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ARİF ÖZBEYLİ

ERBAA ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ



 I.ÜNİTE



... VE,TARİH YAZIYLA BAŞLAR



 Tarih,geçmişte yaşamış insan 

topluluklarının kültürlerini ve me-

deniyetlerini yer ve zaman göstererek 

sebep-sonuç ilişkisi içerisinde belgelere 

dayalı olarak inceleyen bir bilim dalıdır.

İNSAN VE TARİH



 Tarih biliminin konusu insanın 

yaptığı faaliyetlerdir. Tarih olgu 

ve olayları inceler.

TARİHİN KONUSU



Olay ve olgu nedir?
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Başlangıcı ve bitişi belli olan 

gelişmelere olay, başlangıcı ve sonu 

belli olmayan genel ve soyut 

gelişmelere olgu denir.



 Savaşlar

 Malazgirt Savaşı

 Anadolu’nun Türkleşmesi

 Sanayileşme

 Karabük Demir Çelik Fabrikasının 

açılması



2012-LYS



 Tarihi olaylar süreklilik gösterdiği için 

olaylar arasında sebep-sonuç ilişkisi vardır. 

Bir olay kendinden önceki bir olayın sonucu 

ve kendinden sonraki bir olayın bir sonucu 

olabilir.

Tarihte Sebep-Sonuç,Yer zaman 

İlişkisi



Bir olayın doğru ve objektif olarak 

değerlendirilebilmesi için olayın yeri, 

zamanı bilinmeli ve üzerinden belli bir 

zaman geçmelidir.



 Sebep-sonuç ilişkisi olan bir olay 

söyler misiniz?



Sevgi tedavi eder;

alanları da verenleri de.

Karl A.Menninger



TARİH OLAYLARININ ÖZELLİKLERİ

 Tarih olaylarının tekrarlanması müm-kün

değildir. Tarih,deney ve gözlem metodunu  

kullanamaz.                                                           

 Tarih olayları belli bir yer ve zamanda meydana 

gelmiştir. 



 Tarih olaylarının incelenebilmesi için olayla 

ilgili belgelerin bulunması gereklidir.

 Tarih olayları arasında sebep sonuç ilişkisi 

bulunmaktadır.



 Tarih olaylarının maddi ve 

manevi çeşitli sebepleri vardır.

 Tarih olaylarının belli bir kanu-

nu yoktur.



 16. Tarihte, sürekli görülen hiçbir şey 
değişikliğin etkisinden kurtulamaz. Ne kadar 
birdenbire ve şiddetli olursa olsun hiçbir 
değişiklik de dün ile bugün arasındaki sürekliliği 
bozmaz. Yalnız bu görüşe dayanarak, 

 I. Tarih kanıtlayabildiği olayları anlatır. 

 II. Tarihte hiçbir olay aynen tekrarlanmaz. 

 III. Tarihî bir olay, kendinden sonraki tarihî olayı 
etkiler. 

 yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 

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

 D) I ve II E) II ve III                                                                       
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A-Kaynak bulma: Kaynaklar özellik-lerine

göre yazılı, yazısız,sözlü, sesli ve görüntülü 

olmak üzere, güvenilirliklerine göre de 

1.Elden kaynaklar ve 2. Elden kaynaklar 

olmak üzere ikiye ayrılır.

TARİH BİLİMİNİN YÖNTEMİ



B-Verileri tasnif

C-Tahlil (Analiz)

D-Tenkit (Eleştiri)

E-Terkip (Bir araya getirme) 



Tarihin Tasnifi (Sınıflandırılması)

A- Zamana göre tasnif

B- Mekana göre tasnif

C- Konuya göre tasnif



 Birer örnek verebilir miyiz?



 Zaman genel olarak hareket olarak ifade 

edilmiştir. Zamanı yıllara aylara,haftalara ve 

günlere ayırma yöntemine de takvim denir.

Zaman ve Takvim
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100____________ 75____________50____________25 ______________ 0

1.yüzyılın                 1.yüzyılın 1.yüzyılın 1.yüzyılın

son çeyreği          üçüncü çeyreği              ikinci çeyreği               ilk çeyreği

M.Ö                       M.Ö M.Ö M.Ö M.Ö

0 ______________25___________50_____________75_______________100

1.yüzyılın                1.yüzyılın 1.yüzyılın 1.yüzyılın

son çeyreği           üçüncü çeyreği       ikinci çeyreği               ilk çeyreği



Türklerin 
Kullandıkları 

Takvimler

……………… ………………… ………………….. ………………….
…………………….



 a- On iki Hayvanlı Türk Takvimi: Güneş yılı

 b- Hicri Takvim: Ay yılı  Başlangıç: Hicret 

 c- Celali Takvim: Güneş yılı 

 d- Rumi Takvim: Güneş yılı

 e- Miladi Takvim: Güneş yılı  Başlangıç:
Milat

Türklerin Kullandıkları Takvimler



 Soru: Türklerin 
kullandıkları takvimleri 
yazınız.

 Cevap: Hicri Takvim,
Miladi Takvim, Diyanet 
Takvimi

Tarih Bilimine Giriş



 Tarih öğrenimi bize neler kazandırabilir?

Tarih Öğreniminin Önemi



 Soru: Miladi takvimin özelliklerini yazınız.

 Cevap: Hz. Muhammed’in kullandığı takvimdir. 

Miladi takvim Ramazan ayının ilk gecesi 

olmuştur. 

 Soru: Tarih okumanın faydalarını yazınız.

 Cevap: Tarihten örnekler vererek laf altında 

kalmamış oluruz. Mesela Arnavutlukta.

Tarih Yazılısından İlginç Cevaplar



 Türk Tarih Kurumu (1931)

Atatürk’ün Tarih Öğrenimine Verdiği Önem



TARİH OLAYLARININ İNCELENMESİNDE (DEĞERLENDİRİLMESİ) 
DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

a-Olaylar doğru bir şekilde 
incelenmeli, tarafsız (objektif) olarak 
açıklanmalıdır.

b-Olayın üzerinden belli bir süre 
geçmelidir.



c-Geçmişteki olaylar günümüz değer 

yargılarıyla yorumlanmamalıdır.

d-Olaylar arasında sebep-sonuç 

ilişkisi kurulmalıdır.



e-Olaylar incelenirken değişik 

kaynaklara dayalı belgelerden 

yararlanılmalıdır.

f-Olaylarla ilgili kaynak taraması 

yapılarak, bütün belgeler 

değerlendirilmelidir.



g-Olayda rolü olanların katkılarının 
değerlendirilmesi, olayın geçtiği 
zamanının şartlarının incelenmesine 
bağlıdır.

h-Olayın meydana geldiği yer ve zaman
mutlaka belirtilmelidir.

BAŞARI TATLIDIR,AMA ÇOĞUNLUKLA TER KOKAR.



Tarih yazmak tarih yapmak 

kadar zordur, yazan yapana 

sadık kalmazsa değişmeyen 

hakikatler   insanlığı 

şaşırtacak bir mahiyet alır.

Mustafa KEMAL



 9. Bir tarihi olayda rolü olanların 

katkılarının doğru olarak 

değerlendirilebilmesi için aşağıdakilerden 

hangisinin göz önünde tutulması gerekir?

 A) Olayın geçtiği zamandaki koşulların

 B) Başka olaylarla benzerliklerin

 C) Olayla ilgili değişik yorumların

 D) Olaydan sonra kaç yıl geçmiş olduğunun

 E) Eleştirinin yapıldığı günün koşullarının                                 

 (1986 - ÖSS)



Aristo yolda giderken oldukça yakışıklı bir 

adama rast gelir. Bir de konuşup da söylediği 

sözlerin, verdiği cevapların cahilene ve 

ahmakane olduğunu görünce der ki:

Güzel bir ev. Keşke içinde adam otursaydı!



Eski Bilgi

Tarihi Bilgilerin Değişebilir Özelliği

Yeni Bilgi

Tarihi Bilgiler 

nasıl değişir?

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.





1-Tarih Yazıcılığının Gelişimi



 Hititlerde anallar (yıllıklar),Köktürklerde 

kitabeler, Osmanlılarda vakayinameler, 

Ruslarda kronikler 

Tarih Yazıcılığı



 Tarih Anlayışları :



Hikayeci Tarih : Tarihi olayları neden-
sonuç ilişkisi belirtmeden, belgelere 
dayandırmadan, efsanelere göre 
inceler. İlk temsilcisi Heredot'tur.

 Öğretici Tarih : Tarihi olaylardan ders 
almak ve liderleri örnek alarak 
yönlendirici rol oynamak amaçlanır.



 Sosyal Tarih : Toplumların her 

türlü faaliyetlerini inceler.

 Bilimsel Tarih : Olayları neden-

sonuç ilişkisi içinde bilimsel olarak 

inceler. Tarih bilinci bu sayede 

ortaya çıkmıştır.



 Eski Yunan’da yaşayan Herodot’la 

MÖ.V.yüzyılda başlayan tarih yazıcılığı 

Thukydides ile devam etmiştir.

 İslam tarih yazıcılığı VII. yüzyılda olayların 

hikayeci anlatım tarzıyla nakledilmesi 

şeklinde ortaya çıkmıştır.



 IX.yüzyılda yaşamış olan Taberi, İslam 

tarih yazıcılığını hikayeci anlatımdan  

kurtarırken eserlerini çeşitli kaynaklardan 

yararlanarak yazmıştır.

 Ortaçağda kilise etkisi dolayısıyla 

eleştiriden uzak  kilise tarihi şeklinde 

gelişmiştir.



 XVIII.yüzyılda Volter o zamana kadar din ve 

siyaseti konu alan tarih anlayışını geliştirerek 

uygarlığın genel tarihini yazmıştır.

 XX. Yüzyılda biyografi çalışmaları, gazeteciliğe 

ve sosyolojiye dayanan yeni tarih anlayışı, ABD 

ve İngiltere’de sanayi kuruluşlarına  yönelik « 

İş Dünyası Tarihi» gibi yeni yaklaşımlar 

ortaya çıkmıştır.



2-Osmanlı Dönemi Yazıcılığı

Osmanlı tarih yazıcılığındaki temel amaç, devletin 

başarılarının gelecek nesillere aktarılmasıdır. Osmanlı 

merkez devlet tarihçisi olan vakanüvisler, kendilerinden 

önce yazılan olayları derlemişler ve görevli bulundukları 

dönemin olaylarını kaydetmişlerdir. Osmanlı Devleti’nde 

vakanüvislerden önce olayların kaydını «şehnameci» adı 

verilen görevliler tutmuştur. İlk vakanüvis Halepli Mustafa 

Naima Efendi’dir. 



3- Cumhuriyet Dönemi Tarih Yazıcılığı

Cumhuriyet Döneminde yeni tarih anlayışının ortaya 

çıkmasında Atatürk’ün büyük rolü olmuştur. Atatürk’ün 

1931’de kurduğu Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti’nin amacı 

Türk, İslam ve dünya tarihini incelemek ve elde edilen 

sonuçları her türlü yolla yaymaktır.



Tarihe Yardımcı 

Bilim Dalları 



Coğrafya : Coğrafi bölgelerin özelliği ve iklimi tarihi olayların 

değerlendirilmesinde etkilidir. 

Örneğin Fenikelilerin deniz ticareti ile uğraşmalarının nedeni 

coğrafyalarının tarıma elverişli olmamasıdır.



 Arkeoloji : Kazı bilimidir. Tarih öncesi 

dönemlerin aydınlatılmasında 

yararlanılmaktadır.















 2. Aşkabat yakınlarında Anav’daki bir kurganda yapılan kazıda en alt katta 

evleri kerpiçten yapılmış bir köy bulunmuştur. Çıkan eşyalar arasında el 

değirmenleri ve evlerde kömür hâline gelmiş buğday ve arpa taneleri, yine 

aynı katta üzerleri boyanmış ve şekillerle süslenmiş kilden yapılma 

çömlekler, insan ve hayvan heykelleri çıkmıştır.

 Bu durumla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 A) Sanatla uğraşıldığı

 B) Bir yerleşim alanı olduğu

 C) Tahıl ürünlerinin tanındığı

 D) Topluluk hâlinde yaşanıldığı

 E) Üretim gereçlerinin ortak kullanıldığı
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 Antropoloji : İnsan ırklarını inceleyerek 
sınıflandıran bilim dalıdır.





 Etnografya : Toplumların öz kültürlerini 

inceleyen bilim dalıdır.



 Hukuk: Toplu halde yaşayan insanların 

birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini 

düzenleyen kurallara hukuk denir. 

Hukuk kuralarından toplumun veya devletin 

siyasi,sosyal,ekonomik gibi bazı özellikleri 

hakkında bilgi edinilebilir.

Örnek: Friglerde saban kıranın veya öküz 

kesenin cezası ölümdü.



Kronoloji : Takvim bilimidir. Tarihi 

olayların oluş sırasını verir.

100____________ 75____________50____________25 ______________ 0

1.yüzyılın                 1.yüzyılın                  1.yüzyılın                     1.yüzyılın      

son çeyreği          üçüncü çeyreği              ikinci çeyreği               ilk çeyreği

M.Ö                       M.Ö                     M.Ö                        M.Ö                            M.Ö  

0 ______________25___________50_____________75_______________100

1.yüzyılın                1.yüzyılın                1.yüzyılın                     1.yüzyılın      

son çeyreği           üçüncü çeyreği       ikinci çeyreği               ilk çeyreği



 Soru:Türklerin 
kullandıkları takvimleri 
yazınız.

 Cevap: Hicri Takvim,
Miladi Takvim, Diyanet 
Takvimi

Tarih Bilimine Giriş



 Edebiyat: Toplumların edebiyat alanındaki 

ürünleri o toplumun sosyal,kültürel,siyasi 

özellikleri hakkında bilgi verir.

 Halide Edip Adıvar: Ateşten Gömlek, 

 Yakup Kadri Karaosmanoğlu: Yaban

 Mehmet Akif Ersoy: Çanakkale Şehitlerine

Sanma şâhım herkesi sen         sadıkâne yâr olur

Herkesi sen dost mu sandın   belki ol ağyâr olur

Sadıkâne belki ol        âlemde dildâr olur

Yâr olur ağyâr olur     dildâr olur serdâr olur



 Felsefe: Akıl ve mantık ilkelerine uygun 

düşünmeyi esas alan bir bilimdir. Tarih 

felsefesiyle toplumların veya devletlerin 

hangi düşünceyle hareket ettikleri belirlenir.



 Paleografya : Toplumların 

eskiden kullandıkları yazıları 

inceler. (Mısır hiyeroglifi, 

Sümerlerin çivi yazısı, Türklerin 

Orhun ve Uygur abideleri gibi) 

Bu bilim dalı tarih öncesi 

dönemlerin aydınlatılmasında 

etkili değildir.



Epigrafi : Kitabeleri inceler. 

Örneğin : Göktürk ve Kültepe 

yazıtları.



Sosyoloji : Toplum bilimidir. Tarihi olayları 
sosyoloji konularını hesaba katarak inceler.



Filoloji : Dil Bilimidir. Toplumların 

dillerini inceler.



Diplomatik :

Fermanlar, beratlar ve 

dönemin yazışmalarını 

inceler. Siyaset bilimi 

olarak da adlandırılır. 

Başlangıç noktası 

Kadeş Barışının 

imzalanmasıdır.



Nümizmatik : Eski paraları 

inceleyerek, toplumların 

ekonomik yapısı hakkında 

bilgi verir.



 İstatistik: İstatiksel veriler, tarihi olayların 

değerlendirilmesinde önemli bir yere sahiptir.



 Ekoloji: Canlıların birbirleri ve 

çevreleriyle ilişkilerini inceleyen ve 

doğanın korunmasına yönelik çalışmalar 

yapan bir bilim dalıdır. 

Hava Kirliliği



 Kimya : C14 metodunu kullanarak eski 

kullanılmış araç ve gereçlerin yaşları 

hakkında bilgi verir.



 Sanat Tarihi: Sanat eserlerini, sanatçılarını  

ve sanat eserlerinin değerini ve toplumun 

sanata bakış açısını inceleyen bir bilimdir. 



Heraldik : Mühür ve armaları 

inceleyen bilimidir. 



 Toponomi : Yer adlarını inceleyerek tarihe yardımcı olur.

OĞUZLAR

BOZOKLAR

GÜN HAN

KAYI

BAYAT

ALKA EVLİ

KARA EVLİ

AY HAN

YAZIR

DÖĞER

DODURGA

YAPARLI

YILDIZ HAN

AFŞAR

KIZIK

BEĞ DİLİ

KARKIN

ÜÇOKLAR

GÖK HAN

BAYINDIR

PEÇENEK

ÇAVULDIR

ÇEPNİ

DAĞ HAN

SALUR

EYMÜR

ALANYUTLU

YÜREĞİR

DENİZ HAN

İĞDİR

BÜĞDÜZ

YİVA

KINIK
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 Tarihi Fıkralar

 Sokrat’a sormuşlar, uzun ve rahat bir yaşamın 

sırrı nedir diye, “Masrafını kısmak yoluyla 

kendinden borç al. Rahatlığın sırrı budur”

 Uzun bir yolculuktan dönen arkadaşlarından 

bahsetmişler Socrat’a. “Yolculuk onu hiç 

değiştirmemiş “ demişler.

Sokrat; “Doğaldır çünkü gittiği yere kendisini 

de götürmüştür” demiş.


