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                                                                                                               TARİHİN SINIFLANDIRILMASI 

KAPSAMINA GÖRE ANLATIM TÜRÜNE GÖRE 

ZAMANA GÖRE MEKANA GÖRE KONUYA GÖRE 
HİKAYECİ 

(RİVAYETÇİ) 
TARİHÇİLİK 

ÖĞRETİCİ 
(PRAGMATİK) 
TARİHÇİLİK 

SOSYAL 
TARİHÇİLİK 

SİYASİ 
TARİHÇİLİK 

KRONİK 
TARİHÇİLİK 

ARAŞTIRMACI 
(BİLİMSEL) 
TARİHÇİLİK 

İlkçağ Tarihi 
XX. Yüzyıl Tarihi 

Avrupa Tarihi 
Türkiye Tarihi 

Bilim Tarihi 
Tıp Tarihi 

Olayları 
hikâyeleşti-
rerek anlatır. 

 
 

Toplumu 
yönlendirme 
amacı taşır. 
Milli duygular 
ön plandadır. 

 
 

Kültür ve 
uygarlıkları 
baz alır. 
Sosyal 
değişme ve 
sınıflaşmayı 
inceler. 

 

Sadece 

siyasi 

gelişmeleri 

konu edinir. 
 

Olayları tarih 
sırasına göre 
verir. Sebep- 
sonuç ilişkisi 
yoktur. 

Olayları 
belgelere 
dayalı olarak 
ve sebep-
sonuç ilişkileri 
içinde 
inceleyen 
günümüz 
tarihçiliğidir. 

TARİH İnsan topluluklarının geçmişte meydana getirdikleri olayları, birbirleriyle olan ilişkilerini, sosyal ve ekonomik durumlarını, yer ve zaman göstererek, sebep-sonuç ilişkileri 

içerisinde, belgelere dayalı olarak, objektif bir biçimde inceleyen bir sosyal bilimdir. 

Tarihin Hammaddesi 
 
1. Yer           3. İnsan 
2. Zaman     4. Olay 
 

Tarihin  Özellikleri 
 
1. Belgelere – bulgulara dayalıdır.  
2. Neden – sonuç ilişkisi  vardır. 
3. Tekrarlanmaz. 
4. Deney-Gözlem yöntemi 

kullanılmaz. 
5. Objektif olmak zorunludur. 
6. Olayların oluşunda o günkü 

çevresel faktörler  / şartlar 
etkilidir.  
 

TARİHİN KAYNAKLARI 
   
         Yazılı Kaynaklar                       Yazısız Kaynaklar 
            (birinci elden)                                                                                                                   (ikinci elden) 

 
 Görsel Kaynaklar                                   Sözlü Kaynaklar 
    (bulgular) 

     
     
   

                                                                                                                        
    

 

Üzerinde yazı bulunan her tür 
malzeme tarihin kanıtıdır.                                                
Örneğin tablet, kitabe, papirüs, 

parşömen, kağıt...                         Resim, heykel, anıt, çanak-çömlek gibi 
üzerinde yazı bulunmayan malzemelerdir. 
Tarih öncesi için en önemli kanıtlardır. 

Destan, masal... 

Tarihin Yöntemi 
1. Kaynak / veri toplama 
2. Verilerin sınıflandırılması 
3. Tahlil (analiz) 
4. Tenkit (yazar ve eser kritiği) 

5. Terkip (sentez = sonuç) 

 
     TARİH BİLİMİ : 

-Geçmişteki insan topluluklarının 

- yaşayışlarını 
- kültür ve uygarlık alanındaki ilerlemelerini 
- savaş ve barışlarını 
- sosyo-kültürel yapılarını 

- neden-sonuç ilişkisi içerisinde 
- yer ve zaman belirterek 
- objektif olarak ve  
- belgelere dayandırarak 

- adeta bir dedektif gibi inceler. 

Nasıl inceler? Neleri inceler? 

Herodot Cevdet’i tanımayan yoktur. Hikayeleri 

birbirine katıp magazin haline getirir, tarih diye 

yutturur. Ne önemi var, ha hikaye ha tarih, 

çözümlemesini bil yeter. Kıssadan hisse, uzun lafın 

kısası yahut metnin ana fikri... Misal Genç Osman! 
 

ÖSS – 2000 
Herodotos’tan önce tarihi olayların oluşuna ilişkin bir takım listeler, kronoloji cetvelleri, ve yıllıklar düzenlenmiş olduğu halde, tarih 
biliminin öncüsü olarak Herodotos gösterilmektedir. 

Herodotos’un tarih biliminin öncüsü olarak kabul edilmesinde,  aşağıdakilerden en çok hangisinin etkili olduğu 
savunulabilir? 
A) Araştırarak ve yansız çalışması 

B) Pek çok tarihi olayı bizzat yaşamış olması 
C) Tarihi olayların kimler arasında ve ne zaman olduğunu belirtmesi 
D) Tarihi olayları kronolojik sıraya göre vermesi 

E) Olayların geçtiği yerleri gezip görmesi 
 
Özelliklerimizi hatırlarsak Tarih bilimi mutlaka belgelere dayalı bir araştırma ve tarafsızlık (objektiflik) istemekteydi. Öyle ise 

cevabımız A seçeneği olacaktır. 


