanmıştır.
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MADEN DEVRİ: Değişik madenler 

kullanıldı. İnançlar ortaya çıktı.İlk 

şehir devletleri ve daha sonra büyük 

devletler ortaya çıktı. Ticaret hızlandı,

toplumlararası ilişkiler arttı.

www.tariheglencesi.com



www.tariheglencesi.com



www.tariheglencesi.com



www.tariheglencesi.com



Anadolu’da Eski Tunç veya Bakır 

devri, tarihi devirlere geçiş dönemidir. 

Asur kolonileri çağını kapsar. Bu 

dönemde üretim artmış, ticari hayat 

gelişmiştir. 
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 Bakır Çağı (Kalkolitik): Çorum’da Alacahöyük, Denizli 
Beycesultan, Çanakkale Kumtepe ve Truva, Samsun’da 
İkiztepe.
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Tunç Çağı: Ankara Ahlatlıbel, 
Kayseri Kültepe, Erbaa Horoztepe
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 13. Tarih öncesinde yaşayan insanların önce 
taş, sonra toprak, daha sonra madenden 
yararlanmaları aşağıdakilerden hangisini 
gösterir?

 A) İnsanların bilgi birikiminin giderek arttığını

 B) Yaşayan insan sayısında artış olduğunu

 C) İnsanların farklı ortamlarda, dağınık halde 
yaşadıklarını

 D) Taş, toprak ve madenin kullanılma sürelerinin

 aynı olduğunu

 E) Bazı malzemelerin doğada çok az bulunduğunu                                           

 2006-1
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 14. Eski bir yerleşim yerinde yapılan kazıda M.Ö. 3000’li 
yıllara ait kültürel kalıntı katlarıyla M.Ö. 2000’li yıllara ait 
kültürel kalıntı katları arasında yoğun kültürel kalıntılar 
bulunmuş, ayrıca aynı yerleşim yerinde M.Ö. 2000’li yılların 
başlarına ait, topraktan yapılmış yeni bazı buluntular 
çıkarılmıştır.

 Bu durum aşağıdakilerden hangisine bir kanıt

 olabilir?

 A) Bölgenin uzun süren saldırılar nedeniyle terk edildiğine

 B) Günümüzden dört-beş bin yıl önce bölgede

 yerleşim olduğuna

 C) Bölgede köklü iklim değişiklikleri olduğuna

 D) Bölgede yaşayanların metali tanımadığına

 E) Kültürel kalıntıların aynı topluluğa ait olduğuna         

 2005
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Demir Çağı: Burdur’da Hacılar, 

Çanakkale Truva, Yozgat Alişar, 

Çorum Alacahöyük.
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Not: Yazı, Asurlu tüccarlar 
vasıtasıyla Orta Anadolu’ ya 
girmiştir. Böylece tarihi devirler 
başlamıştır.
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İlginç Cevaplar

Soru: Anadolu’da yazı ne zaman 
kullanılmaya başlamıştır?

Cevap: Anadolu’da ilk yazı 
insanların yazı yazmayı 
bilmedikleri zaman M.Ö 547 
tarihinde başlamıştır.
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Anadolu’ya yazıyı ……………………. 
getirmiştir.

Anadolu’ya yazıyı Heredot getirmiştir.
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Filozof ile dalkavuk 
konuşuyormuş. Filozof ne derse 
, dalkavuk onu tasdik 
ediyormuş. Nihayet sabrı 
tükenen filozof haykırmış :

-Hiç olmazsa bir defa olsun 
itiraz et de, iki kişi 
olduğumuzu anlayalım be 
birader!..
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NOT: Tarih öncesi devirlerin 

başlama ve bitiş zamanları 

bölgelere göre farklılık gösterir.
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BÜYÜK İNSANLARIN HEDEF VE 
GAYESİ,DİĞERLERİNİN İSE 
HEVESLERİ VARDIR.
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 46. Alacahöyük’te bulunan ve MÖ 2500 yıllarına ait olan

kılıç, dünyanın en eski kılıcı olarak bilinmekteyken

1996 yılında Malatya yakınlarındaki Aslantepe kazı

bölgesinde bir prens veya yönetici mezarının içinde, MÖ 
3300-3000 yıllarına ait, üzerleri işlemeli kılıçlar

bulunmuştur.

Bu bilgiye dayanarak;

I. Yeni belgeler ortaya çıktıkça tarih yeniden 
değerlendirilmelidir.

II. Yapılan her yeni kazı, eski bilgilerin yanlış olduğunu

ortaya çıkarmıştır.

III. Alacahöyük, Aslantepe’den daha eski bir yerleşim 
bölgesidir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

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

 D) I ve II E) I, II ve III                                        2004
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Birbirimize söylediğimiz sevgi 

sözcükleri, yüreğimizin gizli 

cennetinde depolanır.

Bir gün yağmur olarak düşer, ya 

da etrafa çiğ gibi yayılır.

Böylece dünyamız yeşillenir.

Mevlana
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 Yazı dünyanın büyük bir bölümüne yayıldı.

Önemli buluşlar (para, takvim, alfabe) 

gerçekleştirilmiştir.

 İlk büyük imparatorluklar bu dönemde 

kurulmuştur.

Musevilik ve Hıristiyanlık gibi tek tanrılı dinler 

ortaya çıkmıştır.
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 Feodalite (derebeylik) rejimi Avrupa’ya hakim oldu.

 İslamiyet ortaya çıktı ve yayıldı.

 Kağıt, matbaa, pusula ve barut gibi teknik buluşlar 

Avrupa’ya taşındı.

 Avrupa’da kilise güçlenmiş, skolastik düşünce hakim 

olmuştur.

 İngiltere’de Magna Charta ilan edilerek demokratikleşme 

alanında ilk adım atılmıştır.
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 Coğrafi Keşifler, Rönesans, Reform hareketleri 

bu dönemde meydana gelmiştir.

 Feodalite’nin yerini merkezi krallıklar almıştır.

 İlk sömürge imparatorlukları kurulmuştur.

 Kilisenin etkisi ve gücü azalmıştır.
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