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FÖY

TARİH

İNSANLIĞIN HAFIZASI TARİH
 ✓ Geçmişten bugüne kadar insanoğlunun bulunduğu nokta göz önüne alındığında tüm birikimlerin geçmişten gü-

nümüze tecrübeler yoluyla aktarıldığını söyleyebiliriz. Bu tecrübelerin aktarılmasında da tarih bilimi şüphesiz çok 
önemli bir paya sahiptir. 

 ✓ Bu doğrultuda tarih, “İnsan olarak nereden geliyoruz? Geçmişimiz nedir?” gibi sorulara yanıt bulan bir bilim dalıdır. 

 ✓ Tarih; toplumların başından geçen olayları, insan faaliyetlerini, eserlerini yer ve zaman belirterek, neden-sonuç 
ilişkisi içerisinde belgelere dayandırarak objektif bir biçimde anlatan sosyal bir bilim dalıdır. Dolayısıyla geçmiş ile 
şimdiki zaman arasındaki insan tecrübesinin tamamı tarihin kapsamı içerisindedir.

Tarihin tanımında dikkat edilmesi gereken ögeler; 
geçmiş, insan faaliyetleri, yer ve zaman, neden-so-
nuç, belge, objektifliktir.
  

Örnek-1 ?
1402 yılında Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasında 
yapılan Ankara Savaşı, Osmanlı Devleti’nin yenilgisiyle 
sonuçlanmıştır. Bu yenilgi sonrası Anadolu’da beylikler 
yeniden kurulmuş, Osmanlı Devleti on bir yıl Fetret Devri 
yaşayarak dağılma tehlikesi geçirmiştir.

Bu bilgide tarihin tanımında yer alan aşağıdaki özel-
liklerden hangisine değinildiği söylenemez?

A) Neden-sonuç B) Geçmişi inceleme

C) Yer belirtme D) Belgelere dayanma

E) Zaman belirtme

Çözüm-1 

9.1.1. Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar.
9.1.2. Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar.
9.1.3. Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder.

TARİH VE ZAMAN
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Tarih Biliminin Özellikleri

 ✓ Nesneldir.

 ✓ Elde ettiği bilgileri belge ve bulgulara dayandırır.

 ✓ Kesin kuralları yoktur.

 ✓ Yeni bilgiler eski bilgileri değiştirebilir.

 ✓ Tekrarı mümkün değildir.

 ✓ Deney ve gözlem yöntemi yoktur.

Tarih biliminde deney ve gözlem olmadığı gibi tarih 
biliminin kendine has yöntemleri vardır. Bu yöntem-
lerin uygulanmasında ve tarihin aydınlatılmasında en 
önemli unsur belge olmuştur. 

Tarihin Konusu

 ✓ Zaman içerisinde insan faaliyetleri sonucunda orta-
ya çıkan eserler, tarihin konusu içerisine girer.

 ✓ Doğa olayları oluş şekli ve nedenleri itibarıyla tarihin 
konu kapsamı içerisine girmezken bu doğa olayla-
rının sonuçları insanlığı etkilediği için tarihin konusu 
içerisinde yer alır. 

 ✓ Örneğin Orta Asya’daki kuraklık, nedeni itibarıyla 
tarihin konusu değilken kuraklıktan dolayı yaşanan 
göçler tarihin konusu içerisindedir.

 ✓ Kısaca tarihin konusu siyasi, askerî, sosyal, iktisadi 
(ekonomik), kültürel, dinî ve mimari alandaki geliş-
melerdir.

Örnek:

Siyasi Saltanatın kaldırılması

Askerî Talas Savaşı

Sosyal Kavimler Göçü

İktisadi 1929 Dünya Ekonomik Bunalımı

Teknik Matbaanın icadı

Dinî Hristiyanlığın doğuşu

Mimari Topkapı Sarayı

Kültürel Yazının icadı

Tarih biliminin araştırma konusu içerisinde yer alan iki 
önemli unsur, tarihî olaylar ve olgulardır.

Olay; tarihte insanlığı etkileyen siyasi, sosyal, kültü-
rel vb. alanlarda tek tek meydana gelen değişimlerdir. 
Olay; kısa süreli, başlangıç ve bitişi belli, somut bilgiler 
içeren, yer ve zaman belirten gelişmelerdir.

Olgu; tarihte insanlığı etkileyen olayların sonuçlarına 
göre uzun sürede meydana gelen değişimlerdir. Olgu; 
geneldir, süreklilik gösterir ve soyuttur.

Olay Olgu

Talas Savaşı Türklerin İslamiyet’i kabülü

Malazgirt Savaşı Anadolu’nun Türkleşmesi

İstanbul’un Fethi İstanbul’un Türk şehri hâline gelmesi

Fransız İhtilali Milliyetçilik fikrinin yayılması

Örnek-2 ?
Olay ve olgu kavramları düşünüldüğünde aşağıda-
kilerden hangisi tarihî olguya örnek gösterilebilir?

A) İstanbul’un fethedilmesi

B) Türkiye’nin çağdaşlaşması

C) Malazgirt Savaşı’nın kazanılması

D) Birinci Dünya Savaşı’nın başlaması

E) Pearl Harbour Baskını’nın yapılması
(2012-LYS)

Çözüm-2 

Tarih Biliminin Kaynakları

Tarihî bilgiye kaynaklık eden her türlü malzemeye kay-
nak denir.

Kaynaklar oluştuğu döneme göre Birinci El Kaynak (Ana 
Kaynak) ve İkinci El Kaynak şeklinde; kaynağın ve mal-
zemenin türüne göre de sözlü, yazılı, sesli-görüntülü ve 
gerçek eşyalar (kalıntılar) olmak üzere sınıflara ayrılır.

Tarih Bilimine Kaynaklık Eden Malzemeler

Birinci El Kaynaklar
(Ana Kaynak)

İkinci El Kaynaklar

• Olayın geçtiği dö-
neme ait belge ve 
buluntulardır.

• Kitabe, para, arkeo-
lojik buluntu vb.

• Olayın geçtiği döneme ya- 
kın ya da o dönemin kaynak- 
larından yararlanılarak mey- 
dana getirilen eserlerdir.

• Ders kitapları, akademik araştır-
malar vb.

• Destan, mitolojik hikâyelerde  
II. el kaynaklara girerler.
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Tarihin Kaynaklarının Sınıflandırılması

Sözlü
Kaynaklar

Yazılı
Kaynaklar

Sesli ve
Görüntülü
Kaynaklar

Gerçek Eşya
ve Nesneler
(Kalıntılar)

• Destan
• Efsane
• Hikâye
• Menkıbe
• Masal
• Şiir
• Mitler

• Kitabe
• Para
• Antlaşma
• Yıllık
• Ferman
• Arma
• Mühür

• Film
• Resim
• Fotoğraf
• Video
• Plak

Arkeolojik çalışma-
lar sonucu ele ge-
çirilen kalıntılar ve 
eşyalardır.

Tarih ve Diğer Bilimler

Tarih, oldukça geniş bir inceleme alanına sahip olduğu 
için tarihe temel teşkil eden tarihî kaynaklar da olduk-
ça geniştir. Bu nedenle bu kaynakların incelenmesi ve 
doğru bir sonuca ulaşılması için tarih bilimi diğer bilim-
lerle ilişki içinde olmuştur.

Eski Para Kadeş Antlaşması Tableti

Osmanlı Arması Orhun Kitabeleri

Tarih biliminin yararlandığı bilim dallarından başlıcaları aşağıda verilmiştir.

Kronoloji
Zaman bilimidir. Tarihî olay ve olguların zamanını tespit ederek tarihe yardımcı olur. Bu sayade olay ve olgular 
arasındaki bağlantı kurulur, tarihlendirme yanılgısının  önüne geçilir.

Coğrafya
Her tarihî olay belli bir mekânda gerçekleştiği için bu bilim dalı insan ve mekânın karşılıklı etkileşimini, mekânın 
tarihî olaylar üzerindeki etkisini araştırır.

Diplomasi Siyasi belgeleri tür, şekil ve içerik bakımından inceler.

Arkeoloji
Kazı bilimidir. Özellikle yazının olmadığı tarih öncesi dönemlerin aydınlatılmasında tarihe yardımcı olur. Kazı yolu 
ile toprak ve su altındaki kalıntıları ortaya çıkarır.

Heraldik Devletlerin kullandığı armaları inceleyen bilim dalıdır.

Etnografya Toplumların örf, âdet, gelenek ve yaşayışlarını inceler.

Antropoloji İnsan ırklarını fiziksel açıdan inceleyen bilim dalıdır.

Nümismatik
Eski paraları inceler. Para üzerinde yer alan yazılar; devlet, hükümdar, mali güç, yönetim şekli, sanat anlayışı 
gibi konularda bilgi verir.

Paleografya Eski yazıların okunmasını sağlayan bilim dalıdır. Tarih boyunca yazıların geçirdiği evreleri ve özellikleri inceler.

Filoloji Dünya üzerinde var olmuş dillerin tarihini ve gelişimini inceler. Bu sayede akraba topluluklar ortaya çıkartılır.

Epigrafi Anıtlar üzerindeki kitabeleri ve yazıları inceler.

Kimya Karbon 14 yöntemiyle tarihî nesnelerin yaşının hesaplanmasında tarihe yardımcı olur.
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Örnek-3 ?
Kayseri yakınlarındaki Kültepe’de yapılan kazılarda, 
Asurlu tüccarlara ait karum adı verilen bir pazar yeri ve 
çivi yazısıyla yazılmış ticari ve hukuki içerikli kil tablet-
ler bulunmuştur. 

Tarih biliminde bu bilgilere;

I. paleografi,

II. arkeoloji,

III. antropoloji

bilimlerinin hangilerinden yararlanılarak ulaşıldığı 
savunulabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

D) I ve III E) I, II ve III

(2011-YGS)

Çözüm-3 

TEST - 1’I ÇÖZEBILIRSINIZ.

NEDEN TARİH?
Tarih Öğreniminin Önemi ve Yararları

 ✓ Milletlerin ortak hafızası olan tarih, millî ve toplumsal 
kimliğin oluşmasında önemli rol oynar. 

 ✓ Millî ve toplumsal kimliğin oluşmasında ana etken dil 
olmuştur. Bunun yanı sıra tarih birliği, kültür birliği, 
ülkü birliği, dinsel inanış, coğrafi birliktelik ve devlet 
yapıları da bu kimliğin oluşmasına katkı sağlar.

 ✓ İnsanlara vatan ve millet kavramları ile millî ve kül-
türel değerleri öğretir. 

 ✓ Tarih bilimi sayesinde geçmiş hakkındaki aktarım-
lar, milletlerin ortak hafızasını biçimlendirir.

 ✓ Millî birlik ve beraberlik anlayışının güçlenmesini 
sağlar. 

 ✓ Tarih bilimi, insanların geçmişten ders alıp geleceğe 
yön vermelerini sağlar. 

 ✓ Devlet adamlarına, devletin nasıl yönetileceği ko-
nusunda yardımcı olur. Sorunların barış yoluyla çö-
zümlenmesine katkı sağlar.

 ✓ Tarih bilincine sahip kişiler, tarihî bilgileri eleştirel bir 
bakış açısıyla değerlendirirler. Bu yönüyle bireyde 
bilgileri analiz edebilme becerisini de geliştirir. Aynı 
zamanda çeşitli olaylar arasında ilişki kurup, mantık 
yürüterek sonuca varabilme yeteneği kazandırır. 

 ✓ Tarih uyguladığı yöntem gereği bireylere araştırma 
ve kanıt kullanma becerisi kazandırır.

 ✓ Tarih bilimi; olayları kronolojik olarak ele aldığı için 
bireyin olaylar arasında neden-sonuç ilişkisi kurma-
sını, dolayısıyla çok yönlü düşünmesini ve tarihsel 
süreçte meydana gelen değişimleri algılamasını 
sağlar. Tarihsel empati ile geçmişte yaşanmış olay-
ların daha iyi değerlendirilmesini sağlar. Bunun so-
nucunda insanların geçmişi anlama becerisi gelişir.

 ✓ İnsanlığın ortak hafızası bilim, teknoloji, sanat, ede-
biyat, ekonomi ve devlet yönetimi alanlarında zengin 
bir bilgi birikimi meydana getirir. Günümüz insanları 
da tarih sayesinde öğrendiği bu bilgilerden yararla-
narak her alanda yeni bilgi ve buluşlar ortaya çıkarır.

Tarihî Olaylara Bakış Açısı

 ✓ Tarihî olaylar ele alınırken olayların kendi döneminin 
şartlarına göre değerlendirilmesi gerekir. 

 ✓ Çok eskiden yaşanmış olayların bugünün bakış açı-
sı ve değer yargılarıyla değerlendirilmesi yanlıştır. 

 ✓ Örneğin Osmanlı Devleti’nde kardeş katli uygula-
ması günümüz şartlarına göre değerlendirilmeme-
lidir. Yine Kurtuluş Savaşı yıllarında halkın içinde 
bulunduğu durum göz önünde bulundurularak de-
ğerlendirme yapılmalıdır.

 ✓ Tarihî olaylar değerlendirilirken dikkat edilmesi ge-
reken durumlardan biri de tarihçinin olaylara tarafsız 
yaklaşımıdır. 

 ✓ Tarihçinin inancı, ulusu, siyasi anlayışı araştırmanın 
güvenilirliğine gölge düşürmemelidir. 

 ✓ Mustafa Kemal Atatürk bu doğrultuda “Tarih yaz-
mak, tarih yapmak kadar mühimdir. Yazan, yapana 
sadık kalmazsa değişmeyen hakikat insanlığı şaşır-
tacak bir mahiyet alır.” demiştir. Atatürk’ün bu sözü 
nesnel tarih yazıcılığına yapılan bir vurgudur.

“Türk çocuğu, ecdadını tanıdıkça daha büyük işler 
yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.”

Mustafa Kemal Atatürk  
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Örnek-4 ?
“Tarih; okuyana, kendi gözünün görme derecesine gö-
re, yol gösteren bir kılavuzdur.”

J. J. Rousseau

Bu sözde tarih bilimiyle ilgili aşağıdakilerden hangi-
sinin ifade edildiği söylenebilir?

A) Tarihin diğer bilimlerle ilişkisi

B) Tarih biliminin yöntemleri

C) Tarih öğreniminin önemi

D) Tarihî bilgilerin değişebilir özelliği

E) Tarih yazıcılığının gelişimi

Çözüm-4 

Örnek-5 ?
“Tarih yazmak, tarih yapmak kadar mühimdir. Yazan, 
yapana sadık kalmazsa değişmeyen hakikat insanlığı 
şaşırtacak bir mahiyet alır.”

Atatürk’ün bu sözü ile;

I. gerçeklerin olduğu gibi anlatılması,

II. tarihçinin objektif olması,

III. kahramanların ön plana çıkarılması

durumlarından hangilerinin ifade edildiği savunula-
bilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

D) I ve III E) I, II ve III

Çözüm-5 

TEST - 2’YI ÇÖZEBILIRSINIZ.

ZAMANIN TAKSİMİ
Tarihin Dönemlendirilmesi ve Takvim Sistemleri

 ✓ İnsanların zamanı anlamlandırma ihtiyacı, takvimin 
ortaya çıkmasına neden olmuştur. 

 ✓ İnsanlar, yaşanılan gelişmeleri yıl, ay ve saate göre 
ayırarak takvimi ortaya çıkarmışlardır. Böylece za-
manı bilme ve verimli kullanma imkânına kavuş-
muşlardır. 

 ✓ İnsanlar yaptıkları astronomik gözlemler sonucunda 
zaman ölçüsü olarak yıldızların, Ay’ın ve Güneş’in 
hareketlerine dayanan çeşitli takvimler yapmışlardır.

Takvim düzenlenirken Dünya’nın kendi etrafında bir 
defa dönmesi ile geçen zamana “gün”, Ay’ın Dünya 
çevresinde bir tur yapması ile geçen zamana “ay”, 
Dünya’nın Güneş çevresinde bir tur dönmesi ile geçen 
zamana “yıl” adı verilmiştir.  

 ✓ Takvimin kullanılmasında Sümerler ve Mısırlılar 
öncü olmuştur. 

 ✓ Tarihte ilk takvimi günümüzden 6 bin yıl önce Sü-
merler kullanmıştır. Sümerler “ay yılı” esasına göre 
düzenledikleri takvimi 12 aya bölerek 360 gün olarak 
hesaplamışlardır. 

 ✓ Mısırlılar ise “güneş yılı” esasına göre düzenledikleri 
takvimi 12 aya bölerek 365 gün olarak hesaplamış-
lardır. Mısırlılar, Nil Nehri’nin taşma vaktinden yola 
çıkarak yılı “taşma”, “ekme”, “biçme” adlarıyla üç 
mevsime ayırmıştır.

 ✓ Babiller, Çinliler, Hintliler, Hititler, İbraniler, Yunanlar, 
Romalılar, Aztekler, Mayalar, Türkler ve Araplar da 
kendilerine özgü takvimler meydana getirmişlerdir.

 ✓ Tarih boyunca toplumlar kendileri için önemli gör-
dükleri olayları takvim başlangıcı yapmışlardır.

 ✓ Buna göre İbraniler MÖ 3761 yaradılış yılını, Yunan-
lar ilk olimpiyat oyunlarının yapıldığı MÖ 776 yılını, 
Romalılar MÖ 753’te Roma şehrinin kuruluşunu, 
Müslümanlar ise Hz. Muhammed’in Mekke’den Me-
dine’ye hicret ettiği 622 yılını takvimlerinin başlangıç 
yılı olarak kabul etmişlerdir.
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Türklerin Kullandığı Takvimler

Türkler tarih boyunca yaşadıkları coğrafyaya göre kültürel, ekonomik ve dinî etkileşimlerinin bir sonucu olarak çeşitli 
takvimler kullanmışlardır.

On İki
Hayvanlı
Türk Takvimi

• Güneş yılı esaslıdır.

• Her yıl bir hayvan adıyla anılır.

• Türklerin kullandığı ilk takvimdir.

• Başlangıçta Kök Türkler ve Uygurlar tarafından kullanılan bu takvim zamanla Çinliler ve Tibetliler tarafından 
da kullanılmıştır.

Hicri Takvim

• Ay yılı esaslıdır.

• Türkler İslamiyet’i kabul ettikten sonra kullanmıştır.

• Başlangıç yılı Hz. Muhammed’in Mekke’den Medine’ye hicret ettiği 622 yılı kabul edilmiştir.

• Hz. Ömer Dönemi’nde kullanılmaya başlanmıştır.

• Günümüzde ülkemizde dinî günlerin belirlenmesinde kullanılır.

Celali Takvim
• Güneş yılı esaslıdır.

• Büyük Selçuklular Dönemi’nde Ömer Hayyam tarafından Sultan Melikşah’a atfen yapılmıştır.

• Takvimin başlangıç tarihi olarak 1079 yılı kabul edilmiştir.

Rumî Takvim
• Güneş yılı esaslıdır.

• Osmanlı Devleti’nde mali işlerin düzenlenmesi amacıyla kullanılmıştır.

• Miladi takvim ile arasında 584 yıllık fark vardır.

Miladi Takvim

• Güneş yılı esaslıdır.

• Başlangıç tarihi Hz. İsa’nın doğumundan bir hafta sonra olan 1 Ocak’tır.

• Bir yıl 365 gün 6 saattir.

• Kökeni Mısırlılara dayanan bu takvime son şeklini Romalılar vermiştir.

• Gregoryan takvimi de denir.

• Günümüzde dünyada en yaygın kullanılan takvimdir.

• Ülkemizde 1 Ocak 1926’dan itibaren kullanmıştır.

Yüzyıl Kavramı

 ✓ Miladi takvimde her yüz yıla yüzyıl veya asır denir. Hz. İsa’nın doğumu milat olarak kabul edildiği için Hz. İsa’nın 
doğumundan önceki yıllara MÖ (milattan önce), sonrasına da MS (milattan sonra) denilmiştir.

MÖ

100

99-75 74-50 49-25 24-0 0-24 25-49 50-74 75-99

0 100

MSMilat Hz. İsa’nın Doğumu

I. Yüzyıl

1. Yarısı

1. Çeyrek 2. Çeyrek 3. Çeyrek 4. Çeyrek 1. Çeyrek 2. Çeyrek 3. Çeyrek 4. Çeyrek

2. Yarısı 1. Yarısı 2. Yarısı

I. Yüzyıl

TEST - 3’Ü ÇÖZEBILIRSINIZ. 

ÖRNEKLERİN CEVAP ANAHTARI

1. D 2. B 3. C 4. C 5. C
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1. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri doldurunuz.

2. Aşağıdaki ifadeler doğruysa “D”, yanlışsa “Y” yazınız.

1. Tarih biliminde deney ve gözlem metodu kullanılmaz.

2. Tarih araştırmalarında olaylar günümüz şartlarına göre değerlendirilebilir.

3. Hikâyeler, efsaneler tarihin yazılı kaynakları arasındadır.

4. Yeni belgeler bulundukça tarihî bilgiler yeniden değerlendirilir.

5. Tarihî olaylar birçok kaynaktan yararlanılarak değerlendirilmelidir.

6. Hicri takvim ay yılı esasına göre düzenlenmiştir.

7. Diplomatik, geçmişte ve günümüzde var olan dilleri inceler.

8. En güvenilir tarihî kaynaklar, sözlü kaynaklardır.

9. Ay yılı esasına dayalı ilk takvimi Sümerler yapmıştır.

10. Türklerin kullandığı en eski takvim, On İki Hayvanlı Türk Takvimi’dir.

Tarih araştırmalarında gerçekleri olduğu gibi görmeye ve yansıtmaya …………………………… denir.1.

Antropoloji …………………………… inceler.2.

Hayat içerisinde tek tek meydana gelen değişmelere …………………………… denir.3.

Kitabeler kaynakların türü açısından …………………………… kaynaklar içerisinde değerlendirilir.4.

Hz. İsa’nın doğumu …………………………… takvimde başlangıç yılı kabul edilmiştir.5.

Tarihî bir olayı doğru olarak anlamaya yarayan her türlü malzemeye …………………………… denir.6.

Osmanlı Devleti’nde mali alanda …………………………… takvim kullanılmıştır.7.

Orhun Yazıtları ’nın incelenmesinde daha çok kitabeleri inceleyen ……...……………… biliminden yararlanılır.8.

…………………………… eski paraları inceler.9.

Güneş yılı esaslı takvim ilk kez …………………………… tarafından hazırlanmıştır.10.
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89. Sınıf Tarih

3. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

ETKİNLİK CEVAP ANAHTARI
ETKİNLİK-1

1 2 3 4 5
objektiflik insan ırklarını olay yazılı miladi

6 7 8 9 10
kaynak Rumi epigrafi Nümismatik Mısırlılar

ETKİNLİK-2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
D Y Y D D D Y Y D D

1. Tarih biliminin tanımı nedir?

....................................................................................................................................................................

2. Olay ve olgu nedir? Birer örnek veriniz.

....................................................................................................................................................................

3. Türklerin tarih boyunca kullandığı takvimler nelerdir?

....................................................................................................................................................................

4. Tarih araştırmalarında objektifliğin sağlanması için neler gereklidir?

....................................................................................................................................................................

5. Tarihî olayların değerlendirilmesinde dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?

....................................................................................................................................................................

6. Birinci elden kaynaklar nedir? Beş tane örnek veriniz.

....................................................................................................................................................................

7. Tarihte neden-sonuç ilişkisinin önemi nedir?

....................................................................................................................................................................

8. Tarih öğreniminin sağladığı faydalar nelerdir?

....................................................................................................................................................................

9. Tarih biliminin özellikleri nelerdir?

....................................................................................................................................................................

10. Bir olayın tarih biliminin konusu olması için sahip olması gereken özellikleri nelerdir?

....................................................................................................................................................................
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9 9. Sınıf Tarih

1. Tarihe yardımcı olan aşağıdaki bilim dalların-
dan hangisinin, olaylar arasında neden-sonuç 
ilişkisi kurulmasında daha çok etkili olduğu 
söylenebilir?

A) Diplomasi B) Arkeoloji C) Kronoloji

D) Filoloji E) Coğrafya

2. I. I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin Kaf-
kas Cephesi’nde şiddetli soğuk nedeniyle ağır 
kayıplar vermesi

II. Türklerin İslamiyet’i kabulü sonucu cihat anla-
yışıyla hareket etmesi

III. Orta Asya’da kuraklık nedeniyle Türk boyları-
nın farklı coğrafyalara göç etmesi

Yukarıdakilerden hangileri tarihî olay ve olgu-
ların oluşumunda coğrafyanın etkisine kanıt 
olarak gösterilebilir?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II

D) I ve III E) I, II ve III

3. Tarihin konusu, insanoğlunun meydana getirdiği 
faaliyetler ve eserlerdir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi tarihin ko-
nusu içerisinde değerlendirilemez?

A) Sanayi Devrimi

B) Süleymaniye Camisi

C) Talas Savaşı

D) Gece ve gündüzün oluşumu

E) Kavimler Göçü

4. Depremler, coğrafyanın konusu iken depremin 
meydana geldiği bölgedeki insanların hayatını 
kaybetmesi ve yerleşim yerlerini terk etmesi tarihin 
konusu içerisine girer.

Bu bilgiye dayanarak aşağıdakilerden hangisi-
ne ulaşılabilir?

A) Coğrafi olayların sonuçları itibarıyla tarihin kap-
samı içinde yer aldığı

B) Tarihin diğer bilimlerden bağımsız olduğu

C) Tarihin konusu olan olayların coğrafyanın kap-
samı dışında olduğu

D) Tarihin her bilimle aynı oranda ilişkisi olduğu

E) Coğrafyanın özgün bir bilim olduğu

5. Halil İnalcık, “Gerçek bir tarih için kaynaklara git-
mek, kaynakları iyi tenkit edip değerlendirmek ge-
rekir.” demiştir.

Halil İnalcık’ın bu sözü tarih biliminde;

I. belge,

II. objektiflik,

III. deney ve gözlem

unsurlarından hangilerinin önemini ortaya 
koymaktadır?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

D) I ve III E) I, II ve III

6. Heredotos tarihin tanımını “Tarih, insanların ve in-
san topluluklarının başlarından geçenleri kaydet-
me yoluyla edinilen bilgidir.” şeklinde yapmıştır.

Buna göre tarihe kaynaklık eden;

I. antlaşmalar,

II. araç ve gereçler,

III. yıllıklar

buluntularından hangilerinin Heredotos’un bu 
sözüne uygun olduğu söylenebilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

D) I ve III E) I, II ve III
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7. Moğolistan-Höşöö Tsaydam Müzesi’ndeki Kül-
tigin Yazıtı’nın incelenmesinde;

I. epigrafi,

II. paleografya,

III. nümismatik

bilimlerinin hangilerinden yararlanıldığı söyle-
nebilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

D) I ve III E) I, II ve III

8. Doğa bilimlerinde görülen deney ve gözlem meto-
du tarih bilimi için uygulanamaz.

Bu duruma tarih biliminin aşağıdaki özellikle-
rinden hangisinin neden olduğu söylenebilir? 

A) Objektifliğe önem vermesi

B) Geçmişte yaşanan olayları incelemesi

C) Toplumun yararını gözetmesi

D) Geleceğe ışık tutması

E) Neden-sonuç ilişkisi kurması

9. Bir olay, kendinden önceki bir olayın sonucu ola-
bilir ve kendinden sonraki bir olayın sebebini oluş-
turabilir.

Buna göre; 

I. tarihî olayların süreklilik gösterdiği,

II. tarihî olayların belgelere dayandırıldığı,

III. tarihî olaylar arasında neden-sonuç ilişkisi ol-
duğu

yorumlarından hangileri yapılabilir?

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

D) I ve III E) I, II ve III

10.  

Yukarıdaki görselde verilen kaynağın incelen-
mesinde tarih biliminin,

I. diplomasi,

II. paleografya,

III. antropoloji

bilim dallarının hangilerinden yararlandığı söy-
lenebilir?

A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III

D) II ve III E) II ve III

11. Aşağıdakilerden hangisi “Birinci Elden Kaynak-
lar” arasında gösterilemez?

A) Osmanlı Devleti’ne ait padişah fermanları 

B) Kök Türkler Dönemi’ne ait kitabeler

C) Tunç Devri’ne ait kalıntılar

D) Lidyalılardan kalan paralar 

E) Akademik araştırmalar

Test - 1
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1. Zehra Öğretmen proje ödevi olarak tarihte kurul-
muş Türk devletlerini ve bu devletlerin Türk dünya-
sına hizmetlerinin araştırılmasını vermiştir.

Buna göre bu proje ödevinin öğrencilere;

I. millî kimliğin oluşması,

II. test tekniğinin gelişmesi,

III. tarihî değerlerin farkına varılması

kazınımlarından hangilerini sağladığı savunu-
labilir?

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

D) I ve III E) I, II ve III

2. Alman tarihçi Leopold von Ranke “Araştırdığı dö-
neme kendini götürebilen insan tarihçidir.” demiştir.

Bu durumun tarih bilimine;

I. objektifliği sağlama,

II. doğru değerlendirmelerde bulunma,

III. deney ve gözlem metotundan yararlanma

özelliklerinden hangilerini sağladığı savunula-
bilir?

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

D) I ve II E) I, II ve III

3. I. “Eğer bir millet büyükse kendini tanımakla 
daha büyük olur.”

II. “Devlet, düşünsel ve siyasi konularda olduğu 
gibi ekonomik işlerde de düzenleyici olmalıdır.”

III. “Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük 
işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.”

Yukarıdaki sözlerden hangileri Atatürk’ün tarih 
öğrenimine verdiği önemi gösterir?

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

D) I ve III E) I, II ve III

4. Tarih kitapları sadece milletlerin kendi tarihinden 
bahsetmez, diğer toplumlarla yaşadığı etkileşimler 
hakkında da bilgi verir.

Bu durumun sonuçları arasında aşağıdakiler-
den hangisi gösterilebilir?

A) Milletlerin ortak hafızasının biçimlenmesi

B) Diplomatik ilişkilerin kesilmesi

C) Uluslararası ticaretin başlaması

D) Devletler arası güç mücadelesinin sona ermesi

E) Sınır mefhumunun ortadan kalkması

5. Millî ve toplumsal kimliğin oluşmasında;

I. dil,

II. coğrafi birliktelik,

III. tarih birliği

unsurlarından hangilerinin etkili olduğu savu-
nulabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

D) I ve III E) I, II ve III

6. I. Sorgulayıcı bir düşünce yapısına sahip olur.

II. Bilgileri eleştirel değerlendirmeye tabi tutar.

III. Sözlü kaynaklara öncelik verir.

Yukarıdakilerden hangileri tarih bilincine sahip 
kişilerin özellikleri arasındadır?

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

D) I ve II E) II ve III

7. Tarih biliminin uyguladığı yöntem gereği kişi-
lerde aşağıdaki özelliklerden hangisinin gelişi-
mine katkı sağladığı söylenemez?

A) Araştırma B) Çok yönlü düşünme

C) Kanıt kullanma D) Sorgulama

E) Deney yapma

Test - 2
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8. Sercan, tarih dersinde öğretmenine, geçmişte sa-
vaşların neden uzun sürdüğünü sormuştur.

Sercan’ın sorusuna öğretmeni cevap verirken 
tarih biliminin aşağıdaki özelliklerinden hangi-
sine dikkat etmesi gerekir?

A) Olaylar arasında neden-sonuç ilişkisi kurulma-
sına

B) Tarihî olayların, yaşandığı dönemin şartlarına 
göre değerlendirilmesine

C) Birden çok tarihî kaynağın kullanılmasına

D) Olaylarda yer ve zaman belirtilmesine

E) Olaylarda rolü olan kişilerin belirtilmesine

9. Tarih öğreniminin;

I. kişinin kendi milletine aidiyet duygusuyla bağ-
lanması,

II. toplumdaki manevi değerlerin gelişmesi,

III. bireylerin tarihî süreçte meydana gelen deği-
şimleri ve süreklilikleri algılaması

durumlarından hangilerini sağladığı savunula-
bilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III

D) II ve III E) I, II ve III

10. Tarihsel empati ile geçmişte yaşamış insanların 
değer yargıları, olaylara ve dünyaya nasıl baktık-
ları, ne hissettikleri anlaşılabilir.

Bu durumun faydaları arasında aşağıdakiler-
den hangisi gösterilebilir?

A) Başka milletlere karşı özenti oluşur.

B) İnsanların geçmişi anlama becerisi gelişir.

C) Tarihsel düşmanlıklar devam ettirilir.

D) Devletler arası siyasi mücadeleler sona erer.

E) Evrensel nitelikli olayların önemi azalır.

11. İnsan; mensubu olduğu toplumu, ülkeyi ve içinde 
yaşadığı dünyayı anlamak için geçmişini bilmek 
zorundadır. Geçmişini bilmeyen bir toplum, hafı-
zasını yitirmiş, akıntıya kapılmış gibidir.

Buna göre,

I. Geçmişteki hataları tekrar etmeyen toplumlar, 
gelecekle ilgili doğru planlama yapabilirler.

II. Tarih, geçmişin ışığında bugünün daha iyi an-
laşılmasını sağlar.

III. Geçmişin iyi anlaşılması geleceğe ışık tutar.

yargılarından hangileri söylenebilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

D) I ve III E) I, II ve III

12. Yakın zamana kadar Osmanlı Devleti’nde, ilk pa-
ranın Orhan Gazi zamanında bastırıldığı görüşü 
hâkimken yapılan araştırmalar sonucunda ilk Os-
manlı parasının Osman Gazi zamanında basıldığı 
görüşü ortaya atılmıştır.

Bu bilgilere dayanarak aşağıdaki yorumlardan 
hangisi yapılabilir?

A) Tarih biliminde objektif olunamadığı

B) Tarihî bilgilerin değişebilir özellikte olduğu

C) Yapılan her araştırmanın tarihî bilgilerin değiş-
mesine neden olduğu

D) Tarih biliminin bilimsellikten uzak olduğu

E) Bilgilerin doğruluğunda olayın kahramanının 
etkili olduğu
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1. Takvimin ortaya çıkmasında insanların aşağı-
daki alanların hangisinde çalışmalar yapması 
etkili olmuştur?

A) Antropoloji B) Arkeoloji C) Astronomi

D) Filoloji E) Heraldik

2. I. MS 29 ₺ 1. yüzyılın ilk yarısı, 2. çeyreği

II. MÖ 80 ₺ 1. yüzyılın ilk yarısı, ilk çeyreği

III. MÖ 370 ₺ 4. yüzyılın ikinci yarısı, 3. çeyreği

IV. MS 1453 ₺ 15. yüzyılın ikinci yarısı, 3. çeyreği

V. MS 1920 ₺ 20. yüzyılın ilk yarısı, ilk çeyreği

Yukarıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A) I B) II C) III D) IV E) V

3. Aşağıda verilen tarihlerden hangisinin günü-
müze daha yakın olduğu söylenebilir?

A) MÖ 1500 B) MS 375 C) MÖ 220

D) MS 751 E) MÖ 2000

4. Aşağıda verilen tarihlerden hangisinin oluş za-
manı diğerlerine göre daha belirgindir?

A) Atatürk 1938 yılında vefat etmiştir.

B) TBMM 23 Nisan 1920’de açılmıştır.

C) Yazı MÖ 3200’lerde bulunmuştur.

D) İstanbul’un Fethi ile Yeni Çağ başlamıştır.

E) XIX. yüzyılın sonlarında Osmanlı Devleti’nin 
dağılma süreci hızlanmıştır.

5. Türklerin tarih boyunca farklı takvimler kullan-
malarında;

I. kültürel,

II. dinî,

III. ekonomik

alanlarından hangilerinin etkili olduğu savunu-
labilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

D) I ve III E) I, II ve III

6. I. On iki hayvanlı Türk takvimi

II. Hicri takvim

III. Celali takvim

IV. Rumi takvim

Yukarıdaki takvimlerden hangileri İslam’ı kabul 
eden Türk devletleri tarafından kullanılmıştır?

A) I ve II B) I ve III C) I ve IV

D) I, II ve IV E) II, III ve IV

7. Miladi takvim ile hicri takvim arasında;

I. başlangıç tarihi,

II. yıl süresi,

III. ülkemizde kullanıldığı dönem

konularının hangilerinde farklılıklar olduğu 
söylenebilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

D) I ve III E) I, II ve III

8. I. Zamanı bilme ve verimli kullanma gerekliliği

II. Uygarlıklar arası mücadeleler

III. Toplumda yaşanan sınıfsal sorunlar

Yukarıdakilerden hangileri insanoğlunun tak-
vimi bulmasına ortam hazırlamıştır?

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

D) I ve II E) I ve III
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9. I. Türkiye Cumhuriyeti’nde 1926 yılından itibaren 
Batı ile ekonomik ilişkileri geliştirmek amacıyla 
kullanılmıştır.

II. Türklerin kullanmış oldukları ilk takvimdir.

III. Türklerin İslamiyet’i kabulüyle dinî etkileşim 
sonucu kullandıkları takvimdir.

Numaralanmış özelliklerin ilgili olduğu takvim-
ler aşağıdakilerin hangisinde doğru eşleştiril-
miştir?

I II III

A) Rumi Miladi
On iki 

hayvanlı

B) Miladi
On iki 

hayvanlı
Hicri

C) Hicri Miladi Celali

D) Celali Miladi
On iki 

hayvanlı

E) Miladi
On iki 

hayvanlı
Rumi

10. Rumi takvim, Osmanlı Devleti tarafından kullanıl-
mıştır. Osmanlılar 1672 yılına kadar hicri takvimi 
kullanmışlar ancak vergilerin toplanmasında ve 
diğer mali işlerde hicri takvim bazı sıkıntılar do-
ğurunca 1677 yılının Mart ayını yılbaşı kabul eden 
Rumi takvimi düzenleyip kullanmışlardır. Bu yeni 
takvimde bir yıl 365 gün 6 saat olarak hesaplan-
mış ve bütün resmî işlerde 1839 yılından itibaren 
kullanılmıştır.

Bu bilgilere dayanarak aşağıdakilerden hangisi 
söylenemez?

A) Osmanlı Devleti’nde takvim değişikliğinde eko-
nomik ihtiyaçlar etkili olmuştur.

B) Dinî günler, Rumi takvime göre düzenlenmiştir.

C) Rumi takvim, XIX. yüzyılda resmî işlerde kulla-
nılmaya başlanmıştır.

D) Osmanlı Devleti’nde birden çok takvim kullanıl-
mıştır.

E) Rumi takvim, güneş yılı esaslıdır.

11. I. Hz. İsa’nın doğumu

II. Yazının icadı

III. Müslümanların Mekke’den Medine’ye hicreti

Yukarıdakilerden hangileri takvimlere başlan-
gıç olarak kullanılmıştır?

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

D) I ve III E) I, II ve III

12. Nesrin Öğretmen tarih dersinde öğrencilerine On 
İki Hayvanlı Türk takviminin özelliklerini sormuş ve 
şu cevapları almıştır:

I. Güneş yılı esaslıdır.

II. Başlangıcı Hz. İsa’nın doğumudur.

III. İslamiyet öncesi Türk devletleri kullanmıştır.

IV. Her aya bir hayvan ismi verilmiştir.

Buna göre Nesrin Öğretmen’e verilen cevap-
lardan hangileri doğrudur?

A) I ve II B) I ve III C) I ve IV

D) II ve IV E) III ve IV
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1. Koray Öğretmen derste yazının icadı ve gelişimini 
işlemiştir.

Buna göre Koray Öğretmen’in derste aşağıdaki 
bilim dallarından hangisinin incelediği unsur-
lara değindiği söylenemez?

A) Paleografya B) Epigrafi

C) Coğrafya D) Nümismatik

E) Diplomasi

2. Tarihî olayların ve olguların gün yüzüne çıkarılma-
sında yazılı, sözlü, çizili ve görüntülü kaynaklara 
başvurulur. 

Buna göre aşağıdakilerden hangisi tarihin ya-
zılı kaynaklarından biri değildir?

A) Paralar B) Destanlar C) Gazeteler 

D) Kitabeler E) Antlaşmalar

3. Aşağıdakilerden hangisi tarih öğreniminin fay-
dalarından biri değildir?

A) Geçmişteki düşmanlıkların sürdürülmesi

B) Geçmişin kültürel mirasından yararlanılması

C) Vatan ve millet kavramlarının öğrenilmesi

D) Geçmiş dönemlerdeki yönetim birikimlerinden 
yararlanılması

E) Geçmişteki olayların geleceğe ışık tutması

4. Yazının olmadığı tarih öncesi çağları inceleyen 
bir araştırmacının;

I. nümismatik,

II. epigrafi,

III. arkeoloji

bilim dallarının hangilerinden yararlanması 
beklenemez?

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

D) I ve II E) II ve III

5. 

Bu tarih şeridine göre aşağıdakilerden hangisi-
ne ulaşılamaz?

A) MÖ tarihlerde rakamlar büyüdükçe günümüz-
den uzaklaşılır.

B) MÖ bir tarih ile MS bir tarih arasındaki farkı bu-
labilmek için toplama işlemi yapılır.

C) MS tarihlerde rakamlar küçüldükçe günümüz-
den uzaklaşılır.

D) MS bir tarih ile MS bir tarih arasındaki farkı bu-
labilmek için çıkarma işlemi yapılır.

E) Bir asır elli yıldan oluşur.

6. Bir olayın, tarihî olay kapsamı içerisinde de-
ğerlendirilebilmesi için;

I. olayın yeri ve zamanı bilinmeli,

II. olayın üzerinden belli bir zaman geçmiş olmalı,

III. tek bir toplumu ilgilendirmeli

durumlarından hangilerinin gerekliliğinden 
bahsedilebilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

D) I ve III E) I, II ve III

7. Tarih araştırmalarında;

I. olayların meydana geldiği dönemin koşullarına 
göre ele alınması,

II. olayların birçok kaynaktan yararlanılarak ince-
lenmesi,

III. daha çok sözlü kaynakların kullanılması

durumlarından hangilerinin objektifliği sağla-
dığı savunulabilir?

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

D) I ve II E) I, II ve III

MÖ

100

99-75 74-50 49-25 24-0 0-24 25-49 50-74 75-99

0 100

MSMilat Hz. İsa’nın Doğumu

I. Yüzyıl

1. Yarısı

1. Çeyrek 2. Çeyrek 3. Çeyrek 4. Çeyrek 1. Çeyrek 2. Çeyrek 3. Çeyrek 4. Çeyrek

2. Yarısı 1. Yarısı 2. Yarısı

I. Yüzyıl
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169. Sınıf Tarih

8. 

Eylül Öğretmen tarih dersinde öğrencilere aşağı-
daki görseli gösterip bu konu hakkında bildiklerini 
söylemelerini istemiştir.

Buna göre öğrencilerin doğru cevap olarak 
aşağıdakilerden hangisini söylemeleri bekle-
nemez?

A) Asya coğrafyasında yaygın olarak kullanılmış-
tır.

B) İslamiyet öncesi Türk devletleri kullanmıştır.

C) Günümüzde millî günlerin belirlenmesinde kul-
lanılmaktadır.

D) Güneş yılı esaslıdır.

E) Aylar sayılarla, yıllar ise hayvan isimleriyle gös-
terilmiştir.

9. Selçuklular ile Bizans arasında yapılan 1071 Ma-
lazgirt Savaşı sonucunda Anadolu’nun kapıları 
Türklere açılmıştır.

Yukarıdaki anlatımda, tarihin tanımında yer 
alan;

I. neden-sonuç,

II. zaman,

III. belge

unsurlarından hangileri bulunmaktadır?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

D) I ve III E) I, II ve III

10. “Tarih ve Zaman” ünitesini işleyen Sevil Öğret-
men’in bu ünitede öğrencilere öğrettiği kav-
ramlar arasında aşağıdakilerden hangisinin 
olması beklenemez?

A) Tarih B) Takvim C) Olay

D) Olgu E) İnkılap

11. I. MÖ 2450

II. MS 375

III. MÖ 500

IV. MS 1071

Numaralanmış tarihlerin günümüze yakın olan-
dan uzak olana doğru sıralanışı aşağıdakilerin 
hangisinde verilmiştir?

A) I - II - III - IV B) II - III - IV - I

C) III - IV - I - II D) IV - II - III - I

E) IV - III - II - I

12. İnsanlığın ortaya çıkışıyla birlikte insanın karşılaş-
tığı temel sorunlardan biri, zamanı anlamlandır-
mak olmuştur.

Aşağıdakilerden hangisinin bulunmasıyla in-
sanoğlunun karşılaştığı bu sorun ortadan kal-
dırılmıştır?

A) Para B) Ateş C) Takvim

D) Kâğıt E) Barut

13. Tarihin kaynakları içerisinde yer alan aşağı-
daki unsurlardan hangisinin verdiği bilgilerin 
insanların aydınlatılmasında daha çok etkili ol-
duğu söylenebilir?

A) Hikâyeler B) Efsaneler

C) Destanlar D) Tarihî eşyalar

E) Antlaşma metinleri
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