


Mezopotamya… Günümüzden binlerce yıl önce önemli 
uygarlıklara ev sahipliği yapmış bölge. Tarihin başladığı 

yer.
Anadolu… Hemen hemen her yerinde farklı medeniyet-

lerden izler taşıyan uygarlıkların başkenti olan bir yer.
Sümer, Babil, Asur, Hitit, Frig, Lidya, Urartu ve İyon. 

Marketten çikolata alınca ödediğimiz parada, bu kitabı yazdı-
ğımız alfabede onlar var. Doktorların göreve başlarken ettiği 
yeminde, Ramazan ve Kurban bayramlarını kutladığımız ay 
takviminde, çocukların ellerinden bırakmadığı ahşap oyun-
caklarda, serimizin temeli olan “tarih” biliminde onlar var.  
Tarih onlarla başladı. Tarihe onlar yön verdi. Bindiğimiz 
araba gidiyorsa uçak iniyorsa onlar sayesinde. Saatte, daki-
kada, gezegen ve ay isimlerinde hep onların emeği var. En 
önemlisi de bilgilerin depolanıp yaygınlaşması ve geçmişten 
günümüze aktarılması onlar sayesinde. 

GİRİŞ
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Evet, günümüzden 3.000-5.000 yıl önce kurulan uygar-
lıklara, zaman makinesiz, kelimelerin gücüyle yapacağımız 
bu heyecan dolu yolculuk için karşınızdayız. Bu yolculukta;
• Yedi katlı zigguratların içine girip yazının icadının heye-

can verici sürecine şahit olacağız. Çivi yazısı öğrenip, kil 
hamuru yapacağız.

• Dünyanın bilinen en eski antlaşması Kadeş’i imzalayan 
heyette yer alıp süreci heyecanla takip edeceğiz.

• Dünyanın ilk yasalarının nasıl hazırlandığını okuyacağız.
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• Çok ince bir mühendislik anlayışıyla inşa edilen dünyanın 
en eski kara yolunda yolculuk yapacağız.

• Uygarlıkların dudak uçuklatan, parmak ısırtan, yerimizden 
zıplatan keşiflerine dikkat kesileceğiz.

• Lidya’nın başkenti Sardes’e uzanıp koyun postlarıyla altın 
toplayacak ve paranın icat edilişini merakla izleyeceğiz.

• Bilinen ilk kütüphanenin koridorlarında inanılmaz bir 
yolculuğa çıkacağız.

• Dünyanın Yedi Harikası sayılan eserleri bütün ihtişamıyla 
gezeceğiz.

• Günümüz bilimine yön veren birbirinden değerli bilim 
insanlarıyla tanışacağız.
Kitabımızı okurken yeri ge-

lecek meraklı bir tarihçi, yeri 
gelecek çivi yazılarını okuyan 
becerikli bir uzman, yeri gelecek 
kazılarda sırlarla dolu buluntulara 
ulaşan heyecanlı bir arkeolog ve yeri gele-
cek gökyüzünü inceleyen kâşif bir astronom ola-
cağız. Merak, gizem ve keşif hep yanı başımızda 
olacak. Zaman makinesi icat edilmedi ama neyse 
ki kitaplar var. Biz de sizi kelimelerimizle tarihte 
eğlenceli bir yolculuğa çıkaracağız. Bu yolcu-
luktan oldukça keyif alacağınıza eminiz.
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Evet, günümüzden binlerce yıl öncesine nefes nefese, 
temposu hiç dinmeyen bir seyahat yapacağız.  Bu seyahatte 
bizi neler mi bekliyor? Sadece birkaç tanesini söyleyip sizi 
heyecanlandıralım:
• Ülkemizde son dönemde oldukça popüler olan şarkılarla 

Frigler arasında nasıl bir bağlantı olduğunun,
• Nazar boncuğunun mavi renginin Mezopotamya’ya kadar 

neden uzandığının,
• Ünlü çizgi film serisi Şirinler’in şapkalarıyla Anadolu 

uygarlıkları arasında nasıl bir ilişki bulunduğunun,
• Sümerlerin, patili dostlarımız kedileri neden evcilleştir-

diğinin,
• Dünyanın en eski okullarında nasıl ders verildiğinin en-

teresan hikâyesini okuyacağız. 



Kitabımızda ayrıca;
•  Sümerolog, Asurolog, ve Hititolog gibi birbirinden ilginç 

meslekleri öğreneceğiz.
• Kanıtlar kullanarak değişimi, sürekliliği, zamanı, mekânı 

ve kronolojiyi kavrayacağız. 
• Yerimizden hiç kalkmadan müzeleri gezeceğiz.
•  Kültürel mirasa duyarlı hâle geleceğiz. 

Çok zevkli, çok keyifli, çok sürükleyici ve gizem dolu 
bir yolculuğa hazır mısınız? “Eveeeeeet!” dediğinizi duyar 
gibiyiz.

Haydi, o zaman başlayalım.

13


