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ARİF ÖZBEYLİ



 I.ÜNİTE

Tarih ve Tarih Yazıcılığı



... VE,TARİH YAZIYLA BAŞLAR



 İnsanlığın varoluş ve yaşam serüveni göz önüne 

alındığında bugün ulaşılan gelişmişlik düzeyi bir 

tecrübe birikiminin ürünüdür. Geçmiş ve gelecek 

bilincine sahip tek varlık olan insan, tecrübeleri 

geçmişten cesaret alarak öğrenir ve bunu gelecek 

nesillere aktarır. Bunun için de tarih bilimine ihtiyaç 

duyar. Bilimsel ve teknik gelişmelerin hızlı 

yaşandığı çağımızda tarih bilimine olan ilgi ve 

ihtiyaç azalmamakta aksine her geçen gün 

artmaktadır.            

1.1. İNSANLIĞIN HAFIZASI TARİH



 Tanım ve yorumlara dikkat edildiğinde tarihin 

geçmişle ilgili olduğu, merkezinde insanın yer 

aldığı, belgelere dayandığı ve nedenselliğe muhtaç 

olduğu gibi ortak noktalara ulaşılabilir.    

 Tarih, geçmişte yaşamış insan topluluklarının 

kültürlerini ve medeniyetlerini yer ve zaman 

göstererek sebep-sonuç ilişkisi içerisinde belgelere 

dayalı olarak inceleyen bir bilim dalıdır.
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 Tarihin konusu, zaman içinde yeryüzündeki insan 

faaliyetleri, farklı etkilerle meydana gelen değişimler ve 

insan eylemlerinin sonucunda ortaya çıkan eserlerdir. 

Ayrıca doğa olayları, sonuçları itibariyle insanları 

etkilediğinden tarihin konusu içerisinde yer alır. Örneğin 

Orta Asya’da yaşanan kuraklık ve kıtlık tarihin konusu 

değilken bu doğa olayı sonucundaki göçler tarihin 

konusu olabilir. Kısaca tarihin konusu insandır ve 

insanın olmadığı yerde tarih de olmaz. 

TARİHİN KONUSU



Tarih Biliminin Bakışı

 Deney ve genelleme yapılamaması nedeniyle tarih 

geleneksel olarak edebiyat, güzel sanatlar vb. gibi beşeri 

bilimler arasında sayıla gelmiştir. Beşeri bilimlerin 

temelindeki ilke, pratik yol gösterici sonuçlar çıkarmak değil, 

insanlığın düşündükleri ve yaptıklarının değerli kabul 

edilerek, tanınması ve korunmasıdır. Geçmişteki olayların 

yeniden inşa edilmesi dikkate değer bir çabadır. Tarihçi; 

edebiyatçı, sanat tarihçisi, halk bilimci vb.gibi kültürel 

mirasın aktarıcısıdır. Tarihsel mirası tanıtarak ve koruyarak 

insanlığı anlamamıza yardımcı olur.
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TARİH BİLİMİNİN YÖNTEMİ
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Tarih yazmak tarih yapmak 

kadar zordur, yazan yapana 

sadık kalmazsa değişmeyen 

hakikatler   insanlığı 

şaşırtacak bir mahiyet alır.

Mustafa KEMAL



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!



Tarih ve diğer bilimler: Tarih; millî kimliğin

oluşumu ve değerlerin aktarımı için bir araç,

geçmişi keşfetmek için sürekli bir sorgulama,

günümüz sorunlarını anlamak ve analiz etmek

için kaçınılmaz bir başvuru kaynağıdır. Sosyal

bilimlerin önemli dallarından olan tarih

sayesinde birey; özünü, toplumunu, dünyayı

tanır ve öğrenir.



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

2008-1



 CEVAP: E
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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- Yazılıdan İlginç Cevaplar



 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



TARİHE YARDIMCI 
BİLİMLER

…………….. ………. ……..………

H2SO4

……. …….. ……….
……..

……….

1071

……..

Akrostiş:                                     hep kafa denk 

44



TARİHE YARDIMCI 
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dik Krono-
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45



Türklerin İlk Yazılı Belgeleri
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Tarihte “Türk” adının geçtiği yazılı ilk metinler 

Orhun Kitabeleri’dir. Bu kitabeler hakkında ilk 

bilgiler XIII. Yüzyılda yaşayan Cüveynî’nin “Tarih-i 

Cihangüşa” isimli eserinde yer alır. Cüveynî, 

eserinde Uygur bölgesini gezerken rastladığı garip 

işaretlerle yazılmış taşlardan söz etmektedir. 



 Kitabelerin okunuşunu ilk çözen Danimarkalı Dil 

Bilimci W. Thomsen (V. Tomsen) olmuş ve bu 

abidelerin Türklere ait olduğunu tüm dünyaya 

duyurmuştur. Orhun Kitabeleri hakkında yapılan 

bilimsel çalışmaların sonucunda; Türklerin 

yaşantılarına, töresine, kültürüne ve devlet 

yönetimine dair bilgiler bulunmuştur
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1.2. NEDEN TARİH?

 Milletlerin ortak hafızası olan tarih, millî ve toplumsal 

kimliğin inşasında önemli rol oynar. Toplum, kendisini 

oluşturan bireylerin bir kimlik altında toplanması 

sayesinde ortaya çıkar. Bireylerin birlikteliği genellikle 

tarihî bir niteliğe sahiptir. Toplum, zaman ve mekân 

içinde ortak bir kimlik ile süreklilik kazanır. Kimlik 

olmadan bir toplumun devamlılık sağlayabilmesi söz 

konusu olmayacaktır. 
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 Toplumsal kimlik, zaman içerisinde oluşan 

ahlaki ve tarihî değerlerin etkisiyle belirli bir 

zaman ve mekânda bireylerle toplumun 

bütünleşmesidir. Aynı zamanda bireylerin ve 

toplumun kendini bir kimlik altında (Türk 

kimliği gibi) tanımlaması, toplumsal 

birliktelikle gerçekleşir

01.11.2017 www.tariheglencesi.com



 Tarih bilimi sayesinde geçmiş hakkındaki 

aktarımlar, milletlerin ortak hafızasını 

biçimlendirir. Bu nedenle tarih kitapları, sadece 

milletlerin kendi tarihinden bahsetmez; diğer 

toplumlarla etkileşimler yaşandığı hakkında da 

güçlü bir bilinç oluşturur.
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Tarih bilinci, bireyin gerek sosyalleşmesinin gerekse kendi

yaşam deneyiminin etkisiyle tarihin farkında olmasıdır. Bu

bilinç insanların kendilerinde ve yaşadıklarında dünyada

meydana gelen zamana bağlı değişmelere uyum

sağlamasına yardımcı olur. Tarih bilincine sahip kişiler, tarihle

ilgili bilgileri eleştirel değerlendirmeye tabi tutar. Bu sayede

insanlar, tarihsel anlatılar üretmek ve metinleri analiz etmek

için doğru-yanlış ayrımını yapabilme becerisini geliştirir.



 Tarih bilimi, insanlara başka beceriler de 

kazandırır. Tarih, uyguladığı yöntem gereği 

bireylerde araştırma ve kanıt kullanma becerisini 

arttırır. Çünkü tarihî bir bilgiye, araştırma 

yaparak ve kaynak kullanılarak ulaşılır. Ulaşılan 

farklı kaynaklarda tespit edilen çelişkili ifadeler, 

insanların sorgulama ve eleştirel düşünme 

becerilerini de geliştirir.
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Tarih bilimi geçmişten günümüze meydana 

gelen olay ve olguları kronolojik bir süreçte ele 

aldığı için olay ve olgular arasında neden-sonuç

ilişkilerini ortaya koyar. Böylece bireylerde çok 

yönlü düşünme yeteneği gelişir ve bireyler tarihî 

süreçte meydana gelen değişimleri ve 

süreklilikleri algılar.
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İnsan; mensubu olduğu toplumu, ülkeyi ve 

içinde yaşadığı dünyayı anlamak için geçmişini 

bilmek zorundadır. Geçmişini bilmeyen bir toplum, 

hafızasını yitirmiş, akıntıya kapılmış gibidir. Tarih; 

geçmişin ışığında bugünün ve yarının 

aydınlatmasını sağlar. Böylelikle geçmişteki 

hataları tekrar etmeyen toplumlar, gelecekle ilgili 

doğru planlama ve analizlerle daha iyi bir yaşam 

düzeyine ulaşır.
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Millî bilinci oluşturarak geçmişte bir arada 

yaşamış ve gelecekte de bir arada yaşamak 

isteyen insanların, birlik ve beraberlik içinde 

olmasını sağlayan tarih, toplumdaki manevi 

değerlerin gelişmesinde de önemli rol oynar.
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Tarihî olaylar ele alınırken tarihî bilgilerin kendi 

döneminin şartlarına göre değerlendirilmesi gerekir. 

Uzun yıllar önce yaşanmış bir olayın, bugünün bakış 

açısı ve değer yargılarıyla ele alınması doğru değildir. 

Tarihçi geçmişe ait bir bilgiyi, gerçeği anlamak için 

kullanır. Belgeler yoruma muhtaçtır ve olayın 

yaşandığı çağın ve toplumun ruhunu taşımaktadır. Bu 

nedenle o ruha göre bir açıklama ve yorum yapılması 

gerektiği unutulmamalıdır.



Tarih Biliminde Anakronizm

 Türk Dil Kurumuna göre “tarihlendirmede yanılgı içerisinde 

bulunma” demek olan anakronizm, bir olayın tarihi ve çağı 

üzerinde yanılma, tarih ve çağları birbirine karıştırma şeklinde 

tanımlanmaktadır. Anakronizm, bazen bir tarihî olgunun var 

olmadığı bir dönemde varmış gibi düşünülmesi ve yansıtılması 

şeklinde, bazen de tarihçilerin tarihî olguları açıklarken yaşadıkları 

zamanın yaklaşımlarına, kavramlarına ve değerlerine 

başvurmalarıyla ortaya çıkar. Tarihî eserlerin yanı sıra edebiyatta, 

görsel sanatlarda ve sinemada da “tarih yanılgısı” hataları 

görülebilir. 
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 Örneğin Osmanlı Devleti’nin Yükselme Dönemi’ndeki 

toplumsal yapısını anlatan bir tarihçinin, Osmanlı 

Devleti’nde yaşayan milletler için “yurttaş” kelimesini 

kullanması bir anakronizmdir. Zira Osmanlı’da yurttaş 

kavramının, XIX. yüzyılda Namık Kemal gibi düşünürlerce 

kullanılmaya başlandığı bilinmektedir. Osmanlı devlet 

yöneticileri; devlet içinde yaşayanları yurttaş olarak değil, 

reaya ya da tebaa olarak görmüştür.
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1.3. ZAMANIN TAKSİMİ

 İnsanlar, günlük yaşamlarını 

kolaylaştırmak gayesiyle zamanı 

bölümlere ayırmıştır Geçmişten 

günümüze yaşamını zamanın 

ölçüsüne göre düzenleyen insanoğlu, 

zamanı parçalara ayırma işini bir 

çırpıda yapmış değildir. Bu 

parçalardan her birinin benimsenişi, 

kullanılışı, adlandırılışı, sürelerinin 

saptanışı uzun sürmüş ve toplumlara 

göre değişiklik göstermiştir.
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 12 Hayvanlı Türk takvimi, 

Türklerin kullandığı ilk 

takvimdir ve güneş yılı 

esasına göre düzenlenmiştir. 

On iki yılda bir devir yapan bu 

takvimde yıllar, hayvan adları 

ile gösterilir. Hangi tarihten 

itibaren kullanıldığı 

bilinmemekle birlikte bu takvim 

Kök Türkler ve Uygurlar 

tarafından kullanılmıştır.
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 Hicri takvim, Türklerin İslamiyet’i kabul ettikten 

sonra kullandığı takvimdir. Bu takvimde Hz. 

Muhammed’in hicret ettiği yıl (622), başlangıç kabul 

edilmiştir. Hz. Ömer Dönemi’nde oluşturulan bu 

takvim, ay yılını esas almıştır. Bu takvime göre bir yıl 

354 gün 8 saat 48 dakikadır. Ayrıca bir ay yılı, bir 

güneş yılından yaklaşık 11 gün eksiktir. Diğer bir ismi 

kamerî (ay) takvimidir. Günümüzde İslam dünyası, 

dinî günleri hicri takvime göre belirlemektedir.
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 Celâli takvimi, Büyük Selçuklu 

Sultanı Celaleddin Melikşah’ın

(1072-1092) emriyle Ömer 

Hayyam başkanlığında 

kurulan bir astronomi 

heyetince hazırlanmıştır. 

Başlangıç olarak 1079 yılı 

kabul edilmiş ve güneş yılı 

esasına göre düzenlenmiştir.
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Melikşah



 Rumi takvim, Osmanlı Devleti’nde mali 

işlerin düzenlenmesi amacıyla kullanılmıştır. 

Güneş yılı esasına dayanan bu takvimde bir 

yıl 365 gün 6 saattir. 1839’dan itibaren mart 

ayı, mali yılbaşı olarak kabul edilmiştir. Miladi 

takvimle arasında 584 yıllık fark vardır.
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 Miladi takvim, günümüzde dünyada en yaygın 

kullanılan takvimdir. Bir yıl 365 gün 6 saattir. Başlangıcı, 

Hz. İsa’nın doğumundan bir hafta sonrası yani 1 Ocak’tır. 

Kökeni Mısırlılara dayanan bu takvimi Romalılar 

geliştirmiş ve Papa 13. Gregorious (Gregoryen) son 

şeklini vermiştir. Bu nedenle “Gregoryen takvimi” de 

denir. Ülkemizde 1 Ocak 1926’dan itibaren kullanılmaya 

başlanmıştır.
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 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
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Geçmişten Günümüze Zaman Anlayışları

 İnsan, soyut bir kavram olan zamanı; dün, bugün ve 

yarın şeklinde üçe taksim etmiştir. Bilindiği gibi 

bugün, dünün sonucu ve yarının nedenidir. İnsanın 

dünü anlayarak geleceğe dönük bir yön bulma 

ihtiyacına cevap verecek bilim tarihtir. Tarihî süreçte 

insanoğlu farklı zaman anlayışları geliştirmiştir. Eski 

dünyada insan ilk olarak döngüsel yani dairesel 

zaman anlayışını benimsemiştir. 
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 Bu anlayışa göre zaman, rastlantısal olup 

başlangıcı ve sonu belli değildir. Bu nedenle tarih, 

sürekli olarak tekrar etmektedir. Sonsuz olan bu 

döngüsellikte geçmişin, bugün ve yarınla 

nedensel bir bağlantısı da yoktur. Bu anlayış, eski 

dünyayı temsil eden belli başlı milletlerin 

efsanelerinde ve mitlerinde (Eski Çin, Hint, 

Mezopotamya, Mısır ve özellikle Yunan) 

görülmüştür.
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Tarihin Dönemlendirilmesi

 İnsanlığın ortaya çıkışıyla birlikte insanın 

karşılaştığı temel sorunlardan biri, dünyevi 

zamanı anlamlandırmak olmuştur. İnsan, 

geçmişini bir düzene sokmak için asır, çağ, 

devir gibi terimlere başvurmuştur.
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 Yazı sayesinde tarihin kaydını tutmaya başlayan 

insanoğlu yazının keşfini bir dönüm noktası olarak 

kabul etmiştir. Bunun sonucunda yazıdan önceki 

zamanlar tarih öncesi, sonraki zamanlar ise tarihî 

dönemler olarak adlandırılmıştır. Böylece tarihî 

olayların daha rahat incelenmesi, araştırılması ve 

öğrenilmesi için tarihçiler tarihi belirli dönemlere 

(çağlara) ayırmıştır.
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 Geçmişin dönemlendirilmesinde farklı 

toplum ve kültürler kendi tarihlerindeki 

önemli olayları esas almıştır. Örneğin 

Batı dünyası, özellikle Avrupa tarihi 

merkezli bir dönemlendirme meydana 

getirmiştir. Başta Cellarius (Seleriyus) 

(1634-1707) olmak üzere bu sistemi 

kullanan Avrupalı tarihçiler, tarihi 

dönemlendirirken dünyanın diğer 

bölgelerini dışarıda bırakarak sadece 

Avrupa tarihiyle ilgili olayları tercih 

etmişlerdir
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 Başta Orta Çağ olmak üzere, Eski ve Yeni Çağ’ı başlangıç ve 

bitişlerini belirleyen tarihî gelişmeler doğrudan Avrupa tarihiyle 

ilgili olaylardır. Bu dönemlendirmeler esas alınırken Batı 

toplumlarının tarihî gelişim aşamalarını gösteren kölelik, 

feodalizm, kapitalizm dikkate alınmıştır. Avrupalı olmayan 

milletler, Avrupa coğrafyasını ve tarihini etkilerse (Kavimler 

Göçü ve İstanbul’un Fethi gibi) bu dönemlendirme içerisinde 

ancak yer alabilmiştir. Doğal olarak da günümüzde bu 

dönemlendirmelerin doğruluğu tartışılmaktadır
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 Tarihin bu şekilde dönemlendirilmesi hem 

göreceli hem de Avrupa tarihi merkezlidir ve 

Türk tarihiyle de örtüşmemektedir. Oysa Türk 

tarihi; Avrupa milletlerinin tarihi gibi sınırları 

belirli bir coğrafyada değil, aynı zaman dilimi 

içerisinde değişik coğrafyalarda meydana 

gelmiştir.
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Tarih biliminin araştırma konusu içerisine giren iki önemli 

unsurdan birincisi vaka (olay), diğeri ise vakıadır (olgu). Vaka; 

tarihte insanlığı etkileyen siyasi, sosyal, kültürel, ekonomik dinî 

gibi konularda kısa sürede meydana gelen gelişmelerdir.

Vakalar; kendine has özelliklere sahiptir, somut bilgiler içerir, 

yer ve zaman bildirir. Vakaların başlangıç ve bitiş süreleri de 

bellidir. Vakıa ise tarihte insanlığı etkileyen olayların ortaya 

çıkardığı sonuçlara göre uzun sürede meydana gelen 

değişimlerdir. Vakıalar; geneldir, süreklilik gösterir, soyuttur. 

Vakıalarda belirli bir yer ve zaman söz konusu değildir.

1.4. VAKA VE VAKIAYI AYIRIYORUM



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. Tarihî olay ve olgu arasındaki farklar şunlardır; tarihî

olay biriciktir, özgündür, tekrarlanamaz ancak tarihî olgu

ise geneldir ve tekrar edebilir. Göç olgusu tarihin farklı

dönemlerinde çeşitli sebeplerle tekrar tekrar yaşanmıştır.

Örneğin; İç Asya’dan göçler, Anadolu’ya Türkmen göçleri

gibi.



 Malazgirt Savaşı

 Anadolu’nun Türkleşmesi

 Sanayileşme

 Karabük Demir Çelik Fabrikasının açılması



 Tarih bilimine farklı bir bakış açısı 

kazandıran İbn-i Haldun , tarih biliminde 

yöntemi öne çıkarmış ve İslam tarihçilerinin 

hatalarını göstererek yöntemlerini eleştirmiştir. 

Ona göre sosyal olay ve olgular bireyin dışında 

oluşur ve onları sebep-sonuç ilişkisi içerisinde 

incelemek gerekir. 
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 Olayların kendilerine has özelliklerinin 

olduğunu ve âdeta bir zincirin halkaları gibi daha 

sonra meydana gelen olayları etkilediğini, 

olgularla genel ilkelere ulaşılabileceğini belirterek 

tarihin sadece rivayetlerden ibaret olmayacağını 

vurgular. O, hem geçmişteki olayların bilinmesini 

hem de geleceğin görülmesini istemiştir.
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 Hem doğadaki olaylar hem 

de toplumsal olgular, birtakım 

genel yasalardan oluşur. 

Örneğin devletin ve insanın 

ömrü arasında bir benzerlik 

vardır. İnsan gibi devlet de 

çocukluk, İbn-i Haldun 

(Temsilî) gençlik, olgunluk ve 

ihtiyarlık devreleri geçirir.
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İbni Haldun



2012-LYS



 CEVAP: B 
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1.5. BELGEDEN BİLGİYE

 Tarih bilimi, şimdiki zamanda açıklama ya da 

anlama amacıyla geçmişi yeniden inşa etme sürecidir. 

Bu süreçte tarihçiler eserlerini, geçmişe ait bilgi ve 

kaynakları, tarih biliminin kendine ait yöntemlerini 

kullanarak oluşturur. Geçmişteki olaylar ancak tarihçi, 

olayları incelemeye başladığı zaman “tarihî olay” hâline 

gelir. Her tarihî olay kendi başına anlamlıdır ve özeldir. 

Tarihte, doğa bilimlerindeki evrensel geçerliliği olan 

yasalar yoktur.
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Tarihî Vesikalar

 İnsanlar; geriye varlıklarının izlerini bırakmamış olsalardı, 

onların tarihlerini yazmaya başlayamazdık. Gerçek tarihin 

bilgi tarihi olabilmesi için bize insanların geçmişi hakkında 

şahitlikler gerekmektedir ki bu şahitlikler, genelde yazılı 

vesikalardır. Yakın geçmişin tarihi söz konusu olduğunda 

sözlü kaynaklarla yazılan tarih de vardır. “Tarih metinlerle 

yazılır.” hükmü genelin kabul ettiği ve en güvenilir hükümdür. 

Vesikaların uygulamadaki hükmü o kadar büyüktür ki 

genellikle araştırmanın çerçevesini ve yönünü de belirler.
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 Bir tarihsel araştırmaya kaynakların saptanması, 

karşılaştırılması ve yorumlanmasıyla başlanır. Birincil 

kaynağın en önemli niteliği, geçmiş olaylara dair 

doğrudan bilgi içermesidir. Kaynağın türü, olayın 

gerçekleştiği döneme ve kültüre göre yazılı, sözlü veya 

görsel nitelikte olabilir. Kaynaklar, farklı kaynaklarla 

karşılaştırılarak dikkatle incelenmelidir. Bunu yaparken 

de kaynakların oluşumu, orijinalliği ve güvenilirliği gibi 

noktalar öncelikle göz önünde bulundurulmalıdır. 
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 Diğer bir ifadeyle tarih araştırmacısı kaynağın 

içeriğini olduğu gibi almak yerine, onu eleştirel bir 

gözle incelemelidir. Tarihî kaynakların bu şekilde 

sorgulanarak değerlendirilmesi konusunda ; 

tarihçinin şüpheciliğini koruması, daima elindeki 

belgeyi sıkı tenkitten geçirdikten sonra 

değerlendirme yapması gerektiğini söylemiştir.
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 Bir tarihçi araştırdığı konuya yönelik bilgileri 

ve bilinen bütün olguları kontrol etmek, 

karşılaştırmak ve sorgulamak zorundadır. 

Daha sonra kanıtları yorumlamalı, açıklamalı, 

nedenleriyle ilişkilendirmeli, eleştirmeli, 

sonuçları izlemeli ve konuyla ilgili 

değerlendirmelerde bulunmalıdır.
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İNSANLIĞIN SERÜVENİ KAYIT ALTINDA

 Tarih yazıcılığı, tarihin kendisi kadar önemli bir alandır. Çünkü 

tarih, geçmiş ve geleceği merak eden insanın düşünce 

faaliyetlerinin önemli bir kısmını oluşturur. Toplumlar, geçmiş 

araştırılıp aydınlatılmaya çalışılırken tarih bilincine ulaşır. Tarih 

bilinci dünü, bugünü ve yarını kapsayan bir sürekliliktir. Bu nedenle 

şimdiki zamanı anlamak ve açıklamak için geçmişe bakmak, tarih 

yazıcılığının vazgeçilmezidir.

“Tarih yazmak, tarih yapmak kadar mühimdir. Yazan yapana sadık 
kalmazsa değişmeyen hakikat, insanlığı şaşırtacak bir mahiyet alır.”

 M. Kemal Atatürk
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1-Tarih Yazıcılığının Gelişimi



 Hititlerde anallar (yıllıklar),Köktürklerde 

kitabeler, Osmanlılarda vakayinameler, 

Ruslarda kronikler 

Tarih Yazıcılığı



 Tarih Anlayışları : Tarih, yazının icadı ile başlamışsa da tarih 

yazıcılığında öncü kabul edilen eser Herodotos’un kitabıdır. 

Çünkü tarih düşüncesi ve yazımı Herodotos öncesinde mitolojik 

ve efsanevi bir tarza sahipken onunla birlikte insani gerçekler 

alanına yönelmiştir.

 Hikayeci Tarih : Tarihi olayları neden-sonuç ilişkisi belirtmeden, 

belgelere dayandırmadan, efsanelere göre inceler. İlk temsilcisi 

Heredot'tur.

 Öğretici Tarih : Bu türde Thukydides tarihî olayları değerlendirme ve 

yorumlama ile anlatıyı birleştirmiştir. Öğretici tarih yazıcılığında

 amaç, tarihî olayları öğrenerek faydalı bir sonuç çıkarmaktır. 





 Rönesans ve Reform hareketleri ile Avrupa’da 

Hristiyanlığın etkisindeki tarih yazımı terk edilmeye 

başlandı. Ardından, Aydınlanma Çağı ile birlikte 

tarih düşüncesinden dinî unsurlar kaldırılarak XIX 

ve XX. yüzyıllarda tarih düşüncesi ve yazımında 

önemli değişimler yaşandı. XIX. yüzyılda Sanayi 

Devrimi’nin de etkisiyle bilimsel bilgi ve yöntemler 

büyük saygınlık kazandı. 
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Tarih Yazıcılığında Değişim



 Tarihçiler de tarih yazıcılığını bilimsel ilke, 

kural ve yöntemlere oturtarak bilimsel nesnelliğe 

sahip bir tarihsel bilgi üretimi arayışına girdiler. 

Bu arayışa yönelen tarihçiler; tarih bilimini, doğa 

bilimlerinden farklı, kendine özgü, belirli kural ve 

yöntemlere dayanan bir araştırma alanı olarak 

algıladılar.
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 Ranke’ye göre tarihçi, tarihî olayları incelerken 

tarafsız bir biçimde sadece tarihin gerçekliğini 

ortaya koymalıdır. Tarihin amacı, olguları “nasıl 

oldu ise öylece” anlatmaktır. Ona göre tarihin her 

dönemi, kendine özgüdür ve kendi şartları içinde 

anlaşılmalıdır. Tarihçi, tarihî olguları o dönemin 

koşulları ve ölçütleriyle değerlendirmeli, kendi 

döneminin değerlerini ve yargılarını tarih yazımına 

yansıtmamalıdır.
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 Ranke, tarih  yazımının 

birinci el belgelerle 

yapılmasını ve bu 

belgelerin katı kurallara 

bağlanmış eleştirel 

incelemeye tabi 

tutulması gerektiğini 

savunmuştur.
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 Araştırıcı tarih yazıcılığı, XIX. yüzyılda tarih 

yazıcılığında ciddi bir değişim yaşanması sonucu 

ortaya çıkmıştır. Artık tarihçiler, tarihî olayları 

incelerken daima “neden ve nasıl oldu?” 

sorularıyla araştırıcı tarihçilik anlayışını 

geliştirdi. Bu tarih yazıcılığı kullanılarak kaleme 

alınan eserler, özellikle olayların sebeplerini 

araştırarak olayları açıklamaya çalışmıştır. 



 Araştırıcı tarih yazıcılığının en önemli yöntemi, tarihe ait 

malzemeyi eleştiriye tabi tutmasıdır. Aynı yüzyılda yaşanan 

bilimsel gelişmeler sonucunda, tarihî kanunların olduğunu 

düşünen ve bu kanunları ortaya çıkarmayı amaçlayan başka bir 

tarih yazıcılığı daha gelişti.
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 Sosyal tarih yazıcılığında ise tarihe ait olayların 

tek bir neden ve olgu üzerinden değil; sosyal, 

siyasi, ekonomik, kültürel ve fikrî birçok etken 

dikkate alınarak bilinebileceği kabul edilmiştir. Bu 

tarz yazıcılık, tarihî olaylardan genel sosyal 

kanunlara ulaşmaya çalışır. Günümüzde, araştırıcı 

ve sosyal tarih yazıcılığı tarihçiler tarafından 

diğerlerine göre daha yaygın olarak tercih 

edilmektedir.
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 XIX. yüzyılın sonlarına doğru geçmişin tarihçi 

tarafından “tarihin olduğu gibi yeniden inşa 

edilmesi” düşüncesine yönelik eleştiriler ortaya 

çıkmıştır. Bu eleştiriler sonucunda tarih yazımını en 

çok etkileyen oluşum, 1920’lerde Fransa’da ortaya 

çıkan Annalles Okulu’dur. Annallesçiler, devlet ve 

siyaset merkezli tarih yazımını eleştirmiştir. Onlar 

tarih bilimine; toplumsal, ekonomik ve kültürel 

yönden bir bütünlük kazandırmayı amaçlamıştır. 
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 Bu ekolün ülkemizdeki 

önemli temsilcileri 

olarak Ömer Lütfi 

Barkan ve Halil İnalcık 

gösterilebilir.
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Ömer Lütfi Barkan 

Halil İnalcık



 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.



1.6. TARİH VE YORUM

 Tarih, millî kimliğin inşası ve değerlerin aktarımı için 

bir araçtır. Aile içinde yapılan sohbetlerden, okuldaki 

derslerden, televizyonda izlenilen programlardan, 

kitap, dergi ve gazetelerden tarihle ilgili pek çok şey 

öğrenilir. Kitaplarda, televizyonlarda, sinemalarda, 

Genel Ağ’da tarihle ilgili pek çok konu ve bilgi 

bulunabilir. 
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 Tarih dediğimiz zaman aslında iki farklı şeyden 

bahsetmiş oluruz: Birincisi geçmişte yaşanılanlardır ve 

bunlar tarihin olgular kısmıdır. İkincisi ise tarihçinin 

kanıtlara dayalı olarak geçmişi sorgulamasıdır ki burada 

tarihin içindeki yorum kısmı ortaya çıkar. Karşılaşılan tarihî 

bilgiler ya geçmişte yaşanılanların olduğu gibi aktarılması 

ya da tarihçinin olaylara kendi yorumunu katarak 

yansıtmasıdır.
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 Tarihçi, bir kimyacı bir fizikçi ya da bir biyolog 

gibi olayları dışarıdan gözlemleyemez. Çünkü 

tarihî olaylar geçmişte kalmıştır, benzersizdir ve 

tekrar etmeyen olaylardır. Tarihçi geçmiş olay ve 

olguları ele alırken kendi değer yargılarından uzak 

değildir. Tarihçinin bakış açısını siyasi, sosyal, 

dinî, millî, kültürel ve yaşadığı çevresel unsurlar 

etkiler ve biçimlendirir. 
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 Buradan da anlaşılacağı gibi tarihçi eserini 

oluştururken; inançlarını, duygu ve düşüncelerini, 

dünya görüşünü eserlerine yansıtabilir. Bu 

yüzden bir tarihçi araştırmalarında ne kadar çok 

ve çeşitli kaynak kullanırsa gerçeğe o kadar 

yaklaşmış olacaktır.
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 Tarih araştırmalarında olaylar doğrudan 

doğruya gözlemlenemediği için tarihçi olayların 

ardında bıraktığı kanıt ve belgeleri kullanır. 

Kanıtların değerlendirilmesinde ise tarih, çeşitli 

bilimlerden faydalanır. Yeni bulunan kanıt ve 

belgelerle de tarihî bilgiler değişebilir. Araştırmalar 

sonucunda bulunacak her yeni bilgi ve belge, 

mevcut bilgileri tamamlayabilir, daha anlaşılır hâle 

getirebilir veya tamamen değiştirebilir.
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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.



 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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 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)
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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.


