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İNSANLIĞIN HAFIZASI TARİH
Tarihin Tanımı

✓ Tarih; toplumların başından geçen olayları yer ve zaman göstererek belgelere dayalı
bir biçimde anlatan bunların sebep ve sonuçlarını, birbirleriyle olan ilişkilerini objektif
olarak ele alan sosyal bir bilimdir.

✓ Tarihçiler ve düşünürler, tarihle ilgili geçmişten günümüze tarih biliminin farklı yönlerine
vurgu yapan tanımlar yapmışlardır. Bunlardan bazıları aşağıda verilmiştir.

Herodotos

Tarih, insan ve insan topluluklarının başlarından geçenleri kaydetmeye yoluyla 
edinilen bilgidir. 

• Tarihin insan faaliyeti olduğunu belirtmiş, belgelerin önemine değinmiştir.

İbn-i Haldun
Tarih, gerçeği araştırmak ve olayların sebeplerini bulup ortaya koymaktır. Olay-
ların ilkeleri incedir, nitelik ve sebepleri hakkındaki bilgi derindir.

Leopold von Ranke

Tarih, hakikatte meydana gelmiş olaylarla ilgilidir. Gerçeğin ne olduğu belgelerde 
saklıdır ve gerçek ancak belgelerin eleştirisiyle ortaya çıkar. Belge yoksa tarih 
de yoktur.

• Belgenin ve kanıtlara dayalı bilginin önemine vurgu yapmış, belgelerde
geçen bilgilerin doğruluğunun ispatlanmasının önemine değinmiştir.

Ahmet Cevdet Paşa

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

• Tarih öğrenmenin önemine ve faydasına vurgu yapmıştır.

Edward H. Carr
Tarih, tarihçi ile olgular arasında kesintisiz karşılıklı bir etkileşim süreci, bugün ile 
geçmiş arasında bitmez bir diyalogdur.

Halil İnalcık

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

• Tarih araştırmalarında kaynağın önemine ve kaynaklarda geçen bilgile-
rin güvenirliğinin doğrulanmasına vurgu yapmıştır.

Tarihin Konusu

✓ Zaman içerisinde insan faaliyetlerinin etkisiyle ortaya çıkan veya insan faaliyetleri üzerinde etkili olan tüm gelişmeler tarih biliminin
konusu içerisinde yer alır.

Tarihin Konusu Olmaz

Depremler

Kıtaların oluşumu

İklimsel olaylar

Kuraklık

Tarihin Konusu Olur

Savaşlar

Araç gereçlerin yapımı

Antlaşmalar

Göçler

Depremler ve kuraklık gibi doğa olayları 
coğrafya ve diğer bilimlerin konusudur. An-
cak bu gelişmeler sonucunda bir toplumsal 
gelişme yaşanırsa (göç gibi) o gelişme, ta-
rihin konusu kapsamına girer. 

✓ Tarihî gelişmeler; insan faaliyetlerinin sonucu olarak ortaya çıkan siyasi, ekonomik, askerî, sosyal, kültürel ve dinî alanlara göre
sınıflandırılabilir.
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Tarih Biliminin Yöntemi 

Siyasi

Askerî

Kültürel

Ekonomi

Sosyal

Dinî

Teknik

Mimari

Alanı

Cumhuriyet’in ilanı

I. Dünya Savaşı

Yazının icadı

Sanayi Devrimi

Oğuz göçleri

İslamiyet’in doğuşu

Matbaanın icadı

Topkapı Sarayı’nın inşası

Konusu

 ✓ Tarih biliminde araştırma yapılan konular, geçmişte yaşan- 
dığı için fen bilimlerinde olduğu gibi deney ve gözlem me-
toduna başvurulamaz. Tarih biliminin kendine has araştırma 
yöntemi vardır. 

Tarih biliminde deney ve gözlem yapılamamasının nede-
ni tarihin geçmişte yaşanmış ve tekrarı mümkün olmayan 
gelişmeleri incelemesidir.

Tarih bilimi araştırmaları; tarama, tasnif, tahlil, tenkit ve terkip aşamaları takip edilerek yapılmaktadır. Bu araştırma basamakla-
rında yapılması gerekenler aşağıda verilmiştir.

• Tarama: Araştırılan konuyla ilgili tüm kaynaklar tespit edilir ve toplanır. 

• Tasnif (Sınıflandırma): Toplanan kaynaklar konusuna göre sınıflandırılır. 

• Tahlil (Çözümleme): Kaynakların araştırma için yeterli olup olmadığı tespit edilir.

• Tenkit (Eleştiri): Kaynakların verdiği bilgilerin eleştirel yaklaşımla doğruluğu tespit edilir. 

• Terkip (Sentez): Araştırmanın son aşaması olup elde edilen bilgi ve bulgular bir araya getirilir.

Tarih Biliminin Kaynakları

 ✓ Tarih biliminde bilinmeyenlere, insanlar tarafından oluşturulmuş her türlü belge ve bulgularla (kaynak) ulaşılır. 

 ✓ Tarih biliminin kaynakları, ortaya çıkışına göre birinci el kaynak ve ikinci el kaynak olarak ikiye ayrılır. 

•  Birinci el kaynak: Olayın geçtiği döneme ait her türlü belge ve bulgulardır. 

 m  Kitabe, abide, ferman, antlaşmalar, para, arkeolojik buluntular, asker mektupları, 
savaş madalyaları, üniformalar vb.

•  İkinci el kaynak: Olayın geçtiği döneme yakın ya da o dönemin kaynakları kul-
lanılarak yazılmış eserlerdir. 

 m  Makaleler, araştırma kitapları, İlber Ortaylı ve Halil İnalcık’ın Osmanlı 
Devleti’yle ilgili yazdıkları eserler vb. 

 ✓ Tarih biliminin kaynakları, oluşumuna göre yazılı, sözlü, sesli-görüntülü ve 
gerçek eşya-nesne olmak üzere sınıflandırılır. 

• Yazılı kaynaklar: Berat, ferman, para, kitabe, tablet vb.

• Sözlü kaynaklar: Efsane, destan, mitolojik hikâyeler ve menkıbe 
vb. 

• Sesli ve görüntülü kaynaklar: Resim, fotoğraf, film vb. 

• Gerçek eşya ve nesneler: Arkeolojik buluntular (orak, sa-
ban, silah vb.) 
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Tarihe Yardımcı Bilimler

 ✓ Tarih bilimini, diğer beşerî ve sosyal bilim dallarından ayıran en önemli fark diğer bilimlerin insanı veya doğayı bir yönüyle ele 
alması, tarihin ise insanı her yönüyle ve bütün yaptıklarıyla anlamaya ve anlatmaya çalışmasıdır.

Bir tarihçinin insanın tüm yönlerini anlamak için insanı inceleyen tüm bilimlerde uzmanlaşması mümkün olmayacağı için araştır-
ması sırasında diğer bilim dallarının çalışmalarından yardım alması gereklidir. 

 ✓ Tarih bilimi, insanı ve insanın yaşadığı toplumu anlamaya çalıştığı için insan ve topluma dair araştırma yapan tüm bilimlerden 
yardım alabilir. Bu bilimlerden bazıları aşağıda verilmiştir. 

Bilim Özelliği

Kronoloji Geçmişte yaşanmış olayların zamanını tespit ederek sıralar.

Coğrafya İnsan ve mekânın karşılıklı etkileşimini inceler.

Diplomasi Siyasi belgeleri (antlaşma, ferman vb.) şekil, cins ve içerik olarak değerlendirir.

Arkeoloji Kazı yoluyla toprak ve su altındaki maddi kalıntıları ortaya çıkarır.

Heraldik Devletlerin kullandığı armaları inceler.

Etnografya Toplumların örf, âdet, gelenek ve yaşayışlarını inceler.

Antropoloji İnsan ırkını inceler ve insanın kültürel gelişimini araştırır.

Nümismatik Geçmişte kullanılan paraları her yönüyle inceler.

Paleografya Yazıları, alfabeleri ve bunların zaman içerisindeki değişimini inceler.

Filoloji Dillerin tarihini, gelişimini ve değişimini inceler.

Epigrafi Kitabeleri inceler. (Kitabe, taş sütunlara metinler yazılmasına veya binalar hakkında bilgiler veren levhalara denir.)

Sosyoloji Toplumu ve toplumsal olayları inceler.

İstatistik Sayısal verilerin toplanması ve yorumlanmasını konu alan bilimdir.

Sicilografi Mühürlerin tarihî gelişimini inceler.

Tarihe yardımcı bilim dallarından paleografya, filoloji, epigrafi, nümismatik, diplomasi ve sicilografinin araştırma yaptığı dönem-
lerde kesinlikle yazı bulunması gereklidir. Bu bilimler, yazının olmadığı tarih öncesi dönemlerin araştırılmasında tarihe yardımcı olamaz.

Tarih Biliminin Yöntemi 

Siyasi

Askerî

Kültürel

Ekonomi

Sosyal

Dinî

Teknik

Mimari

Alanı

Cumhuriyet’in ilanı

I. Dünya Savaşı

Yazının icadı

Sanayi Devrimi

Oğuz göçleri

İslamiyet’in doğuşu

Matbaanın icadı

Topkapı Sarayı’nın inşası

Konusu

 ✓ Tarih biliminde araştırma yapılan konular, geçmişte yaşan- 
dığı için fen bilimlerinde olduğu gibi deney ve gözlem me-
toduna başvurulamaz. Tarih biliminin kendine has araştırma 
yöntemi vardır. 

Tarih biliminde deney ve gözlem yapılamamasının nede-
ni tarihin geçmişte yaşanmış ve tekrarı mümkün olmayan 
gelişmeleri incelemesidir.

Tarih bilimi araştırmaları; tarama, tasnif, tahlil, tenkit ve terkip aşamaları takip edilerek yapılmaktadır. Bu araştırma basamakla-
rında yapılması gerekenler aşağıda verilmiştir.

• Tarama: Araştırılan konuyla ilgili tüm kaynaklar tespit edilir ve toplanır. 

• Tasnif (Sınıflandırma): Toplanan kaynaklar konusuna göre sınıflandırılır. 

• Tahlil (Çözümleme): Kaynakların araştırma için yeterli olup olmadığı tespit edilir.

• Tenkit (Eleştiri): Kaynakların verdiği bilgilerin eleştirel yaklaşımla doğruluğu tespit edilir. 

• Terkip (Sentez): Araştırmanın son aşaması olup elde edilen bilgi ve bulgular bir araya getirilir.

Tarih Biliminin Kaynakları

 ✓ Tarih biliminde bilinmeyenlere, insanlar tarafından oluşturulmuş her türlü belge ve bulgularla (kaynak) ulaşılır. 

 ✓ Tarih biliminin kaynakları, ortaya çıkışına göre birinci el kaynak ve ikinci el kaynak olarak ikiye ayrılır. 

•  Birinci el kaynak: Olayın geçtiği döneme ait her türlü belge ve bulgulardır. 

 m  Kitabe, abide, ferman, antlaşmalar, para, arkeolojik buluntular, asker mektupları, 
savaş madalyaları, üniformalar vb.

•  İkinci el kaynak: Olayın geçtiği döneme yakın ya da o dönemin kaynakları kul-
lanılarak yazılmış eserlerdir. 

 m  Makaleler, araştırma kitapları, İlber Ortaylı ve Halil İnalcık’ın Osmanlı 
Devleti’yle ilgili yazdıkları eserler vb. 

 ✓ Tarih biliminin kaynakları, oluşumuna göre yazılı, sözlü, sesli-görüntülü ve 
gerçek eşya-nesne olmak üzere sınıflandırılır. 

• Yazılı kaynaklar: Berat, ferman, para, kitabe, tablet vb.

• Sözlü kaynaklar: Efsane, destan, mitolojik hikâyeler ve menkıbe 
vb. 

• Sesli ve görüntülü kaynaklar: Resim, fotoğraf, film vb. 

• Gerçek eşya ve nesneler: Arkeolojik buluntular (orak, sa-
ban, silah vb.) 

ÖRNEK-1 

Tarih öğretmeni sınıfa ferman, tarihî para, Çanakkale’de şehit 
düşen bir askerin hatıratı, İstiklal madalyası ve Halil İnalcık’ın 
Devlet-i Aliyye isimli eserini getirerek, öğrencilerine bu mater-
yallerden hangisinin birinci el kaynaklar içerisinde yer alama-
yacağını sormuştur.

Öğrencilerin bu soruya doğru cevap olarak aşağıdakiler-
den hangisini vermesi beklenir?

A) Ferman  B) Tarihî para

C) İstiklal madalyası  D) Şehidin hatıratı

E) Halil İnalcık’ın eseri
(2015-YGS)

ÖRNEK-2 

Tarihin babası kabul edilen Herodotos’tan (MÖ 484-725) gü-
nümüze tarihçiler ve düşünürler tarafından farklı tarih tanımları 
ve yorumları yapılmıştır.

Bu durumun nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi 
gösterilemez?

A) Tarihin konusu ve kapsamının geniş olması

B) İnsanlığın tarihe bakış açısının zamanla değişmesi

C) Tarihin farklı yönlerinin keşfedilmesi

D) Tarihin belirli bir kural ve formülle incelenmek istenmesi

E) Tarihin değişime ve gelişime açık bir bilim olması
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 ✓ Tarihçi, bir kaynak incelemesinde birden çok bilimden faydalanabilir. Aşağıdaki görselde tarih bilimi;

Kullanılan dilin tespit 
edilmesinde filoloji,

Yazının okunabilmesinde 
paleografya

Şekil ve içerik açısından
incelenmesinde diplomasi,

bilim dallarından faydalanır.
Aşağıda verilen görsellerin tarihçiler tarafından kaynak olarak kullanılmasını sağlayan bilim dalını yazınız.

Osmanlı Padişahı Orhan Bey  
Dönemi’ne Ait Para

----

Göbeklitepe Kazı Alanı

----

Kültür Oba Höyüğü’nde Bulunan  
İnsan İskeleti

----

Mısır Uygarlığına Ait Hiyeroglif

----

Türklere Ait Orhun Kitabesi

----

Osmanlı Devleti’ne Ait Arma

----

ÖRNEK-3 

Ela Öğretmen tarih dersinde, öğrencilerine anıt ve taşlardaki 
yazıların okunmasında tarih biliminin yararlandığı alanı sor-
muştur.

Öğrencilerin aşağıdakilerden hangisini cevap olarak ver-
mesi beklenir?

A) Etnografya  B) Heraldik  C) Epigrafi

D) Antropoloji E) Nümizmatik
(2017-YGS)

ÖRNEK-4 

Tarih bilimi; ferman, berat, vakfiye ve benzeri belgelerin 
yazılarının okunabilmesi için aşağıdaki bilgi alanlarının 
hangisinden yararlanır?

A) Paleografi  B) Nümizmatik 

C) Epigrafi D) Antropoloji 

E) Etnografya

(2019-AYT)
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Test - 01İnsanlığın Hafızası Tarih

1. “Tarih, hakikatte meydana gelmiş olaylarla ilgilidir. Gerçe-
ğin ne olduğu belgelerde saklıdır ve gerçek ancak belge-
lerin eleştirisiyle ortaya çıkar. Belge yoksa tarih de yoktur.”

Leopold von Ranke

Ranke’nin bu sözünden yola çıkılarak tarih biliminin;

I. belgelere ve kanıtlara dayalı olma,

II. kaynakları tenkit etme,

III. olaylar arasında neden-sonuç ilişkisi kurma

özelliklerinden hangilerinin önemine değinildiği söy-
lenebilir? 

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

D) I ve III E) II ve III

2. Tarih; toplumların başından geçen olayları yer ve zaman 
göstererek belgelere dayalı bir biçimde anlatan bunların 
sebep ve sonuçlarını, birbirleriyle olan ilişkilerini objektif 
olarak ele alan sosyal bir bilimdir.

Tarihin bu tanımına göre, aşağıdaki bilgilerden hangi-
sine tarih biliminin araştırmaları sayesinde ulaşıldığı 
söylenemez?

A) Malazgirt Savaşı’nın Haçlı Seferlerine neden olması

B) Tarihte bilinen ilk barışın Kadeş Barış Antlaşması ol-
ması 

C) Coğrafi Keşifler sonrası Amerika kıtasının keşfedilmesi 

D) I. Dünya Savaşı’nın tüm yönleriyle anlatıldığı bir ese-
rin yazılması 

E) Kıtaların II. Jeolojik Zaman’da ayrılmaya başlaması 

3. Deniz Öğretmen, dersinde farklı şehirlerden gelen öğren-
cilerine geldikleri şehirlerin düğün ve bayram gelenekleri-
nin neler olduğunu sormuştur. 

Deniz Öğretmen’in bu sorusunu öğrencilerine aşağı-
daki tarihe yardımcı bilim dallarından hangisiyle ilgili 
anlatım yaptığı sırada sorduğu söylenebilir? 

A) Paleografya B) Nümismatik

C) Etnografya D) Filoloji

E) Coğrafya 

4. Tarih bilimin kaynakları, insanlar tarafından meydana ge-
tirilişine göre yazılı, sözlü, sesli-görüntülü ve gerçek eş-
ya-nesne olarak sınıflandırılmıştır. 

Buna göre aşağıdaki kaynaklar bu sınıflandırmaya 
göre gruplandırılırsa hangisinin diğerlerinden farklı 
olduğu söylenebilir? 

A) Lozan Barış Antlaşması

B) Sümer Kil tabletleri

C) Mısır hiyeroglifleri 

D) Oğuz Kağan Destanı 
E) Lidyalılara ait paralar 

5. “Gerçek bir tarih için kaynaklara gitmek, kaynakları iyi ten-
kit edip değerlendirmek gerekir.”

Halil İnalcık

Bu sözüne göre Halil İnalcık, kaynak kullanımında 
aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmesi gerektiği-
ne vurgu yapmıştır?

A) Birinci el olmasına

B) Bilgilerinin doğruluğuna

C) Yazılı dönemlere ait olmasına

D) Günümüz değerlerine göre yorumlanmasına

E) Farklı tarihçiler tarafından da kullanılmasına

6. “Tarihçi, incelediği toplumla o toplumun içinde bulunduğu 
mekân arasındaki bağlantıyı da hiçbir zaman gözden ka-
çırmamak mecburiyetindedir. Mekândan soyutlanmış bir 
toplum düşünülemeyeceği gibi böyle bir tarih yazılması da 
düşünülemez.”

Mübahat Kütükoğlu

Mübahat Kütükoğlu bu sözüyle tarih yazımında aşağı-
daki bilim dallarının hangisinin önemine değinmiştir? 

A) Paleografya B) Etnografya

C) Coğrafya D) Arkeoloji

E) Nümismatik
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7. Tarihçi, araştırması sırasında her türlü malzemeyi kaynak 
olarak kullanarak güvenirliği artırır. Ancak bu kaynaklar-
dan yazılı olanlar daha güvenilirdir.   

Buna göre kaynak değeri taşıyan;

I. Orhun Kitabeleri,

II. taş baltalar,

III. ok ve mızrak uçları,

IV. kil tabletler 

malzemelerinden hangilerinin güvenirliği daha yük-
sektir? 

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

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

8. Tarihçiler, yazıdan önceki dönemlere “tarih öncesi”, ya-
zıyla başlayan dönemlere de “tarihî devirler” demiştir. 

Buna göre aşağıdaki kaynaklardan hangisinin tarih 
öncesinde bulunması beklenmez?

A) Kil tabletler

B) Taş baltalar

C) Madenî kap kacaklar

D) Çanak ve çömlekler 

E) Mağara resimleri 

9. Yıl Gelir (Yük) Gider (Yük) Fark (Yük)

1608 503 691 466 599 191 446 –95 500 000

1643-1644 514 467 015 513 817 970 +6 649 045

1650 532 900 000 687 200 000 –154 300 000

1652-1653 517 271 470 528 862 971 –11 591 500

1654 537 356 433 658 358 459 –121 002 026

1666-1667 553 429 239 631 861 656 –78 432 420

1687-1688 700 357 065 901 003 350 –200 646 285

Osmanlı Devleti’ne ait bu gelir gider tablosundaki ve-
rilerin toplanmasında, hazırlanmasında ve sonuçları-
nın yorumlanmasında tarihe yardımcı olan aşağıdaki 
bilim dallarının hangisinden faydalanıldığı söylenebi-
lir? 

A) Paleografya B) Filoloji 

C) İstatistik D) Kronoloji

E) Nümismatik

10. • Dillerin tarihini ve gelişimini inceleyen bilimdir.

• Geçmiş olayların zamanını tespit ederek sıralayan bi-
limdir.

• Toplumu ve toplumsal olayları inceleyen bilimdir.

• Siyasi belgeleri; şekil, içerik ve cins olarak değerlendi-
ren bilimdir. 

Bu tanımlarla aşağıdaki bilim dalları eşleştirilirse han-
gi bilim dalı dışta kalır?

A) Filoloji B) Sosyoloji C) Kronoloji

D) Heraldik  E) Diplomasi 

11. Edward Carr, tarih ile diğer bilimler arasındaki farkı “Bir 
atı; bir fizikçi, bir zoolog, bir veteriner, bir ekonomist, bir 
kimyacı, bir ressam incelerse hepsi de atı farklı ve ken-
di bakış açılarından görecek ve tanımlayacaklardır. Oysa 
tarihçi hem ata, hem atın sahibine, hem atın içinde bulun-
duğu olaya, döneme, mekâna, hem o olayın ilişkili olduğu 
diğer olaylara kısacası resmin bütününe anlam vermeye 
çalışacaktır.” sözleriyle açıklamıştır. 

Edward Carr’ın bu sözüne bakıldığında tarih bilimiyle 
ilgili;

I. olayları etkileyen tüm etkenleri göz önünde bulundur-
duğu,

II. diğer bilimlerde olduğu gibi deney ve gözlem yapılabi-
leceği,

III. araştırmalarında “neden, niçin, nasıl, nerede, ne za-
man” sorularının önemli olduğu

ifadelerinden hangileri söylenebilir? 

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

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

TYT-AYT TAR�H D�F - FÖY-1 - 2022
Test 1 (590283)

OPT�K - Test 1 (590283)
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NEDEN TARİH?

Tarih Öğrenmenin Önemi

 ✓ Tarih sadece geçmişteki olaylar dizisi değildir. Tarih, milletlerin

“Eğer bir millet büyükse kendisini tanımakla daha
büyük olur.”
“Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler
yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.”
   Mustafa Kemal Atatürk

“Tarih bize tarihten hiçbir şey öğrenmediğimizi
öğretir.”
      Bernard Shaw (Bernard Şov)

“Tarih tekerrürden ibarettir, derler. İbret alınsaydı 
hiç tekerrür eder miydi?” 
      Mehmet Âkif Ersoy

 
hafızasıdır. Tarih, topluma geçmişinde ne olduğunu öğretirken 
toplumun gelecekte yapacaklarına da yön veren bilimdir. 

 ✓ Tarih biliminin bireye ve topluma kazandırdıkları aşağıdaki şekilde 
sıralanabilir.

• Millî ve toplumsal kimliğin oluşumunu sağlar.

• Millî ve toplumsal aidiyet duygusunu geliştirir.

• Millî bilinç oluşturarak toplumun dil ve kültürel devamlılığını 
sağlar. 

• Geçmişin tecrübesinden yararlanarak geleceği şekillendirir. 

• İçinde bulunulan toplumda olan bitenleri anlamaya yardımcı 
olur.

• Kanıtlara dayalı, eleştirel düşünmeyi sağlar. 

• Olay ve olguların birden çok yönü olduğunu gösterir.

• Olay ve olgular arasındaki sürekliliği gösterir ve çıkarımlarda bulunmayı sağlar.  

• Geçmişte yaşamış uygarlıkların tarihini öğreterek tarihsel empati kurmaya yardımcı olur.

Tarihî Olaylara Bakış Açısı

 ✓ Tarihçi; geçmişte yaşanmış olayları, olayın meydana geldiği zamana, coğrafyaya ve özel koşullara göre değerlendirmelidir. 

 ✓ Tarihte her olay ve olgu; kendine özgü bir gelişmedir, başka bir gelişme ile kıyaslanmamalı ve genellenmemelidir.

 ✓ Tarihî gelişmeler, ideolojik görüş ve düşüncelerle açıklanmamalıdır. 

 ✓ Geçmişte meydana gelmiş bir olay tek bir neden ve tek bir sonuca dayalı açıklanmamalıdır. Tarihte her bir olayın birden çok ne-
deninin ve sonucunun olduğu unutulmamalıdır.

 ✓ Tarihî gelişmelerin değerlendirilmesinde anakronizm yapılmamalıdır.

Anakronizm, tarihçilerin tarihî olguları açıklarken kendi yaşadıkları zamanın yaklaşımlarına, kavramlarına ve değerlerine başvur-
malarıyla ortaya çıkar.

ÖRNEK-5 

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

Mustafa Kemal, bu sözüyle tarihçinin aşağıdaki nitelikle-
rinden hangisine işaret etmemiştir?

A) Öznellik  B) Bilimsellik

C) Tarafsızlık  D) Belgelere dayanma

E) Nesnellik
(2020-AYT)

ÖRNEK-6 

Bir toplumun tarihini bilmek, o topluma mensup insanları tanı-
maya ve anlamaya yardımcı olur.

Buna göre tarih öğrenmenin aşağıdakilerden hangisini en-
gellediği söylenebilir?

A) Ön yargılı davranmayı

B) Kanıtlara dayalı düşünmeyi

C) Toplumsal aidiyet duygusunu geliştirmeyi 

D) Kültürel farklılıkları korumayı 

E) Kaynaklara eleştirel yaklaşmayı

ÖRN
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Neden Tarih?Test - 02

1. “Sezar, Cengiz, Fatih, Napolyon ‘zamanlarının çocuğu’ 
dur. August Comte’un tabiriyle ‘kendi milletlerinin yetiş-
tirdiği şahsiyetler’ olarak öğrenilmelidir. Fertlerin, millet-
lerin ve camiaların çeşitli zamanlardaki ruhiyatı birbirine 
uymaz.”

Zeki Velidi Togan’ın Tarihte Usûl adlı eserinden alı-
nan bu parçadan hareketle tarihî olaylara bakışla ilgili 
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) İnsanların ve toplumların duygu ve düşüncelerinin za-
manla değişebildiği

B) Geçmişin, bugünün şartlarına göre değerlendirileme-
yeceği

C) Eş zamanlı farklı gelişmelerin, birlikte değerlendirilebi-
leceği 

D) İncelenen dönemin insanlarının “neyi, ne için” yaptığı-
nın göz önünde bulundurulması gerektiği 

E) Tarihçinin geçmişi incelerken empati kurması gerektiği

2. “Tarih, milletlerin tarlasıdır. Her toplum, ne ekmişse gele-
cekte onu biçer.”

Voltaire

Voltaire’nin bu sözüne bakıldığında aşağıdakilerden 
hangisi söylenebilir? 

A) Tarihin geçmiş, bugün ve gelecekle ilişkili olduğu

B) Farklı milletlerin tarihinin birbirini etkilediği 

C) Evrensel olayların milletleri yönlendirdiği 

D) Tarihin değerlendirilmesinde objektif olunamadığı 

E) Tarihî bilgilerin kaynaklara dayandırıldığı 

3. George Mosse (Corc Mos) “Tarihçi olmak için daima kı-
yıda durmak gerekir.” sözüyle tarihçinin aşağıdakiler-
den hangisine dikkat etmesi gerektiğini vurgulamış-
tır?

A) Olayları tarafsız bir gözle ele almaya

B) Bilgileri tenkit etmeye

C) Diğer bilimlerden yardım almaya

D) Birinci el kaynak kullanmaya

E) Olayların yaşandığı yerleri görmeye 

4. Tarih öğrenimi yoluyla gerçekleştirilen bilgi aktarımı ol-
masaydı insanlar; önceki kuşakların neler yaptıklarını bi-
lemez, onların kültürel birikimlerinden ve tecrübelerinden 
yararlanamaz, bugün içinde bulunduğu gelişmişlik düze-
yine ulaşamazdı.

Buna göre tarih öğrenmenin, insanlara aşağıdaki kat-
kılardan hangisini sağladığı söylenemez? 

A) Geçmişi ile kültürel bağlarını devam ettirme

B) Geçmişin tecrübesinden yararlanarak ilerleme

C) Geçmiş ile içinde bulunduğu çağı ilişkilendirme

D) Geçmişte yapılan hatalardan ders alma 

E) Geçmişini üstünlük aracı olarak kullanma 

5. Anakronizm, tarihçilerin tarihî olguları açıklarken kendi 
yaşadıkları zamanın yaklaşımlarına, kavramlarına ve de-
ğerlerine başvurmalarıyla ortaya çıkar.

Buna göre tarihçinin anakronizm yanılgısına düşme-
mek için aşağıdakilerden hangisini yapması beklene-
mez? 

A) Birinci el kaynak kullanması 

B) Olayları, olayın zamanını dikkate alarak değerlendir-
mesi 

C) Araştırmasının sonuçlarını genellemesi 

D) Araştırma konusuna objektif yaklaşması 

E) Tarihe yardımcı bilimlerden yardım alması 

TYT-AYT TAR�H D�F - FÖY-1 - 2022
Test 2 (590284)

OPT�K - Test 2 (590284)

590284ÖRN
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ZAMANIN TAKSİMİ
Takvimlerin Oluşturulması ve Sistemleri

 ✓ İnsanlar, içinde bulundukları zamanı ve geçmişte yaşanmış olayları bir düzen içinde açıklamak ve 
anlamak için zamanı gün, ay, yıl, asır, çağ, dönem, devir gibi zaman birimlerine ayırmıştır. Bu ayrı-
mın yapılabilmesi için de takvimleri icat etmişlerdir.

 ✓ Uygarlıkların dinî ve bilimsel nedenlerle gökyüzünü incelemeleri ay ve güneş yılına dayanan takvimleri 
icat etmelerini sağlamıştır. 

 ✓ Ay yılı esaslı takvim, Ay’ın Dünya’nın etrafında bir tam dönüşünün esas alındığı bu takvimde bir yıl 
354 gündür. İlk olarak Sümerlerde kullanılmıştır. 

 ✓ Güneş yılı esaslı takvim, Dünya’nın Güneş’in etrafında bir tam dönüşünün esas alındığı güneş yılı 
takviminde bir yıl 365 gündür. İlk olarak Mısırlılarda kullanılmıştır. 

Güneş yılı takvimi, ay yılı takvimine kıyasla mali ve ekonomik işlerde kullanılmaya daha elveriş-
lidir. Mevsimsel hareketler, güneş yılı esaslı takvimde belirgin bir şekilde hesaplandığı için hem 
ekim hem biçim hem de vergi toplama işleri daha düzenli yürütülmüştür.

 ✓ Her uygarlık, takvimini oluştururken kendilerini etkileyen önemli olayları başlangıç olarak kabul etmişlerdir. 

• İbraniler: Yaradılış olarak kabul ettikleri MÖ 3761 yılını,

• Yunanlar: İlk olimpiyat oyunlarını düzenledikleri MÖ 776 yılını,

• Hristiyanlar: Hz. İsa’nın doğumu olan Miladi 0’ı,

• Müslümanlar: Mekke’den Medine’ye gerçekleştirdikleri hicretin tarihi olan MS 622 yılını 

başlangıç olarak kabul etmiştir.

 ✓ Türkler tarih boyunca yaşadıkları coğrafyanın, inandıkları dinlerin, ihtiyaçlarının ve bilimsel çalışmalarının etkisiyle farklı türde ve 
isimde takvimler kullanmıştır.

Türklerin Tarih Boyunca Kullandıkları Takvimler

 ✓ On İki Hayvanlı Türk Takvimi

• Türklerin kullandığı ilk takvimdir. Güneş yılı esaslıdır. 

• On iki yılda bir devir eden bu takvimde, her yıla bir hayvan ismi verilmiştir. 

• Bu takvimi Kök Türkler ve Uygurlar kullanmıştır. 

Hicri Takvim

• Türklerin İslamiyet’i kabul ettikten sonra kullandığı takvimdir. 

• Ay yılı esaslıdır. 

• Müslümanların Mekke’den Medine’ye hicreti (MS 622 yılı) başlangıç  
olarak kabul edilmiştir. 

Celâli Takvimi

• Büyük Selçuklu hükümdarı Melikşah adına Ömer Hayyam’ın başkanlığındaki bir 
heyet tarafından hazırlandı. 

• Güneş yılı esaslıdır. 

• Yapıldığı yıl olan 1079’u başlangıç olarak kabul etmiştir.

Büyük Selçuklu Devleti, İslamiyet’in etkisiyle ay yılı esaslı hicri takvimi kullansa da mali işleri daha iyi düzenlemek için güneş yılı 
esaslı Celâli takvimi hazırlatmıştır. 

ÖRN
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Rumi Takvim

• Osmanlı Devleti’nde mali işlerde kullanılmak amacıyla 1839 Miladi Hicri Rumi

Gün 19 19 7

Ay Mayıs Cemaziyelahir Mayıs

Yıl 1881 1298 1297

Gün adı Perşembe

 
yılında hazırlandı. 

• Güneş yılı esaslıdır. 

• Hicreti başlangıç olarak kabul etmiştir. 

• Miladi takvim ile arasında 584 gün fark vardır.

Osmanlı Devleti de Büyük Selçuklular gibi hicri takvimin yanında mali kaygılarla güneş yılı esaslı Rumi takvim hazırlatmıştır. 

Miladi Takvim

• Günümüzde dünyada en yaygın kullanılan takvimdir.  

• Güneş yılı esaslıdır. 

• Roma’nın Mısır’dan aldığı güneş takvimini Papa 13. Gregoryen’in Hz. İsa’nın doğumunu esas alarak oluşturduğu takvimdir. 
Bundan dolayı “Gregoryen Takvim” olarak da bilinir. 

• Türkiye Cumhuriyeti’nde 1 Ocak 1926 yılından bu yana kullanılmaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti’nde miladi takvime geçilmiş olmasına rağmen dinî gün ve bayramların belirlenmesinde hicri takvimden 
yararlanılmaya devam edilmektedir. 

Tarihin Dönemlendirilmesi

 ✓ Tarihin dönemlendirilmesi iki temel unsura göre gerçekleşir. 

• Birincisi yazının icadını esas alarak yapılan tarih öncesi (yazı öncesi) ve tarihî devirlerdir (yazı sonrası).

• İkincisi insanların kullandıkları malzemelerin türlerinin (taş, maden gibi) ve kitlesel olayların (yazının icadı, Kavimler Göçü gibi) 
dikkate alındığı dönemlendirmedir. 

ÖRNEK-7 

Türkler; Uygurlar Dönemi’nde astronomi çalışmaları sayesin-
de On İki Hayvanlı Türk Takvimi’ni, İslamiyet’in etkisiyle hicri 
takvimi, mali hesaplamaları kolaylaştırmak için Celâli ve Rumi 
takvimleri kullanmışlardır. 

Buna göre Türklerin kullandığı takvimlerde;

I. bilimsel çalışma,

II. ekonomik ihtiyaç,

III. dinî değişim

unsurlarından hangilerinin etkisi olduğu söylenebilir? 

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

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

ÖRNEK-8 

İlk insanlar, Ay’ın ve Güneş’in hareketlerini takip ederek zama-
nı ölçmüşler ve takvimler oluşturmuşlardır. 

İlk insanların zamanı ölçme ihtiyacı hissetmesinde;

I. tarımsal üretim,

II. vergilerin toplanması,

III. araç gereç yapımı

faaliyetlerinden hangilerini düzenleme isteği etkili olmuş-
tur? 

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

D) I ve III E) II ve IIIÖRN
EK
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 ✓ Tarih öncesi dönemde, araç gereçlerin yapı malzemesi dikkate alınırken tarihî devirlerde, insanları etkileyen evrensel olaylar 
dikkate alınmıştır.

 ✓ Tarih öncesi çağlar, her bölgede ve toplumda aynı sırayla yaşanmamıştır. Bu duruma toplumların; gelişmişlik seviyesi, bölge-
sinde bulunan maden kaynakları ve diğer toplumlarla olan etkileşimi gibi unsurlar etki etmiştir. 

Tarih öncesi bir toplum; araç gereç yapımında sırasıyla taş, toprak, bakır, tunç ve demir kullanmış ise tarih öncesi çağları sırasıyla 
yaşamıştır. Ancak bu malzemelerden herhangi birini atlamış ise örneğin - taş, toprak, (bakırı atlamış olsun) tunç ve demir - bu 
toplum, tarih öncesi çağları sırasıyla yaşamamıştır. 

 ✓ Tarihî devirlerin dönemlendirilmesinde etkili olan olaylar Avrupa merkezli düşünülmüştür. Ancak bu dönemlendirme her toplumda 
kabul edilmemiştir. 

TARİH ÖNCESİ ÇAĞLAR TARİHÎ DEVİRLER

YAZININ İCADI

MÖ 
3200

MİLATTAN SONRA (MS)MİLATTAN ÖNCE (MÖ)

MİLAT

0

TAŞ DEVRİ

Kaba (Eski) Taş

Yontma (Orta) Taş

Cilalı (Yeni) Taş

MADEN DEVRİ

Bakır Devri

Tunç Devri

Demir Devri

BAŞLATAN

Yazının İcadı

Kavimler Göçü

İstanbul’un Fethi

Fransız İhtilali

İlk Çağ

Orta Çağ

Yeni Çağ

Yakın Çağ

BİTİREN

Kavimler Göçü

İstanbul’un Fethi

Fransız İhtilali

                          ∞

Yüzyıl Kavramı ve Hesaplaması

 ✓ Geçmişte yaşanmış bir olayın oluş zamanı; her zaman gün, ay ve yıl olarak verilmeyebilir bazı durumlarda yüzyıl olarak da veri-
lebilir. Bundan dolayı miladi takvim yıllarının yüzyıl olarak ifade edilişi bilinmelidir. 

 ✓ Bir tarihin kaçıncı yüzyılı ifade ettiğini bulmak için yüzler basamağına “1” eklenir. Eğer belirtilen tarih 0 ile 99 arasında ise 1. yüzyıl 
olarak ifade edilir. 

Verilen tarihin yüzyılının hesaplanmasında milattan önce veya sonra olması bir fark yaratmamaktadır. Aşağıda verilen tarihlerin 
yüzyıllarını yazınız. 

Tarih Yüzyıl Tarih Yüzyıl

375 4. yüzyıl MÖ 209

1453 15. yüzyıl 1299

33 1538

622 1040

753 1789

1938 87

1881 1402

ÖRN
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 ✓ Bir yüzyılın kendi içerisinde yarı ve çeyrek şeklinde ifade edilişi aşağıdaki tabloya bakılarak yapılabilir. 

1. yüzyılın 1. yarısı 1. yüzyılın 2. yarısı

1. yüzyıl

1. çeyrek 2. çeyrek 3. çeyrek 4. çeyrek 1. çeyrek 2. çeyrek 3. çeyrek 4. çeyrek

1. yüzyılın 1. yarısı 1. yüzyılın 2. yarısı

1. yüzyıl

Milat
Hz. İsa’nın DoğumuMÖ

100

99-75 74-50 49-25 25-49 50-74 75-9924-0 0-24

0

MS

100

Bir yüzyılın (0-99) yarı ve çeyrekleri ifade edilirken milattan önce mi veya milattan sonra mı olduğuna dikkat edilmelidir. Eğer milattan 
önce ise 99-0 şeklinde başlatılır eğer milattan sonra ise 0-99 şeklinde başlatılır. Aşağıdaki örneklerdeki tarihlerin yüzyıl, yarı ve çeyrek 
olarak ifadesini yazınız.

Tarih Yüzyıl, Yarı ve Çeyrek Olarak İfadesi

MÖ 1253

MS 1253

MÖ 209

MS 209

MÖ 1299

MS 1299

MÖ 1530

MS 1789

 ✓ Bazen olayların tarihlerinin yüzyılı, Roma rakamlarıyla da ifade edilir.

I 1 V 5 IX 9 XIII 13 XVII 17 XXI 21

II 2 VI 6 X 10 XIV 14 XVIII 18 XXII 22

III 3 VII 7 XI 11 XV 15 XIX 19 XXIII 23

IV 4 VIII 8 XII 12 XVI 16 XX 20 XXIV 24

ÖRNEK-9 

Aşağıda verilen gelişmelerden hangisi XIX. yüzyılın ikinci 
yarısı, dördüncü çeyreğinde yaşanmıştır? 

A) Cumhuriyet’in ilanı (1923)

B) Kanunuesasi’nin ilanı (1876)

C) Tanzimat Fermanı’nın ilanı (1839)

D) Islahat Fermanı’nın ilanı (1856)

E) II. Meşrutiyet’in ilanı (1908)  

ÖRNEK-10 

Ahmet Öğretmen, dersinde öğrencilerine Büyük Selçuklu Dev-
leti ile Bizans arasında yapılan Malazgirt Savaşı’nın (1071) 
tarihinin sırasıyla yüzyılını, yarısını ve çeyreğini sormuştur. 

Buna göre öğrencilerin, Ahmet Öğretmen’in sorusuna 
aşağıdaki cevaplardan hangisini vermesi doğru olur? 

A) X. yüzyıl, I. yarı, III. çeyrek 

B) XI. yüzyıl, II. yarı, IV. çeyrek 

C) IX. yüzyıl, I. yarı, II. çeyrek

D) XI. yüzyıl, II. yarı, III. çeyrek

E) X. yüzyıl, I. yarı, I. çeyrek 
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Zamanın Taksimi Test - 03

1. Türkler, güneş yılı esasına uygun olarak On İki Hayvanlı 
Türk Takvimi, Celâli takvim, Rumi takvim ve miladi takvim 
kullanmışlardır. 

Türklerin kullandığı bu takvimler arasında;

I. takvim devir süresi,

II. kullanan devlet,

III. takvim başlangıcı

durumlarının hangilerinde farklılıklar olduğu söylene-
bilir? 

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

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

2. Güneş yılı esasına göre hazırlanmış takvimle ilgili sunum 
yapan Seda;

• Mısır uygarlığı tarafından icat edilmiştir. 

• Bir tam yılı 365 gün olarak hesaplamışlardır. 

• Roma uygarlığı tarafından da kullanılmıştır. 

• Günümüzde birçok devlet tarafından kullanılan miladi 
takvimin temelini oluşturmuştur. 

bilgilerini vermiştir.

Buna göre Seda’nın sunumunda verdiği bilgilere ba-
kıldığında aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 

A) Mısır’ın Roma uygarlığını etkilediği 

B) Mısır uygarlığında astronomi alanında çalışmaların ya-
pıldığı

C) Miladi takvimin birçok uygarlığın katkısıyla geliştiği 

D) Güneş yılının ekonomik ihtiyaçlardan dolayı geliştiği

E) Güneş yılının birçok uygarlığın ihtiyacına cevap verdiği 

3. Türklerin tarih boyunca kullandığı aşağıdaki takvim-
lerden hangisi Osmanlı Devleti zamanında mali işleri 
düzenlemek için hazırlanmıştır? 

A) Hicri takvim

B) Rumi takvim

C) On İki Hayvanlı Türk Takvimi

D) Celâli takvimi 

E) Miladi takvim 

4. Kendi takvimlerini oluşturan uygarlıklardan;

• İbraniler: Yaradılış olarak kabul ettikleri MÖ 3761 yılı-
nı,

• Yunanlar: İlk olimpiyat oyunlarını düzenledikleri  
MÖ 776 yılını,

• Müslümanlar: Mekke’den Medine’ye gerçekleştirdik-
leri hicretin tarihi olan MS 622 yılını 

başlangıç olarak kabul etmiştir.

Uygarlıkların takvimlerinin başlangıcı olarak farklı ta-
rihleri dikkate almalarının nedeninin aşağıdakilerden 
hangisi olduğu söylenebilir? 

A) Uygarlıkları etkileyen önemli olayların farklı olması

B) Uygarlıkların birbirleriyle etkileşim içinde olmaması

C) Astronomi alanındaki bilgilerinin farklı olması

D) Kullandıkları alfabe ve rakamın farklı olması

E) Evrensel siyasi gelişmelerden etkilenmemeleri

5. Türklerin On İki Hayvanlı Türk Takvimi yerine hicri 
takvimi kullanmaya başlamasında;

I. İslamiyet’i benimseme,

II. Arap toplumu ile etkileşim yaşama,

III. yerleşik yaşama geçme

nedenlerinden hangilerinin etkili olduğu söylenebilir? 

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

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

6. Burak Öğretmen, yüzyıl kavramlarıyla ilgili anlatım yap-
tıktan sonra öğrencilerinden MÖ 209, MS 751, MÖ 90,  
MS 1520, MS 1938 tarihlerinden birini seçerek bu tarihin 
yüzyılını, yarısını ve çeyreğini söylemelerini istemiştir.

Buna göre aşağıdaki öğrencilerden hangisi seçmiş 
olduğu tarihin yüzyıl ifadesini yanlış söylemiştir?

A) Seda: MÖ 209 III. yüzyıl, I. yarı, IV. çeyrek

B) Göktan: MS 751, VIII. yüzyıl, II. yarı, III. çeyrek

C) Fatih: MÖ 90, I. yüzyıl, I. yarı, I. çeyrek

D) Orhan: MS 1520, XVI. yüzyıl, I. yarı, I. çeyrek 

E) Mehmet: MS 1938, XX. yüzyıl, I. yarı, II. çeyrek
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7. 

375 20211750

MÖ

250

Milat

MS

Miladi takvime ait bu grafiğe bakıldığında aşağıdaki-
lerden hangisi söylenemez? 

A) MÖ iki tarihten sayısal değeri büyük olan, küçük olan-
dan daha eski bir tarihi gösterir.

B) Milattan önceki bir tarih ile milattan sonraki bir tarih 
arasındaki farkı bulmak için rakamsal değeri büyük 
olan küçük olandan çıkarılır.

C) MS iki tarihten sayısal değeri küçük olan, daha eski ta-
rihi gösterir. 

D) MÖ 1750 ile MÖ 250 arasında 1500 yıl fark vardır. 

E) MS 375 tarihi, MÖ 1750 tarihine göre günümüze daha 
yakındır. 

8. Tarih öncesi çağlar (Eski Taş, Orta Taş, Yeni Taş, Bakır, 
Tunç ve Demir) her bölgede ve toplumda aynı sırayla ya-
şanmamıştır.

Bu durumun nedenleri arasında aşağıdakilerden han-
gisi gösterilemez? 

A) Toplumların gelişmişlik düzeyleri

B) Toplumların bölgelerinde bulunan maden kaynakları

C) Diğer toplumlarla olan etkileşimleri

D) Farklı dinlere inanmaları 

E) Coğrafi yapılarında görülen farklılıkları 

9. Yazının icadıyla başlayan tarihî devirlerin dönemlen-
dirilmesinde;

I. Kavimler Göçü,

II. İstanbul’un Fethi,

III. Fransız İhtilali,

IV. Sanayi Devrimi

gelişmelerinden hangileri dikkate alınmıştır? 

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

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

10. Tarihçiler, tarih öncesini Eski Taş, Orta Taş, Yeni Taş, 
Bakır, Tunç ve Demir; tarihî devirleri ise İlk, Orta, Yeni ve 
Yakın Çağ olarak dönemlere ayırmıştır. 

Geçmişin bu şekilde dönemlendirilmesinin tarihçilere 
aşağıdaki faydalardan hangisini sağladığı söylene-
mez? 

A) Tarihî gelişmelerin bir düzen içerisinde aktarımını sağ-
lar.

B) Araştırmaları sonuçlandırabilecek kesitlere böler.

C) Belge ve bulgu türündeki kaynakları döneme göre sı-
nıflandırır.

D) İnsanlığın gelişim aşamalarını dönemlendirir.

E) Tarihî olayları, objektif değerlendirir.

11. Büyük Selçuklu Devleti hükümdarı Melikşah, İslamiyet’in 
etkisiyle ay yılı esaslı hicri takvimi kullansa da mali işleri 
daha iyi düzenlemek için güneş yılı esaslı ---- hazırlat-
mıştır. 

Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden han-
gisi getirilmelidir?

A) Celâli takvimi

B) Rumi takvimi

C) hicri takvimi

D) miladi takvimi

E) On İki Hayvanlı Türk Takvimi’ni
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1. “Tarihçi, metinleri iyi anlamaktan başka ihtirasa sahip ol-
mamalıdır ve bu gaye için yardımcı ilimlerin bütün teknik-
lerini kullanmak zorundadır.”

Fustel de Coulanges

Bir tarihçinin, Fustel de Coulanges’in sözünde belirt-
tiği metin incelemesi için aşağıdaki bilim dallarının 
hangisinden yardım alması beklenmez? 

A) Paleografya B) Filoloji

C) Epigrafi D) Antropoloji 

E) Diplomasi

2. Tarihçi, söyledikleri için tam olarak doğrudur diyemez. 
Çünkü tarihçi işe yapboz olarak başlayacaktır. Araştır-
macılar tarafından bulunan her yeni malzeme, tarihçinin 
resmin bir parçasını daha tamamlaması demek olacaktır. 
Araştırılan konu ne kadar eskiyse elde edilen parçaların 
sayısı o kadar azalacak ve resmin ne olduğunun anlaşıl-
ması zorlaşacaktır.

Buna göre, tarih araştırmalarında;

I. araştırma sonucunda elde edilen bilgilerin kesinliğinin 
olmaması,

II. günümüzden geçmişe gidildikçe kaynak sıkıntısıyla 
karşılaşılması, 

III. diğer bilimlerin çalışmalarına ihtiyaç duyulması 

sorunlarından hangileriyle karşılaşıldığı söylenebilir? 

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

D) I ve II E) II ve III

3. Türklerin tarihsel süreç içerisinde kullandığı aşağıda-
ki takvimlerden hangisi ay yılı esasına göre hazırlan-
mıştır? 

A) On İki Hayvanlı Türk Takvimi

B) Hicrî takvim

C) Celâli takvimi

D) Rumi takvim

E) Miladi takvim

4. Birinci el kaynak: Olayın geçtiği döneme ait her türlü bel-
ge ve bulgulardır. 

İkinci el kaynak: Olayın geçtiği döneme yakın ya da o 
dönemin kaynakları kullanılarak yazılmış eserlerdir. 

Buna göre aşağıdaki kaynaklardan hangisinin birinci 
el kaynak değeri taşıdığı söylenemez? 

A) Abdülmecit tarafından yayımlanan Tanzimat Fermanı 

B) Lidyalılar tarafından basılan madenî paralar

C) Halil İnalcık’ın Osmanlı Devleti’ni anlattığı Osmanlı İm-
paratorluğu Klasik Çağ (1300-1600) adlı araştırma ki-
tabı

D) Asurlu tüccarlara ait Kültepe’deki kil tabletler 

E) TBMM ile İtilaf Devletleri arasında imzalanan Lozan 
Barış Antlaşması metni 

5. Osmanlı Devleti’nin kuruluş yıllarına ait paraları ve 
antlaşmaları kaynak olarak kullanan bir tarihçinin yar-
dım alması gereken bilim dalları aşağıdakilerin hangi-
sinde doğru verilmiştir? 

A) Paleografya - Etnografya

B) Nümismatik - Sosyoloji

C) Antropoloji - Diplomasi 

D) Nümismatik - Diplomasi 

E) Paleografya - Antropoloji 

6. Tarih öğrenmek, bireye ve topluma birçok yönden katkı 
sağlamıştır. 

Aşağıdakilerden hangisi tarih öğrenmenin bireye 
sağladığı katkılardan biri olamaz? 

A) Kendi milletine olan aidiyet duygusunu geliştirmesi

B) Diğer milletlerle empati kurmasını sağlaması

C) Deney ve gözlem becerisi kazandırması

D) Eleştirel düşünme yetisini geliştirmesi

E) Araştırma ve kanıt kullanma becerisi kazandırması 
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7. “Tarih bize tarihten hiçbir şey öğrenmediğimizi öğretir.”

Bernard Shaw (Bernard Şov)

“Tarih tekerrürden ibarettir, derler. İbret alınsaydı hiç te-
kerrür eder miydi?”

Mehmet Âkif Ersoy

Bu sözlere bakıldığında düşünürlerin;

I. insanların tarih biliminden yeteri kadar faydalanama-
dığı,

II. tarih öğrenmemenin geçmiş hataları tekrarlattığı,

III. tarih araştırmalarında kaynakların yeteri kadar kulla-
nılmadığı

ifadelerinden hangilerine değindikleri söylenebilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

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

8. Orhun Kitabeleri, 1721’de Danimarkalı Messerschmidt 
(Mesırşmit) tarafından Avrupa bilim camiasına tanıtılmış, 
bunun üzerine bilim insanları önce Orhun Kitabelerinin 
yazısını sonra dilini çözmüştür. Orhun Kitabeleri hakkında 
yapılan bu bilimsel çalışmaların sonucunda Türklerin ya-
şantılarına, töresine, kültürüne ve devlet yönetimine dair 
bilgiler bulunmuştur.

Bu bilgilere bakıldığında Orhun Kitabelerinin bir bü-
tün olarak çözülebilmesi için aşağıdaki bilimlerin 
hangisinden yardım alındığı söylenemez? 

A) Epigrafi B) Paleografya

C) Filoloji D) Etnografya

E) Antropoloji 

9. Mısır uygarlığı, güneş yılı esasına göre hazırladıkları tak-
vimde bir yılı 365 güne ve 12 aya bölmüşler, Nil Nehri’nin 
taşma vaktinden yola çıkarak bir güneş yılını “taşma”, 
“ekme” ve “biçme” adlarıyla üç mevsime ayırmışlardır.

Mısır uygarlığının takvimleri oluştururken mevsimleri 
taşma, ekme ve biçme şeklinde dönemlendirmesinde;

I. tarımsal üretimi planlama,

II. askerî amaçlı sefer yapma, 

III. diplomatik ilişki kurma

amaçlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir? 

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

D) I ve II E) II ve III

10. Tarihî olayları dar bir çerçevede incelemek ve olayları be-
lirli bir kalıp içerisine sokmak tarihçinin en büyük hatası 
olur. Bunun yerine tarihçi, olayları geniş görmeli ve çeşitli 
faktörleri bir arada değerlendirmelidir.

Bu bilgilerde tarihî bilgilerin,

I. Geçmişe ait belge ve bulgular mutlak doğru olarak ka-
bul edilmemelidir.

II. Tarihçi geçmişte yaşanmış olayları; olayın meydana 
geldiği zamana, coğrafyaya ve özel koşullara göre de-
ğerlendirmelidir. 

III. Tarihçi, bir tarihî gelişmeyi yaşandığı dönemden alıp 
kendi yaşadığı dönemin koşullarına göre değerlendir-
memelidir. 

yargılarının hangilerindeki bakış açılarına uygun de-
ğerlendirilmesi gerektiği söylenebilir? 

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

D) I ve III E) II ve III

11. İnsanlığın yazı öncesi dönemlerine “tarih öncesi dönem-
ler” denir. Tarih öncesi dönemler de tarihî devirlerde oldu-
ğu gibi kendi içinde dönemlere ayrılmıştır. 

Aşağıdakilerden hangisi tarih öncesinin dönemlendi-
rilmesinde kıstas alınan unsurlardan biri değildir? 

A) Taş  B) Bakır C) Tunç 

D) Gümüş  E) Demir
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