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Testi çözün, öğrendiklerinizi güçlendirin, sınavdan yüksek puan alın! İnsanlar Dünya'da yaşam bulduklarında, yaşamlarını ihtiyaçlarına göre şekillendirdiler. O barınak için bir ihtiyaç olarak ağaç mellons ve mağaralar görerek ihtiyaçlarını karşılar. Nesillerini doğada buldukları yiyeceklerle devam etmek için
yapıldılar. İnsanlar doğada yaşamaya devam ettikçe, yeni bilgilere sahiptiler. İhtiyaçlarına göre oluşurlar. Çeşitli araç ve ekipman ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılabilir hale gelmiştir. Yeni buluşlar için yeni isimler vererek hayatlarında bir yer edindiler. İlk insanların dil yazmasına gerek yok. Zamanla, bir
tanesi yazının dili olan birçok buluşa ihtiyaç duydular. Yazının icadı ile, insanlar ticaret, sözleşmeler ve iletişim de kullanılır. Assimov makalenin Anatoly'nin hikayesine geldiği gerçeğini ortaya atmıştı. Mezopotamya uygarlıklarından biri olan Assima, ticarete önem veren uygarlıklardır. Farklı bölgelerde
ticaret yaparlar ve icatlarını kendi yaşam alanlarına getirirler. Bu vesileyle Asımlar Anadolu'ya bir mektup getirdiler. Kutsal kitap Anadolu uygarlıkları arasında yayıldı ve günlerimize yayılan bir şekilde ulaştı. Ve böylece yeni bir tarihsel döneme geçiş sırasında yapıldı. Anadolu'nun tırnaklarının yazısını
getiren sert yasalarıyla bilinen ilk antik Üst Mezopotamya uygarlığı nedir? Cevap: Asımlar, Mezopotamya'da yaşayan ve ticaret yapan asyurlar tarafından Anadolu'ya getirilmiştir. Kurdukları geniş ticaret ağı yla, eserleriyle birlikte kültürlerini Anadolu'ya taşıdılar. 24 Ağustos 2012 Um 14:04 - Anadolu'ya
hangi uygarlık mektup getirdi? A-) Schumer b-) Assylls C-) Elamlar D-) Babiller E-) Acadlar #MuhammetSeiten, Die von der Seit mit Gefult dünya markiert wurden6.123 hefullt dasKPSS Biz yemek için bitişik:))283.370 gefullt dasKPSS Güncel anadolu bilgileri: (Küçük Asya) tarih boyunca birçok göç ve
intrusions yaşadı. Neden?: 1- Üç tarafın denizlerle çevrili olması, Avrupa ile Afrika arasında deniz ve kara yoluyla kolay bir bağlantı olması 2- Verimli topraklarda bol su kaynağına sahip olumlu iklim koşulları, NEDEN ANADOLU'DA DÜNYA? 1- Göçler ve istilaya çıkan topluluklar kültür ve medeniyetlerini
Anadolu'ya taşıdılar. 2- Anadolu'nun Mısır, Ege ve Yunan uygarlıklarına yakın olması onu bu uygarlıklardan etkilemiştir. ANATOLYAN UYGARLIĞI: Anadolu'da yaratılan uygarlıklar: 1) Hititler, Frigianlar, Lidians, Jonah, Urartular (M.Ö. 2.bin-600) 2) Persler (M.Ö. 543-3 33 g. ) 3) İskender İmparatorluğu 4)
Roma İmparatorluğu 5) Bizanslılar (195-1071) Türkler (1071-....) 1)-M.2.B'n-M.600 ANADOLU İlİşKİlerİ A)-HİzMETLER: - Anadolu'dan geldikleri tahmin edilmektedir. Kızarıklık etrafında ayarlanır. Ana şehri HATTUS 'dur (Bozzaskei). - Hititler KADESA Suriye toprakları üzerinde Mısır ile savaş sonucu.
Bölge. Antlaşması tarihte bilinen ilk antlaşmadır. Hette'de SOYLUlardan oluşan PANKUSH adında bir toplantı vardı. Bu parlamento kralın gücünü sınırletti. Hatte'deki kraldan sonra en yetkili kişi Tavaanna adında bir kraliçeydi. - Hitit Kralları, anal adını verdikleri ve hayatlarını anlatan anesthic'i hazırlayarak
tarafsız bir YAZI TARİHİ yazmaya başladılar. Hitit, basık kayalarla tanrıyı rahatlattı. (Ivis ve Yazilyalova kabartmaları Hittta'ya aittir.) - Hititler assilitlerdir.devamı B)-FRGGILYLAR (GermanGLER): - Orta Anadolu'da (Sakarya Nehri çevresinde) 800'lü yıllarda bir devlet kurmuşlardır. Şehirleri GORDSON'du.
Frigians banttes denilen halı ve halı ile ünlüdür. Başkentleri SARDES (Sarard) 'dir. Lidyalılar ticarette evrimleştiler. Bunlar tarihte ilk kez PARA kullanan Lidyalılar. Lidyalılar, Efes'ten Mezopotamya'daki Ninovoy'a kadar uzanan KING yolunun açılmasında etkili oldular. Lidyalılar Persler tarafından dinlenmiş.
Lidyalılar kısa sürede yok edildiler çünkü orduları farklı uluslardan gelen ücretli askerlerden okurdu. (Düzenli ve sürekli bir ulusal ordu kuramama.) D)-İyonALS (İyonLAR): İzmir Körfezi'nden Gülk Koyu'na kadar olan bölgeye İyonya adı verildi. Başlıca İyon şehirleri şunlardır: Efes, Milet, İzmir, Fogna,
Bodrum. Matematikte Masallar ve Pisagorlar, tarihte Eredo, tıpta Hipokrat, felsefede Diogenes) E)- URARTULAR: - Van Gölü'nde ve çevresinde bir devlet kurdular. Şehirleri Tuzba (Van) 'dır. Urartular'da kral, savaş tanrısı HALDI adına ülkeyi yönetti. Urartular madencilik ve madencilikte çok ileri gitti.



Urartular kaleleri ve su kanalları ile ünlüdür. (Toprakkale, Savuştepe, Patnos ve Kayaladere kaleleri) KÜLTÜR VE MEDENİ DEVLET YÖNETİmİ: 1) - Anadolu'da bu devletler genellikle krallık tarafından yönetilir. Kral başkomutan, baş yargıç ve baş rahipti. NOT: Bu, kralın siyasi, askeri ve dini gücü
kullandığını göstermektedir. Dahası, kralın başrahibi laik olmayan bir anlayışı yansıtır. 2)- Hitit'te soylulardan oluşan PANKUSH adında bir meclis vardı. Bu parlamento kralın gücünü sınırletti. 3)- Hatte'deki kraldan sonra en yetkili kişi Tavannana adında bir kraliçeydi. 4)- İyniler şehir devletlerinde merkezi
krallık yerine SİTE adı altında yaşamışlardır. Dİn VE İnanÇ: 1) - Anadolu'da çok inanç vardı. 2)- Hitit doiat tanrılarının tanrıları hariç, Ve Yunan tanrılarına tapTılar. NOT: Bu, Anadolu'daki dini etkileşimi yansıtmaktadır. 3)- Urartular ölümden sonra yaşama inandılar. Bu yüzden mezarlarını ev ve oda
şeklinde yaptılar ve içine çeşitli eşyalar koydular. 4)- Frigg angislerinin en büyük tanrıları KIBELE'dir. 5) Efes'teki ArtemIS Tapınağı iyonlara aittir. 6) Urartular'da kral, savaş tanrısı HALDI adına ülkeyi yönetti. SOSYAL VE EKONOMİk YAŞAM: 1) - İnsanlar genellikle soylular, rahipler, özgür ve köleler gibi
sınıflara ayrılmıştır. 2)- Tarım, ticaret ve hayvancılık Anadolu'da ekonomik yaşamın temelini oluşturmuşlardır. 3)- Urartular madencilik ve madencilikte çok ileri gitti. 4)- Lidyalılar ticarette başarılı oldu. Bunlar tarihte ilk kez PARA kullanan Lidyalılar. 5)- Jonah deniz ticaretinde gelişmiştir. 6)- Lidyalılar
Efes'ten başlayıp Mezopotamya'daki Nino'ya kadar uzanan ROAD KING'in açılmasında etkili olmuşlardır. YAZI, Dİl VE Eğİtİm: 1) - Mektup Anadolu'ya assymlular tarafından getirildi. Hitit ve Urartular, Assyms'ten aldıkları Çİn Tİpİ'ni ve kendi buluşları HIERROGLIF'i (imza) kullandılar. 2)- Yunus ve
Lidyalılar Fenike yazılarını kullandılar. Fenike yazısını batıya doğru geçen Iyonlar vardı. 3)- Hitit, ANAL adını verdikleri anemonileri hazırlayarak, krallarının hayatlarını anlatarak, tarafsız bir YAZI Tarİhİ geliştirerek syed. 4)- Hett, Mısırlılarla bilinen ilk antlaşmayı (KADEŞ ANTLAŞMASI) imzaladı. (M.Ö.
1280) 5)- İonov edebiyatının en önemli eseri Homeros'un İledes ve Odyssey Destanı'dır. Anadolu'da yasalar Mezopotamya'daki kadar kısa değildi. Bİlİm VE SANAT: 1) - Hitit, düzleştirilmiş kayalarla Allah'ı rahatlattı. (Ivis ve Yazilyalova kabartmaları Hittta'ya aittir.) 2)- Urartular kaleleri ve su kanalları ile
ünlüdür. (Toprakkale, Savuştepe, Patnos ve Kayaldere kaleleri) 3) - Yunus bilim ve sanatta gelişti. Matematikte Masallar ve Pisagor, tarihte Eredo, tıpta Hipokrat, felsefede Diogenes) 4) - Hetts ve Frigin dokumada çok ileri gitti. Frigians banttes denilen halı ve halı ile ünlüdür. ANADOLU'YU HAK EDEN
DEVLETLER 1) - Pers İmparatorluğu: Anadolu, M.Ö. 543-333 yılları arasında İran'da kurulan Pers İmparatorluğu'nun egemenliği altında kalmıştır. 2)- İskender İmparatorluğu: Makedonya Kralı II. ASYA'NIN SEFERİ: Büyük İskender bu kez Anadolu, Suriye, Mısır ve Hindistan'ın bazı bölgelerini ele geçirdi.
Farsça öz-isim bir son verdi. Bu sefer dönerken öldü. HELLENIST UYGAR: Büyük İskender'in Asya seferi sırasında Yunan uygarlığı ve Doğu uygarlıkları birbirlerinden etkilenmiştir. Böylece, Yunan uygarlığı Doğu ve Batı uygarlıklarının bir karışımından doğmuştür. İskender'in ölümünden sonra Anadolu'da
küçük krallıklar kuruldu. Temel (a) BinYA KRALLIĞI: Kuzey-Batı Anadolu'da PONTUS Krallığı b) PONTUS KRALLIĞI : C) Karadeniz'de PERGAM KRALLIĞI: Batı Anadolu'da Bergama'nın kralları bilime, edebiyata ve sanata önem verebildi. Koyun ve keçi derisinden broş kağıdı icat ettiler. Günümüze bu
kadar kitap geldi. Yine Bergama döneminde inşa edilen SEUS tapınağı bilinmektedir. 3)- ROMA İmparatorluğu: - İtalya'da kurulan bu devlet kısa sürede Avrupa, Asya ve Afrika topraklarına yayıldı. 395 yılında batı ve doğu Roma imparatorluklarına bölündü. Batı Roma 476 yılında, Doğu Roma (Byzzantin)
ise 1453 yılında yıkıldı. - Bozdoğan Kemeri (İstanbul), Semberlitash (İstanbul), Opast Sanctuary ve Roma Hamamı (Ankara), Aspendos Tiyatrosu (Antalya) - Romalıların ünlü eserleri. Romalılar, Mısırlılardan jülyen takvimi adı verilen bir güneş takvimi geliştirdiler. Fenikeliler tarafından bulunan harf (alfabe)
Yunanlılara ve onlardan Romalılara iyonlar geçti ve Romalılar onu geliştirerek LATIN ALFABESI'ni oluşturdular. Roma'da ilk yazılı yasalar 12 plakanın kanunlarıdır. Roma hukuku modern Avrupa hukukunun temelini oluşturur. 4)- Empire USANS (DOĞU ROMA IMP.): - Merkezi İstanbul'da bulunan bu
devlet, 1453 yılında Fatih Sultan Mehmet tarafından yıkıldı. - Aya Sofya, Aya İrene, Hora, Sergios ve Bakus Kilisesi ve Yerebatan ve Binbirdirek Cings en ünlü eserleridir. Türkİye'Nİn ETRAFINDAKİ KÜLTÜR VE TEMALAR MEZOPOTAMYA: Mezopotamya: Dicle ve Fırat nehirleri arasındaki güneydoğu
Anadolu'dan Basra Körfezi'ne kadar olan bölgeye Mezopotamya denir. Mezopotamya, verimli toprakları nedeniyle sık sık akınlara ve göçlere sahne olmuştur, iklim koşulları uygun durmuş ve insanlar arasındaki yüksek kültürel etkileşim nedeniyle bu bölgede uygarlık gelişmiştir. BASLICA
MEZOPOTAMYA HALKLARI: 1- Schumers 2- Akadlar 3- Elamlylar 4- Babilliler 5-Assyrs 1) - SÜMERLER: - Bağımsız SİTE olarak adlandırılan kentsel devletlerde yaşamışlardır. En önemli şehirler; Senin, Uruk, Lagas. Bu kentsel devletler ensi veya PATES denilen rahipler ve krallar tarafından
yönetiliyordu. Sümerlerin çok goable odaları olan tapınaklarına GurAT adı veremilmiştir. Mezopotamya'daki evler ve tapınaklar birkaç taştan dolayı kerpiç ve tuğladan yapılmıştır. NOT: Hem bu özellik hem de sık sık istilalar bu yapılara ulaşmadığından, Sümerler ilk kez modern uygarlığın temeli olan yazıyı
(ÇİFT YAZMA) bulmuşlardır. (M.Ö. 3500) - Tarihteki ilk yazılı hukuk devleti Sümerler tarafından kurulmuştur. Bu özelliklerle Sümerlere dünyanın ilk hukukun üstünlüğü diyebiliriz. NOT: Kral Lagash UrukagsNE tarafından oluşturulan ilk yazılı yasalar fidye ve fiyat sistemine dayanıyordu. Alacakaranlık'ın en
önemli edebi eserleri; Gılgamış destanı bir yaratılış destanı ve selin tarihidir. Sümerler matematik ve geometrinin temelidir. (Dört işlem buldular, dairenin alanını hesapladılar ve çarpma ve kesitler hazırladılar.) Sümerler de astronomide evrimleşmiştir. (Bir ayı 30 gün, bir yılı 360 gün olarak hesaplayarak
burçlar buldular. NOT: Dünya çapında Sümerler bir kez AY YIL hesabına dayalı bir takvim buldular. Yapılan son araştırmalara göre Sümerlerin Orta Asya'dan Mezopotamya'ya geldiklerinde, kullandıkları gelenek, görenek, gelenek ve dil yapılarına ve araçlara bakarak Türk olabilecekleri tahmin
edilmektedir. Akadlar tarafından yok edildiler. 2)- AKADLAR: - Bunlar Arap Yarımadası'ndan Mezopotamya'ya gelen Samihalkıdır. İlk sürekli ve düzenli orduları yarattılar. (Çok geçmeden tüm Mezopotamya vardı.) Tarihte bilinen ilk büyük imparatorluğu kurdular. Kurucuları SARGON ve başkent
AGADE'dir. (Tapınaklarına AGADE de denirdi.) En önemli mimari eserler ANITY'dir. 3)- ELAMLILAR: Elam güneydoğu Mezopotamya'ya verilen isimdir. Başkentleri SUS'dur. Bilim ve teknolojide ilerlememiş olmalarına rağmen, güzel sanatlar ve dekor alanlarında gelişmiştirler. 4)- BABALAR: - Mutlak
Krallık'ın ilk kavramı Babil'de ortaya çıkmıştır. Ünlü kralları HAMMURABi, ilk ANAYASA olarak bilinen Hammurabi Kanunları'nı kurdu. (Bu yasalar Sami geleneği ve Urukagin yasaları kullanılarak hazırlanmıştır.) En önemli eserleri Babil Kulesi ve Babil Asma Bahçeleri'dir. 5)- ASURLULAR: - Yukarı
Mezopotamya'da (güneydoğu Anadolu) oluşmuş, Torosve Kapadokya'ya yayılmıştır. Anadolu'da ticaret kolonileri kurdular. (CCLTE) - Anadolu'nun tırnaklarının yazısını öğreterek, Anadolu'da tarihin döngülerine başladılar. Başkentleri NINOVA'da tüm tırnak yeme işlerini toplayarak, KÜTÜPHANECİLER ve
ARCHILAND'ın ilk faaliyetlerine başladılar. MISIR UYGARLIĞI Kuzey Afrika'da NEHIR NEHRI etrafında inşa edilmiş bir uygarlıktır. Çöller ve denizlerle çevrili olması diğer uygarlıklarla daha az etkileşime yol açmıştır. Bu nedenle Mısır uygarlığı eşsiz bir uygarlıktır. Eskiden NOM olarak adlandırılan şehir
devletleri olmasına rağmen, M.Ö. 1000 Kral Menes ve Devler'den beri kral MENES günlerinden beri merkezi krallık haline gelmiştir. Mısır krallarının adı Fiaravun'du. Firavunlar kendi lerinde dini ve siyasi güç topladılar. Kendilerini tanrı ilan ettiler. NOT: Tanrı'nın Mısır'daki KRAL anlayışı ve
Mezopotamya'da PRIEST PRIEST KING'in hakimiyeti, hem Mısır'da hem de Mezopotamya'da LAIC olmayan yönetim kavramını yansıtmaktadır. Onların dini çok yönlüdür. Tanrılarını insan ya da hayvan olarak temsil ettiler. Firavunlar için P'RAMit yaptılar ve ölülerini mumyaladılar. Bu ölümden sonra diriliş
inanç olduğunu göstermektedir. Kamu mezarlarına LABORENT adı verildi. M.Ö. 525 yılında Persler, M.Ö. 333'te Büyük İskender tarafından işgal edildi: Büyük İskender'in işgali ile Yunan ve Mısır uygarlıkları birbirini etkilemiştir. M.Ö. 1280'de Hititlerle Kadeş antlaşmasını imzaladılar. Onlar kendi
hierROGLIF (Kutsal) yazı kullanılır. Yazılarını bitkilerin yapraklarına yazmışlar. İlaç, kimya ve tıp alanında geliştiler. (Balsaming) - Matematik kişi sayısı. Astronomide evrimleştiler. Gözlemevleri kurdular ve Nil'in taşma zamanını hesapladılar. NOT: Mısırlılar yeni yıla göre dünyanın ilk takvimini yaptılar.
Romalılar bu takvimi Mısır'dan geliştirdiler ve bugün kullandığımız Milat takvimini oluşturdular. Mısır ekonomisi tarım, ticaret ve madencilik üzerine kuruluydu. EGE VE YUNAN UYGARLIKLARI Girit, Yunanistan, Makedonya, Trakya, Batı Anadolu ve Ege Adaları'nda yaşayan toplulukların oluşturduğu bir
uygarlıktır. A)- Gİrİş UYGARLIĞI: Ege Denizi ve Yunan uygarlığının ilk ortaya çıktığı yer Giriş Adası'dır. Buradan bu uygarlık diğer adalara, Mora ve Yunanistan'a yayıldı. En önemli eseri KNOSSOS SARAYI'dır. B)- MIKEN MEDIONTZ (AKALAR): Anadolu'dan M. 20.binde Yunanistan'a gelen AKALAR
tarafından kurulmuştur. Şehir devletlerinde yaşıyorlardı. En önemli şehirleri MIKEN'dir. (Bu yüzden mysy Civilization denir.) Acas'ın siyasi tarihindeki en önemli olay TRUVA SAVAŞLARIdir. (Boğazlarda hakimiyet için Mysians ve Truvalılar arasında inşa edilmiştir. C)- YUNAN UYGARLIĞI: Akalar'ın sonu
olan DORLAR tarafından kurulmuş bir uygarlıktır. Yunan uygarlığı sonraki Yunan ve Roma uygarlıkları üzerinde etkili olmuştur. POLİs denilen kentsel devletler yarattılar. Başlıca şehirleri Atina, Sparta ve Korint'tir. Yunan şehir devletleri birbirlerine bir güç olarak eşdeğer oldukları için avantaj elde
edememektedirler. Bu nedenle Yunanistan'da ilk çağda ulusal bütünlüğe ulaşılamadı. NOT: Sadece ülkelerini ele geçirmeye çalışan ve PELEPONNES savaşlarında Persleri yenen Perslere karşı mücadele ettiler. Yunanistan'da insanlar; Soylular, tüccarlar, köylüler ve köleler. Bu sınıf farklılıkları sınıflar
arası düşmanlığa ve mücadeleye yol açtı. Bİlİm UYGARLIĞI: Lübnan dağları ile Akdeniz kıyıları arasındaki bölgede yaşamışlar, denizcilik ve ticarette gelişmiş bir uygarlıktır. Doğu Akdeniz ve Batı Afrika kıyılarında ticaret kolonileri kurdular. Doğu ve batı uygarlıklarının birleşmesinde itici bir rol oynadılar.
Mezopotamya tırnak yazımı ve Mısır hiyerogliflerinden etkilenerek LETTER WRITING (alfabe) buldular. NOT: 22 harfli Fenike eserleri bugün Latin alfabesini oluşturmak için Yunanlılara ve Romalılara geçmiştir. CAM'i ve gelişmiş fildişi işlemeyi icat ettiler. 1500'lü yıllarda Filistin ve Lübnan'da yaşayan B.D.
Yahudileri Sami ırkıydı. Musa zamanında birleştiler, durumları Hazreti DAVUD zamanında oldu. En güçlü dönemler Süleyman'ın zamanıdır. Süleyman'dan sonra, Yahudi devleti İsrail ve Yahudi devleti. İsrail Babilliler Yahudi (Yuda) devletine son verler. Onların dini tek bir tanrıdır. (Yahudilik ve Yahudilik).
Dindar bir dine inanan ilk kişiydi. Onun kutsal tevrat vardır. NOT: Yahudiler Yahudiliği ulusal bir din olarak kabul ettiği için, bu din diğer uluslar arasında pek yayılmamıştır. NOT: Dinlerinde milli birlik oluşturduklarından beri, dünyanın dört bir yanına dağılmış olsalar bile birbirleriyle dayanışma içindedirler. II.
Dünya Savaşı'nın sonunda, İngiltere ve AMERIKA Birleşik Devletleri'nin yardımıyla, modern Filistin'de İsrail devletini kurdular. En önemli eserleri Kudüs'teki MESCİl-I AKSA 'dır. Öyle mi? anadolu'ya yazıyı getiren uygarlık. anadolu'ya yazıyı getiren uygarlık kimdir. anadolu'ya yazıyı getiren uygarlık
hangisidir. anadolu'ya yazıyı getiren ilk uygarlık. anadolu'ya yazıyı getiren ilk uygarlık hangisidir. anadolu'ya yazıyı getiren uygarlık hangisi
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