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iNSANLIĞIN HAFIZASI TARiH 

Türk çocuğu, ecdadını tanıdıkça daha 
büyük işler yapmak için kendinde kuvvet 

bulacaktır” 

  Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK 

   Heredotos 
 (MÖ 484 - 425) 

Tarih, insanların ve insan topluluklarının 
başlarından geçenleri kaydetme yoluyla 
edinilen bilgidir. 

Leopold von Ranke 
(1795-1886) 

Gerçeğin ne olduğu belgelerde saklıdır ve 
gerçek ancak belgelerin eleştirisiyle ortaya 
çıkar. 
Belge yoksa tarih de yoktur. 

Edward H. Carr 
(1892 - 1982) 

Tarihçi ile olgular arasında kesintisiz 
karşılıklı bir etkileşim süreci, bugün ile 
geçmiş arasında bitmez bir diyalogtur. 

Ahmet Cevdet Paşa 
(1822 - 1895) 

Tarih bir olayın sadece filan tarihte 
olduğunu bilmek değil, geçmişte meydana 
gelen olayları değerlendirmek ve bu 
olaylardan ders almaktır. 

Halil İNALCIK 
 (1916-2016) 

Gerçek bir tarih için kaynaklara gitmek, 
kaynakları iyi tenkit edip değerlendirmek 
gerekir. 

Geçmişler geleceğe,  
suyun suya benzemesinden daha çok 

benzer 

  İbn-i Haldun  

İnsanların geçmişteki her türlü faaliyetlerini, 
olayların birbirleriyle olan ilişkilerini  

 sebep-sonuç belirterek  
yer ve zaman göstererek 
 belgelere dayalı, 
 objektif  

olarak inceleyen bilim dalına Tarih denir. 

Tarih kelimesi, “kamer, ay, zaman” 

anlamına gelen Arapça “verreha” 
fiilinden türemiştir. Buna göre tarih 
kelimesinin anlamı, ay’ın tarihi 
demektir 

Grekçe “İstoria, İstorien” 

sözcüğünden gelir. “Bildirme”, haber 
alma yolu ile bilgi edinme 
anlamlarında kullanılmıştır. 

Tarih Biliminin Özellikleri: 

 Belgelere dayanır 

 Objektiftir 

 Yer ve zaman belirtir 

 Sebep-sonuç ilişkisi verir.

 Deney ve gözlem yapılamaz.

   Araştırma olayın geçtiği yerde yapılır. 

 Olay devrin şartlarına göre değerlendirilir. 

Tarih Biliminin Konusu 

 İnsanların her türlü faaliyetleri tarihin konusunu 
oluşturur.  

Daha geniş anlamda tarih, geçmişte yaşayan 
insanların siyasi, sosyal, kültürel, ekonomik vb. 
faaliyetlerini konu edinir.  

 büyük depremler,  
 tufanlar,  
 kuraklıklar,  
 göçler,  
 salgın hastalıklar (covit-19) 

da tarihin ilgi alanına girer. 

 Kısaca tarihin konusu insandır ve insanın 
olmadığı yerde tarih de olmaz. 
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 Tarih, bilinmeyenlere yönelerek onu 
kendi yöntemleriyle keşfetmeye çalışır ve 
bilimsel bilgiyi ortaya çıkarmak için 
kaynaklardan yararlanır.  

Çünkü kaynak olmadan; 

 tarihî gerçekleri ortaya çıkarmak 

 onları yazmak 

mümkün değildir. 

KAYNAK 

 Tarihî bilgiye kaynaklık eden malzemelerdir. 

Birinci El kaynaklar (Ana kaynak) 

 Olayın geçtiği döneme ait belge ve 
buluntulardır:  
kitabe, abide, arkeolojik buluntu, para vb. 

İkinci El Kaynaklar 

Olayın geçtiği döneme yakın ya da o dönemin 
kaynaklarından faydalanılarak meydana getirilen 
eserlerdir. 

SINIFLANDIRILMASI 

Sözlü Kaynaklar 

 Efsaneler, destanlar, menkıbeler vb. 

Yazılı Kaynaklar 

 Tabletler, kitabeler, fermanlar, beratlar vb. 

Sesli ve Görüntülü Kaynaklar 

 Resimler, fotoğraflar, filmler, 
video bantları 

Gerçek Eşya ve Nesneler 

 Arkeolojik buluntular, tarihi î eşya ve nesneler 

MİLLİ KİMLİK 

 Tarih; milliî 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. 

 Bir milletin 

 kendine özgü düşünüş ve yaşayış biçimi, 
 dil,  
 töre ve gelenekleri,  
 toplumsal değer yargıları ve kuralları  

ile oluşan özellikler bütünüdür. 

Tarih ve diğer bilimler 

Kronoloji 

 Takvim, zaman bilimi. 
 Olayın geçtiği zamanı saptamak için 

kullanılır. 

Coğrafya 

 Yer bilimi. 
 Olayın geçtiği yeri saptamak için 

kullanılır. 

Diplomasi 

 Belgeler bilimi. 
Siyasi belgelerin cins, şekil ve içerik olarak 

değerlendirmesini yapar.  
 İlk örneği MÖ.1280 Kadeş Antlaşmasıdır. 

Arkeoloji 
 Kazı bilimi. 
 Kazı yolu ile toprak ve su altındaki maddi kalıntıları 

ortaya çıkarır. 
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Heraldik 

 Arma bilimi. 
 Tarihte devletlerin kullandığı armaları inceler. 

Etnografya 

 Halk bilimi. 
 Toplumların örf, âdet, gelenek ve yaşayışlarını 

inceler. 

Antropoloji 

 Irk bilimi. 
 İnsan ırkını inceler ve kültürlerin gelişimini 

araştırır. 

Nümizmatİk (Meskukat) 

 Para bilimi. 

Paleografya 

 Yazı bilimi 

Filoloji 

 Dil bilimi. 

Epigrafi 

 Kitabeler bilimi 

Sosyoloji 

 Toplum bilimi 

Sicilografi 

 Mühür bilimi. 

Yazının olmadığı tarih öncesi 
dönemlerde; 

Paleografi,  
Epigrafi,  

  Diplomatik 
  Nümizmatik  

  gibi bilimlerden yararlanılmaz. 
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NEDEN TARiH ? 

Tarih öğrenmenin insana sağladığı faydalar 

 İnsanların araştırma ve kanıt 
kullanma becerisini arttırır. 

İnsanların sorgulama ve 
eleştirel düşünme becerilerini 
geliştirir. 

İnsanların geçmişi anlama 
becerisini geliştirir. 

 Geçmişin ışığında bugünün ve 
yarının aydınlatmasını sağlar.  

 Toplumdaki manevi değerlerin gelişmesini sağlar. 
 Bireye özgüven kazandırıp başka milletlere empati 

duymasını sağlayarak kendisi ve çevresiyle barışık bir 
birey olarak geliştirir. 

 Bireylerde çok yönlü düşünme yeteneği geliştirir 
ve bireyler tarihî süreçte meydana gelen değişimleri 
ve süreklilikleri algılar. 

Tarihi Olayların Değerlendirilmesi 

 Bir olayı değerlendirirken olayın 
meydana geldiği dönemin şartları 
dikkate alınmalıdır. 

 Bir tarihi olayı değerlendirirken 
tarafsız olunmalıdır. 

 Günümüz evrensel insan hakları 
açısından düşünüldüğünde köleliğin 
insan onuruna yakışmadığı görülse 
de kölelik sistemini uygulayan toplumlar o günün 
değer yargıları ile değerlendirilmelidir.  

Örneğin eski toplumların çoğunda müşterek bir kurum 
olan kölelik, varlığını binlerce yıl sürdürmüştür.  
Bu konuda ünlü Romalı Hukukçu Gaius (Gayus):  

“Köleler sahiplerinin hâakimiyeti altında 
bulunurlar.  
Bu hâkimiyet kavimler hukukuna ait bir 
hâkimiyettir, çünkü bütün milletlerde, 
köle sahiplerinin köleleri üzerinde 
hayat ve ölüm hakkına sahip olduklarını 

açıkça görebiliriz.” 

diyerek eski dünyada kölelik hakkındaki genel kanıyı 
belirtmiştir. 

 Bütün insanlar özgür, onur ve 
haklar bakımından eşit doğarlar.  

Yaşamak, özgürlük ve kişi 
güvenliği herkesin hakkıdır. 

 Herkes yasa önünde eşittir 
ve ayrım gözetilmeksizin yasanın 
korunmasından eşit olarak 
yararlanma hakkına sahiptir.  
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ZAMANIN TAKSİMİ 

Tarihin Dönemlendirilmesi 

Takvim Sistemleri 

Yüzyılların Sınıflandırılması 

Vaka ve Vakıayı Ayırıyorum 

Tarihin Dönemlendirilmesi 

 İnsan, geçmişini bir düzene sokmak 
için asır, çağ, devir gibi terimlere 
başvurmuştur. 

 Yazı sayesinde tarihin kaydını 
tutmaya başlayan insanoğlu yazının 
keşfini bir dönüm noktası olarak 
kabul etmiştir.  

 Yazıdan önceki zamanlar tarih 
öncesi, yazıdan sonraki zamanlar ise 
tarihiî dönemler olarak 
adlandırılmıştır.  

 Böylece tarihî olayların 

 daha rahat incelenmesi, 
 araştırılması  
 öğrenilmesi  

için tarihçiler tarihi belirli dönemlere (çağlara) 
ayırmıştır. 

 Geçmişin dönemlendirilmesinde farklı 
toplum ve kültürler kendi tarihlerindeki 
önemli olayları esas almıştır.  
Örneğin Batı dünyası, özellikle Avrupa 

tarihi merkezli bir dönemlendirme 
meydana getirmiştir.     CELLARİUS 

Takvim Sistemleri 

 Olayların oluş sırasını belirleyen çizelgelere 
takvim denir. 

 Güneş yılı ve ay yılı olmak üzere iki çeşit 
takvim vardır. 

Ay Takvimi 
(İlk kez Sümerler hazırladı.) 

Güneş Takvimi 
 (İlk kez Mısırlılar hazırladı.) 

 
 
 
 
 

 
 
 

 Her toplum kendine özgü bir takvim oluştururken 
yaşamlarını en çok etkileyen olayı takvimlerinin 
başlangıcı olarak kabul etmişlerdir.  

 İbraniler MÖ 3761’deki Yaradılış (Tekvin) yılını, 
 Yunanlılar ilk olimpiyat oyunlarının yapıldığı  

 MÖ 776’yı, 

 Hristiyanlar Hz. İsa’nın doğumu olan sıfırı, 

 Müslümanlar MS 622’de Hz. Muhammed’in 

Mekke’den Medine’ye hicretini 

takvimlerine başlangıç olarak esas almışlardır. 

TAKVİM 

 Ay yılı, Ay’ın Dünya 
etrafındaki dönüşünü 
esas  alır ve on iki tur 
dönüşü bir yıla denk 
gelir.  

 Bu süre 354 gündür. 

 İlk ay takvimini ise  
Sümerler (360 gün) 
oluşturmuştur. 

Güneş yılı, Dünya’nın 
Güneş etrafındaki bir 
tur dönüşünü esas alır. 

 Bu süre 365 gün 
6 saattir.  

  İlk güneş takvimini 
Mısırlılar (365 gün) 
oluşturmuştur. 
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 Tarihte Türklerin Kullandığı 
Takvimler 

12  Hayvanlı Türk Takvimi 
Celâali Takvim 
Rumi Takvim 
Miladi Takvim 
Hicri Takvim 

12 Hayvanlı Türk Takvimi 

 Türklerin kullandığı ilk takvimdir. 
Güneş yılı esasına göre 
düzenlenmiştir.  

 On iki yılda bir devir yapan bu 
takvimde yıllar, hayvan adları ile 
gösterilir.  

 Bu takvimde kullanılan hayvan isimleri ise şunlardır: 

 sıçgan (sıçan),   ud (öküz),  
 bars (pars),    tavışgan (tavşan), 
 lu (ejder),     yılan,  
 yund (kısrak),    kon (koyun),  
 biçin (maymun),  takıgu (tavuk), 
 it (köpek),     tonguz 

 Bu takvim Kök Türkler ve Uygurlar tarafından 
kullanılmıştır. 

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 oluşturulmuştur. 
 Ay yılını esas almıştır.  
 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, diniî günleri hicri takvime 

göre belirlemektedir. 

Celâali Takvimi 

Büyük Selçuklu Devleti'nde Melikşah 

tarafından  Ömer Hayyam’a yaptırılmıştır. 
 1 yıl 365 gün 6 saat olarak kabul 

edilmiştir. 
 Başlangıç yılı olarak 1079 yılı kabul edilmiştir. 

Güneş yılı esaslıdır. Ömer Hayyam 
İran kökenlidir. 

Rumi Takvim 

 Güneş yılı esaslı bir takvimdir. 
1 yıl 365 gün 6 saattir. 

Osmanlılarda 1839 yılından 
itibaren mali işlerde aksama 
olmaması için kullanılmaya 
başlanmıştır. 

 Sadece ekonomik alanda kullanılmıştır. 
 Başlangıç tarihi 622 Hicret kabul edilmiştir. 
 Rumi takvim ile Miladi takvim arasında 584 yıllık 

fark vardır 

Miladi Takvim 

 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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Yüzyılların Sınıflandırılması 

 Yüzyılların sınıflandırılmasında Milat 
kavramı dikkate alınır. 

 Hz. İsa’nın doğumundan önceki yıllara MÖ 
(milattan önce), sonrasına da MS (milattan 
sonra) denir.  

 Yüzyıl kavramı teorik olarak “00” ile biten 

bir yılda başlar ve “yüzyıllık dönem” anlamında 
kullanılır.  

 Bu kavram XVl. yüzyılda ortaya çıkmıştır. 

 Milattan önceki tarihler sıfıra doğru yaklaştıkça 
küçülür,  

 Milattan sonraki tarihler de günümüze doğru 
yaklaştıkça büyür.  

 Milattan önce tarihi rakam büyüdükçe günümüzden 
uzaklaşır,  

Milattan sonraki rakam büyüdükçe günümüze 

yaklaşır. 

MÖ 320   ―>  4.yüzyıl  MS 622    ―>   7.yüzyıl 

MÖ 3200  ―>  33.yüzyıl    MS 18  ―>   1.yüzyıl 

MÖ 55    ―>  1.yüzyıl  MS 1940    ―>  20.yüzyıl 

MÖ 1240  ―> 13.yüzyıl   MS 2021    ―>  21.yüzyıl 

Vaka ve Vakıayı Ayırıyorum 

 Tarih biliminin araştırma konusu içerisine giren iki 
önemli unsur: 

 vaka  (olay) 
 vakıa (olgu) 

Vaka (olay) 

Vaka; tarihte insanlığı etkileyen 
siyasi, sosyal, kültürel, ekonomik, dinî 
gibi konularda kısa sürede 
meydana gelen gelişmelerdir. 

 Somut bilgiler içerir. 
 Kendine has özelliklere sahiptir,  
 Yer ve zaman bildirir.  
 Vakaların başlangıç ve bitiş süreleri de bellidir. 
 26 Ağustos 1071 Malazgirt Savaşı bir Vaka (olay) 

dır. 

Vakıa (olgu) 

 Vakıa 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. 

1071 Malazgirt Savaşından sonra Anadolu’nun 
Türkleşmesi vakıa (olgu) dur. 




