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2.ÜNİTE

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ
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2.1. İNSANLIĞIN İLK İZLERİ

Yazıdan önceki dönemin

aydınlatılabilmesi için en önemli unsur

arkeolojik araştırmalar sonucunda elde

edilen araç ve gereçlerdir.

Buluntulardan elde edilen bilgiler,

yazıdan önceki dönemin doğru

okunabilmesinde oldukça önemlidir.

İnsanlığın bu döneminde mağaralar,

kerpiçten ilkel konutlar, taştan,

kemikten, pişmiş kilden yapılmış aletler

o döneme ayna tutar.
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İLKÇAĞ UYGARLIKLARI

ANADOLU 
UYGARLIKLARI

Hitit

Frig

Lidya

İyon

Urartu

MEZOPOTAMYA 
UYGARLIKLARI

Sümer

Akad

Elam

Asur

BabiL

MISIR DOĞU AKDENİZ 
UYGARLIKLARI

İBRANİLER FENİKELİLER

EGE VE 
YUNAN 

UYGARLIĞI

GİRİT

MİKEN 

YUNAN

İSKENDER 
İMPARATORLUĞU

ROMA 
UYGARLIĞI

BATI ROMA

DOĞU ROMA

İRAN

HİNT

ÇİN

AYASOFYAZEUS SUNAĞI

ZİGGURAT

MESCİD-İ AKSA
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İlk yerleşimler günümüzden

yaklaşık 12 bin yıl önce

Anadolu’nun güney doğusunda ve

Mezopotamya’da ortaya çıkmıştır.

Bereketli Hilal olarak da

adlandırılan bu coğrafyada iklim

giderek insan yaşamına uygun

hâle gelmiş ve bu bölgede nüfus

artmaya başlamıştır. www.tariheglencesi.com
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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.

www.tariheglencesi.com



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 başlamışlardır.

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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 Soru: Cilalı Taş Devrinin özellikleri nelerdir?

 Cevap: Samanlardan ev yapmışlardır. 

 Yontma Taş Devri ile Cilalı Taş Devri'ni 

karşılaştrınız.

 Cevap: Yontma Taş Devri‘ nde taşlar oyularak 

eşyalar yapıldı.Örneğin kaşık kazan gibi v.s

 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.

 Başlangıçta savaş arabalarında ve kralların cenaze

törenlerinde kullanılan arabalarda görülen basit

tekerlekten sonra MÖ 1800’lerde ispitli tekerleğin

bulunması önemli askerî gelişmelere yol açtı
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 Eski Mısırlılar, bu tür tekerlekler üzerine

bindirilmiş arabayı MÖ 17. yüzyılda ülkelerini işgal

eden, Hiksos adını verdikleri Asyalı bir kavimden

öğrendiler. Mısırlılardan sonra Asurlular, Sümerler, 

Hititler, Yunanlılar ve Romalılar da tekerlekli araba 

kullandılar. Tekerleğin bulunması ve geliştirilmesi

uygarlığa büyük ilerlemeler sağladı.
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 Tekerlek, sayısız teknik buluşun temelini

oluşturdu. Bugün tekerleğin kullanılmadığı yer

yok gibidir. Tekerlekten taşıma amacıyla

yararlanıldığı gibi teknik uygulamalarda da 

yararlanılır. Kasnaklar ve çarklar, tekerlek esasına

dayanır. 
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 İlk tekerlekler, üç parça tahta ile bunları tutan

bakır kancalardan ve hepsini çivilerle birleştiren

deri ya da metal çemberlerden oluşur ve ekseni

orta kısımda yer alanbir çıkıntıdan geçerdi. 

Avrupa’da çevresi metal, orta çubukları 14 tane

olan ilk tekerleği yapan Keltlerdir. İlkel bir bilyalı

yatağı ilk kullanan da yine Keltler olmuştur.
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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.
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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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 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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Tunç Çağı: Ankara Ahlatlıbel, 
Kayseri Kültepe, Erbaa Horoztepe
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Demir Çağı: Burdur’da Hacılar, 
Çanakkale Truva, Yozgat Alişar, 
Çorum Alacahöyük.
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Yazı, Asurlu tüccarlar 
vasıtasıyla Orta Anadolu’ ya 
girmiştir. Böylece tarihi devirler 
başlamıştır.
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 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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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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Anadolu’ya yazıyı ……………………. 
getirmiştir.

Anadolu’ya yazıyı Heredot getirmiştir.
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BÜYÜK İNSANLARIN HEDEF VE 
GAYESİ,DİĞERLERİNİN İSE 
HEVESLERİ VARDIR.

www.tariheglencesi.com



 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
www.tariheglencesi.com
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İki günü birbirine eşit 

olan ziyandadır.
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İlk İnsanların Hayat Tarzı ve Geçim Kaynakları

Yazının icadından önceki dönemde insanın hayat tarzı

avcılık ve besin toplayıcılığı şeklinde başlamıştır. Hayat

tarzına bağlı olarak beslenme biçimi gelişen insanoğlu,

besin kaynakları bulabilmek için yer değiştirmek

zorunda kalmıştır. Bu yaşam biçimi uzun süre devam

etmiş ve zamanla etin yanında çeşitli yabani meyveler ve

bitkiler de insanın yiyecek türleri arasına girmiştir.
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 İnsanoğlu, kendiliğinden yetişen yabani buğday, arpa, çavdar

gibi tahılları toplayarak kullanmıştır. Daha sonraki süreçte

insanlar bu yabani tahılları ıslah ederek kendi kontrolünde

planlı bir tarımsal faaliyete başlamıştır. Böylece bölgedeki

avcı ve toplayıcı toplumlar giderek üretici konuma geçmiştir.

Tarıma geçişle birlikte keçi, koyun, sığır, domuz, at ve

köpek gibi hayvanlar evcilleştirilmiş ve günümüzdeki köy

yaşamına benzer yaşam biçimleri oluşturulmuştur. Ancak

konar-göçer yaşam tarzı, avcılık-toplayıcılık faaliyetleri ile

birlikte sürdürülmeye devam etmiştir.
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Yerleşik yaşam ve tarımsal üretim sonucunda daha

kolay beslenme yollarının öğrenilmesi, nüfus artışına

yol açmıştır. İnsanoğlunun, verimi yüksek tahılları

seçmesi ve tahılların sulak bölgelerde ekilebileceğini

anlaması, insanlık tarihinde ilk defa tarımsal üretime

dayanan bir ekonominin oluşumunu sağlamıştır. Çayönü

Höyüğü (Diyarbakır) ve Cafer Höyük (Malatya)

yerleşkelerinde dünyanın en eski buğday türlerinden

birisi olan “Emmer evcil buğdayı”nın bulunması buna

örnektir. www.tariheglencesi.com



İnsanlığın bu ilk döneminde

nüfus artışıyla birlikte

mağaralar yerini, belli bir

kısmı toprağa gömülü ve

yuvarlak planlı kulübe

şeklindeki barınaklara

bırakmıştır. Önceleri sadece

barınak olarak kullanılan bu

kulübeler, zamanla yapılar

topluluğuna dönüşmüştür.www.tariheglencesi.com

Diyarbakır Çayönü Höyüğü

Konya Çatalhöyük



Tarım ürünleri ve hayvanlardan elde edilen liflerle

giyinen ilk insanlar, kullandığı araç-gereçlerini

çakmaktaşından yapmıştır. Başlangıçta iri ve kaba

olarak yontulan taşlar, devam eden süreçte usta bir

işçilikle daha kullanılışlı araç-gereçlere yerini

bırakmıştır. Araç-gereçlerin yapımında zamanla

obsidyen ve kemikler de kullanılmaya başlanmıştır.
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Tahılların beslenmede

kullanılması, yemek

hazırlama işlemini

gerektirmiş ve bunun için

de uygun araç-gereçler

üretilmiştir. Tahılları

kabuğundan ayırmak için

kullanılan öğütme taşları,

havanlar ve dibekler bunun

ilk örnekleridir. www.tariheglencesi.com

Obsidyen

Dibek



 Yerleşik yaşama ve medeniyete ait ilk yerleşim merkezleri 

yazıdan önceki dönemde görülmektedir. Anadolu’da 

Göbeklitepe, Çatalhöyük ve Çayönü gibi yerleşim yerleri bu 

dönemi aydınlatan önemli yaşam bölgeleridir.

 “UNESCO Dünya Mirası” listesine alınan Göbeklitepe;

Şanlıurfa kent merkezinin 18 km kuzeydoğusunda, Örencik 

köyü yakınlarındadır. Burada 1995 yılında Arkeolog Klaus

Schmidt (Kılaus Şimit) tarafından başlayan kazılar sonucunda 

insanlık ve uygarlık tarihini değiştirecek veriler bulunmuştur. 
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 Göbeklitepe'de konut özelliği 

taşımayan bu yapılar dinî ve ayinsel 

bir amaç taşımaktadır. 

Günümüzden yaklaşık 12 bin yıl 

öncesine ait olan bu yapılar, 

merkezde ikiz (T) şeklinde dikili taş 

ile onu çevreleyen taşlar ve 

duvardan oluşmaktadır. Her bir 

dikili taş en az 40-50 ton ağırlığında 

ve 4 ile 6 m uzunluğundadır.
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 Günümüze kadar keşfedilen en erken tarihli dinî 

mimarinin içerisinde yer alan Göbeklitepe’de; taş 

aletler, heykeller ve bitki kalıntıları bulunmuştur. 

İnsanoğlunun, tarım ve yerleşik hayattan sonra 

tapınaklar yaptığı şeklindeki yaygın görüş, 

Göbeklitepe’nin keşfiyle tartışmaya açılmıştır.
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 Anadolu’da yazıdan önceki dönemi en iyi yansıtan 

yerleşim alanlarından bir diğeri ise Konya’nın 

Çumra ilçesi yakınlarında bulunan Çatalhöyük

yerleşkesidir. Arkeolog J. Mellart (Melır) 

tarafından ortaya çıkarılan “kent” oldukça iyi 

korunmuş yapılar topluluğundan meydana 

gelmektedir.
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 Çatalhöyük, Anadolu coğrafyasında 2000 yıldan fazla 

bir zamanda köy yaşamından kentsel hayata geçişin 

önemli bir kanıtıdır.
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 Bu dönemin önemli yerleşim merkezlerinden biri de 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde bulunan Diyarbakır’ın Ergani 

ilçesi sınırlarındaki Çayönü’dür . Yakın Doğu’nun bilinen en 

büyük yerleşim merkezlerinden birisi olan Çayönü’nde yapılan 

kazılar sonucunda 8 000 m2 alan açığa çıkarılmıştır.
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 Çayönü’nde, Yakın Doğu’daki köy yerleşmelerinin ilk 

örneği görülmektedir. Çayönü, bugün oldukça fakir 

bitki örtüsüyle çevrili olmasına karşın günümüzden 

yaklaşık 10 bin yıl önce dere kenarında bereketli bir 

ovaydı. Aynı zamanda zengin bitki örtüsü ve tahıl 

türünü barındıran Çayönü Ovası, avcılık için de 

ideal bir konumdaydı.
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Sözlü Kültür

Yazının icadından önce insanlar, toplumsal hafızalarını

sözlü olarak kuşaktan kuşağa aktarmış ve bu yolla

korumuştur. Eski Yunan’da mit ve efsane anlatıcıları,

Türklerde ozan ve âşık, Afrika’da topluluğun en yaşlıları

bu aktarım görevini üstlenmiştir.
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Efsaneler, mitler ve destanlar gibi halk anlatıları;

zamanla hem başka kültürlerden etkilenmiş hem de

diğer kültürlerin sözlü ürünlerini etkilemiştir. Bu

nedenle anlatıların ortaya çıkışı belirli bir bölgeyle

sınırlı olmayıp sözlü geleneklerin karışımından

meydana gelmiş bir bütündür.
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Örneğin, Romalıların

Türeyiş Efsanesi’ndeki dişi

kurt ile Türklerdeki

Türeyiş, Göç, Ergenekon

destanlarındaki kurt motifi

birbirine benzemektedir.

Yine eski toplumların sözlü

anlatımlarındaki tufan ve

yaratılış hikâyeleri

benzerlik göstermektedir.

www.tariheglencesi.com

Romus ve Romulus ile Dişi Kurt



Tarih Öncesi Dönemlendirme

Yazının icadından önceki dönem olan tarih öncesi devirler

sınıflandırılırken insanların kullanmış oldukları araç-gereç ve

madenlerden yola çıkılmıştır. Buna göre tarih öncesi Taş Çağı

ve Maden Çağı şeklinde dönemlendirilmiştir. Yazının icadıyla

birlikte tarihî çağlar başlamıştır. Taş Çağı: Eski Taş, Orta Taş ve

Yeni Taş Çağı olmak üzere kendi içinde çağlara ayrılırken;

Maden Çağı da Bakır, Tunç ve Demir Çağı olarak dönemlere

ayrılmıştır. Zamanla bu dönemlendirmeye, üretim ve yerleşme

biçimiyle yaşam koşullarını belirleyen diğer etkenler de

eklenmiştir.
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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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Üç Çağ Sistemi

C. W. Thomsen (Tamsın) 1836 yılında ilk defa “Üç

Çağ Sistemi”ni kurmuş böylece taş, tunç ve demir

sıralaması günümüze kadar tarih öncesi arkeolojinin

kronolojik sıralamasını oluşturmuştur. 1865 yılında J.

Lubbock (Labık) “Üç Çağ Sistemi”ni ayrıntılı bir

şekilde yeniden ele almıştır. Buna göre Taş Çağı; Eski

ve Yeni Taş çağı yani Paleolitik ve Neolotik çağa

ayrılmıştır.
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Tarih öncesi devirlerin, başlangıç ve bitiş

zamanları bölgelere göre farklılıklar gösterir.

Yazıdan önceki dönemlerde bütün insanların aynı

sıralamayı takip etmemesi, tarih öncesi devirleri

birbirlerinden kesin olarak ayırmayı zorlaştırmıştır.

Bu nedenle tarih öncesi dönemlendirmede daha çok

bölgesel olarak adlandırmalara gidilmiştir.
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Anadolu’da yuvarlak planlı kulübeler, ızgara planlı

konutlar gibi yapılarda ele geçen buluntular arasında

obsidyen araçlara, insan ve hayvan heykelciklerine,

bitki ve bitki tohumu kalıntılarına, az da olsa deniz

kabuklarına rastlanmıştır.
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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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Yazı dünyanın büyük bir bölümüne ya-
yıldı.

Önemli buluşlar (para,takvim, alfabe) 
gerçekleştirilmiştir.

 İlk büyük imparatorluklar bu dönemde 
kurulmuştur.

Musevilik ve Hıristiyanlık gibi tek tanrılı 
dinler ortaya çıkmış-tır.
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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 krallık-
lar almıştır.

İlk sömürge imparatorlukları kurul-
muştur.

Kilisenin etkisi ve gücü azalmıştır.
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tariheglencesi

Kanalıma abone olup, destek olabilirsiniz.


