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TARİH ALAN EĞİTİM NOTLARI – TUNCAY SALA 

TARİH ÖĞRETİM PROGRAMI 
 
2018 TARİH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ GENEL 

AMAÇLARI 

1) Geçmişten bugüne insanlığın birikimli mirasını kavramaları,  

2) İnsanlık/dünya, Türk ve Türkiye (Anadolu) tarihinin farklı 

dönemlerini anlamak için gereken kavram, olay, olgu, kişi ve 

kurum bilgilerini kazanmaları,  

3) Türk, İslam ve Türkiye tarihinde rol oynamış önde gelen siyasi ve 

sosyal teşekküller ile önemli şahsiyetleri tanımaları,  

4) Yaşadıkları toplum, ülke ve dünyanın bugünlere nasıl geldiğinin 

farkındalığını kazanarak, günümüzde olup bitenleri yorumlamayı 

ve geleceğe yönelik projeksiyonlar oluşturabilmeyi kapsayan bir 

tarih bilinci geliştirmeleri,  

5) İnsanlık tarihi bağlamında Türk milletinin ve Türk kültürünün 

geçmişten bugüne serüvenini takip etmeleri ve anlamaları,  

6) Medeniyetimizin dayandığı temel değerleri kavramaları, 

benimsemeleri ve bunları davranışlarına yansıtmaları,  

7) Tarihî bir olay veya olgunun yerel, ulusal ve uluslararası boyut 

ve etkileşimleri olduğu konusunda farkındalık oluşturmaları,  

8) Tarihî olayların, meydana geldiği dönemin siyasi, sosyal, 

kültürel, ekonomik ve dinî özelliklerini yansıttığını ve bu nedenle 

bir olayı değerlendirirken olayın meydana geldiği dönemin 

koşullarını dikkate almanın gerekliliğini kavramaları,  

9) Birincil ve ikincil kaynaklarda yer alan kanıtları belirleme, analiz 

etme, yorumlama ve değerlendirmeyi içeren tarihe özgü yeterlilik 

ve becerileri geliştirmeleri, edindikleri bilgilerin doğruluğunu ve 

geçerliliğini sorgulayarak kanıtla desteklenen çıkarımlarda 

bulunmaları,  

10) Millî kimlik ve aidiyet duygularını geliştirerek Türkiye’nin 

küreselleşen dünya içindeki yerini ve rolünü kavramaları,  

11) Geçmişin tarihî bilgiye dönüştürülmesi süreçlerinde tarihçilerin 

esas aldıkları ilkeler ile yararlandıkları yöntemleri ve kullandıkları 

becerileri birer yaşam becerisi haline getirmeleri,  

12) Belirli bir tarihî olay veya olgunun farklı bakış açıları veya tarih 

görüşleri doğrultusunda çeşitli biçimlerde değerlendirilip 

yorumlanabileceği konusunda farkındalık oluşturmaları ve bu farklı 

anlayışlara saygı duymaları,  

13) Toplumsal birlik ve dayanışmanın sağlanması ve 

sürdürülmesinin yanı sıra millî kimliğin oluşmasında ortak tarihin 

rolünü kavrayarak kültürel ve tarihî mirasa sahip çıkan bireyler 

olarak yetişmeleri amaçlanmaktadır.  

Aşağıdakilerden hangisi 2018 Tarih Dersi Öğretim Programı’nın 

genel amaçları arasında yer almaz? 

A) Medeniyetimizin dayandığı temel değerleri kavramaları, 
benimsemeleri ve bunları davranışlarına yansıtmalarını amaçlar. 
B) Millî kimlik ve aidiyet duygularını geliştirerek Türkiye’nin 
küreselleşen dünya içindeki yerini ve rolünü kavramaları amaçlar. 
C) Geçmişten bugüne insanlığın birikimli mirasını kavramaları 
amaçlar. 
D) Farklı dönem ve mekânlardaki toplumlararası siyasal, sosyal, 

kültürel ve ekonomik etkileşimi analiz etmeyi amaçlar. 

E) İnsanlık tarihi bağlamında Türk milletinin ve Türk kültürünün 

geçmişten bugüne serüvenini takip etmeleri ve anlamaları 

 

ÖĞRETİM PROGRAMI İLE ÖĞRENCİLERE KAZANDIRILMASI 

HEDEFLENEN YETERLİLİKLER VE BU YETERLİLİKLERLE İLGİLİ 

BİLGİ, BECERİ VE TUTUMLAR 

       Yeterlilikler 

 

Yeterliliklerle ilgili bilgi, beceri ve 
tutumlar 
 

 
 

 

Ana dilde 

iletişim 

 

1. Yazılı, sözlü ve sözlü olmayan iletişim 
araçlarını kullanarak etkili şekilde iletişim 
kurma. 
2. Ortamın gereklilikleri doğrultusunda 
iletişim kurma 
3. Duygu, düşünce ve görüşlerini sözlü ve 
yazılı olarak ortama uygun ve ikna edici 
şekilde ifade etme. 
4. Dil becerilerini olumlu ve sosyal olarak 
sorumlu/sağduyulu şekilde kullanma. 

 
 
 

Yabancı dillerde 
iletişim 

1. Toplumsal gelenekleri, kültürel 
ögeleri, dil çeşitliliğini fark etme ve takdir 
etme. 
2. Sözlü ve yazılı mesajları anlama. 
3. İhtiyaçları doğrultusunda metinler 
okuma, okuduğunu anlama ve metin 
üretme. 
4. Yaşam boyu öğrenmenin parçası 
olarak resmi olmayan dili (günlük 
konuşma dilini) öğrenme. 
5. Kültürel çeşitliliğe saygı duyma. 
6. Dil öğrenmeye ve uluslararası iletişime 
merak ve ilgi duyma. 

 
 
 

Matematik 
yeterliliği 

1. Matematik teorilerini, ölçümleri, 
temel işlemleri, formülleri, gösterimleri 
bilme. 
2. Matematik kavram ve terimlerini 
anlama ve kullanma. 
3. Günlük hayat durumlarında 
karşılaşılan problemlerin çözümünde 
matematiksel düşünme tarzını 
(mantıksal ve uzamsal düşünme) ve 
sunumunu (formüller, modeller, yapılar, 
grafikler, tablolar) kullanma. 
4. Temel matematik prensiplerini ve 
işlemlerini günlük durumlarda (evde 
ve/veya işte) uygulama. 
5. Matematiğe karşı olumlu tutum 
geliştirme. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Bilim ve teknoloji 
yeterliliği 

1. Doğal hayatı anlamak için sorular 
sorma ve delile dayalı sonuç çıkarma. 
2. İnsan eylemlerinin sebep olduğu 
değişimleri kavrama. 
3. Bireysel olarak doğal hayata karşı 
sorumluluklarını kavrama. 
4. Doğal hayata ilişkin temel prensipleri, 
temel bilimsel kavramları, metotları, 
teknolojiyi, teknolojik ürünleri ve 
işlemleri bilme. 
5. Bilim ve teknolojinin doğal hayat 
üzerindeki etkisini kavrama. 
6. Bilimsel sorgulamanın özelliklerini 
kavrama. 
7. Sebep sonuç ilişkisi kurma. 
8. Etik ve güvenlikle ilgili konular 
hakkında bilgi sahibi olma. 
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Dijital yeterlilik 

1. Bilgi çağı teknolojilerinin yapısını, 
günlük yaşam durumlarındaki (kişisel, 
sosyal ve iş yaşamında) rolünü ve 
sağladığı fırsatları kavrama. 
2. Temel bilgisayar uygulamalarını (word 
işlemcisi, veri tabanları, bilgi depolama 
ve yönetme vb.) kavrama. 
3. İş, boş zaman, bilgi paylaşımı, 
öğrenme ve araştırma için İnternet ve 
elektronik medyanın (e-posta vb.) 
fırsatlarını ve potansiyel risklerini 
kavrama. 
4. Mevcut bilginin ve bilgi kaynaklarının 
güvenilirliğini sorgulama. 
5. Etkileşimli medyanın kullanımında 
dikkat edilmesi gereken yasal ve etik 
prensipleri kavrama ve sorumluluk sahibi 
şekilde kullanma. 
6. Bilgiyi araştırma, toplama, işlemleme, 
eleştirel ve sistematik şekilde kullanma. 
7. Sunulan bilgilerin güvenirliliğini 
sorgulama. 
8. Bilgi üretmek, sunmak ve kavramak 
için gerekli araçları kullanma. 
9. İnternet tabanlı servislere erişme, 
araştırma ve kullanma. 
10. Bilgi çağı teknolojilerini kültürel, 
sosyal ve/veya profesyonel amaçlarla 
kullanma. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Öğrenmeyi 
öğrenme 

1. İş ya da kariyer hedefleri için gerekli 
yeterlilik, bilgi, beceri ve nitelikleri bilme. 
2. Kendi öğrenme stratejilerini, güçlü ve 
zayıf yönlerini bilme. 
3. Eğitim, hizmet içi eğitim, rehberlik, 
danışmanlık fırsatlarını araştırma. 
4. Daha sonraki öğrenmeler için gerekli 
okuryazarlık, matematiksel beceri ve 
bilgi iletişim teknolojilerini kullanma 
becerisi edinme ve geliştirme. 
5. Öğrenmesini ve kariyerini yönetme. 
6. Öz disiplin ve bağımsız çalışma 
becerileri edinme. 
7. Öğrenme sürecinin bir parçası olarak 
iş birlikli çalışma, heterojen gruplardan 
faydalanma, öğrendiklerini paylaşma. 
8. Kendi öğrenmesini ve çalışmasını 
değerlendirme. 
9. Gerek duyduğunda nasihat ve bilgi 
alma. 
10. Kendisini motive etme ve kendisine 
güven duyma. 
11. Problem çözme becerisi geliştirme. 
12. Engel ya da değişikliklerle baş 
edebilme. 
13. Önceki öğrenmelerinden ve 
deneyimlerinden yararlanma. 
14. Öğrendiklerini çeşitli hayat 
durumlarında uygulama. 
15. Öğrenme fırsatlarını arama ve 
değerlendirme. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Farklı toplum ve çevrelerde (örneğin, 
iş) kabul edilen davranış kurallarını 
bilme. 
2. Toplum ve kültürle ilgili temel 
kavramları bilme. 
3. Kültürel çeşitliliğin farkında olma ve 
saygı gösterme. 

 
 
 
 

Sosyal yeterlilikler 

4. Milli kültürel kimliğini özümseme ve 
diğer kültürlerle nasıl etkileşim içinde 
olduğunu kavrama. 
6. Tolerans gösterme, empati kurma, 
dayanışma, iş birliği yapma. 
7. Stresten ve çatışmalardan kaçınma. 
8. Sosyoekonomik gelişmelere ve 
kültürler arası iletişime ilgi duyma. 
9. Farklı bakış açılarına saygı duyma, ön 
yargıların üstesinden gelme ve uzlaşmacı 
bir tutum sergileme. 
10. Demokrasi, adalet, eşitlik 
vatandaşlık, insan hakları, yerel, ulusal, 
uluslararası kuruluşlar hakkında bilgi 
sahibi olma. 
11. Güncel gelişmeleri takip etme. 
12. Ülkesinin tarihi ve dünya tarihi 
hakkında bilgi sahibi olma. 
13. Toplumu ilgilendiren problemlerin 
çözümü ile ilgilenme. 
14. Toplumsal ilişkilerde ve komşuluk 
ilişkilerinde yapıcı katılım sağlama. 
15. Toplumsal uyumu sağlamak için 
paylaşılan değerleri benimseme ve 
bunlara saygı duyma. 
16. Diğer insanların özeline saygı duyma. 

 
 
 
 

 
İnisiyatif alma ve 

girişimcilik 

1. Kişisel, profesyonel ve/veya iş 
hayatında fırsatların farkına varma. 
2. Etik değerleri benimseme. 
3. Etkili sunum yapma. 
4. Uzlaşmacı olma. 
5. Bireysel ve grup olarak çalışma. 
6. Kendi güçlü ve zayıf yönlerini tanıma 
ve sorgulama / değerlendirme. 
7. Gerekli olduğunda risk alma. 
8. Durum değerlendirmesi yapma. 
9. Kişisel, sosyal ve iş hayatında inisiyatif 
alma ve yenilikçi düşünme. 
10. Hedeflere ya da kişisel amaçlara 
ulaşmada kararlı olma. 

 
 

 
Kültürel 

farkındalık ve 
ifade 

1. Yerel, ulusal ve uluslararası kültürel 
mirasın farkında olma. 
2. Önemli kültürel çalışmalar ve popüler 
kültür hakkında bilgi sahibi olma. 
3. Kültürel ve dilsel çeşitliliğin farkında 
olma. 
4. Yaşamda estetik faktörlerin önemini 
kavrama. 
5. Sanat eserlerine ve sanat 
çalışmalarına değer verme ve takdir 
etme. 
6. Kültürel yaşama katılma 

 

ÖRNEK 

Aşağıdakilerden hangisi 2018 Öğretim Programlarının 

yeterliliklerinden biri değildir? 

A) Öğrenmeyi öğrenme 
B) Tarihsel empati 
C) Dijital yeterlilik 
D) Matematik yeterliliği 
E) Ana dilde iletişim 
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TARİH BRANŞINA ÖZGÜ YETERLİLİK VE BECERİLER 

Tarih biliminin doğası ve tarihçilerin çalışma yöntemlerine 

dayanan bu beceriler; öğrencilerin tarihsel kavramlar ile 

geçmişteki olayları, olguları, gelişmeleri, kişileri, yerleri ve ilişkileri 

kendi özgün bağlamları çerçevesinde ele alıp analiz ederek 

kavramalarını sağlamaya yönelik kapasite ve yeterlilikleri ifade 

eder. 

Tarihsel düşünme becerileri aşağıda kısaca açıklanmıştır: 

1. Kronolojik Düşünme Becerisi: Kronolojik düşünme tarih 

biliminin temelidir. Kronoloji, olayların ne zaman ve hangi sırayla 

meydana geldiğidir. Öğrencilerin kronoloji becerisi olmadan 

olaylar arasındaki ilişkileri incelemesi veya tarihteki sebep-sonuç 

ilişkilerini açıklaması imkânsızdır. Kronoloji, tarihsel düşünmeyi 

düzenleyen zihinsel bir yapı işlevi görür. Bu becerinin 

kazandırılmasının ön şartı gün, ay, yıl, dönem, çağ, yüzyıl vb. 

zaman kavramları ve takvim çeşitleri ile bunlara ait temel 

kavramların (MÖ, MS, yüzyıl vb.) karşılaştırmalı olarak 

öğretilmesidir.  

2. Tarihsel Kavrama Becerisi: Tarihsel metinlerin en belirleyici 

özelliklerinden biri de tarihi olayları tutarlı bir şekilde yeniden 

düzene koymasıdır. Bunun da ötesinde tarihsel metinler; tarihin 

akışı içerisinde insanların eğilimlerini, karşılaştıkları sorunları, 

yaşadıkları karmaşık dünyayı açıklama gücüne sahiptirler. 

Öğrenciler; öykü, biyografi, otobiyografi ve benzeri metinleri 

anlamak için bu metinleri zihinlerinde canlandırarak okuma 

yeteneğini geliştirmelidir. Bunu yaparken birey ve grupların 

niyetlerini, eğilimlerini, değer yargılarını, fikirlerini, umutlarını, 

şüphelerini, kararlarını, güçlü ve zayıf yanlarını göz önüne 

almalıdır.  

Tarihsel metinleri kavramak ayrıca öğrencilerin tarihsel yaklaşım 

edinmelerini yani geçmişteki olayları yaşandığı dönemin şartları ve 

kavramlarıyla ele alarak o dönemi yaşayanların bakış açısıyla 

inceleyebilmelerini gerektirir. Bunun için öğrenciler; geçmişe ait 

buluntu, belge, günlük, mektup, sanat eseri, edebi ürün vb. 

kaynakları incelerken geçmişi bugünün kavram ve normlarıyla 

değerlendirmekten kaçınmayı öğrenmeli ve olayların meydana 

geldiği tarihsel bağlamı göz önünde bulundurmalıdırlar. Ayrıca bu 

önemli kazanımların ötesinde öğrenciler; tarihsel olayları yeniden 

açıklayan veya yorumlayan anlatıları da kavrayacak becerileri 

geliştirmeli, tarihsel akış içinde etkili olmuş güçler arasındaki ilişkiyi 

ve bu güçlerin olayların gidişatını nasıl etkilediğini analiz 

edebilmelidir. 

3. Neden-Sonuç İlişkisi Kurma Becerisi: Açık bir şekilde 

görünmeseler de geçmişteki olay ve olgular bir veya daha fazla 

boyutuyla birbirleriyle ilişkili olabilmektedir. Bir olayın sonuçları 

veya oluşturduğu etkiler, başka bir olay veya olgunun ortaya 

çıkmasına yol açabildiği gibi olayın yönünün veya kapsamının 

belirlenmesine de sebep olabilmektedir. Öğrencilerin geçmişteki 

olay ve olgular arasındaki ilişkileri keşfedip bu ilişkileri göz önünde 

bulundurarak geçmişe bakmaları tarihi bilgiyi kendi özgün 

bağlamında değerlendirebilmeleri açısından önem arz etmektedir. 

Öğrencilerin tarihsel neden-sonuçlar arasındaki ilişkileri 

belirlemelerine, analiz etmelerine ve değerlendirmelerine olanak 

sağlanması bir olayın birden fazla sebep ve sonucunun 

olabileceğini kavramaları açısından da önemlidir.  

4. Değişim ve Sürekliliği Algılama Becerisi: Geçmişin her hangi bir 

kesiminde birden fazla gelişmenin aynı anda meydana geldiği 

muhakkaktır. Bunların bazıları hızla değişip dönüşürken bazılarının 

da uzun süreler devam ettiği görülür. Örneğin 1946 yılından 

itibaren Türkiye’de çok partili siyasi hayata geçilmesine rağmen 

aynı dönemde insanların yaşamında çok büyük değişiklikler 

olmamıştır. Siyasi sistemdeki bu değişim, daha uzun bir süre 

zarfında toplum hayatını etkilemeye devam etmiştir. Eğer 

öğrenciler, “1949 yılında Türkiye’de herhangi bir şey olmamıştır.” 

diyorlarsa bunun nedeni öğrencilerin geçmişi yalnızca bir “olaylar 

listesi” olarak görüyor olmalarıdır.  

Değişim ve sürekliliği anlamanın yollarından biri sağduyumuza 

güvenerek hangi dönemlerde hiçbir değişim olmadığına, hangi 

dönemlerde sınırlı değişimler gerçekleştiğine ve/veya hangi 

dönemlerde önemli değişimler meydana geldiğine bakmaktır. 

Değişim ve süreklilik konusunda bir yargıya varmadan önce, 

geçmişteki iki farklı tarih arasında veya geçmişteki bir zaman ile 

günümüz arasında nelerin değiştiğini ya da nelerin aynı kaldığını 

görmemiz gerekir. Osmanlı’dan Cumhuriyet’e geçişte yaşanan 

değişmeler ve devam eden durumlar buna örnek olarak 

gösterilebilir.  

Zaman içerisinde meydana gelen değişimleri bazen gelişme veya 

ilerleme bazen de gerileme veya bozulma olarak nitelendiririz. 

Tarih içerisindeki değişimlerin geçmişteki ve günümüzdeki farklı 

örneklerle karşılaştırılmalarına olanak sağlayan örnek olay 

incelemeleri, metin (mektuplar, gazete haberleri, biyografiler vb.) 

ve görsel (fotoğraf, film, resim vb.) analizleri bu becerinin 

geliştirilmesine katkı sağlayacaktır.  

5. Tarihsel Sorgulamaya Dayalı Araştırma Becerisi: Tarihsel 

düşünmenin belki de hiçbir boyutu, “tarih yazmak” veya “tarih 

çalışmak” kadar heyecanlı ve geliştirici değildir. Tarihsel 

sorgulama; konu hakkındaki kanıtların yeterince zengin olduğu, 

olayda yer alan insanların konuşturulduğu, olayla ilişkisi olan farklı 

bakış açıları ve farklı geçmişlere sahip insanların çıkar, inanış ve 

fikirlerini yansıttığı ölçüde iyi bir sorgulama türüdür. Öğrencilerin 

bir dokümanı, bir kaydı, arkeolojik bir kalıntıyı veya tarihsel bir 

mekânı incelemeleri teşvik edilir. Tarihsel sorgulamaya bir 

problemin tanımlanmasıyla başlanmalıdır. Metinde sunulan 

tarihsel anlatının kritik noktalarında sorgulama yapmak 

gerekmektedir. Bunun için geçmişe ait kanıtlar yardımıyla yani 

tarihsel dokümanlarla, tanıkların anlatımları, mektuplar, günlükler, 

buluntular ve fotoğraflarla çalışılmalı, tarihi mekânlara geziler 

düzenlenmeli ve sözlü tarih çalışmaları yapılmalıdır.  

Kanıt temelli öğrenmeye dayanan bu süreçte, öğrencilerin belge 

veya buluntunun ait olduğu tarihsel dönem hakkındaki bilgileri ve 

bu konuya ilişkin ulaşabildikleri kaynaklar çok önemlidir. 

Öğrencilerin ellerindeki kanıtlar, ele alınan konuyla ilgili bir yargıya 

varmak ya da bir sonuç çıkarmak için bazen yetersiz olabilir. 

Boşlukları doldurmak, eldeki belgeleri değerlendirmek ve güçlü bir 

tarihsel anlatı oluşturmak daha kapsamlı bilgiler ve daha geniş bir 

bakış açısı gerektirir. Bu noktada öğrencilere çeşitli kaynak ve 

materyallere erişim fırsatı sağlanmalıdır. Bu süreçte öğrenciler; 

ellerindeki malzemeleri hem gerçek olmaları ve güvenirlikleri 

açısından hem de sundukları bilgiler açısından sorgulamayı, 

aralarındaki benzerlikleri ve farklılıkları tespit etmeyi ve elde 

ettikleri bilgilerden yola çıkarak kendi tarihsel metin ya da 

anlatılarını oluşturmayı öğrenebilirler. Böylece öğrenciler 

sorgulamaya dayalı araştırmanın kendi üretkenliklerine katkısını 

fark edeceklerdir. Yazılı tarihin bir insan yapımı olduğunu ve 

dolayısıyla geçmiş hakkındaki birçok yargının geçici ve tartışılabilir 

olduğunu daha iyi anlayacaklardır. Öte yandan dikkatli bir 

araştırmanın geçmişle ilgili sorunların üzerindeki sis perdesini 

kaldırabileceğini ve daha önce ortaya atılmış iddiaları 

çürütebileceğini kavrayacaklardır.  
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Sorgulamaya dayalı tarihsel araştırmaya etkin olarak katılan 

öğrenciler tarihçilerin geçmişi neden sürekli yeniden 

yorumladıklarını anlayacaklardır. Yeni yorumların sadece yeni 

bulunmuş kanıtlar doğrultusunda oluşturulmadığını, sonradan 

ortaya çıkan bakış açıları ışığında da oluşturulabileceğini 

öğreneceklerdir. 

6. Tarihsel Analiz ve Yorum Becerisi: Öğrenciler tarihsel metni 

analitik bir bakış açısıyla inceleyebilen iyi bir tarih okuyucusu 

olmalıdır. Bunun için öğrencilerin; temel olguyu, doğru cevabı ve 

en geçerli yorumu bulma konusunda doğru bir bakış açısına sahip 

olmaları gerekir. Öğrencilere; “Amaca uygun okuyor muyum?”, 

“Öğrenmek istediğim bu mu?” gibi sorular sordurmak gerekir. Aksi 

takdirde öğrenciler her tarihsel metinde anlatılanların peşinen 

doğru ve gerçek olduğunu düşünebilirler. Bu tür sorunlar tarih 

ders kitaplarının tarihî bilgiyi geleneksel olarak aktarma 

biçimlerinden de kaynaklanmaktadır. Bu nedenle ders kitaplarında 

olgular belirlenmiş bir sonuca doğru sıralı bir şekilde 

sunulmaktadır. Bu sorunun üstesinden gelebilmek için ele alınan 

her konuyla ilgili birden fazla kaynak kullanmak gerekir. Böylece 

öğrencinin diğer tarih dokümanlarını ve buluntularını kullanarak 

geçmişe ilişkin farklı yorumları ve yaklaşımları görmesi mümkün 

olacaktır.  

Tarih genellikle “geçmişte meydana gelen olaylar” olarak 

tanımlanır ve tarihten bu anlaşılır. Fakat yazılı tarih, sadece 

geçmişte olan olaylar değil bu olayların neden ve nasıl olduğu 

hakkında tarihçi ile olgular arasında gerçekleşen diyalogdur. 

Öğrenciler, tarihçilerin metinlerini oluştururken farklı olguları 

kullanabileceklerini ve bu olguları farklı yorumlayabileceklerini 

kavramalıdır. Tarihsel inceleme veya araştırma belirli bir tarihsel 

konu hakkındaki iddiaları inceleyip değerlendirerek eldeki 

kanıtlara dayalı geçici de olsa geçerli sonuçlara ulaşmaktır.  

Tarihsel analiz ve yorum yapabilmek için öğrenciler tarihsel 

kavrama becerilerini kullanmalıdır. Örneğin tarihî bir doküman 

veya metnin yazarını ya da kaynağını belirleme ve geçerliliğini 

değerlendirme (tarihsel kavrama becerisi) birbiriyle ihtilaflı tarih 

metinlerini karşılaştırmanın (tarihsel analiz ve yorum becerisi) ön 

koşuludur. Analiz yapma, kavrama ile ilgili beceriler üzerine inşa 

edilerek öğrenciden tarihçinin kanıtlarının ve bu kanıtlardan yola 

çıkarak yaptığı yorumlarının sağlamlığını değerlendirmesi istenir. 

İyi yazılmış tarihsel metinler, öğrencilerin tarihte neden sonuç 

ilişkilerini analiz etmelerini kolaylaştırır. Böylece öğrenci; 

toplumsal değişimin nasıl olduğunu, insanın eğilimlerinin önemini, 

süreç ve çıktılar kargaşası içinde insanın amaçlarını ve bunların 

diğer etkenler tarafından nasıl etkilendiğini analiz edebilir.  

7. Tarihsel Sorun Analizi ve Karar Verme Becerisi: Sorun merkezli 

analiz ve karar verme etkinlikleri, öğrencilerin geçmişte insanların 

kritik anlarda yüz yüze geldiği sorun ve ikilemlerle karşılaşmalarını 

sağlar. Kritik dönemlerin sorun veya konularıyla yüzleşmek, 

mevcut alternatifleri analiz etmek, tercih edilmemiş seçeneklerin 

sonuçlarının ne olacağı hakkında değerlendirmeler yapmak ve 

bunları tercih edilmiş çözüm yollarının sonuçlarıyla karşılaştırmak 

öğrencilerin bu konulara ilgisini ve katılımını artıracaktır.  

Sorun merkezli analiz ve karar verme etkinliklerinin iyi seçilmesi, 

öğrencilerin demokratik vatandaşlık anlayışı geliştirmelerine 

yardımcı olacaktır. Böylece öğrenci kamu yönetimi sorunlarını ve 

ahlaki ikilemleri tanımlar, sorunla ilgisi bulunan ve bu sorunun 

sonuçlarından etkilenmesi muhtemel olan kişilerin çıkar ve değer 

yargılarını analiz eder, bu ikilemi çözmek ve alternatif 

yaklaşımların sonuçlarını değerlendirmek için verileri kullanır, her 

yaklaşımın ahlaki boyutlarını değerlendirerek kazanç ve kayıplarını 

karşılaştırır. Böylece tarihsel sorun analizi bağlamında ve tarihsel 

belgede ortaya konan uzun vadeli sonuçlar ışığında insanların 

geçmişte uyguladıkları çözüm yollarını değerlendirir.  

8. Geçmişe Geçmişteki İnsanların Bakış Açısıyla Bakabilme 

Becerisi veya Tarihsel Empati: Birçok öğrenci için geçmiş; 

bugünden tamamıyla farklı olan, kendilerinden farklı amaç, öncelik 

ve beklentilere sahip insanların çeşitli faaliyetlerde bulunduğu bir 

boyuttur. Diğer bir ifadeyle on beşinci yüzyıl Anadolu'sunda bir 

delikanlı veya genç kız olmak, günümüz Türkiye'sinde yaşayan, 

hangi modayı takip edeceğini, hangi marka cep telefonu veya ne 

tür özelliklere sahip bir tablet bilgisayar satın alacağını düşünen ve 

lise sonrasında eğitimine hangi alanda ve hangi üniversitede 

devam edeceği hususunda ailesiyle tartışmalara giren bir öğrenci 

için ne tür anlamlar ifade edebilir? Geçmişin kendi yaşantılarından 

bu derece uzak ve farklı olduğunu keşfetmek öğrenciler için 

oldukça zor ancak üstesinden gelinebilecek bir durumdur. Eğer 

öğrenciler geçmişteki sosyal yapıların nasıl ortaya çıktığını, bireyler 

ve grupların hangi değerlere, tutumlara ve inançlara sahip 

olduklarını ve bütün bunların insan davranışlarını nasıl etkileyip 

yönlendirdiklerini kavrayabilirlerse geçmiş denilen o farklı 

dünyanın kapılarını daha da aralayabilirler. Tarihsel empati adı 

verilen bu beceri sayesinde öğrenciler; tarihî olay, olgu ve 

durumları anlatıcıların bize aktardıkları doğru, kapsamlı ve 

değişmez anlatılar biçiminde değerlendirilmesiyle ortaya çıkan 

anakronik öğrenme tuzaklarından da kurtulabilirler.  

Tarihsel empati; geçmişteki insanların hayatlarını ve eylemlerini 

çevreleyip yönlendiren sosyal, kültürel, entelektüel ve duygusal 

etkenleri anlamak ve geçmiş hakkında bir çıkarım veya 

değerlendirme yaparken bunları hesaba katmak anlamına gelir. 

Tarihî bir olayın kahramanı olan insanlar tam anlamıyla birbirlerine 

zıt inançlara veya dünya görüşlerine dayanarak hareket etmiş 

olabilirler. Bu yüzden tarihsel empati, geçmişte ve günümüzde 

birbirlerinden farklılaşan çeşitli dünya görüşlerini, bakış açılarını ve 

insan faaliyetlerini anlayabilmek için de önemlidir. Her ne kadar 

empati kavramını içerse de tarihsel empati sadece kendimizi bir 

başkasının yerine koyarak onun gibi hissetmek, düşünmek ve 

eylemde bulunmak demek değildir. Bütün bunlara ilave olarak 

bugündeki bizler ile geçmişteki başkaları arasındaki birçok farklılığı 

bilmeyi, kavramayı ve hesaba katmayı da gerektirir.  

Yukarıdaki beceri ve yeterliliklerin dışında öğretim programı 

öğrencilerin; geçmişten bugüne yaşanmış önemli olay, olgu ve 

kırılma noktalarıyla ilgili farkındalığını da geliştirmeyi 

hedeflemektedir. Tarih derslerinde vurgulanması gereken diğer bir 

husus da "tarihsel önem"dir. Tarihsel önem, geçmişi anlama ve 

anlamlandırma amacıyla daha önceki dönemlerde olup bitmiş olay 

ve durumlar arasından bize ya da bugünde yaşayanlara daha 

anlamlı ve kıymetli görünenleri belirleyerek onlar üzerinde 

yoğunlaşma demektir. 
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DEĞER EĞİTİMİ  
Değerler; inanışlar, tarih, aile, kültür ve içinde yaşadıkları toplum 
tarafından şekillendirilir. Kişinin değerleri; aldığı kararları, yaptığı 
seçimleri, davranışlarını ve toplum içinde birlikte yaşadığı insanlar 
üzerindeki etkisini belirler.  
Öğretim programlarıyla öğrencilere kazandırılması hedeflenen 
değerler on ana başlık altında toplanmıştır. 
  

DEĞERLER DEĞERLERLE İLİŞKİLİ TUTUM VE 
DAVRANIŞLAR 

 
Adalet 

Adil olma 
Eşit davranma 
Paylaşma 

 
 
Dostluk 

Diğerkâmlık 
Güven duyma 
Sadık olma 
Vefalı olma 
Yardımlaşma 

 
 
Dürüstlük 

Açık ve anlaşılır olma 
Doğru sözlü olma 
Etik davranma 
Güvenilir olma 
Sözünde durma 

 
Öz Denetim 

Davranışlarını kontrol etme 
Davranışlarının sorumluluğunu alabilme 
Öz güven sahibi olma 

Sabır Azimli olma 
Tahammül etme 

 
Saygı 

Alçakgönüllü olma 
Başkalarına kendine davranılmasını 
istediği şekilde davranma 
Diğer insanların kişiliklerine değer verme 

Sevgi Aile birliğine önem verme 
Fedakârlık yapma 

Sorumluluk Kendine, çevresine, vatanına, ailesine 
karşı sorumlu olma 

 
 
Vatanseverlik 

Çalışkan olma 
Dayanışma 
Kurallara ve kanunlara uyma 
Tarihsel ve doğal mirasa duyarlı olma 
Toplumu önemseme 

 
Yardımseverlik 

Cömert olma 
Fedakâr olma 
İş birliği yapma 
Merhametli olma 
Misafirperver olma 
Paylaşma 

 
 
 
TARİH DERSİ ÜNİTE, KAZANIM SAYISI VE SÜRE TABLOSU 
9. SINIF 
 

                                

Ünite 

   

 

Kazanım 
Sayısı 

Ders 
Saati 

Oran 
(%) 

1. TARİH VE TARİH YAZICILIĞI 6 10 13,8 

2. KADİM DÜNYADA İNSAN 10 26 36,1 

3. İLK VE ORTA ÇAĞLARDA 
AVRASYA 

6 12 16,7 

4. İSLAM MEDENİYETİNİN 
DOĞUŞU 

5 12 16,7 

5. TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ 
KABÛLÜ VE ANADOLU'YA 
YERLEŞMESİ 

4 12 16,7 

TOPLAM 31 72 100 

 

 

10. SINIF 

                    Ünite    

 

Kazanım  Ders  Oran 

1. YERLEŞME VE DEVLETLEŞME 
SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 

4 10 13,9 

2. BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI 
SİYASETİ (1300-1453) 

5 14 19,4 

3. DEVLETLEŞME SÜRECİNDE 
SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 

3 8 11,1 

4. BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI 
MEDENİYETİ 

6 10 13,9 

5. DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-
1600) 

5 20 27,8 

6. SULTAN VE KAPU HALKI 2 4 5,6 

7. KLASİK ÇAĞDA OSMANLI 
TOPLUM DÜZENİ 

5 6 8,3 

TOPLAM 30 72 100 

 

11. SINIF 

                                

Ünite 

   

 

Kazanım 
Sayısı 

Ders 
Saati 

Oran 
(%) 

1. DEĞİŞEN DÜNYA 
DENGELERİ KARŞISINDA 
OSMANLI SİYASETİ (1600-
1774) 

4 12 16,7 

2. OSMANLI SOSYO-
EKONOMİK YAPISINDA 
BUNALIM VE DÖNÜŞÜM 

3 10 13,9 

3. AYDINLANMA ÇAĞINDA 
OSMANLI DÜŞÜNCE DÜNYASI 

2 8 11,1 

4. ŞARK MESELESİ VE DENGE 
STRATEJİSİ (1774-1914) 

2 10 13,9 

5. DEVRİMLER ÇAĞINDA 
DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM 
İLİŞKİLERİ 

5 16 22,2 

6. YURTTAŞ ASKERLİĞİ VE 
TOPYEKÛN HARP ÇAĞINDA 
OSMANLI ORDUSU 

2 6 8,3 

7. SERMAYE VE EMEK 3 6 8,3 

8. MODERN DÜNYADA 
DEĞİŞEN GÜNDELİK HAYAT 

2 4 5,6 

TOPLAM 23 72 100 

 

Kazanım, süre ve oranları en fazla olan üniteler; 
9. Sınıf: Kadim Dünyada İnsan 
10. Sınıf: Dünya Gücü Osmanlı (1453-1600) 
11. Sınıf: Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkileri 

 

TARİH ÖĞRETİMİNDE AMAÇLANAN YETERLİLİKLER 

 Kişilik gelişimi,  
 İnsan ilişkileri,  
 Yurttaşlık sorumluluğu  
 Ekonomik verimlilik,  
 Değişme ve yaşamla başa çıkma,  
 Evreni, dünyayı ve yurdumuzu tanımak için bilgi 

birikiminden yararlanma, 
 Bilişsel, psikomotor ve duyuşsal alanı da kapsamaktadır. 
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Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Dersinin Amaçları 

 19. yüzyıldan günümüze kadar dünyada ve Türkiye’de 

meydana gelen gelişmelere ilişkin bilgi edinmelerini 

sağlamak 

 Bu dönemde meydana gelen siyasi, sosyal, kültürel ve 

ekonomik gelişmelerin Türkiye’ye etkilerini ve 

Türkiye’nin 20. yüzyılda dünya olaylarındaki rolünü 

anlamak 

 Küreselleşen dünyada, siyasi, sosyal, kültürel ve 

ekonomik olayların çok boyutluluğunu ve karmaşıklığını, 

farklı bakış açılarıyla inceleyebilmek 

 21. yüzyılın gelişen ve değişen gereksinimlerine yanıt 

verebilecek ve geleceğe yönelik sağlam öngörülerde 

bulunabilecek beceriler geliştirmelerini sağlamak 

 Milli tarih ve kültürümüz konusunda bilinçli ve duyarlı, 

aynı zamanda dünyadaki farklı kültürlerle etkileşimde 

bulunabilen, entelektüel ve sosyal becerilere sahip 

bireyler olarak yetişmelerini sağlamak. 

 

TARİH ÖĞRETMENLİĞİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ ‘’ALAN 

EĞİTİM BİLGİSİ’’ 

Tarih Öğretmenliği Özel Alan Yeterliklerinden ‘Alan Eğitim 

Bilgisi’nin alt başlıkları şunlardır: 

1. Tarih Eğitiminin Amaçlarını ve yararlarını analiz edebilme 

2. Dünyada ve Türkiye’de Tarih Eğitiminin Gelişimini 

Değerlendirebilme 

3. Ergenlik Çağındaki Gençlerin Tarihsel Anlayışlarının Psiko-

Sosyolojik Temellerini Analiz Edebilme 

4. Öğretim Programlarını Uygulayabilme 

5. Materyal Geliştirebilme ve Kullanabilme 

6. Zümre Toplantılarına Katılarak Ortak Kararları Uygulayabilme 

7. Birinci ve İkinci Elden Kaynaklarla İlgili Uygulamalar Yapabilme 

8. Tarih Dersinde Okuma ve Yazma Stratejilerini Uygulayabilme 

9. Tarih Dersini Diğer Derslerle ve Çevreyle İlişkilendirebilme 

10. Aktif Öğrenme ve Yöntem ve Tekniklerini Uygulayabilme 

11. Tarih Öğrenmenin Gelişimini İzleyebilme ve Değerlendirebilme 

 

TARİH DERSİNDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 

     Performansa dayalı değerlendirme iki bölümden oluşmaktadır: 

Performans görevleri ve değerlendirme araçları. 

1. Performans görevleri: Performans görevleri belirli ölçütlere 

göre değerlendirilen öğrenme etkinlikleridir. Kısa süreli, uzun 

süreli ya da birden fazla beceriyi gerektiren projeler şeklinde 

olabilir. Performans görevleri öğrencilerin belirli bilgi ve becerileri 

gösterme ve uygulama yeteneklerini değerlendirmekte 

kullanılmaktadır. Performans görevleri sürecin ya da ürünün 

değerlendirilmesini sağlar.  

     Performans görevlerine örnek olarak yaratıcı performanslar  

(sergi,  dergi,  gazete, pano,  tarih şeridi, maket hazırlama, rol 

oynama vb.)dır. Yazılı görevler  (araştırma raporu, makale,  

kompozisyon, açık uçlu soruları cevaplama, projeler vb.), sunular, 

sınıf dışı çalışmalar (işlenecek konu hakkında bilgi toplama, metin 

okuma, biyografi yazma, görüşme yapma, etkinlikte kullanılacak 

materyalleri hazırlama vb.) gibi etkinlikler verilebilir. 

Değerlendirme yaparken kullanılabilecek araçlar ise şunlardır: 

     2. Değerlendirme Araçları 

     a) Not Alma (Anekdotsal Kayıtlar) 

     Not alma, öğretmenin dersin işlenişi ya da bir etkinliğin 

gerçekleştirilmesi sırasında öğrencilerin performanslarına ilişkin 

gözlemleri kaydetmesidir. Bu notlar bir dosyada ya da defterde 

toplanabilir. Notların üzerine tarih ve etkinliğin adının belirtilmesi 

gereklidir. Ancak, bu kayıtlar not verme amaçlı değil, gözlemleri 

kaydetmek için kullanılmalıdır. 

      b) Kontrol Listeleri 

     Kontrol listeleri,  gözlenilmesi istenen bilgi, beceri, işlem ve 

tutumların listesidir. Bunlar öğrencinin hedeflenen düzeye gelip 

gelmediğini belirlemek için kullanılır. 

     Kontrol listelerinin dersin işlenişi ya da etkinliğin 

gerçekleştirilmesi sırasında doldurulması daha yararlı olacaktır. 

Listeler sıklıkla kullanılabilecek şekilde tasarlanmalıdır. Kontrol 

listeleri gözlemlerin kaydı için kullanılmalı, not verme amaçlı 

kullanılmamalıdır. 

     c) Derecelendirme Ölçekleri 

    Derecelendirme ölçekleri, öğrencinin çalışma sırasında istenilen 

bilgi, beceri, işlem ya da tutumları ne oranda kazandığını tespit 

etmek için kullanılan araçlardır. Derecelendirme ölçekleri not 

verme amaçlı kullanılabilir. 

    d) Dereceli Puanlama Anahtarı 

    Dereceli puanlama anahtarı;  bir ürünün, çalışmanın, etkinliğin 

ya da cevabın niteliğinin değerlendirilmesinde kullanılan puanlama 

rehberidir. Dereceli puanlama anahtarı, öğrenci performansını 

belirli ölçütlerle değerlendirebilmek için hazırlanan bir çeşit 

derecelendirme ölçeği olarak da tanımlanabilir. Dereceli puanlama 

anahtarı, öğretmenin öğrencilerden beklentilerini açıkça belirttiği 

için öğrenme-öğretme sürecinde, hem öğrenciler hem de 

öğretmenler açısından yararlı bilgiler sağlar. Dereceli puanlama 

anahtarları sayesinde öğretmenin öğrencilerden beklentileri 

somut ve anlaşılır hâle gelir. Böylece öğrenciler, kendilerinden 

beklenenin ne olduğunu bilirler ve kabul edilebilir bir performans 

görevinin hangi ölçütleri karşılaması gerektiğini anlarlar. Dereceli 

puanlama anahtarı daha nesnel bir değerlendirme aracıdır. 

Öğrencinin performansı karne notu olarak değerlendirilecek ise 

değerlendirme aracı olarak dereceli puanlama anahtarının 

kullanılması önerilmektedir. 
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TARİH DERS KİTAPLARI 

Tarih ders kitapları 19,5 x 27,5 ebatlarında hazırlanır. 

Birinci kalite kâğıtlar kullanılır. 

Öğretmen kılavuz kitaplarında ebatlar serbesttir. İstenilen 

ebatlarda kitap yazılabilir. 

Tarih ders kitapları 5 yıl süreli olarak geçerliliğini sürdürür. 

 

TARİH ÖĞRETMEN TİPLERİ 

Ronald W. Evans, tarihin amacı, tarih yöntemleri, öğretmenlerin 

yapısını göz önüne alarak 5 tip tarih öğretmeni modeli 

oluşturmuştur; 

1. Hikâye anlatan (bir analitik idealist), 

2. Bilimsel tarihçi (bir analitik pozitivist), 

3. Relativist-reformcu (bir analitik rölativist), 

4. Kozmik (bir spekülatif, meta tarihçi), 

5. Eklektik (bir ana eğilimi olmayan) 

Hikâye Anlatan Tarih Öğretmeni Tipi (bir analitik idealist)  

Hikâye anlatanlar, insanlar ve olaylar hakkındaki etkileyici 

ayrıntıları vurgularlar ve diğer zamanların, insanların ve yerlerin 

bilgisinin tarih eğitimi için en önemli gerekçeyi oluşturduğunu 

ifade ederler. Bu öğretmenler öğretmen anlatımının baskın olduğu 

öğretmen merkezli bir eğitim yürütmektedirler ve sınıfta hikâye 

anlatımı yaygın yöntemdir. 

İçerik bilgisini vurgulamaları açısından esasicilere benzerler. 

Evans’a göre hikâye anlatanlar insanlar ve olaylar hakkındaki 

etkileyici ayrıntıları vurgularlar ve diğer zamanların, insanların ve 

yerlerin bilgisinin tarih eğitimi için en önemli gerekçeyi 

oluşturduğunu ifade ederler. 

Tarih öğretmeni kültürel mirasın sınıftaki temsilcisidir. Tarihi, 

geçmişle gelecek arasında kurulan bir köprü olarak tanımlayan 

hikâye anlatan öğretmenler, kültürel mirasın öğrencilere 

aktarılmasına büyük önem vermektedirler. 

Öğretmen merkezli olarak tarih derslerini anlatırlar. İçerik bilgisini 

vurgulamaları açısından esasicilere benzerler. 

 

Bilimsel Tarihçi Tarih Öğretmeni Tipi (bir analitik pozitivist)  

Bilimsel tarihçiler, tarihsel sorularda açık uçlu araştırmayı ve 

bilimsel nesnelliği vurgularlar. Genellikle akademik disiplinden 

alınma karmaşık kavramları çok sık kullanırlar. 

Bilimsel tarihçiler, kanıtlara kesin bir biçimde güven duyulmasını 

ve birinci elden kaynaklara eleştirel bir yaklaşım gösterilmesini 

isterler. 

Pragmatizm yöntemini kullanır. 

Bilimsel tarihçi, tarih yazımında ve sosyal bilimler araştırma 

geleneğinde olduğu gibi disipliner araştırmaya teşvik eder.  

Bilimsel tarihçilere göre tarih derslerinde açıklama ve yorumlar 

tarihi anlamlı hâle getirir. 

Tarih derslerinde öğrencilere tarihsel araştırma becerileri 

kazandırılmalıdır. 

Tarih dersinde kanıtlara mutlak güven duyulmalıdır. 

Tarih dersinde kaynaklar eleştirel bir yaklaşımla ele alınmalıdır. 

Bilimsel tarihçi öğretmenlere göre tarih dersinde öğrencilerin aktif 

olduğu etkinliklere yer verilmelidir. 

Öğrenci merkezli bir öğretim söz konusudur. Öğretmen sorun 

çözme yöntemini kullanarak ders işler. Bu öğretmenlerden her 

biri, öğrencilere açık uçlu sorular sorarak oldukça belirgin bir 

nesnellik girişimindedirler. 

 

Rölativist-Reformcu Tarih Öğretmeni Tipi (bir analitik 

rölativist)  

Evans’a göre bu gruptaki öğretmenler geçmişin günümüz 

sorunlarıyla olan ilişkisini vurgulamaktalar. 

 Tarihin güncel problemleri anlamada bir arka plan bilgisi olduğunu 

ifade etmekteler.  

Bu öğretmenler genellikle, geçerli kararlar verebilmek için tarihten 

ders çıkarılmasını doğru buluyorlar; geçici kanunların mümkün 

olduğunu, geliştirilmesi gerektiğini ve kanıtlar ışığında incelenmesi 

gerektiğini savunuyorlar.  

İnsanların ve olayların benzerliklerini dile getirirken rölativistler, 

tarih öğrenen öğrenciler için, tarihin günümüzle ilişkisini 

yakalamanın en önemli husus olduğunu söylüyorlar. 

Rölativistlerin en çok vurguladıkları nokta, tarih öğrencisinin şimdi 

ile geçmiş arasındaki ilgiyi kavramasına verdikleri önemdir. 

Eğitim bilimleri açısından bu öğretmenler, ilerlemeci ve yeniden 

inşacıdır. 

Bu öğretmenlerin her biri, tarihi öğrenmede ve günümüz 

dünyasında daha sorunsuz bir yaşam için geçmişi günümüz 

meseleleriyle ilişkilendirmede öğrencileri harekete geçireceğini 

keşfetmişlerdir. Onlar için tarih, günümüz çıkmaz ve problemlerine 

nasıl ışık tutacağı noktasında önemlidir. 

 

Kozmik Tarih Öğretmeni Tipi (Bir spekülatif, Meta Tarihçi) 

Kozmik tarih öğretmenleri, genellemeleri veya yasalarını, tarihin 

en ilginç yanını oluşturan bağlantılı olaylar olarak görmektedirler.  

Kozmik tarih öğretmenleri tarihte belirgin modeller 

görmektedirler; onlardan her biri farklı bir model görmesine 

rağmen çoğu döngüsel bir tarih görüşüne sahiptir. 

Kozmik tarih öğretmenleri tarih derslerinde ilahi bir kuvvete 

inanırlar. Onlara göre tarihi olaylar ilahi bir plan dâhilinde olur.  

Tarih dersleri din ve ahlak ile iç içedir. 
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Eklektik Tarih Öğretmeni Tipi 

Bu öğretmenlerden her biri çeşitlilik ve öğrencinin ilgisini 

vurgulamıştır. Öğrencilerin ilgisini çekmek için kolay uygulanabilir 

bir oryantasyon yaparlar. İlk dört gruptan farklı olarak bu 

öğretmenlerde baskın bir eğilim yoktur. Bu öğretmenlerin tarih 

anlayışı ve öğretim tarzları, geçmiş yaşamları da eklektiktir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TARİH ÖĞRETİMİ İLE İLGİLİ BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR 

     TARİH  HAFTA - GÜN 

                   EYLÜL                

Okulların Açıldığı Hafta İlköğretim Haftası 

1 Eylül Dünya Barış Günü 

19 Eylül Gaziler Günü  

25 Eylül - 1 Ekim 
Yangından Korunma Haftası 

(İtfaiyecilik Haftası) 

26 Eylül Türk Dil Bayramı 

                     EKİM  

1. Hafta Camiiler Haftası 

4 Ekim Hayvanları Koruma Günü 

4 Ekim Dünya Mimarlık Günü 

5 Ekim Uluslararası Öğretmenler Günü 

8 Ekim -12 Ekim  Ahilik Kültür Haftası 

13 Ekim  Ankara'nın Başkent Oluşu 

14 Ekim 
Dünya Standartlar Günü  

(Tüketiciyi Koruma Haftası) 

Ekim ayının 3. haftası Standartlar Haftası  

24 Ekim  Birleşmiş Milletler Günü 

29 Ekim - 4 Kasım Kızılay Haftası 

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 

31 Ekim  Dünya Tasarruf Günü 

KASIM  

29 Ekim - 4 Kasım Kızılay Haftası  

1 - 7 Kasım Türk Harf Devrimi Haftası 

2-8 Kasım  Lösemili Çocuklar Haftası 

6 Kasım Dünya Şehircilik Günü 

Kasım ayının 2. Pazartesi 

başlayan hafta 
Dünya Çocuk Kitapları Haftası 

10 Kasım Atatürk’ün Vefat Günü 

10 - 16 Kasım Atatürk Haftası 

16 Kasım UNESCO'nun Kuruluş Günü 

20 Kasım Çocuk Hakları Günü 

24 Kasım Öğretmenler Günü  

                 ARALIK  

2 - 9 Aralık Mevlana Haftası 

3 Aralık Dünya Özürlüler Günü 

5 Aralık Kadın Hakları Günü 

3 - 9 Aralık Vakıf Haftası 

10 Aralık gününü içine alan 

hafta 

İnsan Hakları Ve Demokrasi 

Haftası 

4 Aralık Dünya Madenciler Günü 

10 Aralık  Dünya İnsan Hakları Günü 

12 - 18 Aralık 
Tutum, Yatırım ve Türk Malları 

Haftası 

21 Aralık Dünya Kooperatifçilik Günü 

27 Aralık  Atatürk'ün Ankara'ya Gelişi 

                   OCAK  

Ocak ayının ilk haftası Veremle Savaş Eğitimi Haftası 

Ocak ayının 2. haftası Enerji Tasarrufu Haftası 

10 Ocak Gazeteciler Günü 

25 Ocak Dünya Cüzzam Günü 

25 - 31 Ocak Cüzzam Haftası 

26 Ocak Dünya Gümrük Günü 

                  ŞUBAT  

19 Şubat  Milli Eğitim Vakfı Kuruluş Günü 

28 Şubat Sivil Savunma Günü 

                    MART  

1 - 7 Mart Deprem Haftası  

Hikâye 

anlatan 

Öğretmen merkezli bir öğretim stiliyle 

hikâyeler anlatarak öğretir. 

 

 

Bilimsel 

tarihçi 

Tarih derslerinde öğrencilerin bir tarihçi gibi 

çalışmaları ve bilimsel nesnelliği yakalamaları 

için gayret gösterir. 

Rölativist- 

reformcu 

Geçmişin ve günümüzün sosyal problemleri 

üzerine yansıtıcı düşünmelerini sağlamaya 

çalışırlar. 

Kozmik Tarihsel süreci ilah ya da kader ile açıklar ve 

güncel sorunların çözümlerini geçmişte 

ararlar. 

Eklektik Öğretimdeki ihtiyaçları dikkate alarak 

öğrencilerin tarihe ilgilerini çekmeye 

çalışırlar. 



9 
 

Mart ayının ilk haftası Yeşilay Haftası 

15 - 21 Mart Tüketiciyi Koruma Haftası  

8 Mart Dünya Kadınlar Günü 

8 - 14 Mart Bilim ve Teknoloji Haftası 

12 Mart 
İstiklal Marşımızın Kabulü Ve M. 

Akif Ersoy’u Anma Günü 

16 Mart 
Öğretmen Okullarının Kuruluş Yıl 

Dönümü 

18 Mart Çanakkale Zaferi  

18 Mart Şehitler Günü  

21 Mart Nevruz gününü içine 

alan hafta 

Türk Dünyası ve Toplulukları 

Haftası  

21 Mart 
Uluslararası Irk Ayırımı İle 

Mücadele Günü 

21 - 26 Mart Orman Haftası 

22 Mart Dünya Su Günü 

27 Mart  Dünya Tiyatrolar Günü 

Mart ayının son pazartesi günü Kütüphaneler Haftası 

Son Hafta Vergi Haftası 

                 NİSAN  

1- 7 Nisan Kanserle Savaş Haftası 

4 Nisan  NATO Günü  

7 Nisan  Dünya Sağlık Günü 

8 - 14 Nisan  Sağlık Haftası 

10 Nisan  Polis Teşkikatı'nın Kuruluş Günü 

14 Nisan  Şehitler Haftası  

15 - 22 Nisan  Turizm Haftası 

20 - 26 Nisan  Kutlu Doğum Haftası 

23 Nisan  
Ulusal Egemenlik Ve Çocuk 

Bayramı 

23 Nisan gününü içine alan 

hafta 
Dünya Kitap Günü 

                      MAYIS  

28 Nisan - 4 Mayıs Kardeşlik Haftası  

Mayıs Ayının İlk Haftası  Bilişim Haftası  

Mayıs Ayının İlk Haftası  Trafik ve İlk Yardım Haftası  

Mayıs Ayının II. Haftası  Vakıflar Haftası  

5 Mayıs Avrupa Günü  

6 Mayıs Hıdrellez 

Mayıs ayının 2. Pazar günü Anneler Günü 

10 - 16 Mayıs Engelliler Haftası  

14 Mayıs Dünya Eczacılık Günü 

15 Mayıs Hava Şehitlerini Anma Günü 

15 Mayıs Uluslararası Aile Günü 

15 Mayıs Tarihini İçine Alan 

Hafta 
Aile Haftası 

18 - 24 Mayıs Müzeler Haftası 

19 Mayıs 
Atatürk’ü Anma Gençlik Ve Spor 

Bayramı 

19 - 25 Mayıs Gençlik Haftası 

29 Mayıs İstanbul'un Fethi  

                HAZİRAN  

5 Haziran Dünya Çevre Günü 

Haziran Ayının 2. Haftası Çevre Koruma Haftası 

3. Pazar Babalar Günü 

                  TEMMUZ  

1 Temmuz  Kabotaj ve Deniz Bayramı 

15 Temmuz 
15 Temmuz Şehitlerini Anma 

Demokrasi ve Milli Birlik Günü 

                  AĞUSTOS  

26-30 Ağustos Zafer Haftası 

30 Ağustos Zafer Bayramı 

 

 

OKUL DUVALARINDAKİ TÜRK BÜYÜKLERİ VE 

KAHRAMANLIK TABLOLARI 

MEB 1994 yılında 1994/44 nolu genelgesiyle okul duvarlarına 

asılan tablo ve resimlerin neler olacağını belirtmiştir. Genelgede 

‘Atatürk'ün "Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler 

yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır" sözlerinin gereği daha 

anlamlı ve etkili bir şekilde sergilenmiş olacaktır.’ sözlerine vurgu 

yapılmıştır.  

Genelgeye göre Preveze Deniz Savaşı, Mohaç Savaşı, İstanbul'un 

Fethi, İstiklâl Savaşı, İstiklâl Savaşı'nda mermi taşıyan Türk kadınını 

ifade eden tablolar, sanat değeri taşımalarının yanı sıra; bütün bu 

tarihî olayların öğrencilerin hafızasında canlanmasını, tarihî 

hatıraların ve milli duyguların canlı tutulmasını sağlayacaktır.  

 Türk büyüklerine ait portre ve resimler, Milletimize ve 

insanlığa hizmet etmiş, Atillâ, Alparslan, Osman Gazi, 

Fatih, Kanunî gibi tarihi büyükler;  

 İbn-î Sina, Farâbi, Yunus Emre, Mevlâna, Hacı Bektaşî 

Veli gibi düşünürler;  

 Arşimet, Edison gibi insanlığa hizmet etmiş ilim adamları 
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Ve diğer estetik değeri olan tablolar da öğrencilerimizde hem millî, 

hem de evrensel genel kültür birikimi sağlayacak, millî ve insanî 

değerleri geliştirecektir. 

 

TARİH EĞİTİMİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ 

XIX. yüzyıla kadar Osmanlı Devleti sınırlar içinde yer alan eğitim 

kurumları şunlardır: Medreseler, birden çok medresenin bir araya 

gelmesiyle oluşan Külliyeler (Külliyelerin içeriğine bakıldığında 

sosyal yanı da mevcuttur) , saray okulu Enderun, sınırların 

genişlemesiyle açılan, ihtisas ve meslek medreseleri, son olarak 

devletin geçirdiği süreç içerisinde oluşan Sıbyan mektepleridir. Bu 

yaygın eğitim kurumlarının dışında özellikle XVIII. Yüzyılla beraber 

sayıları az olan başka eğitim müesseseleri de açılmıştır. Bu son 

açılan okullar Avrupa tarzındaki askeri amaçlı kurumlardır. 

Osmanlı Devleti sınırları içerisinde XIX. yüzyıla kadar açılan her 

türlü eğitim kurumunda bilim olarak Tarih’e yer verilmemiştir. 

Eğitim kurumlarının müfredatlarında okutulan dersler arasında 

Tarih’ e yer yoktur. Sadece eğitim kurumlarında okutulan ders 

kitaplarının içeriğinde Tarih’ e veya tarihi konulara yer verilmiştir. 

Bu tarihi konular ise genel olarak dini menkıbelerden ibaret olup 

yahut Osmanlı hanedan ailesinin sebep olduğu kahramanlıklar 

üzerinde durulurdu. 

Osmanlı Devleti sınırları içinde yer alan her türlü eğitim 

kurumunda XIX. yüzyıla kadar bilimsel geçerliliği olan bir Tarih 

eğitimine yer verilmemesinin nedenlerini ise şu şekilde izah 

edebiliriz: Tarih, özellikle ülkemizde, aşağı-yukarı bir asır öncesine 

kadar bir ilim dalı olmaktan ziyade, ham bilgi seviyesinde 

bulunuyordu. Tarihçilikte insanlığın geçmişi hakkındaki mâlumatın 

birbiri ile alâkasız, irtibatsız şekilde ve muhakemesiz olarak, yani 

vak’alar arasında sebep-sonuç ilişkileri üzerinde durulmaksızın 

nakledilmesiyle iktifa ediliyordu. Tarih okurluğumuz, anlatımımız 

ve yazıcılığımız “ Nakilci veya Hikâyeci ” tarzdan öte değildi. XIX. 

yüzyıla kadar ülkemizde tarih eğitiminin hak ettiği yeri 

bulmamasını özetle Tarih’in uzun süre bir bilim olarak 

görülmemesine bağlayabiliriz. 

 

Meclis-i Umûr-ı Nâfia (Faydalı İşler Meclisi) (1838) 

     1838 yılında Sultan II. Mahmut tarafından eğitim reformlarını 

gerçekleştirmek için açılan Meclis-i Umûr-ı Nâfia, eğitim 

sistemimizin düzenleme işleriyle görevli ilk organı olduğu 

söylenebilir. Modern eğitim için gerekli olan teşkilatlanma bu 

meclisin kurulması ile sağlanmıştır.  Her çocuğun mesleğe 

atılmasında ilgi, istidat ve kabiliyetlerinin göz önünde tutulmasını 

ve buna göre bir eğitim ve öğretim tarzı izlemesi gerektiğini 

belirtmiştir. Eğitimde maddi cezanın kaldırılmasını belirten bu 

meclisin, eğitim kurumlarının düzenlenmesi konusunda hazırladığı 

ve Padişahın uygun gördüğü teklifler şöyledir; 

 Bu kurumların eğitim ve öğretim düzeninde görülen 
aksaklıkların giderilmesi, 

 Öğrencilerin sınıflara ayrılması, 
 Birinci kademenin ilk sınıflarında çocuklara yalnız okuma 

öğretilmesi, 
 İkinci kademedeki sınıflarda Türkçe öğretim yapılması, 
 İkinci kademeden mezun olanların Mekâtib-i Âliye’ye 

(Yüksek dereceli okullar) girebilmeleri.  
 

 

 

Tarih Eğitimi Açısından Önemi 

Osmanlı Devletinde Meclis-i Umur-ı Nafia’ya kadar eğitim genel 

olarak medreselerin kontrolünde idi. II. Mahmut bu meclis ile 

eğitimi medreselerin elinden alıp çağdaş bir şekilde devletin 

denetimine almak istemiştir. Bu meclisin hazırladığı raporlarda 

tarih eğitimi hakkında doğrudan bilgi yoktur. Fakat Osmanlı’da 

eğitimin ancak modern bilimlerle olacağını savunan bu meclis, 

tarih derslerinin okullarda okutulmasına zemin hazırlamıştır.  

     Mekteb-i Maârif-i Adliye 

Mekteb-i Maârif-i Adliye; İstanbul’da 1837-1838 tarihlerinde 

devlet dairelerine iyi, donanımlı memurlar yetiştirmek için 

kurulmuştur. II. Mahmud’un mahlası ‘adlî’ olduğu için bu adı 

almıştır. Hukuk eğitimiyle bir ilişkisi yoktur. 

     Osmanlılar ’da ilk rüştiye mektebi olan “Mektebi Maarif-i 

Adliye” çıraklık yoluyla yetişen memurların seviyesini yükseltmek 

ve yeni memurlar yetiştirmek amacıyla açılmıştır. 

     Bu ilk rüşdiyenin öngörülen dersleri içinde tarih dersi 

mevcuttur.  Bu dönemde basit ve umumi tarih kitaplarına ihtiyaç 

duyulmuş ve genellikle Fransızca kitaplardan çeviri yapılmıştır. 

 

TANZİMAT DÖNEMİ TARİH EĞİTİMİ 

Tanzimat Fermanını takip eden dönem, Osmanlı toplumunda 

eğitim açısından önemli değişim ve gelişmelerin yaşandığı bir 

dönem olmuştur. Bu değişim ve gelişmelerden birisi Saffet Paşa 

tarafından hazırlanan 1869 tarihli Maarif-i Umumiye 

Nizamnamesi’dir. Bu nizamnameyle beraber bir yandan eğitimin 

kurumsallaştırılması hedeflenirken, diğer taraftan halkın genelinin 

eğitimine yönelik önemli kararlar alınmıştı.  

Alınan bu kararlardan birisi, Osmanlı’da tarih öğretimiyle ilgiliydi 

ve tüzük ilk ve ortaöğretim kurumlarında tarihin öğretimini 

öngörmekteydi. Bu çerçevede, Sıbyan mekteplerinde Osmanlı 

tarihi, Rüştiyelerde ise Osmanlı tarihine ilaveten, genel tarihin 

öğretimi kararlaştırılmıştı.  

1869 öncesi Osmanlı halkının genelinin daha ziyade informel yolla 

öğrendiği tarih, bu tarihten itibaren ilk ve ortaöğretim düzeyinde 

formel eğitim alması öngörülen öğrencilere öğretilmeye başlandı. 

Bu çerçevede, XIX. Yüzyılın ikinci yarısı halkın geneline tarihin 

öğretiminin yaygınlaştırılması açısından bir dönüm noktasıdır. 

Tanzimat döneminde tarih ders kitaplarının sayısında artış 

yaşanmıştır. Özellikle Ahmet ve Süleyman Paşalar, okullarda 

okutulmak üzer tarih ders kitapları hazırlamışlardır. Bu çerçevede, 

Ahmet Vefik Paşa, okullarda okutulmak üzere Osmanlı tarihi 

yazmıştır. Buna ilaveten, Süleyman Paşa, askerî okullar için lise 

düzeyinde kullanılmak üzere tarih ders kitabı hazırladı. 

 

Meclis-i Maârif-i Muvakkat (1845) 

Osmanlı Devleti’nde 1845 yılında kurulan ve okullara program 

hazırlamakla görevli geçici eğitim-öğretim meclisidir. Bu meclisin 

görevi eğitim reformları için gerekli önerileri hazırlamaktı. 

Hazırladığı öneriler arasında darülfünun (üniversite) kurulması ve 

bu üniversitede okutulacak kitapların hazırlanmasını sağlamak 

vardır.  

 Bu geçici meclisin en önemli işlerinden biri Encümen-i Daniş adı 

verilen bilim kurulunun kurulmasını sağlamak olmuştur. Ahmet 
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Cevdet Paşa’nın ‘Tarih’i Cevdet’ adlı eseri bu kurul yardımıyla 

çıkmıştır. Eser, Osmanlı Devleti'nin 1774-1825 seneleri arasındaki 

olaylarını anlatmaktadır. Eser Osmanlıcanın en güzel 

örneklerinden biri olarak kabul edilmektedir. 

Mülkiye Mektebi  

     Mülkiye Mektebi’nin amacı, kaymakamlık ve müdürlük gibi idari 

görevler yapacak memurları yetiştirmektir. 12 Şubat 1859’da 

açılmıştır. Burada da Tarih dersleri verilmiş hatta mezun olanlar 

tarih öğretmeni olarak istihdam edilmiştir. 

Bu okulda Mizancı Murad (1854-1917), Abdurrahman Şeref Efendi 

(1853-1925), Ali Kemal (1869-1922) ve Yusuf Akçura (1879-1935) 

vb. öğretmenlerin, geleneksel tarih anlayışına modern bir bakış 

açısıyla yeni bir şekil verdikleri söylenebilir. 

PÜF NOKTA:  Faik Reşit Ünat’a göre sivil okullar arasında 

programında ilk defa tarih dersine yer veren okul, 1859’da 

öğretime başlamış olan Mekteb-i Mülkiye’dir.  

Mektebi Mülkiye cumhuriyet döneminde İstanbul’dan Ankara’ya 

taşınarak bugünkü Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesine 

dönüşmüştür. 

 

Maârif-i Umûmiye Nizamnamesi  (Genel Eğitim Tüzüğü) 

(1869) 

     Maarif-i Umumiye Nizamnamesi Fransızların istekleri göz önüne 

alınarak Maarif Nazırlığı yapan Saffet Paşa’nın emriyle Sadullah 

Paşa tarafından kaleme alınmıştır. Nizamnamenin hazırlanmasına 

diğer katkıda bulunanlar ise, Şurây-ı Devlet Maarif Dairesi Başkanı 

Kemal Paşa, Recaizade Mahmut Ekrem, Ebuziya Tevfik, Mehmet 

Mansur, Dadyan Artin gibi dönemin önde gelen aydınları idi. 

     Maarif-i Umumiye Nizamnamesinin hazırlanmasında 

Fransızların Osmanlı’ya verdiği nota da etkili olmuştur. Fransa 

Osmanlı’ya eğitim ile ilgili reformlar yapmasını istemiştir. Bu 

notadan iki yıl sonra ise Maarif-i Umumiye Nizamnamesi yürürlüğe 

girmiştir. 

     Maarif-i Umumiye Nizamnamesi 5 bölüm ve 198 madde olarak 

hazırlanmıştır. Osmanlı eğitim sistemi ile ilgili hemen her konuya 

uygun bir kanun özelliğindedir. 

     Nizamname ilkokuldan üniversiteye tüm öğretim 

kademelerinde yapılacak eğitim ve öğretimin özelliklerini; 

okutulacak dersleri, kayıt kabul işlerini, kız ve erkek çocukların 

öğrenimlerini ne şekilde yapacaklarını idarecilerin, hizmetlilerin ve 

öğretmenlerin aylık ücretleri gibi konuları bir kurala bağlıyordu. 

 
Maarif-i Umumiye Nizamname ile örgün eğitim, ilk, orta ve yüksek 
şeklinde derecelendirilmiştir. Bunlar Mekâtib-i Sıbyâniye, Mekatib-
i Rüştiye, Mekâtib-i İdadîyi, Mekâtib-i Sultaniye, Mekatib-i Âliye 
olmak üzere beş kısma ayrılmıştı.  
     1869 Maarif Nizamnamesinin gündeme getirdiği yenilikler, 
yapmaya çalıştığı ıslahatlar arasında medreseler ile ilgili herhangi 
bir düzenleme yoktur. 
     Esasen 1869 Maarif-i Umumiye Nizamnamesi ile aşağıdaki 
yenilikler amaçlanıyordu;  
1.      İlköğretimi zorunlu hale getiriyordu. Yani sıbyan, mahalle ve 
köy okullarında ilköğretim zorunlu olmuştur. Her mahalle ve köyde 
en az birer sıbyan okulu bulunacaktır. 
2.      Okulların eğitim süresi dört yıl olarak belirlenmiştir. 
3.      Rüştiyelerin en az 500 haneli kasabalarda açılması öngörüldü.  

.     İdadiler 1000 haneli merkezlerde açılacaktı. Sultanilerin vilayet 
merkezlerinde kurulması kararlaştırıldı. 
5.      Öğretmenlerin iyi yetişmeleri ve itibarlarının artırılması için 
çareler arıyordu. 
6.      Maarif Nezareti teşkilatında da yenilikler getiriyor,  vilayet 
maarif meclisleri teşkil ediyordu. 
7.    Öğrencileri daha iyiye motive edecek yöntemler getirmeye 
çalışıyordu. Öğrencilerin okulu ve öğretmenleri sevmeleri için 
çeşitli önlemler alınacaktı. 
8.      Eğitim - öğretim giderleri için halkın da maddi katkıda 
bulunması için tedbirler alıyordu. 
9.      İlmi faaliyetlerde bulunan kurum ve kuruluşların 
yaygınlaştırılması amaçlanıyordu. 
10.    Eğitimin maddi yönü için halkın yardımı isteniyordu. 
 

PÜF NOKTA: Maarif i Umumiye Nizamnamesi ile tarih dersleri 

resmi ders programına konularak zorunlu hale getirilmiştir. 

İlköğretimin birinci sınıfı hariç ilk, orta ve yüksekokullarda tarih 

dersleri zorunlu olmuştur. 

Örnek Soru: Aşağıdakilerden hangisi ile tarih dersi, öğretimin 

bütün basamaklarında zorunlu tutulmuştur? ( 2013 ÖABT) 

A) 1857 Meclis-i Maarif Komisyonu kararları 
B) 1933 Darülfünun Reformu 
C) 1913 Muvakkat Tedrisat-ı İbtidaiye Kanunu 
D) 1924 Tevhid-i Tedrisat Kanunu 
E) 1869 Maarif-i Umumiye Nizamnamesi 
 

II. ABDÜLHAMİT DÖNEMİ TARİH DERSİ 

   Tanzimat döneminden önce, modern anlamda okul kitapları 

mevcut değildi. Sıbyân mekteplerinde esas metin Kur’ân’dı, bunun 

yanı sıra çoğunlukla Birgivi Mehmed Efendi’nin Elifbâ cüzü 

okutulmuştu. 

  II. Abdülhamit dönemi Osmanlı devletinde milliyetçilik fikirlerinin 

en yoğun olduğu dönemlerden biridir. Bu dönemde II. Abdülhamit 

Han, devleti bir arada tutmak ve ‘Osmancılık’ fikrini halka 

benimsetmeye çalışmıştır. Fransız ihtilalinin yaydığı milliyetçilik 

fikirleri balkanlarda etkisini iyiden iyiye hissettirmeye başlamıştı. 

     II. Abdülhamit dönemi ne yazık ki tarih dersleri açısından pek iç 

açıcı bir dönem olmamıştır. II. Abdülhamid döneminde sıbyan 

mekteplerinden tarih dersi kaldırılmıştır. Daha sonra rüştiye 

mekteplerinden ise umumi tarih kaldırılmıştır. Rüştiye 

mekteplerinde ise tarih dersi sadece Tarih-i Osmanî ile 

sınırlandırılmıştır. 

     II. Abdülhamit döneminde yazılan kitapların amacı halkın 

saltanata olan bağlılığını arttırmaktı. Bu dönemde idadilerde ve 

rüştiyelerde kullanılacak tarih ders kitaplarının yazımında farklı 

yöntemler kullanılmıştır. İlk önce idadilerde kullanılacak tarih ders 

kitaplarının yazılması istenmiştir. İdadilerde yazılan tarih kitabı 

halkın padişahı sevmesine yönelik olmalıydı. Rüştiyelerde 

okutulacak tarih ders kitapları ise kapsamının dar olmasına dikkat 

edilerek ve idadiler için hazırlanan kitapların özeti olacak şekilde 

hazırlanması istenmiştir. 

Buna ilaveten, Rüştiyelerde ise Fransız İhtilali’nin etkilerinin 

gençler arasında yayılmasını engellemek için, genel tarih dersleri 

kaldırıldı.  
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Mekteb-i İptidai (1891) 

     1891 yılında “mekteb-i iptidai” olarak bilinen ilkokullar için, ilk 

detaylı program yapılmış, Millî Eğitim Sistemi’nde geniş bir 

düzenleme hareketine tanık olunmuştur. Bu düzenlemelerle: 

1. Şehir ve kasaba ilkokulları üç yıla indirilirken, köy ilkokulları dört 

yıl olarak kalmıştır. 

2. Osmanlı Tarihi ve Coğrafyası gibi dersler, önce köy okulları 

programından, sonra da bütün programlardan çıkarılmış, din ve 

ahlâk derslerinin saatleri artırılmıştır. 

Tedrisat-ı İptidaiye Kanunun Muvakkatı  (Geçici ilköğretim 

Kanunu)    (1913) 

     23 Temmuz 1908’den önce ise bazı vilayetlerde özel ana 

mektepleri açılmıştır. Bu tarihten sonra da İstanbul’da bazı özel 

ana mektepleri açılmıştır.  

     1913 tarihli “Tedrisat-ı İptidaiye Kanunun Muvakkatı” ilköğretim 

öncesi hakkında hükümler getirmiş ve 1915’de Ana Mektepleri 

Nizamnamesi yayınlanmıştır. Bu düzenlemeler sonucu büyük 

kentlerde anaokulları çoğalmaya başlamıştır. 

     1913’de “Tedrisat-ı İptidaiye Kanunu Muvakkatı” ile altı sınıfa 

çıkarılan ilkokulların programı yeniden düzenlenmiş ve ilkokullarda 

Resim İş, Müzik, Beden Eğitimi, Ziraat, Ev İdaresi, Biçki-Dikiş vb. 

derslere yer verilerek müfredata yeni eklemeler yapılmıştır.  

     6 sınıfa çıkarılan ilkokullarla aynı zamanda 5 yıllık ilkokullar da 

sistemde yer almış ve bu dağınıklık da sistemsizliğe yol açmıştır.1 

     Bu yasa ile ilköğretim zorunlu olmuştur. 7-13 yaşları arasındaki 

bütün erkek ve kız çocuklarını kapsamaktadır.  İlköğretimin parasız 

olduğu da hükme bağlanmıştır ayrıca. 

Tedrisat-ı İptidaiye Kanunu ile ilköğretimin okul sistemi dışında da 

yapılabileceği belirtilmiştir. İlköğretimin merkezi devlet örgütü ve 

yerel yönetimler yanında özel kişi, şirket ve cemaatler tarafından 

da yapılabileceği düzenlenmiştir. 

Bu yasa cumhuriyetin ilanından sonra bile uzun yıllar Türk eğitim 

sisteminin dayanağı olmuştur. 1961 tarihinde çıkan ‘İlköğretim 

Eğitim ve Öğretim Yasası’na kadar devam etmiştir. 

Eğitim öğretim faaliyetlerinin parasız olduğu ilk kanun olması 

yönünden önemlidir. 

Darülfünun 

     Batıdaki Üniversitenin karşılığı olarak tesis edilmeye çalışılan 

Darülfünunu, Osmanlı Devleti’nin Batılaşma sürecinde kurma fikri 

ilk defa 1845 yılında Muvakkat Maarif Meclisi tarafından ortaya 

konmuştur. 

    Maarif-i Umumiye Nizamnamesi ile Darülfünun-ı Osmanî adıyla 

bir üniversitenin açılması uygun görülmüştür. Yüz doksan sekiz 

maddeden oluşan Maarif-i Umumiye Nizamnamesinin, elli 

maddelik kısmı darülfünuna ayrılmıştır. 

Önemli: Darülfünun’da okutulan ilk tarih dersi “Tarihi Hikmet”tir.   

 

 

                                                           
 

 

LİSELERDE TARİH ÖĞRETİMİ 

1924’te ortaöğretim müfredat programlarında değişime 

gidilmiştir. İlk iş olarak Osmanlı’dan kalan “Sultani” 

programlarında yer alan Cumhuriyet’in eğitim ve kültür politikası 

ile çelişen konular ayıklanmıştır. 

“Liselerin Birinci Devresinde (Orta Mektep) okutulan tarih 

derslerinin çerçevesi, Eskiçağ uygarlıkları, Orta Asya’da Türkler, 

ortaçağda Avrupa, İslam tarihi, Selçuklular, Anadolu beylikleri, 

Osmanlı’nın kuruluş ve yayılması, yeniçağdan “Asrı-ı Hazır” 

Avrupa, Dünya, Osmanlı İmparatorluğu tarihlerini ve Türkiye 

Cumhuriyeti’nin kuruluş sürecindeki gelişmeleri içermektedir. 

1925 ders yılında liselerde okutulacak olan kitaplarını da bir liste 

halinde okullara bildirmiştir. Bu listede orta mektepler tarih 

dersleri için kabul edilen kitaplar şöyle verilmiştir. 

1.Sınıf -Yeni Tarihi Umumi (Birinci Kısım), Ali Reşat Bey 

-Tarihi Umumi (Birinci Kısım), Ahmet Refik Bey 

2.Sınıf -Yeni Tarihi Umumi (Birinci Kısım), Ali Reşat Bey 

-Türkiye Tarihi, Köprülüzade Mehmet Fuat Bey 

3. Sınıf -Türkiye Tarihi, Hamid ve Muhsin Beyler 

“1924 Liselerin İkinci Devre Müfredat Programı’ndaki tarih dersleri 

ağırlıklı olarak Avrupa tarihi, Dünya tarihi ve Türklerin bu tarihler 

içerisindeki yerine ayrılmıştır. Bu nedenle programda Türk 

tarihinin Orta Asya, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ve İslam 

tarihine sadece Avrupa ve dünya olayları ile ilişkisi bağlamında yer 

verilmiştir. 

Türk Tarih Tezi 

     Afet İnan’ın 1928 yılında okuduğu Fransızca bir coğrafya 

kitabında karşılaştığı; Türklerin sarı ırktan olduğuna dair bir 

bölümü Atatürk ile paylaşması ve Atatürk’ün de bunun üzerine 

Türk tarih tezi araştırmalarına başlanması için talimat verdiği 

araştırmadır. 

Türk Tarih Kurumu da bu çalışmaları yürütmek üzere 15 Nisan 

1931 tarihinde kurulmuştur. Türk Tarih Tezi’nin tartışıldığı I. Türk 

Tarih Kongresi, 2-11-1932 tarihinde Ankara’da yapılmıştır. 1935 

yılında, tarihçi ve öğretmen yetiştirmek üzere Dil ve Tarih-Coğrafya 

Fakültesi kuruldu. 

Daha sonra özeti çıkarılarak 30 bin adet basılan ‘Türk Tarihinin Ana 

Hatları Methal Kısmı’ Türk Tarih Tezi’nin ana yapısını barındırması 

bakımından önemlidir. Çünkü bu eserde dile getirilen tarihsel 

tezler, daha sonra yazılacak Tarih I-IV ders kitapları ve toplanacak 

Türk Tarih Kongrelerinin bir anlamda omurgasını oluşturmuştur. 

 

PÜF NOKTA: Türk Tarih Kongresinde tarih eğitimi ile ilgili sunulan 

bildiriler: 

Avram Galanti – ‘Yerli Tarih Kitabı’ 

Sadri Maksudi Arsal – ‘Tarihin Amilleri’ 

Halil Ethem – ‘Müzeler’ 
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Reşat Galip – ‘Türk Irk ve Medeniyet Tarihine Umumi Bir Bakış’ 

Yusuf Akçura – ‘Tarih Yazmak ve Tarih Okumak’ 

 

HEYET-İ İLMİYELER 

Heyet-i İlmiyeler yeni Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin eğitim 

politikalarının belirlendiği, eğitim meselelerinin tanınmış 

eğitimcilerin fikir, düşünce ve tecrübelerinden yararlanarak 

tartışılıp karara bağlandığı ve belli bir uygulama gücü olan ilmî 

toplantılardır. Heyet-i İlmiye, Cumhuriyetin ilânından bir kaç ay 

öncesinden başlamak üzere 1926 yılına kadar üç defa toplanmıştır.  

Birinci Heyet-i İlmiye Çalışmaları 

Eğitim tarihimizde ilk sistemli çalışma olarak yer alan birinci Heyet-

i İlmîye; bakanın başkanlığında, müsteşar, bakanlık genel 

müdürleri, ilgili bakanlıkların temsilcileri, üniversite profesörleri, 

yüksekokul müdürleri, çeşitli tür ve derecedeki eğitim 

kurumlarının temsilcilerinin katılımlarıyla 15 Temmuz - 15 Ağustos 

1923 tarihleri arasında aşağıda gösterilen konuları görüşmek üzere 

Ankara'da toplanmıştır. Dönemin Bakanı İsmail Safa Bey’dir. 

Birinci Heyet-i ilmiye toplantısında görüşülen konular: 

1. Millî Eğitim Yürütme Programı 

2. Millî Hars  

3. Üstün Değerde Müracaat Kitaplarının Dilimize Çevrilmesinde 

Takip Olunacak Esaslar 

4. İstatistik Genel Müdürlüğü Teşkilatı 

5. Millî Büyük Sözlük 

6. Millî Müzik, Millî Dil ve Edebiyat 

7. Millî Tarih Kitaplığı 

8. Millî Hazine Evrakı 

9. Millî Tarih ve Coğrafya Enstitüleri 

10. Etnografya Müzesi 

 11. Millî Müze 

12. Okul Müzesi 

13. Ankara'da Yüksek Seviyede Dersler 

14. İlkokul Programlarında Değişiklikler 

15. İlköğretimden Sonra Hayatî Öğretim Programı 

16. İlköğretim Kararnamesinin Değiştirilmesi Teklifi 

17. Kız ve Erkek Öğretmen Okulları Tüzük ve Programları 

18. Sultanîlerde Teşkilat ve Öğretim Süresi ve Sultanî Admın 

Değiştirilmesi 

19. Lise İzcilik Esas Teşkilatı 

20. Teftiş Kurulu Tüzük Teklifi 

21. Eski Eserler Tüzüğü 

22. İstanbul Kız ve Erkek Öğretmen Okullarında Orta Kısım Açılması 

23. Galatasaray Lisesinin Teşkilat ve Programları 

24. Yüksek Öğretmen Okulu Öğrencilerine Mesleki Bilgiler 

Verilmesi 

25. Din Eğitimi Esasları 

 

İkinci Heyet-i İlmiye Çalışmaları 

Eğitim ve kültür sorunlarını görüşmek üzere Ankara'da 1924 

yılında yapılan İkinci Heyet-i İlmiye toplantısına Millî Eğitim 

Bakanlığı'ndan müsteşar, öğretim daireleri müdürleri, bir kısım 

üniversite profesörleri, kız ve erkek öğretmen okulları ve lise 

müdürleri katılmışlardır. Dönemin bakanı Vasıf Bey (ÇINAR)’dir. 

İkinci Heyet-i İlmiyenin aldığı kararlar arasında; 

1. İlkokul öğretim süresinin altı yıldan beş yıla indirilmesi 

2. Ortaokul ve liselerin ayrı ayrı birer bölüm hâline getirilmesi ve 

her ikisinin sürelerinin üçer yıl olarak tespit edilmesi, böylece orta 

öğretimin yedi yıldan altı yıla indirilmesi 

3. Öğretmen okullarının öğretim sürelerinin dört yıldan beş yıla 

çıkarılması 

4. Kız liselerinin de erkek liseleri gibi tam sınıflı hâle getirilmesi 

5. Ortaokul, lise ve öğretmen okulu programlarının genişletilerek 

sosyoloji derslerinin eklenmesi 

6. İlkokul öğretim programlarının geliştirilmesi 

7. Ders kitaplarının yazdırılması gibi konular bulunmaktadır. 

İkinci Heyet-î İlmiye’nin gündeminde yer alan konularla ilgili 

inceleme komisyonları kurulmuş, komisyonlarca hazırlanan 

raporlar genel kurulda tartışılmış, alınan kararların büyük bir kısmı 

uygulamaya konulmuştur. 

 

Üçüncü Heyet-î İlmiye Çalışmaları  

Gelişmekte olan eğitim örgütünün köklü sorunları ile meşgul 

olmak amacıyla 27 Aralık 1925 tarihinde Ankara'da Üçüncü Heyet-î 

İlmiye toplantısına Millî Eğitim Bakanlığı müsteşarı, bakanlık 

müfettişlerinden bazıları ile genel müdür ve daire müdürlerinden 

bir kısmı, lise ve öğretmen okulu müdür ve öğretmenleri 

katılmışlardır. Dönemin Bakanı Mustafa Neceti Bey’dir 

Üçüncü Heyet-i İlmiye bu toplantıda; 

1. Devlet ve il bütçelerinden Millî Eğitim Teşkilatına ayrılan 

ödeneklerin daha yararlı bir şekilde kullanılması 

2. Okullara kayıt için başvuran çocukların, tümünün kabul 

edilmeleri için okul kapasitelerini artırıcı önlemlerin alınmaması 

3. Liselerin yeniden düzenlenmesi ve belirli merkezlerde kuvvetli 

liseler açarak yavaş yavaş çoğaltılması 

4. Öğretmen okulları ile diğer meslek okullarının, belirli 

merkezlerde toplanması güçlendirilmesi 

5. Gündüzlü ortaokullarda karma öğretim uygulaması 

6. Stajyer öğretmenlere verilecek pedagojik formasyonun 

esaslarının tespit edilmesi 
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7. Talim ve Terbiye işleri ile meşgul olmak üzere bir "Talim ve 

Terbiye Dairesi" kurulması gibi önemli konular görüşülmüş ve 

gerekli kararlar alınmıştır. 

 

I. Milli Eğitim Şurası (17-29 Temmuz 1939) 

Şûrada Alınan Kararlar 

1. Üç sınıflı köy okullarının beş sınıfa çıkarılmıştır. 

2. Okullarda derslerin öğleden önceye alınması ve öğle 

sonralarının ortaokullarda isteğe bağlı, liselerde mecburi olarak 

öğretmenlerin yönetiminde serbest ve ortak faaliyetlere ayrılması 

konusunda yapılan öneriler kabul edilmiştir. 

3. Ortaöğretim kurumlarının il ihtiyacına göre bir planı 

hazırlanmıştır. 

4. Erkek teknik, kız teknik ve ticaret öğretim kurumlarının 

yönetmelikleri ve öğretim programları incelenip karara 

bağlanmıştır. 

Şûraya getirilen konularda en önemlisi okul ders kitaplarıyla ilgili 

olmuş ve tek tip kitap (devlet kitabı) sistemine gidilmesi teklif ve 

kabul edilmiştir. 

5. Yüksekokul ve fakülteler Millî Eğitim Bakanlığına bağlanmıştır. 

 

II. Milli Eğitim Şurası (15-21 Şubat 1943) 

Şûrada Alınan Kararlar: 

 II. Millî Eğitim Şûrasında; 

1. Bütün eğitim kurumlarında anadili çalışmalarında verimin 

artırılması 

2. İlk ve orta dereceli okullarda tarih dersleri programları ile ders 

kitaplarının çocuğun seviyesine uygun olmadığı 

3. Mesleki ve teknik okullar için ayrı kitap yazılması 

4. Kitaplara tarihî okuma parçaları eklenmesi 

 5. Millî tarihe ağırlık verilmesi  

6. Ortaokul ve lise tarih öğretmenliklerine yalnız bu alanda 

öğretmen yetiştiren kurumların mezunlarının atanması 

7. Liselere sanat tarihi dersi konulması önerilmiş, bu teklifler 

Şûra'ca uygun görülmüştür: 

Ayrıca; 

a) Ahlâk eğitiminin amacı 

b) İdeal Türk çocuğu 

c) Türk ahlâkının başlıca toplumsal ve kişisel ilkeleri 

d) Ahlâk eğitimi için her dereceli okullarımızda ve dışında alınması 

gereken tedbirleri belirten rapor Şûra'da incelenip kabul edilmiştir. 

 

     II. Milli Eğitim Şurası’nda tarih programı ile ilgili görüş bildiren 

kişilerden biri Gazi Enstitüsü hocalarından Ziya Talat’tır. Tarih 

öğretim programlarının öğrencilerin yaş ve duygularının dikkate 

alınarak hazırlanması gerektiğini söylemiştir.  

   Sadrettin Celal Antel, tarih ders kitaplarının barışa dayandırılarak 

yazılmasını istemiştir. Ona göre tarih ders kitaplarından kin, nefret, 

düşmanlık gibi ibareler kaldırılmalıdır.  

     II. Milli Eğitim Şurasında tarih kitaplarının ‘Cooperation 

Intellectuelle’ adı verilen uluslararası standartlara göre yazılma 

fikri kabul edilmemiştir. Çünkü bu dönemdeki tarih kitapları 

Atatürk’ün önerileriyle bilimsel heyetler tarafından milli olarak 

yazılmaya çalışılmıştır.  

Synchronik (Senkronik) Tarih Tabloları: Şûra üyelerine göre 

verimli bir tarih eğitimi için “tarih olaylarının geçtiği yerlerde 

devletlerin genişlemesi haritalar üzerinde gösterildiği halde zaman 

fikrinin kavranması için talebenin elinde yardımcı vasıtalar 

bulunmamaktadır. Hâlbuki dünya tarihinde olup bitenleri 

kolaylıkla takip edebilmek için ‘synchronik’ levhalara ihtiyaç vardır. 

Bunlar öğrenciyi soyut rakamları ezberleme derdinden 

kurtaracaktır. Bunun için ‘histomap’ sistemi üzerine senkronik 

tablolar Maarif Vekilliğince hazırlatılmalıdır. Histomap, 

öğrencilerin dünyanın değişik yerlerinde gerçekleşen ve olayları eş 

zamanlı ve karşılaştırmalı olarak görebilecekleri bir materyaldir. 

19. yüzyılda tarih eğitimindeki önemi kavranmış ancak Türkiye’de 

1943 yılında derslerde yardımcı materyal olarak kullanılmasına 

karar verilmiştir. 

2. Dünya tarihinin önemli olaylarını, kültür hareketlerini 

mukayeseli bir tarzda göstermek için ‘zaman tabloları’ 

yaptırılmalıdır.  

3. Tarih Atlasları: Mevcut atlaslar büyük boşluğu ancak kısmen 

telafi ettiği için tarihî vakalara sahne olan yerlerin ve devletlerin 

muayyen zamanlardaki yayılışını göstermek için daha iyi atlaslar 

vücuda getirilmelidir. Günümüzde de gerek tarih atlaslarının 

gerekse tarih haritalarının ihtiyacı karşıladığı ve yeterli olduğunu 

söylemek güçtür.  

4. Hicri tarihi miladi tarihe çeviren kılavuzlar çoğaltılmalıdır.  

5. Resim Koleksiyonları: Üniversite ve yüksekokullarda klasik sanat 

eserlerinin kopyaları ile dolu müzeler kurulmalı, orta ve 

ilkokullarda ise büyütülmüş fotoğraf koleksiyonlarından 

faydalanılmalıdır. Bu müzelerin kuruluşunun günümüzdeki tarih 

eğitimi açısından da önemli olacağını söylemek mümkündür. 

6. Tarihî şahıslar ve sanat eserlerini projeksiyon makinesi ile de 

göstermek mümkündür. Maarif müdürlüğü okul müzesi ilgili 

dairelerle iş birliği yaparak projeksiyon camları hazırlamalı ve 

bunları muayyen bir programa göre bir okuldan diğer okula 

yollamak işini düzenlemelidir.  

7. Film ve radyodan ders vasıtası olarak okullarda önemle 

faydalanmak imkânları aranmalıdır.  

8. Öğretmen ve talebeler için yardımcı kitaplar yazdırılması.  

Bu maddelere ek olarak Tevfik Sağlam tarafından önerilen seyyar 

tarih müzesi uygulaması vardır. Daha önce Almanlar tarafından 

Hıfzısıhha Seyyar Tarih Müzesi olarak hayata geçirilen, Türkiye’de 

de faydalı olacağına inanılan bu müze tarih öğretmenlerinin, 

öğrencilerin ve halkın tarih üzerine ilgilerinin çekilmesi 

amaçlanmıştır. Bu düşüncenin de tarih müzeciliğini öngörmesi 

bakımından ileri olduğunu, seyyar müze fikrinin ise daha önemli 

pedagojik bir öneri olduğunu söylemek mümkündür. Zira bugün 

tarih derslerinde müzelerin etkin bir biçimde kullanımı yanında 

kanıt temelli öğrenme faaliyetlerinin de rolü bilinmektedir. 
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III. Milli Eğitim Şurası (2-10 Aralık 1946) 

  III. Milli Eğitim Şurasında teknik okullardaki tarih eğitimi üzerine 

bazı kararlar alınmıştır. 

 

IV. Milli Eğitim Şurası (23-31 Ağustos 1949) 

     Tarih eğitimi üzerine alınan 3 madde vardır. Bunlar;  

 Tarih ders kitaplarına lügat ve bibliyografya eklenmesi 

görüşülmüştür. Bu uygulama bugün de devam 

etmektedir. 

 İlkokulda okutulan tarih derslerinin çocukların 

psikolojisine göre yeniden düzenlenmesi kabul 

edilmiştir. 

İlkokullarda ayrı ayrı okutulan tarih, coğrafya ve yurttaşlık bilgisi 

derslerinin tek bir ders halinde okutulmasına karar verilmiştir. 

     Bu şurada tarih ders programları ile ilgili görüşlerini belirten kişi 

İhsan Üngüt’tür. İhsan Üngüt, ilkokullar için hazırlanan tarih 

programının bu yaştaki öğrenciler için çok ağır olduğu, tarih ders 

kitaplarının sadeleşmesi gerektiğini belirtmiştir. 

XII. Milli Eğitim Şurası (18-22 Temmuz 1988) 

1988’de XII. Millî Eğitim Şûrası’nda ele alınan tarih derslerinin, 

“Türk tarihinin bütünlüğünü”, olayların sebep ve sonuç ilişkilerini 

ortaya koyacak ve tarih şuuru ve perspektifi kazandıracak şekilde 

ele alınmasına karar verilmiştir. 12 Eylül Askerî Darbesi sonrasında 

toplanan bu şûrada özellikle Türk tarihine vurgu yapılması ve 

öğretiminin sebep–sonuç ilişkisi içinde verilmesinin 

kararlaştırılması dönemin hâkim politik havasından 

kaynaklanmıştır. 

 

ATATÜRK VE TARİH EĞİTİMİ 

Atatürk, bir yandan tarih programları ve ders kitapları isi ile 

uğraşırken, bazı bilimsel tarih kitaplarının özellikle Türkçe ‘ye 

çevrilmesini istemişti. Atatürk, ünlü tarihçi, bilimkurgu yazarı H. G. 

Wells’in ‘Cihan Tarihinin Ana Hatları’ isimli eserinde dünya 

tarihinde Türklerin oynadığı role önem verdiği için, Türk 

aydınlarının okuması isteğiyle, acele çevrilmesini sağladı. 

PÜF NOKTA: TARİH ÖĞRETİMİNDE İLKLER 

-Tarih dersleri Osmanlı devletinde ilk defa edebiyat dersinin 

içerisinde verilmiştir. 

- Tarih eğitimi alanında çıkartılan ilk dergi ‘Tarihten Sesler’dir. 

- Tarih dersleri ilk defa sivil okul olarak Mekteb-i Mülkiye 

okullarında ders olarak okutuldu. 

 

- Tarih dersleri 1869 Maarif-i Umumiye Nizamnamesi ile bütün 

örgün eğitim kurumlarında zorunlu olmuştur. 

 

- Batıdan çevrilen tarih ders kitapları ilk (ve genel olarak) 

Fransızcadan çevrilmiştir. 

 

- Maarif-i Umumiye Nizamnamesi ile sıbyan mekteplerinde 

Muhtasar Tarihi Osmanlı dersi verildi. (Kısa hikâye tarzında 

Osmanlıyı öven kitaplar) 

 

-1891 Mekteb-i İptidai ile tarih dersleri okullardan kaldırıldı. 

 

- Darülfünun’da okutulan ilk tarih dersi “Tarih-i Hikmet”tir 

Fezleke-i Tarihi Osmani, Ahmed Vefik Paşanın Rüştiye okulları için 

yazdığı tarih kitabıdır. 

 

GENEL TARİH EĞİTİMİ 

Klasik dönem Osmanlı eğitim kurumlarda yer almayan tarih dersi, 

Avrupa’daki gelişimine paralel bir şekilde 19. yüzyılda Osmanlı 

Devleti eğitim kurumları ve öğretim programlarında yer almaya 

başlamıştır. Özellikle 1869 tarihinde yayınlanan Maarif-i Umumiye 

Nizamnamesi ile tarih öğretimi, her eğitim kademesinde resmi 

ders olarak öğretim programlarında yer almış ve ülke genelinde 

uygulamaya koyulmuştur (Türk, 2010: 146). Tarih eğitiminin temel 

öğretim materyali ders kitabıdır. Bu dönemde Selim Sabit Efendi 

tarafından ilkokullara yönelik hanedan merkezli tarih anlayışına 

uygun Muhtasar Tarih-i Osmani isimli tarih ders kitabı kaleme 

alınmıştır. II. Abdülhamit ile başlayan mutlakiyet döneminin 

başlarında ise ilkokullarda Mülahhas Tarih-i Osmani isimli tarih 

dersi okutulmaya başlanmıştır. Ancak tarih dersi hürriyet, eşitlik, 

meşrutiyet gibi düşüncelerin yeni nesilleri etkileyeceğini 

düşünülerek ders kitaplarında kısıtlamalar yapılmış, daha sonra da 

ilkokul programlarından kaldırılmıştır. 1902’de Darülmuallimin’in 

ilkokul öğretmeni yetiştirme programında yer alan Muhtasar 

Tarih-i Osmani dersi de İslam Tarihi şeklinde dönüştürülmüştür. 

II. Meşrutiyet döneminde “çökmekte olan devleti eğitim ve 

öğretmenler kurtaracaktır” şeklinde bir görüş benimsenmiştir. Bu 

amaca hizmet eden girişimlerde bulunulmuş ancak görüş bir 

slogan olmaktan öteye gidememiştir. II. Meşrutiyet dönemi eğitim 

anlayışında ortak bir Osmanlılık kimliğinin inşası vardır. Bu 

doğrultuda Tarih, Coğrafya, Malumat-ı Medeniye gibi derslerin 

özellikle ders kitaplarında yer alan okuma parçaları ile Osmanlı 

vatandaşı kimliği ve erdemlerini geliştirmek amacıyla mesajlar 

verilmiştir. Devam eden süreçte Balkan Savaşları ve yaşanan diğer 

olumsuzluklardan sonra Osmanlılık fikrinden Türkçülük idealine 

yönelmeler olmuş ve “yeni bir nesil yetiştirme” düşüncesi 

doğmuştur. Bu durum eğitim sistemine de yansımıştır. Çocuk, bir 

“birey” ve “vatandaş” olarak görülmeye ve algılanmaya 

başlanmıştır. 

1913 tarihinde yayınlanan Tedrisat-ı İptidaiye Kanunu Muvakkati 

(İlköğretim Geçici Yasası) ile birlikte tarih eğitiminde bazı 

düzenlemeler yapılmıştır. Bu düzenlemelerden biri de ikinci 

sınıftan itibaren okutulmaya başlanan tarih dersinde İslam, Türk ve 

Osmanlı tarihinin en büyük simalarının menkıbelerle anlatılacak 

olmasıdır. Ayrıca yayınlanan Mekatib-i İbtidaîyye Ders 

Müfredatı’nda öğrencilerin şehirde bulunan cami, medrese, 

çeşme, türbe, kervansaray gibi eski Osmanlı mimari eserlerini 

ziyarete götürülmesi, Dersaadet, Bursa, Edirne gibi şehirlerdeki 

Osmanlı mimariyesinin ise resimlerinin gösterilmesi gerektiğini 

belirtilmiştir. Bunlara ek olarak eski Osmanlı silahları, kıyafetleri, 

çinileri, yazıları, ciltleri, kumaşları, kakma ve oyma işlerinin 

ürünleri ile Osmanlı sanatına ve Osmanlı medeniyetine ilişkin 

fikirler verilmesi gerektiği de belirtilmiştir. 

Cumhuriyet yönetiminin ilk müfredat programı 1924 ilkokul 

programında hanedan tarihçiliğinin izleri görülmeye devam 

etmektedir. 1926 yılında ise cumhuriyetin ilk sistematik ilkokul 

programı hazırlanmıştır. Böylece uygarlık tarihine, Türk tarihine ve 

cumhuriyet ideallerine dönüş yapılan bir tarih öğretim programına 

başlanmıştır. 
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1926 yılında hazırlanan tarih öğretim programı milli tarih anlayışı 

çerçevesinde hazırlanarak, programa çağdaş dünyayı ve Türk 

dünyasını anlamaya yönelik yeni konular eklenmiştir. Ayrıca tarih 

dersinin temel materyali olan ders kitaplarında da değişikliğe 

gidilerek Fuat Köprülü tarafından ilkokullara yönelik “Milli Tarih” 

kitapları yazılmıştır. Ortaokul müfredatına uygun yeni kitaplar 

hazırlanması kolay olmadığı için Osmanlı döneminden kalan 

kitaplar tamamen kaldırılmamıştır. Milli tarih anlayışı 

benimsenerek verilen tarih derslerinde öğrencilerin hem çağdaş 

dünyayı hem de Türk dünyasını anlamaları için özel bir çaba sarf 

edilmiştir. Bu sebeple, özellikle 1930’lardan sonra tarih öğretimi, 

iyi bir yurttaşlık eğitiminin temel unsurlarından biri olarak kabul 

edilmiştir. 

Cumhuriyet dönemi eğitim çalışmalarını 1930 öncesi ve sonrası 

olarak iki şekilde ele almak mümkündür. 1930 öncesi ilkokul 

müfredatı 1924 ve 1926 yıllarında değişikliğe uğramıştır. Bu 

tarihlerde Mehmet Fuat (Köprülü), İhsan Şerif (Saru), Ahmet Halit 

(Yaşaroğlu) ve diğerleri tarafından yazılan ilkokul tarih kitapları; 

Ahmet Refik (Altınay) ve Ali Reşat Bey tarafından yazılan ortaokul 

ve lise tarih ders kitapları okutulmuştur. 

Osmanlı döneminde ilkokullarda okutulan Ahlak ve Malumat-ı 

Vataniye dersi, 1926 yılında Yurt Bilgisi dersine dönüşmüştür. 

Cumhuriyet Dönemi, 1926 tarihli ilköğretim programında yer alan 

Yurttaşlık Bilgisi dersi ile öğrencilere yurtseverlik değerini 

kazandırma, vatandaşlık hak ve sorumluluklarının neler olduğunu 

öğrenme ve devlet yönetim yapısının işleyişi hakkında bilgi verme 

amaçları hedeflenmiştir. Ayrıca Cumhuriyet rejiminin gereksinim 

duyduğu vatandaşı yetiştirmek için Yurt Bilgisi dersinin yanı sıra 

Tarih ve Coğrafya dersleri de bu ortak amaç ile işlenmiştir. 

 

AVRUPA’DA TARİH ÖĞRETİMİ 

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi tarafından “Avrupa 

Tarihine ve Avrupa Tarihini Öğrenmeye İlişkin 1283 Sayılı Tavsiye 

Kararı” yayınlanmıştır (COE 1996). Karar metninde tarihin 

Avrupa’da oynayacağı kilit rolün altı çizilmektedir. Bu karara göre 

tarih, bireyler arasında ve Avrupa halkları arasında daha fazla 

anlayış, hoşgörü ve güvene katkıda bulunabileceği gibi bir ayrılık, 

şiddet ve hoşgörüsüzlük gücü haline de gelebilir. Önyargıyı 

ortadan kaldıran bir tarih müfredatı Avrupalı kimliğini geliştirmede 

yardımcı olabilir. 

2000’li yıllardan itibaren Avrupa Konseyi tarafından Avrupa 

boyutunu kapsayacak şekilde projeler geliştirilmeye başlanmıştır. 

Bu projelerin ilki olan “XX. Yüzyılda Avrupa Tarihini Öğrenmek ve 

Öğretmek” projesi, orta dereceli okullar için yenilikçi öğretim 

kaynakları geliştirmek ve tarihi olaylara yaklaşırken öğretmen ve 

öğrencilerin tarihçi bakış açısıyla sorgulama ve değerlendirme 

becerilerini geliştirmek amacıyla başlatılmıştır. Proje kapsamında 

Avrupa Konseyi tarafından “XXI. Yüzyılda Tarih Öğretiminin 

Amaçları” başlıklı Tavsiye Kararı yayınlanmıştır (COE 2001). Bu 

karar metni bir bütün olarak ele alındığında Avrupa’nın keşfi ve 

inşası için bir formülasyon önerisi sunduğu açıkça görülmektedir. 

Avrupa Konseyi tarafından 2010 yılında “Ayıran Sınırlar Olmadan 

Avrupa için Paylaşılan Tarihler” başlıklı yeni bir proje 

geliştirilmiştir. Proje ile ‘birlikte yaşama’ sürecinin öğrenimi ve 

kültürel gelişime katkıda bulunacak reformların gerçekleştirilmesi 

yönünde çalışmalar yapılması amaçlanmıştır. Bu çerçevede ulusal 

kültür ve tarihin Avrupa bağlamında, Avrupa kültür ve tarihinin de 

dünya bağlamında konumlandırılması esas alınmıştır. 

Avrupa Konseyi’nin ‘ortak tarih’ kapsamında geliştirdiği 

programlarla eş zamanlı başlatılan bir diğer proje, bütçesi bizzat 

Avrupa Birliği Parlamentosu tarafından karşılanan “House of 

European History” (Avrupa Tarih Evi) müze projesidir. Avrupa 

entegrasyonu üzerine faaliyet gösteren tek müze olma özelliğine 

sahip bu proje Avrupa Birliği’nin tarih konusunda doğrudan 

başlattığı ilk projedir. 

 

AVRUPA TARİH EĞİTİMCİLERİ BİRLİĞİ (EUROCLIO) 

     Lahey merkezli bir sivil toplum kuruluşudur. 

     Avrupa Konseyi tarafından desteklenen 14 ülkenin delegeleri, 

18 Tarih Öğretmenleri Kurumlarını temsilen, 1992 yılında 

EUROCLIO’nun (Tarih Eğitmenleri Avrupa Kurumu) kurulması 

kararı aldı. 

     Bu organizasyon tarih öğrenimi ve öğretiminin bilgi alışverişi ve 

profesyonel deneyim yöntemleri ile gerçekleşmesini 

desteklemektedir.  

     1993 yılında EUROCLIO resmi olarak kurulmuştur. EUROCLIO 

birkaç senedir hızla büyümektedir ve 2005’te EUROCLIO 46 (büyük 

oranda) Avrupa ülkesinden 60 üye organizasyonu temsil 

etmektedir.  

     Avrupa ve Avrupa'nın yakın coğrafyasındaki ülkelerle çok 

perspektifliliğe, insan haklarına saygıya dayalı ortak bir tarih 

eğitimi anlayışı oluşturmak en büyük hedefidir. 

     Üyesi olduğu ülkelerde çeşitli toplantılar, çalışmalar yaparak 

hedeflerini gerçekleştirmeye çalışmaktadır. 

     EUROCLIO’ ya göre tarih eğitimi şu şekilde olmalıdır: 

- İnsan haklarına saygılı 

- Farklı bakış açılarına saygılı 

- Ve en önemlisi de Avrupa ve çevresindeki tarih 

eğitiminin ortak olmasıdır. 

- Avrupa’da barışı ve istikrarı destekleyecek bir tarih 

eğitimi olmalıdır. 

- Tarih eğitimi ülkeler arasındaki kin ve nefreti değil, 

ülkeler arasında dostluk ve kardeşliği pekiştirmelidir 

 
DÜNYADA TARİHÇİLİK 
Tarihçilik, bilimsellik açısından en büyük aşamasını birçok felsefe 
tarihçisinin “tarih yüzyılı” olarak nitelendirdiği XIX. yüzyılda yapmış 
Herder’in de etkisiyle, hümanite düşüncesi altında genel bir tarihe, 
bir dünya tarihine yönelmekle birlikte Alman ulusunun tarihini 
yoğun bir şekilde işlemeye çalışan Alman Tarih Okulu’nu 
yaratmıştır.  
XIX. yüzyılda Alman tarihçi Leopold von Ranke’nin özel bir yeri 
vardır. Pratik sonuçlar gözeten tarih anlayışına şiddetle karşı 
çıkmıştır. Her bir çağın kendi kültürü ve değerleriyle, beşeri ruhu 
benzersiz biçimde yansıttığını savunan “historicism” in kurucusu 
olan Ranke, tarihin ancak birinci elden kaynaklara dayanılarak 
yazılabileceğini savunmuştur. Ona göre tarihçi, her dönemi 
evrensel tarihin bir parçası gibi düşünüp ele almalıdır. 
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Herbart 
Herbart, tarihe hümanist bir amaç yüklemektedir. Ona göre, 
“tarih, insanlığın öğretmeni olmalıdır. Eğer böyle olmazsa, 
gençlere tarih öğretenler en kabahatli olanlardır.’’ 
Herbart'ın tarih eğitimi ile ilgili görüşlerinde senkronizm temel bir 

kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Herbart'ın tarih eğitimine ve programlarına ilişkin görüşleri şöyle 

özetlenebilir; 

1.    Tarih dersi, ruha etki eden ve insanlarda zihniyet yaratan bir 
derstir. 
2.    Geleneksel eğitimin trajedisi, bilgilerin birbirinden yalıtılmış 
verilmesidir. 
3.    Her birey,  kendi evriminde barbarlıktan uygarlığa doğru 
insanlığın geçirdiği aşamaları geçirir. Bir çocuğun düşünce ve ahlak 
evrimi, ilkçağ ve ortaçağ mitoloji kahramanlarına uymaktadır. 
Tarih programı da buna uygun düzenlenmelidir. 
4.   Tarih programı iki ilkeyi göz önüne getirerek düzenlenmelidir. 
Bunların birincisi,  bir ülkenin tarihi dikey olarak öğretilirken,  
ikincisi senkronik olarak diğer ülkelerin tarihleri de ele alınmalıdır.  
Herbart'ın tarih eğitimi görüşlerinde senkronizm kavramının çok 
önemli bir yeri vardır. 
 

 John Dewey 

Dewey, Türkçe'ye çevrilen Çocuk ve Mektep, Mektep ve Cemiyet, 

Demokrasi ve Terbiye, Terbiyede Ahlâk Prensipleri adlı 

kitaplarında, 1924 tarihli raporunda yer yer tarih öğretimine ilişkin 

düşüncelerini açıklamaktadır. Özellikle hem Çocuk ve Mektep'te 

hem de Mektep ve Cemiyet adlı kitapta ilk eğitimde tarihin 

amacına ilişkin oldukça önemli bir bölüm vardır. 

Dewey'nin de etkisiyle, 1926 İlkokul öğretim programında Hayat 

Bilgisi, Toplu Öğretim ve İş Okulu kavramları önem kazandı. Toplu 

öğretim ilkesinden yola çıkarak, Tarih, Coğrafya, Tabiat, Eşya ve 

Yurt Bilgisi dersleri ilk üç yılda "Hayat Bilgisi" adı altında 

toplulaştırıldı. 

Jean Jacques Rousseau  

     Rousseau eğitime dair düşüncelerini ayrıntılı ve sistemli olarak 

Emile adlı eserinde dile getirmiştir. Yayınlandığı dönemde büyük 

etki yaratan kitap tarih eğitimi açısından da önemli bilgiler 

içermektedir. Rousseau'nun tarih öğretimine ilişkin görüşleri 

Ahmet Refik Altınay üzerinde büyük etki bırakmıştır.  

Rousseau, küçük çocuklara, tarih öğretiminin zorluğuna dikkat 

çekmektedir. Rousseau'ya göre, çocukluk dönemi için tarih 

öğretimi uygun değildir. Çünkü tarih, görünen olay ve olguların 

ötesindedir. Tarihi sebepleri ve sonuçları kavramadan, olgulara 

nüfuz etmek mümkün değildir. 

Rousseau'ya göre, tarih öğretimi için en uygun dönem, 15 yaş 

sonrasıdır.  

Annales Okulu 

Annales tarih okulu ismini 1946’dan itibaren yayınlanmaya 

başlayan “Annales: Economies, Societes, Civilisations” dergisinden 

alır. 

Marc Bloch ve Lucien Febvre tarafından sosyoloji, ekonomi, sosyal 

psikoloji ve antropoloji gibi çeşitli toplum bilimleri ile işbirliğini 

sağlayacak bir tarih bilimi yaklaşımı geliştirmek üzere 1929 yılında 

Strasbourg Üniversitesi’nde ders verdikleri bir dönemde kuruldu. 

Annales okulunun en çok ön plana çıkan isimleri Marc Bloch, 

Lucien Febvre, Fernand Braudel, Emmanuel Le Roy Ladurie, 

Jacques Le Goff ve Georges Duby’dir. Disiplinler arası etkileşim ve 

paylaşıma verdiği önem ve tarih bilimine sosyal bilim öğeleri 

katması bakımından tarih disiplinine büyük katkıda bulunmuş, 

ülkemizde de Ömer Lütfi Barkan, Halil İnalcık gibi önemli 

temsilciler bulunur. 

Annales Okulu, tarih bilimini içerik ve yöntem bakımından 

sorguladı ve yeni bir tarih anlayışının oluşumuna öncülük yaptı. 

Tarih yazımını bir yana itip, her şeye yeniden başlamaya 

önerilmesinin en önemli nedeni, "olayların tarihi" olarak 

adlandırılabilecek eski tarih yazımının ötesine geçebilme isteğiydi. 

Ünlü tarihci Peter Burke, Annales Ekolünü Fransız Tarih Devrimi 

diye adlandırmıştır. Bu ekolü savunanlar tarihin bilim olarak kabul 

edilmesi iddiasıyla ortaya çıkmış olan bir tarih okuludur 

 

ORTAÖĞRETİM TARİH EĞİTİMİNDE YEREL TARİHİN YERİ VE 

ÖNEMİ 

    Yerel tarih, belirli bir yerleşim yerinde yaşayan insanların 

yaşamlarını, gelenek göreneklerini, sosyo kültürel özelliklerini, 

gelişimlerini inceleyen disiplinler arası bir çalışma alanı ve 

araştırma yöntemidir. 

PÜF NOKTA: Yerel tarih, Avrupa Konseyi ve birçok kuruluş 

tarafından aktif eğitimin en iyi aracı olarak tanımlanmıştır. 

Yerel tarih öğretiminin dayandığı pedagojik ilkeler; 

 Somuttan soyuta, 
 Bilinenden bilinmeyene,  
 Yakından uzağa, 
 Açıklık, 
 Hazır bulunuşluktur. 
 

Yerel tarih öğretiminde içerik ise;  

 Somuttan soyuta,  
 Bilinenden bilinmeyene,  
 Yakın çevreden uzağa doğru, 
 Basitten karmaşıklığa doğru sıralanmalıdır. 

 

Yerel Tarih Öğretiminde Karşılaşabilecek Sorunlar 

 Kaynak Problemi 

 Zaman Faktörü 

 Sınırlı İmkânlar 

 Antikacılık Merakı 

 Dar Bölgecilik ve Fazla Basitleştirme 

 Akademik Aşırma/İntihal 

 Hassas Konular  

 

TARİH ÖĞRETİMİNDE SÖZLÜ TARİH 

Sözlü tarih, tarihi yazılı belgelere ek olarak yaşayan bireylerin 

belleğe dayalı anlatıları aracılığıyla yazma ve sıradan insanları, 

gündelik yaşamı ve öznelliği tarihin araştırma alanına dâhil etme 

dürtüsüyle şekillenen ve ses kaydetme teknolojilerinin 

gelişmesiyle de desteklenen disiplinler arası bir çalışma alanı ve 

araştırma yöntemidir. 

Türklerde ilk sözlü tarih yazıcılığı denemesinin Türk isminin ilk 

kullanıldığı yazılı metin olan Orhun Yazıtları olduğunu ifade etmek 

gerekir. Yazıtlarda Kül-Tegin, Bilge Kağan ve her ikisine de 
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danışmanlık yapan Tonyukuk’un kişilikleri, savaşlarda gösterdikleri 

kahramanlıklar, halkı nasıl idare ettikleri, dönemin içtimai hayatı 

sözlü kaynaklara dayanılarak aktarılmaktadır. Yusuf Has Hacip’in 

“Kutadgu Biliğ” adlı eseri de Türklerin İslamiyet’i kabul etmesinden 

sonraki ilk sözlü tarih örneğidir. 

PÜF NOKTA: Sözlü tarih kavramını ilk kullanan kişi 1942 yılında 

Joseph Gould adlı bir araştırmacıdır. 

Sözlü tarih yöntemi kullanılırken aşağıdaki aşamalar izlenir:   

1. Konunun Seçilmesi  

2. Görüşme Yapılacak Kişinin Belirlenmesi  

3. Soruların Hazırlanması 

4. Görüşmenin Düzenlenmesi   

5. Görüşmede Elde Edilen Bilgilerin Düzenlenmesi  

6. Rapor yazılması 

 

Welton ve Mallan’a Göre Sözlü Tarih  

Welton ve Mallan sözlü tarih çalışmaları hakkında araştırmalar 

yapmış eğitimcilerdir. Okullarda sözlü tarih etkinliklerinin 

yürütülmesinde gerekli olan ilkeleri açıklamaları önemlidir. 

 Okullarda sözlü tarih etkinliklerinin yürütülmesinde kullanılacak 

ilkeler Welton ve Mallan’a göre şu şekilde sıralanabilir; 

1- Sözlü tarih aktivitesi özellikle alt sınıflarda belirli bir konu 

üzerinde yoğunlaşmalıdır. 

2- Yapılacak görüşme dikkatli bir şekilde hazırlanmalıdır.  

3- Görüşmede kullanılan araçlar arasında eski fotoğraflar, resimler 

ve ses kaydedici cihaz bulunmalıdır. 

4- Görüşmeler resmi kaynaklarca yapılmalıdır. Görüşmeler bir saat 

ya da daha az zaman ile sınırlandırılmalıdır. 

5- Öğrenciler görüşmelere iki ya da üçlü gruplar halinde 

gitmelidirler. 

6- Görüşme sonrası eldeki yazılı metinlerin bilgisayar ortamına 

aktarılması için uzman birilerinin (bilgisayar öğretmeni gibi) 

yardımlarına başvurulabilir. 

 

Welton ve Mallan’a göre sözlü tarihin öğrencilere kazandırdığı 

beceriler;  

1- Dinleme 

2- Gözlem 

3- Soru sorma 

4- Bilgiyi düzenleme 

5- Olguyu düşünceden ayırma 

6- İlgisiz bilgi arasında ilgili bilgiyi bulma 

7- Kendilerinden önceki kuşakları daha iyi anlama ve takdir etme 

8- Değişim ve sürekliliği algılama 

 

TARİH ÖĞRETİMİNDE SORU SORMA TEMELLİ ÖĞRENME 

     Soru sorma temelli tarih öğrenme; öğrencilerin, bir tarihçi gibi 

sorular sorup sorgulayarak öğrenmeye çalışmalarını içeren bir 

yaklaşımdır. 

Miller’e Göre Soru Sorma Temelli Öğrenmenin Yararları 

     Soru sorma temelli öğrenme yaklaşımın tarih öğretiminde 

kullanılması, Miller’e göre dört temel yarar sağlamaktadır. Bunlar;  

1- Öğrencilerde tarihe karşı ilginin artmasını sağlar. 

2- Demokratik vatandaşların yetişmesine katkı sağlar. 

3-Olaylara çok yönlü bakmada öğrenciye yardımcı olur. 

4- Bilgiyi tüketme konusunda öğrencilerin bilinçli davranmasını, 

aynı zamanda bilgi üretici olmasını sağlar. 

 

CLOTHAM VE FİNES 

Clotham ve Fines, tarih dersleri ile öğrencilere kazandırılacak 

becerileri; sözcük edinme, referans becerileri, hafızaya 

yerleştirme, kavrama, çeviri, analiz, öteleme, sentez, yargı ve 

değerlendirme ile iletişim becerileri şeklinde sıralamıştır. Aynı 

makalede ‘Öğretimin Eğitimsel Sonuçları’ bölümünde de tarih 

dersleri ile öğrencilere; sezme/içgörü, değerler bilgisi ve mantıkî 

yargılamanın kazandırılabileceği ifade edilmiştir. 

 

ÇOCUKLARDA TARİH  

David H. Russell, çocukların kavramları üzerine çalışmalarında, aynı 

kronolojik yaştaki her hangi bir çocuk grubunun, farklı tip 

kavramları anlamada geniş bir dağılım gösterdiğine ve bu oranın, 

olağan olarak çocuklar büyüdükçe arttığına dikkat çekti. Kavramlar 

bilgisi; geçmiş deneyimler, kronolojik yaş, zekâ yaşı, sosyo-

ekonomik durum ve bazı durumlarda çocuğun cinsiyetine bağlıdır. 

Çocuklar, bir kavramı esaslı, kısmen, hatalı bilebilir ya da hiç 

bilmeyebilirler. Çocuklar, sekiz yaşlarında şimdiki zamana karşı 

bazı geçmiş kavramlara sahip olabilir. Genellikle, on üç yaşlarında 

zaman şeridini kavrarlar ve on altı yaş civarında zaman kelimeleri 

ve olay tarihlerini kavramada biraz olgunluğa yaklaşırlar. Tarihsel 

kavramlarında genişlik ve derinliği geliştirebilmeleri için çocukların 

doğrudan çoklu algıya yönelik deneyimlere ihtiyacı vardır. 

Çocuklar, yaşın ilerlemesiyle, sözlü materyalleri ele almada daha 

da yetenekli olur ve "uzak ve çok önceki” problemler hakkında 

soyut düşünebilirler. 

Jerome S. Bruner, çocukların öğrenme yeteneklerinin 

küçümsendiğine inanmaktadır. Onun hipotezine göre, her hangi 

bir konu alanı, herhangi bir gelişim çağındaki her hangi bir çocuğa, 

entelektüel dürüstlük içinde etkili olarak öğretilebilir. Bruner, farklı 

yaşlarda ve farklı konu alanlarında çocukların öğrenme olayının 

tasarlanmasıyla ilgili araştırmaların eksikliğine dikkat çekmekteydi. 

Bruner, hangi yaşta, hangi etkiyle, ne tür materyallerin 

kullanılması gerektiğine ilişkin araştırmaların yapılmasına olan 

ihtiyacı belirtti. Bruner tarih öğretimini organize etmenin fen ve 

matematikten daha zor olduğunu kabul etmişti. 
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DERİNLEMESİNE İNCELEME ÖĞRETİM YÖNTEMİ 

Derinlemesine inceleme öğretim yöntemine, genellikle ‘kazık 

çukuru açma’ (postholing –post hole) yöntemi olarak gönderme 

yapılmaktadır. Genellikle, bu yöntem, uzun bir dönem içinde 

merkezi bir mesele, konu ya da birey üzerine çalışma anlamına 

gelir. Bir örnek olarak, Benjamin Franklin'in yaşamını 

derinlemesine inceleme, daha geniş bir dönem olan ‘Koloni 

Amerika'sının’ derin analizine bir anahtar sunacaktır. 

Derinlemesine inceleme yaklaşımı, çok yüklü tarih programını 

azalttığı ve anlamlı ilkeler ve genellemelerin keşfedilmesine yol 

açmayacak daha geniş incelemelerin yerine daha az dönemlerin 

analizine doğru bir değişim anlamına gelmektedir. 

 

ÜNİTE ÖĞRETİMİ 

Öğretimsel ve organizasyonel bir araç olarak yoğun kullanımı ve 

kalıcı gücünden dolayı, birkaç söz de ‘ünite öğretimi’ hakkında 

olmalıdır. Yeni bir teknik olmamakla birlikte, ünite öğretimi, sınıf 

öğretmenlerince ve üniter öğretim üzerine üslup işaretlerine 

dayanan metin materyallerinin pek çok yayıncısı tarafından geniş 

oranda kullanıldığı görülmektedir. Ünitelerle öğretim 

eleştirilmekle beraber, hâlâ geniş oranda kullanılan yöntem, 

sonuçlar elde etti ve gelecekte bir biçimde ya da başka bir biçimde 

tarih programlarının merkezi yapısı olmayı sürdüreceğini vaat 

etmektedir. Burada ortaya çıkan sorular önceden önerildiği gibidir. 

Yani, ‘Ne birleştirir?’ ve ‘Birleştirme nedir?’ ve anlaşmazlık üniter 

yaklaşımdan daha çok tekniğin altını çizen mantıkla ve de 

ünitelerin uygun yürütülmesinde yatmaktadır. Fakat tarih 

öğretiminin, üniteye dayalı öğretim tarzını çok iyi benimsediği 

olgusu üzerinde ortak anlaşma vardır. Üniteye dayalı hazırlık, 

öğretmene içerik ve yaşantılara ilişkin davranışsal hedeflere 

sistematik olarak bakmasını sağladığı için bir avantaj sunmakla 

beraber, her hangi bir özel programın kategorilerinin titiz 

şemalaştırılmasını gerektirir. 

 

TARİH ÖĞRETİMİNDE OKURYAZARLIK 

Tarih, yaşanmış ve bitmiş olduğu için insanlar, tarihi olaylara 

tanıklık edemezler. Bu nedenle tarih konularının öğrenilmesinde 

doğru ve gerçek bilgiye ulaşılmasına bunun sağlanması için de 

tarihsel düşünme becerisine sahip olmak gerekmektedir.  

Tarihsel düşünme becerilerini de kapsayan bir kavram olarak 

karşımıza çıkan tarih okuryazarlığının ilk adımı, tarihin ne olduğunu 

anlamak, tarihi olayların önemini fark etmek, onun kurallarını 

tanımak ve tarih disiplininin yönteminde vurgulanan geçmiş, vaka 

olay, sebep, sonuç gibi kavramları organize etmekten geçer. Tarih 

okuryazarı öğrenciler, tarihle ilgili mevcut bilgilerini eleştirel 

değerlendirmeye tabi tutarak, tarihsel anlatılar üretmek ve 

tarihsel metinleri analiz etmek için doğru-yanlış ayrımını 

yapabilme becerilerini geliştirmektedirler. 

 

 Taylor ve Young’a göre Tarih Okuryazarlığı 

Taylor ve Young’a göre tarih okuryazarlığı;  
 Tarihsel olayların araştırmacı ve eleştirel bir tutumla ele 

alınması,  
 Ulaşılan farklı kaynaklar arasındaki çelişkili ifadelerin 

tespit edilmesi,  

 Teknolojinin insanlığa sunduğu imkânların tarihsel 
olayların öğrenilmesinde kullanılması,  

 Kronolojik düşünme becerisi,  
 Tarihsel olayların sebep-sonuç ilişkisi içinde ele alınması,  
 Tarihsel olayın meydana geldiği çağın koşullarına göre 

değerlendirilerek tarihsel düşünme, 
 Tarihsel empati yapılması ile geçmiş ve günümüz 

olaylarının karşılaştırılması gibi süreçleri içermektedir. 

 

SQR3 AKICI OKUMA STRATEJİSİ 

SQ3R okuduğunu anlama stratejisi öğrencilerin okuduğunu 

anlamada kullandığı en eski stratejilerden biridir ve ilköğretim 

yıllarında öğretilebilecek bir stratejidir. İngilizce kaynaklarda SQ3R 

olarak adlandırılan tekniğin İngilizce açılımı; Survey, Question, 

Read, Recite, Review şeklindedir. Bu teknik aynı zamanda Türkçe 

kaynaklarda sırasıyla İSOTEG olarak (inceleme, sorgulama, okuma, 

tekrar etme ve gözden geçirme) yer almaktadır. 

Örnek Soru: Sınıfta tarihsel bir metni SQR3 yöntemini kullanarak 

işleyecek bir tarih öğretmeninin uygulaması gereken basamaklar 

sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak sıralanmıştır? 

A) İnceleme – Okuma – Sorgulama – Gözden Geçirme – Tekrar 
Etme 
B) Okuma – İnceleme – Tekrar Etme – Sorgulama – Gözden 
Geçirme 
C) İnceleme – Sorgulama – Tekrar Etme – Okuma – Gözden 
Geçirme 
D) Gözden Geçirme – Sorgulama – Okuma – İnceleme – Tekrar 
Etme 
E) İnceleme – Sorgulama – Okuma – Tekrar Etme – Gözden 
Geçirme 
 

SQ4R OKUMA STRATEJİSİ 

GSOYBY (SQ4R), özellikle açıklayıcı ve betimleyici metinlerde 

kullanılmak için düzenlenmiş bir stratejidir. Özellikle bilgilerin 

anlamlandırılmasını ve hatırlanmasını sağlayıcı bir strateji olarak 

kullanılır. Öğrenci ilk başta tarihi okuma parçasını gözden geçirir, 

daha sonra gözden geçirme esnasında okuduğu ana başlık ve alt 

başlıklar hakkında sorular düzenler. Bu aşama öğrencilerin önceki 

bilgilerini hatırlayıp kullanmalarını ve okuma amaçlarını 

belirlemelerine imkân sağlar. Bundan sonraki aşamada okumaya 

geçilir. Öğrenci okuma esnasında, okuma öncesinde hazırladığı 

soruları, sözlü, yazılı veya sessiz bir şekilde yanıtlayabilir. Yansıtıcı 

düşünmeyle, okuma parçasından edineceği bilgileri, okuma 

amacını, beklentisini belirler. Okumanın ardından öğrenci okuma 

parçasının kesin konusunu belirlemek ve önceden oluşturulmuş 

soruları yanıtlamak için sözel veya yazılı anlatım yapar. Bu 

aşamada öğrenci kitabı kullanmadan soruları yanıtlamalıdır. Tüm 

cevaplamaların ardından, öğrenci konuyu özetlemek için okuma 

parçasını bir daha gözden geçirir, anlayamadığı veya 

hatırlayamadığı, cevaplamakta güçlük çektiği yerleri yeniden 

okuyarak kalan soruları da tekrar cevaplar. 

PÜF NOKTA: GSOYBY: Gözleme, Sorma, Okuma, Yansıtma, 
Bakmadan Cevaplama, Yeniden Gözden Geçirme  
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TARİH ÖĞRETİMİNDE ŞİİR 

Tarih ve T.C İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük dersinin öğretiminde 

duyuşsal alan kazanımlarına uygun olarak lirik ve epik şiirler 

öğretim materyali olarak kullanılabilir. Lirik şiirler konu olarak “acı, 

aşk ayrılık, özlem, ölüm sancısı gibi bireysel duygularla toplumsal 

mutluluk ya da acı olaylardan doğan sevinçler ve üzüntüleri” 

aldığından İnkılâp Tarihi dersinin duyuşsal alan kazanımları ile 

örtüştüğü söylenebilir. 

Epik şiirlerde ise “yiğitlik, kahramanlık, savaş temaları” 

işlendiğinden doğrudan İnkılâp Tarihi dersinin duyuşsal alan 

kazanımları ile örtüştüğü söylenebilir. Mehmet Akif Ersoy’un 

“Safahat” adlı kitabında Çanakkale muharebelerinin anlatıldığı 

bölüm epik şiirin bir örneğidir. Yakın zaman şairlerinden Fazıl 

Hüsnü Dağlarca da epik türde başarılı şiirler yazmıştır. ‘Üç şehitler 

Destanı’, ‘İstiklal Savaşı İnönüler’, ‘İstanbul Fetih Destanı’, 

‘Çanakkale Destanı’ gibi eserleri bu çeşit şiirlerden meydana 

gelmektedir. 

Tarih konulu şiirler kadar sosyal içerikli şiirler de tarih öğretiminde 

kullanılabilir. Örneğin, Ziya Osman Saba'nın “Misakı Milli Sokağı 

No:37” adlı şiiri ya da Mithat Cemal Kuntay’ın “Sinyör 

Kanonica'ya” adlı şiiri bunlardan sadece bazılardır.  

 

TARİH EĞİTİMİNDE EYLEM ARAŞTIRMASI 

Eylem araştırması, son yıllarda eğitim araştırmaları alanında öne 

çıkan yaklaşımlardan birisidir. Eylem araştırmasını diğer araştırma 

yaklaşımlarından ayıran temel özellik, somut bir soruna 

odaklanması ve araştırma sürecinde bu sorunu iyileştirmeyi ve 

katılımcıların durumunu geliştirmeyi amaçlamasıdır. Bu açıdan, 

eylem araştırması yaklaşımı sosyal olguları ve sorunları anlamayı 

ve tasvir etmeyi amaçlayan, ancak bu sorunların çözümünü 

öncelikli bir amaç olarak benimsemeyen geleneksel sosyal bilim 

yaklaşımının bir eleştirisidir. Eylem araştırması yaklaşımına göre, 

araştırmacılar bilimsel bilginin üretilmesinin yanı sıra, bu bilgilerin 

toplumsal hayatta uygulanmasına da katılmalıdırlar. Eylem 

araştırması yaklaşımında bir sorunun çözümüne veya katılımcıların 

gelişimine yönelik planlanan eylem ile bilimsel araştırma 

bütünleşmiş bir biçimde birlikte gerçekleşir.  

Eylem araştırması yaklaşımı tarih öğretmeni eğitiminde uygulamalı 

çalışmaların geliştirilmesi için uygun bir kuramsal ve metodolojik 

çerçeve oluşturmaktadır. Eylem araştırması sürecinde uygulanan 

öğretim uygulamaları, öğretmen adaylarının hem tarih alan 

bilgilerinin, hem de öğretimle ilgili bilgi ve becerilerinin 

gelişmesinde etkili olduğu gözlenmiştir. 

 

ÇOK KÜLTÜRLÜ TARİH ÖĞRETİMİ 

Çok kültürlü bir tarih öğretimi, kültürel farklılığa sahip öğrencilerin 

kendilerini toplumun bir parçası hissetmeleri ya da çoğunluk 

kültürden öğrencilerin çok kültürlü bir toplumun koşullarına 

hazırlanmalarının yanı sıra, demokratik sınıf ortamlarında 

demokrasiyi deneyimleme fırsatı elde ederek, demokratik bir 

toplumun etkin yurttaşları haline gelmelerine de olanak tanır. 

Farklı kültürlerin, yaşam biçimlerinin ve bakış açılarının eşit ölçüde 

saygıyı hak ettiğine dayanan bir öğretim anlayışı çerçevesinde 

farklılıklara saygı, hoşgörü gibi sosyal beceriler geliştirebilecek: 

ayrımcılık, ırkçılık, farklılıklara saygı duymama gibi demokratik 

değerlerle çatışan tutumlardan kaçınabileceklerdir.  

 

Tarih Öğretiminde Çoklu Zekâ Alanlarının Kullanımı 

  Sözel-Dilsel Zekâ Alanı 

Sözel-dilsel zekâ alanına sahip öğrenci tarih derslerinde;  

 Tarihi kavramlarla ilgili etkinlikler hazırlayabilir.  

 Tarihi bir romanı, hikâyeyi etkili bir şekilde sunabilir. 

 Tarih ile ilgili okul panosu hazırlayabilir. 

 Sınıfa etkili bir biçimde hitap edebilir. 

 Osmanlıca gibi farklı dilleri kolayca öğrenebilir. 

 Tarih terimlerini içeren bir sözlük hazırlayabilir. 

Mantıksal-Matematiksel Zekâ Alanı 

Mantıksal-Matematiksel zekâ alanına sahip öğrenci tarih 

derslerinde; 

 Tümevarım ve tümdengelim yoluyla tarihi olaylar ile ilgili 

akıl yürütebilir. 

 Tarihi olaylar arasındaki bağlantıları ve ilişkileri ayırt 

edebilir. 

 Tarihle ilgili karmaşık hesaplar (takvimleri birbirine 

çevirme gibi) yapabilir. 

 Tarihte neden sonuç ilişkilerini kurabilir. 

 Herhangi bir tarihi olay ile ilgili hipotezler oluşturabilir. 

 Tarihi iki kahramanın karşılaştırmasını yapabilir. 

 Tarih derslerinde kullanılan grafikleri, şekilleri 

yorumlayabilir. 

 

Görsel-Uzamsal Zekâ Alanı 

Görsel-Uzamsal zekâ alanına sahip öğrenci tarih derslerinde; 

 Harita ve tabloları iyi derecede anlayabilir. 

 Dinlediklerinden yola çıkarak zihinsel kavramlar, resimler 

oluşturabilir. 

 Tarihi bir konuyla ilgili maket çalışması hazırlayabilir. 

 Tarihi konularla ilgili bale ya da tiyatro oyunlarına 

gidebilir. 

 Tarihi bir konuyla ilgili kısa belgesel hazırlayabilir. 

 Çok iyi tarihi bir resim çizebilir. 

 Ders kitaplarındaki tarihi karakterleri karalama gibi kötü 

alışkanlıkları vardır. 
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Bedensel-Kinestetik Zekâ Alanı 

Bedensel-Kinestetik zekâ alanına sahip öğrenci tarih derslerinde; 

 Tarihi bir konuyla ilgili rol yapabilir.  

 Tarihi bir olayla ilgili gezi gözlem çalışması yapabilir. Bu 

durum yerel tarih bilincinin gelişmesine de katkı sağlar. 

 Hareket halinde öğrenme becerileri üst düzeyde olduğu 

için tiyatro ve dramaya karşı yetenekleri vardır. 

 Diğer öğrencilere nazaran güzel haritalar çizebilirler. 

 

  Müzikal Zekâ Alanı 

Müzikal zekâ alanına sahip öğrenci tarih derslerinde; 

 Tarih ile ilgili bir koroda şarkı söyleyebilir. 

 Atatürk’ün sevdiği şarkıları öğrenir, dinler ve söyler. 

 Tarihi hikâyelerden müzik kompozisyonları oluşturabilir. 

 Müziğe ilgili olduğundan eski Türk müzik aletlerini 

öğrenerek bunları kullanabilir. 

  Sosyal/Kişilerarası Zekâ Alanı 

  Sosyal/Kişilerarası zekâ alanına sahip öğrenci tarih derslerinde; 

 Lider gibi davranır. Tarihi tartışmaları yönlendirebilir, 

organize edebilir. 

 Tarih derslerinde grup halinde çalışabilir. 

 Tarihi bir tartışmada etkili konuştuğundan karşısındakini 

etkileyebilir. 

 Farklı ortamlarda, farklı insanlarla iyi iletişim kurabilir. Bu 

sayede tarih ile ilgili röportajlar yapabilir. 

 

İçsel Zekâ Alanı 

İçsel zekâ alanına sahip öğrenci tarih derslerinde; 

 Grup olarak değil de bireysel olarak çalışmayı severler. 

 Öğrendikleri bilgileri kendi iç dünyalarıyla ilişkilendirirler. 

Örneğin tarihi bir kişinin biyografisini okurken kendine 

ait bir şeyler hissetme. 

 Tarih ile ilgili bütün etkinlikleri bireysel olarak yapmayı 

tercih eder.  

 Tarihten yola çıkarak hayaller kurmaktan zevk alır. 

 

  Doğa Zekâsı Alanı 

Doğa zekâ alanına sahip öğrenci tarih derslerinde; 

 Tarihi araştırmayı severler. 

 Tarihi mekânları ziyaret ederler. 

 Müze, doğa zekâ alanına sahip biri için olmazsa olmazdır. 

 Seyahat etmeyi sevdikleri için ilerleyen dönemlerde 

başka illerdeki, ülkelerdeki tarihi mekânları da öğrenme 

arzusundadır. 

 

TARİH DERSLERİNDE NOT TUTMA TEKNİKLERİ 

Anahat Tekniği ile Not Alma: Notların ana fikirler halinde 

düzenlenmesine dayanan bir tekniktir. Öncelikle ana fikirler 

belirlenir. Ana fikirleri destekleyici cümleler varsa örnekleriyle 

yazılır. Anahat tekniğinde not alırken ardışıklık ve sıra önemlidir. 

Bu açıdan tarih derslerinde kronolojik olarak olayların 

anlaşılmasında öğrencilere yardımcı olur. 

     Paragraf Tekniği: Bu teknikte notlar paragraflar etrafında 

düzenlenir ve her ana fikir için bir paragraf yazılır. Bu teknik, 

konunun ayrıntılı bir şekilde not edilmesini içerir. Paragraf tekniği 

kitaptan alınan notlarda daha rahat kullanılabilir. 

     Aynen Kaydetme Tekniği: Bu teknik daha çok aynen 

kaydedilmesi gereken konularda kullanılmaktadır. Örneğin, bir 

listenin veya bir konunun özelliklerinin tam olarak öğrenilmesi 

istenildiği durumlarda kullanılabilmektedir. 

Grafiksel Not Alma (Matris) Tekniği: Grafiksel gösterimler 

öğrenen kişinin daha iyi kavramasına ve sözel ifadelerden daha 

karmaşık olan düşünceleri sentezlemesine yardımcı olduğu için 

önemlidir. 

     Grafiksel not alma tekniği, bilgiler mantıksal bir yapıda 

olduğunda ve bilgiler arası ilişkiler gösterilmek istenildiğinde 

kullanılan bir not alma tekniğidir. Bu teknik, çok miktardaki bilgiyi 

en kısa ve bütüncül bir biçimde görsel olarak yansıtma olanağı 

verir ve öğrenciye çok miktarda bilgiyi daha kısa sürede kaydetme 

ve özümseme kolaylığı sağlar. 

     Matris not alma tekniği ile öğrenciler önemli bilgiler arasındaki 

ilişkiyi görebilecekler ve organize not alabileceklerdir 

     Ayrıca bu teknik yazmaya dayalı tekniklere göre görsel anlam 

taşır ve kişinin bilgiyi daha kısa sürede özümsemesini 

kolaylaştırabilmektedir.  

 Cornell Not Alma Tekniği: Cornell Üniversitesi öğrencilerinin 

bulduğu bir not tutma sistemidir. En genç (1949) kullanılan not 

tutma sistemidir. 

 Bu tekniğe göre not alınacak sayfa yukarıdan aşağıya bir çizgiyle 

ortadan ikiye ayrılır. Sayfanın sağ bölümü derste not almada 

kullanılır ve sol tarafı ise dersten sonra yapılacak düzeltmeler için 

kullanılmak üzere bos bırakılır. Bu teknik, alınan notlar okunması, 

notlar üzerinde eksiklerin tamamlanması ve anlaşılır bir biçimde 

yeniden organize edilmesini içerir. Derste alınan notlar, ana fikir, 

paragraf ya da liste biçiminde olmalıdır. 
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TARİH ÖĞRETİMİNDE GÖRSEL KAYNAKLAR 

       Tarihsel resim: Belli bir olayın belli bir zamanda belli kişilerce 

görsel tasviridir. Tarihsel resim; geçmiş kültürünün yazıya 

dökülmemiş deneyimlerini, bilgilerini gelecek nesillere paylaşma 

imkânı sağlar. 

Carney ve Levin’e Göre Resimler 

    Carney ve Levin’e göre; bir metin içerisinde kullanılan resimler 

kullanım amaçlarına göre beş temel grup içerisinde toplanabilir. 

Bu gruplar: 

1- Süsleyici resimler: Bu tür resimler, metnin içeriğiyle çok az ya 

da hiç ilişkisi olmayan resimlerdir. 

2-  Açıklayıcı resimler: Metnin içeriğinin bir bölümünü ya da 

tamamını yansıtmak için kullanılan resimlerdir. Bu tür resimler 

özellikle metnin anlamı zor bir şekilde ifade edilen bir başka 

deyişle anlaşılması güç metinlerin ifade edilmesini kolaylaştırmaya 

yönelik kullanılan resimlerdir. 

3- Düzenleyici resimler: Metnin içeriğiyle ilgili yapısal bir çatı 

oluşturmada kullanılırlar. 

4- Yorumlayıcı resimler: Zorluk derecesi yüksek olan metinlerin 

açıklanmasında kullanılırlar. 

5-  Dönüştürücü resimler: (Üzerinde tam anlamıyla ittifak 

sağlanmamıştır) Metinde yer alan bilginin okuyucu tarafından 

hatırlanmasını kolaylaştırıcı işlev gören resimlerdir. 

 

FELTON VE ALLEN’İN TARİHİ FOTOĞRAF BASAMAKLARI 

 
1. Fotoğrafın Sunumu: Öğrenciye, yerel tarih ve ülke tarihi 
bağlamında fotoğrafın arka planı söylenir. Burada öğretmen, " 
Bugün, Çanakkale Savaşları sırasında çekilmiş Atatürk ve 
arkadaşlarının eski bir fotoğrafını dikkatlice inceleyeceğiz. Bu 
fotoğraf, 86 yaşındadır. Bu resmi dikkatlice inceleyiniz ve anahtar 
sorulara cevap veriniz?" der.  
 
2. Anahtar Soru Yöneltme: Bu aşamada öğretmen anahtar sorular 
sorar. Örneğin, Bu insanlar kimlerdir?, Bu fotoğraftaki insanlar ne 
yapıyor?, Bu fotoğrafın nerede çekildiğini düşünüyorsunuz?, 
Fotoğraf savaş hakkında ne söylemektedir? Öğrencilerin sorunun 
cevabına yönelik hipotezleri alınır, tahta varsa not edilir.  
 
3. Öğrencilerden Kişileri ve Nesneleri Tanımlamalarının 
İstenilmesi: Öğrenciler, gözlem yapar, gördükleri kişi, grup ve 
nesneleri etiketlendirir. Öğrenciler, fotoğrafta gördükleri her şeyi 
listeler. Bütün insanlar ve nesneler adlandırılır.  
 
4. Öğrencilere Fotoğrafta Gördüklerini Betimletme: 
Öğrencilerden, gördüklerini karşılaştırarak betimlemeleri istenir. 
Öğretmen, bu kimseler nasıl giyinmiş?, Giysilerinin, bizimkinden 
farklılığı nedir?, ne gibi araçlar görmektesiniz?, bugün biz bu 
araçları kullanmakta mıyız? At ne yapıyor? Atın koşum takımlarını 
betimleyiniz? gibi sorular yöneltilir.  
 
5. Öğrencilere, Çıkarım Yapmaya Yöneltecek Sorular Sorma: 
Öğrenciler, verinin ötesine giderek, gördüklerini bir araya 
getirerek, ipuçları olarak gözlemlerini kullanırlar. Burada, 
öğretmen, askerlerin çalıştığı yerle ilgili fotoğraf ne gibi ip uçları 
vermektedir?, Bu askerler ne tür bir iş yapmaktadır?, Bu ne çeşit 
bir gemidir?, Bu barakanın yapıldığı yer ve sıcaklık hakkında ne 

söyleyebilirsiniz?, Ağaçta asılı aletler ne içindir? gibi sorular 
yöneltilir.  
 
6. Öğrencilerden Hipotezlerini Değiştirme, Doğrulama ve Atma 
İhtiyaçlarının Olup Olmadığını Sorma: Öğrenciler bu aşamada 
başlangıçta yaptıkları hipotezlere yönelirler. Öğrenciler, 
hipotezlerini destekleyecek ve değiştirecek çıkarımları yapmada 
gözlemlerini kullanır.  
 
7. Hipotezleri Desteklemede Ders Kitabı ve Diğer Materyallerin 
Kullanılması: Öğretmen, konuya ilişkin daha fazla bilgi bulmaları 
için kaynaklar önerir. Bu şekilde, öğrenciler, ulaştıkları sonucu 
desteklemede ve değiştirmede daha fazla bilgi toplar.  
 
8. Düşünmeyi Gözden Geçirme: Öğretmen, süreci gözden 
geçirmede öğrencilere kılavuzluk eder. Birlikte sorular ve düşünme 
becerileri üzerinde odaklaşırlar. 
 
 
 
 

Birinci ve İkinci Elden Bir Kanıtın (Görsel Kaynak) 

Sorularla İncelenmesi 

Nichol (1996:72) resimsel kanıta ilişkin soru tiplerini 12 grupta 

toplamıştır. Bu sorular, Bayeux Tapestry’nin İngiliz tarih 

öğretmenlerinin tarih öğretiminde etkili olarak kullanılması 

bağlamında düzenlenmiştir. Bunlar, kısmen Türk tarihinden bir 

kesiti gösteren Ressam Mehmet Yücetürk'ün "Trikupis'in Esir 

Alınması" adlı tablosuna uyarlanarak, aktarılmıştır. Bu sorular 

şöyledir: 

1. Veri anımsama sorusu: Öğrencinin önceki bilgisini hatırlamasını 

gerektirir. X ne zaman oldu? türünden sorudur. Trikupis ne zaman 

esir alındı? 

2. Adlandırma Sorusu: Resimdeki nesne ya da her hangi bir şeyin 

adı sorulur. Resimdeki adamların giydikleri giysilerin adı nedir? 

Tabloda gördüğünüz Trikupis’in bıyığına ne ad verilir? 

3. Gözlem Sorusu: Resimdeki olayı anlamaya yönelik sorudur. 

Resimde ne oluyor? Tabloda ne anlatılıyor? 

4. Mantık Sorusu: Öğrencinin olayı açıklamasına ilişkin sorulan 

sorudur. Resim, X ve Y lerin nasıl savaştığı ile ilgili bize ne 

anlatıyor? Tablo, Atatürk ve Trikupis’in karşılaşması hakkında bize 

ne anlatıyor? 

5. Kuramsal Soru: Resimdeki olayın bir sonraki gelişimine ilişkin 

öteleme sorusudur. Daha sonra ne olduğunu düşünüyorsunuz? 

6. Empati Sorusu: Öğrencinin, resimdeki bir insan yerine kendisini 

koyarak, düşünmesini sağlayan sorudur. Resimde o askerin yerine 

sen olsaydın ne yapardın? Eğer, Atatürk’ün yerine siz olsaydınız ne 

yapardınız? 

7. Hipotez Oluşturma Sorusu: Olayın sebep ve sonucuna ilişkin 

düşünmeyi gerektiren sorudur. X'i onlara savaş ilan etmeye iten 

sebepler nelerdir? Atatürk’ü bu şekilde davranmaya iten faktörler 

nelerdi? 

8. Problem Çözme Sorusu: Öğrencinin, kanıtı değerlendirmesini 

sağlayan sorudur. Resim, X'e ilişkin ne içeriyor. Tablo, Atatürk’ün 

barışçı politikasına dair ne içeriyor? 

9. Kanıtı Sorgulama Sorusu: Resimsel kanıtın, tarihi gerçekliğe 

uygun olup olmadığını sorgulayan sorudur. Bu tablo, Atatürk ile 

Trikupis arasında geçenleri ne ölçüde anlatıyor? 
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10. Sentez Sorusu: Resimdeki bir başkasının bakış açısından olaya 

ilişkin bir sentez yapmayı gerektiren sorudur. Trikupis’in bakış 

açısıyla başkomutanlık savaşını anlatınız? 

11. Kontrol Sorusu: Sınıf yönetimini sağlama açısından sorulan 

sorudur. Ör. " Kemal, susar mısın?" 

12. Kapalı Soru: Bu soru tipi geleneksel öğretmen sorudur. 

Öğrencinin, öğretmenin kafasından geçeni yakalamaya çalışmasına 

yöneliktir. Örneğin, Kurtuluş Savaşında Yunan General Trikupis'e 

ne oldu? 

 

 

TARİH ÖĞRETİMİNDE ROMAN 

PÜF NOKTA: Ahmet Mithat Efendi’nin ‘Letaif-i Rivayat’ adlı 
serisinde yer alan ‘Yeniçeriler’ Türk edebiyatının ilk tarihi 
romanıdır. Öğretici tarih anlayışı ile yazılmıştır. 
 

 

Türk Romanlarındaki Bazı Tarih Öğretmen Tipleri 

     Sahnenin Dışındakiler – Ahmet Hamdi Tanpınar 

     Tanpınar'ın Millî Mücadele dönemi İstanbul'unu başkahraman 

vasıtasıyla yansıttığı, siyasi meselelerin fazlaca yer aldığı bir 

romanıdır. Eserin başlığı, yani sahnenin dışı İstanbul; sahnenin içi 

ise Kurtuluş Savaşının cereyan ettiği Anadolu'dur. 

     Eserin kahramanlarından İhsan Bey, Avrupa'da eğitim görmüş, 

kültürlü ve çevresinde etkin bir insandır. Tarih öğretmenliği yapar. 

Asıl etkin rolü. İstanbul'da Millî Mücadeleyi planlayanlardan 

olmasıdır. 

     Tanpınar'ın tarih öğretmeni İhsan Bey, resim, müzik, edebiyat, 

şiir kültürün her alanında dolu bir Türk aydınıdır. Dersinin konusu 

memleket problemleridir, güncel problemlerdir. Bu anlamda o 

rölativist-reformcu tarih öğretmeni tipine denk düşmektedir. 

Üstelik İhsan Bey bir aksiyon adamı olup, bir şeyleri değiştirme 

çabası içindedir. 

     Hababam Sınıfı – Rıfat Ilgaz 

     Rıfat Ilgaz'ın o babacan, sert mizaçlı, babacan olduğu kadar 

merhametli ve âdeta Münir Özkul'un şahsı ile bütünleşmiş Kel 

Mahmut'un tarih öğretmeni olduğunu fark etmişizdir. Bunun 

sebebi, herhalde Rıfat Ilgaz'ın Hababam Sınıfı adlı romanın 

filminde Kel Mahmut'un idarecilik vasıflarının ön plana çıkarılmış 

olmasıdır. 

     Kel Mahmut'un derslere genellikle geç girdiğini öğrenmekteyiz. 

Kel Mahmut, kitaba dayalı bir tarih eğitim yapmaktadır, harita 

kullanmaktadır. 

     Kel Mahmut'un, ders sırasında sık sık "eşek" deme alışkanlığı 

vardır. Bir derste 12 defa eşek diyebilen biridir. 

     Kel Mahmut'un öğrencileri değerlendirmesi hakkında oldukça 

bilgi sahibi olmaktayız. O, "karakaplı" not defteri sürekli yanında 

taşıyan, şaka yoluyla da olsa öğrencileri not ile korkutan bir tarih 

öğretmenidir. 

     Kel Mahmut, tarih kitabına bağımlılığı, değerlendirme sistemi ile 

geleneksel-klasik bir tarih öğretmenidir. 

  

    Romantik Bir Viyana Yazı – Adalet Ağaoğlu 

     Eserdeki tarih öğretmeni Kamil Kaya’dır. Kâmil Kaya 25 yaşında 

1953 yılında göreve başlamıştır. Kâmil Kaya, kruvaze ceketli, ucu 

yuvarlak siyah pabuçları, utangaç gülümsemesi ve ceketinin 

düğmelerinin sık sık ilikli olup, olmadığını yoklayan biridir. Kendini 

romantik bir tarih öğretmeni olarak tanımlar. Tarih anlatmanın 

yanı sıra edebiyatla da ilgilenen biridir. Şiir yazmayı sever. Daha ilk 

dersinde Kâmil Kaya'nın senkronik bir tarih anlayışını 

benimsediğini görülmektedir. 

     Kâmil Bey, tarih dersinin öğretiminde harita ve duvar 

haritalarının önemini kavramıştır. Kâmil Kaya: "Avrupa haritasını 

göndermediler." diye inleyen bir tarih öğretmenidir. 

     Kâmil Kaya, zengin iç dünyası ile tarih-edebiyat-coğrafya 

arasındaki ilişkiyi yakalamış, romantik bir tarih öğretmenidir. 

 

     Sessiz Ev – Orhan Pamuk 

     Eserdeki tarih öğretmeni Faruk’tur. Orhan Pamuk'un Faruk'u 

bilim adamı(tarihçi)- tarih öğretmeni tipine uygundur. Onun 

tarihsel belge ile ilişkisi, sınıf içi davranışlarından, öğrenci ile 

ilişkilerinden daha ön plana çıkarılmıştır. 

 

ORTAÖĞRETİM 100 TEMEL ESERDEKİ TARİHİ ROMANLAR VE 

KISACA ÖZETLERİ 

Ahmet Hikmet Müftüoğlu-Çağlayanlar: Milli şair unvanı verilen 

Mehmet Emin Yurdakul'un Türk şiirinde açtığı çığırı Ahmet Hikmet 

Müftüoğlu Çağlayanlar ‘da hikâyeleriyle devam ettirmiştir. Yazar, 

bu eserdeki hikâyelerinde Türk destanlarından, tarihinden, 

faydalanmış; Trablus, Balkan, I. Dünya savaşlarında yaşanan 

olayları anlatmıştır. Ahmet Hikmet Müftüoğlu'nun 1922'de 

yayınlanan Çağlayanlar adlı kitabı 18 parçadan ibarettir. Milli 

edebiyatımız içinde uyandırdığı milliyetçilik duygularıyla çok 

önemli bir yere sahiptir. Çağlayanlar hikâyelerindeki 

kahramanların isimleri şunlardır: Alparslan Masalı, Yarayı Kanatan, 

Üzümcü, Sümbül Kokusu, İnci, Yakarış, Bekir ile Tekir, Ayşe Kızla 

Vato, Maviş. 

Yahya Kemal Beyatlı-Eğil Dağlar: Kitap İstiklâl Harbi’nin, günü 

gününe yazılmış, en yakın tarihidir. Kitap bölümlerden oluşmakta 

ve her bölümde ayrı bir anekdot anlatılmaktadır. Kitap yazıldığı 

yıllarda Milli Mücadele'nin inandırıcı bir desteği ve o yıllardaki Türk 

düşüncesinin bir zaferi olmuştur. Kitapta daha çok Türk 

Askeri'nden ve İstiklâl Harbi kahramanı Mustafa Kemal Paşa 

anlatılmaktadır. Eser 88 müstakil nesir ve on bin satırdan meydana 

gelmektedir. Kitabın adı ise bir asker türküsü olan şu mısralardan 

gelmektedir; 

Eğil dağlar eğil, üstünden aşam 

Yeni talim çıkmış varam alışam. 

 

Ruşen Eşref Ünaydın-Diyorlar ki: Edebiyatımızın ünlü sanatkâr ve 

fikir adamlarıyla yaptığı bir dizi mülâkatı, 1918'de Diyorlar ki adıyla 

kitaplaştıran ve bu münasebetle "Diyorlar ki Muharriri" olarak 

şöhret bulan Ruşen Eşref, İstanbul ve İstanbul Çeşmeleri üzerine 

yazdığı eşsiz yazılardan dolayı "Çeşmeler Kâşifi" ve "İstanbul 

Seyyahı" gibi sıfatlarla da anılmıştır. Mustafa Kemal Paşa'yı şahsî 

özellikleri ve askerî dehasıyla ilk defa Türk ve dünya kamuoyuna 

tanıtan yazar, Mütareke (ateşkes) döneminden itibaren daima 
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Paşa'nın yanında bulunmuş, Millî Mücadeleye katılmış ve kırk ay 

süren bu yürüyüşe dair duygu ve düşüncelerini gözyaşı, kahır ve 

sabırla demleyerek kaleminin ucundan damla damla akıtmıştır. 

 

Yakup Kadri Karaosmanoğlu-Kiralık Konak: Yakup Kadri'nin ilk 

romanıdır. Sanatçı, bu romanında Tanzimat, Meşrutiyet ve 

Cumhuriyet kuşakları arasındaki görüş, anlayış ve yaşayış 

farklılıkları üzerinde durur. Roman, realizmin etkilerini taşır. 

Romandaki kahramanların isimleri şunlardır: Naim Efendi, Seniha, 

Hakkı Celis, Servet Bey. 

 

Yakup Kadri Karaosmanoğlu- Yaban: Türk edebiyatında aydın-

halk arasındaki uçurumu açık bir şekilde ele alan nadir 

romanlardan biridir. Roman Kurtuluş Savaşı döneminde, 

Eskişehir'in sınırları içinde Porsuk Çayı'na yakın bir köyde yaşayan 

ahaliyle buraya sonradan gelmiş İstanbullu bir "yaban"ı anlatır. 

Roman anı biçiminde kaleme alınmıştır. Olaylar Kurtuluş Savaşı 

yıllarında geçmektedir. 'Yaban" edebiyatımızın tezli romanlarından 

biridir. Romandaki kahramanların isimleri şunlardır: Ahmet Celal, 

Mehmet Ali, Salih Ağa, Emine. 

 

Refik Halit Karay- Memleket Hikâyeleri: İnsanların Anadolu’daki 

yaşamları dile getirilmiştir. Anadolu'nun nasıl değiştiği, çağın 

manzarası, psikolojisi, mantığı, iç ve dış varlığı aktarılmıştır.(Kitap 

18 hikâyeden oluşmaktadır ve her hikâye birbirinden bağımsızdır. 

 

Halide Edip Adıvar- Sinekli Bakkal: Sinekli Bakkalın konusu kısaca, 

İstanbul'un Sinekli Bakkal mahallesinin Sinekli Bakkal sokağında 

doğup büyüyüp evlenen Rabia adlı bir hafız kızının ve 

çevresindekilerin hayatıdır. 

 

Falih Rıfkı Atay- Zeytindağı: Kitapta Osmanlı saltanatının son 

günlerinden Türkiye Cumhuriyetinin ilk günlerine kadarki bir 

zaman dilimi anlatılmaktadır. Yazar bir görev sebebiyle Cemal 

Paşa'nın karargâhına yani Zeytindağı'na gitmiştir. Burada yaşamış 

olduğu olayları ve anılarını bulunduğu tarihin önemli olaylarını da 

içine alacak şekilde anlatmıştır. 

Nazım Hikmet- Memleketimden İnsan Manzaraları: Nazım 

Hikmet, Memleketimden İnsan Manzaraları'nı 1939'da İstanbul'da 

yazmaya başlamıştır. 

İkinci Meşrutiyet'ten II. Dünya Savaşı sonrasına kadar çok geniş bir 

zaman diliminin öyküsünü (1908-1945) bu kitapta 

destanlaştırmıştır. Düzyazı, şiir, senaryo tekniklerinin iç içe 

kullanıldığı Memleketimden İnsan Manzaraları, şiir, roman, öykü, 

oyun, senaryo, destan olmayan ve hepsini içeren yeni bir türün 

habercisi olmuştur. 

Beş cilt halinde yayımlanan ve yaklaşık 20,000 mısra olan bu yapıt, 

Nazım Hikmet şiirinin doruğunu oluşturmaktadır. 

 

Ahmet Hamdi Tanpınar- Sahnenin Dışındakiler: Kurtuluş Savaşı 

zamanı İstanbul'unu, ana kahraman aracılığıyla yansıtan, siyasi 

konuların fazlaca yer aldığı bir romanıdır. Ahmet Hamdi Tanpınar'a 

aittir. Romanın başlığı, (Sahnenin Dışındakiler) İstanbul; sahnenin 

içi ise Kurtuluş Savaşının yaşandığı Anadolu'dur. 

Sahnenin Dışındakiler Kahramanları (Kişileri) 

Sabiha: Sabiha, modernleşmekte olan Türk kadınını simgeler. 

Eserde kadın hakları konusundaki mücadelesiyle dikkat çeker. 

Tiyatro ile ilgilenmektedir. Romanın sonunda sahneye çıkan ilk 

Türk kadını olur. 

Cemal: Eserin başkahramanıdır. Üniversite öğrencisi olan bu 

gencin gözüyle İstanbul'un işgal yılları anlatılmaktadır. Cemal, 

eserin diğer önemli kahramanı Sabiha'yı sevmektedir. 

Süleyman Bey: Sabiha'nın babasıdır. Arzu ve istekleri uğruna bütün 

servetini ve yakınlarını feda etmiş, Rusların İstanbul'a açtığı 

eğlence merkezlerine dadanmış bir kahramandır. 

İhsan: Avrupa'da eğitim görmüş, kültürlü ve çevresinde etkin bir 

insandır. Tarih öğretmenliği yapar. Asıl etkin rolü, İstanbul'da Millî 

Mücadeleyi planlayanlardan olmasıdır. 

Diğer Kahramanlar: Nasır Paşa, Kudret Bey, Muhlis Bey, Muhtar, 

Tevfik Bey. 

 

Kemal Tahir- Esir Şehrin İnsanları: Kitabın yazarı Kemal Tahir'dir. 

Kitabın ilk basımı 1956 yılında yapılmıştır. Yazarın Mütareke 

dönemi aydınlarını anlattığı "Esir Şehir" üçlemesinin ilk kitabıdır. 

Kısaca Birinci Dünya Savaşı sırasında İstanbul'daki sivil aydınların 

durumunu konu edinir. Ana kahramanlar; Kamil Bey, Nermin 

Hanım, Ayşe, Fuat Bey, Nedime Hanım, İhsan Bey, Ahmet Bey, 

Niyazi Ağabey, Ramiz Efendi ve Fatma Hanım'dır. 

 

Samim Kocagöz- Kalpaklılar: Yazar Samim Kocagöz, bu eseri 

olayları bizzat yaşamış bir insandan dinleyerek yazmıştır. Roman 

Kurtuluş Savaşı zamanını ele alır. Zaman zaman çok canlı 

bölümlere rastlanmakla birlikte Kalpaklılar romanının dili 

savruktur. 

Kalpaklılar Kahramanları (Kişileri): 

Talip: Fakir bir ailenin çocuğu olan Talip, Darülfünun öğrencisidir. 

Vatanperver, milliyetçi bir babanın verdiği eğitimin de tesiriyle 

Millî Mücadele taraftarı olmuştur. İstanbul'da bütün mertliğiyle 

Millî Mücadeleye yardım etmektedir. 

Hasan Tahsin Bey: Gerçekte yaşamış bir kişi olan Hasan Tahsin, 

Millî Mücadelenin ilk kıvılcımı olması bakımından çok önemli 

biridir. 

Tarık Buğra- Küçük Ağa: Birinci Dünya Savaşı ile birlikte Osmanlı 

Devleti eski gücünü, heybetini kaybetmeye başlamış, isyanlar ve 

işgallerle zayıf duruma düşmüştür. Kitapta, bir Anadolu kasabası 

olan Akşehir'den yola çıkılarak, kurtuluş mücadelesinin bir bölümü 

anlatılmaktadır. Olaylar Akşehir'in bir kasabasında başla ve gelişir. 

 

Faik Baysal- Drina'da Son Gün: Eser, Faik Baysal'ın belgesel 

niteliğinde bir savaş romanıdır. Romanın en önemli özelliği, ilk kez 

bir Türk yazarının yurt dışında geçen yaşanmış olayları, evrensel 

bir düzeyde anlatmasıdır. 1972'de yayınlanan Drinada Son Gün, 

Yugoslavya'da geçmekte ve eski bir Türk ailesinin iç savaş sırasında 

Türkiye'ye göçmesini anlatmaktadır. II. Dünya Savaşında zulüm 

çeken Türklerin hayatını çarpıcı bir şekilde gözler önüne 

sermektedir. 

 



25 
 

Tolstoy- Savaş ve Barış: Rus-Fransız savaşlarını konu alan bu 

eserde beş yüze yakın kişi bulunmaktadır. Tolstoy, bu romanında, 

Rusya'daki birçok kesimden insanın hayatını ve geleneklerini 

ortaya koymaktadır. 

Savaş ve Barış, Napolyon döneminde gecen Rusya ve Fransa 

arasındaki çekişmeli savaşı anlatmasının yanında saray hayatı ve 

saray insanlarının bulundukları konumlardan nasıl değişikliğe 

uğradığı da anlatılmaktadır. 

Savaş Rusya ile Fransa arasındaki bitmek bilmeyen vahşet, barış ise 

kişiler arasında yaşanan aşklardır. 

 

Charles Dickens- İki Şehrin Hikâyesi: Charles Dickens'in en popüler 

romanlarından biridir. Tarihî bir roman özelliği taşır. İki Şehrin 

Hikâyesi, dünya klasikleri arasına girmiş realist ve sürükleyici bir 

romandır. Fransız ihtilali yıllarında kaleme alınmış olan roman, 

Londra ve Paris'in yaşadığı açlık, sefalet ve kederi tüm çıplaklığıyla 

ve acımasızlığıyla ortaya koyar. 

 

Rabindranath Tagore- Gora: Roman, birçok yazara göre Tagor'un 

en büyük eseridir. Onun hayat felsefesini yansıtması bakımından 

da çok büyük önem taşır. Gora, Tagor'un Hindistan'ın kurtuluşu 

hakkındaki fikir ve inançlarını yansıtmaktadır. Hindu dininde 

yapılması gereken yenilikleri içinde toplayan Brahmo Samaş 

mezhebi romanda önemli bir yer tutar. Akıcı bir dille Hint gerçeği 

eserde ele alınmıştır. 

 

Ernest Hemingway- Çanlar Kimin İçin Çalıyor: Ernest 

Hemingway'in en uzun eseri olan Çanlar Kimin İçin Çalıyor, İspanya 

iç savaşı esnasında faşistlerle çarpışan bir Amerikalıyı ele 

almaktadır. Özgürlüğün evrenselliği eserin ana düşüncesini 

oluşturmaktadır. 

 

İvo Andriç- Drina Köprüsü: Bu eser İvo Andriç'in en ünlü 

romanıdır. Birçok kez basılan bu eser 1961 senesinde Nobel 

Edebiyat Ödülü almıştır. Eserin ana kahramanı Drina köprüsüdür. 

Köprünün kaderiyle aynı kaderi paylaşan insanların hayatı, gelenek 

ve görenekleri, inançları ele alınmıştır. Romanda köprü aracılığıyla 

Osmanlı Devletinin çöküş süreci ve Birinci Dünya Savaşı da 

anlatılmıştır. 

Panait İstrati- Akdeniz: Eser, Osmanlı sınırları içinde bulunan 

İskenderiye, Kahire, Beyrut, Şam gibi kentlerde ana kahraman 

Adrien'in yaşadığı olayları, sosyal ve ekonomik yaşamı 

işlemektedir. Farklı dil, din ve ırklara sahip insanlar arasındaki 

hoşgörü vurgulanırken, içki, ahlaksızlık gibi kötü özelliklerin 

sonuçları ortaya konmaktadır.                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

MEKÂN ALGILARI 

Mekân algısı; tarihi olayların geçtiği yerleri hayallerinde 

canlandırabilme, tarih derslerinde harita ve küre kullanabilme, 

tarih haritaları çizebilme, harita üzerinde konumu, komşuları, yönü 

belirleyebilme, yerleşim bölgesinin sınırlarını çizebilme, 

genişlemeyi gösterebilme ve haritayı yorumlayabilme olarak ifade 

edilebilir. 

A. MUTLAK (FİZİKİ) MEKÂN 

Öklid geometrisine ve metrik mesafeye dayalı mutlak mekândır 

(fiziki çevre). Yani herkes tarafından objektif olarak ölçülebilecek 

ve bilinebilecek mekândır. Buna göre bir yerin coğrafi koordinat 

sistemine göre dünya üzerindeki yeri ile o yerin fotoğrafını 

çektiğinizde fotoğrafta görünenleri içerir (arazi yapısı, yeraltı ve 

yerüstü kaynaklar, binalar ve yolların düzeni gibi). 

Öğrencilerde fiziki mekân algısını geliştirmek için kullanılabilecek 

en etkin materyal haritalardır. Çalışılan bölgenin haritasına 

bakarak o mekân hakkında konum ve dolayısıyla genel iklim 

özellikleri, yükseklik (yeryüzü şekilleri), ulaşım imkânları gibi 

bilgiler edinilebilir. Internet üzerinden ücretsiz indirilebilecek ve 

dünyadaki her yerin üç boyutlu arazi yapısını gösteren "Google 

Earth" programı eğitimsel amaçlar için oldukça uygundur. Bir 

mekâna dair algımızı belirleyen en önemli unsur oraya dair sahip 

olduğumuz "zihin haritasıdır". Zihin haritaları çevremizdeki her şey 

ile alakalı zihnimizde var olanları kapsar. 

 Haritalar 

 Elektronik ve web tabanlı haritalar, 

 Google Earth, 

 Zihin haritaları, 

 Ve çeşitli kroki çalışmaları ile öğrencilerin fiziki mekân 

algısı geliştirilebilir. 

 

B. GÖRECE MEKÂN 

Göreceli mekân algısıyla ilgili en önemli husus dünyadaki 

etkileşimler sonucu oluşmuş mekânsal bağlantıları bilmektir. 

Mekânlar arasındaki bağlantılar sonucu eşya, insan, bilgi, güç ve 

doğal süreçler mekânlar arasında hareket halindedir. Bu 

hareketlilikten üzerinde yaşadığımız mekânlar farklı şekillerde 

etkilenir (şehirlerde trafik sıkışıklığı, yazları sahillerin kalabalık 

oluşu ya da çeşitli ülkelerinden geçen boru hatları gibi) ve çeşitli 

fonksiyonlar kazanır. Örneğin, Antalya doğal şartları nedeniyle 

turizm faaliyetlerinin ağırlıklı olarak gerçekleştirildiği bir şehirken, 

Kocaeli göreceli konumu gereği bir sanayi şehri işlevine sahiptir. 

Görece mekân algısı o yerin fiziki coğrafya unsurları yanında, 

bölgesel, ulusal ve uluslararası bağlamda diğer mekânlarla nasıl bir 

ilişki içinde olduğunu ve bu ilişkiler sonucunda ne tür fonksiyonları 

yerine getirdiğini algılamayı gerektirir. Mekânın bu şekilde 

algılanması özellikle bir yerin zaman içinde değişen önemini ve 

işlevlerini anlamak için gereklidir. Örneğin, Hitit'lerin başkenti 

Hattuşaş'ın günümüzde sadece bir turizm sitesi haline gelmiş 

olması, ya da İpek Yolu üzerinde geçmişte çok önemli bir şehir olan 

Semerkant’ın günümüzde bu önemini yitirmiş olması ancak 

mekânsal ilişkilerin zaman içinde nasıl değiştiğinin anlaşılmasıyla 

kavranacaktır. 
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Öğrencilerden hiçbir atlastan yardım almadan dünyanın belli bir 

bölgesinin haritasını çizmeleri istenebilir. Bu, tarihte belli bir 

zamanı anlatırken kullanıldığında, örneğin 15.yy sonu Osmanlı 

Devleti'nin sınırları ve yakın çevresinin çizilmesi istenebilir. Bu 

çizimlerde öğrencilerden haritaya nüfuz alanları, jeopolitik öneme 

sahip yerler, demografik özellikler, ticaret yolları ve çatışma 

bölgeleri gibi mümkün olduğunca bilgiyi aktarması istenir. 

 

C. YER OLARAK MEKÂN 

Yer üzerinde sosyal ilişkilerin kurulduğu ve kimliğin oluşturulduğu 

mekân parçasıdır. Yer, mekâna göre daha somuttur. İlk olarak yer, 

bir olayın dünya üzerinde gerçekleştiği alanı (konumu) temsil eder. 

İkinci olarak insanların bireysel ve grup kimliklerini dayandırdıkları 

sınırları belli bir bölgeyi temsil eder (Kayseri-Kayserili, Sarıyer-

Sarıyerli, Asya-Asyalı gibi). Üçüncü olarak ise insanların günlük 

eylemlerinin gerçekleştiği üniversite kampüsü, ilçe, köy, şehir 

birimleri gibi bir mahal veya mekânsal birim olarak düşünülebilir. 

Tarih derslerinde yer bilgisi oldukça önemlidir. Çünkü tarihin çeşitli 

dönemlerinde hangi devletlerin var olduğu, bunlar arasındaki 

ilişkiler ve savaşlar (savaşların gerçekleştiği yerler) ancak yer bilgisi 

sayesinde kavranabilir. 

Yer algısı bağlamında öncelikle "konum" bilgisine sahip olmak 

gerektiğinden, "Harita Bilgisi" bölümünde belirtildiği gibi harita 

üzerinden koordinat hesaplamaları yapılabilir. Teknolojik 

imkânların gelişmesi sonucu yakın gelecekte birçok kişinin Küresel 

Konumlandırma Aletlerine (GPS aletlerine) sahip olacağı 

düşünüldüğünde öğrencilere arazide GPS aleti ile koordinat 

okuması yaptırdıktan sonra onlardan bir harita üzerinde 

bulundukları yerin konumunu işaretlemeleri istenebilir. 

Harita üzerinden yer gösterme oyunu, belli özelliklerin verilmesiyle 

bir yeri tahmin etme oyunu ya da "sessiz sinema" oyunu vb. ile 

tarihteki ya da günümüzdeki önemli yerlerin bulunmasına 

çalışılabilir. 

D. TARIHI MEKÂN 

Tarihsel açıdan özel bir öneme sahip çeşitli mekânlar (yerler) tarihi 

anlama ve hayal etmede önemli bir yere sahiptir. Öğrencilere lise 

tarih derslerindeki üniteleri önem sırasına koymaları istendiğinde 

bir Selçuklu şehri olan ve önemli sayıda Selçuklu eseri barındıran 

Ahlat ilçesindeki öğrenciler Selçuklu tarihi konularını ilk sıraya 

yerleştirirken, Ankara'daki öğrenciler Selçuklu tarihini en son 

sıraya koymuştur.  

Öğrencilerin tarihi mekân algılarını geliştirmek için kullanılabilecek 

en etkin öğretim yöntemi gezi-gözlem yöntemidir. Bu kapsamda, 

tarihi mekânlar çalışılırken öncelikle öğrencilere o bölgeye dair 

bildikleri sınayıcı bir test uygulanabilir ya da kompozisyon 

yazdırılabilir. Canlandırma, drama veya rol yapma etkinlikleri de 

gerçekleştirilebilir. Öğrencilerden o mekanı anlatan bir logo, afiş, 

poster ya da şiir gibi bir eser oluşturmaları istenebilir. 

 

E. İMGE MEKÂN 

Bizler birebir tecrübe ettiğimiz (üzerinde yaşadığımız ya da gidip 

gördüğümüz) mekânlar dışında hiç görmediğimiz ve uzak mekânlar 

hakkında da bazı algılara sahibizdir. Bu şekildeki mekânlara dair 

algılarımızı gördüğümüz resimler, fotoğraflar, izlediğimiz filmler 

veya okuduğumuz kitaplar sayesinde ediniriz. "İmge mekân" belli 

resimler, imgeler ya da imajlar (resimlerden kartpostallara, 

grafiklerden animasyonlara, dini ikonlardan fotoğraflara gibi) 

bağlamında oluşturulmuş mekândır. Bunlara sinema, edebiyat ve 

diğer sanat eserlerinde gerçekleştirilen mekâna dair tasvirler de 

eklenebilir. Örneğin, Osmanlıların belli dönemlerine ait 

minyatürler, gravürler, tarihi metinler ile seyahatnamelerde ortaya 

konan mekân tasvirleri imge mekânı oluşturur. İmge mekân algısı 

bir mekânın temsiline bakarak o mekânla ilgili çeşitli çıkarımlarda 

bulunmayı içerir. 

 

ÖĞRENCİLERDE TARİHSEL DÜŞÜNCE GELİŞİMİ 

                             EGAN;  

                                   Somatik Evre (0-3 Yaş) 

  Mitsel Evre (4-9 Yaş) 

  Romantik Evre (9-15 Yaş) 

  Felsefi Evre (15-20 Yaş) 

  İronik Evre (20 +) 

 

Somatik Evre (0-3 Yaş): 

Tüm çocuklar somatik evre ile doğarlar. Herhangi bir tarihsel 

düşünme söz konusu değildir. En ilkel evredir.  

Mitsel Evre (4-9 Yaş):  

Hayalci düşünmenin etkin olduğu bir evredir. Bu evrede öğrenci 

dünyayı bir masal gibi algılamaktadır. Bu evrede çocuklar tarihsel 

gerçekleri anlamalarını sağlayacak zaman, yer nedensellik vb. 

kavramlardan uzaktır.  

Dünyayı anlamaya çalışırken zıtlıkları düşünür ve bunlar hakkında 

kafa yorar. Örneğin; güzel-çirkin, iyi-kötü, mutlu-mutsuz, sevimli-

huysuz, çalışkan-tembel gibi durumları düşünür. Barışın olduğu 

dünyada neden savaşlarında olduğunu merak eder. 

Yer, zaman ve neden-sonuç ilişkisi yoktur bu evrede. Masallarda 

sıkça karşılaşılan ‘evvel zaman içinde’ deyimi bu evre için vardır.  

Devler, periler gibi masalsı yaratıklara inanır.  

Bu evre kişinin henüz dünyayı yeterince algılayamadığı bir evre 

olsa da tarih eğitimi verilebilir. Bunu yaparken en çok kullanılan 

yöntem masallar, fıkralar, hikâyeler gibi sözlü yöntemlerdir. 

Örneğin Keloğlan masalları sayesinde o dönemin şartları az da olsa 

kişiye öğretilebilir. 

Romantik Evre (9-15 Yaş): 

Romantik evrede, tarihsel zaman, değişim, nedensellik ve öteki 

kavramları ile birlikte dış dünyanın özerkliğine duyulan bir takdir 

hissi gelişir. Bu evrede çocuk öyküde kendisini öykünün yarattığı 

dünyanın içinde hisseder, kahramanlarla özdeşim kurar ve onların 

zaferini paylaşır.  

Dünyanın özerkliği duygusu, bu evredeki çocuk için dünyanın 

sınırlarının keşfine yönelik ani bir ilgi doğurur. Çocuk öyküde 

geçen, aşırılık, tuhaflık, mükemmellik vb. unsurların büyüsüne 

kapılır. Sınırsız gibi görünen yabancı bir dünyanın ani bir şekilde 

çocuk tarafından keşfi, onun gelişen benliği açısından tehdittir. 

Çocuk bu tehdide karşı öyküdeki en güçlü karakterlerle romantik 

bağ kurar. 
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Romantik evrede çocuk, geçmişle artan bir şekilde bağ kurar. Bu 

bağ geçmişte yaşamanın nasıl bir şey olduğu şeklindedir.  

Öğrenci romantik evrede geçmişini sorgulamaya başlar. ‘Ben 

kimim?’ ‘Benim atalarım kimlerdir?’ gibi soruları kendine sorar.  

Romantik evre öğrencilerin en çok kitap okudukları evrelerdendir. 

Kendini ve dünyayı sorgulayan öğrenciler bu evrede okudukları 

romanlar sayesinde bazen kendi toplumlarına bazen de farklı 

toplumlara karşı daha fazla ilgi duyarlar. Özellikle romantik öyküler 

yoluyla bu bağı güçlendirirler. 

Felsefi Evre (15-20 Yaş): 

Mitsel evre ve romantik evreden öğrencilerin uzaklaştığı bir 

evredir. Felsefi evre, öğrencilerin artık olaylara yasa ve kurallara 

göre baktığı bir evredir.  

Tarihi olaylara çok yönlü açılardan bakma, model oluşturma gibi 

becerilerin kazanıldığı evredir. 

Farklı toplumlara duyulan ilgi bu evrede sönmeye başlar. Kişi 

içerisinde bulunduğu topluma göre hareket eder.  

Tarih öğretiminde bilimselliğin ortaya çıktığı evre felsefi evredir. 

Tarihi olaylara neden-sonuç ilişkisi içerisinde yaklaşır. Olaylara çok 

yönlü bakış açısıyla bakar. Örneğin; Türklerin neden Orta Asya’dan 

göç ettikleri sorusuna ‘kuraklık, Çin baskısı, nüfus artışı, yeterli 

tarım alanı bulunamaması’ gibi bilimsel cevaplar verebildikleri 

dönemdir. 

Felsefi evrede tarih öğretimi artık yasa ve kuralların etkin olduğu 

bir dönemdir. 

İronik Evre (20 Yaş ve üzeri): 

Tarih, tarih için yapılır görüşü hâkimdir. Daha önceki evrelerde 

öğrenciler tarihi anlarken kendilerinden bir şey katarak anlamaya 

çalışırlardı. Ya o tarihi olayın kahramanı olurdu ya da o tarihi 

olayda ‘ben olsam şöyle yapardım’ gibisinden düşünceleri olurdu. 

Fakat ironik evrede artık objektif tarih görüşü vardır. Tarih, bizim 

için değil tarih için yazılır görüşü hâkimdir. 

 

TARİH ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ 

DİYOKRONİZM (ART ZAMANLI) 

Herhangi bir tarihi olgu veya olayın tarih gelişme koşulları 

içerisinde incelenmesi yöntemidir. Dil öğretiminde sıklıkla 

kullanılır. Tarihi olgu ve olayların zaman içerisindeki gelişimini ve 

değişimini inceler. Söz gelimi; ‘savaş, barış, din, siyaset, göç, 

barınma, gelenek, görenek, töre vb. kavramların tarihsel süreç 

içerisindeki değişimlerini inceler. 

Örneğin; Eski zamanlarda dünyaya adalet ve mutluluk getirmek 

için yapılan ya da dünyanın hâkimi olmak için yapılan savaşlar 

günümüzde artık o ülkenin kaynaklarını ele geçirmek ve kullanmak 

adına yapılmaktadır. Bu değişimi inceleyen yöntem 

diyokronizmdir. 

Tarih boyunca Türklerin kullandıkları alfabelerin değişimini de 

diyokronizm inceler. Zamanla değişen sözcükler, önemini yitiren 

kelimeler, dilimize yeni giren kelimeleri inceler. 

Türklerin tarih boyunca uyguladıkları töredeki değişikliklerde 

diyokronizme girer. Bazı törelerin zamanla yok olması, değişen 

şartlara göre yeni töre uygulamalarının gelmesi ve bu değişimleri 

diyokronizm inceler. 

 

HİSTORİZM (Tarihselcilik) 

Tarihi olayları tarihin şartlarına göre incelemektir. Tarihi olayların 

günümüz şartları ile incelenmesi, buna göre yorumlanması doğru 

değildir.  

Historizm, tarihi olayları tarihin şartlarına göre incelemek olduğu 

kadar geçmişteki olaylara bakarak gelecek hakkında da 

öngörülerde bulunmamızı sağlamaktadır. 

Bugün bize saçma gelen, nefretle baktığımız çoğu olay o dönemin 

şartlarına göre belki de normaldi. İşte historizm, tarihsel olayların 

o döneme göre yorumlanmasıdır. 

Spengler’e göre historizm; doğan, yaşayan ve ölen bir ‘kültür’ ile 

nitelenen kesintili bir medeniyet çevrimlerinin araştırılmasıdır. 

Historizmin temsilcileri, Nietzsche, Spengler, Simmel, Eucken ve 

Toynbee’dir. 

Tahta geçmek için uğraşan kardeşlerin birbirlerini öldürmelerini 

günümüz toplumunda yadırgıyor olsak bile o dönemde neden 

böyle yaptıklarını öğrenmemiz gerekir. 

Çoğu İslam devletinde halen de devam eden hırsızın elini kesme, 

çok evlilik gibi olayları anlamak için o dönemin şartlarını bilmek 

gerekir. 

SENKRONİZM (Eş Zamanlılık) 

Tarihi olayların aynı zaman dilimi içerisinde gerçekleşmesi 

durumudur. İki ya da daha fazla benzer ya da farklı olayların belli 

bir zaman dilimi içerisinde olması durumudur. 

Kurtuluş Savaşında aynı anda hem Kuzey hem Güney hem de Batı 

cephesinde savaşılması durumu senkronizm yöntemine girer. 

3 Mart 1924 tarihi güzel bir örnektir. Bu tarihte; 

 Halifelik kaldırıldı. 

 Şer’iye ve Evkaf Bakanlığı kaldırıldı. 

 Tevhid-i Tedrisat Kanunu kabul edildi. 

 Erkanı Harbiye reisliği kaldırıldı. 

Senkronizm yönteminde olayların birbiriyle bağlantılı olması 

gerekmez. Birbiriyle hiç ilgisi bulunmayan iki olayın aynı zamanda 

olması da senkronizmdir. Örneğin, 1756 yılında Avrupa’da Yedi Yıl 

Savaşları başlarken o dönemde Osmanlı tahtına III. Mustafa 

geçiyordu. Hatta ve hatta 1756 yılında Haliç, çok fazla kirlendiği 

için çevre raporu hazırlanmıştır. Bütün bu durumları senkronizm 

inceler. 

Senkronizm yönteminde olayların oluş tarihlerinin birbirine çok 

yakın olması gerekli değildir. Aynı dönemde gerçekleşen olaylarda 

senkronizimdir. Örneğin Osmanlı’nın kuruluş döneminde meydana 

gelen gelişmeler de bu yönteme girmektedir. 
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ANAKRONİZM (Tarih Yanılgısı) 

Anakronizm bir olgunun tarihi ve dönemi hakkındaki yanılgıyı ifade 

eder. Bu yanılgı sadece olgusal bilgiler hakkında değil, kavramlar, 

bakış açıları ve zihniyetler konusunda da olabilir. Anakronizmin üç 

farklı türünün olduğu belirtilmiştir: Olgu anakronizmi, dil 

anakronizmi ve yaklaşım anakronizmi. Dil ve yaklaşım anakronizmi 

herhangi bir dönem için geçerli olmayan kavram ve yaklaşımların 

bu dönemdeki olgu ve kişileri açıklamak için kullanılmasıdır. Bu 

yanılgı çoğu kez şimdiciliğin (presentism) bir sonucudur. Şimdicilik 

bugünün ihtiyaçlarının, sorunlarının ve yaklaşımlarının tarih 

yazımına yansımasıdır. Tarih yazımının doğası gereği bu bir ölçüde 

kaçınılmaz bir durumdur. Ancak bu durum özellikle dilsel ve 

yaklaşımsal anakronizm hatalarının oluşmasını kolaylaştırmaktadır. 

Günümüz insanlarının geçmişte yaşayan insanların olaylar 

karşısında şimdiki insanlar gibi tepki vereceğini varsaymaktır. 

Öğrencilerin geçmiş zaman dilimine şimdiki insanların bakış açıları 

ile bakmalarına anakronizm denir. 

Bir tarihi olayı, o olayın geçtiği dönemin şartları içinde 

değerlendirilmesi gereğini göz ardı ederek bugünün 

penceresinden geçmişi anlamaya çalışma hatasıdır. 

Cüneyt Arkın’ın Battal Gazi filmlerinden birinde beton köprü 

üzerinde kılıçla dövüşülmesi de anakronizmdir. Çünkü o dönemde 

‘beton’ yoktur. 

 

ANALOJİ (Benzetme) – METAFOR (Mecaz) 

Analoji, önceki deneyimler ve bilinenler ile yeni karşılaşılan 

bilinmeyen durumlar arasında benzetmelerin yapıldığı, daha çok 

soyut kavramları öğretimde kullanılan etkili bir yöntemdir. Analoji, 

tanıdık olmayan bir olgunun, önceden bilinen bir olguya 

benzetilerek açıklanmaya çalışılmasıdır. Tanıdık olmayan veya 

bilinmeyen olgu hedef, tanıdık olan yani bilinen olgu ise kaynaktır. 

Analojilerde kaynak ve hedef yüzde yüz benzerlik göstermez. Bu 

sebepten dolayı analoji açıklayıcı olmayıp yüzeyde kalırsa ve iyi 

anlaşılmazsa kavram karmaşasına ve kavram yanılgısının 

oluşmasına neden olabilir. Analojiler zihinsel düşünme yeteneği 

yeterince gelişmemiş öğrencilerin bilişsel fikir ve kavramları 

öğrenilmelerinde daha etkili olmaktadır. 

Metafor (mecaz), deyim aktarması anlamına gelmekte olup iki 

farklı nesne, fikir veya kavram arasında ilişki kurmaya, bir yaşantı 

alanı ile diğeri arasında karşılaştırma yapmaya yarayan sembolik 

bir dilsel araçtır. Metafor, günlük konuşma dilinde isim, fiil, sıfat 

veya niteleyiciler olarak kullanılır. Metafor, anlaşılması zor olan bir 

varlık, nesne, olay, olgu ve düşünceyi anlaşılması kolay başka bir 

şeyin bakış açısı ile anlamaya ve tecrübe etmeye çalışmaktır. 

Metafor, yeni öğretilecek kavramların öğrencilerin günlük 

hayatlarından aşina oldukları başka anlam alanlarına ait 

kavramlarla ilişkilendirilmesini, değişik yönlerden görülmesini ve 

daha önceden anlaşılmayan veya gözden kaçan bazı durumların 

fark edilmesini sağlar. 

 

ÇİZGİSEL TARİH ANLAYIŞI 

İnsanların belirli bir amaç uğruna yaşamaları gerektiğine inanan 

tarih anlayışıdır. Bunda ‘din’ faktörünün etkisi büyüktür. Dinler var 

olduktan sonra insanlar o dinin getirdiklerine inanmışlar ve 

hayatlarını da buna göre yönlendirmişlerdir. Dinler var olmadan 

önce yaygın inanış tarihin tekerrürden ibaret olduğuydu. Bu 

anlayış zamanla Hıristiyanlık öğretisi ile Tanrı'nın insanı yaratması 

ve ilk günah kavramıyla temellendirildi ve tarihin bir başlangıç ve 

sonunun olduğu düzleme yani çizgisel hale dönüştü. Söz konusu 

klasik tarih çağını Hıristiyanlıkla birleştiren filozof ise 

Augustinus’tir. Tarih yazımını döngüsel olmaktan çıkarıp çizgisel 

hale gelmesini sağlayan filozoftur. 

 

DÖNGÜSEL TARİH ANLAYIŞI 

Eski çağlarda insanlar içinde yaşadıkları dünyadan kendilerini 

ayırmamışlardır. Öyle ki eski kültürlerde, zaman algısı henüz bizim 

çağdaş zaman algımızdan çok farklıyken, insanların gördükleri 

sürekli yineleyen doğal olgulardır. Birbirlerini izleyen günler, 

mevsimler onlar için hep bir döngü biçiminde yineleniyor görünür. 

Her gün güneş doğar ve batar veya sonbaharda bitki örtüsü ölür ve 

ilkbaharda yeniden canlanır ve en önemlisi insanlar doğar, yaşlanır 

ve ölürler. Bu döngünün dışına çıkamayan insanların, bizim 

anladığımız anlamda bir tarihleri de yoktur. 

 İbni Haldun'un da aralarında bulunduğu bazı tarihçiler tarafından 

ortaya atılmıştır. Bu tarihçilere göre insanoğlu ilk var olduğu andan 

günümüze kadar hep aynı olayları yaşamıştır. Örneğin önce 

savaşlar çıkmış ardından insanlar göç etmiş ondan sonra da göç 

ettikleri yerde yeni yaşamlar kurmuşlardır. Bu olay tarih boyunca 

bir döngü içerisinde devam etmiştir. Ortalama olarak bu döngü 

2350 yılda bir tekrar eder. Yazının bulunmasını döngüsel tarih 

anlayışına sahip tarihçiler şöyle izah eder; ilk döngülerde insanlar 

önce yerlere, duvarlara çizgi çizdiler, diğer döngü de resimler 

oluştu, bir diğer döngü de ise yazıyı buldular. 

 

TARİHSEL EMPATİ BECERİSİ 

Foster ve Yegar’e Göre Tarihsel Empatinin Uygulama Aşamaları 

Foster ve Yeager (1998), herhangi bir empatik çalışmada 

birbirleriyle ilişkili 4 temel basamağın olması gerektiğini öne 

sürmüşlerdir; 

 Birincisi, öğrenciler insan davranışlarının analizini zorunlu kılan bir 

tarihsel olayla başlamalıdırlar.  

İkincisi, öğrenciler hem kronoloji hem de bağlam içerisinde 

araştırma yoluyla geçmiş olay bilgisi kazanmalıdırlar.  

Üçüncüsü, öğrenciler üzerinde çalıştıkları olayla ilişkili çeşitli 

tarihsel kanıtları analiz edebilmelidir. Bu basamakta başarılı 

olabilmeleri için öğrenciler “yararlılık, mülakat, dil, bakış açısı ve 

kanıtı incelerken ortaya çıkan önyargı gibi konuları göz önünde 

bulundurma” becerisini gösterebilmelidirler. 

Dördüncü basamakta öğrenciler eldeki verilerden yola çıkarak 

tarihsel sonuçlara ulaşmak için geçmişe ait bir perspektif inşa 

etmek zorunda oldukları kanıtları kullanmalıdırlar. Bu basamakta 

tarihin yeniden canlandırılması yapılır. 

Tarihi Empati Eğitimi 

Tarih öğretiminde tek bir teknik veya strateji tarihi empatinin 

öğretimi için yeterli olmayacaktır. Tarihin yeniden canlandırılması, 

olay ya da karakterle ilgili temel bilgilerin incelenmesi ve 

değerlendirilmesi, özgün tarihi çerçevede olayın ya da karakterin 

içyüzünün anlaşılması gibi farklı aşamalar için farklı uygulamalar 

yaptırmak gerekebilecektir. Bir konu tarihi empati yoluyla 

detaylarıyla incelenebileceği gibi, konuları tarihi empati de dâhil 

olmak üzere çeşitli bilişsel becerilerle birlikte işlemek de 

mümkündür. Tarihin yeniden canlandırılması aşaması için, 
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becerileri öne çıkaran yeni tarih akımının aktif öğrenme 

uygulamaları uygun olacaktır. Burada, yaratıcı yazma, tarihi mekân 

gezileri, yaratıcı drama, resim çalışmaları, proje çalışmaları gibi 

etkinlikler yapılabilir. Bunların yanı sıra tarihi empati eğitimine 

yönelik farklı etkinlikler de önerilebilir: 

• Biyografiler ve tarihi romanlar 

• Drama ve rol oynama 

• Hayal kurdurma alıştırmaları 

• Tarihi mekânlarda canlandırma  

• İmgeleyerek yeniden oluşturma 

• Oyun ve benzetişim 

• Karar verme alıştırmaları 

• Kültür ve ekonomi ile bağlantı kurma alıştırmaları 

• Deneysel yeniden yaşama 

• Onaylamama alıştırmaları 

• Empati ikilemi/çelişkisi 

• Geçmişle bugün arasında yapılandırılmış farklar alıştırmaları 

Böylece öğrenciler kendilerini dersin aktif olarak içinde 

hissetmekte ve kalıcı öğrenme gerçekleşmektedir. Ayrıca, aile 

tarihine ve yerel tarihe yönelik çalışmalar, öğrencilerin kişisel 

bağlantı kurmasına izin verdiği ve tarihi empati öğretiminde de 

kişisel bağlantılar kurdurabilmek önemli olduğu için, öğrencilerin 

daha çok dikkatlerini çekmektedir. Ancak konular özenle 

seçilmelidir. Çeşitli sebeplerden dolayı, her konu tarihi empatinin 

öğretimi için uygun şartları sağlamayabilir (uygun tarihi karakterler 

içermemesi, yaşa ve düzeye uygun olmaması, tarihi kanıtların 

azlığı vb.). Tarihi empatinin uygulama aşamaları: 

• İnsan davranışının inceleneceği tarihi olayın tanıtımı (olayın 

içinde yer alan kişilerin perspektifleri dâhil olmak üzere), 

• Tarihi bağlamın ve kronolojik bilginin anlatımı, 

• Çeşitli tarihi kanıt ve yorumların analizi, 

• Elde edilen bilgilerden yola çıkarak, tarihi yeniden canlandırma 

ve kendi tarih anlatısını oluşturma şeklinde sıralanabilir. 

 

Tarihsel Empati Anlayışının Düzeyleri 

1. Düzey: Aptal Geçmiş 

Bu düzeyde öğrenciler, geçmişte yaşayan insanların kendileri gibi 

düşünmediği ve kendileri gibi davranmadıkları için aptal olarak 

değerlendirmektedirler. 

Tarihten geriye gidildikçe insan zekâsının da geriye gittiğini 

varsaymaktadırlar. 

Örneğin; Türklerde kımız içme olayını ‘ilkellik, salaklık, cahillik’ 

olarak değerlendirirler. Padişahın çocuklarını öldürmesini 

‘gaddarlık, cehalet’ olarak değerlendirirler. 

Bu düzeyde öğrenciler geçmişte yaşayan insanları sadece aptal 

olarak değerlendirmez. ‘Cahil, görgüsüz, ilkel, zalim vb. 

kavramlarda bu düzeye girmektedir. 

 

2. Düzey: Klişe Genellemeler 

Öğrenciler bu düzeyde insanların davranışlarını, duygularını, 

düşüncelerini ve olayların sebeplerini genel olarak bildikleri 

klişe/basmakalıp bilgilere dayanarak açıklamaya çalışırlar. 

Klişe genellemeler yapan bir öğrencinin vereceği cevaplar 

genellikle şu şekilde olur;  

- Gelenekler görenekler böyle ister. 

- Çünkü kanunlar böyleydi. 

- Çünkü İslam dini bunu emretti. 

- Çünkü töre böyle yapmalarını gerektirir. 

 

3. Düzey: Günlük Klişe 

Bu düzeyde öğrenciler, olayları tarihsel karakterin dilinden 

açıklarlar. Ancak kendisinin düşünce tarzı ile tarihsel karakterin 

düşünce tarzını ayırt edemezler. Yani o olayı tarihsel karakterin 

ağzından ancak kendi düşünce ve duygularıyla yansıtırlar. Tarihi 

olayı günümüz değerleri ve bakış açısıyla değerlendirirler. 

Örneğin; Orta Asya geleneklerinde yer alan ölen askerlerin 

atlarıyla gömülmesi durumu karşısında ‘mal canın yongası diye 

düşünüyorlardı’ demek günlük empatidir. 

Zaferlerden sonra yapılan şenlikler için ‘mangal yakmayı 

seviyorlardı.’ demek günlük empatidir. 

‘Kanuni Ferdinand’a gıcık olduğu için I. Viyana Kuşatmasını 

yapmıştır.’ tarzı bir söylem günlük empatidir. 

 

4. Düzey: Sınırlı Tarihsel Empati 

Bu düzeyde sınırlı da olsa tarihsel empatiye ulaşırlar. Geçmişteki 

insanları geçmişin bakış açılarıyla değerlendirirler. Ancak sadece 

eldeki veriler dâhilinde olayı anlamaya çalışırlar. Bunun sonucu 

olarak başka açıklamalar öne süremezler. Sadece tek bir açıdan 

tarihsel empati kurarlar. 

Çalıştığı tek bir kitaba bakarak Kavimler Göçünün 371 yılında 

Hunların Avrupa’ya gelmesi sonucu oluştuğunu söyleyen bir 

öğrenci sınırlı tarihsel empati yapar. Çünkü Kavimler Göçünün 

sebep ve sonuçlarını, bu göçlerden kimlerin etkilendiği vs. bilgileri 

açıklayamamaktadır. 

5. Düzey: Bağlama Uygun Tarihsel Empati 

Öğrencilerin bir tarihçi gibi düşünmeye başladıkları dönemdir. 

Araştırma yaparak, kanıtlar kullanarak, olaylar ve kişilerle ilgili 

hipotezler ortaya atarak açıklamalar yaparlar. 

 

TARİH ÖĞRETİMİNDE MEZARLIKLAR 

Mezarlıklar öğretmenler için kolay ulaşılabilir okul dışı öğrenme 

alanlarıdır. Bir mezarlık; açık hava müzesi, botanik bahçesi ve 

sanat galerisi gibidir. Mezarlık araştırmasında öğrenciler, sosyal 

bilgiler, tarih, fen bilimleri ve sanat gibi alanlarda yeteneklerini 

keşfederek kullanabilirler. Öğrenciler mezarlıkta kitabe, yaş isim ve 

sembolleri çalışarak kendi toplumlarının etnik, tarihsel ve dinsel 

geçmişi hakkında bilgi edinirler. Bu kaynaklar sayesinde öğrenciler 
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göçler, savaşlar ve felaketler gibi olguları anlayabilir, geçmişe 

yönelik araştırma sürecine başlayabilirler. Okullardaki tarih 

öğretiminin en önemli amaçlarından biri öğrencilere yaşadıkları 

zamanı anlamalarını sağlayacak bir geçmiş algısı vermektir. Ders 

kitaplarının eksik bıraktığı öğrenme durumları yerel tarih öğretimi 

ile tamamlanabilir. Okul dışı tarih öğretimi öğrencilerin verilen 

geniş kapsamlı tarih ile içinde yaşadıkları dünya arasında bağlantı 

kurmalarını sağlamada etkili bir yöntemdir. Mezarlık etkinlikleri ile 

yapılacak öğretimin öğrencilere kazandırılabileceği tutum ve 

davranışlar aşağıdaki gibi sıralanabilir:  

 Zaman ve kronolojiyi algılama  

 Yaşadığı coğrafyayı daha iyi tahlil etme  

 Geçmiş-bugün gelecek arasında bağ kurma  

 Tarihle diğer disiplinler arasında bağlantı kurma  

 Tarihi çevreyi ve kültürel mirası koruma bilinci geliştirme  

 Öğrencilerin kendilerini ve geçmişlerini tanımalarına yardımcı 

olma 

 Okul ile gerçek dünya arasında ilişkiyi güçlendirme  

 Yaparak yaşayarak öğrenme imkânı sunma  

 Merak duygusu geliştirme, motive etme, öğrenmeyi oyun haline 

getirme, farklı zekâ türlerini kullanma  

 Araştırma sürecinde bilgi toplama, organize etme, analiz 

yapmalarını sağlayarak öğrencilerin çok yönlü gelişmelerine katkı 

sağlama  

 Toplumun inanç ve değerlerini keşfetmelerini sağlama  

 Bireyin ait olduğu topluma daha fazla bağlanmasını sağlama ve o 

toplumun bir üyesi olma bilinci kazandırma 

 

TARIH ÖĞRETİMİNİN DİSİPLİN İÇİ VE DİSİPLİN DIŞI AMAÇLARI 

Tarih öğretiminin amaçlarını iki kategoride ele alabiliriz. 

1. Tarihin disiplin içi amaçları, Akademik ( tarihi tarih için 

öğretmek) 

2. Tarihin eğitimsel amaçları, disiplin dışı amaçları ( sosyal 

amaçları) 

 

Tarihin Disiplin İçi Amaçları (Akademik Amaçlar) 

Tarihin disiplin içi amaçları tarihi olguların gerçek biçimde ortaya 

konulmasına hizmet etmektir. Bu açıdan bakıldığında tarihin 

nesnel ve objektif olması beklenir. Tarihçinin tarihin disiplin içi 

amaçlarına hizmet edebilmesi için bir araştırma yaparken olayın 

tüm taraflarına ait belge bilgi ve bulguları yansız bir biçimde 

incelemesi gerekir. Tarihçinin olayı ya da olayları tek taraflı değil 

çoklu bir bakış açısıyla değerlendirmesi beklenir. 

Tarihçi tarihin beklenen disiplin içi amaçlarına ulaşabilmek için 

gerektiğinde felsefe, sosyoloji, iktisat, antropoloji, arkeoloji, 

etnografı, etnoloji, sosyal antropoloji, filoloji, sanat tarihi, 

coğrafya, paleografya, diplomatik, epigrafi, nümizmatik, kronoloji 

gibi bilim dallarından yararlanmalıdır. 

 

 

Tarihin Disiplin Dışı Amaçları (Sosyal Amaçlar) 

Tarihin disiplin dışı amaçları öğrenciye demokratik - eleştirel bakış 

açısı kazandıracak amaçlar olarak ifade edilmektedir. Sosyal 

amaçların büyük bir kısmı bireysel ve toplumsal değerlerle 

ilişkilidir. Bu amaçlara ulaşabilmek için tarih derslerinin geleneksel 

anlayışla işlenmemesi gerekmektedir. 

Tarih bir toplumun ihtiyacı olan moral ve kültürel değerlerin 

kazanılması için bir araçtır. Eğer öğrenciler tarihçiler gibi 

çalışırlarsa tarihin toplumda etkili vatandaşlar olmalarını 

sağlayacağı düşünülür. Bunlara göre tarih programının anahtar 

konumundaki tarihsel olayları ve kişilikleri içermesi, zaman 

içerisinde insan davranışlarının anlaşılmasına katkıda bulunacaktır. 

Bu tür olayları anlayabilmek için program; kültürel miras, siyasi 

etkiler ve bir topluma mal edilen değer ve kullanılan yaptırımları 

da göz önünde bulundurmak zorundadır. 

Sosyal amaçlı tarih öğretiminin amaçlarına bakıldığında: 

• Tarih bir sosyal kontrol aracı olarak kültürel normların ve diğer 

sistemlerin gelecek nesle aktarılması yoluyla geçmişin 

yanlışlarından öğrenme ve büyük ölçüde statükoyu (mevcut 

durumu) korumak amacıyla öğretilir. 

• Tarih abideler, tarihsel yapılar, kasabalar, mimari, müzeler ve 

geçmiş olayların kayıt edildiği yazılı kaynaklar vasıtasıyla 

öğrencilere kendi miraslarını takdim etmek için öğretir. 

• Tarih bir ülkede ulusal gurur ve yurtseverlik duygularını aşılamak 

için öğretilir. Tarih erdemli ve aynı zamanda neyin yanlış ve neyin 

doğru olduğundan haberdar öğrenciler yetiştirmek için öğretilir. 

 

Varsayımsal Düşünme 

Üst düzey düşünme becerilerinin sergilendiği beyin temelli 

öğretim stratejilerinden olan varsayımsal düşünme, yeni bilgi 

üretmenin etkili yollarından birisidir. 

Bu etkinlik aracılığıyla öğrenciler, varsayıma yönelik olarak 

düşünme sergiler ve varsayımla ilgili problemin olası çözümlerini 

ortaya koymaya çalışırlar. 

Varsayımsal düşünmede daha ziyade, ‹eğer bu olmamış olsaydı› 

ifadesi kullanılır. Bu tür soruların tek bir cevabı bulunmayıp, 

sorulan sorular başka sorularla devam edebilir. Tarih dersleri 

bünyesinde varsayımsal düşünme aracılığıyla sorulabilecek 

sorulardan bir kısmı aşağıdaki gibidir. 

• 1299 yılında Selçuklu Devleti’nde karışıklıklar olmasaydı, Osmanlı 

Beyliği’nin durumu ne olurdu? 

• Cumhuriyet, 1923 yılında değil de, 1921 yılında ilan edilseydi ne 

olurdu? Bu durum Cumhuriyetin gelişimini nasıl etkilerdi? 

 

Farklı Görüşlere Göre Analiz Etme 

Sosyal bilimlerin yapısı gereği, bu alanda ortaya konan görüş ve 

fikirler farklılıklar arz eder. Bu alana dayalı derslerin öğretimiyle, 

öğrencilere, sosyal bilim anlayışı kazandırılabilir. Sosyal bilimlerin 

öğrencilere kazandırabileceği niteliklerden bir tanesi de, olayları 

farklı görüşlere göre analiz etme becerisidir. Sorulan soruların tek 

bir cevabının olmaması nedeniyle, öğrenciler geniş bir çerçeveden 
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düşünmek zorunda kalacaklar ve bu durum, beyinlerini etkili 

kullanmada olumlu rol oynayacaktır. 

Farklı görüşlere göre analiz etme etkinliğine dayalı soru örnekleri 

aşağıdaki gibidir: 

• Bizanslılar, İstanbul’un fethine nasıl bakıyordu? 

• İngilizler, İstanbul’un fethine nasıl bakıyordu? 

• İstanbul’un fethinin sonuçlarını, Hıristiyan dünyasının bakış 

açısıyla düşünürsek ne olur? 

 

Tamamlama 

İnsan beyni, yaratılış gereği tam olmayan nesneleri tam olarak 

algılama ve tamamlama eğilimindedir. Bu bağlamda eğitim ve 

öğretim sürecinde tamamlamaya dayalı etkinlikler, beynin etkili 

çalışmasına ve sağlıklı öğrenmelerin meydana gelmesine yardımcı 

olabilecek etkinliklerdir. Bu etkinlikler aracılığıyla, üst düzey 

düşünme becerilerini ve yaratıcılıklarını kullanmak zorunda 

kalacak olan öğrenciler, beynin doğasına uygun öğrenmeler 

gerçekleştireceklerdir. Tarih dersleri, yapısı gereği, tamamlama 

etkinliklerine uygun bir disiplindir. Tamamlama etkinliklerine 

dayalı soru örnekleri aşağıdaki gibidir: 

• Osmanlı İmparatorluğu’nun çöküş dönemindeki temel olayların 

tarihlerinin boş bırakıldığı bir metin öğrencilere verilir, 

öğrencilerden boş bırakılan yerlerin doldurulması istenir. 

• Öğrencilere, İstanbul’un fetih sürecinin başlangıcındaki bilgiler 

verilerek, onlardan bir komutan olarak, bir fetih planı yapmaları 

istenir. 

 

Kavram ve Zihin Haritalarını Oluşturma 

Sosyal bilimler ve tarih öğretiminde olgu, kavram ve genellemeler 

çok önemlidir. Olgular kavramları, kavramlar ise genellemeleri 

oluşturur. Bu bağlamda, sosyal bilimlere dayalı disiplinlerin 

öğretiminde öğrencilere olgu, kavram ve genelleme ilişkisi 

gösterilmelidir. Buna ilaveten, bilişsel öğrenme kuramlarına göre 

ilişkilendirme öğrenmede çok önemli bir yere sahiptir. İnsan beyni, 

kendisine sunulan olgu, kavram ve genellemeler arasında bir ilişki 

kurarak öğrenme eğilimindedir. Bu bağlamda, öğrencilerin ilişki 

kurarak öğrenebileceği etkinliklerin başında, kavram ve zihin 

haritaları gelmektedir. 

Zihin haritası, organize edilmiş bir beyin fırtınası yöntemidir. 

Kavram haritası ise, kavramlar arasındaki ilişkiyi grafiksel olarak 

ortaya koyan bir tekniktir. Tarih derslerinde öğrencilerin 

yapacakları kavram ve zihin haritaları, ilişkilendirerek öğrenmeye 

en uygun etkinliklerin başında gelmektedir. 

Tarih dersleri bünyesinde, öğrencilerden kavram ve zihin 

haritalarına yönelik olarak aşağıdaki etkinlikleri yapmaları 

istenebilir: 

• Osmanlı Devleti’nin yükseliş döneminin siyasi olaylarıyla ilgili bir 

zihin haritası 

• Osmanlı Devleti’nin çöküş dönemindeki önemli askeri olaylarla 

ilgili bir zihin haritası 

 

 

Aktif Öğrenme 

Aktif öğrenme; öğrenene, öğrenme sürecinin çeşitli yönleriyle ilgili 

karar alma fırsatlarının verildiği ve öğrencinin öğrenme sırasında 

zihinsel yeteneklerini kullanmaya zorlandığı bir öğrenme sürecidir. 

Aktif öğrenim programı, amaç-süreç-değerlendirmeden 

oluşmaktadır. Amacı; okulda öğrenciye kazandırılmak istenen 

davranışları, tutum ve kanaatleri içerir. Süreç aşamasında 

öğrencilerin eğitim yaşantılarını ele alır. Değerlendirme 

aşamasında öğrenci başarısının tespitini ve gerekli düzeltmelerin 

yapılmasını içerir. Öğrencilerin öğrenme sürecine bizzat katıldıkları 

aktif öğrenme ortamında; öğrenci kendi düşüncesini kullanabilir, 

gerektiği durumlarda kendi kendine karar alabilir ve kendi zihinsel 

süreçlerini yapılandırabilir. Aktif öğrenme ortamında öğrenci, 

öğrenme esnasında ilgi ve alaka duyduğu konulara bizzat katılarak 

öğrenir. 

Aktif öğrenme modeli içinde yer alan yöntemler şu şekildedir; 

küçük gruplar halinde tartışma yapmak, projeler hazırlamak, sınıf 

içi sunumlar, münazaralar, tecrübeye dayalı araştırmalar, saha 

uygulamaları, simülasyonlar ve olay incelemelerinde bulunmak 

gibi bir takım teknikler uygulanmaktadır. 

 

İşbirliğine dayalı öğrenme 

İşbirliğine dayalı öğrenme, öğrenciler arasındaki etkileşimi ve 

işbirliğini kuvvetlendirmek için tasarlanmış öğretim yaklaşımlarının 

genel bir ifadesidir. Bu yaklaşımların genel özelliği, öğrencilerin, 

ortak bir amaç doğrultusunda küçük gruplarda birlikte 

çalışmasıdır. 

 

LITTIEDEYKE VE HUXFORD YAPILANDIRMACI YAKLAŞIM 

Littiedeyke ve Huxford tarafından düzenlenmiştir. M. Littledyke ve 

L. Huxford yapılandırmacı öğrenme alanında çalışmalar yapan iki 

akademisyendir. Bu iki akademisyenin ortaya koyduğu 

yapılandırıcı öğrenme anlayışına göre bilginin etkin bir biçimde 

yapılandırılması için takip edilmesi gereken basamaklar sırasıyla 

aşağıdaki gibidir: 

–– Yönlendirme 

–– Ortaya Çıkarma ve Şekillendirme 

–– Yeniden Yapılandırma 

–– Yeniden İnceleme 

–– Uygulama 

A. Yönlendirme 

Amaç öğrencinin ilgi ve meraklarının çekilmesidir. Örnek 

kullanılacak materyalin öğrencinin ilgi ve merakını arttıracak 

şekilde sorular sorularak sunulması ya da bir kutunun içine 

konularak, işlevleri ile ilgili sorular sorularak merak etmelerinin 

sağlanması gibi. 

B. Ortaya Çıkarma ve Şekillendirme 

Burada bu adım sayesinde, öğrenciler sunumu yapılan nesne 

hakkındaki düşüncelerini daha sağlıklı olarak ortaya koymuş 

olurlar. Örneğin materyalin neyi çağrıştırdığı ile ilgili olarak sözlü 

veya yazılı düşüncelerini ortaya koymaları istenebilir. 
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C. Yeniden Yapılandırma 

Öğrencilerin ortaya koymuş oldukları görüşlerin ne kadar sağlıklı 

olduklarının test edilmesi ve eğer geliştirilebilecekse bu konuda 

yeni görüşlerin geliştirilmesi istenmelidir. Bu sayede öğrenciler 

fikirlerini genişletip ve biraz da değiştirebilirler. Örneğin, 

öğrencilerin ileri sürdükleri fikirlerin doğruluk veya yanlışlığına 

sınıfla paylaşılarak karar verilmesidir. Ayrıca bu çalışma sosyal 

yapılandırmacılık ağırlıklı bir çalışmadır. 

D. Yeniden İnceleme 

Öğrencilere çalışma yapılan unsurla ilgili olarak ne buldukları, neyi 

başardıkları ve bunların önemini tanımalarına yönelik yönlendirme 

yapılır. 

E. Uygulama 

Öğrencilerin üzerinde çalışan konu veya nesneyle ilgili gözlem, 

analiz ve değerlendirmelerini sunmaları istenmelidir. Burada 

üzerinde önemle durulması gereken nokta, öğrencilerin ne 

öğrendikleri ve başardıklarının farkında olması ve öğrendiklerini 

günlük yaşamla nasıl bağlantılı hale getirilmesi konusunda 

yönlendirilmeleridir. 

 

ERICH ANDRAESS-TARİH ÖĞRETİMİNDE ÜÇ GELİŞİM BASAMAĞI 

Türkiye’de Cumhuriyet’in ilk yılları, eğitim alanında yurt dışına 

tahsil için Almanya’ya bir grup genç gönderilmiştir. Bu yüzden, 

tarih öğretiminde çocuğun tarihi kavramasına ilişkin Alman 

pedagog Erich Andraess’in üç gelişim basamaklı açıklaması 

yaygınlaşmıştır. Eric Andraess tarih öğretiminin çocuktaki tarih 

kavramının gelişimine paralel bir şekilde ilerlemesi gerektiği 

üzerinde durmuştur. Andraess’e göre tarih öğretiminin kapsadığı 

konuların çocuğun psikolojik bünyesine uyup uymadığına dikkat 

edilmelidir. Çünkü insan sadece içinde bulunduğu döneme uyan 

şeyleri anlayabilir. Çocukta kronolojiyi kavrama derece derece 

meydana gelir ve önce mekân, sonra zaman kavramı oluşur. 

Çocukta tarih kavramına dair gelişme basamakları bulunmaktadır 

ve tarih konuları bu basamaklara göre çocuğa verilmelidir. Buna 

göre birinci basamak 3 yaşından 8 yaşına kadar süren masal 

yaşıdır. Bu dönemde çocuğun hayal gücü çok kuvvetlidir; her 

şeyden her şey yapabilir. İkinci basamak ise Robinson yaşıdır. 8 ve 

12 yaşları arasındaki çocukları ihtiva eder. 9-10 yaşlarında çocuk 

gerçek konulara daha fazla ilgi duyar. Fakat bu birdenbire realiteye 

sıçrama şeklinde olmaz. 11-12 yaşından itibaren çocuğa tarih 

konuları verilebilir. Ancak konular kronolojik olarak verilmemeli, 

hikâye şeklinde anlatılmalıdır. Tarih anlamada üçüncü basamak 12 

yaşında başlar 19 yaşına kadar devam eder. Bu dönemde çocuklar 

gerçekleri araştırma ve incelemeden çok hoşlanırlar. Farklı devirler 

ve farklı görüşleri birbiriyle mukayese edebilir. Olayların zamana 

göre sıralanışı artık zorluk göstermez. Tarihsel akışın ne demek 

olduğu ilk defa bu dönemde anlaşılır. Yine bu dönemde tarih 

öğretiminde teferruata yer verilmeli ve aynı tarih konusuna farklı 

bakış açılarıyla bakılmalıdır. 

 

MELVIL DEWEY-ONLU SINIFLANDIRMA SİSTEMİ 

Melville Louis Kossuth Dewey (d. 10 Aralık 1851 - ö. 26 Aralık 

1931) çağdaş kütüphaneciliğin kurucularından, Dewey Onlu 

Sınıflama Sistemi’nin geliştiricisidir. Bilgiler 10 ana sınıfta toplanır 

ve alt bölümler bu sisteme göre 10, 100, 1000 şeklinde hiyerarşik 

olarak dallara ayrılır. 

10 ana sınıf şöyledir: 

• 000 Genel Konular 

• 100 Felsefe & Psikoloji 

• 200 Din 

• 300 Toplum Bilimleri 

• 400 Dil ve Dil Bilim 

• 500 Doğa Bilimleri & Matematik 

• 600 Teknoloji (Uygulamalı Bilimler) 

• 700 Sanat(Güzel Sanatlar) 

• 800 Edebiyat & Retorik 

• 900 Coğrafya & Tarih 

 

 

TARİH (ZAMAN) ŞERİTLERİ 

İlgili literatür tarandığında İngilizce ’de timeline ve histomap, 

Türkçe’de ise tarih şeridi, zaman çizelgesi ve tarih çizelgesi 

şeklinde zaman şeritleri ifade edilmektedir. En genel anlamıyla 

zaman şeridi, geçmişten bugüne düz bir çizgi formunda uzanan, 

üzeri eşit birimlere ayrılarak rakamlarla tanımlanmış soyut 

zamansal kurgunun en somut görünümüdür. 

Zaman şeritleri ile ülkemiz alan eğitimi literatürünün tanışması 20. 

yüzyılın ilk yarısında meydana gelmiştir. II. Maarif Şurası sürecinde 

ortaya atılan fikirler Millî Eğitim Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler 

Genel Müdürü Hâmit Zübeyr Koşay’ın başkanlığını yaptığı bir heyet 

tarafından hazırlanan “Tarih Öncesi ve Tarih Çağlarının Mukayeseli 

Zaman Tablosu (Histomap)” adlı çalışmayla uygulamaya geçmiştir. 

 

ZAMAN ŞERITLERININ ALT BOYUTLARI 

Zaman şeritlerinin (bazıları aynı anda tek bir zaman şeridinde 

bulunmakla birlikte) aşağıdaki boyutlardan oluştuğu ileri 

sürülebilir: 

Lineer (Çizgisel): Düz bir çizgi boyunca olayların sıralandığı 

şeritlerdir. 

Metrik: Olayların verildiği sürecin, zamanın eşit birimlere ayrıldığı 

şeritlerdir. 

Hat: Düz bir çizgi olmaksızın olayların başlangıçtan sona doğru bir 

hat üzerinde anlatıldığı şeritlerdir. 

Senkronik (Döngüsel): Farklı yerlerde eşzamanlı olarak 

gerçekleşen olayların gösterildiği şeritlerdir. 

 

ZAMAN ŞERITLERININ TÜRLERI 

1. Klasik Zaman Şeritleri 

Klasik zaman şeritleri öğrencilerin zamanın her iki yüzünü de (M.Ö. 

ve M.S.) görmelerini sağlayan ve tarih öncesi dönemlerden 
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başlayarak tarihi dönemleri (ilkçağ, ortaçağ, yeniçağ ve yakınçağ) 

başlangıç ve bitişleriyle kavramalarını amaçlayan öğretim 

materyalleridir. 

2. Açıklamalı Zaman Şeritleri 

Bu zaman şeridinde olaylar sadece öncelik sonralık ilişkisine göre 

sıralı olarak verilmekle kalmaz; aynı zamanda olayın sebebini, 

gelişimini, sonucunu vb. açıklayan çeşitli ifadelerle (alıntı, yorum, 

anekdot vb.) anlatılır. Açıklamalı zaman şeritleri çoğu zaman 

şeridinde olduğu gibi öğrencilerin konuyu ana hatlarıyla 

görmelerine yardımcı olmakla kalmamakta, aynı zamanda 

konunun ayrıntılarını da görme şansına sahip olmaktadır. 

3. Görsel Zaman Şeritleri 

Görsel zaman şeritleri, tarihi olayların kronolojik bir akış içerisinde 

görsellerle verildiği tarih şeritleridir. Görsel olarak temsili 

çizimlere, karikatürlere, gravürlere, haritalara, minyatürlere, 

sembollere ve resimlere yer verilebileceği gibi fotoğraflar gibi 

görsel kanıtlara da başvurulabilir. Görsel zaman şeritlerinin 

öğrencilerin konunun/sürecin bütününü görmelerine katkı 

sağladıkları gibi ayrıca bilginin kalıcılığını da olumlu yönde 

etkileyeceği ileri sürülebilir. 

 

4. Tematik Zaman Şeritleri 

Tarihin genel akışına odaklanmak yerine bir konu/tema 

bağlamında hazırlanan zaman şeritleridir. Tematik zaman şeridi 

belirli bir konu ile sınırlandırıldığı için ele alınan temanın zaman 

içerisindeki değişiminin veya gelişiminin daha ayrıntılı olarak 

incelenmesine olanak sağlayabilir. Kadın haklarının tarihsel 

gelişimi, otomotiv sanayiinin gelişimi, insanoğlunun barınma 

(mimari) anlayışının değişimi, tarih boyunca kölelik vb. örneklerle 

ilgili tematik zaman şeritleri hazırlanabilir. 

5. Biyografik Zaman Şeritleri: 

Hayat çizgisi (lifeline) kavramıyla da ifade edilen biyografik zaman 

şeritleri kişinin hayatındaki önemli olayların, deneyimlerin, 

bölümlerin ve girişimlerin doğrusal (lineer) bir zaman anlayışıyla 

verildiği materyallerdir. Bireyin hayatını bütüncül olarak ele alan 

bu zaman şeritleri anlatılarla ve görsellerle de desteklenmektedir. 

6. Otobiyografik (Kişisel) Zaman Şeritleri 

Bireyin hayatını konu alan açıklamalarla ve görsellerle 

desteklenerek oluşturulan zaman şeritleridir. Zaman şeritlerinden 

tarih öğretiminde etkili bir biçimde yararlanmak için çocukların 

doğum tarihlerini başlangıç noktası olarak alan ve onların 

yaşadıkları yıla kadar başlarından geçmiş önemli buldukları 

olayların kronolojik olarak dizilmesiyle oluşturulan kişisel zaman 

çizelgeleri ile bir giriş yapmak daha anlaşılır görülmektedir. 

7. Senkronik (Eşzamanlı) Zaman Şeritleri 

Eşzamanlı zaman şeritleri birden fazla unsurun (medeniyet, ülke, 

kurum, kişi vb.) tarihsel sürecinin senkronik (eşzamanlı) olarak tek 

bir ortam üzerinde verildiği ve öğrencilerin olayları eşzamanlı 

olarak görmelerine ve anlamalarına olanak sağlayan 

materyallerdir. 

8. Gelişimsel Zaman Şeritleri 

Gelişimsel zaman şeritleri tarihsel bir olayın (hatta dönemin) 

seyrini başlangıcından sonuna kadar farklı değişkenleri de dikkate 

alarak hazırlanmış materyallerdir. Bu zaman şeritlerinde olayın 

aşama aşama seyri verilmekle birlikte farklı bakış açılarından 

olayın nasıl algılandığı; nasıl başladığı, nasıl sonuçlandığı; süreçte 

etkileri olan kişileri ve etkilerinin olumlu mu yoksa olumsuz mu 

olduğu ve olayın hangi mekânlarda gerçekleştiği gibi farklı boyutlar 

da yer almaktadır. Fransız İhtilali’ne dair verilen gelişimsel zaman 

şeridi örneğinde bu boyutlar görülebilir. 

9. Canlı Zaman Şeritleri 

Öğrencilerin katılımıyla oluşturulan zaman şeritleridir. Öğrencilerin 

farklı bireyi temsil ettiği biyografik zaman şeridi olabileceği gibi 

hazırladıkları materyaller, giydikleri kıyafetler ve hazırladıkları 

konuşma metinleri ile belirli bir dönemi temsil ettikleri tematik 

zaman şeritleri şeklinde de olabilir. 

10. Dijital Zaman Şeritleri 

Dijital zaman şeritleri de canlı zaman şeridi dışındaki diğer tüm 

zaman şeritlerinin formatında hazırlanabilir. Dijital teknolojilerdeki 

gelişmenin bir sonucu olarak farklı konularda olduğu gibi zaman 

şeridi hazırlamaya yönelik de birçok yazılım ve web sitesi 

oluşturulmuştur. Öğrencilerin ve öğretmenlerin fotoğraf, video, 

ses dosyası, metin, link, konum ekleyebildikleri; blog, web siteleri 

ve sosyal medya araçlarında paylaşabildikleri; özel renk, arka plan 

ve müziklerle kişiselleştirdikleri zaman şeritleridir. 

 

ZAMAN KAPSÜLLERİ 

Zaman kapsülleri belirli bir zaman periyodu için nesnelerin ve 

kanıtların toplanmasıyla oluşur. Çocukların tarihsel çağ ile ilgili 

anlayışları anlamalarını sağlar ve konuya yönelik ilgilerini arttırır. 

A. KİŞİSEL ZAMAN KAPSÜLÜ 

Tarihi çocuğun hayatının bir parçası haline getirebilmek için 

yapılan zaman kapsülleridir. Öğretim yılının başlangıcında 

öğretmen, hayatının önemli olaylarını özetleyen nesnelerle zaman 

kapsülünün kullanımını modellendirir. İlk başta öğretmen bunu, 

geniş bir kutuya kaplayıp, önüne ‘zaman kapsülü’ yazarak yapar. 

Daha sonra öğretmen kendi çocukluğunun önemli maddelerini 

toplar. Sınıfta zaman kapsülünü öğrencilere gösterir ve kendi 

hikâyesinin anlatıldığı tarihsel nesneler hakkında bilgi verir. Sonra 

öğretmen sınıfı gruplara böler, öğrencilerden elli yıl sonra açılacak 

bugünün çocuklarının nasıl ve neleri gösterebileceği bir zaman 

kapsülü ile ilgili beyin fırtınası yapmalarını ister. Bütün fikirler 

sunulduktan sonra, maddeler bir zaman kapsülü kutusunda 

toplanır. Ve bir öğleden sonra okul, aile gününde velilere 

sunulabilir. 

B. KIŞISEL DEĞIŞIM ZAMAN KAPSÜLÜ 

Öğrencilere zaman içindeki değişimlerini hissettirmek için yapılan 

zaman kapsülleridir. 

C. AILE ZAMAN KAPSÜLÜ 

Aile geçmişi öğrenen öğrencilerin kültürel geçmişiyle gurur duyup 

kişisel öz güveninin artırılmasını sağlamak için yapılan zaman 

kapsülleridir. Ünlü kişilerin zaman kapsülü: Öğrencilerin tarihsel 

bilgisinin artmasını sağlamak ve aynı zamanda başkalarına yönelik 

empati ve anlayış kazandırmak için yapılan zaman kapsülleridir. 

D. KÜLTÜR ZAMAN KAPSÜLLERİ: Bir zaman kapsülü yaratarak, 

dünya tarihinde göze çarpan farklı insan grupları hakkında bilgi 

öğrenmek, tarihsel araştırmaya yönelik ilgili arttırır. Öğrencilerin 

dünya tarihinde göze çarpan farklı insan grupları hakkında maddi-
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manevi konularda tarihsel araştırma yapmalarını sağlamak için 

yapılan zaman kapsülleridir. 

E. SANAT ZAMAN KAPSÜLLERİ: Belirli bir zamanda yaşamış bir 

grubun meydana getirdiği sanatsal değeri olan ürünlerin 

toplanmasıyla oluşturulan zaman kapsülleridir. 

 

DİORAMA 

Diorama Fransızca kökenden gelen sözcük 3 boyutlu modelleme 

olarak tanımlanır. Herhangi bir olayın 3 boyutlu modellemesi 

yapılırken ışık oyunlarından faydalanılır. Diorama yapılırken amaç 

tarihi sahneyi veya bir olayı izleyicinin gözünde canlandırmak, o 

anı yaşatmaktır. Sanatçı diorama yaparken kendi yorumunu da 

katabilir. Dioramalar 3 boyutlu maketler olarak yapılırken, 3 

boyutlu tablolar olarak da sergilenebilir. Canlı Tarih Müzesi’ndeki 

Seyit Onbaşı Dioraması’nın amacı da, savaşta yaklaşık 276 

kilogramlık mermiyi tek başına taşıyarak düşmanla mücadeleyi 

bırakmayan Onbaşı’nın kahramanlık anlarını canlandırabilmektir. 

 

POSTMODERN TARİH ANLAYIŞI 

Postmodernizm sabit bir temel üzerine kurulu olmayıp değişken 

bir yapıdadır. Tanımı yapılamamasına rağmen postmodernizmi 

genel bir tutum, entellektüel bir duruş, stil, modernizme eleştirel 

bir yaklaşım, modernizm sonrası ortaya çıkan bir durum, farklı bir 

bakış açısı ve çalışma şekli olarak tasvir etmek mümkündür.  

Postmodernist yaklaşım, tarihe bir yön ve anlam veren, evrensel 

genel-geçer açıklamalar yapan kuramsal çerçevelerin veya üst-

anlatıların artık günümüzün şartlarını ve gelişmelerini açıklamada 

yetersiz kaldığını ileri sürer.  

Postmodern yaklaşım, tarihsel kaynak ve kanıtların yapısını, 

tarihçinin rolünü ve tarih yazımında kullanılan geleneksel tarih 

metotlarını eleştirerek tarihin epsitemolojik temellerini sorgular. 

Postmodernizm, tarihçilerin mesleklerine ilişkin varsayımlarını, 

tarih yazarken kullandıkları prosedürleri, çalışma şekillerini, tarih 

yazımlarını, kullandıkları dili ve değerlerini yeniden gözden 

geçirmelerini ve daha öz-eleştirel olmalarını sağlamıştır. 

Postmodernizmle birlikte, geleneksel tarihçiler tarafından ilgi 

gösterilmemiş konular, dışlanmış ve ötekileştirilmiş gruplar, 

sessizler ve güçsüzler tarihin öznesi olarak incelenmeye başlanmış, 

böylece tarihin çalışma alanı genişlemiştir.  

Tarih öğretiminde öncelikle tarihin ve tarihsel bilginin doğası, dilin 

geçmişin inşa edilmesinde ve tarihsel bilgi üretiminde oynadığı 

rolün öğrenciler tarafından anlaşılması sağlanmalıdır. 

Öğrencilerin tarih algısında bir değişim yapacak şekilde tarih 

öğretimi yapılmalıdır. Tarih derslerinde öğretim sürecinin 

planlanmasından uygulanması ve değerlendirilmesine kadar tüm 

aşamalarında gerek düşünce gerek uygulama düzeyinde esneklik, 

açıklık, çoklu bakış açısı, diyalog, özerklik, özgünlük, özgürlük, 

çeşitlilik, farklılık, spesifiklik ve şüphecilik kavramları hayat 

bulmalıdır. Öğretmen ve öğrenciler arasında diyaloğa dayalı açık 

bir iletişim kurulmalı ve sürdürülmeli, marjinal bakış açılarının 

sınıfta ifade edilmesine fırsat verilmeli, öğrencilere geçmişin 

inşasında dilin nasıl kullanıldığı, tarihsel anlatının ne olduğu, nasıl 

oluşturulduğu ve hangi amaçla yazıldığı öğretilmelidir. 

 

TARİH ÖĞRETİMİNDE GÖRSEL KAYNAKLAR 

Görsel kaynaklar tarih araştırmalarında ve öğretiminde büyük bir 

öneme sahiptir. Tarih eğitiminde görsel kaynaklar doğası gereği 

soyut olan tarihi bilgiyi somutlaştırarak onu yeni kuşaklar için daha 

anlaşılır bir hale getirmekte aynı zamanda öğrencilerin yaratıcı 

düşünce ve hayal gücünün gelişmesinde yardımcı olmaktadır. 

Burke’ye göre tarihi görsellerin derinlemesine analizi ve 

yorumlanması tarih bilgisi dışında sanat tarihi bilgisi ve özellikle 

imgebilim gerektirmektedir. İmgebilimden yoksun, görselin 

oluşturulduğu dönemin kültürel ve sosyolojik özeliklerini bilmeden 

yapılacak bir analiz yüzeysel kalacak görselin vermeye çalıştığı asıl 

mesajı ortaya koyamayacaktır. Bu da gösteriyor ki analizi 

gerçekleştirenin bilgi düzeyine bağlı olarak bir görsel farklı 

düzeylerde analiz edilebilir. Ünlü Alman sanat tarihçisi Panofsky bu 

seviyeleri şöyle belirlemiştir: 

a) Ön-ikonografik analiz: Bu seviyede tarihçi görsel üzerindeki 

objeler (insanlar, binalar, araçlar, ağaçlar, hayvanlar vb.) ile 

olayları (savaş, yemek, üretim vb.) belirleyerek görselin biçimsel 

yani görünürdeki anlamını ortaya koyar. Bu seviyede tarihçi 

değerlendirmesini görselde verilenler üzerinden yapar, konu ile 

ilgili bilgisini işe koşmaz. Örneğin: “Bu bir savaştan enstantanedir.” 

b) İkonografik analiz: Bu seviyede tarihçi konu ile ilgili bilgilerini 

işe koşarak görselde anlatılan olayı, mekânı veya zamanı 

tanımlayarak görselin geleneksel anlamını ortaya koyar. Örneğin: 

“Bu Çanakkale Savaşından bir enstantanedir.” 

c) İkonolojik analiz: Görsel analizde en üst seviye olan ikonografik 

seviyede tarihçi görselin oluşturulduğu dönemdeki kültürel 

nitelikler, sanatçının kişiliği belirleyerek görselin içerdiği gerçek 

anlamı ortaya koymaya çalışır. 

GÖRSEL ANALİZ DÜZEYLERİ  
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GÖRSEL TASARIM 

Görsel Tasarım Öğeleri 

1) ŞEKİL 

•Şekil bir yüzey üzerine yaratılan iki boyutlu biçimlerdir. 

•Farklı şekiller bir araya gelerek anlamlı bir bütün oluşturabilirler. 

 

ALAN: Görsel materyalde alan kullanımı materyalin anlaşılabilir 

olmasını sağlar. Materyalimizde kullandığımız resimleri, 

metinleri vb. uygun yerlerde kullanmalı ve bu sayede aradığımız 

şeyi rahatça bulabiliriz ve alanı uygun olarak kullanmış oluruz. 

 

 

 

BOYUT: Cisim diğer cisimlerle birlikte kullanıldığında boyut 

açısından bir anlam ifade eder. Materyalimizde kullanacağımız 

nesnelerin boyutuna dikkat etmemiz görsellik açısından bize 

faydalı olur. 

 

 

DOKU: Doku, görselin hem daha gerçekçi gözükmesine hem de 

zeminle cisim arasında oluşan farklılık sayesinde daha rahat 

algılanmasına yardımcı olur. Görsel tasarım öğelerinden bu ilkeyi 

kullanarak nesnelerimizin daha gerçekçi ve dikkat çekici olmasını 

sağlayabiliriz. 

 

 

 

RENK: Görsel materyalde önemli bir unsur olmakla birlikte etkililiği 

bilinçli kullanılmasına bağlıdır. Bir renk kendisini çevreleyen 

renkler dikkate alınmadıkça doğru olarak değerlendirilmez. 

Renkler ana ve ara renkler olarak ikiye ayrılır. Ana renkler 

çevremizde daha etkindir. 

 

 

ÇİZGİ: Çizgi, dikkati belirli bir noktaya çekebildiği gibi belirli bir 

yolun izlenmesini de sağlayabilir. Çizgiler yön ve hareket 

gösterebildiği gibi şekilleri ayırma ve birleştirme işlevini de görür. 

Görsel tasarım öğelerinin en çok kullanılan öğesidir. 
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Bütünlük: Bütünlük, bir görseli meydana getiren öğelerin bir bütün 

olarak görünmesini sağlayan, öğeler arasındaki ilişkidir. Bütünlüğü 

oluşturacak olan ilişkinin kurulabilmesi için bir önceki konuda 

bahsedilen tasarım öğelerinden (çizgi, şekil, renk, vb.) faydalanılır. 

Materyal içerisinde bütünlüğün sağlanmış olması mesajı anlamayı 

ve yorumlamayı kolaylaştırır. 

 

 

Denge: Denge, öğelerin yatay ve dikey olarak materyale eşit 

ağırlıkta dağıtılması (yerleştirilmesi) yoluyla oluşturulur. İki türlü 

denge vardır:  

 Formal (Simetrik): Bir materyalin ortadan ikiye 

bölündüğünde öğelerin simetrik olarak (her iki tarafta da 

birbirinin aynı şekilde) yerleştirilmesi.  

 İnformal (Simetrik olmayan): Ağırlık olarak her iki 

tarafta eşittir ancak kullanılan öğeler farklıdır. Dengenin 

informal şekilde sağlanması materyale belirli ölçüde 

hareketlilik kazandırabilmektedir. 

 

 

 

 

 

Vurgu: Materyal’de kullanılan görsellerin belirli bir bölümüne 

dikkat çekilmek istenebilir. Öğeyi ilgi merkezi haline getirebilmek 

için kullanılan farklı teknikler bulunmaktadır. Bu teknikler bazıları 

aşağıda listelenmiştir: Ok ve benzeri yön gösteren çizgilerin ve 

şekillerin kullanılması. Odaklanılacak öğenin farklı şekilde 

boyutlandırılması. Farklı renk ve doku kullanımları. 

Hizalama: Hizalama, görsel materyallerin daha kolay 

algılanmasında, öğeler arasında kurulan ilişkilerin daha rahat 

anlaşılmasında önemli rol oynar. Materyal içinde düzenli bir 

şekilde yerleştirilmiş öğeler öğrenmede de kolaylık sağlar. 

Materyalde hizalama kullanımı sırasında, öğeler arası hizalamanın 

yanı sıra tüm öğelerin materyale göre hizalanmasına da özen 

gösterilmelidir. 

Yakınlık: Eğitim materyallerinde belirli bir kavramı ifade 

edebilmek, mesajı iletebilmek için birden fazla öğe kullanılabilir. 

Bu öğelerin arasındaki ilişkiyi öğelerin birbirleri arasındaki 

uzaklıkları ve yakınlıkları belirler. Birbirleri ile yakın öğeler ilişkili 

uzak olan öğeler ise ilişkisiz olarak anlamlandırılırlar. 

 

 

 

Kavram Ağları 

Kavram ağı (KA) öğrencilerin izlenimlerini, düşüncelerini yazılı 

öğretim araçlarındaki (ders kitabı, dergi, ansiklopedi, v.b.) kavram 

ve ilkelerle uyumlu bir biçimde sergileyen bir grafik araçtır. Kavram 

ağlarına, birbiriyle ilişkili bilgilerin nasıl farklı şekilde kategorilere 

sokulabileceğini gösteren görsel haritalardır diyebiliriz. Semantik 

Ağ da denilen bu araç öğrencilerin: 

1. Beyin fırtınası yaratarak önceki bilgilerini harekete 

geçirmek, 
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2. Yeni kavramları geliştirmek, 

3. Kavramlar arası yeni ilişkiler bulmak, 

4. Kavramları yeniden düzenlemek, 

gibi zihin etkinlikleriyle yazılı metinleri daha iyi anlamalarına 

yardımcı olur. 

 

 

 

Kavram Haritaları  

Kavram haritası, insanların nasıl öğrendikleri ile anlamlı öğrenme 

konuları arasında köprü kuran bir öğrenme, öğretme stratejisidir. 

Bir kavram haritası daha geniş bir kavram başlığı altındaki 

kavramların birbirleriyle ilişkilerini gösteren iki boyutlu bir 

şemadır. 

Kavram haritaları, tek bir kavramın aynı kategorideki diğer 

kavramlarla ilişkisini belirten somut grafiklerdir. Kavram haritaları 

öğrencilerin öğrenmeleri gereken kavramların neler olduğu ve bu 

kavramlar arasında nasıl bir bağ kurulacağını gösteren planlama 

düzenekleri olarak düşünülebilir.  

 

 

Anlam Çözümleme Tablosu 

Anlam çözümleme tabloları; öğrencilerle öğretmenin birlikte 

çalışıp ortaya çıkardığı tablolardan oluşmaktadır. 

Anlam çözümleme tablosu sayesinde öğrenciler bilgilerini organize 

edebilmekte, kavramlar, özellikleri ve konu başlıkları arasındaki 

ilişkileri kurabilmektedirler.  

 

 

Kavram Karikatürleri: Üç ya da daha fazla karakterin yaptığı 

tartışmanın resimle ifadesi olarak tanımlanır. Bu tartışmada, her 

bir karakter farklı bir düşünceyi savunur. Tartışmada sunulan 

fikirlerden biri, bilimsel doğruları ifade eden düşünce biçimini, 

diğerleri ise bilimsel olarak doğru olmayan, öğrencilerin 

kendilerine has oluşturdukları düşünceleri temsil eder. Bu düşünce 

biçimleri bilim adamları tarafından kavram yanılgıları olarak da 

kabul edilmektedir. 

Kavram karikatürleri, yapısal açıdan bilinen karikatürlerden farklı 

bir formatta olup içerisinde mizahi ve abartılı unsurları 

barındırmamasına karşın olay ve karakterlerin çizgilerle 

anlatılmasıdır. Kavram karikatürlerinde karakterlerin günlük bir 

olay hakkındaki karşılıklı soruları ya da fikirleri, konuşma balonları 

biçiminde sunulmaktadır. Karakterlerin fikirleri eşit statüde ortaya 

konmakta olup, günlük olaya ilişkin birbirinden farklı bakış açıları, 

kabul edilebilir ve akla yatkın düşünceler olarak ileri 

sürülmektedir. Düşünceler genellikle bireylerin fiziksel olgu, ilke ya 

da durumlar hakkında var olan yanılgılarını ve hatalı bakış açılarını 

da kapsar. 

Kardan Adam Kavram Karikatürü 
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Kavram Bulmacaları 

Kavram bulmacaları, kavramsal bilginin öğretim ortamında 

sunumunun zenginleştirilmesinde kullanılan araçlardan biridir. 

Öğrenci merkezli hazırlanmış ve öğretmenin rehberliğinde sunulan 

kavram bulmacaları öğrencilere verilmesi öngörülen kavramların 

öğretiminde ders materyalleri ve ek etkinlikler olarak 

kullanılmaktadır. Kavram bulmacaları hazırlanırken; öğretmen 

önce ünitede geçen kavramları listeler. Bu kavramları, oluşturacağı 

bir kavram bulmacası içine gizler. Kavramların gizlenmesinde 

soldan sağa ve yukarıdan aşağıya doğru olmasına dikkat eder. Üst 

sınıflarda bu çapraz veya tersten hizalamalar şeklinde de olabilir. 

Bu etkinlik gerçekleştirilirken öğretmen ve öğrencilere farklı 

görevler düşer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cumhuriyet, Müze, Tahmin, Zaman, Teknoloji, İletişim, Kültür, 

Toplum, İnsan 

 

 

TARİH EĞİTİMİ İLE İLGİLİ ÇEŞİTLİ KAVRAMLAR 

1. Mikro Tarih: Mikro kelimesi nin Türk Dil Kurumundaki ilk 

anlamı küçük ve dar dır. 

Diğer anlamlarıysa: Boyutları, benzerlerininkinden daha ufak olan, 

genişliği az veya yetersiz olan, ensizdir. 19. yüzyıldaki devlet ve 

siyaset merkezli tarih anlayışından 20. yüzyıldaki toplum ve kültür 

merkezli tarih yaklaşımlarına doğru yaşanan değişimlerdir. 

Mikro tarih kendi içinde önemsiz ama daha büyük yapıları ortaya 

çıkartan küçük olaylara odaklanma demektir.  

Fransız fabrikasında işçiler fabrika sahibinin kedisini öldürüyor 

[Darnton];  

Bir takım Çinli ayaklanmacı ortalıkta dolaşıp kuyrukları dağıtıyor 

[Kuhn];  

Savaşlardan geri dönen biri Martin Guerre olduğunu iddia ediyor 

ama köylüler onun bir taklitçi olduğunu düşünüyor[Davis]; 

 İtalya’da engizisyon mahkemesi bir değirmenciyi sorguluyor 

çünkü bu adam dünyanın aslen kocaman bir peynir olarak 

yaratıldığını söylüyor [Ginzburg]. 

Mikro tarih popüler tarih üzerine düşünce şeklidir. Mikro tarih 

anlayışı dediğimizde; küçük gibi gözüken tarihi olayların ortaya 

çıkardığı büyük sonuçlar diyebiliriz. Bu açıdan tarih için önemli bir 

araştırma ve inceleme metodudur. 

2. Makro Tarih: Makro kelimesinin Türk Dil Kurumundaki ilk 

anlamı geniş ve büyüktür. 

Diğer anlamlarıysa: Alanı büyük olan, kapsamı büyük, dar sınırlar 

içinde kalmayan, yaygın.  Boyutları, benzerlerinden daha fazla olan 

(somut nesne). Makro tarih tek tek ayrıntılarla değil tarihin genel 

gidişatı ile ilgilenmektedir. Böylelikle dört bin yıllık bir tarihi tek bir 

cilde sığdırmak mümkün hâle geliyor. 

3. Hikâyeci (Rivayetçi) Tarih: İlk Tarih yazım şeklidir. Bu tarih 

anlayışında olaylar yer ve zaman belirtilerek, ancak neden - sonuç 

ilişkileri kurulmadan, yorum yapmadan hikâye ve efsanelere 

dayanılarak anlatılır. Söylentilere ve Mitolojik anlatımlara dahi yer 

verilir. Bu anlayışın öncüsü Herodot’tur. Herodot, Historia isimli 

kitabında Yunan ve komşu ülke tarihlerini bu yöntemle yazmıştır. 

XVIII. yüzyıla kadar Avrupa ve İslam dünyasında bu anlayışla 

yazılan kitaplar olmuştur. 

 4. Öğretici (Pragmatik) Tarih: Geçmiş olaylardan gelecek için ders 

çıkarmak ve toplumun ahlaki yönden gelişmesine katkıda 

bulunmak amaçlanır. Kahramanlar ön plana çıkartılır. Öğretici 

tarzda eser veren tarihçiler, mensup oldukları toplumu harekete 

geçirerek milli birlik ve ahlaki değerleri geliştirmeyi istemişlerdir. 

Kişilerin toplumları için yaptığı hizmetleri anlatır. Onların ahlak, 

cesaret ve fedakârlıkları övülür. İlk temsilcisi Yunanlı tarihçi 

Tukidides’tir. Peleponnes savaşlarını bu tarzda yazmıştır. Avrupa 

ve Türkiye’de XIX. yüzyıla kadar bu tarih yazıcılığı devam etmiştir. 

 5. Araştırmacı Tarih: Günümüzdeki tarih yazım şeklidir. 

Bu anlayışında, bilimsel yöntem ve kurallardan yararlanılır. 

Olayların nedenleri ve sonuçları tarih biliminin yöntemleriyle 

araştırılır. Bu tarz tarih yazıcılığında tarihi olaylar tek bir sebebe 

dayandırılmamış, dönemin toplumsal, ekonomik, siyasi, dini, 

kültürel yapıları ayrıntılarıyla ele alınmıştır. Bu tür tarih 

yazıcılığında tarihi olaylar kaynaklara dayalı olarak araştırılır ve 

başvurulan kaynaklar eserde dipnot olarak belirtilir. Araştırıcı tarih 

yazıcılığında olayların gelişimi, yeri, zamanı, sebepleri ve sonuçları 

ve bunlar arasındaki ilişkiler bir bütün olarak değerlendirilmiştir. 

 XIX. yüzyılın ortalarından itibaren bilimsel tarihçiliğin kullandığı 

yöntemdir. XX. yüzyıldan sonra hızla gelişerek bilimsel bir nitelik 

kazanmıştır. Bu yöntemin kullanılması sonucunda tarih bilgisi, 

araştırmacı döneme girerek bilim dalı haline gelmiştir. 

 6. Sosyal Tarih: Öğretici tarihin duygusal yönünün ter edilerek 

toplumların her türlü faaliyetlerinin incelendiği tarih tarzıdır. 

Toplumun örf ve adetleri, dini inancı, aile yapısı, hukuk anlayışı vs. 

incelenir. 

7. Neden-Nasılcı (Bilimsel) Tarih: Olaylar sebep-sonuç ilişkisi 

içinde, neden ve nasıl sorularına cevap aranarak incelenir. 

8. Kronik Tarih: Bu yazım şeklinde, olayların isimleri ve 

gerçekleşme zamanı dikkate alınmıştır. Olaylarla ilgili detaylı bilgi 

edinmek, bu tür yazım şeklinde mümkün değildir. 

9. Histomap (Tarih Haritası): Tarihi olayları haritalamaktır. 

Örneğin; Osmanlı ekonomisi ile İngiliz ekonomisini görsel olarak 

karşılaştırmak Histomap’a örnektir. Tarih Çağlarının Mukayeseli 

Zaman Tablosu olarak da geçer. Histomap, öğrencilerin dünyanın 

C U M H U R İ Y E T 

A K Ü L T A L I K E 

S E Z Ö J D E L Ü K 

K M E D E E T Ş L N 

T O P L U M İ C T O 

A İ L E L O Ş C Ü L 

H A T Z A M A N R O 

M Z O A Ş M M İ N J 

İ Z P V I N A S N İ 

N B K C M D İ B A U 
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değişik yerlerinde gerçekleşen ve olayları eş zamanlı ve 

karşılaştırmalı olarak görebilecekleri bir materyaldir. Türkiye’de 

1943 yılında II. Milli Eğitim Şurası ile derslerde yardımcı materyal 

olarak kullanılmasına karar verildi. 

10. Diyokranik: Tarihsel arka plan anlamına gelir. Günümüzde 

yaşanan bir olayın geçmişte yaşanılıp yaşanılmadığına 

bakılmasıdır. Örneğin; Suriye’deki Esat’ın geçmişte yaşamış katliam 

yapan birine benzetilmesi buna örnektir. 

11. Tarihsel Özgülük: Tarihin kendine has kendine özgü olması 

demektir. Tarihte yaşanan bir olayın aynısının olmaması 

tekrarlanamaması demektir. 

12. Dilsiz Harita: Bu yöntemde bir tarihi konu üzerinde çizimlerle 

araştırma yapılmasıdır. Örneğin; tarih dersinde Atatürk’ün 

İstanbul’dan Samsuna çıkışı, oradan Havza’ya, Erzurum ve Sivas’a 

geçişi karışık bir şekilde tahtaya çizilir. Daha sonra öğrencilerin 

Mustafa Kemal’in İstanbul’dan Sivas’a kadar izlediği yolu yaptıkları 

çizimlerle göstermeleri istenir. 

13. Minyatürler: Resimsel kanıt olarak nitelendirebileceğimiz 

tarihsel olay, kişi veya yer tasvirlerinin Türk tarihi ve kültüründe en 

önemli örnekleri minyatürler ve gravürlerdir. 

14. Gravürler: Osmanlı’nın özellikle son dönemlerinde, Avrupalı 

seyyahların çabalarıyla oluşmuştur. Taş, bakır, tahta veya çelik 

üzerine çizim suretiyle yapılan gravürler, eski İstanbul sokakları, 

çarşıları, mesire yerleri ile ilgili görüntüler sunarlar. 

15. Tarihsel Fotoğraf: Tarihsel malzeme içerisinde 

değerlendirilebilecek bu malzemelerden fotoğraf, gerçeğe yakın 

olması sebebi ile öğretimde tarihsel kanıt olarak sunulabilir. 

16. Hermeneutik: Metinlerde yatan veya bulunduğu varsayılan 

anlamları ortaya çıkarmaya çalışan bir “yorum” öğretisidir. 

Hermeneutik, yazılı metinlerin yorumlanarak alt anlamlarının 

çıkarılması prensibine dayanan bir yaklaşımdır. 

 

MİLLİ TARİH 

Millî tarih yaklaşımı her ne kadar modern ulus-devletlerin (millî 

devlet) hâkim tarih yaklaşımı olarak görülse de bu örgütsel yapı 

içinde yer alan farklı sosyo-politik ve kültürel gruplar tarafından 

farklı formatlarda ve içeriklerde hatta kimi zaman birbirine zıt 

biçimlerde tanımlanabilmektedir. 

Bilimsel tarihin ortaya çıkışı bir bakıma millî tarihin oluşum sürecini 

içerir. Modern tarih bir milletin tarihini destansı, hamasi, dinî 

formatta değil bilimsel yöntemlerle ele alınmasını gerektirdiği gibi, 

millî devletle öne çıkan millet egemenliğine bağlı olarak tarihin 

toplumsal işlevi de büyük ölçüde değişmiştir. Tarih artık sadece 

ahlakî-dinî bir anlatı değil toplumların/milletlerin varoluş kaynağı 

haline gelmiştir. 

 

LOGO HARİTA 

Devletin komşuları ve diğer dünya ülkeleri karşısındaki hakimiyet 

alanını bütünlük içerisinde gösteren bu haritalara “logo harita” 

denilmektedir. Logo haritalar ile öğrenciler ülkesiyle ilgili coğrafi 

bilgilere sahip olurken, aynı zamanda kendi ülkesiyle diğer 

ülkelerin hâkimiyet alanlarını karşılaştırma imkânı bulmuştur. Bu 

değişim vatan algısının oluşması için önemli bir gelişme olmuştur. 

 

 

 

TARİH ÖĞRETİMİNDE MÜZELER 

Müze: Toplumun ve gelişiminin hizmetinde olan, halka açık, insana 

ve yaşadığı çevreye dair tanıklık eden malzemelerin üzerinde 

araştırma yapan, toplayan, koruyan, bilgiyi paylaşan ve sonunda 

inceleme, eğitim ve zevk alma doğrultusunda sergileyen, kâr 

düşüncesinden bağımsız sürekliliği olan bir kurumdur. 

Uluslararası Müze Konseyi (ICOM-International Council of 

Museums) müzelerle ilgili yaptığı tanım şöyledir; ‘’Müzeler, 

toplumun ve gelişiminin hizmetinde çalışma, eğitim ve eğlenme 

amaçlarıyla insanlığın ve çevrelerinin maddi kanıtlarını elde eden, 

sergileyen, araştıran, sergileyen, aktaran halka açık kar amacı 

gütmeyen sürekli kuruluşlardır.’’ 

Müze Eğitimi: Okullar için rehberli turlar düzenlemenin ötesinde 

sergileri, atölye çalışmalarını ve yayınları içeren sadece okulları 

değil, aileleri, yetişkinleri de içine alan çok geniş etkinlikler 

bütünüdür. 

Tarihî Mekân: Tarihî dokusu bozulmamış, günlük hayat 

mekânlarıyla (ev, çeşme, medrese, kabristan, cami gibi) oluşan bir 

çevredir. Bunun yanı sıra, bir milletin kaderine yön vermiş bir 

olayın geçtiği yer ya da tarihî şahsiyetin ömrünü geçirdiği yer 

olarak da ele alınmıştır. 

Sanal Müze: Herhangi bir müzenin mimari krokisi içerisinde görsel 

olarak bütün bölümlerinin dolaşılabildiği, çoklu ortam mantığı 

içerisinde tasarlanmış program. 

Sanal Alan Gezisi: Bilgisayar aracığıyla, internet ya da CD-ROM'lar 

kullanarak, eğitim amaçlı olarak tasarlanmış, sınıf ortamı içerisinde 

diğer müze ve tarihi mekânları gezmeyi sağlayan program. 

Yaşayan Tarih Müzesi: Tarihi, yaşayan kişilerle ve geçmişten kalan 

nesnelerle, geçtiği mekân içinde yeniden canlandırma pratiğidir. 

UNESCO tarafından dünya kültür mirasının korunması, dünya 

müzeciliğinin tanıtılması amacıyla 18 Mayıs günü dünyada 

"Müzeler Günü" olarak ilan edilmiştir. Türkiye'de de 1982 yılından 

itibaren 18-24 Mayıs tarihleri arası "Müzeler Haftası" olarak 

kutlanmaktadır. 

- İlkçağda, İskenderiye ve Bergama'da müzeler kurulduğu, 

ortaçağda da kralların saraylarında değerli eserlerin korunduğu 

bilinmektedir. Örneğin, M.Ö. III. yüzyılda Mısırda Ptolemee 

Philadelphes'in İskenderiye Müze'si, seçme sanat eserlerinden, 

kütüphane ve sergi salonlarından oluşmaktaydı. 

- İlk modern manada müze, 1683 yılında İngiltere’de Oxford 

Üniversitesinde kuruldu. Bu müzede eski eser toplama 

meraklılarından Eliashmole’nin koleksiyonlarından faydalanıldı ve 

kurulan müzeye “Ashmole Müzesi” adı verildi. 

- 18. yüzyılda halkın yararlanabileceği genel bir müze fikri 

Fransa'da doğdu. Paris'te Louvre sarayında ilk halka açık müze 

kuruldu. 

- Charleston Müzesi: Amerika’da kurulan ilk müze. 

- 1868’de Âli Paşa’nın sadrazamlığı, Hilmi Paşa'nın Maarif 

Nezareti'nde bulunduğu sırada Osmanlı İmparatorluğunda eski 

eserlerin keşfedilmesi, kaydedilmesi ve sergilenmesi için bir 

müzehane’nin açılması kararlaştırıldı. Safvet Paşa’nın Maarif 

Nâzırlığı (1868-1871) sırasında 8 Temmuz 1869'da Harbiye 
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ambarındaki depoya resmen Müze-i Hümayun adı verilmişti. 8 

Temmuz 1869’da Mekteb-i Sultani öğretmenlerinden Mr. Edward 

Goold adlı bir İngiliz, buranın müdürlüğüne tayin edildi 

- 11 Eylül 1881'de Sadrâzam Ethem Paşa’nın oğlu ressam-arkeolog 

Osman Hamdi Bey (1842-1910) müdürlüğe getirildi. İlk Türk müze 

müdürü olmuştu. 

- 1 Eylül 1904 yılında Bursa İdadisinin kimyahanesinde " Müze-i 

Hümayun Şubesi" kuruldu. 

- 1 Ağustos 1912 tarihli Anıtların korunması hakkında 

nizamnameye göre, eski kaleler, burçlar ve kasaba surları, hangi 

devre ait olursa olsun mekânlar ve eserler eski eser olarak kabul 

edildi. Yıkma ve tahrip edilmesi yasaklandı. 

- 1913 yılında Atatürk Sofya’da ateşemiliter iken Bulgarların ulusal 

bayramlarının kutlama gününde düzenledikleri bir kostümlü 

baloya davet edilmişti. Bu baloya gitmek için askeri müze 

komutanına bir mektup yazarak komutandan çok gösterişli bir 

yeniçeri kıyafeti istemiştir. Harbiye Nazırı Enver Paşa’nın izniyle 

müzeden bir yeniçeri elbisesi sonradan iade edilmek üzere 

kendisine verildi. 

- Atatürk Doğu cephesinde görevli olduğu sırada, 21 Kasım 1916'ya 

kadar Bitlis'te kalmış, hatıra defterine Bitlis'teki eski eserler ve 

türbeleri gezdiğini not düşmüştü. 

- Atatürk, Afgan Harbiye Nazırı Sultan Mahmut Han’ı Timurlenk’le 

Yıldırım Bayezıt arasındaki meşhur Ankara Meydan 

Muharebesi'nin geçtiği sahaya götürmüştür. 

- 9 Mart 1930'da Atatürk, Antalya müzesini gezdi. Aspendos'a 

giderek incelemelerde bulundu. Müze müdürüne "- Bu tiyatroyu 

restore ediniz ama kapısına kilit vurmayınız. Burada temsiller 

veriniz, güreşler düzenleyiniz" 

- 25 Aralık 1930'da Atatürk Edirne'deki eski eserleri gezdi. Özellikle 

Selimiye Camii'ndeki Balkan Savaşı sırasında isabet eden top 

mermilerinin izleri ve yıkıntıları üzerine; " Bunları, onarmayınız, 

olduğu gibi kalsın. İnsanlığa mal olmuş bir sanat şaheserine karşı, 

düşmanın insafsızca saygısızca davranışı, bütün dünyaya örnek ve 

ibret olsun" demiştir. 

- 3 Şubat 1931 günü İzmir Müzesi'ni gezen Atatürk, müze 

defterine, " İzmir Asar-ı Atika Müzesi'ni gezdim. Büyük himmet ve 

dikkatle istifadeli bir hale getirilmiş, memnun oldum." tarzında 

düşüncelerini ifade etmiştir. 

- 20. 2. 1931 tarihli Konya'dan İsmet İnönü'ye çektiği telgraf 

müzelere nasıl yaklaştığını da göstermektedir. Atatürk, burada eski 

eserlerin bilimsel korunmasında, tasnif edilmelerinde, kazı 

işlerinde yararlanılmak üzere arkeoloji uzmanlarına ihtiyacı 

vurgulamıştır. Milli Eğitim Bakanlığına, yurt dışına bu konuda 

öğrenci gönderilmesini tavsiye etmiştir. Bunun yanı sıra, 

yüzyıllarca sürmüş ihmallerden dolayı harap olmuş Karatay 

Medresesi, Alaeddin Camii, Sahip-Ata Camii ve Türbesi, Sırçalı 

Mescit ve İnce Minare'nin hemen onarılmasını istemiştir. 

- 5 Şubat 1934'de Atatürk, Kayseri'de Hunat Hatun 

Medresesi'ndeki müzeyi ziyaret etti ve birkaç tarihî camiyi gezdi.  

- Maarif Vekâletinin bünyesinde Hars (kültür) dairesi kuruldu. 

Müzeler, bu daireye bağlandı. Besim Atalay ilk Hars dairesi 

müdürü oldu. Hilmi ve Mübarek Galip de müdürlük yaptılar. 

1922'de " Asar-ı Atika ve Müzeler" adında bir müdürlük kuruldu. 

- İlk İnkılap Müzesini 7 Şubat 1921'de İstiklal Müzesi adıyla 

Eskişehir'de 24. fırka zabitlerinden mülazım Nuri Halil Bey 

kurmuştu. Yunanlılar, Eskişehir'e girerken, bu müzeyi de yaktılar. 

- Milli Mücadele sırasında İtalyanlar, Türklerin asar-ı atika’ya önem 

vermediği ve sırf uygarlık namına bahanesiyle Antalya’daki eserleri 

toplamaya başladıkları bir sırada Antalya Müzesi'nin temelleri de 

Rahiçli Süleyman Fikri Erten(1876-1962) tarafından atılmıştı. 

- 15 Temmuz-15 Ağustos 1923 tarihînde Ankara'da toplanan 

Birinci Heyet-i İlmiye etnografya müzesinin kurulması, milli 

müzenin kurulması, okul müzesinin kurulması gibi konuları 

gündemine aldı. 

- 1923 yılında Bursa, Adana, Antalya, Edirne müzeleri halka açıldı. 

İlk etnografya müzesi, İstanbul'da Süleymaniye Camii karşısındaki 

kütüphane yanındaki medresede açıldı. Müzenin düzenlenmesi, 

Macar etnograf Mészaros Gyùla tarafından yapıldı. 18. 07. 1930 

tarihinde halka açılan Etnografya Müzesi, Türklerin maddi ve 

manevi kültür mirasına ilişkin ipuçları sunmaya başladı. 

- Mustafa Necati Bey döneminde Hars dairesi üçe ayrıldı. Güzel 

Sanatlar, kütüphaneler ve Müzeler olarak müdürlüğe 

dönüştürüldü. Müzeler müdürlüğüne, Hamit Zübeyir Koşay 

atandı. 

- Cumhuriyet rejiminin kurulması ile birlikte, Hazine-i Hassa'ya ait 

olan Topkapı sarayı, milli müze şeklini aldı ve 3 Nisan 1924'de 

Topkapı Sarayı müze olarak açıldı. Cumhuriyet yönetimi, Topkapı 

Sarayını ve Ayasofya Camiini birer müze şekline getirdiği gibi 

Meşrutiyet döneminde İstanbul'da açılan Evkaf Müzesini de Türk 

ve İslam Eserleri Müzesi adı altında geliştirdi. 

- 1925 yılında medrese, tekke ve zaviyelerin kapatılmasının 

arkasından, 1 Eylül 1926'da Mevlana türbesi ve dergâhının müze 

olması kararlaştırıldı. 

- Eğitimci Ali Haydar Taner, 1926 yılında yapılan Muallimler Birliği 

Kongresinde okunmak üzere hazırladığı Milli Terbiye adlı kitabında 

"milli müze" kavramına değinmiştir. 

- 19 Şubat 1932’de açılan Halkevleri bünyesinde Müze ve sergi 

şubeleri oluşturuldu. Halkevlerinin amaçları arasına “ Tarihî eser 

ve abidelerin iyi muhafazasını tenvir” maddesi de konmuştu. 

- 28. 06. 1933 tarihînde İcra Vekilleri heyeti, 14644 sayılı kararı ile 

tarihî abideleri korumak üzere Müzeler Dairesi'ne bağlı bir Anıtları 

Koruma Heyeti oluşturdu. Bu yıllarda tarihî abidelerin tesciline ve 

rolövelerin yapılmasına başlandı. 

- 1948 İlkokul programına göre, okul müzesi; programa uygun 

satın alınan ya da okulda yapılmış ders-araç ve gereçlerinin 

saklandığı ya da yeni ders aletleri ile öğretmenleri tanıştırma 

yerdir. Buraya, okulun geçici sergisi bitince, öğrencilerin yaptığı en 

iyi işler yerleştirilmekteydi. 

- 1986 yılında Antalya Müzesi ve Yıldız Sarayı tiyatrosu Avrupa 

Seyahat Komisyonu ödülüne aday olarak gösterildi. 1992 tarihînde 

İstanbul Arkeoloji Müzesi Avrupa Konseyi Ödülü'ne layık 

bulunmuştu. Bunun yanı sıra, Anadolu Medeniyetleri Müzesi Yılın 

Müzesi ödüllerini almışlardı. 

- ICOM, 1976'da müzeleri 10 kategoride ele almıştır. Bunlar; 

Arkeoloji ve Sanat, Uygulamalı Sanat, Modern Sanat, Kostüm, 

Etnografya, Müzik Aletleri, Bölgesel, Doğa Tarihî, Bilim ve 

Teknoloji, Cam müzeleridir. Daha sonra bunlara Tarım, Silahlar ve 

Askeri Tarih, Açık Müze, İcra Sanatları, Ulaşım müzeleri 

eklenmiştir. 
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- Türk tarihî açısından önemli savaşların geçtiği yerler "Tarihî Sit 

Alanı" olarak tescil edilmiştir. Arkeolojik sit alanı kendi arasında 

Höyük, Tümülüs, Antik Kent, Örenyeri, Tapınak, Havuz, Kale olarak 

gruplandırılmıştır. Patara Antik kenti, Antik Side Kenti, Milet 

Örenyeri, Truva Örenyeri örnek verilebilir. 

- Ankara'da Maden Tetkik Arama Enstitüsünün kurduğu Tabiat 

Tarihî Müzesi Türkiye'nin ilk bilim müzesidir. 

- 1998 yılında Manastır'da Atatürk'ün askeri idadi'yi okuduğu 

binanın bir salonu Atatürk Müzesi'ne dönüştürülmüştür. 

- Ülkemizde, Nasreddin Hoca, Hacı Bektaşı Veli, Kossuth, Osman 

Hamdi, Tevfik Fikret, Ziya Gökalp, Mehmet Akif Ersoy, Ali Fuat, 

İsmet İnönü, Sait Faik, Cahit Sıtkı, Âşık Veysel, H. Rahmi Gürpınar, 

Kenan Evren, Süleyman Demirel gibi devlet adamı, düşünür, 

edebiyatçıların da müzeleri bulunmaktadır. 

- 2001 yılında Kemal Sunal'ın anısına Hababam Sınıfı adlı filmin 

çekildiği İstanbul Koşuyolundaki Adile Sultan Kasrı Öğretmenevi ve 

Kültür merkezi'nin bir odası " Hababam Sınıfı Müzesi" olarak 

tasarlanmıştır. Bu uygulama, Türkiye'de film müzesini ilk örneğini 

oluşturmaktadır. 

- 1936 yılında Şapolyo, Müzeler Tarihî adlı kitapta müzelerin 

pedagojik önemini özellikle vurgulamıştır. 

- 1989-1990 öğretim yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü'nde Müzecilik Yüksek Lisans Programı 

kurulmuştur. 

- Online müzeler inşa etme fikri bilgisayar uzmanı Nicholas Pioch’a 

aittir. Kendisi, sanat eserleriyle dolu, bilgilendirici metini olan ve 

ilginç multimedya sunuları içeren bir web müzesi tasarladı. 1994 

yılında, “ Çoklu Medyanın En İyi Kullanımı Ödülünü” aldı. Bu 

müzede, Cezanne, Salvador Dali, Gauguin, Picasso, Rembrant gibi 

ünlü ressamların eserlerini görmek mümkündür. 

- 1950'li ve 60'lı yıllarda, İnceleme Gezileri(A. Fuat Olgaç), 

Avrupa'da Okul Gezileri ve Çevre İncelemeleri(çeviri), Çevre 

Kaynaklarından Nasıl Faydalanırız?, Yakın Yurt ve Çevremiz( 

Mehmet İşler), Okul Çevresinin İncelenmesi ve İşlenmesi(A. R. 

Kütel), Tarih Öğretimi-Çevre İncelemeleri (Çağatay Uluçay) gibi 

öğretmene yardımcı kitapların ya da broşürlerin çıktığı 

görülmektedir. 

- 1479-1480 arasında İstanbul'da kalan Gentile Bellini'nin Fatih 

portresinin aslı, Londra Ulusal Galerisindedir. 

- Vittori Pisani'nin "İstilacı Yunanlıların Bir Türk Evinde Yaptıkları 

Vahşet". " İzmir'e giren Yunanlıların Vahşeti " gibi tablolar tarihî 

durumları içermektedir. Pisani'nin bu tablolarının kopyaları Şişli 

Atatürk Müzesinde bulunmaktadır. 

- İbrahim Çallı'nın "General Trikupis'in Esir Alınışı" ile ilgili tablosu 

Şişli Atatürk Müzesinde bulunmaktadır. 

- Safranbolu, Anadolu Türk sivil mimarlık örneklerinin en iyi şekilde 

korunup, günümüze yansıdığı canlı bir müze-kent durumundadır. 

Türkiye'deki müzelerin bir başka grubu "Müze Evler" ve "Hatıra 

Müzeleri"dir. Birgi'deki "Çakırağa Konağı", Amasya'daki 

"Hazeranlar Konağı", Diyarbakır'daki "Ziya Gökalp Müze Evi" ve 

İstanbul'daki "Tevfik Fikret Aşiyan Evi" bu müzelerden bazılarıdır. 

Çanakkale Boğazlar Komutanlığı Müzesi: Nusret gemisinin 

kopyası bulunmaktadır. 

Adana Karatepe Açıkhava Müzesi: Kral Asistavandas'ın Geç Hitit 

döneminden kalma yazlık sarayı ve kaleden oluşur. 

Hatay Arkeoloji Müzesi: Dünyanın ikinci büyük mozaik 

koleksiyonunu barındırır.  

Afyonkarahisar Arkeoloji Müzesi: Taş Devri ve Tunç Çağı'ndan 

kalma kaplar, madenden bıçak, silah ve baltalar, fildişinden 

cerrahlık araçları, Kibele, Apollon, Eros ve Zeus heykelleri, ölü 

gömme töreni kabartmaları bulunur.  

Eski Şark Eserleri Müzesi: Eski Yunan ve Roma eserlerinin bulunur. 

İstanbul Arkeoloji Müzesi: Mezopotamya, Mısır, Anadolu ve 

İslamiyet öncesi Arabistan uygarlıkları eserleri, Türk Çini ve 

Seramikleri Müzesi'nde çini ve seramikler sergilenir.  

Mersin Müzesi: Anadolu'nun en eski yerleşim merkezlerinden olan 

Yumuktepe ve Gözlükule kazılarından çıkarılan Neolitik, Kalkolitik 

ve Eski Tunç devirlerine ait eserler sergilenmektedir.  

Konya Mevlana Müzesi: Mevlana'nın eserlerinin eski kopyaları, 

elyazmaları, ney, rebap, kudüm, tanbur gibi müzik aletleri, 

tespihler, halılar, kumaş örnekleri ve dergâha özgü çilehane, 

mevlevi sofrası ve dervişlerin semah öğrendikleri yerler gibi özel 

bölümleri bulunmaktadır.  

Mersin Deniz Müzesi: Halen, Beşiktaş, Çanakkale ve İskenderun’da 

bulunan, üç deniz müzesinden sonra Türkiye'nin dördüncü Deniz 

Müzesi, Temmuz 2011’de Mersin’de açılmıştır. 

Amasya Şehzadeler Müzesi: Amasya'da valilik yapıp, sonra 

Osmanlı Devleti'nde sultan olan(Şehzade) padişahların balmumu 

heykelleri sergilenmektedir. 

Adana Arkeoloji Müzesi: Cumhuriyetin ilanından hemen sonra 

1924 yılında kurulmuştur. Bu nedenle Türkiye'nin en eski on 

müzesinden birisidir. Hitit dönemine ait Kapı Arslanı Silifke / 

Taşucu'ndan ve Uzuncaburç'tan getirilen iki adet Augustus heykeli 

bulunmaktadır. Troya savaşlarını yüksek kabartma biçiminde 

betimleyen mermer lahit Tarsus'tan getirilmiştir. "Akhilleus Lahti" 

adıyla bilinmektedir. 

Adana Atatürk Evi Müzesi: Müzede Atatürk’ün Adana 

Seyahatlarını anlatan dev boyutta fotoğraflar, Kuvayı Milliye 

dönemine ait eşyalar, Etnoğrafik ürünler, döneme ait gazete 

arşivleri sergilenmektedir. Ayrıca Hatay'ın kurtuluşunu anlatan 

özel bir oda bulunur. 

Adana Etnoğrafya Müzesi: Çukurova köylerinde ve Toroslar'da 

yaşayan Yörüklere ait oldukça zengin eşyalar barındırmaktadır. 

İshak Paşa Sarayı: İstanbul Topkapı Sarayı'ndan sonra son devirde 

yapılmış sarayların en ünlüsüdür. Osmanlı İmparatorluğu'nun Lale 

Devri’ndeki son büyük anıt yapısıdır. Saray Osmanlı, Fars ve 

Selçuklu uygarlığının mimari üslubunu bünyesinde toplayan bir 

özellik taşır. 

Ihlara Vadisi Örenyeri: Ihlara vadisi Hıristiyanlığın ilk yıllarında 

önemli birer din merkezi olarak karşımıza çıkar. Kayserili Basileus 

ve Nazianzos'lu Gregorius gibi mezhep kurucuları 4. yüzyılda 

burada yetiştiler. 

Amasya Kralkaya Mezarları ve Kızlar Sarayı Müzesi: Kralkaya 

Mezarları Örenyeri M.Ö. 301 yılında Amasya’yı başkent yapmış 

olan Pontus Krallığının kraliyet mezarlığıdır. Burada ilk beş kralın 

anıtsal kaya mezarları bulunmaktadır. 
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Amasya Saray Düzü Kışla Binası Milli Mücadele Müzesi ve Kongre 

Merkezi: Mustafa Kemal’in 1919 yılı Haziranı'nda Amasya’ya 

gelişinde üs olarak kullandığı ve Amasya Tamimi’nin kaleme 

alındığı yerdir. 22 Haziran 1919 tarihinde Ulusal egemenliğe 

dayanan, tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti' nin temellerini 

oluşturan Amasya Genelgesi'ni deklare ettiği yerdir.  

Ankara - Kurtuluş Savaşı Müzesi (I. TBMM Binası): İttihat ve 

Terakki Cemiyeti kulüp binası olarak tasarlanmıştır. 23 Nisan 1920 

ile 15 Ekim 1924 tarihleri arasında I. Türkiye Büyük Millet Meclisi 

olarak kullanılan bina daha sonra Cumhuriyet Halk Fırkası Genel 

Merkezi ve Hukuk Mektebi olarak işlevini sürdürmüş, 1952 yılında 

Maarif Vekâletine devredilmiş, 1957 yılında ise müzeye 

dönüştürülmek üzere çalışmalara başlanmıştır. Kurtuluş Savaşı, 

Gazi Mustafa Kemal'in başarılı yönetimi ve 1. Türkiye Büyük Millet 

Meclisi'nde alınan kararlarla gerçekleştirilmiştir. Bu kararlar 

arasında 20 Ocak 1921'de ilk anayasanın kabulü, 12 Mart 1921'de 

İstiklal Marşı'nın kabulü, 1 Kasım 1922'de Saltanatın kaldırılması 

da vardır. Öte yandan 24 Temmuz 1923'te Lozan Barış Antlaşması, 

13 Ekim 1923'te Ankara'nın Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti 

oluşu, 29 Ekim 1923'te Cumhuriyetin ilanı ile Gazi Mustafa 

Kemal'in Türk devletinin Cumhurbaşkanı seçilmesi yine bu 

Mecliste onaylanarak kabul edilmiştir. 

Atatürk bir konuşmasında "Büyük Millet Meclisi, Türk Milletinin 

asırlar süren arayışlarının özü ve onun bizzat kendisini idare etmek 

şuurunun canlı bir timsalidir" diyerek Büyük Millet Meclisi'nin 

önemini vurgulamıştır. 

Ankara Resim ve Heykel Müzesi: Ünlü Türk heykelci ve 

ressamlarının eserlerinin sergilenir. Mimar Arif Hikmet Koyunoğlu 

tarafından Türk Ulusunun Büyük Lideri Atatürk yönetiminde 1927 

yılında kurulmuştur. 

Anadolu Medeniyetleri Müzesi: Taş Devri ve Tunç Çağı'ndan 

kalma arkeolojik buluntular, Hitit, Frig, Urartu sikkeleri ve altın süs 

eşyalar sergilenir. Mustafa Kemal Atatürk merkezde bir Eti Müzesi 

kurma fikriyle bu müzenin kurulmasına öncülük etmiş ve Türkiye 

çapındaki Hitit eserlerinden Ankara'ya eser gönderilmesi bu 

müzenin koleksiyonunun oluşmasına katkı sağlamıştır. 19 Nisan 

1997 tarihinde İsviçre'nin Lozan kentinde 68 Müze arasında birinci 

seçilerek "Avrupa'da Yılın Müzesi" unvanını elde etmiştir. 

Ankara Etnografya Müzesi: 1930 yılından beri faaliyet gösteren 

Etnografya Müzesi'nde, Türk Sanatının Selçuklu Devrinden 

günümüze kadar devam eden örnekleri sergilenmektedir. Türk 

ağaç işçiliğinin en güzel örneklerinden, Selçuklu Sultanı III. 

Keyhüsrev'in tahtı bulunmaktadır. Mustafa Kemal Atatürk'ün naaşı 

1953'de Anıtkabir'e nakline değin burada kaldı. Bu kısım halen 

Atatürk'ün anısına hürmeten sembolik bir kabir şeklinde 

korunmaktadır. 

Ankara Cumhuriyet Müzesi: Cumhuriyet Müzesi'nde ülkemizdeki 

ilk üç cumhurbaşkanı dönemini yansıtan olaylar, fotoğraflar, 

cumhurbaşkanlarının özel eşyaları ile o dönemde mecliste alınan 

kararlar ve kanunlar sergilenir. 1923'te mimar Vedat Tek 

tarafından Cumhuriyet Halk Fırkası Mahfeli olarak tasarlanan ve 

inşa edilen bu bina I. Türkiye Büyük Millet Meclisi binasının 

yetersiz kalması nedeniyle, II. Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak 

18 Ekim 1924'te yeniden düzenlendi. II. Türkiye Büyük Millet 

Meclisi binası işlevini 27 Mayıs 1960 tarihine kadar 36 yıllık bir 

dönem boyunca sürdürdü. 30 Ekim 1981 tarihinde Cumhuriyet 

Müzesi olarak ziyarete açıldı. 1961 yılında meclisin yeni yapılan 

modern binasına taşınması üzerine bu bina Merkezi Antlaşma 

Teşkilatı'na (CENTO) tahsis edilmiştir. 1961-1979 yılları arasında 

CENTO Genel Merkezi olarak kullanılan bu bina CENTO'nun 

kaldırılması ile aynı yıl Kültür Bakanlığı'na devredilmiştir. Türkiye 

Cumhuriyeti tarihinin önemli kaynaklarından biri olan Atatürk'ün 

"Nutuk" unun 15-20 Ekim 1927 tarihinde okunduğu doğal ortam, 

balmumu heykellerle canlandırılmaktadır. 

Ankara Roma Hamamı: III. Yüzyılda Septimius Severus'un oğlu 

Roma İmparatoru Caracalla (212-217) tarafından Sağlık Tanrısı 

Asklepion adına yapılmıştır. 

Antalya Alanya Kalesi: Bir Selçuklu açık hava müzesidir. Kalenin ilk 

iskân tarihi Hellenistik Dönem'e kadar inse de yapı bugünkü 

ihtişamına asıl olarak Selçuklular zamanında kavuşmuştur. Kalenin 

ortasında, yonca yaprağı planlı küçük Bizans kilisesinin günümüze 

kadar ayakta kalması, Selçuklu'nun farklı dinlere ve bu dinlerin 

yapılarına duyduğu saygının güzel bir örneğini oluşturuyor. Giriş 

kapısında, sultanın armasını taşıyan ve rozetlerle süslü olan 

yazıtta, bu tersanenin Selçukluların Sinop'tan sonra ikinci deniz 

üssü olması nedeniyle Alâeddin Keykubat'a verilen "İki Denizin 

Sultanı" unvanı yer alıyor. 

Antalya Müzesi: 1922 yılında öğretmen Süleyman Fikri Erten 

tarafından 1. Dünya savaşından sonra bölgeye gelen işgal 

güçlerinin yağmasından kurtarılan eserlerin korunması amacıyla 

kurulmuştur. 

Antalya Aspendos Örenyeri: Aspendos bölgede kendi adına 

madeni para bastıran ilk şehirlerden biridir. Yunan efsanesine 

göre, şehir Truva Savaşı'ndan sonra Pamphylia'ya gelen kahraman 

Mopsos liderliğindeki Argive kolonicileri tarafından kurulmuştur. 

Antalya Aziz (St.) Nikolaos Anıt Müzesi: Bütün dünyada Noel Baba 

olarak tanınan Aziz Nikolas, Türkiye'nin Akdeniz kıyılarında önemli 

bir Lykia kenti olan Patara'da doğdu ve Myra'da yaşayıp gömüldü. 

Noel Baba'nın hikâyesi şöyle: MS 300 yılı civarında, Patara refah 

içindeyken, kentte yaşayan zengin buğday tüccarının bir oğlu olur 

ve ona Nikolas adı verilir. Doğduğunda göğün bir hediyesi, ana-

babasının dualarının ve sundukları adakların bir meyvesi, fakirlerin 

bir kurtarıcısı olarak dünyaya geldiğine işaret edilmiştir. 

Antalya Karain Mağarası Örenyeri: Karain Mağarası, Türkiye'nin 

en büyük doğal mağaralarından biridir. Yapılan kazılardan, 

bölgenin günümüzden 500.000 yıl kadar önce de yerleşim merkezi 

olarak kullanıldığı sonucuna varılmıştır. Türkiye'nin içinde insan 

yaşamış en büyük mağarasıdır. Karain Mağarası, Anadolu ve Yakın 

Doğu tarihi açısından önemli bir paleolitik merkezdir. 

Antalya Olympos Örenyeri (Sönmeyen ateşin kenti): Olympos, 

Lykia Birliği'nin önde gelen antik kentlerinden biriydi. Helenistik 

Dönem'de kurulmuş olan kent, MÖ 1. yüzyılda korsanların 

yerleştiği bir yer haline gelmişti. MÖ 78'de Roma komutanı 

Servilius İsaurieus Olympos'u korsanlardan temizleyerek Roma 

topraklarına kattı. 

Antalya Xanthos Örenyeri: Ksanthos, başlıca Likya ve Roma 

akropollerinden oluşan bugünkü Eşen Çayı kenarındaki ovaya 

hâkim iki tepe üzerinde kurulmuş olan bir kenttir. Yerleşen her 

uygarlığın inşa ettirdiği yapılarla insanlık tarihine ışık tutan bu 

merkez 1988 yılında UNESCO Dünya Miras Listesi’ne alınmıştır. 

Aydın Afrodisyas (Aphrodisias) Örenyeri: Aphrodisias, özellikle 

Roma çağında Aphrodite kültüyle tanınmış bir antik kentti ve 

önemli bir heykelcilik okuluna sahipti. Aphrodisias en çok, kentin 

kuzey ucundaki, antik dünyanın en iyi korunmuş stadyumu ve 

anıtsal tapınak kapısıyla tanınır. Örenyerinin girişindeki müzede ise 

Roma Çağı'nın en güzel mermer heykelleri sergilenir. 
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Didim (Didyma) Örenyeri: Didymaion, Miletus'a bağlı bir kehanet 

merkezi, kehanetin tanrısı Apollon'a adanan bir tapınak olarak 

bilinir. 

Balıkesir Kuva-yi Milliye Müzesi: 15 Mayıs 1919tarihinde İzmir’in 

işgali sonrasında, 16 Mayıs 1919’da Balıkesirlilerin toplanarak Batı 

Anadolu’da silahlı mücadele kararının alındığı bu bina uzun yıllar II. 

Kolordu Komutanlığı’na karargâh olmuştur. Kuva-yi Milliye’yi 

kuran kahramanların aldıkları kararlar, kongrenin kararlar, bu 

kahramanların kişisel eşyaları, fotoğrafları ve Atatürk ile eşi Latife 

Hanım’ın balmumu heykelleri sergilenmektedir. 

Bilecik Söğüt Ertuğrul Gazi Müzesi: Söğüt Müzesi hizmet binası ilk 

olarak 1880’li yıllarda II. Abdülhamit tarafından Sağlık Evi olarak 

yapılmıştır. Uzun yıllar Sağlık Evi, Verem Savaş Dispanseri, Tekel 

Deposu olarak kullanılmıştır. 

Burdur Hacılar Höyük: Höyük Batı Anadolu’nun bilinen en eski 

yerleşme yeridir. 1957 – 1960’lı yıllarda Prof. J. Mellart tarafından 

yürütülen kazı çalışmalarında 9 yerleşim tabakası bulunmuş olup, 

3 kültür devri saptanmıştır. Bunlar 7000’e tarihlenen Keramiksiz 

Neolitik, M.Ö. 5600 – 5400’e tarihlenen Geç Neolitik ve M.Ö. 

5400–4750’ye tarihlenen Erken Kalkolitik dediğimiz devirlerdir. 

Bursa İznik Müzesi: Sultan I. Murad’ın annesi Nilüfer Hatun’un 

adına, 1388 yılında İmarethane olarak yapılan Nilüfer Hatun 

İmareti, ters T planlı, XIV. yüzyıl Osmanlı mimarisi 

örneklerindendir. 

Bursa Türk İslam Eserleri Müzesi: Çelebi Sultan Mehmet’in 1419 

yılında, Yeşil Türbe’nin binalarından biri olarak cami, imaret, türbe 

ve han ile birlikte inşa ettirdiği Yeşil Medrese, günümüzde Türk-

İslam Eserleri Müzesi olarak kullanılmaktadır. 

Çanakkale Assos Örenyeri: MÖ. 6.yüzyılda kurulan Assos antik 

kenti, sönmüş bir volkanik tepe üzerinde yer aldığı için yapımında 

işlemesi zor ama son derece dayanıklı olan andezit taşı 

kullanılmıştı. Bu kentte yapılan lahitler antik dünyada çok 

meşhurdu ve bedenin hızlı bir şekilde toprak olmasını sağladığı için 

"insan yiyen lahit" olarak adlandırılırlardı. Anadolu'nun birçok 

yöresine Assos'tan lahit gönderilirdi. Assos aynı zamanda bir süre 

filozof Aristoteles'in bir süre yaşayarak bir felsefe okulu kurmuş 

olmasıyla da önemliydi. Kentin en yüksek noktasında bulunan 

Athena Tapınağı adını, Zeus'un kızı ve 12 Olympos tanrısından biri 

olan Athena'dan alır. Athena şehrin koruyucu tanrıçasıdır. 

Anadolu'da inşa edilen ilk ve tek Dor düzenindeki tapınak olan 

yapı, olağanüstü manzarasıyla da ilgi çeker. 

Çanakkale Kilitbahir Kalesi: 1452'de İstanbul kuşatması esnasında 

Papalık Donanması’nın Bizans İmparatorluğu’na yardım etmesini 

önlemek amacıyla Fatih Sultan Mehmet tarafından Çanakkale'nin 

karşısındaki Kilitbahir Köyü'nde yaptırılmıştır. 

Çanakkale Troia Örenyeri: M.Ö 3000 den başlayarak kesintisiz 

olarak 9 kültür katmanı tespit edilmiş olup, çeşitli uygarlıklara ev 

sahipliği yapmıştır. 19. yüzyıldan itibaren "Truva" olarak da bilinir. 

Heinrich Schliemann İliada'yı defalarca okuyup, inceledikten sonra, 

Homeros'un anlattığı Troia'nın, yani İlios kentinin, Çanakkale 

Boğazı'nın (Hellespont) güneyinde yer alan, 100x250 metre 

boyutlarındaki Hisarlık Tepesi'nde aranması gerektiğine inanmıştı. 

Çorum Alacahöyük Örenyeri: Alacahöyük Müzesi'nde Kalkolitik, 

Eski Tunç, Hitit ve Frig dönemlerine ait eserler sergilenir. Yapıdaki 

en önemli parçalar, Eski Tunç Çağı'na ait 13 kral mezarı 

buluntusudur. 

 

Çorum Boğazköy Örenyeri (Hattuşa Örenyeri) Alacahöyük Tarihi 

Milli Parkı ve Örenyeri: Hattuşaş örenyeri ilk kez 1834 yılında 

Charles Texier tarafından gezilmiş ve dünyaya tanıtılmıştır. Bu 

kalıntılarla Hitit devleti arasında ilk kez bir bağ kuran kişi Sayce'tır. 

Bu zamana kadar Hitit'lerin merkezinin Suriye olduğu 

sanılmaktaydı.   

 

Denizli Atatürk Etnografya Müzesi: Bina, Cumhuriyetin ilk 

yıllarında parti binası olarak kullanılmış ve Ulu Önder Atatürk, 4 

Şubat 1931 tarihinde Denizli’ye gelişlerinde burada bir gece 

misafir edilmiştir. 

Erzurum Kalesi: İlk inşa tarihi kesin olarak bilinmeyen Erzurum 

Kalesi’nin M.S. 5. yüzyılın ilk yarısında Bizanslılar tarafından 

yaptırıldığı tahmin edilmektedir. Tarih boyunca Assurlular, 

Sasaniler, Persler, Araplar, Romalılar ve Bizanslılar arasında sık sık 

el değiştiren Erzurum Kalesi, 11. yüzyılda Türklerin eline geçmiştir. 

İç kalede Erzurum’daki ilk Türk-İslam eserlerinden Saltukoğulları 

dönemine ait Kale Mescidi ve Tepsi Minare bulunmaktadır. 

Yakutiye Medresesi Türk İslam Müzesi: Yakutiye Medresesi, 

Selçuklu Dönemi geleneksel mimari tarzını yansıtır ve dört eyvanlı 

kapalı avlulu medreseler grubunda yer alır. 1994'ten bu yana Türk-

İslam Eserleri ve Etnografya Müzesi olarak hizmet veren medrese, 

taç kapısında bulunan kitabeye göre, İlhanlı Hükümdarı Sultan 

Olcayto zamanında Gazanhan ve Bolugan Hatun adına, 

Cemaleddin Hoca Yakut Gazani tarafından 1310 yılında yaptırılmış. 

Eskişehir Eti Arkeoloji Müzesi: Eskişehir ETİ Arkeoloji Müzesi, 

Türkiye'de özel sektör desteği ile hayata geçirilen ilk müze olma 

özelliğini taşıyor. 

Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi: Zeugma Antik Kenti, MÖ 

300'de Büyük İskender tarafından ''Selevkia Euphrates'' adıyla 

kuruldu. Kommagene Krallığı'nın 4 büyük şehrinden biri olan kent, 

MÖ 31'den itibaren tamamıyla Roma İmparatorluğuna bağlandı ve 

''köprü'', ''geçit'' anlamına gelen ''Zeugma'' adını aldı. 

Hatay Arkeoloji Müzesi: Antakya'da Cumhuriyet Alanı'nda, Asi 

ırmağı kenarında ve köprü yakınında bulunan Antakya Mozaik 

Müzesi, sergilenen mozaiklerin büyüklüğü, sayısı ve kalitesi 

açısından dünyanın en zengin ikinci mozaik koleksiyonuna sahip 

olduğu gibi sikke koleksiyonu bakımından dünyanın üçüncü büyük 

müzesidir. Müzede Hitit, Hellenistik, Roma ve Bizans 

dönemlerinden eserler ve Harbiye, Antakya, Atçana, Seleukeia 

Pieria ile İskenderun buluntuları sergilenir. 

Hatay St. Pierre Anıt Müzesi: Hıristiyanlığın ilk kiliselerinden olan 

St. Pierre (Aziz Petrus) Kilisesi 1963 yılında Papa VI. Paul tarafından 

hac yeri olarak ilan edildi. Her sene 29 Haziran günü burada tören 

düzenlenir. Dünyanın ilk mağara kilisesi olarak kabul edilen yapının 

Hıristiyanlığın Katolik, Ortodoks ve Protestan olarak mezheplere 

ayrılmadan önceki ilk kilisesi olduğu da kabul edilir. 

İstanbul Adam Mickeiewickz Müzesi: Polonyalı özgürlük şairi 

Adam Mickiewicz’in hayatının son yıllarını geçirdiği ve 1855’te 

öldüğü Tarlabaşı’ndaki evi, şairin ölümünün 100. yıldönümü olan 

1955`te Polonya Kültür ve Sanat Bakanlığı ile işbirliği yapılarak 

müzeye dönüştürülmüştür. 

İstanbul Çinili Köşk Müzesi: Çinili Köşk, Selçuklu etkisinde yapılmış 

Osmanlı sivil mimarisinin İstanbul'da bulunan tek örneğidir. Fatih 

Sultan Mehmed dönemini (1451–1481) anlatan kaynaklarda, 1472 

yılında, Sarayburnu'ndaki korulukta ve Topkapı Sarayı'nı saran 

surların içinde yaptırıldığı anlatılmaktadır. 
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İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi: Türk-İslam eserlerini 

topluca kapsayan ilk müzedir. 1984 yılında Avrupa Konseyi Yılın 

Müzesi Yarışması jüri özel ödülünü ve 1985'te de Avrupa Konseyi-

UNESCO tarafından çocuklara kültür mirasını sevdirme 

konusundaki çalışmaları nedeniyle verilen ödülü aldı. 

Yıldız Sarayı Müzesi: XVIII. yüzyılın sonunda III. Selim'in annesi 

Mihrişah Sultan için inşa ettirdiği ve daha sonra birçok değişikliğe 

uğrayan Yıldız Sarayı, Osmanlı İmparatorluğu'nun yönetildiği dört 

merkezden biri oldu. Türk Osmanlı saray mimarisinin en son 

örneğini oluşturan yapı gruplarından olan sarayda, 33 yıl 

hükümdarlık yapan II. Abdülhamid ikamet etti. 

Efes Müzesi: Gerçekleştirilen kültürel faaliyetler ve ziyaretçi 

kapasitesiyle Türkiye'nin en önemli müzeleri arasında bulunan Efes 

Müzesi'nde en çok ilgi çeken eserler arasında Efes Artemis heykeli, 

yunuslu Eros, tavşanlı Eros, Eros başı, Priapos heykeli, mermer 

Artemis heykeli, Mısırlı rahip heykeli, İsis heykeli, çeşitli mitolojik 

tanrı heykelleri ve Sokrates başı bulunuyor. 

Kahramanmaraş Müzesi: Paleolitik, Neolitik, Kalkolitik, Tunç, 

Demir, Grek, Roma ve Bizans Dönemlerine ait eserler, Antik Fil 

Sergi Salonu, Direkli Mağarası, Kazı ve Canlandırma Salonu, 

Domuztepe Höyük Canlandırma ve Kazı Sergi Salonu 

bulunmaktadır. Ayrıca Geç Hitit Eserleri Sergi Salonu, Mozaik Sergi 

Salonu, Taş Eserler Sergi Salonu ve Kronolojik Arkeolojik Eser Sergi 

Salonu olmak üzere 7 adet teşhir salonunda yeniden düzenlenerek 

sergilenmesinin yanı sıra Bahçe Teşhiri de bulunmaktadır. 

Kırşehir Kaman Kalehöyük Arkeoloji Müzesi: Japon Hükümeti'nin 

"Kültürel Mirası Koruma Projesi" çerçevesinde hibe olarak yaptığı 

Kaman Kalehöyük Arkeoloji Müzesi, 830 metrekare açık, 470 

metrekare kapalı alan olmak üzere toplam 1.500 metrekarelik 

alanı kapsamaktadır. Ayrıca bir de, Japonya dışındaki en büyük 

botanik bahçesi, bir "Japon bahçesi" stilinde yapılmıştır. Müze, 

2011 yılında "En iyi yeşil müze" ödülü almış olup, 2012 yılında da 

Avrupa'da Yılın Müzesi'ne aday gösterilmiştir. 

Kocaeli Av Köşkü Saray Müzesi: Günümüze ulaşan yapı; Sultan 

Abdülaziz döneminde (1861-1876) yapılan saraydır. Neo–Klasik 

üslupta, Avrupa-Barok stilinde, iki katlı olup cephesi mermer 

kaplıdır. Binanın tavan süslemeleri Fransız ressam SASON’un 

eseridir. Süslemelerde, Osmanlı arması, Abdülaziz’in tuğrası, 

bayrak, mızrak, balta ve kılıçtan oluşan grup motifleri, çiçek ve 

meyve bezemeleri bulunmaktadır. Kasr-ı Hümayun’un en önemli 

özelliği İstanbul dışında yapılan tek saray olmasıdır. 

Konya Akşehir Batı Cephesi Karargâhı Müzesi: 18 Kasım 1921' de 

Akşehir'e gelen Karargâh, Belediye binasına yerleşir. 24 Ağustos 

1922 günü Büyük Taarruz için cepheye hareketlerine kadar bu 

binada çalışılır. Geçen dokuz buçuk aylık sürede, Büyük Taarruz 

hazırlıkları buradan yönetilir, planlar burada yapılır ve karar 

burada verilir. Bu arada Mustafa Kemal birçok kez Akşehir'e 

gelerek çalışmaları denetler, hazırlıkları yönlendirir. 

Konya İnce Minare Medrese (Taş ve Ahşap Eserleri Müzesi): 

Selçuklu Sultanı II. İzzeddin Keykavus Devrinde Vezir Sahip Ata 

Fahreddin Ali tarafından, hadis ilmi öğretilmek üzere 663 H.(1264 

M.) yılında inşa ettirilmiştir. 

Kütahya Kossouth Evi Müzesi: Halk arasında “Macar Evi” olarak da 

bilinir. Macaristan özgürlük savaşının önderlerinden Avukat Lajos 

Kossuth (1802-1894), ailesiyle birlikte 1850-1851 yıları arasında bu 

evde konuk edilmiş ve Macaristan Anayasası tasarısını yine bu 

evde hazırlamıştır. 

Manisa Arkeoloji Müzesi: Sultan III. Murat tarafından 1585’de 

yaptırılan ve Mimar Sinan’ın Egedeki tek eseri olan Muradiye 

Medresesi 1937 yılından itibaren Manisa Müzesi olarak ziyarete 

açıktır. 

Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi: St. Jean şövalyeleri tarafından 

inşa edilen tarihi Bodrum Kalesi'nde hizmet veren Bodrum Sualtı 

Arkeoloji Müzesi, binasının yanı sıra barındırdığı önemli 

koleksiyonla ilgi odağıdır. Müze, İsveç'te, 1995'te aday olduğu 

Avrupa Müze Forumu Yılın Müzesi ödül töreninde Türkiye'yi temsil 

etmiş ve Certificate of Special Commendation ödülünü almaya hak 

kazanmıştı. 

Göreme Açık Hava Müzesi: Kiliselerde Hıristiyanlığın ilk 

dönemlerinde kullanılan geometrik süslemeler ortaya çıkarılan ilk 

boya katmanlarında görülebilirken, daha sonraki tarihlerde yapılan 

freskler İncil ve Hz. İsa’nın hayatından sahneleri betimliyor. 

Göreme Açıkhava Müzesi 6 Aralık 1985 tarihinden bu yana doğal 

ve kültürel varlık olarak UNESCO’nun Dünya Mirası Listesi’nde yer 

alıyor.  

Göbeklitepe Örenyeri: Göbeklitepe ya da Göbekli Tepe, Şanlıurfa il 

merkezinin yaklaşık olarak 15 km. kuzeydoğusunda, Örencik Köyü 

yakınlarında yer alan dünyanın bilinen en eski kült yapılar 

topluluğudur. Bir yerleşim değil, kült merkezi olarak 

tanımlanmaktadır. Buradaki kült yapılarının üretime geçiş 

aşamasına – tarım ve hayvancılığa- yakın olan son avcı grupları 

tarafından inşaa edilmiş olduğu anlaşılmaktadır. Diğer anlatımla 

Göbekli Tepe, çevredeki oldukça gelişmiş ve derinlik kazanmış bir 

inanç sistemine sahip olan avcı – toplayıcı gruplar açısından önemli 

bir kült merkezidir. UNESCO tarafından 15.04.2011 tarihinde 

Dünya Mirasları'na aday gösterilmiştir. 

İstanbul Oyuncak Müzesi: 23 Nisan 2005 yılında şair/yazar Sunay 

Akın tarafından kurulmuştur. 1700’lü yıllardan günümüze oyuncak 

tarihinin en gözde örneklerinin sergilendiği müze tarihi bir köşkte 

konumlanmıştır.   

Sadberk Hanım Müzesi: Türkiye’nin ilk özel müzesidir.  

Mübadele Müzesi: Türkiye’nin ilk göç temalı müzesidir.  

Kont Szechenyı İtfaiye Müzesi: Kont Odön Szechenyı, 1871 yılında 

İstanbul`da meydana gelen büyük bir yangından sonra, yangın 

güvenlik önlemlerinin gözden geçirilmesi ve İtfaiye Teşkilatının 

organizasyonu için Sultan Abdülaziz’in emri ile İstanbul`a 

Macaristan’dan davet edilmiştir. İtfaiyenin askeri disiplinle çalışma 

esaslarını hazırlamış ve dört kara, bir deniz taburu kurmuş, üstün 

başarılar elde etmiş ve kendisine Paşa unvanı verilmiştir. 

Yerebatan Sarnıcı: İstanbul'un görkemli tarihsel yapılarından birisi 

de Ayasofya’nın güneybatısında bulunan Bazilika Sarnıcı’dır. Bizans 

imparatoru I. Justinianus (527-565) tarafından yaptırılan bu büyük 

yeraltı sarnıcı, suyun içinden yükselen ve sayısız gibi görülen 

mermer sütunlar sebebiyle halk arasında “Yerebatan Sarayı” 

olarak isimlendirilmiştir. Sarnıcın bulunduğu yerde daha önce bir 

Bazilika bulunduğundan, Bazilika Sarnıcı olarak da anılır. 

Ankara Atatürk Evi: Atatürk'ün doğduğu ve çocukluk yıllarını 

geçirdiği Selanik'teki baba evi Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra 

Osmanlı İmparatorluğu'nun dağılması yüzünden vatan toprakları 

dışında kalmıştır. Ankara Ticaret Odası'nın girişimiyle bu değerli 

eser 10 Kasım 1981 tarihinde Devlet Başkanı Orgeneral Kenan 

Evren tarafından açılmıştır. 

Hisart Canlı Tarih Müzesi: Müzede; Osmanlı dönemine ait (1453-

1923) askeri ve etnografik tarihi eserler sergilenmektedir. Ayrıca, 

ülke tarihimizin eşsiz mirasını ve bu mirasın kayıp halkalarını gün 
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yüzüne çıkarmak amacıyla oluşturulan müze tarihin ilgili 

dönemlerini betimleyen dioramalarla ve mankenlerle 

zenginleştirilmiştir.   

PTT İstanbul Müzesi: Müzede ilk defa 23 Ekim 1840’ta başlayan, 

posta hizmetlerinde kullanılan araç ve gereçler sergilenmektedir. 

Müzenin Telgraf ve Telefon bölümünde; ilk defa 9 Eylül 1855’te 

Edirne-Şumnu arasında çekilen ilk telgraf hattı, 1881`de 

Soğukçeşme ile Yeni Cami postane binası arasındaki ilk telefon 

tesisatından bu yana kullanılan mostar, Hük telgraf cihazları, 

elektro-mekanik ve elektronik telem primor cihazları, çeşitli 

telefonlar, manuel ve otomatik telefon santralleri ile PTT 

fabrikalarında yapılmış telefonlar sergilenmektedir. 

İstanbul Rahmi Koç Müzesi:  

 Saltanat Vagonu: Birmingham, İngiltere'de yapılan bu 

vagon, Türkiye'deki ilk demiryolunu inşa eden İngiliz 

şirketi tarafından Sultan Abdülaziz'e sunulmuştur. 

Vagon, Sultan Abdülaziz tarafından 1867 yılında, Fransız 

İmparatoru III. Napoleon, İngiltere Kraliçesi Victoria, 

Belçika Kralı, Prusya Kralı ve son olarak Avusturya-

Macaristan İmparatoru ile görüştüğü Avrupa gezisinde 

kullanılmıştır. 

 Tünel Makinesi ve Vagonu: Galata ve İstiklal Caddesi 

arasındaki kısa ve dik bir yeraltı yolu olan tünel, Londra 

ve New York metrolarından sonra üçüncü en eski yeraltı 

taşıma sistemidir, 17 Ocak 1875 yılında hizmete 

açılmıştır. 

 Atlı Tramvay: Ülkemizde ise ilk atlı tramvay seferi 3 Eylül 

1872 tarihinde İstanbul'da Azapkapı-Ortaköy 

güzergâhında kullanılmış, atlı tramvaylar yerlerini 1914 

yılında elektriklilere bırakmışlardır. Tramvay, 14 no'lu 

Beşiktaş - Karaköy hattında hizmet vermiştir. 

Sakıp Sabancı Müzesi: Sakıp Sabancı (ö. 2004), başta ünlü 

hattatların güzel yazı (hüsnühat) örnekleri ve Kuran nüshaları 

olmak üzere sanatlı elyazma kitaplar koleksiyonu yapmaya Sultan 

II. Mahmud’un (h. 1808-39) yazmış olduğu bir levhayı satın alarak 

başladı. Sakıp Sabancı Müzesi’nin Kitap Sanatları ve Hat 

Koleksiyonu’nda, 14. yüzyıl sonlarından 20. yüzyıla kadar uzanan 

sürede hazırlanmış sanatlı elyazması Kuran-ı Kerim nüshaları ve 

dua kitapları, Osmanlı hattatlarının ayet, hadis ve güzel sözleri 

farklı hat karakterleriyle yazdıkları kıt’a, murakkaa ve levha 

halindeki hüsnühatları, Osmanlı padişahlarının tuğralarıyla 

donanmış, kimisi tezhipli resmi belgeler ve hattatların yazı araçları 

yer alır. 

Afyon - Zafer Müzesi: Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nin 

planlandığı ve taarruz emrinin verildiği yerdir. 

Latife Hanım Köşkü Anı Evi: Latife Hanım Köşkü’nün, Ulu Önder 

Mustafa Kemal Atatürk’ün Annesi Zübeyde Hanım’ın ömrünün son 

günlerini geçirdiği ve vefat ettiği yapı olması nedeniyle manevi 

değeri büyüktür. 

Türk Hava Kurumu Müzesi: Ulu Önder Atatürk’ün kaleme aldığı 

Nutuk’un ilk basımı burada yer almaktadır. Ayrıca, Hezarfen 

Ahmed Çelebi’nin kendi yaptığı kanatlarla Galata Kulesi’nden 

Üsküdar Doğancılar’a uçuşunu ve gene Sultan IV. Murat 

döneminde yaşamış olan bilim adamı Lagari Hasan Çelebi’nin, 64 

kg barutla çalışan yedi kollu roketi ateşleyerek Sarayburnu 

açıklarında göğe doğru yükselişini gösteren maketler de yer 

almaktadır. 

Ankara Atatürk Konutu ve Demiryolları Müzesi: Kurtuluş 

Savaşı’nın hareket planları hazırlanmış, 21 Ekim 1921 tarihinde, 

Fransa ile yapılan Ankara Antlaşmasının görüşmeleri ve İmza 

Töreni gerçekleşmiştir. 23 Nisan 1920 tarihinde Türkiye Büyük 

Millet Meclisi’nin kurulması ve 23 Nisan’ın Milli Egemenlik ve 

Çocuk Bayramı olarak kutlanmasının kararları alınmış, "Egemenlik 

kayıtsız şartsız milletindir." sözü de Ulu Önder tarafından ilk defa 

bu konutta telaffuz edilmiştir. Atatürk Konutu Müzesi, Kültür 

Bakanlığı denetiminde bulunan özel müze statüsündeki ilk Kurum 

Müzesi olma özelliğine sahiptir. İngiliz Hükümeti tarafından Sultan 

Abdülaziz’e armağan edilen altın kaplama minyatür vagon, 

sultanın özel vagonunda kullandığı sedef kakmalı çalışma masası, 

duvar saatleri ve 1925 yılında Atatürk’ün Samsun-Çarşamba 

Demiryolu Hattının temel atma töreninde kullandığı kazma ve 

kürek müzenin eserleri arasında yer almaktadır. Dünyaca ünlü 

empresyonist ressam İbrahim Çallı’nın en önemli eserleri arasında 

yer alan “Kurtuluş Savaşı’nda Kağnı Çeken Kadınlar” isimli tablosu 

da Müze’de sergilenen önemli eserlerdendir. 

Beşiktaş JK Müzesi: Türkiye’de spor tarihi ve kültürü adına ilk spor 

müzesi özelliğini taşıyan Beşiktaş JK Müzesi, 11 Aralık 2001 

tarihinde İnönü Stadyumu içinde Türkiye’nin ilk özel spor müzesi 

olarak açılmıştır.  

İstanbul İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi: Halife el-

Me’mun’un 9. Yüzyılda yaptırdığı Dünya Haritasının kopyası olan 

yerküre ile 22 Haziran 2013 tarihinde açılan İbn-i Sina’nın el-Kanun 

fi’t-Tıbb kitabının ikinci cildinde bahsedilen, tıbbi bitkilerden 26’ 

sının bulunduğu İbn-i Sina Botanik Bahçesi yer almaktadır. El-

İdrisi’nin, Halife el-Me’nun’un haritasını temel alarak çizdiği Dünya 

Haritası’nın kopyası, Takiyeddin’in 1559 yılında yaptığı Mekanik 

Saati, el-Cezeri’nin (1200 yılları) kitabından Fil Saati ve Hacamatı, 

Ebu Said Es-Siczi’nin Planetaryum’u, Abdurrahman eş- Sufi’nin gök 

küresi, Hıdr el-Hucendi’nin Usturlabı, 12. Yüzyılda Abdurrahman 

el-Hazini tarafından yapılan su ve ağırlık prensibine göre çalışan 

Dakika Terazisi, İbn-i Sina’nın el-Kanun fi’t Tıp Kitabı gibi, daha 

birçok önemli bilim adamlarının, İslam Medeniyetinin 9. ve 16. 

yüzyıllar arasındaki yaratıcılık döneminde gerçekleştirdiği bazı 

icatların kopyalarının örneklerini görmek mümkündür. 

Ankara Pembe Köşk: İsmet İnönü 48 yılını burada geçirmiştir.  

Atatürk’ün başkanlığında yapılan toplantılar, devrim çalışmaları 

burada yaşandı. 22 Şubat 1927’de Ankara’nın ilk balosu burada 

verildi. İlk konserler, ilk ilmi toplantılar, satranç ve bilardo, ata 

binme, mânia atlama yarışmaları bu evde, bu bahçede düzenlendi.  

Samsun Alaçam Mübadele Müzesi: Türkiye-Yunanistan nüfus 

mübadelesi ile Samsun'a yerleşen mübadillerin günlük eşyaları, 

belgeler ve fotoğraflar gibi etnografik parçaların yer aldığı müze 

Türkiye'deki mübadele temalı ilk müzedir 

Samsun, Havza Atatürk Evi Müzesi: Büyük Önder Mustafa Kemal 

Atatürk’ün 25 Mayıs–13 Haziran 1919 tarihleri arasında işgale karşı 

bağımsızlık özleminin ilk meşalesini yaktığı Milli mücadelenin ilk 

karargâhı olarak kullandığı evdir. Burada sergilenen Telgraf 

maniplesi; Mustafa Kemal Paşa’nın başta Havza Genelgeleri olmak 

üzere Havzada yaptığı yazışmaları arkadaşlarına, Ordu 

Komutanlarına, Valilere ve ilgili diğer kimselere ilettiği ilk 

haberleşme aygıtıdır. Türkiye Cumhuriyeti için yaptırılmış olan ilk 

Cumhurbaşkanlığı forsu da çalışma odasında sergilenen eserler 

arasındadır. 
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TARİH EĞİTİMCİLERİMİZ 

ABDURRAHMAN ŞEREF BEY 

Osmanlı İmparatorluğu’nun son resmi tarihçisidir. 1909’dan 

yıkılma sürecine kadar Osmanlı’nın son vakanüvisti (resmi tarihçi) 

olarak görev yaptı. 

Abdurrahman Şeref Bey’in yazdığı Tarih, Coğrafya ve Ahlâk 

kitapları dönemin klasik ders kitabı olmuştur. Abdurrahman Şeref 

Bey 1881’de Mekteb-i Sultanî’deki Türkçe İslâm tarihi ve Osmanlı 

tarihi dersleri ek olarak verildi. Abdurrahman Şeref Bey, 1883’de 

Mekteb-i Sultanî’ öğrencisine verdiği derslerin neticesinde 

Fezleke-i Tarih-i Düvel-i İslamiye kitabını yazdı. 

Tarih-i Devlet-i Osmaniye adlı Osmanlı tarihyazıcılığının 

Cumhuriyete yansıyan en önemli özelliği, tarihin siyasi meşruiyeti 

sağlamak için yazılması; bunu sağlamanın en sağlam yolu olarak 

da, tarihi yapanların tarihi yazmalarının görülmesidir. 

AHMET REFİK ALTINAY 

(Tarihi Sevdiren Adam) 

         Ahmet Refik Altınay halka tarih öğretmeye çalışan ilk tarihçi, 

üniversitelerde eğitim veren ve öğrencilerine tarihi yaşatırcasına 

anlatan bir tarihçidir. Halka tarihi sevdirebilme gayretiyle son 

derece anlaşılır bir üslup kullanmıştır. 

  Eski belgeleri ilk defa karıştırıp, özellikle Osmanlı tarihinin gerçek 

kimliğini ve yüzünü ortaya çıkarmaya çalıştığı kadar, tarihi halka 

okutan sevdiren bir yazar olarak da ün yapmıştır.  

Başka bir deyimle; yüzyıl önce halka okuma terbiyesi veren Ahmet 

Mithat Efendi’den sonra; tarih yolu ile okutan kişi o olmuştur.  

Ahmet Refik’te bulunan tarih bilgisi, tarih okutma ve sevdirme 

gücü ona zamanla yazı hayatında “halk yazarı,  tarih mimarı, tarihi 

halka sevdiren adam” sıfatlarını kazandıracaktır. 

Ahmet Refik, Yusuf Akçura, Ahmet Ağaoğlu, Ziya Gökalp gibi 

Osmanlı Devleti’nin çöküşü karşısında Türkçülük anlayışını 

benimsemişti. 

  Osmanlı Devleti içindeki Türklerin kendilerini tanımaları, İslam ve 

dünya uygarlığındaki rollerini ve hizmetlerini görebilmeleri için 

mazilerini hatırlamalarını sağlamak amacıyla “Geçmiş Asırlarda 

Osmanlı (Türk) Hayatı” yazı dizisini hazırlamıştı. Bu eserlerinde 

ağırlıklı olarak Türkün gücünden ve İstanbul’dan dünyanın kuvvet 

merkezi olarak söz ederek, Türkçülük anlayışının etkisi ile gücünü 

ve itibarını yitirmiş olan millete, bu değerleri tekrar kazandırmayı 

hedeflemişti. 

Ahmet Refik, tarih eğitimine ilişkin düşüncelerini ise “Tedrisat-ı 

Tarihîye ve Tarih Kitapları, Yeni Kitaplar” adlı makalesinde dile 

getirmektedir. Burada, tarihin önemi aktarılıp,  okul kitaplarına 

verilmesi gereken yön işaret edilir. 

İsveç hükümetinden, İsveç’e dair araştırmaları nedeniyle 

madalyaya layık görülmüştür. 

1932’de Ankara’da toplanan Büyük Tarih Kongresi’ne davet edildi. 

1933 yılında Osmanlı Darülfünunu lağvedilerek yeni üniversite 

kurulunca, Ahmet Refik Bey kadro dışı bırakıldı. Bu, onun için bir 

darbeydi. Bu üzüntüye ancak dört yıl dayanabildi. 10 Ekim 

1937’de, 56 yaş gibi bir olgunluk çağında vefat etti. 

 

 

AHMET VEFİK PAŞA 

1876 yılında, ortaöğretim için ilk tarih ders kitaplarını yazan Ahmet 

Vefik Paşa idi. Darülfünun’da Hikmet-i Tarih dersi veren Ahmet 

Vefik Paşa, ilk defa Batılı tarih metotlarının kullanılması gerektiğini 

söyleyerek, Türklerin tarihi ile Osmanlı tarihi arasındaki farklara 

dikkati çekmiştir.  

Ahmet Vefik Paşa Fezleke-i Tarih-i Osmanî adlı eserinde, Osmanlı 

tarihini Osman Gazi’den başlayarak III. Selim dönemine (1789-

1806) kadar teferruatlı biçimde anlatmıştır.  

 

AKDES NİMET KURAT 

Türkiye’de tarih ilmi ve tarihçiliğin gelişmesine Rusya Türkleri 

büyük katkı sağlamışlardır ki bu isimlerden biri de Akdes Nimet 

Kurat’tır. 

Tarihin kendine özgü bir disiplin haline gelmesinde Alman tarihçi 

Ranke’nin büyük bir etkisi olmuştur. Ranke için belge vazgeçilmez 

olup belge yoksa tarih de yoktur. Tarihçi, gerçeği belgelerde 

aramalı ve onu çıkarmalıdır. Gerçek belgelerde saklı olup onların 

kritik edilmesiyle ortaya çıkmaktadır (Acun, 2010: 91). Ranke’deki 

bu özellik Kurat’ta da karşımıza çıkmaktadır. Tarih araştırmalarında 

kaynaklar hususuna önem veren Kurat, Türk tarihi hakkında doğru 

bilgi edinmek için ana kaynak ve orijinal vesikalardan yararlanarak 

bu yolla eserler yazılması gerektiğini ve yazılacak eserlerin de 

rastgele değil, ilmi metotlar çerçevesinde hazırlanmasını 

vurgulamıştır.  

Kurat’ın tarih literatürüne yeni girmiş olan “Karşılaştırmalı Tarih” 

yönteminden yararlanmıştır. Marc Bloch, toplumların zaman-

mekân ile benzerlik ve farklılıklarının karşılaştırılması gerektiğini 

vurgulamıştır. Kurat bu yöntemi uygulamıştır. Yurtdışında bulunan 

arşiv malzemelerini araştırıp incelemesi bunu göstermektedir. 

Kurat, Türk tarihi araştırmalarında Türk tarihçilerinin önde 

olmasını yani bizlerin yabancıları değil, onların bizleri kaynak 

göstermesini istemiştir. Kurat, Ortaçağ Tarihi’ni, Bizans ve Doğu 

Avrupa tarihi hariç olmak üzere dört bölüme ayırmıştır: 

1. Kavimler Göçü’nden Verdün Muahedesi’ne kadar olan dönem 

(375-843) 

2. Verdün Muahedesi’nden Haçlı seferlerine kadar olan dönem 

(843-1096) 

3. Haçlı Seferleri (1096-1270) 

4. Haçlı Seferleri’nden Amerika’nın keşfine kadar olan dönem 

(1270-1492) 

Kurat, tarih öğretimiyle ilgili çalışmalarda da bulunmuştur. Bu 

doğrultuda dünya tarihçiliğinin önde gelen isimlerinden Arnold 

Toynbee’nin 1948 yılı Kasım ayında Ankara Üniversitesi Dil ve 

Tarih-Coğrafya Fakültesi’nde vermiş olduğu “Tarihin Anatomisi, 

Tarihten Neler Öğrenebiliriz? ve “Tarihin Işığı Altında Zamanımız” 
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adlı konferanslarını Türkçeye tercüme ederek yayınlamış ve Türk 

tarihçilerinin ve okuyucuların hizmetine sunmuştur.  

 

ALİ HAYDAR TANER 

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan ve 

okutulan tarih ders kitapları arasında özellikle bir kitap dikkat 

çekmektedir. Bu da hiç şüphesiz ki psikolog Ali Haydar Taner’in 

(1883-1956) ismini taşıyan Ortaokul İçin Tarih II ders kitabıdır. Bu 

kitap, 1940’dan 1948’e kadar Ortaokul 2. sınıflarda temel ders 

kitabı olarak bütün ülkede okutulmuştur. 

 

ALİ REŞAT BEY 

 Ali Reşat, okullarda 1930’lara kadar yaygın olarak 

okutulan tarih ders kitaplarının yazarıdır. 

Ali Reşat, lise I için yazdığı “Umumi Tarih” adlı ders kitabında ise 

devlet görevlileri için tarih bilmenin ne kadar önemli olduğuna 

vurgu yapar. Ali Reşat’ın 336 sayfalık “Umumî Tarih” kitabında 

dünya tarihi ile Türk tarihi birlikte verilmiştir. “Orta Asya Türk 

Tarihine “25 sayfa ayrılmıştır. 

‘Asri Hazir’ adli eserinde ABD, Avrupa, Japonya ve Çin hakkında 

araştırdıklarını yazmıştır. Yazmış olduğu tarih kitapları Mektebi 

Mülkiyede ders kitabi olarak okutulmuştur. 

“Mekteplerde Tarih Dersi”  adlı makalesinde Ali Reşat, ilk ve orta 

öğretimde tarih dersinin amaçları ve izlenecek yöntemleri 

üzerinde durmuştur. Ali Reşat, tarih öğretiminin amacının tarihi 

olayları ezberletmek olmadığını, birçok isimleri, olayları, rakamları, 

tarihleri bilmek ve bunları tekrar edip durmak için tarih okumanın 

anlamsız olacağını, çocuklara anlamadıkları sayfaları 

ezberletmenin çok kötü ve zararlı bir hareket olduğunu 

vurgulamaktadır. 

ÖNEMLİ: Ali Reşat’ın, tarih öğretimi ile ilgili düşüncelerini içeren 
“Okullarda (Mekteplerde) Tarih Dersi” başlıklı makalesi, tarih 
öğretiminin amaçları ve eksiklikleri açısından yapılan tespitleri 
içermesi ve bu tespitlerin günümüzde de geçerliliğini koruması 
nedeniyle çok değerlidir. 

 

ALİ SEYDİ BEY 

Ali Seydi Bey 24 Mart 1870’te Erzincan’da doğmuştur. Ahmet Refik 

Altınay başkanlığında Tarih-i Osmanî Encümeni’nin yeniden 

düzenlemesiyle oluşturulan Türk Tarih Encümeni’ne üye 

seçilmiştir. 

Ali Seydi Bey’in tarih öğretimindeki en önemli yanı kızlar için 

yazmış olduğu tarih kitabıdır. Ali Seydi Bey tarafından kaleme 

alınan ‘Kızlara Mahsûs Târîh-i Osmânî’ adlı ders kitabı 1917 yılında 

yayımlanmıştır. 48 sayfadan oluşan eser, kızların genel bir tarih 

bilgisine sahip olmaları için hazırlanmıştır.  

Eser her ne kadar kızlar için yazılmış olsa da sözü edilen konular 

genel tarih konularıdır. Anlatılan konular siyasi tarih olup oldukça 

özet bir niteliğe sahiptir. Kız iptidaisi öğrencilerine tarih bilgisi 

vermeyi hedeflemektedir. Eserde ileride anne olacak kızlara, 

babalarının, atalarının neler yaptıkları anlatılıp, sorular ile birlikte 

zihinlerinde bir tarih bilinci yaratılmaya çalışılmıştır 

 

 

 

EMRULLAH EFENDİ 

Emrullah Efendi, Lüleburgaz’da, 1858 yılında dünyaya geldi. Eğitim 

tarihimizde Emrullah Efendi, genellikle “Tûbâ Ağacı Nazariyesi” adı 

verilen fikir sistemi ile tanınmıştır.  

Emrullah Efendi’ye göre ilköğretim ve orta öğretim meselesi her 

şeyden önce bir öğretmen meselesidir. Bu alanda yapılacak olan 

çalışmaların başarılı olabilmesi ancak iyi öğretmenlerin 

yetiştirilmesi ile mümkün olabilir. Darülmuallimin ve 

Dârülmuallimat’ta ders verecek öğretmenleri yetiştirenler de 

Darülfünundan mezun olacaklarına göre işe tepeden başlamalıdır. 

Elit bir kadro yetiştirilmeden eğitimin düzelmesi mümkün değildir. 

Emrullah Efendi’nin nazariyesine Tuba Ağacı demesinin sebebi, 

bahsedilen bu öncelikten dolayı idi. Zira Tuba Ağacı Nazariyesi, 

ismini ıslahata tepeden başlamak istendiğinden dolayı, kökü 

yukarıda dalları aşağıda olduğuna inanılan cennetteki Tuba 

Ağacı’ndan almaktaydı 

Tuba Ağacı Nazariyesi’ne “Kiraz Ağacı” benzetmesiyle karşılık 

veren Mustafa Satı Bey, aynı adı taşıyan makalesinde, 

çocukluğunda arkadaşları ile birlikte ebeveyni bulunmadığı bir 

zamanda, evin bahçesinde bulunan bir şeftali fidanını kirazlarla 

donattıklarını ve bu şekilde epey eğlendikten sonra, büyüklerin 

eve geldiklerindeki tepkilerini gözlemleyip, eğlencelerini 

sürdürmek için bir kenara saklandıklarından bahsetmektedir. 

“Bizde böyle çocukluklar yapan çocuklar çok mu? Bilmiyorum fakat 

görüyorum ki, böyle çocukluklar yapan büyükler pek çok” diyerek 

Emrullah Efendi’yi eleştirmiştir. 

 

FAİK REŞİT ÜNAT 

Faik Reşit’in çalışkan ve araştırmacı yönüyle Türkiye'de cumhuriyet 

dönemi tarihçiliğine çok önemli katkıları oldu. İşlediği konular çok 

özgün olup, hâlâ temel kaynaklardır. 

1930’larda Faik Reşit'in tarih ve devrim tarihi öğretmeni olarak 

doldurduğu “talim sicilli varakası” o günlerde tarih eğitiminin 

sorunlarını ve onun uygulamalarını ve görüşlerini yansıtması 

açısından oldukça önemli kaynaklardır. 

PÜF NOKTA: Faik Reşit, tarih eğitimine tarih atlasları 
ve haritaları ile de katkılarda bulunmuştur. Faik Reşit 
Unat’ın 1952’de geliştirerek yayımladığı Tarih Atlası 
tarih haritacılığımızda önemli bir aşamadır. Bu eser, 
harf devriminden sonra yayımlanan ilk atlastır. 

 

29 Kasım 1960’da Ulus gazetesinde yazdığı “Atatürk ve Tarih 

Öğretimi” yazısı da tarih eğitimi alanında çok önemlidir. Bu yazıda 

milli eğitimin iki önemli dayanağına yani tarih ve dilin önemine 

işaret etmektedir. Atatürk’ün şahsen görmüş olduğu tarih 

derslerinin durum ve araçlarını da ele almaktadır. 

Faik Reşit tarih eğitimine bir ders kitabı yazarı olarak da katkıda 

bulunmuştur. Faik Reşit'in, ilkokul 3. sınıflar için yazdığı resimli 

coğrafya defteri, 1935'den 1939'a kadar okutulmuştur. İlkokul 

Tarih IV kitabı (Kâmil Su ile birlikte) ise 1950'den 1966'ya kadar 12 

basım yapmıştır. 

Ders kitapları arasında ‘İlkokullar için Tarih IV’ kitabı en çok basımı 

yapılan ve rağbet gören kitabıdır.  
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Faik Reşit'in çeşitli makale ve raporlarında ifade ettiği ve 

kurulmasını canı gönülden istediği Türk Tarih Öğretmenleri 

Derneği hâlâ kurulamamıştır. 

 

HÜSEYİN DAĞTEKİN 

1915 tarihinde Antalya’da doğan Hüseyin Dağtekin, Faik Reşit 

Ünat’tan sonra en büyük tarih haritacısıdır.  

Lisans tezi olarak İsmail Hakkı Uzunçarşılı’nın Osmanlı Tarihi adlı 

eserindeki haritaları yapmıştır.  

Türk Tarih Kurumu’nda tarih haritacısı olarak çalışmıştır. 400’den 

fazla haritası olan Hüseyin Dağtekin’in 180 haritası Türk Tarih 

Kurumu tarafından basılmıştır. 

 

FATİHLİ MEHMET TEVFİK PAŞA 

Fatihli Mehmet Tevfik Paşa’nın Osmanlı Tarihi adlı eserini, askeri 

idadilerde okutulması nedeniyle dönemin diğer tarih ders 

kitaplarından ayrı tutmak gerekir. Çünkü başta Mustafa Kemal 

Atatürk olmak üzere askeri idadilerde yetişen, Türkiye 

Cumhuriyeti’ne yön veren birçok isim Fatihli Mehmet Tevfik 

Paşa’nın eseriyle tarihi öğrenmiştir. Mehmet Tevfik’in Osmanlı 

Tarihi’nin ilk baskısı 1884 yılında Telhis-i Tarih-i Osmani ismiyle 

yapılmıştı. 

 

AHMET HALİT YAŞARGİL 

Ahmet Halit, 1911 Mülkiye Mektebi Mezunu ve İstanbul Vilayeti ilk 

tedrisat müfettişliği yapmış, o sırada da Galatasaray Lisesi Türkçe 

ve Tarih Muallimidir. Daha sonra da yayıncı olarak bir hayli ün 

kazanacaktır. “Bizim Tarih” ders kitabı, kısa zamanda 3. baskıyı 

yaptığına göre memlekette en fazla okutulan kitap oldu. Kitap, 72 

sayfadan oluşmaktadır. 

 

AHMET VEFİK PAŞA 

Ahmet Vefik Paşa, Sultan Abdülaziz (1861  1876) devrinde 

rüştiyeler için ilk defa tarih ders kitabı hazırlayan kişi olarak 

bilinmektedir. 

 

AHMET FUAT BAYMUR 

1901 yılında İstanbul’da doğmuştur. 

Yerel tarih konusunda önemli çalışmalar yapmıştır. Yerel tarihin 

yararlı olduğunu ilk kez esaslı olarak belirten kişidir. 

‘Tarih Öğretimi’ adlı eseri önemlidir. Bu eserinde ayrıca batıda 

tarih öğretiminin tarihçesi bağlamında Herbart’ın görüşlerini iki 

paragrafta anlatmıştır. 

Fuat Baymur, ilkokul için tarih öğretim programı tasarlama 

anlayışlarını altı başlık altında incelemektedir. Bunlar; 

1. Gruplandıran tertip 

2. Takvimî tertip 

3. Merkezleri bir daireler (concentric) hâlinde tertip 

4. İçinde bulunulan zamandan harekete geçip gittikçe uzak 

geçmişe intikal eden tertip 

5. Kronolojik tertip 

6. Sosyal bilgiler ünitesi hâlinde tarih coğrafya ve yurttaşlık bilgisini 

birleştirme 

 

İHSAN ŞERİF SARU 

İhsan Şerif Saru, II. Abdülhamit döneminde İttihat ve Terakki üyesi 

olmasından dolayı sürgüne gönderilen tarih eğitimcilerimizden 

biridir. Sultan Abdülmecid döneminde Meclis-i Vala-yı Ahkâm-ı 

Adliye üyeliğinde bulundu.  

23 yaşında tarih öğretmeni olmuştur. Sürgün yıllarında Anadolu’da 

uzun yıllar öğretmenlik yapmıştır. İstanbul Erkek Lisesinde tarih 

öğretmenliği sırasında kendisini çok seven öğrencileri tarafından 

‘Baba’ olarak anılmıştır. Öğrencileri tarafından İhsan Şerif Saru’ya 

‘Baba Marşı’ yazılmıştır. Marş şu şekildedir: 

Önünde cıvıltılar her yanında ordular, 

66 bahara gülümseyen babamız. 

Menfalar (sürgün) tarih oldu, 

Dönmeyecek bir tarih, 

Baba sesine susar yuvamız  

Tanrıdan dileğimiz yaşa babamız… 

İhsan Şerif Saru Cumhuriyetin kurulmasıyla ilkokul 5. sınıflar için 

‘Cumhuriyet Çocuklarına Tarih Dersleri’ adlı eseri yazmıştır. Bu 

eser Talim Terbiye Dairesi’nce ilk kabul edilen ders kitaplarından 

biridir. Osmanlı tarihi ile ilgili konuların ağırlıkta olduğu kitapta, 

Yakınçağda dünya ve Türkiye tarihi Cumhuriyetin ilanına kadar ele 

alınmaktaydı. Genel tarihle ilgili konular ‘Avrupa’nın müstemleke 

siyasetiyle’ sona ermekteydi. Kitabın metin aralarında resim ve 

haritalar bulunmaktadır.  

15. Mayıs 1939 yılında 73 yaşında vefat etmiştir. MEB, yaptığı 

çalışmalardan dolayı doğumunun 100. yılında ‘Eğitim Hizmetinde 

50 yıl adlı eseri yayınlamıştır. 

 

İHSAN ŞERİF SUNGU 

Satı Bey döneminde Darülmüallimin-i Aliye’de dersler vermiştir. 

Satı Bey’in istediği çağdaş ve yetenekli öğretmenlerden biridir. 

Eğitim camiasında Tatbikat Mektebi Müdürlüğünden dolayı 

‘Tatbikatçı İhsan Bey’ olarak anıldı. 

 ‘Terbiye Evi Gezintileri, Türklerin Terbiyeye Hizmetleri, Harf 

İnkılabı ve Milli Şef İsmet İnönü’ adlı eserleri vardır. 

İhsan Bey, eğitim sisteminde gördüğü yanlışları raporlar haline 

getirmiştir. Ona göre zorunlu eğitim süresi uzatılmalıdır. Köy 

Enstitülerine benzer şeylerin kurulmasını istemiştir. Köy 

Enstitülerinin ilk tohumlarını atan kişidir. 

1936 yılında İlkokul programında Atatürk ilkelerine programın 

hedefi olarak yer vermiştir.  

1936 yılında ilkokul programında ilkokul eğitim ve öğretim ilkeleri 

onun sayesinde benimsenmiştir. 
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İhsan Sungu, okullarda okutulan ders kitaplarının çok kaliteli ve 

ilerlemeci mantığa göre basılmasında önemli rol oynamıştır. Onun 

sayesinde kapağından, resimlerine kadar hatta dikiş kalitesine 

kadar kaliteli ders kitapları basılmıştır. 

 

İSMAYIL HAKKI BALTACIOĞLU 

1886 tarihinde İstanbul’da doğdu. Cumhuriyet dönemi 

eğitimcilerdendir. Türkçe ve tarih alanlarında birçok çalışma 

yapmıştır. 

İsmayil Hakkı Baltacıoğlu çağımızda büyük bir hızla ortaya çıkan 

‘Eğitim Reformu Akımı’nın Türkiye’deki en büyük temsilcisidir. 

Görüşleri, başka hiçbir düşünürümüzde görülmeyen derecede 

derin ve kapsamlıdır. 

Baltacıoğlu’na göre tarih eğitimi vermek demek, tarihçi kişiliğini 

öğrenciye aşılamaktır. Tarih öğretiminde önemli olan yetkin 

tarihçiler yetiştirmek değil, çocukları tarihçiliğe, yani tarihçinin 

kişiliğine girerek,  yaşayarak, anlamaya alıştırmaktır. Tarih bilimine 

ait bir kişiliğin oluşturulması demek, tarihi okumak, söylemek, 

bellemek demek değildir.  

İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu ve Eserleri 

Talim ve Terbiyede İnkılap: Talim ve Terbiyede İnkılâp adlı 

eserinde, geleneksel eğitim ve öğretim amaçlarını, araçlarını, 

öğretmen anlayışını şiddetli bir biçimde eleştirmekte ve bu 

zihniyetin yıkılmasını istemektedir.  

Baltacıoğlu’nun pedagoji ile ilgili ilk eserim diye nitelediği Talim 

Terbiyede İnkılâp insan yetiştirme düzeni ile ilgili eğitim sisteminin 

eleştirel bir yaklaşımla ele alındığı ve çözüm önerilerinin yer aldığı 

çağının ve alanının hala başyapıtı olarak değerlendirilebilir. 

İçtimai Mektep: İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu’nun ana eseridir. O bu 

eserini ‘… pedagojik inançlarımızın kitabı odur.’ diyerek 

değerlendirir. Talim ve Terbiyede İnkılap adlı eserinde belirtmediği 

yeni sistemi bu eseriyle açıklar. Bu eserine göre eğitimin amacı 

‘bireyi sosyalleştirmektir.’ yani ona toplumsal bir şahsiyet 

kazandırmaktır.  

Baltacıoğlu, eğitim anlayışını İçtimai Mektep adlı eserinde beş ana 

ilke ile temellendirmiştir: 

1- Şahsiyet (Kişilik) İlkesi; Eğitim, insana meslekî kişilik 

kazandırmalıdır. Eğitimin amacı, öncelikle bir yurttaş sonra da 

meslek adamı diğer bir deyişle demirci, asker, marangoz 

yetiştirmektir. Kişi hayatta bir mesleğe sahip olur. Toplumsal 

hayata hazırlamak için verilen eğitimler, belirli bir mesleğin somut 

kişiliğini oluşturmaktan ibarettir. Örneğin toplum mühendis 

istiyorsa eğitim sistemi mühendis yetiştirmelidir. 

Tarih eğitimini en eksiksiz, en düzgün şekilde tarihçi almıştır. 

Tarihçi, duyguları, aklı, şüpheleri, tekniği, mesleki alışkanlıkları ve 

bilgisi ile bir şahsiyettir. Tarihçi, “bilgi okuyucusu” değil, bir “bilgi 

üreticisidir”. O halde, tarih öğretimiyle, çocuğa bir tarihçinin 

şahsiyeti kazandırılmalıdır. Çocuğun tarihçi kişiliğini kazanması için 

tarihçi gibi çalışması gerekir. 

2- Muhit (Çevre) İlkesi; Bu doğal bir çevredir. Bu bir ev ya da 

derslik değildir. Toprak, deniz, hava, atölye, sahne, laboratuvar, 

gazete, savaş gemisi vb. olabilir. Tarih öğretiminde çevre; yazılı 

eserlerden, kitabelerden, abidelerden, antikalardan oluşur. 

Çocuğun yaşadığı toplumun bugünkü hali de bir tarih 

laboratuvarıdır. Çocuk gerçek bir tarihçi ortamında yetişir. Bunun 

için okulda açılacak bir tarih odası ve tarih müzesi bu işi görebilir. 

3- Travay (Çalışma) İlkesi: Öğrencilerin aktif olması gerektiğini 

belirtir. Öğrenci, bizzat işi yapıp, ortaya koymalıdır. Bu ilke, 

“Yüzmek yüzmenin ne olduğunu anlatarak öğretilemez, yüzmek 

yüzerek öğretilir” anlayışını yansıtmaktadır. 

Öğrencilere, tarihçinin çalışmasına “benzer” mütevazı çalışmalar 

yaptırılmalıdır. Öğrencilerin, tarih tekniğini kazanmaları 

sağlanmalıdır. Çocuğun gerçek belgeleri toplaması, sınıflaması, 

zamanda kurgulamaları, tarihçinin şüphelerini yaşamaları 

sağlanmalıdır. 

4- Randıman İlkesi: Okulda yapılan eğitimin sonunda ortaya 

verimli, ekonomik, toplumsal olan bir iş çıkmalıdır. Çocuğun tarih 

çalışmaları bir ürün vermelidir. Bu çalışmanın sonuçları halka, 

çevredeki insanlara, anne babalar aktarılmalıdır. 

Öğrenci çalışmasını bir yazılı makale, seminer, konferans şeklinde 

ifade edebilmelidir. Öğretmen, öğrenciyi sınav yaparak değil de bu 

şekilde değerlendirmelidir. 

5- İnisiyasyon İlkesi: : Buna başlatma ya da alıştırma ilkesi de 

demektedir.  Okul hayat adamı yetiştirmez. Okul acemiyi hayata 

alıştırır. Yani acemi öğrenci bizzat işe başlatılmalıdır. Öğrencinin işe 

başlaması için gerekli her türlü imkân ve fırsat hazırlanmalıdır. 

Öğrenci, tarihçi kişiliğine alıştırılmalıdır. Öğreniciyi bu işe 

başlatırken, hangi tarihi konuları ele alacağımız sorusu önem 

kazanmaktadır. Dokümanları tarafsız olarak gözlem, araştırma, 

sınıflama teknikleri öğretilmelidir. 

Toplu Tedris: İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu bu eserinde İçtimai 

Mektep’te belirttiği ilkeleri (kişilik, çevre, travay, randıman ve 

inisiyasyon) ilkokul programına uygular. Böylece bu ilkeler 

uygulama yönünden açıklığa kavuşturulur. Temel eğitimde 

çocuklara tarihsel olguları değil de tarihi tiplerin verilmesi 

gerektiğini ileri sürdü. Ona göre tarihi olgular ve olaylar yığını 

olmaktan çıkarmalı, sosyal tipler sistemi haline getirmelidir. O 

zaman, tarih çocuklar tarafından anlaşılabilir. Olguların bilgisi ile 

tarih eğitiminin olmayacağını; tarihi tipi, değişim gerçeği üzerine 

inşa etmenin gerekliliğini ileri sürdü. 

Rüyamdaki Okullar: Yazı biçimi olarak dünya eğitim tarihi klasikleri 

arasında, kendine has bir örnek teşkil eder. Baltacıoğlu bu 

eserinde İçtimai Mektep’in uygulama şekillerini rüyalarında 

gördüğü şeylermiş gibi anlatır. Böylece sanatkâr yönü ile düşünür 

yönü aynı kitapta birleşir. Bu eserinde yedi rüya anlatmıştır. 

Pedagojide İhtilal: İçtimai Mektep sistemini yeni baştan ele alıp 

incelediği bir eseridir. Daha sistemli ve fikirler daha açık ve seçik 

olarak yer alır. 

Hususî Tedris Usulleri ve Tarih Öğretiminde Yapılan Yanlışlar: 

Baltacıoğlu, bu kitapta tarih öğretiminde yapılan iki yanlıştan söz 

etmektedir. Birincisi, tarih anlayışı üzerinde yapılan yanlıştır. 

Uygarlık tarihinin gerekliliği ve önemi anlatılırken, savaşların etkisi 

gibi konuların önemsenmemesidir. Yani, tarih ne salt siyaset ve 

hükümdarlar tarihidir ne de uygarlık tarihidir. Tarih öğretimi, 

toplumsal yaşamın bütün alanlarını (hukuk, ahlak, dil, edebiyat, 

resim, müzik, din, eğitim v.b.)  kapsamalıdır.  

İkincisi, “ öğretmek, bilgi aktarmak, belletmek” gibi klişeleri 

kullanan öğretim anlayışındadır. Bu tür bir öğretim anlayışında 

çocuğun ruhu ve toplumun ihtiyaçları dikkate alınmamaktadır. 

Yeni Adam: Üniversite reformları ile ilgili yayınlar yapılan dergidir. 

Parolası, "Ülkümüz demokrasi ve cumhuriyet için çalışmaktır". 
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Baltacıoğlu’nun ısrarla vurguladığı ve görmek istediği cumhuriyetin 

yurttaşıdır. O, Türkiye Cumhuriyetinde yaşayan insanları 

Türkleşmiş, millileşmiş, tebaadan yurttaşa dönüşmüş olarak 

görmek istemektedir. Görmek istediği yurttaşı da kentlerde 

Halkevlerinde kırsalda da Köy Enstitülerinde ayrıca buralarda 

yetişmiş öğretmenler tarafından yetiştirecektir. Baltacıoğlu bu iki 

kurumu eğitim ve toplum kalkınmasının da önemli aracı olarak 

görmektedir. 

Baltacıoğlu, Yeni Adam dergisinde yayınlanan Tevfik Fikret'in 

Promote şiirini, Atatürk'ün yaptıkları ve Türk İnkılâbının bir özeti 

niteliğine sahip olduğunu öne sürerek, şiirin tarih eğitiminde 

kullanılmasına dikkat çeken ilk eğitimcidir. 

 

MUALLİM CEVDET (İNANÇALP) 

Muallim Cevdet’in asıl adı Mehmet Cevdet İnançalp’tir.  

Anılarında dönemin ilköğretim düzeyinde okutulan ders 

kitaplarının çocuğun zihinsel gelişim düzeyine uygun bulmadığını 

belirten Muallim Cevdet, “çocuk ruhuna uygun olmayan her şey 

onun nazarında hiçtir” anlayışı ile bizde çocuğa göreli eğitim 

anlayışının savunucusu olmuş bir eğitimcidir. 

Yerel tarih konusuna büyük önem vermiştir. ''Öğrenciye milli 

duygu vermek için şehri gezdirmek ve tanıtmak her zaman 

gerekmektedir. Abideler yanında verilen ufak bir bilgi bile 

okullarda dört duvar arasında yapılan bir düzine dersten daha 

faydalı, daha sıcak, kalıcı ve daha sağlamdır.'' diyerek yerel tarihin 

(okul dışı tarih) önemini vurgulamıştır.  

Görev aldığı okullarda yerel tarihi uygulamalı olarak öğrencilerine 

göstermiştir. Bolu ve İstanbul’da öğrencileriyle tarihi yerleri 

gezerek yerel tarihi anlatmıştır. Yerel tarih öğretimini uygulayan ilk 

kişi olması önemlidir.  

Muallim Cevdet’in Türk kültür hayatına büyük katkıları oldu. 

Bunlardan en önemlisi Türk arşivciliğinin temellerini atmasıdır. 

Hayatı boyunca tarihî evrakların ve vesikaların kıymetini savundu. 

Türk arşivciliğine de önemli katkılarda bulundu ve yaşamı boyunca 

topladığı çeşitli ferman, berat, mühür ve yazma kitaptan oluşan 

birçok değerli belgeyi ölmeden önce İstanbul Belediye 

Kütüphanesi’ne bağışladı. El yazması dâhil, çeşitli dillerde 11.000 

cilt kitap bıraktı. 

 

MUSTAFA ÇAĞATAY ULUÇAY 

1910 yılında Çankırı’da doğmuştur. 

Uluçay, 1954 yılında yazdığı “Tarih kitapları nasıl seçilmeliyiz?” adlı 

makalede elektriğin olmadığı ve aydınlanma aracı olarak çıra, idare 

lambası, kandil, lükslerin kullanıldığı köy ve kasabalarımızda 

okutulacak olan kitapların 10 puntodan fazla olması gerektiğini 

yazmaktadır. 

Uluçay, tarih ders kitabı seçme kriterlerini beş başlık altında 

incelemektedir. Bunlar; yazarın durumu, kitabın genel görünüşü, 

düzen ve sunum, resimli araçlar, öğretim araçlarıdır.   

Ders kitaplarında kullanılan resimler gerçeğe uygun olmalıdır. 

Resimlerin nereden alındığı ve aslının nerede olduğu yazılmalıdır. 

Resimlerin altında birkaç satır ile açıklayıcı bilgi olmalıdır. Ders 

kitabı yazarı,  tarih alanında otorite olmalı ve okullarda bu dersi 

okutmuş olmalıdır. Kitabı, görünüş itibarıyla çekici olmalı, resimleri 

anlaşılır ve metinle ilişkili olmalıdır. 

Uluçay, 1953 ve 1954 arasında Tedrisat Mecmuasında Tarih 

Derslerinde Çevre İncelemeleri adlı 8 dizilik bir makale çalışması 

yayınladı.  Konu başlıkları; Tarih ve Türkiyemiz, Tarih Öğretiminde 

Kullanılan Başlıca Araçlar, Genel Tarihin Çevre Tarihine Tatbiki, 

Çevremizde Bulunan Başlıca Eserler olarak ifade edilmişti. 1958'de 

bu yazıları Çevre İncelemeleri-Tarih Öğretimi adı altında kısaltarak, 

kitapçık olarak yayınladı.   

Mustafa Çağatay Uluçay’ın diğer eserleri ise; 

 Osman Gazi 

 Cengiz Han 

 Evliya Çelebi 

 II. Murat 

 Tiryaki Hasan Paşa 

 Gazi Osman Paşa 

 Kristof Kolomb 

 

MUSTAFA SATI BEY 

Satı Bey, II. Meşrutiyet döneminin ünlü eğitimcisidir. Satı Bey, 

Türkçü değil, Osmanlıcı görüşlere sahipti. Fakat Türkçüler 

kendisine büyük saygı duyuyorlar ve ona, eğitim bilimi konularında 

değerli çalışmaları nedeniyle “Türk Froebel’i diyorlardı. 

Satı’ Bey, İkinci Meşrutiyet döneminde ülkemizde yeni zihniyet ve 

metodlarla öğretmen yetiştirmenin önderi olmuştur. 

Satı’ Bey’e göre, eğitimdeki gelişme sistemli olmalıdır; her şeyden 

önce mevcut okullar düzeltilmelidir. Öğretmeni, binası, levazımı 

olmadan yeni okullar açılmamalıdır. 

Okul müzeleri kurmuştur. 

Anaokullarına öğretmen yetiştirmek için ‘Darul Murebbiyat’ 

adındaki özel okulu kurdurmuştur. 

Öğretmenlere ilk defa hizmet içi eğitimi uygulatan kişidir. 

Öğretmenleri orduya benzeten ilk kişidir. “Öğretmenler, iç ve dış 

düşmanlara karşı savaşan bir ordunun askerleridir!” diyordu. Ona 

göre milletlerin mukadderatı asker ordularından çok öğretmen 

ordularının çalışmalarına bağlı idi. 

Mustafa Satı Bey ve Tarih Öğretimi Görüşleri 

Satı Bey, II. Meşrutiyet’in özgür ortamı içerisinde " Tarih Tedrisinin 

Usul Esasiyesi" ( Tarih Öğretiminin Temel Yöntemi) adli 

makalesiyle tarih öğretimine yeni yaklaşımlar getirmiştir. Satı Bey, 

tarih derslerinde öğretmenlere rehberlik edecek kitapların 

olmadığını fark etmiş, makaleyi bu amaçla yazmıştır.  

Onun için vatanla ilgili eğitim konusunda hiçbir şey;  hiçbir ders 

Tarih’in yerini tutamaz. Hiçbir ders onun kadar verimli bir tesir 

yapamaz. Hiçbir şey, hiçbir ders millet sevgisini onun kadar 

kuvvetlendiremez;   millî vicdanı onun kadar artıramaz.  Satı Bey 

başka yazılarında da Tarih dersinin vatan sevgisini güçlendirdiği 

üzerinde durmuştur. 

Tarih Öğretiminin faydalarını 5 maddede açıklamıştır. 

1- Tarih, insana bir takım bilgiler verir. İnsan, geçmiş milletlerin 

durumlarımdan, yasama ve geçinme tarzından, ilerleme ve 

gerilemelerinden,  tesirlerinden ve hizmetlerinden haberdar eder.             

2- Tarih dersi, insanın hayalinde az çok, uzak geçmişleri canlandır. 
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3- Tarih dersi, birçok insanın iş ve hareketlerini tasvir eder. 

Düşünmeyi,  birçok erdemli hareketleri ve canilere yakışır bir 

surette hıyanetleri gösterir.     

4- Tarih dersi, mutlakıyet idaresinin ne kadar kötülüklere neden 

olduğunu, meşrutiyet idaresinin ne kadar iyilikler ettiğini olaylarla 

gösterir. Tarih dersi medeni bilgilere ve siyasi eğitime kuvvetli bir 

temel oluşturur. Tarihe dayanmayan medeni bilgiler, temelsiz bir 

binaya benzer, hiçbir zaman sağlam ve devamlı olmaz.  

5- Tarih, bütün bu faydalarından başka ve daha fazla bir fayda 

daha sağlar ki, bu da vatanla ilgili hisleri arttırması, vatan sevgisi ve 

vatan yükselmesine hizmet etme duygusunu kuvvetlendirilmesidir. 

Satı Bey’e göre tarih dersinde daima ahlak ve vatanla ilgili hisler 

uyandıracak, insanların doğuştan sahip oldukları hakları sevdirecek 

konular seçilmelidir. Bu amaçlar mükemmel bir tarzda aktarılmalı 

ve anlatılmalıdır. Tarih dersi milli emellerin, milli vicdanın aynası 

haline gelmelidir. 

Satı Bey, okullarda ilk tarih derslerine uzak memleketlere ve eski 

zamanlara ait olaylarla değil,  en yakın zamanlara ve en yakın 

memleketlere   (hatta mümkün olduğu vakit bulunulan kasabaya)   

ait olaylarla başlanması gerektiği düşüncesindedir. Bunun içinde o 

kasabadaki kişilerle konuşulması gerektiğini söylemiştir. Birçok 

tarihçiye göre sözlü tarihin önemli isimlerinden biridir Satı Bey. 

Şatı Bey, yayın işlerine de el atarak, Türkiye’deki en eski ve ciddi 

eğitim dergilerinden birisi olan -ve bir süre sonra Tedrisat 

Mecmuası adıyla çıkacak olan- “Tedrisat-ı İbtidâiye Mecmuası”nı 

yayınlamaya başlamıştır. Bu dergi o dönemde 10.000 adet 

basılıyor ve bütün okullara gönderiliyordu. Bu mecmua 1926 yılına 

kadar “Tedrisat” adıyla yayın hayatına devam etmiştir. 

Satı Bey’in eleştirilerinin büyük bir kısmını da tarih ders kitaplarına 

yapmıştır. Çünkü II. Meşrutiyet dönemiyle birlikte tarih ders 

kitapları batıdan kelimesi kelimesine tercüme edilerek öğrencilere 

verilirdi. Bu konuda özellikle Fransız tarih kitaplarından ve Fransız 

tarih ders kitaplarını yazan Seignobos’un kitaplarından 

yararlanılırdı. Satı Bey’in şikâyet ettiği konu da budur. Çünkü bu 

kitaplardan yapılan tercümeleri öğretmenler öğrencilere 

ezberletirlerdi. Fransızların tarih görüşüne göre yapılan bu 

kitapların gerçeği ne kadar yansıttığı da şüphelidir.  

‘Fenn-i Terbiye, Layihalarım, Ümit ve Azim, Vatan İçin’ adlı eserler 

Satı Bey’e aittir. 

 

RECEP PEKER  

Kurtuluş Savaşı’nda binbaşı olarak görev alan Recep Peker, 

cumhuriyetin kurulması ile önemli görevlerde bulunmuştur. İlk 

kurulan TBMM’nin ilk genel sekreterliği görevini üstlenmiştir. 

Hâkimiyet-i Milliye’de başyazarlık yapmıştır. Yeni kurulan Türkiye 

Cumhuriyeti’nde İçişleri, Maliye, Milli Savunma, Milli Eğitim 

Bakanlığı görevlerini yapmıştır. 

 

REFET ANGIN 

1915 Doğumlu Fatma Refet Angın, Gelibolu’da açılan Cumhuriyet 

okulunun sınavlarını kazanarak okula üçüncü sınıftan başlamıştır.  

Mustafa Kemal Atatürk’ün özel ilgisinde olan ilkokullar kendisi 

tarafından sık, sık ziyaret edilir, bir nevi teftiş görevini bizzat 

kendisi üslenirdi. Gelibolu ziyaretinde de Rafet Angın ile karşılaşan 

Atatürk "Büyüyünce ne olacaksın çocuk?" sorusuna "Öğretmen" 

cevabını alınca gözlerinin içinin güldüğünü Rafet Angın’ın 

anılarından biliyoruz. 

Refet Angın ile Atatürk’ün ikinci karşılaşması Öğretmen Okulu 

öğrencisi olduğu zamana denk gelir. "Bakın sözümü tuttum Paşam. 

Öğretmen olacağım işte." Dediğinde, Atatürk onun Gelibolu'daki 

küçük kız olduğunu derhal hatırlar ve bunu belirterek, ne 

öğretmeni olmak istediğini sorar. 'Matematik' cevabını alınca 

"Hayır tarih öğretmeni olacaksın. Çünkü nesillere tarihlerini 

öğretmek en önemli vazifedir" sözü üzerine Refet Angın, tarih 

öğretmeni olmaya karar verir. 

Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk kadın öğretmenlerindendir. 

  

SELİM SABİT EFENDİ 

Selim Sabit Efendi, Türk eğitim sistemi içerisinde yer alan yenilikçi 

eğitimcilerden biridir. Osmanlı modern eğitiminin doğuşunda 

önemli bir rol oynayan Selim Sabit Efendi modern eğitimin 

öncülerinden kabul edilir. 

Selim Sabit Efendi, altı yaşına gelmiş olan bir çocuğun artık vücutça 

da gelişmiş olduğuna dikkat çekerek bu yaştan itibaren çocukların 

sıbyan mektebine gönderilmesini önermiştir.  

Usul-i Cedid: Ders araç ve gereçleri konusunda yenileşme, 

özellikle, öğretmenlerin geleneksel öğretim yöntemlerini bırakıp 

yeni ve etkili yöntemleri uygulaması demektir. Selim Sabit Efendi 

ezberlemek yerine harfleri birbirine bağlayarak heceleri ve 

kelimeleri okutma esasına dayalı yöntemi eğitim hayatına 

getirmiştir. Uyarladığı bu yeni öğretim sistemine Usul-i Cedid 

denir. 

Usûl-i cedîde yönteminde öğrenciler sınıflara ve şubelere 

ayrılmakta, her sınıfa bir kişi sınıf başı ve her şubeye o şubenin 

üstünde ya da o şubeden seçkin bir öğrenci müzakereci olarak 

tayin edilmektedir. Öğretmen müzakereciler yardımıyla öğrencileri 

yönlendirmekte ve onları şube şube huzuruna çağırarak ders 

vermektedir. 

Risâle-i Elifbâiyye (Abece Kitapçığı): Selim Sâbit Efendi’nin yazmış 

olduğu eserlerin ilkidir. Selim Sabit, kaleme aldığı elifba-i 

Osmanî’de, ilk okuma ve yazma öğretiminde izlediği yöntemi, 

harflerin nasıl verilmesi gerektiğini ayrıntılı bir biçimde anlatmıştır. 

Rehnümâ-yı Muallimîn ve İlköğretimde Tarih Öğretim Yöntemi 

1869 tarihli Maarif-i Umumiye Nizamnamesi’nin kabulü ile 

Osmanlı eğitim sistemi yeniden ele alınmıştır.   Buna göre sıbyan 

okullarının ıslahı için bir komisyon kuruldu.  Komisyon üyelerinden 

Selim Sabit Efendi, Maarif Nezaretine bir rapor sundu ve daha 

sonra bu raporu 1870'de Rehnümâ-yı Muallimîn (Öğretmenlere 

Kılavuz) olarak yayımladı. 

  Bu kitapta, üç yöntem ve bu üç yöntem karşısında yeni yöntem 

nedir?, sınıf ve şubeler ne şekilde ayrılmalı?, dört senelik öğretim 

yılında verilecek derslerin listesi, dersler kaç saat ve nasıl 

verilmeli?, derslerin (harflerin, yazının, güzel yazının, imlâ ve 

kitabetin, hesabın, coğrafyanın, tarihin, lisanın) özel öğretim 

yöntemleri, öğretmenlerin nitelikleri ve idari görevleri, okulda üç 

defterin gerekliliği, öğrencilerin nitelikleri ve görevleri, ödül ve 

ceza hükümleri, şeref levhası, imtihan hükümleri, ilkokullara ilişkin 

17 maddelik yönerge gibi konu başlıkları bulunmaktadır. 

ÖNEMLİ: Selim Sabit, ilköğretim düzeyinde tarih dersini bir tür 
okuma dersi olarak kabul etmektedir. 
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Selim Sabit Efendi'nin Muhtasar Tarih-i Osmanî Adlı Kitabına Bir 

Bakış  

Türkiye’de tarih dersi, okul programlarına ilk defa Maarif Nâzırı 

Saffet Paşa’nın döneminde hazırlanan 1869 Maarif-i Umumiye 

Nizamnamesi ile kondu. 4 yıllık sıbyan okulu programında 

Muhtasar Tarih-i Osmanî dersi vardı. 

Selim Sabit Efendi'nin Muhtasar Tarih-i Osmanî adlı kitabı, 

ilköğretim öğrencileri için yazılan ilk kitaplardan olması nedeniyle 

değerlidir. 

Kitap toplam 38 sayfadır. Giriş kısmında Osmanlı Padişahının 

atalarının, Türk aşiretlerinden Kayı Han kabilesinin serdarı 

Süleyman Şah olduğu belirtilir. Osman Gazi'den Sultan II. 

Abdülhamit'e kadar padişahların dönemleri ana hatlarıyla ele 

alınmaktadır. Günümüz tarih kitaplarından dil bakımından daha 

hafiftir. Kitap hiçbir resim içermemektedir. 

İlkokulu Mekke’de okuyan Kazım Karabekir’in de bu eseri okuduğu 

anlaşılmaktadır. Kazım Karabekir de “Dersler müthiş ezber, hele 

tarih dersine her padişahın gününe varıncaya kadar saltanat 

müddeti, doğduğu, padişahlığı, öldüğü tarihleri hocalar kitaptan 

öğretirlerdi” diye yazmaktadır.  

Kısaca;  

1870’lı yıllarda ilköğretim de tarih derslerinin nasıl verilmesi 

gerektiğini vurgulamıştır. 

1800’lu yıllarda derslerin ilke ve yöntemlerini belirterek bu konuda 

öğretmenlere kaynak olmuştur. 

1869 tarihli Maarif-i Umumiye Nizamnamesi’nin komisyon 

üyelerindendir ve bu komisyona bir rapor sunmuştur. Daha sonra 

bu rapor 1870'de Rehnümâ-yı Muallimîn (Öğretmenlere Kılavuz) 

olarak yayımladı. Öğretim yöntemlerine yönelik yazılan ilk 

kitaplardan biridir. 

Ödül ve ceza konusunda öğrencileri motive edecek şekilde renkli 

ödüllerin verilmesini istemiştir. 

‘Bir memleketin aynası mezarlıklardır’ sözü ile sosyal tarih 

anlayışında mezarlıkların önemine vurgu yapmıştır. Mezar 

süslemeleri ve mezar ziyaretleri ona göre sosyal tarih anlayışımızı 

oluşturmada önemlidir. 

Yıllarca okullarda kullanılan hatta bugün bile kullanılan ‘Kara 

Tahtayı’ ülkeye getiren ilk kişidir. 

Sıbyan mekteplerinde ders kitabı olarak okutulan okuma-yazma ile 

ilgili büyük değişiklikler yaptığı kitabının adı ‘’Elifbâ-yı Osmanî’’ dir. 

Yerel tarih konusunda da önemli çalışmalar yaparak mezarlıklar ve 

depremlerle o yerin tarihine ilişkin bilgiler elde edilebileceğini 

belirtmiştir. 

Usul-u cedid önemlidir. Harfleri kesik kesik okutmak yerine 

birbirine bağlayarak okutma yöntemidir. 

Selim Sâbit Efendi, medreselerin geleneksel eğitim ve öğretim tarzı 

yerine yeni pedagoji yolu açma girişimlerinde bulunurken,  her 

nedense tarih dersi bundan payını alamamıştır. Okullarda tarih 

dersinin yeni kurumsallaşmaya başladığı bir dönemde, Selim Sâbit 

Efendi, Osmanlı toplumundaki geleneksel tarih anlayışını 

sürdürmüş, olayların kronolojik tarihinin öğrenilmesini gündeme 

getirmiştir. 

Selim Sabit Efendi'nin tarih eğitimi anlayışı, yazılı metinlere 

yansıdığı kadarıyla padişahların biyografileri, kitap okuma, soru-

cevap ile sınırlı kalmıştır.      

Selim Sabit Efendi’nin eserleri; 

 Rehnüma-yı Muallimin 

 Elifba-i Osmani 

 Muhtasar Tarih-i Osmani 

 Hamidiye Kütüphanesi’nde Mahfuz Kütüb-i Mevcude’nin 

Defteri 

 Miyarül Kelam 

 Muhtasar Coğrafya  

 Muhtasar Hesap 

 Muhtasar Sarf-i Osmani 

 Yengi Elifba-yı Türki 
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