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Bu yazımızda tarihin tanımını, konusunu, yöntemini olay ve olgu kavramını, tarihi olayların 

özelliklerini ve bir tarihçide bulunması gereken özellikleri ele alacağız.  

 

Tarihin Tanımı 

 

İnsan topluluklarının geçmişteki yaşayışlarını, kültür ve uygarlıklarını, birbiriyle olan ilişkilerini, 

(antlaşma, ticaret, savaş vb.) yer ve zaman göstererek, neden-sonuç ilişkisi içerisinde, belgelere 

dayalı olarak objektif biçimde inceleyen bilim dalına tarih denir. 

Tarihin tanımı için anahtar kelimelerimiz; 

 Geçmişte yaşamış insan toplulukları, 

 Yer ve zaman 

 Neden-sonuç 

 Belge 

 Objektif (tarafsız, nesnel) 

Tarihin tanımını yaparken şu soruları cevaplamamız kolay öğrenmemize yardımcı olur. Bir kere 

tarih dediğimizde aklımıza ilk olarak geçmiş gelmeli.  

Tarih neyi inceler? –Geçmişi 

Tarihin konusu nedir? –İnsan ve faaliyetleri 

Tarih geçmişi nasıl inceler? – Tarafsız, yer ve zaman göstererek, belgelere dayalı olarak, neden-

sonuç ilişkisi içerisinde. 

 

Şimdi bu tanımımızı örnek bir olay üzerinde ele alalım. Örneğimiz İstanbul’un fethi olsun.  

İstanbul Fatih Sultan Mehmet tarafından fethedildi. Fethin nedenleri arasında Bizans’ın Osmanlı 

toprak bütünlüğünü bozması etkili oldu. Fatih fetihten sonra bütün halka din ve vicdan 

özgürlüğü tanıdı.  

 

Soru: Tarihin tanımını düşündüğümüzde yukarıdaki cümlede tarihin tanımında yer alan 

öğelerden hangisi yoktur? 

A) Yer  B) Zaman C) İnsan faaliyeti  D) Neden  E) Sonuç  

Soru: Tanım: Tarih, insan topluluklarının geçmişteki yaşayışlarını, uğraşlarını, birbiriyle olan 

ilişkilerini, yer ve zaman göstererek neden-sonuç ilişkileri içerisinde inceleyen bir bilimdir.     

             Durum: İslamiyet’in hızlı yayılmasında diğer din ve inançlara karşı gösterilen hoşgörünün 

payı büyüktür. Avrupa’da ve Asya’da ezilmiş ve horlanmış insanlar Müslümanları kurtarıcı 

olarak karşıladılar.    

                               

 Yukarıda verilen durumda tarihin tanımında yer alan öğelerden hangisine 

değinilmemiştir?   ( 1996 – ÖSS ) 

  

A) İnsan ilişkileri        B) Neden-sonuç ilişkileri        C)  Zaman             

D) İnsan topluluklarının yaşayışları                    E) Yer 
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Tarihin Konusu 

 

İnsan topluluklarının eski zamanlardan günümüze kadar geçirmiş olduğu faaliyetler ( Savaş, göç, 

ticaret, antlaşma vb) tarihin konusunu oluşturur. 

 

Soru: Aşağıdakilerden hangisi tarihin konularından birisi değildir? 

A) Fransız İhtilali 

B) Kavimler Göçü 

C) Dünyanın kendi etrafında dönmesi 

D) I. Dünya Savaşı 

E) İpek Yolu ticareti 

 

Doğru cevabımız C şıkkıdır. Çünkü dünyanın dönmesi beşeri bir olay değildir. İnsan faaliyeti 

değildir. 

 

Olay ve Olgu Kavramı 

 

OLAY:     Hayat içerisinde tek tek meydana gelen değişmelere olay denir. Olaylar belirli bir süre 

içerisinde gerçekleşir. 

 İstanbul’un Fethi 

 Malazgirt Savaşı 

 Yazı ve matbaanın bulunması 

 

OLGU: Aynı türdeki olayları bir bütün olarak anlatmak için kullanılan ve süreklilik gösteren bir 

kavramdır. 

 İstanbul’un bir Türk şehri haline gelmesi 

 Türkiye’nin çağdaşlaşması 

 Bilgi birikiminin ve aktarımın kolaylaşması 

 

Olay ve Olgu Arasındaki Farklar 

OLAY: 

 Başlangıç ve bitiş tarihi bellidir. 

 Özeldir. 

 Belli bir süre içerisinde meydana gelir. 

 

OLGU: 

 Belli bir yer ve zaman söz konusu değildir. 

 Genellik ve süreklilik gösterir. 

 Olaya göre daha soyuttur. 

 

ETKİNLİK 

 

Aşağıdaki maddelerin olay ya da olgu olduğunu belirtiniz. 
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o Lozan Antlaşması 

o Kurtuluş Savaşı 

o Anadolu’nun Türkleşmesi 

o İslamiyet’in Türkler arasında yayılması 

o Feodalite’nin Yaygınlaşması 

o Kadeş Antlaşması 

o Erzurum Kongresi 

 

Soru: Olay ve olgu kavramları düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisi tarihî bir olguya 

örnek gösterilebilir? (2012 – LYS) 

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                                                                 

 

Tarihçinin Özellikleri: 

  

 Objektif olmak,                                                    

 Kaynakları esas almak, 

 Olayları yaşandığı dönemin koşullarına göre incelemek, 

 Madden ve manen özgür olmak, 

 Meraklı ve araştırmacı olmak, 

 Kültürlü olmak 

 

Tarihi Olayların Özellikleri 

 

 İnsan topluluklarını etkiler. 

 Geçmişte yaşanmış ve üzerinden belirli bir zaman geçmiştir. 

 Belirli bir mekanda ve zamanda geçmiştir. 

 Tarihi olaylar devamlıdır. Aralarında neden-sonuç ilişkisi vardır. 

 Oluşumlarında ya da sonuçlarında sabit kanunlar ve kurallar yoktur.  

 Kaynaklara belgelenir. Hikaye değildir. 

 Zaman, mekan ve kişiler sürekli değiştiğinden aynı şekilde tekrar etmesi mümkün 

değildir. 

 

Tarihin Yöntemi 

 

Bir sonuca ulaşmak amacıyla izlenen yola yöntem denir. Her bilimin kendine özgü bir yöntemi 

vardır. Tarih biliminde fen bilimlerinde olan deney ve gözlem yoktur. Çünkü tarihi olaylar bir 

kere gerçekleşir ve tekrarlanmaz. Tarih biliminde kaynaklara başvurularak değerlendirme 

yapılır. Tarihin yöntemi beş aşamadan oluşur. 

 

1. Tarama ( Kaynak Bulma)  
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Tarih hakkında bize bilgi veren, tarihi anlamamıza yardımcı olan her türlü malzemeye kaynak 

denir. Kaynaklar genel olarak ikiye ayrılır: 

 

Birinci elden kaynaklar (Ana kaynak): Olayın geçtiği döneme ait kaynaklardır. 

İkinci elden kaynaklar: Ana kaynaklardan yararlanılan eserlerdir. 

 

Örneğin ders kitabımız ikinci elden kaynaktır. 

 

Tarihi kaynaklar, bilgi veren kaynağın ve malzemenin cinsine göre de sınıflandırılır. 

 

Sözlü kaynaklar: Halk arasında ağızdan ağza söylenen bilgilerdir. Hikayeler, destanlar vb. 

Yazılı kaynaklar: En güvenilir kaynaklardır. Kitabeler, yıllıklar, takvimler, hatıralar vb. 

Kalıntılar: Arkeolojik kazılarda elde edilen eserlerdir. Kemik, mezarlar, madenden yapılmış 

eşyalar vb. 

Çizili, sesli ve görüntülü kaynaklar: Harita, kasetler, cdler vb. 

 

2.Tasnif (Sınıflandırma): 

Tarihsel verilerin zamana, yere ve konuya göre bölümlere ayrılarak düzenlenmesine tasnif 

denir. Sınıflama ile tarih araştırmalarının kolaylaştırılması hedeflenmiştir. 

 

3. Tahlil ( Çözümleme ) 
         Kaynaklardaki bütün bilgilerin kullanılabilir hale getirilmesidir. Bilgilerin nesnelliği, 

güvenirliği ve kanıtlanabilirliği kontrol edilir. Sonuçta malzemeler ve bilgiler kullanılabilir hale 

getirilir. 

 

4.Tenkit ( Eleştiri ) 
Bilgilerin eleştirilerek doğru veya yanlış olduğunun ayırt edilmesidir. İkiye ayrılır: 
*  İç Tenkit: Yazarın fikir ve görüşlerini incelemektir. 

*  Dış Tenkit: Eserin adı, yazarı, basım evi, yılı, nerede basıldığı gibi kapak bilgilerini incelemektir. 

 

5.Terkip (Sentez)  

Sentez yapılan çalışmalar sonucu ortaya bir ürün koymaktır.  

 

Tarihte Takvim 

 

Bir işin, bir oluşun geçtiği, geçeceği ve geçmekte olduğu süreye zaman denir. İnsanlar ilk 

çağlardan itibaren zamanlarını belirleme ihtiyacı duymuşlardır. Zamanı, yıl, gün, ay, hafta, saat, 

dakika gibi bölümlere ayırmışlardır. Zamanı, gün, ay ya da yıl gibi uzun süreli dönemlere bölen 

çizelgelere takvim denir. 

 Takvimler hazırlanırken iki esas üzerine hazırlanır. Ay takvimi ve güneş takvimi. 

 Güneş yılı esaslı takvimi Dünya’nın güneş etrafında bir tam tur dönüşünü esas alır. Bu 

365 gün 6 saattir. 

 Ay yılı esaslı takvim ise Ay’ın Dünya etrafında dönüşünü esas alır ve on iki tur dönüşü bir 

yıla denk gelir. Bu süre 354 gündür. 
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 Her toplum kendisi için önemli olan olayı takvimin başlangıcı olarak kabul etmiştir. 

Örneğin Müslümanlar Hicret’i, Yunanlılar ilk olimpiyat oyunlarının yapıldığı MÖ. 776 

yılını takvimlerine başlangıç kabul etmişlerdir. 

 Tarihte güneş yılı esaslı takvimi ilk kez Sümerler, ay yılı esaslı takvimi Mısırlılar 

kullanmışlardır. 

 

 

Türklerin Kullandıkları Takvimler 

 Türkler tarihlerinde 12 Hayvanlı Türk Takvimi, Hicri Takvim, Celali Takvim, Rumi Takvim 

ve Miladi Takvim olmak üzere beş adet farklı takvim kullanmışlardır. 

 Bu takvimlerden Hicri Takvim ay yılı esaslı olup diğerleri güneş yılı esaslıdır. 

 12 Hayvanlı Takvim milli bir takvim olup bu takvimi Çinliler ve Tibetlilerde 

kullanmışlardır. Nevruz bu takvimin başlangıcıdır. Yıllar bir hayvan adıyla anılıp 12 yılda 

bir devreder.  

 Hicri takvim adından da anlaşılacağı üzere Hicret’i başlangıç olarak kabul eder. Hz. Ömer 

döneminde hazırlanan bu takvimi günümüzde dini günlerin belirlenmesinde kullanırız. 

 Celali Takvim Selçuklu hükümdarı Melikşah döneminde, Ömer Hayyam tarafından 

hazırlanmıştır. Yılbaşı Nevruzdur.  

 Rumi Takvim Osmanlıların mali işlerinde kullanmak üzere hazırlanmış bir takvimdir. 

 1 Ocak 1926’dan beri kullandığımız Miladi Takvim ise Hz. İsa’nın doğumunu esas alır.  

 

Soru: Ülkemizde dini günler ve bayramlar neden hep farklı günlere rastlamaktadır? Ramazan 

neden her yıl on gün önce başlar? 

Cevap: Günümüzde kullandığımız Miladi takvimle Hicri takvim arasında 11 günlük bir fark 

vardır. Hicri takvim 354, Miladi Takvim 365 gündür. Dolayısıyla dini günler her yıl on gün 

önceye denk gelir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     


