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TARİH EĞİTİMİNDE KARŞILAŞTIRMALI ÖĞRETİM 
TEKNİĞİNİN YERİ VE ÖNEMİ 

                                                                                                 Durmuş YILMAZ 
                                                                                                  Seyit TAŞER 
        ÖZET 
 
          Tarih, sınırları ve sahası oldukça geniş bir bilim dalıdır. Gerek elli yıl 

öncesi, gerek binlerce yıl öncesi tarihin kapsamına girmektedir. Bunun yanı sıra 

gerek fen bilimleri, gerekse sosyal bilimlerde yer alan bütün disiplinlerin bir tarihi 

vardır. Geniş bir alanda, sınırsız bir bilginin hepsini öğretmek ve öğrenmek 

oldukça güçtür. Bu nedenle tarih öğretiminde çeşitli yöntem ve teknikler 

kullanılmaktadır. Ancak, çoğu zaman karşılaştırmalı yöntem kullanılmadığı için 

olayların kendi zamanındaki değeri ve önemi tam olarak ortaya 

konulamamaktadır. Tarihî bir bilginin kalıcılığını sağlamak amacıyla 

karşılaştırmalı eğitimden faydalanmak gerekir. Öğretim tekniği olarak 

karşılaştırmalı yöntem iki şekilde kullanılabilir.  

1.Araştırmanın konusunu teşkil edecek olay ve olgular, çağdaş devletler ile 

birlikte ele alınarak karşılaştırması yapılır. Böylece olaylar geçtiği zamanın değer 

yargıları ve şartları ile incelenmiş olur.  

2. Tarihte yer alan bazı bilgiler günümüzdeki benzerleri ile karşılaştırılabilir. 

Özellikle malî konularda geçmişte belirtilen bir birimin veya miktarın 

günümüzdeki karşılığı ifade edilebilirse, öğrencilerin zihninde daha somut bir 

bilgi oluşabilecektir. 

      Amaç: Karşılaştırmalı Araştırma Yönteminin Tarih öğretiminde öğrenmenin 

kalıcılığına olumlu katkısını ortaya koymaktır. 

      Yöntem: Bu çalışmamızda, mevcut ve geçmişte okutulan bazı sosyal bilgiler 

ve tarih ders kitapları taranarak karşılaştırmalı tekniğin ne ölçüde kullanılmış 

olduğu ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. 
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THE ROLE AND İMPORTANCE OF COMPARATIVE TEACHING IN 
HISTORY EDUCATION  

                                                                                                  Durmuş YILMAZ 
                                                                                                  Seyit TAŞER               
 ABSTRACT 
 
         History is a science with a wide scope and boundary. Thousands years 

before and after now can be within the scope of history. Moreover, any scientific 

field, of study has its own history. The large scope of history might be 

problematic as it is beyond human capability to teach and learn everything related. 

Therefore different techniques and methods are employed in teaching history. 

However, as comparison is not applied in teaching history, the importances of the 

events in history are not completely revealed. In order for historical information to 

be retained, comparative education is to be applied. As a teaching technique, the 

comparative method can be applied in two ways: 

1- The events and acts can be compared with the events in modern 

states. Thus, the historical incidents can be analyzed with the 

values and conditions of those days.  

2- The fact in history can be compared to the facts of our days. 

Especially if the value of a financial entity can be expressed 

with that of our days, the knowledge acquired will be more 

concrete for the students.  

      Aim:  The aim of the present study is determine the positive contribution of 

comparative research method on the retention of historical events on the students.  

      Method: In this study, the books used in social sciences and history classes are 

surveyed and the extension of the comparative methodology  applied within these 

books is determined. 

Key words: History, Education, Comparative Method.  
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GİRİŞ       

             Karşılaştırmalı eğitim milli eğitim sistemlerini siyasal, sosyal ve kültürel 

etkenleri göz önünde bulundurarak inceleyen bir alandır. Farklı kültürel yapıya 

sahip ülkelerde, farklı eğitim sistemlerine ait benzerlik ve farklılıkları 

tanımlamaya yardım eden bir disiplindir1. 

       Karşılaştırmalı eğitim konusunda ilk çalışmayı Mark Antoine Jullien 1817 

senesinde yapmıştır2.  XIX. yy. dan itibaren gündeme geldiği anlaşılan 

karşılaştırmalı yaklaşımın eğitim ve öğretim sürecine önemli katkıları olduğu 

bilinmektedir. 

        Karşılaştırmalı eğitim, eğitimin temel sorunlarına çözüm bulmak açısından 

önemlidir. Aynı sorunla karşılaşan farklı devletlerdeki çözüm yolları incelenerek 

bir sonuca varılabilir. Bu işlem yapılırken kendi sistemimize en yakın çözüm 

tercih edilir ve  kendi sistemimize uyarlanır3. 

 Karşılaştırmalı yaklaşımın öncelikle empati kurmaya yardımcı olduğu 

söylenebilir. Bir kişinin herhangi bir olaya yaklaşım tarzı diğer bir kişiden farklı 

olabilmektedir. Karşılaştırmalı eğitim ile diğerinin aynı şeyi nasıl farklı olarak 

algıladığına önem verilecektir.  Olgular arası benzerlikleri de ortaya çıkarmada, 

genelleme yapma ve çeşitli ilkeler ortaya koymada, karşılaştırmalı yaklaşım 

kullanılır. Disiplinler arası olarak yapılan karşılaştırmalı eğitim tarih, eğitim, 

hukuk vb. alanlar dışında, kıta ve ülkeler arasında da karşılaştırma yapar4.  

        Karşılaştırmalı eğitimde bütüncül bir yaklaşım söz konusudur. Herhangi bir 

tarihi olay veya olgu, diğerleri ile ilgisi kurulmak suretiyle incelenmektedir. 

Bunun için konuyla ilgili en az iki içeriğin incelenmesi gerekmektedir. 

Dolayısıyla, tarihi bir bilgi, tek boyutlu olarak değerlendirilmemiş olacaktır. 

       Karşılaştırmalı eğitim, tarihi bir bilginin derinlemesine analizine yardım 

edecektir. Çünkü tarihi bir olayı veya olguyu karşılaştırma yapabilmek için o 

olayın çeşitli açılardan incelenmesi gerekecektir. Öncelikle değerlendirilen olayın 

                                                
1 İrfan Erdoğan, Çağdaş Eğitim Sistemleri, Sistem Yay., İstanbul, 1995,s.7,8 
2 Erdoğan, age., s.18 
3 Özcan Demirel, Karşılaştırmalı Eğitim, USEM Yay., Ankara, 1994, s.7 
4 Adil Türkoğlu, Karşılaştırmalı Eğitim-Dünya Ülkelerinden Örneklerle, Baki Kitabevi, Adana, 
1998, s.11-23 
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geçtiği sosyal, ekonomik ve siyasi şartlar göz önüne getirilecektir. Bunlar 

hakkında bilgi sahibi olunduğunda ise, tarihi bilginin geniş bir analizi yapılmış 

olacaktır. 

        Karşılaştırmalı eğitim ile tarihi bilgilerin doğruluğu da incelenmiş olacaktır. 

Bilindiği üzere sosyal bilimlerde her gün yeni bilgiler ortaya konmaktadır. Bu 

yeni bilgiler bazen eski bilinenlerin yanlışlıklarını ortaya çıkarabilmektedir. 

Tarihle ilgili belgenin tetkiki yapılabilmektedir. Okuyucuya veya öğrencilere 

verilen tarihi bir bilginin, aynı dönemdeki diğer gelişmelerle birlikte ele alınması 

sonucunda, bilgilerin gerçeği yansıtıp yansıtmadığı sınanabilecektir. 

        Karşılaştırmalı eğitimin istatistik ile de ilgisi kurulabilir. Çünkü karşılaştırma 

yapılacak unsurların nitelik ve nicelik olarak kıyasının yapılması mümkündür. 

Nicelik olarak yapılacak bir karşılaştırmada olay ve olgunun sayısal verileri göz 

önüne alınacaktır. Bu durum, tarih eğitiminde de geçerlidir. Özellikle tarihin 

ekonomik ve askeri boyutunda sayısal unsurların ön planda olduğu bilinmektedir.          

         Tarih biliminin geniş bir alanı bulunmaktadır. Bu nedenle tarih eski, orta, 

yeni ve yakın çağ şeklinde taksim edilmiştir. Bütün bilim dallarının bir tarihi 

geçmişi vardır. Yine her devlet ve milletin bir tarihi bulunmaktadır. Bu devletlerin 

sosyal, siyasal, ticari, ekonomik yapıları da tarihin konusu içerisinde yer alır. Bu 

yapıların karşılaştırmalı öğretim ile verilmesi mümkündür. 

1. Tarih Ders Kitaplarında Karşılaştırmalı Öğretim 

         Eğitim ve öğretimin temel unsurlarından biri de ders kitaplarıdır. 

Geçmişte okutulan sosyal bilgiler ders kitaplarında tarihle ilgili konular 

incelendiği zaman tarih eğitiminin tek yönlü olarak verildiği gibi bir izlenim 

oluşmaktadır.  

         Özellikle, Fransız İhtilali sonrası globalleşme sürecinin hızlandığı 

bilinmektedir. Globalleşme ve küreselleşme gibi kavramlar bize dünyanın bir 

bütün halinde incelenmesi gerektiği mesajını vermektedir. Dolayısıyla tarih ders 

kitapları ve müfredatları bu husus dikkate alınarak hazırlanabilir. Derslerde, 

dünyanın çeşitli bölge veya kıtalarında yaşayan ve tarihe yön veren toplumların 

siyasi, sosyal ve ekonomik yapılarına ilişkin bilgilerin aynı anda verilmediği 

görülür. Örneğin Avrupa tarihi ayrı bir konu olarak ele alınırken Asya da yaşayan 
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Persler, Babürler veya Moğollar ayrı ayrı bahsedilmektedir. Bu durum Türk tarihi 

ile ilgili konularda da görülmektedir. Örneğin belli bir dönemde Türk tarihi ve 

Türkler in kurduğu devletlerin birbiri ardınca verildiği görülür. İslamiyet öncesi 

Türk devletleri bir grup olarak Hunlar, Göktürkler, Uygurlar şeklinde, İslamiyet 

sonrası Türk devletleri olan Karahanlılar, Gazneliler ve Selçuklular da yine bir 

grup olarak verilmektedir. Bu konular arası da bağlantı tam olarak 

kurulamamaktadır. Çünkü İslamiyet öncesi Türk devletleri bahsedildikten sonra 

araya başka bir konu girmektedir. Osmanlı tarihine baktığımız zaman da; Osmanlı 

Devleti’nin kuruluş, gelişme, duraklama ve gerileme dönemlerine ayrıldığı 

görülmektedir.  

            Ders kitaplarında Osmanlı Devleti başta olmak üzere her devletin siyasi, 

sosyal ve ekonomik yapıları ayrı konularda veya ayrı başlıklarda ele alınmaktadır. 

Bu durum tarihi bakış açısının sınırlarını daraltmaktadır. Tarihe toplu bir bakış 

açısı ile yaklaşıldığı zaman olayların daha net irdelenip anlaşılabilecektir. 

 Tarih eğitiminde konular düzenlenirken devletlerin kültür ve 

uygarlıklarına yer verildiği görülür. Burada devlet yönetimi, din ve inanış, sosyal 

ve ekonomik yaşam, yazı, dil ve edebiyat, bilim ve sanat gibi alt başlıklar bulunur.  

Fakat kültür ve uygarlık başlığı altındaki konular yalnız bir devlete aittir. Aynı 

asırda yaşayan, çağdaş devletler karşılaştırmalı öğretim yöntemi ile 

verilmemektedir.  

     Aynı zamanda, tarihi olay ve olguların birbiri ile ilgisi kurulmadan nakledildiği 

görülmektedir. Örneğin, Osmanlı Devleti Tanzimat veya Meşrutiyeti ilan ettiği 

sırada Avrupa’da veya farklı kıtalardaki farklı devletlerin siyasi yapıları ne idi? 

Türünden bazı sorular akla gelebilmektedir. Aynı şekilde Fransız İhtilali 

yaşanırken bu ihtilalin benzeri durumları, başka ülkelerde de görmek mümkün 

müdür? Varsa ne zaman gerçekleşmiştir? veya Fransa’da halkın içinde bulunduğu 

ve ihtilale sebep olan şartlar diğer devletlerde de yaşanmakta mıydı? gibi sorular 

merak edilebilir. Sonuç olarak, dünyanın farklı bölgelerinde neler yaşandığı 

bilinmeden salt bir olayın ele alınması uygun olmayacaktır. Çünkü konu ayrıntılı 

bir şekilde irdelenmediği için anlaşılması güç olacaktır. Bu durum ise öğrencileri 

ezbere yönlendirebilecektir.         



 6 

          1926 senesinde ibtidailerde okutulan Ahmet Refik’in Umumi Tarih isimli 

ders kitabına baktığımızda, farklı konuların aynı başlıkta verildiği görülür. 

Örneğin “Osmanlı Tarihi” başlıklı konuda Safeviler zamanına gelindiğinde bir alt 

başlık açılarak Safeviler ve Anadolu konusu ele alınmaktadır. Şah İsmail’den 

bahsedilmektedir. Yine Rusya ile ilgili konulara gelindiğinde “Rusya ve Büyük 

Petro” başlığı altında Rusya’dan söz edilmektedir. Daha sonra Amerika ve 

İngilizlere değinilmektedir. Dolayısıyla Osmanlı Tarihi konusu dâhilinde Avrupa 

ve dünya tarihinden kesitler de sunulmaktadır.    

 Günümüzdeki sosyal bilgiler ders kitaplarında da, tarihle ilgili içeriği aynı 

olan konuların bir arada verildiği görülmektedir. Örneğin altıncı sınıf sosyal 

bilgiler ders kitabında demokrasi konusu içerisinde İngiltere’de,  Fransa’da ve 

Osmanlı Devleti’nde demokrasi alanında yapılan yenilikler bir arada verilmiştir. 

“Tarih Boyunca İnsan Hakları” konusunda da yine, dünyada insan hakları ile ilgili 

gelişmeler farklı ülkelerdeki örnekleri ile belirtilmiştir. “Geçmişten Günümüze 

Türk Kadını”  konusunda ise geçmişle günümüz arasında Türk kadının durumuna 

ve haklarına yer verilmiştir. 

        Karşılaştırmalı eğitimde bir diğer nokta da tarihsel bilgilerin günümüzle 

kıyasıdır. Bu açıdan yaklaşıldığı zaman karşılaştırma yapılacak bilgilerin oldukça 

fazla olduğu görülür. Tarihteki sosyal, siyasi veya iktisadi yapı ile ilgili bilgilerin 

günümüzdeki durum ile karşılaştırılması konuyu daha dikkat çekici hale 

getirecektir. Tarih öğretiminin en büyük handikaplarından olan öğrencilerin tarihi 

sıkıcı bulması meselesine, yapılacak karşılaştırmalar çözüm olabilecektir. 

2. Karşılaştırmalı Öğretimin Tarih Konularında Kullanımı 

        Karşılaştırmalı öğretimin tarih biliminde uygulanması ile ilgili olarak, çeşitli 

örnekler verilebilir. Bu örnekleri siyasi, idari, askeri ve mali konularla,  eğitim ve 

sanatla ilgili konularda vermek mümkündür. Biz burada, bu konuların her biri ile 

ilgili başlıklar dâhilinde birkaç örnek sunduk. Bu örnekler çeşitlendirilebilir, 

geliştirilebilir veya çoğaltılabilir. 

2.1. Siyasi veya İdari Alanda Karşılaştırmalı Yaklaşım Örnekleri  

        Tarihin farklı dönemlerinde, çeşitli devletlerin farklı yönetim şekli ile idare 

edilmekte olduğu görülür. Yeniçağda Avrupa’da yer alan devletlerde Kral en 
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yetkili isim iken, Osmanlı Devleti’nde Padişah ön planda idi. Fakat padişah 

yanında bir de Divan-ı Hümayun, yani meclis bulunuyordu. Avrupa’da da buna 

benzer kurumların olduğu görülmektedir. 

        XIII. yy. Avrupa’sında İngiltere’de Parlament diye adlandırılan olağanüstü 

bir meclisi görmekteyiz. Meclisi toplantıya kral çağırmakta idi. Bu meclise 

yüksek rütbeli ruhanilerle, derebeyleri dışında kral tarafından belirlenen şehir ve 

kasabalardan arazi sahiplerinden ikişer temsilci katılmaktaydı.  Fransa kralı da 

ruhban, asiller ve burjuvalardan meydana gelen bir meclis oluşturmuştu. İtalya’da 

ise meclis yoktu5. İspanya’da da, meclise Cortes adı veriliyordu6. 

 Meclis ilk zamanlarda kralın verdiği kararları onaylamakta idi. Daha sonra 

İngiltere’de bir dilekçe hazırlayan meclis bunu krala götürmekte idi. Kral bunu 

kabul ederse alınan karar kanun niteliği taşımaktaydı. Dolayısıyla meclisin bir 

fonksiyonu oluşmaya başladı. Doğu Avrupa krallıklarında ise meclis, kralın bir 

taahhütname imzalamasını sağladı. Böylece kral tebaasının haklarına karşı saygılı 

olmayı kabul ediyordu7. 

  İngiltere’de “Parlament” varken, idari sahada bu yıllara rastlayan zaman 

diliminde Osmanlı Devleti’nde veya bir başka yerde hangi kurumlar vardı, buna 

bakmak gerekecektir. Osmanlı Devleti’nde idari alanda meclisin ilk örneğini 

Divan-ı Hümayun’un teşkil ettiği söylenebilir. Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan 

itibaren Divan-ı Hümayun padişahın başkanlığında toplanmakta idi. Burada devlet 

meseleleri konuşulmakta idi.  

          İngiltere’de krala verilen dilekçelerin, Osmanlı Devleti’ndeki karşılığının 

“telhis” olduğu söylenebilir. Telhis, vezir-i azamın padişaha verdiği arz 

tezkeresini karşılamaktadır. Padişah bunları değerlendirmekte idi8. 

         Siyasi alanda otorite boşluğunun en önemli sonucu olan isyanlar, tarihin 

önemli konularındandır. İsyanların ekonomik, siyasi ve askeri yönleri vardır. 

İsyanların bir özelliği de diğer devletler tarafından kendi amaçları doğrultusunda 

                                                
5 Seıgnobos, age., s.179 
6 Jacques Le Goff, Gençlerle Avrupa Tarihi, Çev. Alp Tümertekin, Yapı Kredi Yay., İstanbul, 
1997, s.41 
7 Seıgnobos, age., s.161 
8 İlber Ortaylı, Osmanlı’yı Yeniden Keşfetmek, Timaş Yay., İstanbul, 2006, s.136 
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desteklenmesidir. İsyan hareketlerinin genelde devletlerin güçsüz olduğu 

dönemlerde ortaya çıktığı bilinmektedir. İsyanlar konusunu da, karşılaştırmalı 

yaklaşımla ele almak mümkündür. Örneğin, Osmanlı Devletinde Kavalalı 

Mehmet Ali Paşa isyanının olduğu dönemde başka devletlerde de benzeri 

ayaklanmalar var mıydı?, varsa isyanların benzer ve farklı özellikleri nelerdi? gibi 

sorular akla gelebilir. Bunun gibi, aynı devlette farklı dönemlerde yaşanan 

isyanlar da karşılaştırılabilir. 

            Mısır Valisi, Kavalalı Mehmet Ali Paşa 1831-1841 yılları arasında 

Osmanlı Devleti’ne baş kaldırmıştır. Mehmet Ali Paşa, Suriye valiliğini de almak 

istemiştir.  Fakat asıl amacı büyük bir güç haline gelmek idi.  Konya ve Belen de 

Osmanlı Devleti ile yapılan mücadeleler sonrasında Kütahya Antlaşması 

imzalanmıştır9. Fakat Mehmet Ali Paşa, Osmanlı Devleti’ni uzun yıllar 

uğraştırmıştır. 

           Osmanlı Devleti Mehmet Ali Paşa ile uğraştığı dönemde, Çin’de, 1850 

senesinde Taiping Ayaklanması olduğu görülür. Bu isyanın nedeni halk 

ayaklanmasıdır. Avrupa devletlerinin sömürgeci yaklaşımı sonrasında Hıristiyan 

misyonerlerin de etkisi ile köylüler ayaklanmıştır10. 

       Fransız İhtilali de yine sınıflar arası farklılığın bir sonucu olarak ortaya 

çıkmıştır. 1789’da ortaya çıkan ihtilalin,1848 senesinde dahi etkileri görülmüştür. 

2.2. Eğitim Tarihi Alanında Karşılaştırmalı Yaklaşım Örnekleri 

          Çeşitli devletlerin eğitim yapılarının karşılaştırılmalı yaklaşımla ele 

alınması, tarihi bilgilerin geniş bir bakış açısı ile değerlendirilmesine fırsat 

tanıyacaktır. Çünkü eğitim beraberinde birçok unsuru etkilemektedir. Eğitimi tek 

olarak ele almak doğru olmayacaktır. Çünkü bir milletin gelişmişlik düzeyi ve 

teknolojik yapısı eğitime bağlıdır. Coğrafi keşifler, rönesans ve reform gibi 

hareketlerin hepsinde ortak nokta aklın ve bilimin ön plana çıkmış olmasıdır. 

Savaşlarda kullanılan teknolojik üstünlüğün savaşın seyrine önemli etkileri vardır. 

Teknolojik gelişmişlik de yine bilimsel gelişmişlikle ilgilidir.  

                                                
9 Oral Sander, Siyasi Tarih (İlkçağlardan 1918’e) İmge Kitabevi, Ankara, 2001,s.300,301 
10 Sander, age., s.272 
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           Eğitimle ilgili olarak birkaç hususun karşılaştırılması,  eğitim tarihi ile ilgili 

konuların daha somut bir şekilde anlaşılmasına katkı sağlayacaktır. Mesela, 

matbaanın kurulması ile ilgili olarak: 

         Matbaa Çin’de ortaya çıktı. Fakat bu matbaa örneği, tek sayfanın 

basılmasına imkan sağlayabiliyordu. Avrupa’da farklı harfler tahta veya 

kurşundan yapılarak baskıya başlandı. Fakat bu harflerin daha sağlamı 

Almanya’da iyi bir maden karışımından yapılmaya başlanınca matbaa XV. yy. da 

kullanışlı hale gelmeye başladı11. 

         Osmanlı Devletinde, matbaanın kullanımı 1727 senesinde(Müslümanlar 

için) başlamış iken, çoğu Avrupa devletlerinde, 15. yy. başı idi. Yine Osmanlı 

Devletinde okuma yazma oranı 19. yy. da (Müslüman nüfus içinde) %2 oranında 

iken : 

       XIX. yy. da Avrupa’da çocukların tamamına yakını okula gidiyordu ve 

okuma yazma biliyordu12.  

           Yükseköğretimin tarihsel gelişimi ile ilgili karşılaştırmalar da eğitim tarihi 

açısından önemlidir. Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde 1853 senesinde 

İstanbul Üniversitesi’nin kuruluşu ile modern anlamda üniversite eğitimi 

verilmeye başlanmıştır. Bunun yanı sıra, Osmanlı Devleti’nde ilk medrese Orhan 

Bey zamanında 1330 senesinde kurulmuştur.  Diğer ülkeleri inceleyerek bir 

karşılaştırma yapıldığı zaman yüksek öğretimin tarihsel gelişim süreci hakkında 

daha somut bilgiler oluşacaktır. Mısır’da El Ezher üniversitesinin 11. yy. da, 

Fransa’da Oxford ve Cambridge’nin 12.yy. da kurulduğu bilinmektedir.  

 Japonya’da ise İlk Japon üniv 1887 de Tokyo üniversitesidir.13  Norveç’te 

ise ilk üniversite olan Oslo üniversitesi 1811 senesinde kurulmuş ve 1833 yılında 

eğitim öğretime başlamıştır14. 

         İngiltere’de Oxford, Cambridge; İspanya’da Salamanca; Portekiz’de 

Coimbra; Bohemya’da Prag; Polonya’da Krakov üniversiteleri bulunuyordu15.    

                                                
11 Seıgnobos, age., s.191 
12 Le Goff, age., s.71 
13 İrfan Erdoğan, Çağdaş Eğitim Sistemleri, Sistem Yay.,İstanbul, 1995, s.123 
14 Demirel, age., s. 104 
15 Le Goff, age., s. 41 
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           Çeşitli alanlarda bilimsel gelişmeler sağlamış olan isimler de 

karşılaştırılabilir. Örneğin 10. yy. da tıp alanında islâm âlimlerinden, İbn Sina’nın 

çalışmaları var idi. Aynı çağda tıp alanında hangi isimler vardı. Veya Avrupa 

bilim alanında karanlık çağını mı yaşamakta idi? gibi sorular ve bunlara verilecek 

cevaplar ile karşılaştırmalar yapılabilir. 

       Örneğin, Polonyalı astronom Micolaj Kopernik İtalya’da öğrenim görmüştür. 

1473-1543 yılları arasında yaşayan Kopernik, gezegenlerin güneş çevresinde 

döndükleri bilgisine ulaşmıştır. 

        Alman Johannes Kepler (1571-1630) ve İtalyan Galilei (1564-1642) 

gökbilimcidir. Galilei, Venüs gezegeninin güneş çevresindeki hareketinin çeşitli 

evrelerini bulmuş olup, fizik bilimi ile ilgilidir16.  

        Osmanlı Devleti’nde ise, Ali Kuşçu 1473 senesinde Fatih Camiine güneş 

saati yapmıştır.17 

        Şerafettin Sabuncuoğlu 1386-1470 seneleri arasında yaşamış dünya çapında 

bir hekimdir. Amasyalı olan Sabuncuoğlu’nun Cerrahname-i Haniye isimli eseri 

vardır. Eserinde tıbbi müdahalelere ait resimlere yer vermiştir. Ayrıca deneysel 

hekimliğe ait örnekler sergilemiştir. Bunun yanı sıra aynı dönemde tıbbi alanda 

Altuncuzade ve Şükrullah Şirvani isimleri bulunur18.  

            Avrupa’da ise hemen aynı asırlarda, William Harvey, de İngiliz tıp alimi 

olup, 1578-1657 seneleri arasında yaşamıştır. 1616 senesinde kanın bedenimizde 

dolaştığını bulmuştur19.    

 

         2.3. İktisat Tarihi Konusunda Uygulanabilecek Karşılaştırmalı Eğitim 
 

           Tarihin en eski devirlerine gittiğimiz zaman tarımın iktisadi sahada en 

başta gelen uğraş olduğu görülür. Bu durum yakın tarihimize kadar  devam 

etmiştir. XVIII. yy.da ortaya çıkan endüstrileşme ve sanayinin ham maddesinin 

büyük bir kısmını da tarımsal ürünler oluşturmaktadır. Günümüze yaklaştıkça 

                                                
16 Le Goff, age., s.54 
17 Aykut Kazancıgil, Osmanlılarda Bilim ve Teknoloji, Ufuk Kitapları, İstanbul, 2000,s.92 
18 Kazancıgil, age., s.96-98 
19 Le Goff, age.,s.54 
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tarımın meslek grupları içindeki yerinin diğer meslek dallarında çalışanlara oranla 

azalmaya başladığı ifade edilebilir. 

 XV. ve XVI. yüzyıllarda tarıma bağlı olarak çeşitli devletlerin farklı 

sistemler geliştirdiği görülmektedir. Osmanlı Devleti’nde tımar sistemi uzun yıllar 

toprağın işlenmesi açısından ve askeri alanda önemini korumuştur.  

 Osmanlı Devleti’nde fethedilen yerlerin artması sonrasında, askerin bu 

toprakları koruması ve işlemesi düşünülmüştür ve topraklar askerlere 

bölüştürülmüştür. Daha önce aylık alan askerler bu sistemle (Tımar) toprak 

almıştır20 

Aynı yüzyılda diğer devletlerde: 

           Rusya’da çok geniş topraklarda çiftçiler tarımla ilgilenmekte idi. XVI. yy. 

dan itibaren Çar toprağın asıl sahibi gibiydi. Köylüler yalnız cizye vermekteydi ve 

toprağı işlemekte serbestti. Merkezde bulunan askerler harp esiri köleler ile 

topraklarında çalıştırmak için tuttukları köylülere sahip idiler. Avrupa’da ise 

derebeylikler vardı. Fiyatların XVI. yy. da artması sonucunda derebeylerin 

masrafları artmış ve köylülerden aldıkları kiraları da artırmışlardır. Avrupa’da 

geniş topraklara sahip olan derebeylerin bu toprakları köylüye kiraladığı 

görülmektedir21. Avrupa’da XVI. yy.dan sonra derebeylikler yıkılarak merkezi 

krallıklar kurulmuştur. 

         Feodalizm Avrupa’da ortaçağda yaygın bir uygulama olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Kral ile halk ve lord ile vassal’lar bir çeşit mukavele ile birbirlerine 

bağlı idi.  

       Çin’de toprak rejimine bakıldığında da benzer uygulamaların olduğu görülür. 

Lord, yani toprak sahibi köylüyü koruyor ve toprağında çalıştırıyordu. Fakat 

doğudaki toprak sahipleri batıdakilerin statüsünde değildi ve gücü ve etkisi daha 

dardı.  Çünkü doğudaki lord lar her an değiştirilebilirdi. Feodal Avrupa, doğuda 

yer alan Çin ve Hindistan’dan daha fakir bir halde idi22.   

                                                
20 J.Von Hammer, Osmanlı İmparatorluğu Tarihi, I. Cilt, İlgi Kültür Sanat Yay., İstanbul, 2007, 
s.43 
21 Seıgnobos, age.,s. 254,255 
22 Sander, age.,s.74,75 
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        İktisadi alanda yapılabilecek karşılaştırma örnekleri çoğaltılabilir. İlk banka, 

ilk bütçe, kullanılan paralar vb. unsurlar karşılaştırılabilir.       

2.4.  Askeri Tarih Konularında Yapılabilecek Karşılaştırmalı Eğitim        

         Tarih bilimi içerisinde savaşların önemli bir yeri vardır. Çeşitli devletlerin 

birbiri ile olan mücadeleleri tarihin konusu içindedir. Bu mücadelelerden bazıları 

uzun yıllar devam etmiştir. Buna, Avrupa’da gerçekleşen yedi yıl savaşları ve 

otuz yıl savaşları örnek verilebilir. Osmanlı Devleti de, farklı tarihlerde, farklı 

devletlerle mücadele etmiştir. 18. ve 19. yy. da özellikle Rusya ve Avusturya ile 

uzun süren savaşlar yaşanmıştır. Burada dikkat çeken husus meydana gelen 

savaşların çok boyutlu değerlendirilmeyişidir. Objektif bir değerlendirme 

karşılaştırmalı bir yaklaşımla yapılabilir. Bağımsız değişkenlerin incelenmesi 

olayın daha net anlaşılmasına ve tarafsız bir değerlendirme yapmaya imkan 

tanıyacaktır. Bu bağımsız değişkenler; devletlerin savaş araç gereç ve 

donanımları, ordudaki asker sayıları ve ekonomik yapıları şeklinde sıralanabilir.   

        Tarih sahnesinde rol oynayan çeşitli devletlerin askeri açıdan potansiyelleri 

bilinmeden devletler arası ilişkilerin boyutlarını anlamak güç olacaktır. Bilindiği 

üzere tarihte devletler arasında üstünlük kurma mücadelelerinin yoğun bir şekilde 

yaşandığı görülür. Bu mücadelelerin sağlıklı bir şekilde geniş açıdan 

değerlendirilebilmesi karşılaştırmalı yaklaşım ile mümkün olacaktır. Örneğin 

Rusya’da nüfusun 18. yy. başlarından itibaren hızla arttığı görülür. Dolayısıyla 

nüfusun artışı Rus ordusundaki asker sayısındaki artışı da beraberinde getirecektir. 

 

1719 senesinde Rusya’da nüfus: 15.400.000 

1800 senesinde: 35.500.000 

1850 senesinde:68.500.000 

1857 senesinde: 126.400.00023 

        Rusya’nın 19. yy. daki askeri alanda ilerlemesinde bu tablo göz önüne 

alınmalıdır.  

          Askeri sahada ordularda yer alan askeri sistemi ve askerlerin giysileri ile 

kullandıkları silahlar karşılaştırılabilir: 
                                                
23 Tahir Tamer Kumkale, Tarihten günümüze Türk Rus İlişkileri, İrfan Yay., İstanbul, 1997 
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        XII. yy.da Avrupa’da şövalyeleri görmekteyiz. Şövalyelik Avrupa’da bir 

sınıf teşkil ediyordu ve bu sınıfa girmek için bir şövalyenin onayı gerekiyordu24. 

Şövalyeler hem askeri,  hem siyasi ve idari alanda saygın ve etkili kişiler haline 

gelmeye başlamıştır. Şövalyeler feodalizmin de temelini oluşturmuştur25.  

         XIV. yy.da Avrupa’da ücretli askerlik yaygınlaşmaya başlamıştır. 

Kendilerine bir miktar ücret ödenen askerler sınırsız olarak askerlik hizmetinde 

bulunacaklardır.  

        Savaş atlılar tarafından yapılmaktaydı. Madeni bir zırhı olan asker, mızrak 

kullanmaktaydı. XIV. Yy.dan itibaren bütün vücudu örten zırhlar kullanılmaya 

başlandı. Baş migferle korunmaktaydı26. 

        Fransa’da 1690 dan itibaren kral her bölgede kura ile tesbit ettiği insanlardan 

eyalet milisleri ni oluşturmuştur27. Fransa’da gönüllülerden oluşan ordu, 1791 de 

milli muhafızların da katılımı ile gelişmiştir. 1798 de 20-25 yaş arası gençlerin 

askere alınması ile daha çok askerin toplanılması sağlanılmaya çalışılmıştır28. 

        Çalışmamızda son olarak, sanat tarihi açısından, yapılabilecek karşılaştırma 

örneği sunmak istiyoruz. İtalya’da Roma ve Torino gibi kentler başta olmak üzere 

XII. yy. başında “Barok” bir sanat üslubu olarak gelişmekteydi.  XVII. yy.da ise 

Avrupa’da yaygın olduğu görülür. Barok’un, mimarlık, heykel, resim, yazı ve 

müzik gibi alanlarda da etkisi görülüyordu29. Osmanlı Devleti’nde ise, XVIII. 

yüzyılda Osmanlı mimarisinde özellikle, camilerde, çeşmelerde barok uslubu 

görülmeye başlanmıştır30.  

 

 

 

 

 

                                                
24 Charles Seıgnobos, Avrupa Milletlerinin Mukayeseli Tarihi, Çev.samih tiryakioğlu, Varlık 
yay.İstanbul, 1960, 
25Sander,age., s.72 
26 Seıgnobos, age.,s. 182 
27 Seıgnobos, age.,s.270 
28 Seıgnobos, age., s.310 
29 Le Goff, age., s. 51 
30 Ortaylı, age., s.53 



 14 

                      

 

 

 

 

                   SONUÇ 

 

            Tarih öğretiminde karşılaştırmalı öğretimin kullanılması ile ilgili olarak 

çalışmamızda bahsedilen örnekler çoğaltılabilir. Günümüzle, tarihteki olay ve 

olgular kıyaslanabileceği gibi, aynı tarihte farklı devletler arasında yaşanan tarihi 

hadiseler de karşılaştırılabilir.  

 

 Karşılaştırmalı eğitimin tarih öğretiminde kullanılmasında, genel kültür 

önemli rol oynamaktadır. Bilindiği üzere öğretmen yetiştirmede, meslek bilgisi, 

formasyon ve genel kültür temel unsurlardır. Karşılaştırmalı eğitimin geniş bir 

şekilde uygulanabilmesi genel kültürün gelişmişliği ile yakından ilgilidir. Bu 

nedenle öğretmenlerin çeşitli alanlarda artan bilgi ve tecrübeleri ile yapacakları 

karşılaştırmalar öğrencilerin ilgisini kazanmada önemli bir rol oynayacaktır. 

Karşılaştırma yapılabilmesi için siyasi, idari, ekonomik ve kültürel konularda 

günümüzdeki gelişmelerin yakından takip edilmesi önemlidir. Öğretmenlerin 

gündemi yakından takip etmesi, karşılaştırmalı eğitimin uygulanmasına fayda 

sağlayacaktır. 
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