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HAZIRLIK ÇALIŞMALARI
 1.Tarih ile millî kültür arasında nasıl bir ilişki vardır?
 2. Atatürk’ün, “Tarihini bilmeyen milletler, yok olmaya mahkumdur.“ ve “Bilelim ki 
millî benliğini bilmeyen milletler başka milletlere yem olurlar” sözünü açıklayınız?
 3. Tarihî olayları o günün şartları içerisinde değerlendirmenin önemi nereden kay-
naklanmaktadır?

TEMEL KAVRAMLAR
 • Millî kimlik  • Ortak hafıza  • Sosyalleşme • Tarih bilinci

1. 2. TARİH ÖĞRENMENİN 
AMAÇ VE YARARLARI 

NELER ÖĞRENECEĞİZ?
Tarih öğrenmenin amaç ve yararları, 
Ortak hafızanın kimlik oluşturma ve toplumsallaşmadaki rolü, 
Mensubu olduğumuz toplum ve ülke ile içinde yaşadığımız dünyayı anlamak için geç-

mişi bilmemiz gerektiği,
Günümüzde olup bitenleri anlayabilmek ve gelecek hakkında gerçekçi ve akılcı plan-

lamalar yapabilmek için geçmişte meydana gelenlerin farkındalığına dayanan bir tarih 
bilincine sahip olmak gerektiği üzerinde durulacaktır.

Tarihî olayların, bugünün bakış açısı ve değer yargılarıyla ele alınmasının tarihî gerçek-
lerin yorumlanmasına etkileri örnek olay ve metinler üzerinden ele alınacaktır.

1. ÜNİTE: TARİH VE ZAMAN
 YARDIMCI KAYNAK KİTAP

https://dersdunyasi.net/
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TARİHİ ÖĞRENMENİN AMAÇ VE YARARLARI

Tarihin milletlerin hafızasını oluşturduğu, herkesin kabul et-
tiği bir gerçektir. Milleti millet yapan, benliğini oluşturan ögele-
rin başında tarih gelmektedir. Hafızasını ve kimliğini kaybeden 
milletlerin varlığını devam ettirmesi imkânsızdır. Tarihi öğren-
memizin önemli bir amacı bugünü anlamaktır. Bugünün olay-
ları üzerinde tüm geçmişin  etkisi vardır. Bu yüzden de bugünü 
anlamak için  geçmişi oluşturan zaman diliminin iyi anlaşılma-
sı gerekmektedir.

Tarihî olaylar millet hayatını önemli derecede etkilemiş 
gelişmelerdir. Bunlar, geçmişte yaşanmış oldukları hâlde gü-
nümüz toplumlarını ilgilendirmekte ve etkilemektedir. Çünkü 
bugün geçmişin ürünüdür. Bir toplum bugün karşılaştığı prob-
lemlerin çözüm yollarını ancak tarihte bulabilir. Tarih, hem bu-
gün yaşadığımız dünya ile ilgilidir hem de geleceğe hazırlanır-
ken bize yardımcı olmaktadır. 

Millî ve ortak  hafıza canlı tutulacak, millet aynı duygular 
etrafında birleşecektir. Bu da elbetteki tarih bilinci ile olur. Mil-
yarlar harcanarak elde edilemeyecek olan bu güç, tarih bilinci 
sayesinde elde edilmiş olacaktır.

Tüm devletler ve milletlerde tarih dersi okutuluyor. 
Neden acaba?

Tarihini bilmeyen milletler tarih sahnesinden hep silinip gitmişlerdir. Tarihin tozlu say-
faları bunun canlı örnekleri ile doludur. Anadolu coğrafyasındaki devletleri saymakla bi-
tiremeyiz. Bu devletler neden yıkılmıştır? Bu devletler neden tarihin tozlu sayfalarında 
yerlerini almışlardır?  

“Geçmişini bilmeyen milletler, geleceğini de bilemez”  ve “Tarihini bilmeyen milletlerin 
coğrafyasını başkaları çizer” sözlerinden ne anlıyorsunuz? Düşüncelerinizi belirtiniz.

Anadolu Selçuklu Devleti

Düşünü - 
YORUM

Osmanlı Devleti

Osmanlı’da Meşrutiyet 
Dönemi

Cumhuriyet’in ilanı Türkiye Cumhuriyeti
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Tarih Öğrenmek
1. Tarih insanlara doğru yorum ve sonuçlara varmaları için 

ışık tutan bir düşünce tarzıdır. Geçmişini bilmeyen yani kendi-
ni tanımayan bir toplum tıpkı hafızasını kaybetmiş ve akıntıya 
kapılmış gibidir. Gerek fertlerin gerekse toplumların ne olduk-
larını ve nereden geldiklerini bilmeye ihtiyacı vardır.

2. Geçmişini bilmenin sağladığı ruhi tatmin yanında, pratik 
bir takım faydaları da mevcuttur. Zira insanlar yalnızca kendi 
tecrübelerinden değil, kendilerinden önce yaşamış insanların 
tecrübelerinden de faydalanırlar.

3. Tarih insana, doğru değerlendirme, sentez ve analiz ya-
pabilme kabiliyeti kazandırır.

4. Tarih üzerinde tefekkür yapabilme, eleştirel düşüncenin 
oluşumunda önemli rol oynar ve insanı tanımaya yardım eder.

5. Tarih, insanların kültür seviyelerini yükseltir, saygınlıkla-
rını arttırarak bireysel ve toplumsal özgüvenlerini kazanmala-
rını sağlar.

6. Tarih insanlarda ahlâk bilincini uyandırıp manevi değer-
lerin gelişmesinde rol oynar.

7. İnsanı ve insanın bütün faaliyetlerini esas aldığı için di-
ğer bütün ilimlerin gelişmesi adına katkı sağlar. Bu sebeple, 
sosyal ve siyasi ilimler tarihe büyük ihtiyaç duyarlar.

8. Barışın önemini ve değerini insana öğretir.
9. Devletler arası ilişkiler düzenler.
10. Millî ve kültürel değerlerin öğretilmesinde etkilidir.
11. Millî birlik ve beraberliğin önemini kavratır.Sosyalleş-

meye olumlu katkıda bulunur.
12. Kültür ve uygarlığın somut olan ya da olmayan mira-

sı üzerinde tarih araştırmaları yaparak çalışkanlık, bilimsellik, 
sanatseverlik ve estetik değerleri kazandırmada etkilidir.

13. Tarih manevi anlayısımıza katkıda bulunur.
14. Tarih “kimlik” edinmemizi sağlar.
15. Tarih öğrenmek iyi vatandas olmak için gereklidir.

Tarih öğrenmenin kazandırdıkları ile ilgili yukarıda sayılanlardan hangisi ya da hangileri 
daha çok ilginizi çekti? Neden? Sınıfta tartışınız.

Tartışı - 
YORUM
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TARİH BİLEN BİR ÖĞRENCİNİN KAZANDIKLARI NELERDİR?* 
Kanıtı Değerlendirme Yeteneği: Tarih çalışmak çesitli türden kanıtlarla uğraşma ve 

onları değerlendirme tecrübesi kazandırır. Resmî beyanlar, özel kayıtlar, sayısal veriler, 
görsel materyaller gibi farklı türden kanıtları birleştirmeyi öğrenmek, çesitli tiplerdeki veri-
lere dayanan tutarlı argümanlar oluşturma yeteneğini geliştirir. Bu beceri, günlük hayatta 
karşılaşılan bilgi ve durumlar için de uygulanabilir.

Çatışan Yorumları Değerlendirmek: Tarih öğrenmek, çoğunlukla farklı yorumları ayırt 
etmeyle ilgili çesitli beceriler kazanmak demektir. Geçmiş durumların incelenmesi ile ilgili 
deneyimler, millî kimlik ile grup kimlikleri hakkındaki taraflı iddiaları değerlendirme sırasın-
da yararlanılabilecek yapıcı bir eleştirme duyusu geliştirmeyi sağlar.

Geçmişteki Değişim Örneklerini Değerlendirme Tecrübesi: Geçmişteki  değişim ör-
neklerini değerlendirme tecrübesi, bugünün toplumundaki değişmeleri anlamak için hayati 
öneme sahiptir.

* WHY STUDY HISTORY? Yazan: Peter N. STEARNS, Çeviren: Erkan DİNÇ (Özetlenmiştir.)

Tarihî bilginin temel amacı faydalı olmaktır. Her bilimin 
özünde insanlığa faydalı olmak esas olduğu için, tarih bilmi-
nin hedefi de tecrübeyi artırıp bilgiyi çoğaltarak geliştirmek ve 
en üstün sıfatlarla yaratılmış olan insanı, yaratılış gayesine 
uygun, hesap verebilir ve sorumluluk duygusuyla dolu yapıda 
bir hayata hazırlamaktır.

BİLGİ BANKASI

Yukarıdaki metne ve görsele göre tarih bilmenin bireysel ve toplumsal faydalarını be-
lirtiniz.
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Değerlendiri - 
YORUM

1 Tarihî olaylar tekrarlanabilir.       

2 Tarih biliminde deney ve gözlem uygulanamaz.

3 Tarih öğrenmek entellektüel bilgi birikimini artırır.

4 Tarihi olayların değerlendirilmesinde en önemli husus tarihçilerin olayla-
ra duygusal yaklaşmalarıdır.

5 Değerlendirilen tarihi olaylar meydana geldiği dönemin siyasi, sosyal, 
kültürel, ekonomik ve dini özelliklerini yansıtır.

6 Birçok tarihi olay, bulunan belge ve bulgular sonucu ortaya çıkmıştır. Bu 
yüzden, tarihi olaylar kesinlikle değişemez ve yenilenemez.

7

Tarihî olaylar süreklilik gösterdiği için olaylar arasında neden-sonuç iliş-
kisi vardır; bir olay kendinden önceki bir olayın sonucu ve kendisinden 
sonraki bir olayın sebebini oluşturabilir. Bu nedenle tarihte zaman ve 
kronoloji son derece önemlidir.

A - Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların karşısına (D) yanlış olanların karşısına 
(Y) yazınız.

B - Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1. Aşağıdakilerden hangisi tarih öğrenmenin sağladığı faydalardan biri değildir?

 A) Yarınları inşa etmemize katkıda bulunur.
 B) Toplumsal birlik ve beraberliğe hizmet eder.
 C) Millet olma bilincini geliştirir. 
 D) Eleştirel düşünme ve muhakeme yapma yeteneğini geliştirir. 
 E) Kendi milletini yüceltme becerisi kazandırır.
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2. Ömer Hayyam tarafından söylenen, “Tarih kâinatın vicdanıdır” sözleri tarih yazı-
mında aşağıdaki özelliklerden hangisinin gözetilmesi gerektiğini gösterir?

A) Yer ve zaman belirtmek 
B) Sebep - sonuç ilişkisi kurmak 
C) Tarafsız olmak 
D) Kronolojik sıraya dikkat etmek 
E) Olayın geçtiği dönemin şartlarını göz önünde bulundurmak

3.Aşağıdakilerden hangisi “Tarihçi araştırma yaparken olayın geçtiği dönemin koşul-
larını dikkate almalıdır.” ilkesini açıklar niteliktedir?

A) Tarihçi her şeyi olduğu gibi gösteren kişidir. 
B) Tarih, bugün ile geçmiş arasında kesintisiz diyalogdur. 
C) Tarihi yazanlar, yapanlara sadık kalmalıdır. 
D) Geçmiş bir anlamda bugün hâlâ yaşayan zaman dilimidir. 
E) Araştırdığı döneme kendisini götürebilen insan tarihçidir. 

4. “Tarihinin sürekliliğini kaybeden bir millet, her şeyini kaybetmeye mahkûmdur. Hafı-
zası parça parça kopmuş bir akıl hastası gibi, geçmişiyle, hâtıralarıyla ve benliğini terkib 
eden bütün varlık unsurlarıyla ilgisi kesilmiştir.” Peyami Safa, bu sözü ile tarih öğrenme-
nin hangi faydasını vurgulamıştır? 

A) Farklı milletlerin bir arada yaşamasını kolaylaştırır. 
B) Kronolojik düşünme becerisi kazandırır. 
C) Dünya barışına katkıda bulunur. 
D) Millet olma şuurunu güçlendirir. 
E) Problem çözme becerisini artırır.
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BUNLARI DA BİLELİM
Aşağıda 1952’de İstanbul’da görülen Gençlik Rehberi mahkemesinde, bilirkişiye karşı  

cevaben verilen itiraznamenin bir bölümü yer almaktadır. Metni okuyarak tarihin bu itiraz-
namede nasıl kullanıldığını ve tarihin rolünü düşününüz. Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla 
paylaşınız.

...
Verilen ehl-i vukuf raporu, vatan ve milletin hayatına, ta-

rihine, an'anesine, mukaddesatına, kanununa tamamen ya-
bancı, hâlihazır kanunlara iftira eden, hükûmeti tahkir eden, 
bin yıllık bu milletin tarihini tezyif ile bütün bir millet ecdadını 
tahkir eden ve bugün bu vatanda yaşayan yirmi milyon kar-
deşlerimizin mâneviyatına taarruz eden bir suikastın örne-
ğidir. Mahkeme-i adalet bunu nazar-ı itibara alması gayr-ı 
mümkündür.

İşte biz de, bilirkişi ismini alıp bu suikast vesikasını imza 
edenlere soruyoruz:

Bu millet, hâşâ, dinsiz midir? Bu millet yüzyıllar boyunca 
dinden ve imandan—hâşâ—mahrum bir vaziyette en sefih 
millet midir? Bu millet ve bu milletin parlak tarihini altınla 
yaldızlayan bir ecdad, bütün hayatlarını dünyaya sefahet 
ve dalâlet dağıtan küfür yolu üzerinde mi yürümüşler? İs-
tanbul'u fetihle dünya hayatında yeni bir devir açan, şarka 
garba Kur’ân’ın bayraktarlığı vazifesiyle nur-u hidayet, ilim 
ve fazilet saçan, Avrupa’ya hakikî medeniyeti ders veren ve 
İslâmî medeniyetin ziyasıyla beşeriyeti aydınlatan ve kos 
koca bir tarih, onların kahramanlığıyla dolu olan Yıldırım’lar, 
Fatih’ler, Selim’ler ve Süleyman’lar ve onların mensup ol-
duğu bir millet, yazdığının tamamen aksine olarak, mânevi-
yatı sönmüş, dinden haberi yok, İslâmiyeti neşreden başka 
millet, o kumandanlar başka bir milletin tarihinde, tarih ya-
lan söylüyor, Türkler İslâmiyetin kahramanı olarak Kur’ân’ın 
bayraktarlığını bütün milletler üstünde bir şeref tacı olarak 
taşıdıkları yalandır, öyle mi?

Veyahut bu millet, hakikat-i İslâmiyeden aldığı bir dersle 
kadınlarını ve kızlarını âdâb-ı Kur’âniye ziynetiyle ziynetlen-
dirip kadınlığın haysiyet ve şerefini muhafaza ederek onla-
rın âdi ve kıymetsiz olmalarına mâni olduğu, yalan! Uzun 
asırlarda İslâm-Türk kahramanları namıyla mâruf olmuş ve 
ahlâk ve namusun, haysiyet ve şerefin kemâline yetişmiş 
bildiğimiz ve iftihar ettiğimiz ecdadımız, annelerimiz, bizim 
iftiharımızın aksine olarak emr-i Kur’ân’a ittibâ etmemişler, 



8

1. ÜNİTE Tarih 9

https://dersdunyasi.net/

1. Yukarıdaki metinde geçen “ ... vatan ve milletin hayatına, tarihine, an’anesine, mu-
kaddesatına, kanununa tamamen yabancı, ...” cümlesinde ne kastedilmektedir. Aşa-
ğıya yazınız.
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
2. Metinde geçen “Yıldırım’lar, Fatih’ler, Selim’ler ve Süleyman’lar”dan kimler kastedil-
mektedir? 
............................................................................................................................................ 
3. “Avrupa’ya hakiki medeniyeti ders veren”  ve “Türkler İslâmiyetin kahramanı olarak 
Kur’ân’ın bayraktarlığını bütün milletler üstünde bir şeref tacı olarak taşıdıkları ...” ifade-
lerinden neler kastedilmiştir? Yazınız. 
............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

Metni Değerlendiri-
YORUM

güzelliğin hakikatini terbiye-i İslâmiye dairesinde âdab-ı 
Kur’âniye ziynetiyle ziynetlenmek değil, vücutlarını çıplak 
olarak teşhir etmekte bilmişler, öyle mi?

Ey ehl-i insaf ve ey, mukaddesatıyla kahraman ve mü-
barek ecdadıyla iftihar eden nesl-i hâzır! Geliniz, görünüz. 
Tarihinizi ve İslâmiyetinizi tahkir eden bir suikast vesikası-
nı yazan ve imza edenlere, hayatınızın hayatı, ruhunuzun 
ruhu bildiğiniz İslâmiyetiniz namına ve kâinatı on dört asır 
ışıklandıran ve kudsî ve İlâhî düsturlarıyla bin seneden beri 
milyonlar ecdadınızı nurlandıran ve ebedî saadete sevk 
eden Kur’ân’ınız namına ve o düstur-u Kur’ân’a ittibâ eden 
yüzer milyon ecdadınız namına, ahlâk-ı hasene ve namus 
muhafazası yolunda İslâmî terbiyenin ziyasıyla nurlanan ve 
terbiye alan ve kadınlığın hakikî mânâsını ve hakikî güzelli-
ğini yaşayışlarıyla ve giyinişleriyle ve hayatlarıyla gösteren 
annelerinizin ve ninelerinizin ve hemşirelerinizin namına 
o müfterilere, o tezyif ve tahkir savuranlara teessüfünüzü, 
tekdirinizi ve reddinizi bildiriniz.

...
http://www.erisale.com/#content.tr.10.516


