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 Bu araştırmada, ilköğretim 6. ve 7. sınıflarda Türkçe öğretim programı ve ders 

kitaplarındaki metinler ile Sosyal Bilgiler dersi tarih konuları ile ilişkilendirilerek, eski 

ve yeni öğretim programları ve ders kitaplarındaki benzerlik ve farklılıkların ortaya 

çıkarılmasına çalışılmıştır. Bu sebeple çalışma 1998- 2004 ile 2004 – 2010 dönemleri 

içerisinde eski ve yeni öğretim programı ve ders kitapları üzerinde yoğunlaşmıştır. 

Literatür taraması yöntemi ile yapılan bu çalışma; giriş, kuramsal açıklamalar ve ilgili 

araştırmalar, yöntem, bulgular ve yorum, sonuç ve öneriler olmak üzere beş ana 

bölümden oluşmuştur.  

 Çalışmanın amacı ilköğretim 6. ve 7. sınıflarda uygulanmış olan Türkçe ders 

kitaplarında yer alan metinlerdeki içeriklerin ilköğretim 6. ve 7. sınıflarda uygulanmış 

Sosyal Bilgiler dersinin tarih konuları ile ilişkilendirilerek eski ve yeni müfredat 

açısından karşılaştırarak benzerlik ve farklılıklarını ortaya çıkarmaktır., 

 Çalışma betimsel doküman analizi çalışmasıdır. Araştırma sürecinde çalışmanın 

amacına yönelik mevcut kaynaklar bulunmuş, her kaynak dikkatlice incelenmiş, gerekli 

bilgiler not alınmış ve notlardan yola çıkarak değerlendirme işlemi yapılmıştır.  

 Araştırma sonucunda, Türkçe ders kitaplarında yer alan metinlerinde tarih 

konularının büyük ölçüde; Atatürk ve Atatürkçülük, milli kültür öğeleri, belirli gün ve 

haftalar doğrultusunda milli kurtuluş günlerinden ibaret olduğu, Türkçe eski ders 

kitaplarında tarih konusu olarak efsanelerin yer almasına karşın yeni müfredatta 

Türklere ait efsanelere yer verilmediği, Türkçe eski ders kitaplarında yer alan sosyal 

bilgiler dersinin tarih konularının tarihten ders almak ya da şanlı başarılarla gurur 
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duyulması amacıyla yer aldığı, Türkçe yeni ders kitaplarındaki metinlerde ise tarih 

konularını tanıtmak amacıyla yer aldığı, neredeyse Türkçe ve Sosyal Bilgiler 

programlarında tarih konuları açısından herhangi bir ilişkinin bulunmadığı 

belirlenmiştir. 

 

Anahtar Kelimleler: Türkçe Dersi Metinleri, Sosyal Bilgiler, Müfredat, Tarih 

Konuları, Ders Kitabı, Öğretim Programı  
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ABSTRACT 

 

6th AND 7th GRADE OF THE TEXT IN TURKISH OF SOCIAL HISTORY 

COURSE INFORMATION THEORY OLD AND NEW CURRICULUM BE 

ASSOCIATED WITH COMPARATIVELY INVESTIGATION IN TERMS 

 

Burcu BİROL 

 

Master Thesis, Department of Elementary Education 

Supervisor:Asistant Prof. Zekiye ÇAĞIMLAR 

                                                        May 2010, 161 pages 

 

In this study, primary 6th and 7th grade Turkish education programs in 

classrooms and textbooks in social studies and history texts and the issues associated 

with the old and new curricula and textbooks have been trying to uncover the 

similarities and differences. For this reason the curriculum and textbooks from the 

periods 1998- 2004 and 2004-2009 must be accessed. Formed by a literature survey 

method, this study is composed of five main sections that are the introduction, 

theoretical explanations and research, methods, findings and interpretations, 

conclusions and recommendations.  

 

           The aim of this study is to reveal similarities and differences of Turkish 

textbooks  for 6th and 7th grades that have been applied to the contents of the text in 

Turkish textbooks of primary 6th and 7th grades applied social science lessons in 

history class issues associated with the old and the new curriculum in terms of the 

comparison. 

   

This study is a descriptive document analysis. During research, available 

resources for the aim of the study are found, each source examined carefully and the 

necessary information, taken and notes set out for the evaluation process to be carried 

out. As a result, in Turkish textbooks, the texts of history subjects usually from Ataturk 

and Kemalism, the national cultural items, on certain days and weeks in line with the 

national liberation day. Although in old Turkish textbooks the subjects of history 

consist of legends, on the other hand the new curriculum does not give place to legends 
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of the Turkish people. In old Turkish textbooks, the history subjects of social studies 

lesson take part in order to take lessons from history or to be proud of the glorious 

achievements on the contrary in the new Turkish textbooks the historical texts were 

placed for introducing history subjects. And it is almost determined that there is no 

relationship between the history subjects in Turkish and Social Science curriculums. 

However there are minimal common similarities in the study but these are so small that 

they do not affect this study. 

 

Keywords: Turkish Lesson Texts, Social Sciences, Curriculum, History topics, 

Textbook, educational programme 
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ÖNSÖZ 

Toplumun temel hedeflerinden birisi, geleceğe dair tüm umutlarını geçmişten 

aldığı ders ile gelecek kuşaklara aktarmaktır. Toplum bu hedefini eğitim ve öğretimle 

birlikte gerçekleştirme çabasına girmektedir.  Bu beklentiyi eğitim ve öğretimde 

gerçekleştirme görevi ise özellikle ders kitaplarına verilmiştir. İlerleyen teknoloji ve 

bilgi çağı, gelişen eğitim politikalarıyla sürekli değişen öğretim programları ile birlikte 

ders kitapları da kendini yenilemektedir. İlköğretim ikinci kademesinde 2004 yılından 

itibaren 6. Sınıf ders kitaplarından başlayarak kademeli olarak müfredatlar ve ders 

kitapları değişmiştir. 

Bir mihver ders olan Sosyal Bilgiler dersi, Vatandaşlık ve İnsan Hakları, 

İletişim, Teknoloji, Ekonomi, Tarih ve Coğrafya gibi farklı disiplin ve bilimlerden 

oluştuğundan oldukça zengin bir içeriğe sahiptir. Hazırlanan eski ve yeni öğretim 

programlarında Sosyal Bilgiler dersi programının içeriğinde meydana gelen 

değişiklerden tarih konularında konu dağılımı, dil ve anlatımı, öğretim yöntem ve 

teknikleri açısından farklılıklar görülmektedir.  

İlköğretimde bir beceri dersi olan Türkçe dersi programında, öğretim yöntem ve 

tekniklerine yönelik bakış açıları değişse dahi program hazırlanırken seçilecek metin 

içeriklerinin mihver derslerin konularına yönelik olması gerekliliği değişmemiştir.  

Bu çalışma, hem eski hem de yeni müfredatları açısından Türkçe ders 

kitaplarında yer alan metinlerin seçimlerinde Sosyal Bilgiler dersinin tarih konularından 

ne kadar yararlanıldığı ve her iki dersin programları arasında ilişkinin anlaşılması 

açısından faydalı olacağı inancındayım.  

Bana çalışmamın her aşamasında bilimsel içeriğinin değerli olmasını idrak 

ettiren, bilgi deneyim ve sabrıyla her zaman yanımda olan, yardımlarını esirgemeyen ve 

hayatımda örnek aldığım değerli danışmanın Sayın Yrd. Doç. Dr. Zekiye 

ÇAĞIMLAR’a, büyük sabrı, bilgisi ve yönlendirmesiyle benden yardımlarını 

esirgemeyen değerli hocam sayın Prof. Dr. Bülent ÇUKUROVA’ya teşekkür etmeyi 

borç bilirim. 

 

Burcu BİROL 
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BÖLÜM I 

GİRİŞ 

Bu bölümde, araştırmanın problem durumu, amacı ve alt amaçları, önemi, 

sayıtlıları, sınırlılıkları ve ilgili terimlerin tanımları üzerinde durulmuştur.  

1.1. Problem Durumu 

“Eğitim, bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak 

istendik değişme meydana getirme sürecidir.” 

Eğitim ve öğretim hayatın tarihi geçmişini incelemek ve gelişmeleri izlemek 

günümüz problemlerine ışık tutmasını sağlamak yönünden önemli görülmektedir. Bizi 

bu bilgilere götürecek olan tarih bilimidir. Bu nedenle eğitim terimine açıklık getirmek 

gerekmektedir. Eğitim, her neslin kendisinden sonra geleceklere, o güne kadar ulaşılmış 

gelişme merhalesini korumak, mümkünse yükseltmek niteliğini kazandırmak amacıyla 

verdiği kültürdür. Kültür ise toplumdan topluma geçen bilgiyi, sanatı, ahlakı, imanı, 

hukuku, örf ve adeti insanın toplumun bir üyesi olması dolayısıyla kazandığı bütün 

kabiliyet ve alışkanlıkları kapsayan karmaşık bir bütündür (Türkoğlu, 2002:31). 

 Eğitim bir noktada bireyin sosyalleşmesi sürecidir. Birey buna bağlı olarak 

sosyal bir varlıktır. Birey, içinde bulunduğu toplumun örf, adet ve geleneklerini 

yaşamak ve aktarılması gerekenleri yaşamak durumundadır. Eğitim bireylere kültürel 

değerlerin bireye kazandırılması sürecidir ki zaten birey de kültürel bir varlıktır. 

Bireylerin çevresiyle girdiği etkileşim sonucunda gerçekleştirdiği öğrenmeler eğitimin 

kapsamında yer alır. Bu nedenle eğitim kültürle ve toplumla ilişkili bir kavramdır. 

Hangi eğitim türü ve kademesinde olursa olsun bir takım ortak genel amaçlar vardır. 

Bunlar; 

• Bireylere bilgi ve beceri kazandırmak 

• Toplumun yaşamasını ve kalkınmasını devam ettirebilecek nitelikte 

değerler üretmek 

• Eski ve yeni değerleri bağdaştırmak 

• Toplumdaki değerlere süreklilik ve esneklik kazandırmak 

• Çağ koşullarının gereklerine uygun ve geleceğe dönük yeni değerler 

üretmek 
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• Var olan değerlerin yitirilmesini önlemek. 

  

MEB 1739 sayılı 14.6.1973 tarihli Milli Eğitim Temel Kanunu’nda İkinci Kısım 

– Türk Milli Eğitim Sisteminin Genel Yapısı- Birinci Bölüm – Genel Hükümler- İkinci 

Bölüm – Örgün Eğitim- madde 22’ye göre; İlköğretim 6 – 14 yaş çocukların eğitim ve 

öğretimini kapsar, devlet okullarında parasızdır. İlköğretim, kız ve erkek bütün 

vatandaşlar için 1998-1999 öğretim yılından bu yana zorunludur. İlköğretimin amaç ve 

görevleri, milli eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak; (madde 23) 

Her Türk çocuğuna iyi bir vatandaş olmak için gerekli bilgi, beceri, davranış ve 

alışkanlıkları kazandırmak; onu milli ahlak anlayışına uygun olarak yetiştirmek; 

Her Türk çocuğunu ilgi, istidat ve kabiliyetleri yönünden yetiştirerek hayata ve 

üst öğrenime hazırlamaktır 

(http://www.etarih.net/tr/kanunlar/milliegitimtemelkanunu1739.html). 

Ortaöğretimde Tarih, Coğrafya, Sosyoloji gibi derslerde ele alınan bazı konular 

ilköğretimin 4. – 8. yıllarında Sosyal Bilgiler dersi içinde, ilk üç yılda ise Hayat Bilgisi 

dersi içinde ele alınır. Ortak özelliği olan disiplinler arasında ilişki kurularak bir arada 

ele alınıp alanın genişletilmesi anlayışı geniş alanlı tasarım anlayışıdır. Türkiye’de en 

belirgin örneği Fen Bilgisi (Fen ve Teknoloji), Sosyal Bilgiler ve Hayat Bilgisidir. 

Bunlar mihver derslerdir ve diğer ifade ve beceri dersleri bunlarla ilişkili olarak ele 

alınır. Bu derslerin hem kendi içerisinde hem de diğer derslerle olan ilişkisinde ise 

disiplinler arası ilişki söz konusudur. 

Ülkemizde ilköğretim okullarının birinci evresinde ilk üç yıl Hayat Bilgisi, son 

iki yıl ise Sosyal Bilgiler ve Fen Bilgisi mihver derstir. Programda yer alan diğer ifade 

ve beceri dersleri bu mihver dersler etrafında geliştirilir (Erden, (tarihsiz): 22). 

Münire ERDEN’in verdiği örnek gibi (tarihsiz, 22) ,bir mihver ders olan Sosyal 

Bilgiler dersinde “ Cumhuriyeti Nasıl Kurduk” ünitesi işlenirken, bir ifade ve beceri 

dersi olan Türkçe dersinde de Cumhuriyetin kuruluşu ile ilgili bir öykü ya da şiir okuma 

parçası olarak seçilebilir. Türkçe öğretiminde konuların seçimi MEB tarafından 

yapılmakla beraber, ders kitaplarında yer alan konular daha çok Fen Bilgisi ve Sosyal 

Bilgiler derslerindeki konularla paralellik kurularak seçilmektedir. 

Bir beceri dersi olan Türkçe ders kitaplarında yer alacak metinler, Sosyal 

Bilgiler dersi gibi mihver derslerinin ünite ve konularına paralel oluşturacak şekilde 

hazırlanmaktadır. Bu paralellik ile öğrencilerde, eski programda hedef ve davranışların 

yeni programda ise kazanımların tam anlamıyla kazandırılması, pekiştirilmesi 

http://www.etarih.net/tr/kanunlar/milliegitimtemelkanunu1739.html)
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amaçlanmaktadır. Ayrıca öğrencilere mihver derste kazandığı davranışları beceri 

dersinde ortaya koyma fırsatı verilmektedir.  

Tazebay ve Çelenk editörlüğünde hazırlanan “Türkçe Öğretimi- İlke- Yöntem- 

Teknikler” adlı eserinde öğrencilerin çalışma sürecinde, okuma ve yazma becerileriyle 

bilgi elde etmesinde, Türkçenin temel becerilerinden olan, okuma ve yazma becerisi 

Sosyal Bilgiler dersinde de kullanılması gerektiğini vurgularken kütüphaneden ve 

kütüphanedeki kaynaklardan nasıl yararlanılacağına ait çalışmaların Sosyal Bilgiler 

alanında olmakla birlikte, dil eksenli çalışmalar olduğunu, bu derste yapılan 

çalışmaların aynı zamanda Türkçe çalışmaları olarak da düşünülmesi ve bütünleşmesi  

gerektiğini belirtmiştir (Tazebay, Çelenk, 2008, 395).  

Türkçe ve Tarih derslerinin birbiriyle ilişkilendirilmesine uygun olarak Adil 

Türkoğlu’nun Öğretmenlik Mesleğine Giriş” adlı kitabında S. İlhan’dan aldığı bilgide 

Unesco’nun açıklamalarına göre bu insan topluluğunun kendi tarih gelişimi konusunda 

sahip olduğu şuurdur. Türkçe Türklerin bir kültür unsurudur: Tarih, örf-adet-gelenekler, 

duyarlılık, moral, eğitim, disiplin de aynıdır (Türkoğlu, 2002, 32). 

Sosyal Bilgiler dersi, geçmişten haberdar bugünü yakından takip eden bireyler 

yetiştirmek, Türkçe dersi, bu bireylerin, geçmiş, bugün, gelecek arasındaki iletişim 

becerilerini gerçekleştirmeye çalışır (Şiringel, 2006, 6). 

Tarih bilincinin yerleştirilmesinde asıl görev Sosyal Bilgilere aittir. Ancak bu 

bilgiler etkili bir biçimde sunma, onlar kuşaktan kuşağa aktarma becerilerinin 

kazanılmasında ise görev Türkçe dersine düşmektedir.  

Türkçe dersi de Sosyal Bilgiler dersi gibi bireyin sözel/ dilsel zekâ, Sosyal/ 

kişilerarası zekâ ve içsel zekâ alanlarını geliştirmeye yönelik bir derstir. Zekâ alanları 

bakımından ortaklık gösteren her iki ders programlarının karşılaştırılarak incelenmesi 

akademik açıdan oldukça önemlidir.  

Bu çalışmada; İlköğretim 6. ve 7. sınıflardaki Sosyal Bilgiler ders kitabında yer 

alan tarih konularının amaçları, tarih ünitelerin kazanım (hedef ve davranış) düzeyleri 

açısından Türkçe ders kitaplarında yer alan metinler ile ne kadar ilişkili olduğu ortaya 

konmaya çalışılmıştır. 2006 yılından itibaren uygulanmaya konan yeni öğretim 

yaklaşımı ile müfredat “ Tema”lara ayrılmakta ve farklı derslerin kazanımları bir araya 

getirilmektedir. Sosyal Bilgiler dersinde öğrencilerin bilgiyi anlamlandırması, 

ilişkilendirmesi ve üst düzey bilişsel becerilere ulaştırması bakımından Türkçe dersinin 

özel ve genel amaçlarından faydalanılmaktadır.  
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2006 yılı öncesine kadar “ Davranışçı Öğrenme Yaklaşımı”nı temel alarak 

hazırlanan öğretim programları 2006 yılından itibaren “ Yapılandırmacı Öğrenme 

Yaklaşımı” temel alınarak hazırlanmıştır. Eğitim ve öğretimdeki anlayış farklılığı 

dolayısıyla ders programlarının ve bu anlayışlarla hazırlanan Türkçe ve Sosyal Bilgiler 

ders kitapları eski ve yeni müfredatları açısından da karşılaştırılarak incelenmiştir. 

Türkçe ders kitaplarında yer alan metinlerin eski ve yeni öğretim programları ile Sosyal 

Bilgiler ders kitaplarındaki Tarih ünite ve konuları karşılaştırılmalı olarak 

ilişkilendirilmeye çalışılmıştır.  

Yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda araştırmamızın problemi 

“İlköğretim Türkçe öğretim (6. ve 7. Sınıflar için) programları ve ders kitaplarında yer 

alan metinlerin Sosyal Bilgilerin Tarih konuları ile ilişkilendirilmesi nasıldır?” olarak 

belirlenmiştir. 

1.2. Araştırmanın Amacı   

 Bu araştırmanın genel amacı, Sosyal Bilgiler Tarih konularının Türkçe ders 

kitaplarında ne kadar yer aldığını ortaya çıkarmaktır. Türkçe ders kitaplarının eski 

(1998- 2004) ve yeni (2004- 2009) programı ve ders kitapları ile Sosyal Bilgiler ders 

kitaplarının eski (1998- 2004) ve yeni (2004- 2009) programı ve ders kitaplarında tarih 

konuları arasındaki benzerlik ve farklılıkları ortaya çıkarmaktır.  

Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara yanıt aranacaktır. 

1.   2008 – 2009 Eğitim Öğretim Yılı Milli Eğitim Bakanlığı 6. ve 7. Sınıf 

Sosyal Bilgiler Dersi Ünite ve Kazanımları nelerdir? 

2. 2004 – 2005 Eğitim Öğretim Yılı Milli Eğitim Bakanlığı 6. ve 7. Sınıf Sosyal 

Bilgiler Dersi Ünite ve Kazanımları nelerdir? 

3.  2008 – 2009 Eğitim Öğretim Yılı Milli Eğitim Bakanlığı 6. ve 7. Sınıf 

Türkçe Dersi Ünite ve Kazanımları nelerdir? 

4. 2004 – 2005 Eğitim Öğretim Yılı Milli Eğitim Bakanlığı 6. ve 7. Sınıf Türkçe 

Dersi Ünite ve Kazanımları nelerdir? 

5. İlköğretim 6. ve 7. sınıf Sosyal Bilgiler ile Türkçe öğretim programlarının 

genel çerçevede benzerlik ve farklılıkları nelerdir? 

6. İlköğretim 6. ve 7. Sosyal Bilgiler dersi eski programında yer alan tarih 

üniteleri ve kazanımları nelerdir? 
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7. İlköğretim 6. ve 7. Sosyal Bilgiler dersinin yeni programında yer alan tarih 

üniteleri ve kazanımları nelerdir? 

8. İlköğretim 6. ve 7. sınıfların Türkçe ve Sosyal Bilgiler dersinin eski 

müfredatında ilişkilendirilmiş konular var mıdır? 

 9. İlköğretim 6. ve 7. sınıfların Türkçe ve Sosyal Bilgiler dersinin yeni 

müfredatında ilişkilendirilmiş konular var mıdır?  

10. İlköğretim 6. ve 7. sınıfların Türkçe ve Sosyal Bilgiler dersinin 

ilişkilendirilmesinde eski ve yeni programına göre farklılıklar var mıdır? 

1.3. Araştırmanın Önemi  

Yapılan çalışmanın 1998 ve 2004 ilköğretim Türkçe ve Sosyal Bilgiler 6. ve 7. 

sınıf öğretim programlarının anlaşılmasına ve Türkçe ders kitaplarındaki metinlerde yer 

alan Tarih konularının içerik bakımından karşılaştırılmasının Sosyal Bilgiler, Türkçe 

öğretmenlerine, disiplinler arası işbirliğini konu alan ders kitabı yazarlarına ve bu yönde 

çalışma yapacak kişilere yardımcı olacağı düşünülmektedir. 

Bu araştırmada 6. ve 7. sınıf Türkçe ders kitaplarında yer alan metinlerin eski ve 

yeni öğretim programları ile Sosyal Bilgiler ders kitaplarındaki Tarih ünite ve konuları 

karşılaştırılmalı olarak araştırılmıştır. Gelişen teknoloji ile birlikte bilgiler değişmekte 

hatta bir günde eskimektedir.  Geleneksel olarak öğretmen merkezli eğitim, artık çağa 

ayak uyduramamıştır. İlköğretimde aktif öğrenme yöntemlerinin yaygın olarak 

kullanılmaya başlamasına, öğrencini performansına dayalı öğretim tekniklerine cevap 

veremeyen eski ders kitapları düzeltilerek yeni program olarak 2005-2006 eğitim – 

öğretim yılından itibaren kademeli olarak kaldırılmış, yerine çağdaş öğretim yöntemleri 

ile zenginleşen ders kitapları eğitim dünyasına girmiştir.  

Amaçları arasında yer alan; “Vatan” kavramının anlamını bilmek, İlk Çağda 

Anadolu’da kurulan uygarlıkları tanımak, İlk Çağda Anadolu’da kurulan uygarlıkların 

yerini ayırt etmek, Türklerin ilk yurdu ile ilgili olayları bilmek,  Tarihteki başlıca Türk 

devletlerini tanımak, Tarihteki başlıca Türk devletlerinin yerini ayırt emek, Osmanlı 

Devleti ile ilgili başlıca olay ve olguları bilmek,  Atatürk’ün ulusal tarihimize verdiği 

önemi fark etmek v.s olan Sosyal Bilgilerin tarih konuları Türk Eğitim Sisteminin “Her 

Türk çocuğuna iyi bir vatandaş olmak için gerekli temel bilgi, beceri, davranış ve 

alışkanlıkları kazandırmak, onu milli ahlak anlayışına uygun olarak yetiştirmek “ özel 

amacı ile ayrıca “ Eğitim sistemimizin her derece ve türü ile ilgili ders programlarının 
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hazırlanıp uygulanmasında ve her türlü eğitim faaliyetlerinde Atatürk İnkılâp ve İlkeleri 

ve Anayasada ifadesini bulmuş olan Atatürk milliyetçiliği temel olarak alınır.” temel 

ilkesi ile içerisinde oldukça önemlidir. 

Yukarıda belirtilen amaçları davranış haline getiren bireylerin ulusal duygusunu 

ve ulusal coşkusunu güçlendirmede kendi payına düşeni yapmak amacıyla Türkçe 

dersine büyük görev düşmektedir. Okullarımızda öğretim dili Türkçe’dir ve Türkçe 

derslerinin dışında diğer bütün dersler de Türkçe işlenmektedir. Her derste dinleme, 

konuşma, okuma ve yazma becerileri kullanılmaktadır. Bu becerilerin geliştirilmesi, 

doğru kullanılması Türkçe derslerinin önemini arttırmaktadır. 

12-13 yaş düzeyindeki bireylere okullarda Sosyal Bilgiler dersinin özel ve genel 

amaçlarıyla kazandıkları temel tarih kavramlarını, yurt ve tarih bilgisini / sevgisini daha 

anlamlı hale getirebilmesi, özümseyebilmesi ya da bu bilgilerden yola çıkarak kişisel 

görüş geliştirebilmesi için özgün ürünler ortaya koyabileceği fırsatlar verilmelidir. Ve 

bu fırsatları; okuduğunu anlatabilme, anladığını ifade edebilme ya da yazıya dökebilme, 

etkili bir biçimde anlatabilme, beden dilini kullanabilme gibi temel becerilere sahip 

olması gerekmektedir. İşte öğrencilerin Türkçe dersinde kazandıkları temel becerileri 

kullanarak ortaya koydukları ürünler, Sosyal Bilgilerin tarih gibi soyut bilgilerden 

oluşan konu kazanımlarının gerçekleşmesinde oldukça büyük önemli bir yere sahiptir. 

Türkçe ders kitaplarında yer alan tarih konuları şiir türündeki metinlerle daha 

coşkulu ve duygulu; anı, biyografi türündeki metinlerle daha anlamlı ve kalıcı hale 

gelmektedir.  Ayrıca öğrenciler Sosyal Bilgiler dersinde öğretici bir dille edindikleri 

bilgiye farklı bir derste apayrı bir yazınsal türde rastlaması onların öğrenmedeki 

heyecanını arttıracak, bilgilerin olumlu transferi sağlanacaktır 

Bu sebeple, Sosyal Bilgiler öğretim programındaki tarih konularının Türkçe ders 

kitabı metinlerindeki yeri, hem eski hem de yeni müfredat açısından karşılaştırılması bu 

çalışmanın önemli bir özelliğidir.      

1.4. Sayıtlılar 

 Gerek dünyada gerekse ülkemizde tarih bilinci uluslaşma yolundaki en temel 

taşlardandır. Tarih bu misyonunu da büyük ölçüde ulusal dil bilinci ile 

gerçekleştirmektedir.  İlköğretim ikinci kademe öğretim programlarında bu iki bilinç 

Türkçe ve Sosyal Bilgiler dersleri aracılığı ile öğrencilere aktarılmaktadır. Bu nedenle 
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çalışmamızda incelenen ders kitaplarının ilgili oldukları programları ve programların 

içeriklerini karşılaştırmalı olarak yansıttığı varsayılmaktadır.    

1.5. Sınırlılıklar 

Bu çalışma 1998 – 2009 yılları arasında ilköğretim 6. ve 7. sınıflarda uygulanan 

Sosyal Bilgiler öğretim programı ile sınırlıdır. 

Bu çalışma 1998 – 2009 yılları arasında ilköğretim 6. ve 7. sınıflarda uygulanan 

Türkçe öğretim programı ile sınırlıdır. 

Araştırma 6. sınıflar eski ders kitapları için MEB, Talim ve Terbiye Kurulu 

Bakanlığının 22.05.2000 tarih ve 199 sayılı kurul kararıyla 2000- 2001 öğretim yılından 

itibaren beş yıl süreyle ders kitabı olarak kabul edilen, Prof. Dr. Cemalettin Şahin, 

Emine Yamanlar, Hamdi Göze tarafından yazılmış Sosyal Bilgiler ders kitabı ve 7. 

sınıflar eski ders kitapları için MEB, Talim ve Terbiye Kurulunun 23.05.2003 gün ve 

144 sayılı kararıyla kabul edilen, Güler Şenünver, Dr. Ezdihar Karabulut, H. Samim 

Kesim, Rifat Turgut, Nesime Ercan, Mustafa Küçükbaycan, Hasan Uslu, Aliye Akay 

tarafından yazılmış Sosyal Bilgiler ders kitabı ile sınırlıdır. 

Araştırma 6. sınıflar eski ders kitapları için MEB, Talim ve Terbiye Kurulu 

Bakanlığının 22.06.1992 tarih ve 174 sayılı kurul kararıyla ilköğretim okullarının 6. 

sınıflarında (ORTA 1) 1992 – 1993 ders yılından itibaren beş yıl süre ile ders kitabı 

olarak kabul edilen, Bahir Gürer tarafından yazılmış Türkçe ders kitabı,  MEB, Talim 

ve Terbiye Kurulu Bakanlığının 24.05.1993 tarih ve 218 sayılı kurul kararıyla 

Ortaokulların birinci sınıfları için beş yıl süreyle ders kitabı olarak kabul edilen, Nezihe 

Yıldız tarafından yazılmış Türkçe ders kitabı, MEB, Talim ve Terbiye Kurulu 

Bakanlığının 22.05.2000 tarih ve 191 sayılı kurul kararıyla kabul edilen, Nezihe Yıldız 

tarafından yazılmış Türkçe ders kitabı, 7. sınıflar eski ders kitapları için MEB, Talim ve 

Terbiye Kurulu Bakanlığının 22.05.2000 tarih ve 337 sayılı kurul kararıyla kabul 

edilen, Nezihe Yıldız tarafından yazılmış Türkçe ders kitabı, Türkçe eski ders kitapları 

için 1982 tarihli Kemal Demiray tarafından yazılmış Temeleğitim Okulları 6, 7, 8. Sınıf 

Türkçe Öğretmen Kılavuz kitabı ve 2001 tarihli Salih Başer ve Nuran Başer tarafından 

yazılmış İlköğretim Türkçe 6- 7- 8 Öğretmen Kılavuz Kitabı ile sınırlıdır. 

Araştırma 6. sınıflar yeni ders kitapları için MEB, Talim ve Terbiye Kurulunun 

28.06.2006 gün ve 281 sayılı kararıyla kabul edilen, Emine Genç, Mecit Mühim Polat, 

Samettin Başol, Niyazi Kaya, Hikmet Azer, Sevil Gökçe, Miyase Koyuncu, Abdülcelil 
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Gök, Abdullah Yıldız, Dilek Yılmaz, Adem Özcan tarafından yazılmış Sosyal Bilgiler 

ders kitabı ve 7. sınıflar yeni ders kitapları için MEB, Talim ve Terbiye Kurulunun 

19.04.2007 gün ve 95 sayılı kararıyla kabul edilen, Mecit Mühim Polat,  Miyase 

Koyuncu, Adem Özcan tarafından yazılmış Sosyal Bilgiler ders kitabı ile sınırlıdır. 

Araştırma 6. sınıflar yeni ders kitapları için MEB, Talim ve Terbiye Kurulunun 

28.06.2006 gün ve 278 sayılı kararıyla kabul edilen, Dr. Abdullah Erol, Abdülkadir 

Atlan, Serdar Arhan, Sema Başar, Bahadır Gülbahar, Sedat Kansu, Zeynep Gökben 

Kazancıoğlu, Songül Özaykut, Gülderen Öztrüker, Aslıhan Serin, Derya Yılmaz, 

Mihriban Yurt ve Yavuz Yüksel tarafından yazılmış Türkçe ders kitabı ve 7. sınıflar 

yeni ders kitapları için MEB, Talim ve Terbiye Kurulunun 19.04.2007 gün ve 96 sayılı 

kararıyla kabul edilen, Abdülkadir Atlan, Serdar Arhan, Sema Başar, Songül Özaykut, 

Gülderen Öztrüker, Derya Yılmaz, Yavuz Yüksel tarafından yazılmış Türkçe ders kitabı 

ile sınırlıdır. 

Bu çalışmada incelenen eski ders kitaplarında Sosyal Bilgiler müfredatı belli 

olduğu için konu farklılığı bulunmadığından 6. ve 7. sınıf düzeyinde birer ders kitabı 

incelenmiştir. Ancak eski Türkçe ders kitaplarında sınıf düzeylerinde daha fazla metin 

incelemek amacıyla birden fazla ders kitapları incelenmiştir.  

1.6. Tanımlar 

Tarih: İnsan topluluklarının geçmişteki yaşayışlarını, birbirleriyle olan ilişkilerini yer 

ve zaman göstererek, neden- sonuç ilişkisi içinde inceleyen ve sonuçlarını ortaya koyan 

bilimdir.  

Türkçe Dersi: Öğrencilerin anlama, yorumlama, iletişim kurma ve dili etkili kullanma 

becerilerini geliştiren beceri dersidir. 

Sosyal Bilgiler: Demokratik değerleri benimsemiş vatandaşlar olarak öğrencilerin 

içinde yaşadığı topluma uyum sağlamalarını ve öğrencilere bu bilgi birikimini yaşama 

geçirebilecek donanımlar kazandırmayı amaçlayan çalışma alanıdır ( M.E. B, 2006: 20). 

Ders Kitabı: Bir derste, bilgilerin öğrenciye aktarımı sürecinde öğrencinin yaş ve bilgi 

seviyesine uygun, öğretim programları esas alınarak hazırlanmış basılı eğitim aracıdır 

(Ceyhan ve Yiğit, 2004: 18). 

Öğretim Programı: Eğitim programı içinde yer alan ve eğitim programının amaçları 

doğrultusunda öğrenciye kazandırılmak istenilen; bilgi, beceri, tutum ve davranışların 

ders kümeleri içerisinde düzenlenmiş halidir.  
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Müfredat: Bir dersin yalnızca ünitelerinin ve konularının belirlendiği liste. 

Eğitim Programı: Eğitimin hedeflerine ulaşmak için yapılacak öğrencilerin her türlü 

öğrenmelerini sağlamaya yönelik etkinlikler düzeneğine denir.  

Yapılandırmacı Öğretim Yöntemi: Bilginin yeniden yapılandırılması ve transferi 

üzerinde duran, öğrenme sürecini öğrenen açısından ele alan, öğrenenin bilgiyi nasıl 

yapılandırdığını, nasıl öğrenildiğini önemseyen öğrenme yaklaşımıdır. 

Davranışçı Öğrenme Yaklaşımı: John Locke’un '' tabula rasa (boş levha) '' 

kavramından hareketle insanların boş birer levha olarak dünyaya geldiğini ve bu boş 

levhanın tamamen çevre tarafından biçimlendirildiğini esas alan, dış dünya 

gerçekliğinin bireye aktarılmasını amaçlayan öğrenme yaklaşımıdır.  
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BÖLÜM II 

KURAMSAL ÇERÇEVE VE İLGİLİ ARAŞTIRMALAR 

 Bu bölümde Türkçe eğitimi, Sosyal Bilgiler eğitimi, eğitim programı, Türkçe ve 

Sosyal Bilgiler eski ve yeni programları, ders kitapları ile ilgili açıklamalara yer 

verilmiştir.  

2.1. Kuramsal Çerçeve 

Bugünü anlamak için dünü bilmek, yarını kurmak için yine bugünü anlamak 

gerekir. Ziya Öztan’nın sözleriyle “ tarih dünü anlatmak değil, bugünden düne bakmak 

demektir. Bu da yarınlara bakmanın başka bir yoludur.” Tarih bugünü yorumlar, 

geleceğe ışık tutar (Bulunduğu Kaynak: Nas, 2000: 240). 

Davranışsalcılık eylemi davranışa indirgeyerek, toplumu doğayla özdeşleştirir 

ve nesne alanlarının yapısal farklılıkları karşısında kararlı bir bilinemezci tavır alırken, 

dilbilimi, simgesel olarak sağlanan davranış biçimlerinden, doğal yönü bütünüyle 

silmekte ve toplumu idealist bir biçimde bir simgeler bağlama yüceltmektedir. 

Dilbilimsel yaklaşım, sosyal olguları bütünüyle işaret sistemlerinin yanına koymaktadır 

(Habermas, 1998: 252). 

Bilim adamının alanı ne olursa olsun alanındaki uzmanlığı ancak temelde aldığı 

dil eğitimiyle sağlar. Türkçe dersi anlama gücü, anlatma becerisi, dinleme ve okuma 

alışkanlığı, algılama ve anlamlandırmaya sağlaması açısından bütün bilim dallarının alt 

yapısını oluşturur. İyi bir birey ve sağlıklı bir toplum için anadili ve edebiyatı yeterli ve 

doğru kullanmak zorundayız (Nuhoğlu ve Gökkaya, 2006: 1). 

Anadili öğrenmenin en temel özelliği, bilgiden çok beceri kazandırmayı 

amaçlamasıdır. Dinleme, konuşma, yazma etkinlikleri, bilgi vermekten çok 

uygulamalarla anlam kazanır. Çünkü dinleme, konuşma, okuma ve yazmanın ilke ve 

kurallarına ilişkin verilecek bilgiler ne denli önemli ve kapsamlı olursa olsun, bunların 

öğrencilerin yaşamlarında yerleşik davranışlara dönüşebilmesi için uygulamalarla 

sınanması gerekir (Sever ve arkadaşları, 2006: 18).  

2004 yılından itibaren Türkiye’nin eğitim sisteminde oldukça köklü değişiklikler 

yapılmaya başlanmıştır. İlköğretim birinci kademeden itibaren uygulanmaya konulan 

bu değişikliğin en önemli boyutu, var olan öğrenme anlayışını sorgulamaya ve yeni bir 
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öğrenme anlayışının temellerini atmaya yönelik olmasıdır (Öztürk,2006: 338). Hem 

Türkçe hem de Sosyal bilgiler yeni yetişeği etkinliğe dayalı olarak hazırlanmıştır. 

Etkinliğe dayalı bu yeni müfredat; öğrenci merkezlidir. Öğretmen, danışman ve 

yol göstericidir. Ayrıca her öğrencinin ilgi ve yeteneğine göre yetişekler süreç içinde de 

yeniden düzenlenebilir. Öğrenme yaşantılara dayandırılmalı, yaparak ve yaşayarak 

öğrenmelidir. Problem çözme temele alınmalıdır (Sönmez, 1997: 85 – 86). 

Bu yeni anlayış, Türkçe ve Sosyal Bilgiler öğretim programlarında; içerik, 

öğretmen ve öğrenci rolleri, ölçme ve değerlendirme, öğretim yöntem ve teknikleri, 

öğretim materyalleri gibi birçok açıdan eski anlayışa farklılık getirmektedir. Öğrenmeyi 

davranışlarla ortaya konulduğu sürece kabul eden eski anlayış yerini öğrenmeyi süreç 

içerisinde gözlemlemektedir.  

Milli Eğitimin yeniden yapılandığı bu sistemde temel olarak ele alındığı 

yapılandırmacılık Türk dilinin ve Halk edebiyatının yönelimleriyle özdeştir (…) 

öğrencilerin mevcut bilgilerini kullanarak yeni bilgi edinmelerini, öğrenmeyi ve 

kendine özgü bilgi oluşturmayı açıklayan bir öğrenme kuramıdır. Bu kuramın temelinde 

“ mevcut bilgi birikimi” olarak kastedilen, o toplumun diliyle verilmiş halkın yaşamını 

anlatan ebedi ürünlerdir. Bu ürünler de Türk Tarihinin başından bu yana süzülüp gelen 

Halk edebiyatıdır (Nuhoğlu ve Gökkaya, 2006: 1).   

Hedef, dolaylı yoldan eğitime katkı sağlamak, seviye de “ ilkokul” ise, tarihin 

öğretimi ancak masalı çağrıştıran üsluplarda yazılmış kitaplarla ve doğru seçilmiş 

örneklemelerle yapılabilir (…) Tarih öğretiminde genel olarak, üç temel amaçtan söz 

edilir: öğrenciye, geçmiş hakkında bilmesi gereken oranda ve çerçevede, geleneğe 

dayalı bilgiler vermek; çocuğa veya gence, içinde yaşadığı toplumu “ bugün”den ibaret 

olmadığını, uzun bir geçmişten geldiğini ve devam da edeceğini hissettirmek, toplumun 

erdemlerini, sanat yeteneklerini kavratmak, yeni bilgileri temel bilgilerle buluşturup 

özümsenmesine yardımcı olmak (Özbaran, 1998: 143-144). 

2.1.1. İlköğretim Okulları Türkçe Öğretimi 

Dil bireyin tüm akademik yaşantısını biçimlendiren bir olgudur. İlköğretimden 

başlayarak tüm eğitim basamaklarında ve daha sonra da bir yetişkin olarak sürdüreceği 

yaşamındaki başarısında temel belirleyicilerden birisidir anadili. Okullarda anadili 

öğretiminde temel alınan dil ölçünlü dildir. Ölçünlü Türkçe’ nin konuşulan ve yazılan 
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biçimleriyle öğrencilere kazandırılması gerekmektedir. Birey, değişik bölgesel ve 

bireysel dil türü kullanabilir ama toplum içinde ölçünlü dil kullanmalıdır. 

Çocuk hangi dil türünü edinmiş olursa olsun, okula başladığında ölçünlü dili 

düzenli bir biçimde öğrenecektir. Bu nedenle her birey kendi ulusunun bilimsel 

temellere dayalı anadili öğretimini almak zorundadır. Çünkü dil, toplum ve kültür 

iç içedir, birbirinden soyutlamak olanaksızdır. Atatürk de çağdaş toplumu yaratma, 

çağdaş toplumda ulus bilincini oluşturabilme, bu ulus bilinciyle kültürünü etkileyerek 

yeniden biçimlendirme sürecinde dilin önemi ve yerini kavramış, Türk toplumuna en 

uygun dilin Türkçe olduğunu vurgulamıştır. Böylece Cumhuriyet Dönemi ile birlikte 

gerçekleştirilen Türk Dil Devrimi ile konuştuğumuz anadilimiz Türkçe eğitim ve bilim 

dili olarak kabul edilmiştir (www.aof.anadolu.edu.tr/kitap/1998; s11). 

2.1.2. Türkçe Öğretiminin Tarihsel Gelişimi 

Seyhun TOPBAŞ editörlüğünde yayınlanan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim 

Fakültesi İlköğretim Öğretmenliği Lisans Tamamlama Programı Türkçe Öğretimi adlı 

kitapta Türkçe Öğretiminin Tarihsel gelişimi şöyle anlatılmaktadır. Türkçe, Türk 

toplumunun Cumhuriyet şemsiyesi altında toplanmasına kadar göçebe halk 

(Türkmenler ya da köylüler gibi) arasında kullanılan bir dil olmuştur. Bu döneme kadar 

Türkçe, Eski Türkçe (Orhon ve Uygur Türkçeleri), Karahanlı Türkçesi, Eski Anadolu 

Türkçesi dönemlerinde oldukça arı ve yalın bir dil olarak konuşulmuştur. 15. yy’dan 

sonra Türkçe, Arapça ve Farsça' nın etkisinde kalmış ve "Osmanlıca" adı altında yapay 

bir dil görünümüne bürünmüştür. Yazı dili de Arapça ve Farsça' nın etkisiyle doğal 

niteliğini yitirmiştir. 

Günümüze değin okullarda Türkçe öğretimi değerlendirildiğinde uzun 

yıllar Türkçe 'nin eğitim, edebiyat ve bilim dalı olarak rağbet görmediği 

bilinmektedir.Medreselerde İslam dini ve bilimlerini öğretmek amaçlandığı için 

Türkçe bir anadil öğretim konusu ya da dersi olarak düşünülmemiştir ama 

öğretim dili olarak zaman zaman kullanılmıştır. Sıbyan okullarında öğretilen 

Kuran ve Arap dili, çocukların Türkçe yazma ve okumalarını engelleyerek, 

Türkçe' nin benimsenmesini, bir bilim, yazı dalı olarak gelişmesini ve bilimsel 

olarak betimlenmesini engellemiştir. 

Gerek askeri uzmanlık okullarına öğrenci yetiştirmek gerekse devlete 

memur yetiştirilmesi amacıyla "Rüştiyeler" ve "Maarif Mektepleri" gibi 

http://www.aof.anadolu.edu.tr/kitap/1998
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ortaöğretim kurumları, II. Mahmut döneminde (1808-1839) açılmıştır. Bu 

okullarda Türkçe' ye önem verilmesi istenmiş ve Türkçe ilk olarak Rüştiye 

okullarında öğretim dersi olarak programa alınmıştır. Ne var ki, Türkçe' de 

kullanılan alfabenin Arap diline göre bir alfabe olması, Türkçe 'nin ses düzenini 

yansıtmaması öğrenmeyi güçleştirmiştir. Türkçe öğrenimi daha çok usta, çırak 

ilişkisi ve bireysel gayretlerle sürdürülmüştür. 

Tanzimat Döneminde genel öğretim veren okullara İdadi (Lise benzeri) 

eklenmiş (1873), öğretmen okulları gibi uzmanlık okulları açılmıştır. Bu yıllarda 

Türkçe' ye verilen önem artmıştır. Bazı aydınlar dilimizdeki sorunları farketmiş, 

sınırlı da olsa çözümler getirmeye çabalaşmışlardır. 1857'de Dr. Rüştü Türkçe 

'nin p,ç,j,g seslerini gösteren 35 harfli bir alfabe geliştirmiştir. Batı'dan tıp ve 

fen alanlarındaki bilim kitaplarının çevrilmesi sırasında da Türkçe' nin 

özleştirilmesi ve sadeleştirilmesi kararı alınmıştır. Maarif Nezareti 1861 yılında 

“Öğretim Dilini Türkçe” olarak belirlemiştir. Bu dönemde Türk Dilinde bilim 

dili terimleri yapılmış, edebiyat ve gazete dilinde konuşma diline yaklaşan bir 

yalınlaşma başlamıştır. Bu çabalar sürerken, diğer taraftan Arapça sözcüklerin 

yeğlenmesine, okullarda Türkçe derslerinde Arapça, Farsça kuralların 

öğretilmesine devam edilmiştir. Aydınlar Türkçe köklerden Türkçe eklerle 

sözcük türetmeyi düşünememiş olacaklar ki, Arapça köklerden sözcük türetme 

yolunu yeğlemişlerdir. Bu tutum, Türklere Türkçe öğretilmesi gereğinin henüz 

kavranamadığını göstermektedir. Maarif Nezareti, 1896 yılında yayımladığı bir 

genelgede bu anlayış yanlışlığına dikkat çekerek “Türkçe' nin kendine özgü 

kuralları olduğu, bunların da öğretilmesi gerektiği...” konusunda ilgilileri 

uyarmıştır. 

1909 yılında geliştirilen programlarla yazı, imla, kitap okuma, güzel 

konuşma gibi bilgi ve beceri dersleriyle Türkçe’ ye yer verilmiştir. 1911 yılında 

Sultaniye ortaöğretim kurumlarında dilin anlam ve yapı yönünden incelenmesi, 

güzel konuşma öğretilmesi amaçlanmıştır. Bu ilgi ve çalışmalar sonradan 

Türkçülük Akımı (Sonraları “Milli Edebiyat Akımı” adını aldı) niteliği 

kazanmıştır. Dilin Arapça ve Farsça kurallardan arındırılması savunulmuştur. 

Bu hareket Türkçe' yi oldukça sadeleştirmiş ve özleştirmiştir.  

1924 yılında hazırlanan programla Türk Edebiyatına ağırlık verilmiş bu 

esnada okuma ve yazılı anlatım becerilerinin gelişimi önemsenmiştir. Öykü, 

roman türlerinde yurt ve ulus konuları işlenmiştir. Dili Türkçeleşmiş, konuları 
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ulusal sorunlardan alınmış olan bu edebiyatın ürünleri okullarda çabuk 

benimsenmiştir. II. Meşrutiyet dönemine gelindiğinde sınırlı da olsa bu 

gelişmeler sürüp gitmiştir. 

Cumhuriyete kadar gelinen yıllarda, anadili eğitiminin okul 

programlarında çeşitli bilgi ve beceri yönleriyle bir yer aldığı ve amaca uygun 

bir yöntem kazanmaya başladığı görülmektedir; ama etkinlikleri ve yöntemi 

henüz gelişmiş ve yeterli sayılamaz. 

Kural öğretilmekle dilin iyi kullanılacağı sanılır, okuma-yazmanın 

sürekli ve yöntemli araştırmalarla, bir beceri olarak kazanılacağı bilinmezdi. 

Ders kitapları, eğiticilik yönünden zayıf olduğu gibi çeşit bakımından da zengin 

değildi. Dildeki yabancı sözcükler bu öğretimi çok güçleştiriyordu; sözlük, 

ansiklopedi gibi başvurma kitapları da pek azdı. 

Cumhuriyet yönetimi, Türkçeyi ulusal bağlardan biri olarak görmüştür. 

Dilin Türkçeleşmesi de hem uluslaşmak, hem demokratlaşmak yönlerinden 

önemsenmiştir. Cumhuriyet döneminde dil dersi ile eğitim öğretim ve kültür 

yaşantımızda önemli atılımlar olmuştur. Atatürk dili ulusal kimliğimiz için 

önemsemiştir. 1928 yılında Arap alfabesi bırakılarak, Latin alfabesine dayalı ve 

Türkçenin seslerini kapsayan bir alfabe yapılmıştır. Türkiye Büyük Millet 

Meclisince 1 Kasım 1928’de kabul edilen bu alfabe, o ders yılı okullarda 

öğretilmiştir. Ders kitapları bu alfabe ile yazılmıştır. 

Yeni alfabeyle yazım kılavuzu olarak, Milli Eğitim Bakanlığında kurulan 

Dil Encümeni’nce hazırlanmış olan “İmla Lugatı” kullanılmıştır. 1929 yılı okul 

programları Türkçe' nin anadili olarak benimsenmesi bakımından ayrıca önem 

taşımaktadır. 

Dil öğretim etkinlikleri bu anadil göz önünde bulundurularak, 

öğrencilere düşünme alışkanlığı kazandıracak nitelikte düzenlenmesi, konuşma 

ve yazma becerilerinin bütünlük içinde geliştirilmesi ve anadilinin doğru 

kullanılması gündeme getirilmiştir.  

Türkçe’ yi topluma kazandırabilmek için bu konuların uzmanlarının ve 

öğretmenlerinin de yetiştirilmesi sık sık vurgulanmıştır. Bu amaçla öğretmen 

okullarımızda ve Köy enstitülerimizde Türkçe öğretimine oldukça önem 

verilmiştir. 12 Temmuz 1932'de Türk Dili Tetkik Cemiyeti'nin (1936'da Türk Dil 

Kurumu olarak değiştirildi) kuruluşu ile dil seferberliği hız kazanmış, 
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kurumsallaşmıştır. 1935'ten sonra Türkçe'nin kökenine ve niteliğine ilişkin 

çalışmaların arttığı gözlenmektedir. 

Bu çabaların sonucu olarak 1942'de ortaokul programına Dilbilgisi adı 

altında yeni bir ders konmuştur. 1949 yılında toplanan IV. Milli Eğitim Şürası 

kararı ile anadili öğretimi yönünden oldukça geliştirilmiş bir program 

yürürlüğe girmiştir. Dil Devrimi, öğrencilere benimsetilip sevdirilmesi gereken 

bir amaç olarak gösterilmiştir(1981 tarihli programdan bu amaç çıkarıldı). Ne 

var ki, 1950'de işbaşına gelen iktidar, dil devrimini, dili bozan bir hareket 

olarak nitelemiştir. Öyle ki, daha sonraları yeni sözcüklerin kullanılmalarının 

yasaklanmasına kadar varacak tutumlar baş göstermiştir. 

Günümüze kadar ki öğretim uygulamalarının temelini 1957 yılında 

hazırlanan Türkçe programları oluşturmaktadır. 1981 tarihinde geliştirilip 

yürürlüğe giren Türkçe programı zamanının çağdaş öğretim anlayışına uygun 

düzenlenmeye gayret edilmiştir. Bu program Türkçe öğretiminde genel ve özel 

amaçlar, öğrencilere kazandırılacak davranışlar, yöntem, araç-gereç ve ölçme -

değerlendirme boyutlarını içermektedir. Dil öğretimine ilişkin özel amaçlar ve 

davranışlar anlama, anlatım, dilbilgisi ve yazı alt başlıkları altında 

gösterilmiştir.  

Bu nedenle Talim ve Terbiye Kurulu halen İlköğretim okulları Türkçe 

programı üzerinde çalışmaktadır ( www.aof.anadolu.edu.tr/kitap/s13-14). 

2.1.3 İlköğretim Okulları Türkçe Programının Genel Amaçları 

 Türkçe Dersi Öğretim Programı ile Türk Millî Eğitiminin genel amaçları ve 

temel ilkelerine uygun olarak öğrencilerin;Dilimizin, millî birlik ve bütünlüğümüzün 

temel unsurlarından biri olduğunu benimsemeleri, 

• Duygu, düşünce ve hayallerini sözlü ve yazılı olarak etkili ve anlaşılır 

biçimde ifade etmeleri, 

• Türkçeyi, konuşma ve yazma kurallarına uygun olarak bilinçli, doğru ve 

özenli kullanmaları, 

• Anlama, sıralama, ilişki kurma, sınıflama, sorgulama, eleştirme, tahmin 

etme, analiz-sentez yapma, yorumlama ve değerlendirme becerilerini 

geliştirmeleri, 

http://www.aof.anadolu.edu.tr/kitap/s13-14
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• Seviyesine uygun eserleri okuma; bilim, kültür ve sanat etkinliklerini 

seçme, dinleme, izleme alışkanlığı ve zevki kazanmaları, 

• Okuduğu, dinlediği ve izlediğinden hareketle, söz varlığını zenginleştirerek 

dil zevki ve bilincine ulaşmaları; duygu, düşünce ve hayal dünyalarını 

geliştirmeleri,  

• Yapıcı, yaratıcı, akılcı, eleştirel ve doğru düşünme yollarını öğrenmeleri, 

bunları bir alışkanlık hâline getirmeleri, 

• Bilgiye ulaşmada kitle iletişim araçlarından yararlanmaları, bu araçlardan 

gelen mesajlara karşı eleştirel bakış açısı kazanmaları ve seçici olmaları, 

• Türk ve dünya kültür ve sanatına ait eserler aracılığıyla millî ve evrensel 

değerleri tanımaları,  

• Hoşgörülü, insan haklarına saygılı, yurt ve dünya sorunlarına duyarlı 

olmaları ve çözümler üretmeleri, 

• Millî, manevî ve ahlâkî değerlere önem vermeleri ve bu değerlerle ilgili 

duygu ve düşüncelerini güçlendirmeleri amaçlanmaktadır. 

(http://ttkb.meb.gov.tr) 

2.1.4. İlköğretim Okulları Türkçe Programının Özel Amaçları  

 Türkçe programında 6. ve 7. için yer alan özel amaçlar, anlama, anlatım, 

dilbilgisi ve yazı alt başlıkları altında yer almaktadır. Bu sınıflama doğrultusunda özel 

amaçlar aşağıdaki gibi ifade edilmektedir.  

 Feyzi Öz’ün “Türkçe Öğretimi” adlı kitabından (s81-82) ve Özcan Demirel’in 

“Türkçe Öğretimi” adlı kitabının “İlköğretim Okulları Türkçe Öğretim Programının 

Özel Amaçları” bölümünden (s 15-20) alınan bilgilerle Türkçe dersinin özel amaçları 

şöyle sıralanabilir: 

2.1.4.1. Anlama Gücüne Yönelik Özel Amaçlar (VI.-VII. Sınıflar) 

•   Öğrencilerin edindikleri dinleme, izleme alışkanlık ve becerisini, düzeylerine   

    uygun duygu ve düşünce ürünlerini, konuşmaları güncel yayınları 

anlayabilecek, eleştirebilecek ve onlardan yararlanabilecek ölçüde 

geliştirmek; 

http://ttkb.meb.gov.tr
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•  Sesli ve sessiz okuma hızını arttırmak ve tekniğini kusursuz duruma getirmek; 

•   Öğrencilere dipnot, dizin, sözlük, ansiklopedi, her türlü başvurma ve kaynak  

     eserlerden yararlanma yeteneğini kazandırıp geliştirmek; 

•   Kitap sevgisini geliştirerek boş zamanlarını kitap okuyarak değerlendirme  

    alışkanlığını kazandırmak; 

•   Dinleme, izleme, okuma ve anlama ile ilgili becerilerini, kaynaklara  

     Başvurarak içinde yaşadıkları yurdu, toplumu, dünyayı daha iyi tanımaları, 

sevmeleri için kullanabilme yöntemini kazandırmaktır.  

Öğrencilerin Kazanacakları Davranışlar 

Öğrencilere anlama bakımından kazandırılacak davranışlar (bilgi, beceri ve 

alışkanlıklar) şunlardır:  

Dinleme ve izleme tekniği bakımından 

• VI. sınıflar için 25- 30, VII. sınıflar için 30 -35 bir konuşmayı, konferansı 

dinlemek; 

• Radyoda, televizyonda ilgi duyduğu haberleri vb. yayınları dinleyip 

izleyebilmek  

• VI. sınıflar için bir sınıf içi tartışmasını izleyebilmek; 

• VII. sınıflar için bir tartışmayı, açık oturumu dinleyip, izleyebilmek; 

• Düzeyine uygun bir filmi, oyunu, röportajı, müsamereyi izleyebilmek.  

• Okuma tekniği bakımından 

• VI. sınıflar için ortalama 150 – 200 kelimelik bir fikir yazısını ya da 350 – 

450 kelimelik öykü yazısını anlamlı olarak ( duraklama, vurgu ve 

tonlamalara dikkat ederek) okuyabilme; 

• VII. sınıflar için ortalama 200 – 300 kelimelik bir fikir yazısını ya da 400 – 

500 kelimelik hikâye etme yazısını anlamlı olarak (duraklama, vurgu ve 

tonlamalara dikkat ederek) okuyabilme; 

• Sessiz okuma hızını ve tekniğini geliştirmek; 

• VI. sınıflar için kitaplardaki içindekiler, dipnot, dizin ve sözlük 

bölümlerinden yararlanabilmek; 
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• VII. sınıflar için kitaplardaki içindekiler, özel söz, sunuş, dipnot, dizin ve 

sözlüklerden yararlanabilmek; 

• Yazım kılavuzundan, sözlüklerden, ansiklopedilerden ve kaynak kitaplardan 

yararlanabilmek; 

• Günlük gazeteleri ve haftalık ya da aylık dergileri izleme alışkanlığı 

kazanabilmek. 

• Anlama tekniği bakımından 

• İzlediği (VII. sınıflar için), dinlediği bir konuşmanın, okuduğu bir yazının, 

izlediği bir oyunun, filmin ana fikrini ve yardımcı fikirlerini (VI. sınıflar 

için yardımcı fikirlerinden belli başlılarını) kavrayabilmek;  

• İzlenen bir filmin, oyunun, okunan bir yazının olaylarının sırasını, yerini, 

sebep sonuç ilişkisini, başlıca kişilerini, kişilerin belirgin niteliklerini 

kavrayabilmek; 

• VI. sınıf için bir yazıdaki kelimelerin gerçek ve mecaz anlamlarını 

kavrayabilmek; 

• Bir yazıdaki kelimelerin, kelime gruplarının, benzetmelerin, atasözlerin 

anlamlarını çözümleyebilmek; 

• Bir olayın, fikir yazısının ve şiirin kendilerine özgü planını kavrayabilmek; 

• Bir paragraftaki düşünceleri ayrı ayrı anlayabilmek; 

• Bir metindeki kişileri, olayları, olayların geçtiği yerleri birbiriyle 

karşılaştırabilmek, ortak ve ayrı yönlerini bulabilmek; 

• Gazete ve dergideki düzeye uygun haber, ilan, fıkra, karikatür vb. 

anlayabilmek; 

• Özel mektup ve iş mektuplarını, bildirileri, duyuruları vb. anlayabilmek; 

• Hoşlandığı şiir ve düz yazıları ezberleyebilmek; 

• VI. sınıf için bir manzumenin biçimiyle ilgili özellikleri görebilmek; 

• VII. sınıf için bir manzumenin biçimiyle ilgili özellikleri açıklayabilmek 

• Düzeye uygun anlama etkinliğini gerçekleştirirken kelime dağarcığını Türk 

Dil İnkılâbı doğrultusunda geliştirebilmek. 
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2.1.4.2. Anlatım Gücüne Yönelik Özel Amaçlar (VI.-VII. Sınıflar) 

Öğrencilere kazandırılması amaçlanan beceri ve alışkanlıklar aşağıdaki gibi 

sıralanmıştır: 

• Herhangi bir konu üzerinde bir topluluk karşısında tekrarlara düşmeden ve     

   yanlışlık yapmadan 5-10 dakika konuşabilme; 

• Gereğine uygun olarak bir tartışmaya katılabilme, bir toplantıyı yönetebilme; 

• Konunun gereğine göre türlü yapıdaki cümleleri doğru olarak kurabilme; 

• Yazım ve söz dizimi yanlışı yapmadan yazabilme, noktalama işaretlerini yerli   

    yerinde kullanabilme; 

• Konuşmalarını ve yazılarını uygun bir plâna göre geliştirebilme; 

• Türkçe derslerindeki her türlü etkinliklere katılabilme, varılan sonuçları   

   anlatabilme, açıklayabilme; 

• Gördükleri, bildikleri bir yeri, bir olayı, bir canlıyı, bir kimseyi vb.   

   anlatabilme, tanıtabilme, bunlar hakkındaki duygu ve düşüncelerini  

   açıklayabilme; 

• Okunan bir kitap, dinlenen müzik parçası, gezilen bir sergi, izlenen bir film,   

  bir oyun, bir maç vb. üzerine açıklamalarda, eleştirmelerde bulunabilme;  

   yargıya varabilme; 

• Türlü konularda tasarladıklarını ve düşündüklerini anlatabilme; (ileriki   

   öğrenimi ya da hayatı, yurt ve dünya sorunları ile ilgili). 

• Toplantı programlarını, düzenleyebilme kararlarını yazabilme, bu konularda  

   bildiriler, duyurular hazırlayabilme, sonuçları rapora bağlayabilme; 

• Sözcük grupları, atasözü, özdeyiş, deyim vb. açıklayabilme; 

• Çeşitli derslerle ilgili açıklama ve raporları saptayabilme, özet çıkarabilme,   

   not alabilme; 

• Günlük hayatta geçerli yazışmaları yapabilme; 

• Sözlü ve yazılı sanat etkinliklerine katılabilme, varsa bu alanlardaki  

   yeteneklerini geliştirebilme; 

• Her zaman, her türlü kalemle okunaklı, işlek, güzel ve düzenli bir el yazısıyla  

   yazabilme, beceri ve alışkanlıklarını kazandırmaktır.  
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Öğrencilerin Kazanacakları Davranışlar 

Sözlü olarak 

• Doğru ve düzgün konuşabilmek; 

• Türkçe dersindeki her türlü etkinliklere katılabilmek; varılan sonuçları 

anlatabilmek, açıklayabilmek; 

• VI. sınıf için gereğine uygun olarak (konu dışına çıkmadan karşısındakinin 

düşüncesine saygı göstererek, onlara söz hakkı tanıyarak vb.) bir tartışmaya 

katılabilmek; 

• VII. sınıf için herhangi bir konu üzerinde tekrarlara düşmeden ortalama 5 

dakikalık bir konuşmaya katılabilmek; 

• Yakın bir çevreyi, görülen, bilinen bir köy, kasaba, kent vb. anlatabilmek 

• Bayram, tören, şölen, şenlik gibi hareketli bir olayı, yeri ve orada olanları 

anlatabilmek; gördüğü, yaşadığı olaylar üzerindeki duygularını 

anlatabilmek; 

• Bir gezide görülenleri ve edinilen izlenimleri anlatabilmek; 

• Oyunlaştırarak canlandırma çalışmalarında konuşma biçimine sokulmuş 

yazıyı, abartmadan rol yapmaya sapmadan, sesleri doğru çıkartıp 

vurgularına özen göstererek oynayabilmek; 

• VI. sınıf için Türkçe’ den başka derslerle ilgili gözlem, deney, sonuç ve 

izlenimleri anlatabilmek (ilgili dersin öğretmeni de yükümlü olacaktır.); 

• VII. sınıf için değişik konularda topladığı bilgileri, bir kitap okurken aldığı 

notları sıralayıp düzenleyebilmek, (bunlara bakarak ya da bakmayarak ama 

okumadan) bir topluluğa karşı konuşabilmek; 

• VII. sınıf için sınıf topluluğu karşısında bir açış, teşekkür, özür dileme, 

kapanış konuşması yapabilmek; 

• VII. sınıf için ileriki öğrenimi ya da hayatıyla ilgili tasarı ve düşüncelerini 

anlatabilmek; 

• VII. sınıf için yurt ve dünya sorunlarıyla ilgili düşüncelerini anlatabilmek; 

• Yazılı olarak 

• Yazım yanlışı yapmadan yazabilmek, noktalama işaretlerini doğru ve 

eksiksiz kullanabilmek; 
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• VI. sınıflar için, yerine göre türlü yapıdaki cümlelerle, doğru olarak 4-5 

cümlelik paragraflar kurabilmek; 

• VII. sınıflar için, yerine göre türlü yapıdaki cümlelerle, doğru olarak 5-6 

cümlelik paragraflar kurabilmek; 

• Özel mektuplar, iş mektupları yazabilmek; 

• Dilekçe, telgraf, alındı, senet yazabilmek, bir karar, bir olay üzerine rapor 

yazabilmek; 

• VI. sınıf için Türkçe’ den başka derslerle ilgili gözlem, deney, sonuç ve 

açıklamaları, yazım ve söz dizimi yanlışı yapmadan, noktalama işaretlerini 

doğru ve eksiksiz kullanarak anlatabilmek (ilgili dersin öğretmeni de 

yükümlü olacaktır); 

• Uygun bir parçayı kişilerin özelliklerine göre karşılıklı konuşmalara 

dönüştürebilmek; 

• VII. sınıf için el yazısını her zaman, her türlü kalemle gereği gibi okunaklı, 

işlek, güzel ve düzenli yazabilmek. 

2.1.4.3. Dilbilgisi Özel Amaçları (VI.-VII. Sınıflar)  

Dilbilgisi alt başlığında öğrencilere bilinçle şu davranışların kazandırılması 

amaçlanmaktadır. 

• Anlamlarına göre cümleleri, cümle içinde sözcükleri doğru vurgulayabilme; 

• Sözcüklerin gerçek, mecaz ve terim anlamlarını kavrayabilme, deyimleri   

   anlayabilme; 

• Sözcükleri gerçek, mecaz, terim anlamlarında ve sesteş, anlamdaş, karşıt   

   anlamlı kelimeleri, deyimleri anlatma etkinlikleri içinde doğal olarak   

    kullanabilme; 

• Büyük ve küçük ses uyumlarını kavrayıp uygulayabilme; 

• Sözcük türlerini cümle içindeki anlamlarına ve görevlerine göre tanıyabilme   

   ve doğal olarak kullanabilme; 

• Sözcüklerin yapısı ve dilimizin özelliği olan kelime türetme yollarını   

    kavrayabilme; 

• Sözcükleri, takıları doğru anlayabilme ve yazabilme; 

• Noktalama işaretlerini tam ve doğru olarak kullanabilme; 



 22

 Öğrencilerin Kazanacakları Davranışlar 

• Soru eki “ mi” yi doğru kullanabilme (VI. sınıf için) 

• Kurallı ve devrik cümleyi kavrayabilmek; 

• Noktalama işaretlerini doğru ve yerinde kullanabilmek; 

• Türkçe sözlük ve yazım kılavuzuna başvurabilmek; 

• Cümle içinde kelimeleri doğru vurgulayabilmek, sesteş kelimelerin anlamını 

vurgu yoluyla belirtmek, vurgu yoluyla cümlenin türlü anlamlarını 

gösterebilmek; 

• Kelimelerin gerçek, mecaz ve terim anlamlarını kavrayabilmek, kelimeleri bu 

anlamlarda kullanabilmek; küçük ses uyumunu tanıyıp kullanabilmek; 

• Sesteş, anlamdaş, karşıt anlamlı kelimeleri kullanabilmek; 

• Kelimeleri cümle içinde görevlerine göre sıralayabilmek; 

• Anlamlarına göre cümle türlerini kavrayabilmek ve bu türlerde cümleler 

kurabilmek; 

• Ek fiilileri, yüklemlerine göre cümle türlerini kavrayabilmek ve bu türlerde 

cümleler kurabilmek; 

• Yardımcı fiilleri kavrayabilmek ve cümle içinde doğru yazabilmek; 

• Etken, edilgen, geçişli, geçişsiz fiilleri kavrayabilmek; 

• Kurallı ve devrik cümleleri kavrayabilmek. 

2.1.4.4. Yazı Özel Amaçları (VI.-VII. Sınıflar)   

Yazı programları yeniden düzenleninceye kadar eski programlar, sınıf ve Türkçe 

öğretmenlerince amacına ve yöntemine uygun olarak, öğrencilere, işlek (okunaklı, 

çabuk yazılabilen, güzel ve kişisel özellikleri olan) bir yazıyla yazma alışkanlığı 

kazandırılacak biçimde yürütülmelidir. Bu amaçlar şöyle ifade edilmektedir: 

• Öğrencilerin ilkokulda öğrendikleri el yazısını daha işlek, daha okunaklı, daha    

   hızlı ve daha güzel kılmak. 

• Anlatım aracı olan el yazısı yanında bir sanat bölümü olan güzel yazıya da yer   

   vermek, ilkokulda başlanan sanat yazısını geliştirmek ve çeşitlendirmek.    

    Türkçe programında yer alan genel ve özel amaçlar incelendiğinde ortaya    
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     çıkan sonuç ve ulaşılmak istenen nokta 

• Anlama gücünün geliştirilmesi, 

• Anlatım beceri ve alışkanlığının kazandırılması, 

• Dinleme ve okuma alışkanlık ve zevkinin verilmesi, 

• Sözcük dağarcığının geliştirilmesi, 

• Dilbilgisi kurallarının kavratılması, 

• Dil, sevgi ve bilincinin uyandırılması, olduğu görülmektedir. Türkçe   

   programında amaçların dikey sınıflaması yapılırken Milli Eğitimin, öğretim   

   düzeyinin ve dersin amaçları belirlenmiş; ancak yatay sınıflamada dört temel   

   dil becerisini geliştirmeyi ya da bilişsel, duyuşsal, devinişsel alana uygun   

    sistematik bir yaklaşımı merkez alan bir sınıflamaya gidilmemiştir. Bunun  

    yerine Türkçe öğretim programındaki amaçlar yatay sınıflama açısından   

    anlama, anlatım, dilbilgisi ve yazı temellerine oturtulmuştur.  

İnsan, kültürel ve toplumsal çevresiyle sürekli etkileşim ve iletişim 

içindedir. Bu etkileşim ve iletişim sonucunda yaşam boyu yeni davranışlar 

kazanılır, kazanılmış olan davranışlarda ise değişiklikler süregelir. Öğrenme 

olarak tanımlayabileceğimiz bu sürecin gerçekleşmesi, ev ortamında bireyle 

(çocukla) ailenin diğer bireyleri arasında, okul ortamında ise öğrenciyle 

öğretmenler arasında etkili iletişim kurulmasına bağlıdır. 

İletişim, bireyler arasındaki her türlü mesaj alışverişidir. Mesaj alış-verişi, 

belirlenen amaca yönelik olarak değişik biçimlerde gerçekleşebilir. Bilgi, 

duygu, düşünce, haber alış-verişinden söz edilebilir. İstek bildirmek, sevgi 

göstermek, başkalarını etkilemek gibi günlük yaşantımızdaki pek çok durumda 

bu alış-verişte sözel dil kullanıyoruz. 

O halde, sözel dil bir iletişim, düşünme ve öğrenme aracıdır. Dili içinde 

yaşadığımız toplumda kazanır, evrene ilişkin bilgiyi dil ile tanır, kültürümüzün 

devamını yine dil ile sağlarız. Dil insan olmanın biricik özelliği olarak 

düşünülebilir. Dil öylesine içimize ve yaşantımıza yerleşmiştir ki, dili olmayan 

bir insanı, bir toplumu düşünmek oldukça zordur. 

Belli bir toplum ve kültür içinde öncelikle aile ve yakın çevrede kazanılan, daha 

sonra okulda pekiştirilen ve geliştirilen dile anadili denir. Anadili düşün ve 

duygu evrenimizi oluşturur, geliştirir. Bireyin kendini gerçekleştirme ve etkili 

iletişimci olabilme sürecinde anadili eğitiminin büyük önemi vardır. O halde, 

anadili öğretiminin temel amacı bireylerin iletişim ve düşünme gücünü 
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geliştirmektir. Bu nedenle İlköğretimin anasınıfından itibaren anadili 

öğretimine büyük önem verilmesi gerekmektedir. Türkçe Öğretimi bu esaslar 

içerisinde oldukça önem göstermektedir.  

2.1.5. İlköğretim Okulları Sosyal Bilgiler Öğretimi 

Sosyal Bilgiler, disiplinlerarası bir disiplin olarak ele alınabilir. Çünkü 

toplumsal yaşamı düzenleyen tüm ilke ve genellemeler, bu alanın konusu olabilir. 

Çocuğun yaşamı anlaması, karşılaştığı sorunları çözebilmesi ve elde ettiği bilgi, beceri 

ve duyuşları benzer olgu ve olayların çözümünde kullanabilmesi, yani bilgiyi transfer 

edebilmesi için toplumsal olgu ve olayları bir bütünlük içinde ele alınmalıdır (Sönmez, 

1997: 5). 

Toplumlar yüzyıllar boyu kendinden önce yaşanmış olaylardan etkilenmişlerdir. 

Geleceğe güvenle bakabilen ve öngörülü nesiller, değişime açık, araştıran, sorgulayan 

bir arada yaşama kabulüne sahip bireylerden oluşmaktadır. Toplumun tek düz 

anlayıştan kurtarılarak, dinamik anlayışa geçirilmesi bilim ve teknoloji alanlarında 

ilerleme kaydetmesi ise kültürel ve tarih aktarımının doğru şekilde öğretimiyle 

mümkündür. Eğitimin temel amaçlarından birisi, bireylerde problem çözme becerisini 

geliştirmektir. Tarih ve Sosyal Bilgiler dersinin öğretimi ise çocuklara geçmiş, bugün 

ve gelecek arasında nasıl bir bağ kurulacağını öğretebilmektir. Bu nedenle hükümetlerin 

politikaları, uygulanan eğitim süreleri, seçilen yazılı materyaller, konu içeriği, konuların 

seçimi ve düzenlenmesi büyük bir öneme sahiptir (Mızrak, 2010: 1). 

Prof. Dr. Veysel SÖNMEZ Sosyal Bilgileri, toplumsal gerçekle kanıtlamaya 

dayalı bağ kurma süreci ve bunun sonunda elde edilen dirlik bilgiler olarak tanımlar 

(Sönmez, 1997: 3). 

Sosyal Bilgiler, insanları ve yaşamlarını konu alır. Kendi kendimizi ve 

diğerlerini daha iyi anlamamıza yardımcı olur. Sosyal Bilgileri tanımlamak, coğrafya ya 

da Tarih gibi bir disiplini tanımlamaktan daha zordur, çünkü Sosyal Bilgiler disiplinler 

arası ve çok disiplinli bir alandır. Bununla birlikte Sosyal Bilgilerin iki temel ayırıcı 

özelliği, vatandaşlık yeterliliklerini kazandırmak için oluşu ve bütüncül, disiplinler arası 

bir alan oluşudur( Öztürk ve Dilek, 2003: 16). 

XX. yüzyıl, insanlığın yepyeni olgu kavramlarla karşı karşıya bırakılmıştır. 

Bunların en önemlileri “ Bilişim Devrimi” ve onun bir sonucu olan “ Küreselleşme“dir. 

Bu iki olgu, gelişmişlik düzeyi ne olursa olsun yeryüzündeki bütün ülkelerde yaşamın 
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her alanını radikal bir biçimde etkilemeye başlamıştır. Bilişim Devrimi ile birlikte 

insanoğlunun bilgi üretme ve edinme hızı tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar ivme 

kazanmış, bilimden kültürel yaşama, sosyal yaşamdan ekonomiye hayatın her alanında 

meydana gelen yoğun etkileşim sonucu, dünya küresel bir “köy”e dönüşmüştür. Bu 

gelişmeden en fazla etkilenen alanlardan biri de eğitimdir. Özel olarak Sosyal Bilgiler 

öğretimi, eğitimde bu iki olgudan en çok etkilenen alandır. XXI. Yüzyılın öne çıkan 

sorunlarının hepsi de Sosyal Bilgiler öğretimiyle ilgilidir (Oktay ve Unutkan, 2007: 

110). 

2.1.6. Sosyal Bilgiler Eğitiminin Tarihsel Gelişimi 

Sönmez (1997),  Sosyal Bilgiler Eğitiminin Tarihsel Gelişimini şu şekilde 

özetlemiştir: 

Sosyal Bilgiler eğitiminin ne zaman ve nerede başladığı kesin olarak 

bilinmiyor. Yalnız “ insanoğlu var olduğu andan itibaren hem fen hem de sosyal 

bilimler eğitimi başlamıştır” denilebilir; çünkü insan, doğal ve toplumsal bir  

ortamda doğar, büyür, gelişir, yaşlanır ve ölür. Bu süreç içinde ona en azından 

yiyecek bulmak, yemek, içmek, giyinmek, korunmak, seks yapmak, savunmak vb. 

etkinliklerle ilgili bilgili, beceri ve duygular kazandırır. Eğer kazandırılmazsa, kişi 

yaşamını sürdüremez. Tüm bu etkinlikler doğada ve bir toplum içinde olmaktadır. 

İnsan, yaşamak için hem doğanın hem de toplumun bazı ilkelerini öğrenmek 

zorundadır.  

İlk ve en eski yerleşik toplum Sümerler (M.Ö 10000-4000)dir. Sümerler’de 

okul var. Okulda, okuma- yazma, matematik, geometri, astronomi dersleri 

okutulmuştur. İlk harita, yazı ve Sümerce’den Samice’ye ilk sözlük onlar tarafından 

hazırlanmış; fakat sosyal bilimlerle ilgili hiçbir ders adına rastlanmamıştır. Böyle 

olmakla birlikte, devlet düzeninin, toplumsal yaşamı düzenleyen kuralların da 

öğretilmiş olacağı savunulabilir, çünkü tabletlerde hangi mala karşı ne kadar başka 

bir maldan verileceği, suç işleyenlerin hangi cezalara çarptırılacağı belirtilmiştir.  

Çin’de ise yükseköğretimde edebiyat, tarih, doğa bilgileri ve din felsefesi 

okutulmuştur. Eski Mısır ve Persler’de Sosyal Bilgiler ile ilgili herhangi bir derse 

programda yer verilmemiştir; fakat onların da toplumsal yaşamla ilgili olarak 

kişilere belli bilgi ve becerileri okutup kazandırdıkları söylenebilir.  
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Tarihte ilk kez İsrail Devleti çocuklarına ulusal tarih ve yurttaşlık bilgisi dersleri 

okutturmuş; Antik Roma’da ise Trivial okullarında okuma-yazma, hesap ve hukuk; 

gramer okullarında mitoloji, tarih, coğrafya, hukuk, aritmetik, geometri ve felsefe 

dersleri verilmiştir. Eski Çağ’daki eğitim sisteminde okutulan tarih (Çin, İsrail, 

Roma), coğrafya (Roma), yurttaşlık (İsrail) ve hukuk (Roma) derslerinin doğrudan 

sosyal bilimlerle ilgili olduğu söylenebilir.  

Reform ve Rönesans döneminden sonra Sosyal Bilgiler isim olarak değişmese 

de içerik bakımından dinin etkisinden kurtarılmaya çalışılmıştır.  

Amerika’da 1874 yıllarına dek ahlak eğitiminin içinde toplumsal kurallar 

okutulmuş; Hıristiyanlık ön plana çıkarılmış ve Hıristiyan olan ülkelerin 

olmayanlardan daha üstün olduğu savunulmuştur. Amerika Birleşik Devletleri’nde 

ise 1982 yılında toplanan Ulusal Eğitim Konseyi, ulusal toplum anlayışını 

oluşturmak üzere Sosyal Bilgiler dersini düzenlemiştir. Sosyal Bilgiler dersinin 

yetişeği tarih, coğrafya ve yurttaşlık bilgisi derslerinden oluşturulmuş ve toplumun 

gereksinimlerine göre içerik yeniden yapılandırılmıştır. Bu anlayış 1960 yıllarına 

dek sürmüş; fakat bu yıldan itibaren toplumsal yaşamda, dünyadaki siyasal 

yaşamda, bilim ve fendeki gelişme ve değişmeler, öğrenme – öğretme anlayışındaki 

yenilikler ve yaklaşımlar, hem Sosyal Bilgiler dersinin hedef ve davranışlarını hem 

de içeriğini yeniden oluşturmayı gündeme getirmiştir. Böylece tanıma – anlatma 

yaklaşımından kavramsal yaklaşıma ve oradan da karar verme sürecine geçilmiştir.  

Bizim eğitim tarihimizde ise İslamiyet’ten önce toplumsal yaşamla ilgili olarak 

kurallar gelenek ve göreneğin, inanç sisteminin içinde verilmiştir. İslamiyet’ten 

sonra ise İslam dininin esaslarına göre kişi yetiştirilmeye çalışılmış, bunun yanı sıra 

gelenek ve göreneğin de kuralları öğrenciye kazandırılmıştır. Bu dönemde 

medreselerde tarih, coğrafya, kelam (İslam felsefesi), fıkıh (İslam hukuku), hadis 

(Hz. Muhammed’in söz ve davranışlarını inceleyen alan), tefsir (Kur’an’ın anlamını 

açıklayan alan), ilm-i hal (din dersi) gibi dersler diğerlerinin yanında okutulmuştur. 

Bu durum, tüm eğitim sisteminde fen bilgisi ile ilgili derslerdeki değişmelerin 

dışında aşağı yukarı aynen Cumhuriyet dönemine dek sürmüştür.  

Cumhuriyet döneminde ilkokullarla ilgili 1926,1930, 1932, 1936, 1948, 1962, 

1968, 1989 ve 1993 yıllarında yetişeklerde düzenlemeye gidilmiştir. 1926 

programında “ ilk mektebin başlıca maksadı genç nesli muhitine faal bir halde 

intibak ettirmek suretiyle iyi vatandaşlar yetiştirmektir” ilkesi temele alınmış; tarih, 

coğrafya ve yurt bilgisi derslerine her biri ikişer saatten haftada altı saat olmak 
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üzere4. ve 5. sınıflarında yer verilmiştir. 1930, 1932 ve 1936 programlarında, “ 

bedence ve ruhça en iyi alışkanlıklara sahip olmak, Türk toplumuna ve Cumhuriyet 

idaresine intibak etmek, faydalı olmak, milli, medeni ve insani fikir ve hislere sahip 

bir hale getirmek” gibi ilkeler de eklenmiştir. 1948 programında “ ilkokul 

çocuklara milli kültürü aşılamak mecburiyetindedir; içinde yetişen bütün 

vatandaşlara aynı milli ülküleri, aynı milli amaçları vermek için gerekli bütün 

bilgileri, alışkanlıkları, ilgileri, hizmet arzusunu verimli bir şekilde kazandırmak” 

ilkesi de eklenmiş; 1962 program taslağında ilkokulun amacı “ kişisel, insanlık 

münasebeti, ekonomik ve toplumsal hayat” bakımından belirlenmiş, tarih, coğrafya 

ve yurt bilgisi derslerinin yerine Toplum ve Ülke İncelemeleri dersi konulmuş; ders 

saatleri 4. sınıfta altı, beşinci sınıfta beş saat olark saptanmıştır. 1968 programında 

ise, dersin adı Sosyal Bilgiler olarak tekrar değiştirilmiş; dördüncü ve beşinci 

sınıflarda beşer saat olarak okutulmuştur. 

Ortaöğretimin birinci kademesinde (ortaokul) 1924,1927, 1930, 1931, 1938, 

1949, 1967 programlarında tarih, coğrafya dersleri aynı adla yer almış; tarih 

birinci ve ikinci sınıflarda 1938 programına kadar haftada iki saat, üçüncü 

sınıflarda üç saat; 1938 ve 1949 programlarında ise tüm sınıflarda iki saat; 

coğrafya dersleri ise 1924 programında birinci sınıfta iki, ikinci ve üçüncü 

sınıflarda birer; 1927, 1930, 1931, 1938, 1949 programlarında birinci ve ikinci 

sınıflarda ikişer, üçüncü sınıfta birer saat; 1938 programında tüm sınıflarda ikişer 

saat, Malümat-ı Vataniye, Vatani Malümat, Yurt Bilgisi, Yurttaşlık Bilgisi dersleri 

(adları değiştirilmiş, aynı dersler) 1924,1927, 1930 programlarında ikinci ve 

üçüncü sınıflarda birer saat, 1931 ve 1949 programlarında her sınıfta birer saat, 

1938 programında ise iki ve üçüncü sınıflarda ikişer saat; 1967 programında ise 

tarih, coğrafya, yurttaşlık bilgisi dersleri Sosyal Bilgiler adı altında toplanmış 

birinci ve ikinci sınıflarda haftada beş, üçüncü sınıfta ise dört saat okutulmuştur. 

2.1.7. İlköğretim Okulları Sosyal Bilgiler Programının Genel Amaçları 

Cemil ÖZTÜRK editörlüğünde “ Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi” adlı 

2006 tarihli basımda Sosyal Bilgiler öğretiminin temel amaçları, etkin yurttaşlarında 

karar verme ve problem çözme becerilerinin geliştirilmesi olarak görülmüş ve Sosyal 

Bilgiler öğretimi için şu dört öneriyi ele almıştır; 
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a) insanın geçmiş, bugün ve gelecekteki durumu hakkında bilgi edinme 

becerisini geliştirme; 

b) bilgiyi işleme için gerekli becerileri kazandırma; 

c) inanç ve değerleri yorumlama becerisini geliştirme; 

d) vatandaş olarak aktif sosyal katılım için bilgiyi uygulama. 

 

Doç Dr. Münire ERDEN ise “ Sosyal Bilgiler Öğretimi” adlı kitabında ve Yrd. 

Doç. Dr. Ersin GÜNGÖRDÜ “ İlköğretim Okullarında Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler 

Öğretimi” adlı kitabında Sosyal Bilgiler Programının Amaçlarını şu dört kategoride ele 

almışlardır; 

 

a) Vatandaşlık görevleri ve sorumlulukları yönünden, 

b) Toplumda insanların birbiriyle olan ilişkileri yönünden, 

c) Çevreyi, yurdu ve dünyayı tanıma yeteneklerini geliştirmek yönünden, 

d) Ekonomik yaşama fikrini ve yeteneklerini geliştirmek yönünden. 

A) Vatandaşlık Görevleri ve Sorumlulukları Yönünden; 

1. Ailesine, milletine, vatanına, Atatürk inkılâp ve ilkelerine bağlı çalışkan, 

araştırıcı, inceleyici, fedakâr ve fazilet, girişimci, iyi insan, iyi vatandaş 

olarak yetişirler. 

2. Türk milletinin dünya tarihindeki önemini, milletler ailesi içindeki onurlu 

geçmişini ve yerini, insanlığa yaptığı hizmetleri kavrayarak büyük bir 

milletin evlatları olduklarını anlar, milletin geleceğine olan güvenini arttırır 

ve Türk milletinin ülküsünü gerçekleştirmek için her fedakârlığı göze 

alabilecek bir karakter kazanırlar. 

3. Türkiye Cumhuriyeti’nin insan haklarına dayanan milli, demokratik, laik ve 

sosyal bir hukuk devleti olduğunu bilir; Cumhuriyet rejiminin özelliklerini ve 

önemini kavrar. 

4. Topluluk halinde yaşamanın bir zaruret olduğunu, millet kavramını ve Türk 

milletinin karakterini kavrar; Türk milletine, Türk bayrağına, Türk askerine 

ve ordusuna sevgi, saygı ve güven duygularını kuvvetlendirirler. 
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5. Her yönde görev ve sorumluluk alabilecek hale gelir, aile bütünlüğüne 

bağlılık kazanır, ailenin refah ve mutluluğu için sorumluluk ve görev 

duyguları geliştirirler, 

6. Millet ve yurt işlerini her şeyin üstünde tutar, millet ve yurda karşı canla 

başla hizmet etmeyi alışkanlık ve ilke haline getirirler, 

7. Türk İnkılâbının anlamını, ayrı ayrı yönlerden önemini, Türkiye’nin refah ve 

mutluluğuna yaptığı ve ülkenin geleceğine yapacağı etkileri kavrar. Türk 

İnkılâbının değerlerine bağlı ve bunları her zaman korumaya hazır, fedakâr 

birer Türk evladı olarak yetişirler, 

8. Kanun kavramını benimser, kanuna ve devlet otoritesine uyma duygusunu ve 

alışkanlığını kazanırlar, 

9. Bugünkü uygarlığın uzun bir geçmişin eseri olduğunu kavrar, bu uygarlıkta 

Türk milletinin hizmetini ve payını anlayarak Atatürk’ün direktifleri uyarınca 

“ milli kültürümüzü çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne çıkarma” yolunda her 

fedakârlığı göze alabilme bilincini kazanırlar, 

10. Bu günü daha iyi değerlendirebilmeleri için geçmiş çağlardaki sosyal, 

ekonomik ve siyasal olayların neden-sonuçlarını günümüze kıyaslama 

yaparak düşünme, araştırma ve akıl yürütme yeteneğini geliştirirler, 

11. Tarihte milletimize ve insanlığa hizmet etmiş olan Türk büyüklerini tanır ve 

onlara karşı ilgi ve sevgi duyarlar, 

12. Çevresindeki eski, yeni sanat ve kültür eserlerini, müze ve anıtlar gibi 

değerlerimizi tanır, onları korumak gerektiğini öğrenirler, 

13. Toplumu yönlendiren Mustafa Kemal Atatürk ve diğer Türk büyüklerinin 

sadece milli değil, evrensel yönlerini de kavrayarak ve takdir ederek; 

milletimize de düşen insanlık görevleri bulunduğunu görür, insanlığa sevgi, 

saygı ve hizmet verme bilincine varırlar, 

B)  Toplumda İnsanların Birbirleriyle Olan İlişkileri Yönünden; 

1. Bütün çalışmalarını demokratik yaşayışın kurallarına göre düzenlemeyi 

öğrenirler, 

2. İnsanların karşılıklı hak ve sorumluluklar taşıdıkları ve birbirlerinin görüş 

ve inanışlarını, saygı ve hoşgörü ile karşılamaları gerektiğini benimserler, 
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3. Beraber çalışma, sorumluluk alma, yardımlaşma ve karar verme kurallarını 

uygulamayı öğrenirler, 

4. Aile, okul ve toplum hayatının dayandığı temel ilkeleri ve topluluk halinde 

yaşamanın zorunluluğunu kavrarlar, 

5. Kanun ve nizamlara karşı saygı duymayı ve devlet teşkilatımızı seviyelerine 

göre öğrenirler. 

6. Trafik kurallarına uymayı alışkanlık haline getirirler, 

7. İnsanların birbirlerine muhtaç olduklarını anlar; grup faaliyetlerine 

katılmanın başkalarına yardım etmenin önemini takdir eder ve bunu 

uygulayabilir hale gelirler. 

C) Çevreyi, Yurdu ve Dünyayı Tanıma Yetenekleri Yönünden; 

1. Yurdumuzun, dünya üzerindeki yerinin önemini kavrar, ülkemizin 

kalkınmasında severek sorumluluk alma duygularını geliştirirler, 

2. Çevrelerini ve yurdu tanır, Türkiye’nin yakın ve uzak komşu ülkeler ve 

dünya milletleriyle olan ilişkileri hakkında genel bilgi kazanırlar, 

3. Gerekli plan, kroki ve harita bilgileri kazanarak onlardan yararlanabilir 

hale gelirler, 

4. Bilimin ve teknik gelişmelerin insan hayatındaki etkilerini kavrar, keşiflere 

ve bilim adamlarına karşı sevgi duyarlar, 

5. Coğrafya olaylarının sebeplerini araştırmayı ve bu  olaylar arasındaki 

bağlılık ve ilişkileri bulup çıkarmayı öğrenirler, 

6. Çevre korumasının günümüz ve gelecek yıllar için önemini kavrarlar, 

7. Yaşanabilir bir çevrenin temel insan hakkı olduğunu kavrarlar. 

D) Ekonomik Yaşama Fikrini ve Yeteneklerini Geliştirmek Yönünden; 

1. Yakın çevrenin ekonomik değerleri ile milli kaynaklarımızı tanır ve bunları 

korumanın bir ödev olduğunu kavrarlar, 

2. Kendi eşyasını, okulunu, okul eşya ve araçlarını dikkatli kullanma ve 

koruma alışkanlığını kazanırlar, 

3. Tutumlu olma ve planlı çalışma alışkanlığı elde ederler, 

4. Üretim, Tüketim ve Dağıtımla ilgili temel bilgileri öğrenirler, 
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5. İnsan topluluklarının yaşama şekillerini ve geçinme yolları ile bunlar 

arasındaki ekonomik bağlılıkları inceleyebilirler, 

6. Turizmin anlamını, özellikle bizim yurdumuz için önemini kavrarlar, 

7. Nüfus artış hızının eğitime ve ekonomiye olan etkisini kavrarlar. 

2.1.8. İlköğretim Okulları Sosyal Bilgiler Programının Özel Amaçları 

1. Ailenin görevlerini bilir. 

 2. Ailede demokratik yaşamın gerçekleşmesi için yapılması gerekenleri bilir. 

 3. Okulun kazandırdıklarının farkında olur. 

 4. Okulda demokratik yaşamın gerçekleşmesi için yapılması gerekenleri bilir. 

 5. Toplum içinde bir arada yaşamanın önemini bilir. 

 6. Toplum yaşamını düzenleyen kuralları tanır. 

 7. Toplum yaşamını düzenleyen kuralların önemini bilir. 

8. Toplumda demokratik yaşamın gerçekleşmesi için yapılması gerekenleri  

bilir. 

 9. Türk toplumunda ailenin önemini kavrar. 

10. Aile bireyleri arasındaki dayanışmanın önemini kavrar. 

11. Dayanışmanın toplum yaşamındaki önemini kavrar. 

12. Türk kadınının toplumdaki yerini fark eder. 

13. Atatürk’ün öğretmenlere önem verdiğini fark eder. 

14. Cumhuriyetten önceki olay ve olguları bilir. 

15. Cumhuriyet yönetiminin özelliklerini bilir. 

16. Cumhuriyetin getirdiği yenilikleri açıklar. 

17. Atatürk’ün yaşamıyla ilgili olaylar ve olguları kavrar. 

18. Atatürk’ün son günleri ile ilgili olaylar ve olguları bilir. 

19. Atatürk’ün kişiliğini ve özelliklerini tanımaya ilgi duyar. 

20. Atatürk ile ilgili anıları dinlemekten zevk alır. 

21. Ulus kavramının anlamını bilir. 

22. Vatan kavramının anlamını bilir. 

23. Türk ulusunun özelliklerini bilir. 

24. Diğer din, örf ve âdetlere hoşgörülü olmanın gereğini kavrar. 

25. Haritayı tanır. 

26. Harita çeşitlerini bilir. 
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27. Haritaları çeşitlerine göre ayırt eder. 

28. Haritanın yönlerini bilir. 

29. Haritalarda bazı özel renk ve işaretler kullanıldığını bilir. 

30. Haritadan yararlanma yollarını bilir. 

31. Atlası tanır. 

32. Köyün özelliklerini bilir. 

33. Köyün yönetimini bilir. 

34. Bulunduğu ilçeyi tanır. 

35. Bulunduğu ilçenin yerini ayırt eder. 

36. Bulunduğu ilçenin özelliklerini bilir. 

37. İlçenin yönetimini bilir. 

38. Bulunduğu ili tanır. 

39. Bulunduğu ilin yerini ayırt eder. 

40. Bulunduğu ilin özelliklerini bilir. 

41. İlin yönetimini bilir. 

42. Türkiye’nin dünya üzerindeki yerini tanır. 

43. Türkiye’nin dünya üzerindeki yerini ayırt eder. 

44. Yurdumuzun coğrafî bölgelerini tanır. 

45. Yurdumuzdaki coğrafî bölgelerin yerini ayırt eder. 

46. Yurdumuzun doğal durumunu tanır. 

47. Yurdumuzun doğal durumunu kavrar. 

48. Yurdumuzun ekonomik yaşamını oluşturan alanları tanır. 

49. Yurdumuzun ekonomik yaşamını oluşturan alanların önemini kavrar. 

50. Yurdumuzdaki başlıca sosyal yardım kurumlarını tanır. 

51. Yurdumuzdaki başlıca sosyal yardım kurumlarının görevlerini açıklar. 

52. Türkiye Büyük Millet Meclisini bilir. 

53. Türkiye Büyük Millet Meclisinin görevlerini bilir. 

54. Cumhurbaşkanlığı ile ilgili olguları bilir. 

55. Cumhurbaşkanının görevlerini bilir. 

56. Bakanlar Kurulunu bilir. 

57. Bakanlar Kurulunun görevlerini bilir. 

58. Doğal çevreyi bilir. 

59. Çevre sorunlarını bilir. 

60. Çevre sorunlarının çözümünde yapılması gerekenleri açıklar. 
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61. Doğal afetleri tanır. 

62. Doğal afetleri ayırt eder. 

63. Doğal afetlerin zararlarını açıklar. 

64. Doğal afetlerden korunma yollarını açıklar. 

65. İlk Çağda Anadolu’da kurulan uygarlıkları tanır. 

66. İlk Çağda Anadolu’da kurulan uygarlıkların yerini ayırt eder. 

67. Türklerin ilk yurdu ile ilgili olayları bilir. 

68. Tarihteki başlıca Türk devletlerini tanır. 

69. Tarihteki başlıca Türk devletlerinin yerini ayırt eder. 

70. Osmanlı Devleti ile ilgili başlıca olay ve olguları bilir. 

71. Atatürk’ün ulusal tarihimize verdiği önemi fark eder. 

72. Atatürk’ün ulusal kültüre önem verdiğini kavrar. 

73. Yeryüzünde bulunan kıt’aları tanır. 

74. Yeryüzünde bulunan kıt’aların yerini ayırt eder. 

75. Dünya ülkelerinden başlıcalarını tanır. 

76. Dünya ülkelerinden başlıcalarının yerini kavrar. 

77. Bağımsız Türk Cumhuriyetleri’ni tanır. 

78. Bağımsız Türk Cumhuriyetleri’nin yerini kavrar. 

(orgm.meb.gov.tr/OzelEgitimProgramlar/Egitilebilir) 

2.1.9. Öğretim Materyali Olarak Ders Kitabı 

Ders kitabı sözüyle bir derste kullanılan ve o dersin geliştirilmesine esas 

oluşturan kitap anlatılmaktadır. Ders kitabı, belli bir dersin (Matematik, Türkçe, Fizik 

vb.) öğretimi için ve belli bir düzeydeki (İlköğretim 1, Lise 2 gibi) öğrencilere yönelik 

olarak yazılan; içeriği yetişeklere uygun olan, incelenmesi yapılmış ve onaylanmış 

temel kaynaktır (Ceyhan ve Yiğit, 2004: 16). 

Ders kitaplarının toplumsal açıdan da çok yararı vardır. Ders kitapları, 

kuşakların içinde yaşadıkları topluma ait kültürü ve evrensel değerleri kazanmalarına, 

ortak değerler etrafında birleşmelerine yardımcı olur. Ayrıca öğretim materyallerinin 

daha ekonomik biçimde üretilmesini ve dağıtımını sağlamış olur( Coşkun ve Taş, 2008: 

61). 

Ders kitabı, bir eğitim programında yer alan hedef, içerik, öğretme- öğrenme 

süreci ile ölçme değerlendirme boyutlarına uygun olarak hazırlanmış ve öğrenme 
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amaçlı kullanılan basılı bir öğretim materyalidir. Eğitimde amaçlar eğitim programında 

yer almakta olan ve yetiştireceğimiz bireylerde hangi istendik özelliklerin geliştirilmesi 

gerektiği vurgulanmaktadır. Araç ise bu hedefleri gerçekleştirmek ve bireylerde istendik 

yönde davranış değişikliği meydana getirmektir için sınıf içi mevcut uygulamalarda 

ders kitapları ön plana çıkmaktadır (Demirel, 2008: 9 ). 

1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nda belirlenen ilkelere göre “ özgür ve 

bilimsel düşünce gücüne sahip, içinde yaşadığı topluma karşı sorumluluk duyan, yapıcı, 

yaratıcı ve üretken kişilerin yetiştirilmesi” için ders kitapları büyük ölçüde 

kullanılmaktadır (Aydın, 1997: 19). 

Sınıf içinde kullanılması önerilen çeşitli geleneksel ve modern araç gereç 

olmakla birlikte yapılan araştırmalar günümüzde ders kitabın sınıf içindeki yerinin çok 

önemli olduğunu; öğretmenin birçok etkinliği kitapla başlatıp kitapla sürdürüldüğünü 

göstermektedir (Ceyhan ve Yiğit, 2004: 18). 

Yapılandırmacı yaklaşımın etkisiyle hazırlanan ve içeriğini aktif öğrenme 

yöntemleri ile teknolojinin etkin kullanımının doldurduğu yeni ders kitaplarının 

hazırlanma süreci beraberinde akla ders kitapları seçiminde aktif öğrenme uygulanabilir 

mi? Teknoloji kullanımı, aktif öğrenme için yeterli midir? sorularını da getirmiştir.  

Prof. Dr. Kamile Ün Açıkgöz, “Aktif Öğrenme” adlı kitabında bu iki sorunun 

cevaplarına da yer vermiştir. Açıkgöz “ Teknoloji kullanımı, aktif öğrenme için yeterli 

midir? Sorusunu şöyle yanıtlıyor; 

“Teknoloji kullanımı, aktif öğrenmenin uygulamasını kolaylaştırır, ancak aktif 

öğrenmenin kendisi değildir(…) bu nedenle, okulları teknoloji ile donatıyor olmak, 

etkili öğrenmenin ve aktif öğrenmenin gerçekleşmesini garantilemez. Öğretmenlerin var 

olan teknolojiyi aktif öğrenme stratejileri ile nasıl kullanılacakları konusunda eğitilmesi 

gerekmektedir. Aktif öğrenme, ancak araçlar aktif yönt5emlerle kullanılırsa gerçekleşir. 

Araçlar edilgin yöntemlerle kullanıldığı sürece öğretim de edilgin olacaktır.”  

(Açıkgöz: 2007: 302). 

 Prof. Dr. Kamile Ün Açıkgöz, “Ders kitapları seçiminde aktif öğrenme 

yöntemleri uygulanabilir mi? sorusunu ise şöyle yanıtlıyor; 

“Birkaç yıl önce bazı okullarda ders kitabı seçiminin serbest bırakıldığı; 

böylece, öğrencilerin araştırmacılığa yönlendirildiği, dolayısıyla aktif öğrenme 

uygulanacağı duyuruldu. Kuşkusuz eğitimde öğrenenin araştırma yapması, birden fazla 

kaynaktan yararlanması istenilen bir durumdur. Ancak bu durum, bir sınıftaki 

öğrencilerin farklı ders kitaplarına sahip olması ile yaratılamaz. Farklı ders kitapları, 
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öğrencileri araştırmaya yöneltmek yerine sınıfta birçok kargaşaya neden olacaktır (…) 

Yani öğrenciler, ellerinde farklı kitaplar olan ancak kendilerine aktarılanları edilgin 

olarak alan öğrenenler konumunu sürdüreceklerdir. Öğrencileri araştırmaya yöneltmek 

için bilme merakı uyandıran yöntemler ve öğretimsel işler seçilmelidir.” (Açıkgöz: 

2007: 303) . 

Milli Eğitim Bakanlığı’nın Haziran 2007 tarihli 2597 sayılı tebliğler dergisinde 

yayınladığı ders kitapları ile eğitim araçlarının incelenmesi ve değerlendirilmesine 

ilişkin yönergenin ikinci bölümünde ders kitaplarının aşağıdaki nitelikler taşıdığı 

belirtilmiştir.  

a) Öğrencileri; millî, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerler bakımından  

besleyen; demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye 

Cumhuriyeti'ne karşı görev ve sorumluluklarını yerine getirmede yol gösteren 

ve bu değerlerle ilgili ders konularını sevdiren okuma metinlerini içerir.  

b) Türk Millî Eğitiminin genel amaçları ve temel ilkeleri ile kitabın hitap ettiği  

kurumunun amaçlarına uygun olur.  

c) Atatürk İlke ve İnkılâpları ile ilgili konulara, öğretim programlarına ve 

Kurulca alınan kararlara uygun olur.  

ç)   Demokrasi ve insan hakları ile kültürel ve evrensel değerlere katkı sağlar.  

d)   Bilginin nasıl üretileceğine ilişkin vurgu yapar.  

e)   Bilişim teknolojisinin etkin ve verimli kullanımını teşvik eder.  

f) Türk toplumunun sosyal, ahlaki, kültürel ve tarihî değerlerini geliştirerek 

yaşatır.  

g) Öğretim programının kazandırmayı amaçladığı bilgi, beceri ve yetkinlikleri  

     kapsar.  

h) Ön yargı ve normatif önermelerden uzak olarak konuyla ilgili farklı bakış  

    açıları içerir.  

ı) Kişi, kurum ve kuruluşları yıpratıcı unsurları taşımaz.  

i) Her türlü etkinlikte öğretmenin rehberliğinde öğrenciyi merkeze alır.  

j) Konuların hazırlanması ve düzenlenmesinde öğrencilerin ilgi, yetenek ve  

    ihtiyaçlarını göz önünde bulundurur. 
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2.1.9.1.Türkçe Ders Kitaplarının Değerlendirilmesi 

İlköğretim okullarında Türkçe ders kitapları incelendiğinde içeriğin konu 

merkezli yaklaşımla; dilbilgisi kurallarının da doğrusal ve yapısalcı yaklaşımla ele 

alındığı görülmektedir. Konu merkezli yaklaşım tematik yaklaşım anlayışına uygun 

düşmekte ve dil derslerinin içeriği belirlenirken öğrenci ilgi ve eğilimlerinden yola 

çıkılmasını temel almaktadır. Bu yaklaşımla Sosyal Bilgiler ve fen bilgisi gibi derslerin 

konularından da seçmeler yapılarak ve konular arasında yatay ilişki kurularak içerik 

düzenlenmesine gidilmektedir (Demirel, 1999: 33). 

Özcan Demirel, Tematik yaklaşımı, Türkçe derslerinde konuların belirli 

temalara göre işlenişini temele alan görüş, Yapısalcı yaklaşımı ise; dil yapıları ele ana 

ve dil öğretiminde bu yapıların öğretiminin basitten bileşiğe doğru olmasını öneren 

yaklaşım olarak tanımlamaktadır (Demirel, 1999: 273). 

Ceyhan ve Yiğit tarafından hazırlanan “Konu Alanı Ders Kitabı İncelemesi” adlı 

çalışmada Türkçe ders kitaplarının aşağıdaki özelliklere bakılarak değerlendirilmesini 

dile getirilmiştir: 

Öğrenci Odaklı Öğretim: Dört temel dil becerisinin kazanılması, önemli ölçüde 

öğrencilerin derste etkin olmasını gerektirir. Bu nedenle ders kitabında, özellikle 

öğrencilerin etkinliği ön plana çıkaran çalışmalara ağırlık verilmelidir. 

Bilgiyi Beceriye Dönüştürme: Önemli olan, ders içi etkinlikleri, kazandırılmak 

istenen becerilerin anlaşılması ve pekiştirilmesi yönünde yoğunlaştırılmalıdır. 

Konu ve Tür Bilgileri: Birimde yer alan metinlerin daha iyi kavranmasını 

sağlamak amacıyla temel kavramlar ve yazı türleriyle ilgili bilgiler, değişik 

düzeylerinde verilmelidir.  

Konu / İçerik: Metin okunduktan sonra metne dayalı sorularla öğrencilerin 

okudukları ve dinlediklerini anlayıp anlamadıklarını yoklamaya çalışmalıdır. 

Öğrencilerin soruları sözle yanıtlamalarından önce “ Yazmak, düşünmektir” ilkesi 

uyarınca, kitaptaki yanıt boşluğuna düşündüklerini yazmaları istenmelidir. Böylece 

öğrenciler düşündüklerini yazmakla kendi kendilerini de denetlemiş olurlar; gereksiz, 

yanlış konuşmalardan kaçınmayı öğrenirler. 

Dil / Anlatım: Metinde “ Düşünceyi geliştirmek için hangi yollara başvurulmuş” 

türünden bir alıştırma, ‘ örnekleme’ , ‘ karşılaştırma’, ‘ tanımlama’ , ‘ tanık gösterme’ , 

‘nesnel verilerden yararlanma’ gibi terimler kullanılarak yanıtlanmalıdır. Öğrenciler 
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sözcüklerin, söz öbeklerinin, temel tümcenin, yan tümcelerin, ara tümcelerin, 

arasözlerin kullanım özelliklerini bu tür alıştırmalarla uygulayarak kavramalıdır.  

Değerlendirme Soruları: Türkçe dersinin genel ve özel amaçları doğrultusunda 

metin altı soruları öğrencilerin yazılı ve sözlü ifade edebilmelerini sağlamalı, yani 

bilişsel becerileri ölçmeye yönelik olmalıdır (Ceyhan ve Yiğit, 2004: 155-158)  

Eğitimde, pek çok konu dil ile veya dilin katkısıyla öğrenilir; dil burada araçtır. 

Mesela, Sosyal Bilgiler’ in öğretimi sırasında, ders kitaplarında yer alan metinler 

öncelikle bir öğrenme konusudur. Bu derslerle ilgili bir konuyu öğrenerek, bu dersin 

amaçlarında belirlenen bilgi ve bilinç düzeyine erişilir. Türkçe dışındaki derslerin 

metinler üzerinden öğretilmesi, Türkçe ders kitaplarındaki metinlerin de öğrenme 

konusuymuş gibi algılanmasına sebep olmuştur. Böyle bir anlayışın sonucu olarak da 

Türkçe  “ metin okuma” dersi olmuştur. Bu yanılgı sonucunda da metin okuma ve 

anlama ile ilgili çalışmalar bittiğinde bir başka konuya geçilmiştir.  Türkçe öğretimi, bir 

dili öğrenmenin bütün alanlarını içine alır. Dinleme, konuşma, okuma ve yazma 

birbirinden ayrı ama aynı zamanda birbiri ile iç içe öğrenme konularıdır (Demirel, 

2006: 246).  

Davranışçı kurama göre hazırlanmış eski Türkçe ders kitabında yer alan 

metinler, kolay anlaşılabilecek, ideal bir durumu yücelten, örnek alınması gereken 

olayları yansıtan, öğüt verici, iyi, doğru ve güzeli anlatan özellikleri ile dikkati çekerler. 

Yapılandırmacı yaklaşıma göre yazılmış yeni Türkçe ders kitabındaki metinler ise; 

metinlerde geçen olgu ve olayları öğrencinin yakın çevresinden almakta ve çocuğun 

gözüyle yansıtmaktadır. Bu metinlerde ideal bir dünya sunulmaz, bunun yerine 

öğrencilerin kendini bulabileceği günlük hayatın sadeliği vardır (Demirel, 2006: 258). 

 

Tablo 2.1. İlköğretim Türkçe Dersi (6, 7, 8. Sınıflar) Öğretim Programına Göre 

Hazırlanacak Kitapların Forma Sayıları (1998) 

SINIF 
DERS KİTABI 

ÖĞRETMEN 

KILAVUZ 

KİTABI 

Forma Sayısı Forma Sayısı 

VI. 10–12 4-5 

VII. 12–14 4-5 
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Tablo 2.1’de yer alan Türkçe dersi eski kitabı ve Öğretmen Kılavuz Kitabı 

formalarına ait bilgiler Özcan Demirel’in “ Türkçe Öğretimi” adlı kitabının “Ek 2” 

bölümünden alınmıştır (Özcan, 1999: 255).   

 

Tablo 2.2. İlköğretim Türkçe Dersi (6, 7, 8. Sınıflar) Öğretim Programına Göre 

Hazırlanacak Kitapların Forma Sayıları(2006) 

SINIFLAR DERS KİTABI ÖĞRENCİ 

ÇALIŞMA KİTABI 

ÖĞRETMEN 

KILAVUZ KİTABI 

Metin 

Sayısı 

Kitap 

Boyutu 

Forma 

Sayısı 

Kitap 

Boyutu 

Forma 

Sayısı 

Kitap 

Boyutu 

Forma 

Sayısı 

6. SINIF En az  18 19,5x27,5 7-9 19,5x27,5 10–12 SERBEST SERBEST 

7. SINIF En az  18 19,5x27,5 7-9 19,5x27,5 10–12 SERBEST SERBEST 

8. SINIF En az  18 19,5x27,5 7-9 19,5x27,5 10–12 SERBEST SERBEST 

 

Tablo 2.1’ ve Tablo 2.2’de görüldüğü gibi programın getirdiği farklı 

yeniliklerinden biri de ders kitaplarıdır. Yeni programla birlikte ders kitaplarının sayısı 

ve boyutu da değişmiştir. Yeni program her sınıf seviyesinde üç farklı kitabın 

hazırlanmasını zorunlu kılmaktadır. Bunlar; üniteye giriş sayfalarından, metinlerden ve 

değerlendirme sorularından oluşan öğrenci ders kitabı, etkinliklerden oluşan öğrenci 

çalışma kitabı ve dersin hangi yöntem ve tekniklerle işleneceğini ve dersin akışını 

planlayan kısacası günlük planların bütününü oluşturan öğretmene rehberlik eden 

öğretmen kılavuz kitabıdır. Tablo  2.1’de belirtilmese de eski ders kitapları boyutu 

küçük iken yeni ders kitaplarının büyük boydur.  

Tablo 2,2’deki bilgiler Talim Terbiye Kurulu kendine ait internet adresinde 

“Kurulumuzun 30.06.2005 tarih ve 186 sayılı Kararıyla kabul edilen "İlköğretim 

Türkçe (6,7 ve 8. Sınıflar) Dersi  Öğretim Programı" na göre hazırlanacak ders kitabı 

ve öğrenci çalışma kitabının forma sayıları, 18.11.2005 tarih ve 351 sayılı Kurul 

Kararıyla aşağıdaki gibi değiştirilmiştir. “ duyurusu ve Şubat 2009 tarih ve 2617 sayılı 

tebliğler dergisinde yayınlanan İlköğretim Türkçe dersi (6-8. Sınıflar) öğretim 

programında yapılan değişiklik de dikkate alınmış ve TTKB’nin Öğretmenler Portalı 

adresinde Türkçe dersi (6- 8. Sınıflar) öğretim programı ve kılavuzundan (29.01.2009) 
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yararlanılmıştır(http://ttkb.meb.gov.tr/ogretmen/modules.php),  

(http://ttkb.meb.gov.tr/duyurular/turkce6_8formasayilari.htm), 

(http://yayim.meb.gov.tr/dergiler/pdf/2617.pdf).          

2.1.9.2.Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarının Değerlendirilmesi 

Benimsenen öğrenme anlayışı ders kitabını, içerikten fiziki özelliklerine, bilgi 

sunum öğelerinden ölçme – değerlendirme etkinliklerine kadar farklı boyutlarda 

şekillendirmektedir (…) davranışçı anlayış doğrultusunda yazılmış sosyal bilimler ile 

ilintili ders kitaplarına, öğrencinin bilmesi gerekenlerin sınırını çizme, öğrenci için 

gerekli olduğu düşünülen “ doğru” yorumları yapma, sosyal düşünüş standartlarının 

neler olduğunu belirleme gibi bir rol üstlenmiştir ( Demirel ve Kıroğlu, 2008:220). 

Davranışçı anlayış temelinde yazılan Sosyal Bilgiler ders kitapları şu bölümlerden 

oluşmaktadır: 

Ders Kitabı 

1. Ünite Giriş Sayfaları: Bu giriş bölümü ders kitabında ½ oranında yer 

kaplamaktadır. Bu bölümde; ünite adı, ünitenin bölümleri (içerisinde yer alan konuların 

sıralı listesi), üniteye hazırlık soruları ve ünitenin kapladığı süreye denk gelen belirli 

gün ve haftalar bulunmaktadır. 

2. Değerlendirme Soruları: açık uçlu sorulardan oluşan ve ünitenin kapsamına 

göre 5 ila 15 arasında değişen soru sayısından oluşmaktadır. 

3. Okuma Metni: ünitenin içeriğine uygun kişi ya da olayları tanıtan ansiklopedi 

kaynaklı bilgiler yer almaktadır.  

Eğitim ve öğretim anlayışımız her ne kadar 2005-2006 eğitim öğretim yılından 

itibaren kademeli olarak değişse de Sosyal Bilgiler dersinde en yaygın olarak kullanılan 

araç gereçlerin ders kitabı ve harita olması gerçeğini değiştirmemiştir. Bunun da önemli 

sebebi, içerdiği bilgiler bakımından Sosyal Bilgiler müfredatında önemli farklılıkların 

görülmemesidir. Tarih aynı tarihtir ancak anlatım biçimi ders verici değil öyküleştirme 

şeklinde yenilenmiştir.   

Araştırmalardan elde edilen sonuçlar kitabın, eskiden olduğu gibi yakın gelecekte 

de öğretimde önemli bir araç olmaya devam edeceğini göstermektedir. Buna karşılık 

artık, kitabın uzun süre tek başına sınıf içindeki etkileşimin odak noktası olması 

düşünülemez. İşin içine bazı basit ve kullanışlı araçlar girdiği gibi, daha varsıl 

http://ttkb.meb.gov.tr/ogretmen/modules.php
http://ttkb.meb.gov.tr/duyurular/turkce6_8formasayilari.htm
http://yayim.meb.gov.tr/dergiler/pdf/2617.pdf
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çevrelerde bilgisayar, internet, TV gibi etkili araçların da kitabın yanında giderek artan 

oranlarda kullanıldığı görülmektedir (Ceyhan ve Yiğit, 2004: 24). 

Yapılandırmacı anlayış temelinde yazılan ders kitaplarında doğrudan bilgi sunan, 

uzun ve didaktik bilgi öbeklerine yer verilmemektedir. Öğrencinin önceki deneyim 

dünyasını harekete geçiren, tanımların ve anlamların neler olabileceğini hissettiren ve 

bireysel anlam yaratma çabasına giren metinler söz konusu olmaktadır (Demirel ve 

Kıroğlu, 2008:220). 

Yapılandırmacı anlayış temelinde yazılan Sosyal Bilgiler ders kitaplarının yanında 

öğrenci çalışma kitapları da eğitimde yerini almıştır. Ders kitapları ve çalışma kitapları 

şu bölümlerden oluşmaktadır; 

Ders Kitabı 

1. Ünite Giriş Sayfaları: Bu giriş sayfalarında; üniteyi genel olarak ifade 

edebilecek görsel komposizyon,  ünite adı, ünite içerisinde yer alan konuların sıralı 

listesi, üniteye hazırlık soruları ve ünitenin kapladığı süreye denk gelen belirli gün ve 

haftalar bulunmaktadır. 

2. İşleniş Bölümü: öğrencilerin konularla ilgili kazanımlara ulaşmalarını sağlamak, 

onları düşünmeye ve yaratıcılığa sevk etmek amacıyla hazırlanan bölümdür.  

   a. Oryantasyon soruları: Öğrencilerdeki mevcut bilgileri ortaya çıkarmak ve 

onları yeni bilgi edinmeye hazır hale getirmek amacıyla yapılan hazırlık çalışmalarıdır. 

   b. “Sözcük Bilgisi” kutucuğu: Konuda geçen anahtar sözcüklerin bulunduğu 

bilgi kutucukları yer almaktadır. 

  c. Haberler: Konuyla ilgili kayna, alıntıların olduğu bölümdür. Daha çok gazete 

haberleri ya da internet haberleri yer almaktadır. 

  d. Bilgi Kutucuğu: öğrenciler için açıklayıcı bilgilerin verildiği bölümdür. 

  e. Konu ile ilgili sorular: Bilgi akışı içerisinde öğrencilerin yaratıcılığını 

geliştirmek, kendi aralarında beyin fırtınası yapmasını sağlayan sorulardır. 

  f. Etkinlikler: ders akışını çalışma kitabına yönlendiren bölümlerdir. 

3. Ünite Sonu Değerlendirme Soruları: Doğru/yanlış, eşleştirme, kısa cevaplı, 

boşluk doldurma, çoktan seçmeli sorular gibi çoklu zekâ kuramına uygun olarak farklı 

soru tiplerinden oluşmaktadır. Açık uçlu sorularla öğrencilerin bildiklerini akıcı bir 

şekilde ifade etmeleri amaçlanmaktadır. “Neler Öğrendik?” bölümüyle ünitenin genel 
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hatlarıyla özeti verilmektedir. “ Şimdi Okuma Zamanı” bölümünde ise öğrencilere ünite 

ve konularını kavratmada yardımcı olacak kitap önerilerinde bulunulmaktadır. 

 Çalışma Kitabı 

1. Etkinlik Sayfaları: Konularla ilgili öğrenmeyi destekleyici ve günlük hayatla 

ilgisini kurabileceği çalışmalara ağırlık verilmektedir. Öğrencilerin ders kitabında 

edindiği bilgilerden yola çıkarak bilgilerin kalıcılığının sağlanmasına yönelik 

çalışmalar, onları araştırmaya yönlendiren etkinlikler yer almaktadır. Ayrıca 

öğrencilerin kendilerini, akranlarını değerlendirecek formlar bulunmaktadır. 

 

Tablo 2.3 İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programına Göre Hazırlanacak 

Kitapların Forma Sayıları 

 
DERS KİTABI 

ÖĞRENCİ ÇALIŞMA 

KİTABI 

ÖĞRETMEN KILAVUZ 

KİTABI 

Kitap Boyutu Forma Sayısı Kitap Boyutu Forma Sayısı Kitap Boyutu Forma Sayısı 

6. SINIF 19,5 x 27,5 11–14 19,5 x 27,5 7–9 SERBEST SERBEST 

7. SINIF 19,5 x 27,5 11–14 19,5 x 27,5 7–9 SERBEST SERBEST 

 

Tablo 2.3’de yer alan bilgiler, TTKB’nin Öğretmenler Portalı adresinde Sosyal 

Bilgiler dersi (6- 8. Sınıflar) öğretim programı ve kılavuzundan (13/01/2009) 

yararlanılmıştır (http://ttkb.meb.gov.tr/ogretmen/modules.php).  

Tablo 2.2’de görüldüğü gibi programın getirdiği farklı yeniliklerinden biri de ders 

kitaplarıdır. Yeni programla birlikte ders kitaplarının sayısı ve boyutu da değişmiştir. 

Yeni program her sınıf seviyesinde üç farklı kitabın hazırlanmasını zorunlu kılmaktadır. 

Bunlar; üniteye giriş sayfalarından, metinlerden ve değerlendirme sorularından oluşan 

öğrenci ders kitabı, etkinliklerden oluşan öğrenci çalışma kitabı ve dersin hangi yöntem 

ve tekniklerle işleneceğini ve dersin akışını planlayan kısacası günlük planların 

bütününü oluşturan öğretmene rehberlik eden öğretmen kılavuz kitabıdır.  

 

 

 

http://ttkb.meb.gov.tr/ogretmen/modules.php
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2.2. Türkçe ve Sosyal Bilgiler Dersi Eski ve Yeni Müfredatları İle İlgili 

Araştırmalar 

2.2.1. 2004 – 2005 Eğitim Öğretim Yılı Milli Eğitim Bakanlığı 6. Sınıf Sosyal 

Bilgiler Dersi Ünite ve Kazanımları 

( Milli Eğitim Bakanlığı [ MEB], 2004) 

ÜNİTE 1:DEMOKRATİK HAYAT 

1) Kamuoyunu oluşturan etkenler bilgisini verme 

2) Kamuoyunu oluşturan etkenler bilgisini verme 

3) Eğitim ve demokrasi arasındaki ilişkiyi kavrayabilme 

Eğitimde demokrasinin önemini kavrayabilme 

4) Meslek Bilgisinin faydasını kavrayabilme 

-Devletin temel amaçları bilgisi 

-Devleti oluşturan birimleri bilgisini verme 

- Devleti oluşturan birimlerin görevlerini tanıma 

- Devletin temel nitelikleri bilgisini verme Devletin temel amacının ne 

olduğu bilgisini verme 

- Devletin vatandaşa karşı görevlerinin bilgisini verme 

5) Kişinin hakları bilgisini verme 

- Kişinin görevleri bilgisini verme 

6) Toplumsal yardımlaşmanın önemini kavrayabilme 

- Başkalarına yardım etmeye istekli oluşu verme 

-Toplumsal yardımlaşmanın önemini kavrayabilme 

- Başkalarına yardım etmeye istekli oluşu verme 

7) Çocuk hakları bilgisi 

-Çocukların korunmasının önemini kavrayabilme 

- Çocukların korunmasının gerekliliğini bilme 

8) Gençliğin korunmasının önemini kavrayabilme 

9) Akraba evliliklerinin sakıncalarını kavrayabilme 

 ÜNİTE 2:COĞRAFYA VE DÜNYAMIZ 

1) Dünyanın özellikleri bilgisi. Dünyanın hareketleri ile ilgili sınıflamalar  bilgisi 
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2) Dünyanın hareketlerinin sonuçlarını kavrayabilme, Kıtaları tanıyabilme 

3) Kıtalarının özellikleri bilgisi. Okyanusları tanıyabilme.Okyanusların özellikleri 

bilgisi. Model küre üzerinde kıta ve okyanusların yerlerini gösterebilme. Dünya 

üzerinde herhangi bir yerin coğrafi konumunu açıklayabilme. Dünya üzerinde 

herhangi bir yerin matematik konumunu bulabilme. 

4) Türkiye haritası üzerinde herhangi bir yerin coğrafi konumunu bulabilme.        

Dünyamızda insanlığı etkileyen başlıca olaylar bilgisi.    

5) Dünyamızda insanlığı etkileyen başlıca olaylar bilgisi.                                  

Doğal kaynakların bilinçsiz kullanımının zararları bilgisini verme 

6) Dünyamızda insanlığı etkileyen olayların önemini kavrayabilme.                       

Bulaşıcı hastalıkların zararları bilgisini verme 

7) 20.yy da bilim ve teknolojide meydana gelen bazı önemli olayların insanlığa 

etkileri bilgisi. 

8) 20.yy da bilim ve teknolojide meydana gelen bazı önemli olayların insanlığa 

etkileri bilgisi. İletişim teknolojileri ile birlikte dünyamızda insanlığı etkileyen k 

başlıca olayların önemini kavrayabilme 

9) 20.yy da bilim ve teknolojide meydana gelen bazı önemli olayların insanlığa 

etkileri bilgisi. 

ÜNİTE 3:TÜRKİYE TARİHİ 

1) Türkiye tarihi ünitesinde geçen kavramların anlam bilgisi. Türklerin Anadolu’yu 

yurt edinmeleri ile ilgili olgular bilgisi., olguları açıklayabilme. Malazgirt 

meydan savaşının önemini kavrayabilme 

2) Anadolu da kurulan ilk Türk devletlerini tanıyabilme.  

3)  Anadolu da kurulan ilk Türk devletlerinin Türk tarihi bakımından önemini 

kavrayabilme. A.S.D.ile ilgili olgular bilgisi.A.S.D ilgili olguları açıklayabil. 

4) Anadolu Türk Beyliklerini tanıyabilme.  Anadolu Türk beyliklerinin Türk tarihi 

bakımından önemini kavrayabilme. 

5) Türkiye Tarihi ünitesi ile ilgili haritaları okuyabilme Anadolu Selçukluları ve 

beylikler döneminde Türk denizciliğinin özellikleri Bilgisi. 

6) Anadolu Selçukluları dönemindeki kültür ve uygarlığın özellikleri bilgisi. 

7) Beylikler dönemi kültür ve uygarlığın özellikleri bilgisi. 

8) Anadolu Selçukluları dönemindeki kültür ve uygarlığın özellikleri bilgisi. 
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ÜNİTE 4: MOĞOLLAR VE DİĞER TÜRK DEVLETLERİ 

      1) “ Moğollar ve Diğer Türk Devletleri” ünitesinde geçen kavramların anlam bilgisi 

      2) “ Moğollar ve Diğer Türk Devletleri” ile ilgili olgular bilgisi 

      3) “ Moğollar ve Diğer Türk Devletleri” ile ilgili olguları açıklayabilme 

      4) Moğol yayılmasının Anadolu’nun Türkleşmesine olan etkilerini kavrayabilme 

      5) “ Moğollar ve Diğer Türk Devletleri” ndeki kültür ve uygarlığın özellikleri bilgisi 

      6) “ Moğollar ve Diğer Türk Devletleri” ile ilgili haritaları okuyabilme 

ÜNİTE 5: TÜRKİYE’MİZ 

1) Yurdumuzda nüfusun genel dağılış bilgisi. Yurdumuzda nüfusun genel 

dağılışını gösteren haritayı okuyabilme. 

2) Kırsal yerleşim yerlerinden kentlere göçün nedenleri bil. Kırsal yerleşim 

yerlerinden kentlere göçün sonuçlarını kavrayabilme. Kent yaşamına uyum 

kurallar farkında oluş. Yurdumuz nüfusunun artışının nedenleri bilgisi. 

Yurdumuzun nüfus artışının sonuçları açıklayabilme 

3) Aile planlamasının önemini kavrayabilme. Yurdumuzun nüfus kaybının 

nedenleri bilgisi. Yurdumuzun nüfus kaybının sonuçlarını açıklayabilme 

4) Yurdumuzun yerleşim yerleriyle ilgili sınıflamalar bilgisi. Yurdumuzun 

yerleşim yerleriyle ilgili sorunlar bilgisi. Yurdumuzun yerleşim yerleriyle ilgili 

sorunların giderilmesinin önemini kavrayabilme.  bu sorunlara çözüm 

önerilerinde bulunabilme, Yurdumuzun ekonomik hayatı oluşturan alanları 

tanıyabilme, Yurdumuzun tarım bilgisi. Yurdumuzda hayvancılık bilgisi, 

Yurdumuzda su ürünleri bilgisi. Yurdumuzda orman ürünleri bilgisi. 

Yurdumuzda madenler ve enerji kaynakları bilgisi, Yurdumuzun sanayi bilgisi. 

Yurdumuzun ulaşım bilgisi. Trafik kazalarının topluma verdiği zararların 

farkında oluş. Yurdumuzun iletişim bilgisi. Yurdumuzda Turizm bilgisi, 

Turizmin ülke ekonomisine katkılarını kavrayabilme. Eğitimin bir toplumun 

sağlıklı gelişmesindeki yerini ve önemini kavrayabilme. Sporun toplum 

sağlığındaki etkilerini kavrayabilme 
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ÜNİTE 6:OSMANLI DEVLETİNİN KURULUŞU 

1) “Osmanlı Devletinin kuruluşu” ünitesinde geçen kavramların anlam bilgisi. 

Osmanlı Devletinin kurulduğu sırada Anadolu’nun durumu bilgisi 

2) Osmanlı Devletinin kurulduğu sırada Balkanların durumu bilgisi.Kayı’ların 

Anadolu’ya gelişi ile ilgili olgular bilgisi. 

3) Osmanlı Devletinin kuruluşu ile ilgili olgular bilgisi. Osmanlı devletinin 

kuruluşu ile ilgili olguları açıklayabilme. 

4) Balkanlarda ilerleme ile ilgili olgular bilgisi. Balkanlarda ilerleme ile ilgili 

olguları açıklayabilme 

5) Osmanlı Devleti ile Anadolu Türk beylikleri arasındaki ilişkileri kavra. 

6) Ankara Savaşı ile ilgili olgular bilgisi Ankara savaşı ile ilgili olguları 

açıklayabilme Balkanlardaki ilerleme ile ilgili olgular bilgisi. 

7) Balkanlardaki ilerleme ile ilgili olguları açıklayabilme. 

8) “Osmanlı Devletinin kuruluşu” ünitesi ile ilgili haritaları okuyabilme 

2.2.2. 2008 – 2009 Eğitim Öğretim Yılı Milli Eğitim Bakanlığı 6. Sınıf Sosyal 

Bilgiler Dersi Ünite ve Kazanımları  

(MEB, 2008) 

1. ÜNİTE: SOSYAL BİLGİLER ÖĞRENİYORUM 

1) Yakın çevresindeki bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu fark 

eder 

2) Olgu ve görüşü ayırt eder. 

3) Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. 

4) Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması 

gerektiğini savunur. 

5) Sosyal Bilgilerin, Türkiye Cumhuriyeti’nin etkin bir vatandaşı olarak gelişimine 

katkısını fark eder. 

6) Atatürk’ün ülkemizde sosyal bilimlerin geliştirilmesi için yaptığı uygulamalara 

örnekler verir. 
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2. ÜNİTE: YERYÜZÜNDE YAŞAM 

1) Farklı ölçeklerde çizilmiş haritalardan yararlanarak ölçek değiştiğinde haritanın 

değişen özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 

2) Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin 

coğrafi konumunu tanımlar.  

3) Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak, iklim 

özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 

4)  Haritalardan ve görsel materyallerden yararlanarak Türkiye’de görülen iklim 

türlerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 

5) Haritalardan ve görsel materyallerden yararlanarak Türkiye’deki iklim tiplerinin 

dağılışında, konumun ve yeryüzü şekillerinin rolünü açıklar.  

6)  Örnek incelemeler yoluyla tarih öncesindeki ilk yerleşmelerden günümüze, 

yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 

7) Anadolu ve Mezopotamya’da yaşamış ilk uygarlıkların yerleşme ve ekonomik 

faaliyetleri ile sosyal yapıları arasındaki etkileşimi fark eder. 

3. ÜNİTE: İPEK YOLUNDA TÜRKLER 

1) Destan, yazıt ve diğer belgelerden yararlanarak, Orta Asya ilk Türk devletlerinin 

siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 

2) Orta Asya ilk Türk devletlerinin kültürel özellikleriyle yaşadıkları yerlerin 

coğrafî özelliklerini ilişkilendirir. 

3) Günümüz Türk Silahlı Kuvvetleri’ni ilk Türk devletlerinin ordusu ile 

ilişkilendirerek, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin önemini ve görevlerini kavrar. 

4) İpek Yolu’nun toplumlar arası siyasal, kültürel ve ekonomik ilişkilerdeki rolünü 

fark eder.  

5) Görsel ve yazılı materyallerden yararlanarak İslamiyet’in ortaya çıkışı ve 

yayılışını inceler. 

6) Türklerin İslamiyet’i kabulleri ile birlikte siyasî, sosyal ve kültürel alanlarda 

meydana gelen değişimleri fark eder. 
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7) Dönemin devlet adamları ve Türk büyüklerinin hayatından yararlanarak ilk 

Türk- İslam devletlerinin siyasal, sosyal ve kültürel özelliklerine ilişkin 

çıkarımlarda bulunur. 

8) Örnek incelemeler yoluyla kutlama ve törenlerimizdeki uygulamaların 

kültürümüzü oluşturan unsurlarla ilişkisini değişim ve süreklilik açısından 

değerlendirir. 

9) Orta Asya ilk Türk devletleri ve Türk-İslam devletlerinin Türk kültür, sanat ve 

estetik anlayışına katkılarına kanıtlar gösterir. 

4. ÜNİTE: ÜLKEMİZİN KAYNAKLARI 

1) Ülkemizin kaynaklarıyla ekonomik faaliyetlerini ilişkilendirerek bunların ülke 

ekonomisindeki yerini ve önemini değerlendirir. 

2) Türkiye’nin coğrafî özelliklerini dikkate alarak, yatırım ve pazarlama proje 

önerleri tasarlar. 

3) Vatandaşlık sorumluluğu ve ülke ekonomisine katkısı açısından vergi vermenin 

gereğini ve önemini savunur. 

4) Doğal kaynakların bilinçsizce tüketilmesinin insan yaşamına etkilerini tartışır. 

5) İlgi duyduğu mesleklerin gerektirdiği eğitim, beceri ve kişilik özelliklerini 

araştırır 

5. ÜNİTE: ÜLKEMİZ VE DÜNYA 

1) Görsel materyalleri ve verileri kullanarak dünyada nüfus ve ekonomik 

faaliyetlerin dağılışının nedenleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 

2) Ülkemizin diğer ülkelerle olan ekonomik ilişkilerini, kaynaklar ve ihtiyaçlar 

açısından değerlendirir 

3) Türk Cumhuriyetleri komşu ve diğer ülkelerle olan kültürel, sosyal, siyasi ve 

ekonomik ilişkilerimizi Atatürk’ün milli dış politika anlayışı açısından 

değerlendirir. 

4)  Ülkemizin diğer ülkelerle doğal afetlerde ve çevre sorunlarında dayanışma ve 

işbirliği içinde olmasının önemini fark eder. Uluslararası kültür, sanat, fuar ve 

spor etkinliklerinin toplumlar arası etkileşimdeki rolünü değerlendirir. 
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6. ÜNİTE: DEMOKRASİNİN SERÜVENİ 

1)  Demokrasinin temel ilkeleri açısından farklı yönetim biçimlerini karşılaştırır. 

2)  Değişik dönem ve kültürlerde demokratik yönetim anlayışının tarihsel gelişimini 

tartışır. 

3)  Demokratik yönetimlerde yaşama hakkı, kişi dokunulmazlığı hakkı, din ve vicdan 

özgürlüğü ile düşünce özgürlüğüne sahip olunması gerektiğini savunur 

4)  Tarihsel belgelerden yola çıkarak insan haklarının gelişim sürecini analiz eder. 

 ÜNİTE: ELEKTRONİK YÜZYIL 

1)  Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum 

hayatına etkisine örnekler verir. 

2)  Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin 

yaratıcı fikirler ileri sürer. 

3) Tıp alanındaki buluş ve gelişmelerle insan hayatı ve toplumsal dayanışma arasındaki 

ilişkiyi fark eder. 

4) Telif ve patent hakları saklı ürünlerin yasal yollardan temin edilmesinin gerekliliğini 

savunur. 

5) Uygulama ve eserlerinden yola çıkarak Atatürk’ün akılcılığa ve bilime verdiği önemi 

fark eder. 

2.2.3. 2004 – 2005 Eğitim Öğretim Yılı Milli Eğitim Bakanlığı 7. Sınıf Sosyal 

Bilgiler Dersi Ünite ve Kazanımları  

( MEB, 2004) 

ÜNİTE I: TÜRKİYE’NİN COĞRAFİ BÖLGELERİ 

1) Türkiye'nin Coğrafi Bölgeleri Ünitesi’nde Geçen Kavramların Anlam Bilgisi 

Türkiye'nin Coğrafi Bölgeleri Oluşturan Etmenler Bilgisi Türkiye’nin Coğrafi 

Bölgeleri ile İlgili Sınıflamalar Bilgisi 

2)  İç Anadolu Bölgesi, Bölümlerinin Özelliklerini Kavrayabilme,  İç Anadolu 

Bölgesi bölümlerinin özelliklerini kavrayabilme, İç Anadolu Bölgesini gösteren 

haritaya okuyabilme 
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3) Karadeniz Bölgesi ve Bölümlerinin Özellikleri Bilgisi, Karadeniz Bölgesi ve 

Bölümlerinin Özelliklerini Kavrayabilme, Karadeniz Bölgesini Gösteren 

Haritayı Okuyabilme 

4) Marmara Bölgesi ve Bölümlerinin Özellikleri Bilgisi, Marmara Bölgesi ve 

Bölümlerinin Özelliklerini Kavrayabilme, Bölgesini Gösteren Haritayı 

Okuyabilme 

5) Ege Bölgesi ve Bölümlerinin Özellikleri Bilgisi, Özelliklerini, Kavrayabilme 

Ege Bölgesini Gösteren Haritayı Okuyabilme,  

6) Akdeniz Bölgesi ve Bölümlerinin Özellikleri Bilgisi, Akdeniz Bölgesi ve 

Bölümlerinin Özelliklerini Kavrayabilme,  Akdeniz Bölgesini Gösteren Haritayı 

Okuyabilme                           

7) Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Bölümlerinin Özellikleri Bilgisi,  Özelliklerini 

Kavrayabilme Güneydoğu Anadolu Bölgesini Gösteren Haritayı Okuyabilme 

8) Doğu Anadolu Bölgesi ve Bölümlerinin Özellikleri Bilgisi                             

Doğu Anadolu Bölgesi ve Bölümlerinin Özelliklerini Kavrayabilme                                                              

Doğu Anadolu Bölgesini gösteren haritayı okuyabilme                                  

Türkiye’nin coğrafi bölgelerini gösteren haritayı okuyabilme            

9) Türkiye'nin Jeopolitik Önemi ve Etkileri Bilgisi                                        

Türkiye'nin Jeopolitik Önemi ve Etkilerini Kavrayabilme 

ÜNİTE II: İSTANBUL’UN FETHİ VE SONRASI 

1) “İstanbul’un Fethi ve Sonrası” ünitesinde Geçen Kavramların Anlam Bilgisi 

İstanbul’un Fethi ile İlgili Olgular Bilgisi, İstanbul'un Fethi ile İlgili Olguları 

Açıklayabilme 

2) Osmanlı Devletinin Batıdaki İlerlemeleri ile İlgili Olgular Bilgisi,   Olguları 

Açıklayabilme.  Osmanlıların Balkan Devletleriyle İlişkileri Bilgisi 

Osmanlıların Balkanlardaki Politikasını Kavrayabilme Osmanlı Avrupa İlişkileri 

Bilgisi Osmanlı Avrupa İlişkilerini Kavrayabilme, Kapitülasyon Kavramını ve 

Osmanlıya Etkilerini Bilebilme 

3) Osmanlı Devleti'nin Denizlerdeki İlerlemeleriyle ilgili Olgular Bilgisi Osmanlı 

Devleti'nin Denizlerdeki İlerlemeleriyle ilgili Olguları Açıklayabilme 

4) Osmanlı Devleti'nin Denizlerdeki İlerlemeleriyle ilgili Olgular Bilgisi Osmanlı 

Devleti'nin Denizlerdeki İlerlemeleriyle ilgili Olguları Açıklayabilme 
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5) Osmanlı Devleti'nin Denizlerdeki İlerlemeleriyle ilgili Olgular Bilgisi Osmanlı 

Devleti'nin Denizlerdeki İlerlemeleriyle ilgili Olguları Açıklayabilme 

6) Osmanlı Devleti'nin Doğudaki İlerlemeleriyle ilgili Olgular Bilgisi Osmanlı 

Devleti'nin Doğudaki İlerlemeleriyle ilgili Olguları Açıklayabilme Batıda, 

Doğuda ve denizlerdeki Gelişmelerde, Osmanlı Padişahlarının Rolünü 

Açıklayabilme. 

7) Osmanlı Devleti’nin Güneydeki İlerlemeleriyle ilgili Olgular Bilgisi Osmanlı 

Devleti'nin Güneydeki İlerlemeleriyle ilgili Olguları Açıklayabilme 

8) Batıda, Doğuda ve denizlerdeki Gelişmelerde, Osmanlı Padişahlarının Rolünü 

Açıklayabilme. 

ÜNİTE III: AVRUPA’DA YENİLİKLER 

1) “ Avrupa’da Yenilikler” ünitesinde geçen kavramların anlam bilgisi 

2) Avrupa’daki yeniliklerle ilgili olgular bilgisi 

3) Avrupa’daki yeniliklerle ilgili olguları açıklayabilme 

4) Avrupa’daki yeniliklerin önemini kavrayabilme 

5) Avrupa’daki yeniliklerin yapıldığı ülkeleri harita üzerinde gösterebilme 

ÜNİTE IV: XVII. VE XVIII. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ 

1) 17. ve 18 yy. Osmanlı Devleti Ünitesi'nde Geçen Kavramlar ve Olgular Bilgisi 

17. ve 18 yy. Osmanlı Devletiyle İlgili Temel Olguları Açıklayabilme 

2) 17 yy. Osmanlı Devletiyle İlgili Temel Olgular Bilgisi                                       

17. yy. Osmanlı Devletiyle İlgili Temel Olguları Açıklayabilme 

3) 18 yy. Osmanlı Devletiyle İlgili Temel Olgular Bilgisi                                      

18. yy. Osmanlı Devletiyle İlgili Temel Olguları Açıklayabilme   

4) Yenileşme Hareketleriyle İlgili Temel Olgular Bilgisi Yenileşme Hareketleriyle 

İlgili Temel Olguları Açıklayabilme   

5) 17. ve 18 yy. Osmanlı Devleti Ünitesiyle İlgili Haritaları Okuyabilme 

ÜNİTE V: XIX. VE XX. YÜZYILLARDA OSMANLI DEVLETİ 

1) “19 ver 20. y.y. da Osmanlı Devleti” Ünitesinde Geçen Kavramların Anlam 

Bilgisi.  
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2) Fransız İhtilalı İle İlgili Olgular Bilgisi. Fransız İhtilalı ile ilgili olguları 

açıklayabilme      

3) Büyük Devletlerin Osmanlı Politikalarını kavrayabilme 

4) 1877-1878 Osmanlı –Rus savaşı sonrasında ortaya çıkarılan ermeni meselesini 

kavrayabilme 

Ermeni komitalarının ortaya çıkışı Ermeni eylemlerini kavrayabilme 

5) Osm. Devletinin Ermeni isyanları karşısında uyguladığı siyaseti kavrayabilme.  

6) 19. yüzyılda Osmanlı Devleti ile ilgili temel olgular bilgisi, temel olguları 

açıklayabilme   

7) Osmanlı devletinin kuruluşundan 1839 kadar gayri Müslimlerin durumunu 

kavrayabilme  

8) 19.yy' da Yenileşme ve Demokratikleşme Çabaları ile İlgili Olgular Bilgisi 

19.yy' da Yenileşme ve Demokratikleşme Çabaları ile İlgili Olguları 

açıklayabilme  

9) 1839-1856 yılları arasında Osmanlı Devletindeki gayri Müslimlerin durumlarını 

kavrayabilme 

10) 20. yüzyılda Osmanlı Devleti ile ilgili temel olgular bilgisi, olguları 

açıklayabilme  

11) 19 ve 20. yüzyıllarda Osmanlı Devleti ünitesi ile ilgili haritaları okuyabilme  

12) Doğu cephesinde Rus Ermeni İşbirliğinin kavrayabilme. 

13) Ermeni Komitacıların çıkardığı olaylar kavrayabilme. 

14) Ermeni mezalimlerine karşı alınan önlemleri kavrayabilme. 

15) Tehcir kararının alınma gerekçesini açıklama 

16) Tehcir kararının uygulama esaslarını kavrayabilme. 

17) 12-Tehcir kararından sonra Ermenilerin durumunu kavrayabilme.  

18) Ermenilerin asılsız soy kırım iddialarının geçersizliğini analiz edebilme  

ÜNİTE VI: OSMANLI DEVLETİ KÜLTÜR VE UYGARLIĞI 

1) Osmanlı Kültür ve Uygarlığı Ünitesinde Geçen Kavramların Anlam Bilgisi 

2) Osmanlılarda Devlet Yönetiminin Özellikleri Bilgisi    

3) Osmanlılarda Hukuk Sistemi Sosyal ve Ekonomik Hayatın Özellikleri Bilgisi  

4) Osmanlılarda Eğitim-Öğretim, Bilim ve Sanatın Özellikleri Bilgisi   
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ÜNİTE VII : YURDUMUZUN KOMŞULARI VE TÜRK DÜNYASI  

1) Yurdumuzun Komşuları ve Türk Dünyası Ünitesinde Geçen Kavramların 

Anlam Bilgisi. Yurdumuzun Komşularını Tanıyabilme 

2) Yurdumuzun Komşularının Coğrafi Özellikleri Bilgisi. Coğrafi Özelliklerini 

Tanıyabilme.  

3) Türklerin Komşu Ülkelerdeki Nüfus Varlığının Farkında Oluş. Türkiye'nin 

Komşu Ülkelerle Olan Sosyal,  Kültürel ve Ekonomik İlişkilerini Açıklayabilme 

4) Bağımsız Türk Cumhuriyetlerini Tanıyabilme.  

5) Bağımsız Türk Cumhuriyetlerinin Coğrafi Özellikleri Bilgisi.  

6) Türkiye'nin Bağımsız Türk Cumhuriyetleri ile Olan Sosyal, Kültürel ve 

Ekonomik İlişkilerini Açıklayabilme. 

7) Türkiye ve Türk Dünyası İlişkileri Bilgisi.  Türkiye ve Türk Dünyası İlişkilerini 

Açıklama. Asya da Türklerin Yaşadığı Başlıca Ülkeleri Tanıyabilme. Asya da 

Türklerin Yaşadığı Başlıca Diğer Ülkeleri Tanıyabilme. 

8) Asya'da Yaşayan Türklerin Nüfus Varlığının Farkında Olma.  

9) Asya’da özerk Cumhuriyetlerde yaşayan Türklerin nüfus varlığının farkında 

oluş. 

10)  Rusya Türkiye İlişkileri Bilgisi.  

11) Türkiye ve Türk Dünyası İlişkilerinde Rusya'nın Rolünü ve Önemini Bilme. 

12) Avrupa’da Türklerin yaşadığı başlıca ülkeleri tanıyabilme. 

13)  Avrupa'daki Türklerin Yaşadığı Başlıca Ülkelerin Coğrafi Özellikleri Bilgisi  

14) Türkiye'nin Avrupa'da Türklerin Yaşadığı Başlıca Ülkelerle Olan Sosyal 

Kültürel ve Ekonomik İlişkilerini Açıklayabilme  

15) Türkiye dışındaki vatandaşlarımızın yaşadığı ülkeleri tanıyabilme 

16) Ulusal ve Uluslar Arası Kuruluşlar ve Önemleri Bilgisi.  

17) Türkiye'nin Üye Olduğu Uluslar arası Kuruluşlar ve Türkiye İle İlişkileri Bilgisi 

18) Türkiye'nin Üyesi Olduğu Uluslararası Kuruluşları ve İşlevlerini Bilme 
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2.2.4. 2008 – 2009 Eğitim Öğretim Yılı Milli Eğitim Bakanlığı 7. Sınıf Sosyal 

Bilgiler Dersi Ünite ve Kazanımları 

( MEB, 2008) 

1. ÜNİTE ADI: İLETİŞİM VE İNSAN İLİŞKİLERİ 

      1) İletişimi, olumlu olumsuz etkileyen tutum ve davranışları fark ederek kendi 

tutum ve davranışlarıyla karşılaştırır. 

      2)  İnsanlar arasında kurulan olumlu ilişkilerde iletişimin önemini fark eder 

      3)  İnsanlar arası etkileşimde kitle iletişim araçlarının rolünü tartışır 

      4)  Doğru bilgi alma hakkı, düşünceyi açıklama özgürlüğü ve kitle iletişim 

           özgürlüğü arasındaki bağlantıyı fark eder. 

      5) Kitle iletişim özgürlüğü ve özel hayatın gizliliği kavramlarını, birbiriyle ilişkileri 

çerçevesinde yorumlar. 

      6) Atatürk’ün iletişime verdiği öneme kanıtlar gösterir. 

2. ÜNİTE ADI: ÜLKEMİZDE NÜFUS    

1) Görsel materyaller ve verilerden yararlanarak Türkiye'de nüfusun dağılışının neden 

ve sonuçlarını tartışır. 

2) Tablo ve grafiklerden yararlanarak ülkemiz nüfusunun özellikleri ile ilgili 

verileri yorumlar 

3) Eğitim ve çalışma hakkının kullanılması ile devletin ve vatandaşın bu konudaki 

sorumluluklarını ilişkilendirir. 

4) Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 

5) Yerleşme ve seyahat özgürlüğünü açıklar. 

3. ÜNİTE ADI: TÜRK TARİHİNDE YOLCULUK 

1) Türkiye Selçukluları Döneminde Türklerin siyasal mücadeleleri ve kültürel 

faaliyetlerinin Anadolu'nun Türkleşme sürecine katkılarını değerlendirir 

2) Kanıtlara dayanarak Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkışını 

etkileyen faktörleri açıklar. 
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3) Osmanlı Devleti'nin fetih ve mücadelelerini Osmanlıda ticaretin ve denizlerin 

önemi açısından değerlendirir. 

4) Osmanlı toplumunda hoşgörü ve birlikte yaşama fikrinin önemine dayalı kanıtlar 

gösterir. 

5) Şehir incelemesi yoluyla. Türk kültür, sanat ve estetik anlayışındaki değişim ve 

sürekliliğe ilişkin kanıtlar gösterir 

6) Osmanlı, Avrupa ilişkileri çerçevesinde küttür, sanat ve estetik anlayışındaki 

etkileşimi fark eder. 

7) Seyahatnamelerden hareketle Türk kültürüne ait unsurları örneklendirir 

8) Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle, 

toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur 

4. ÜNİTE ADI: ZAMAN İÇİNDE BİLİM    

1) İlk uygarlıkların bilimsel ve teknolojik gelişmelere katkılarına örnekler verir. 

2) İlkyazı örneklerinden yola çıkarak yazının kullanım alanlarını ve bilgi 

aktarımındaki önemini fark eder. 

3) Türk ve İslam devletlerinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine 

katkılarını değerlendirir. 

4) 15–19. yüzyıllar arasında Avrupa’da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel 

birikiminin oluşmasına etkilerini fark eder. 

5) Tarihsel süreçte düşünceyi ifade etme ve bilim özgürlüklerini bilimsel 

gelişmelerle ilişkilendirir. 

5. ÜNİTE ADI: EKONOMİ VE SOSYAL HAYAT 

1) Üretim ve yönetimde toprağın önemini tarihten örneklerle açıklar. 

2) Kaynakların, ürünlerin ve ticaret yollarının devletlerin gelişmesindeki önemine 

tarihten ve günümüzden örnekler verir. 

3) Tarihten ve günümüzden örnekler vererek üretim teknolojisindeki gelişmelerin 

sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 

4) Vakıfların çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rolüne tarihten ve günümüzden 

örnekler verir. 

5) Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol 

oynayan kurumları tanır. 
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6) Eğitimin meslek edindirme hedefini kavrayarak ilgi ve yetenekleri doğrultusunda 

mesleki tercihlerine yönelik planlama yapar. 

6. ÜNİTE ADI: YAŞAYAN DEMOKRASİ    

1) Tarihsel süreçte Türk devletlerinde yönetim şekli ve egemenlik anlayışındaki 

değişim ve sürekliliği fark eder. 

2) Anayasamızın 2. maddesinde yer alan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin 

nitelikleri ile ilgili uygulamalara toplum hayatından örnekler verir. 

3) Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin yönetim yapısını yasama, yürütme ve yargı 

kavramları çerçevesinde analiz eder. 

4) Siyasî partilerin, sivil toplum örgütlerinin, medyanın ve bireylerin, gündemi ve 

yönetimin karar alma süreçlerini ne şekilde etkilediğini örnekler üzerinden 

tartışır. 

5) İçinde bulunduğu eğitsel ve sosyal faaliyetlerde işleyen süreçleri demokrasinin 

ilkeleri açısından analiz eder. 

7. ÜNİTE ADI: ÜLKELER ARASI KÖPRÜLER 

1) 20. yüzyıl başında Osmanlı Devleti ve Avrupa ülkelerinin siyasi ve ekonomik  

yapısıyla 

     2)   I.Dünya Savaşı'nın sebep ve sonuçlarını ilişkilendirir. 

     3)  Küresel sorunlarla uluslar arası kuruluşların kuruluş amaçlarını   

          ilişkilendirir. 

       4)  Küresel sorunların çözümlerinin yaşama geçirilmesinde kişisel sorumluluğunu    

            fark eder. 

5) Düşünce, sanat ve edebiyat ürünlerinin, doğal varlıkların ve tarihi çevrelerin   

ortak miras öğesi olarak yaşatılmasında insanlığın sorumluluğunun farkına varır. 

(MEB,2008). 
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2.2.5. 2004 – 2005 Eğitim Öğretim Yılı Milli Eğitim Bakanlığı 6. Sınıf Türkçe Dersi  

Ünite ve Kazanımları 

( MEB, 2004) 

METİN ADLARI                                                      AMAÇLAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.6. 2008 – 2009 Eğitim Öğretim Yılı Milli 

Eğitim Bakanlığı 6. Sınıf Türkçe Dersi Ünite ve 

Kazanımları  

( MEB, 2008) 

YURDUM 

OKUMA ZEVKİ 

KONSERVATUARA GİRİŞ 

İSTİKLAL MARŞI 

GERİ GELEN ARMAĞAN 

ERGENEKON DESTANI 

BUGÜN 

TEMİZLİK 

ATAÜRK’ÜN HAYATI 

RESİM 

BEN BİR ÖĞRETMENİM 

YOL ÜSTÜ 

PARAYI VEREN DÜDÜĞÜ 

ÇALAR 

1- Tanışma ve Tartışmayı kavrayabilme 
2- Sınıfta konuşma kurallarını kavrayabilme 
3- Türkçe dersi ile ilgili kuralları, yöntemleri 

kavrayabilme 
4- Dil, anadili ve dilbilgisi, anadil, vurgu, tonlamayı 

kavrayabilme 
5- Yurt sevgisini güçlendirme 
6- Sesli ve sessiz okuma tekniğini geliştirebilme 
7- Dinleme, izleme, okum anlama becerilerini 

geliştirebilme 
8- Olay yazısının özelliklerini kavrayabilme 
9- Cümleyi tanıyabilme, kavrayabilme 
10- Virgülün kullanıldığı yerleri kavrayabilme 
11- Bir anıyı, çeşitli yönleriyle kavrayabilme 
12- Çeşitli kaynaklardan yararlanabilme alışkanlığı 

kazandırabilme 
13- Sözcük ve sözcük vurgusunu kavrayabilme 
14- Tırnak işaretinin kullanımını kavrayabilme 
15- Kelime dağarcığını geliştirebilme 
16- Bir şiiri çeşitli yönleriyle kavrayabilme 
17- Kitap sevgisi ve okuma alışkanlığı kazandırabilme 
18-  Deyimler ve ünlem işaretinin kullanımını 

kavrayabilme 
19- Cumhuriyet ve Atatürk sevgisini güçlendirmek 
20- Biyografi türünü kavrayabilme 
21- Ses, harf, hece, ünlü, ünsüz harfleri tanıyabilme 
22-  Gezi yazısının özelliklerini kavrayabilme 
23- Sözcük türlerinden adları tanıyabilme 
24- Sayıların ve tarihlerin yazımını kavrayabilme 
25- Söyleşi türünün özelliklerini kavrayabilme 
26- Atasözü ve özelliklerini kavrayabilme 
27- Bir sözü açıklayabilme 
28- Fiil ve fiil kiplerini kavrayabilme 
29-  Atatürk’ün hayatı ile ilgili olayları ve olguları 

kavrayabilme 
30- Zarflar, ikilemeler, uzun çizginin yazımını 

kavrayabilme 
31- Bağlaçlar ve “ki”nin yazımını kavrayabilme 
32- Duygu ve düşüncelerini anlatabilme, savunabilme 
33- Bir röportajı çeşitli yönleriyle kavrama 
34- Tiyatro yapıtını, çeşitli özelliklerini, belli başlı 

tiyatro terimlerini kavrama 
35- Atatürk ile ilgili bir şiiri okuyabilme 
36- Edatlar ve “ile”nin yazımını kavrayabilme 
37- Atatürk ile ilgili anıları okumaya ilgi duyuş 
38- Cümlenin öğelerini kavrayabilme 
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2.2.6. 2008 – 2009 Eğitim Öğretim Yılı Milli Eğitim Bakanlığı 6. Sınıf Türkçe Dersi 

Ünite ve Kazanımları 

( MEB, 2008) 

I. Tema: OKUMA KÜLTÜRÜ 

Metin Adları:  

ÇOCUK KİTAPLIĞINDA SABAH TARTIŞMASI 

OKUMA ÜSTÜNE 

EN İYİ ARKADAŞ 

KİTAP KUŞUM UÇUVERDİ 

ATATÜRK VE ONUN BÜYÜK ESERİ ( Atatürkçülük) 

ATATÜRK’ TEN SON MEKTUP (Atatürkçülük) 

1. Okuma kurallarını uygulama  

2.Okuduğu metni anlama ve çözümleme  

3. Okuma alışkanlığı kazanma 

4. Konuşma kurallarını uygulama  

5. Sesini ve beden dilini etkili kullanma  

6. Hazırlıklı konuşmalar yapma 

7. Yazma kurallarını uygulama  

8. Planlı yazma  

9. Kendini yazılı olarak ifade etme alışkanlığı kazanma  

10.Yazım ve noktalama kurallarını uygulama 

II. Tema: DUYGULAR VE HAYALLER 

Metin Adları:  

ÖMÜR BOYU MUTLULUK 

MEŞE İLE SAZ 

ÇOCUK VE RESİM 

BİR MASAL ÜLKESİNDE ANADOLU 
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1.Okuduğu metni anlama ve çözümleme 

2. Söz varlığını zenginleştirme 

3.Planlı yazma  

4. Farklı türlerde metinler yazma 

5. Yazım ve noktalama kurallarını uygulama 

III. Tema: SEVGİ 

Metin Adları:  

BİR MEKTUP 

İSTANBUL LİSELİ KÜÇÜK HASAN 

BAYRAK 

ESKİCİ 

ATATÜRK’TEN ANILAR (Atatürkçülük) 

 

1. Konuşma kurallarını uygulama 

2. Okuma kurallarını uygulama  

3.Okuduğu metni anlama ve çözümleme 

4. Söz varlığını zenginleştirme 

5. Hazırlıklı konuşmalar yapma 

6. Kendini sözlü olarak ifade etme alışkanlığı kazanma 

7. Yazma kurallarını uygulama 

8. Planlı yazma  

9. Farklı türlerde metinler yazma 

10.Yazım ve noktalama kurallarını uygulama 

IV. Tema: ZAMAN VE MEKÂN 

Metin Adları: 

 

BEYPAZARI 

BİR GÖL NASIL BİNGÖL OLDU? 

ANADOLU’DA BAHAR 

ATATÜRK VE MÜZİK DEVRİMİ 
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1. Okuma kurallarını uygulama  

2.Okuduğu metni anlama ve çözümleme 

3. Okuduğu metni değerlendirme 

4. Söz varlığını zenginleştirme 

5. Kendini yazılı olarak ifade etme alışkanlığı kazanma 

6. Yazım ve noktalama kurallarını uygulama 

7. Planlı yazma 

V. Tema: DOĞA VE EVREN 

Metin Adları: 

 

MAVİSİNİ YİTİRMİŞ YAŞAMAK 

ZAMANI KAZANMAK VEYA KAZANMAK 

KADININ SOSYAL VE SİYASİ HAKLARINI KAZANMASI 

ATATÜRK VE TARİHİMİZ( Atatürkçülük) 

KIRKİKİNDİLER 

ORMAN KÜSTÜ BİZE 

CENNET GÖLLER TEK TEK YOK OLUYOR 

 

1. Söz varlığını zenginleştirme 

2. Okuma alışkanlığı kazanma 

3. Konuşma kurallarını uygulama 

4. Sesini ve beden dilini etkili kullanma  

5. Hazırlıklı konuşmalar yapma 

6. Kendini sözlü olarak ifade etme alışkanlığı kazanma 

7. Yazma kurallarını uygulama 

8. Planlı yazma  

9. Farklı türlerde metinler yazma 

10. Kendini yazılı olarak ifade etme alışkanlığı kazanma 

11. Yazım ve noktalama kurallarını uygulama 
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2.2.7. 2004 – 2005 Eğitim Öğretim Yılı Milli Eğitim Bakanlığı 7. Sınıf Türkçe Dersi   

Ünite ve Kazanımları 

(MEB,2004)  

METİN ADLARI                                                              AMAÇLAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- Tanışma ve Tartışmayı kavrayabilme 
2- Konuşma kurallarını kavrayabilme 
3- Onuncu yıl marşı şekil ve öz yönünden 

inceleyebilme 
4- Yazım kuralları ve noktalama işaretlerini 

kavrayabilme 
5- Kitap sevgisi ve okuma alışkanlığını 

geliştirebilme 
6- Bir fıkrayı çeşitli yönleriyle kavrayabilme 
7- Bir konuda düşüncelerini dile getirebilme 
8- Yaşanan ya da tanık olunan bir olayı anlatabilme 
9- Sesli okuma tekniğini geliştirebilme 
10- Söyleşi türünün özelliklerini kavrayabilme 
11- Yurt ve dünya sorunlarını dile getirme 
12- Eş anlamlı, karşıt anlamlı, sesteş sözcükleri ve 

deyimleri kavrayabilme 
13- Atatürkçü düşünceyi benimsetebilme; Atatürk’ün 

milli ahlak konusuna ve Türk diline verdiği 
önemi kavrayabilme  

14- İnceleme yazısını tanıyabilme 
15- Özel mektup ve iş mektuplarının özelliklerini 

çeşitli yönleriyle kavrayabilme 
16- Atatürk’ün “Söylev”ini tanıyabilme 
17- Bir denemeyi çeşitli yönleriyle kavrayabilme 
18-  Düşünceleri tartışabilme 
19- Cumhuriyet ve Atatürk sevgisini güçlendirmek 
20- Düşünceleri yazılı olarak ifade edebilme 
21- Söyleşi türünde yazı yazabilme 
22- Söyleşi türünü düğer türlerle karşılaştırabilme 
23- Bir gezide görülenleri yazılı olarak anlatabilme 
24- Bir denemeyi çeşitli yönleriyle kavrayabilme 
25- Bir konu üzerinde 2-3 dakika konuşabilme 
26- Bir konferans yazısının özelliklerini 

kavrayabilme 
27- Cümlenin doğruluğu ile ilgili ilkeleri 

kavrayabilme 
28- Bir biyografi yazısını çeşitli yönleriyle 

kavrayabilme 
29- Yaşam öyküsünü anlatabilme 
30- Fabl örneğinin bir olay yazısını kavrayabilme 
31- Dramatizasyon yapabilme 
32- Bir tiyatro eserini çeşitli yönleriyle kavrayabilme 
33- Yüklemlerine, anlamlarına göre cümlelerin 

özelliklerini kavrayabilme 
34- Bir konuda düşündüklerini makale türünün 

özelliklerine uyarak yazabilme 
35- Roman türünü çeşitli yönleriyle kavrayabilme 
36- Bir fıkrayı çeşitli yönleriyle kavrayabilme 
37- Bir gezi yazısında folklorik, gelenek ve 

göreneksel özelliklere dikkat edebilme 
38- Cümlenin öğelerini kavrayabilme 

 

ONUNCU YIL MARŞI 

TRENDE 

SEMAVER 

EDİSON’UN ÇOCUKLUĞU 

ORTA OYUNU 

VERİMLİ İNSAN 

29 EKİM 

KAVAK AĞACI 

ATATÜRK’ÜN FİKİR HAYATI 

GÜZ TÜRKÜSÜ 

TÜRKÜLER DOLUSU 

BİR ANNENİN MEKTUBU 

ATATÜRK VE TÜRK DİLİ 

ALIŞKANLIK 

TÜRKİYE 
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2.2.8. 2008 – 2009 Eğitim Öğretim Yılı Milli Eğitim Bakanlığı 7. Sınıf Türkçe Dersi 

Ünite ve Kazanımları  

( MEB, 2008) 

I. Tema: İLETİŞİM 

Metin Adları:  

 

TATLI DİL 

YOLCU KONMAZ OTELİ 

BÜLBÜL İLE BAĞCI 

BİR İLETİŞİM BİÇİMİ OLARAK KARİKATÜR 

ATATÜRK( Atatürkçülük) 

ATATÜRK VE SANAT (Atatürkçülük) 

 

1. Okuma kurallarını uygulama. 

2. Okuduğu metni anlama ve çözümleme. 

4. Söz varlığını zenginleştirme. 

3. Hazırlıklı konuşmalar yapma. 

5. Okuma alışkanlığı kazanma. 

1. Yazma kurallarını uygulama. 

2. Planlı yazma. 

6. Yazım ve noktalama kurallarını uygular. 

3. Farklı türlerde metinler yazar. 

5. Kendini yazılı olarak ifade etme alışkanlığı kazanma. 

1. Kelime türleriyle ilgili bilgi ve kuralları kavrama ve uygulama 

II. Tema: KAVRAMLAR VE ÇAĞRIŞIMLAR  

Metin Adları: 

 

BİLMECE 

BAKARDIM GÜNEŞ AVUÇLARIMDA 

HAYATA AÇILAN KAPILAR 
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İYİMSERLİK KÖTÜMSERLİK 

 

1. Okuma kurallarını uygulama. 

2. Okuduğu metni anlama ve çözümleme. 

3. Hazırlıklı konuşmalar yapma. 

4. Söz varlığını zenginleştirme. 

5. Okuma alışkanlığı kazanma. 

1. Yazma kurallarını uygulama. 

2. Planlı yazma. 

6. Yazım ve noktalama kurallarını uygular. 

3. Farklı türlerde metinler yazar. 

5. Kendini yazılı olarak ifade etme alışkanlığı kazanma. 

1. Fiillerin yapı özellikleriyle ilgili bilgi ve kuralları kavrama ve uygulama 

III. Tema: MİLLİ KÜLTÜR 

Metin Adları: 

 

ANADOLU’NUN CİRİT OYUNLARI 

MİRAS KEÇE 

KARADA YÜZEN DONANMA 

BOZKIRIN TEZENESİ 

MİLLİ KÜLTÜR ( Atatürkçülük) 

 

1. Okuma kurallarını uygulama. 

2. Okuduğu metni anlama ve çözümleme. 

3. Hazırlıklı konuşmalar yapma. 

4. Spor kültürü 

5. Okuma alışkanlığı kazanma. 

     1. Yazma kurallarını uygulama. 

     2. Planlı yazma. 

6. Yazım ve noktalama kurallarını uygular. 

    3. Farklı türlerde metinler yazar. 

7. Kendini yazılı olarak ifade etme alışkanlığı kazanma. 
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    1. Fiil kiplerinden zaman ve anlam kaymasıyla ilgili bilgi ve kuralları    

       kavrama ve uygulama 

IV. Tema: DOĞA VE EVREN 

Metin Adları: 

 

SUSAYAN KONYA 

DENİZ HASRETİ 

YEŞİL GÖZLÜ KARDAN ADAM 

ATATÜRK VE TÜRK TİYATROSU( Atatürkçülük) 

SON KUŞLAR 

 

1. Okuma kurallarını uygulama. 

2. Okuduğu metni anlama ve çözümleme. 

3. Hazırlıklı konuşmalar yapma. 

4. Kendi konuşmasını değerlendirme 

5. Okuma alışkanlığı kazanma. 

    1. Yazma kurallarını uygulama. 

     2. Planlı yazma. 

6. Yazım ve noktalama kurallarını uygular. 

    3. Farklı türlerde metinler yazar. 

7. Kendini yazılı olarak ifade etme alışkanlığı kazanma. 

    1. Ek fiille ilgili bilgi kuralları kavrama ve uygulama 

V. Tema: TOPLUM HAYATI 

Metin Adları: 

 

KOMŞUSUZLUK 

TÜRK DİLİ 

EMİNE TEYZE’NİN ÇİLEK REÇELİ 

MUSTAFA KEMAL’İN KAĞNISI 

ANADOLU’DA KONUKSEVERLİK 
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1. Okuma kurallarını uygulama. 

2. Sesini ve beden dilini etkili kullanma 

3. Hazırlıklı konuşmalar yapma. 

4. Söz varlığını zenginleştirme. 

5. Okuma alışkanlığı kazanma. 

    1. Yazma kurallarını uygulama. 

    2. Planlı yazma. 

6. Yazım ve noktalama kurallarını uygular. 

    3. Farklı türlerde metinler yazar. 

7. Kendini yazılı olarak ifade etme alışkanlığı kazanma. 

    1. Zaman ve kip çekimlerindeki birleşik yapıların özellikleriyle ilgili bilgi ve    

     kuralları kavrama ve uygulama 
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BÖLÜM III 

YÖNTEM 

Bu bölümde sırası ile araştırmanın modeli, veri toplama teknikleri ve verilerin 

analizi ile ilgili açıklamalar yer almaktadır. 

3.1. Araştırmanın Modeli 

Bu araştırmada 6. ve 7. sınıf Sosyal Bilgiler ve Türkçe öğretim programlarının 

karşılaştırılmasına yönelik nitel bir çalışma yapılacaktır. Bu tür araştırmalarda amaç 

sayılara ve sembollere dayalı genel kalıplar oluşturmak değil, oluşan bir durumun veya 

davranışın arkasındaki gerekçeleri, nedenleri ile birlikte, derinlemesine incelemek ve bu 

yolla elde edilen kanıtların yorumlarını yapmaktır (Doğanay, 2008). 6., 7. Sınıflardaki 

Türkçe ders kitaplarında yer alan metinlerin Sosyal Bilgilerin tarih konuları ile 

ilişkilendirilmesinin eski ve yeni müfredat açısından karşılaştırmalı olarak 

incelenmesi konusunu kapsadığı için kaynak taraması yapılmıştır.   

Tarama araştırmaları olayların, objelerin, varlıkların, kurumların, grupların ve 

çeşitli alanların “ ne “ olduğunu betimleyen incelemelerdir. Bu tip incelemeler, mevcut 

durumları, şartları ve özellikleri aynen ortaya koymaya çalışır. Bu araştırmalarda 

ilişkiler; inanışlar, görüşler, davranışlar; uygulanmaktaki süreçler; etkiler ve gelişmekte 

olan yön ve eğilimler üzerinde durulur ( Kaptan 1973: 175). 

Kaynak taraması sonucunda çok çeşitli kaynaklara ulaşmak mümkündür. 

Araştırmacı ayrım yapmadan konu ile ilgili gördüğü tüm kaynakları toplamalıdır. 

Gerekirse kaynakları (birincil ve ikincil kaynaklar), çeşidine göre (bilimsel, dergi, kitap, 

ansiklopedi v.b) ve araştırma problemi açısından önemine göre tasnif edebilir. Bu 

şekilde; araştırma problemi ile doğrudan ilintili olan, okuma ve özet çıkarmada öncelik 

verilecek nitelikli kaynaklar üzerinde yoğunlaşılabilir (Sümer, Demirutku, Özkan 2005: 

38). 

Kaynak araştırması, mevcut yazılı kaynaklarda dağınık bir şekilde bulunan 

bilgileri toplayıp yorumlamak, değerlendirmek ve sistemleştirmek suretiyle yeni bilgiler 

ortaya çıkarmak, yeni sorunlara çözümler getirmek amacıyla yapılan araştırmadır           

(Cebeci 1997: 20). 
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3.2.  Veri Toplama Araçları 

Bu araştırmada, veriler, doküman incelenmesi kullanılarak toplanmıştır. 

Kaynaklar Milli Eğitim Bakanlığı Sosyal Bilgiler eski ve yeni ders kitapları, Milli 

Eğitim Bakanlığı Türkçe yeni ders kitabı ayrıca daha fazla metin inceleyebilme 

amacıyla birden fazla Türkçe eski ders kitabı,  Tebliğler dergisi, Öğretmen Kılavuz 

Kitapları, yıllık planlar, programlar ve konu ile ilgili literatür taranarak daha önce 

yayımlanmış makale, kitap ve eserler de incelenmiş, tüm bu incelemeler düzenli olarak 

not alınarak kaydedilmiştir.  

Araştırmanın amaçları doğrultusunda yazılı materyaller şu şekilde incelenmiştir: 

1.     Dokümanlara ulaşmada ilköğretim okulları ile ilgili genelge, yönerge, 

yönetmelikler, yıllık planların gerekli olacağı planlanmıştır. 

2.      Birincil kaynaklardan 1998-2004 yıllarına ait Türkçe ve Sosyal Bilgiler ders 

kitapları ile 2006 – 2010 yıllarına ait Türkçe ve Sosyal Bilgiler ders kitapları 

incelenmiştir. 

3.    Elde edilen veriler tablo haline getirilerek birbiri ile ilişkilendirilmeye 

çalışılmıştır. 

4.      Dokümanla içerik analizi kullanılmıştır. 
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BÖLÜM IV 

BULGULAR VE YORUM 

4.1. Alt Amaçlara Yönelik Bulgular 

4.1.1. 6.Ve 7.Sınıflardaki Türkçe Ders Kitaplarında Yer Alan Metinlerin Sosyal 

Bilgiler Dersinin Tarih Konuları İle İlişkilendirilmesine Yönelik Bulgular  

4.1.1.1. İlköğretim 6.Sınıf Türkçe Ders Kitaplarında Yer Alan Metinlerin 6. Sınıf 

Sosyal Bilgiler Dersinin Tarih Konuları İle Eski Müfredat Açısından 

Karşılaştırılmasına Yönelik Bulgular  

Eski Sosyal Bilgiler ve Türkçe yıllık planları incelenmiş elde edilen sonuçların 

karşılaştırılması tablo halinde sunulmuştur. Karşılaştırma yapılırken yararlanılan 

kaynaklar; Başkent Üniversitesi Özel Başkent İlköğretim Okulu arşivinden temin edilen 

Sosyal Bilgiler dersi müfredat programından ve 2487-2504-2506-2551 sayılı tebliğler 

dergisinden yaralanılarak hazırlanan 2003-2004 yıllık planı ile 2098-2504-2300-2140-

2354-2089 ve 2482 sayılı tebliğler dergisinden yararlanılarak hazırlanan 2003-2004 

Türkçe yıllık planıdır 

 
 Tablo 4.1. İlköğretim 6. Sınıf Eski Programda Sosyal Bilgiler Konuları ile 

Türkçe Ders Kitabı Metinleri 

AYLAR SOSYAL BİLGİLER KONULARI TÜRKÇE METİN ADLARI 

VE TÜRLERİ 

EYLÜL   

15 - 19 

22-26 

Demokrasi İstiklal Marşı 

Demokrasi- Kamuoyu ve Basın Yurdum ( Şiir)  

EKİM   

30 - 3 
 

6-10 

13- 17 

20 - 24 

27-31 

Demokrasi- Kamuoyu ve Basın Okuma Zevki (Düz yazı) 

Kamuoyu ve basın- Eğitim ve Demokrasi- 
meslek ve meslek seçimi 

Konservatuara Giriş (Anı) 
 

Devlet - Vatandaş Atatürk’ün Hayatı 
(Biyografi) 

Vatandaşlık Hakları Geri Gelen Armağan 
(Öykü)  

Vatandaşlık Hakları Bugün ( şiir) 
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Tablo 4.1. (Devam) 

KASIM   

3-7 

10-14 

17 21 

Çocuk Hakları – Coğrafya ve Dünyamız Ergenekon Destanı  

Coğrafya ve Dünyamız Temizlik 

Dünyamız ve Hareketleri Ben Bir Öğretmenim (şiir) 

ARALIK   

1-5  

8-12 

 

15 – 19 

22-26     

 

29-31   

Kıtalar ve Okyanuslar Resim 

Özel ve Matematik Konum Yol Üstü (gezi)  

Doğal Kaynaklar- Dünyadaki bazı canlı 

türlerinin yok oluş nedenleri 

Atatürk’ün Kişiliği 

(Biyografi) 

Eğitimsiz Nüfuz ve İşsizlik Çocukluk (şiir) 

Bilim ve teknolojide meydana gelen 

gelişmeler  

Kırık At  

OCAK   

5-9 

 

12-16 

Uzayın Keşfi- Uzay Teknolojisi -                

Türklerin Anadolu’yu Yurt Edinmeleri 

Parayı Veren Düdüğü Çalar  

(fıkra)  

Anadolu’ya Türk Akınları- Malazgirt Savaşı – 

Anadolu Selçuklu Devleti Kuruluşu ve Yüks. 

Ceylan (hatıra)  

 

19-23 

 

Haçlı Savaşları –  Anadolu Selçukluları ve 

Beylikler – Türk Donanması - Beylikler Dön. 

Altın Yumurtlayan Tavuk 

(fabl)  

ŞUBAT   

9-13 

16-20 

 

23-27 

Moğollar ve Diğer Türk Devletleri Keloğlan ve Anası (masal) 

Babür- Akkoyunlu- Karakoyunlu- Altınorda- 
Timur Devleti 

Sokakta ( mektup) 
 

Devlet Yönetimi- Din ve İnanışlar- Sosyal ve 
Ekonomik Hayat- Yazı, Dil ve Edebiyat- 
Bilim ve Sanat 

Bir Türk Dünyaya 
Bedeldir (anı)  

MART   

1-5 

8-12 

15-19  

22- 26 

29-2 

Yurdumuzda Nüfus ve Yerleşme Cici Semer ( mizah)  

Genel Nüfus Sayımları ve Sonuçları Umut (söyleşi)  

Yurdumuzda nüfusun Genel Dağılışı  Çanakkale Geçilmez 
(sohbet) 

Yurdumuzda Nüfus Artışının Nedenleri  Atasözleri 

Kırsal- Kentsel Yerleşme- Tarım Dil ( didaktik öykü) 
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Tablo 4.1’de incelenen Sosyal Bilgiler müfredatında “Vatandaşlık ve İnsan 

İlişkileri” konuları hariç toplam 32 adet tarih içerikli başlıklar incelenmiştir. 6. sınıf eski 

müfredatında yer alan tarih konularının Türklerin Anadolu’ya gelişlerinden Osmanlı 

İmparatorluğu’nun Balkanlardaki ilerleyişine kadar geçen süreyi kapsadığı 

görülmektedir. 

İncelenen Türkçe müfredatında toplam 10 adet tarih içerikli metnin bulunduğu 

görülmektedir.6. sınıf Türkçe eski ders kitaplarında tarih konuları % 27.02 oranında yer 

kaplamaktadır.  Müfredatta metinlerin şiir, öykü, destan, biyografi, gezi, fıkra, sohbet, 

mektup, mizah fabl, masal türlerinde olduğu görülmektedir. Yıllık planda yer almayan 

ancak yıllık olanın hazırlanışında kaynaklanan Nezih Yıldız adlı ders kitabında Can 

Dündar’a ait 29 Ekim 1938 adlı serbest okuma parçası da Cumhuriyet’in kuruluşunun 

Tablo 4.1. (Devam) 

NİSAN   

5-9 

12-16 

19-23 

 

26-30 

Hayvancılık- Su Ürünleri- Orman Ürünleri Geçmişle Gelecek (sohbet)  

Maden ve Enerji Kaynakları Değirmenci ( öykü – tasvir) 

Sanayi- Ticaret- Turizm- Ulaşım- İletişim 

Yurdumuzda Eğitim ve Sanat 

M. Kemal Atatürk’ün 

Fikir Hayatı  (biyografi)  

Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu – Anadolu’nun 

Durumu 

Cıvıl Cıvıl (sohbet) 

MAYIS   

3-7 

10 - 14 

17-21 

24-28 

Balkanların Durumu- Kayıların Anadolu’ya 

Gelişi- Marmara’da İlerleme 

Şoförler (gezi) 

Rumeli’ye Geçiş ve Yerleşme – Balkanlarda 

İlerleme 

Okumak (fıkra) 

Anadolu’da Türk Siyasi Birliğinin Kuruluşu İmece (gezi gözlem) 

Ankara Savaşı ve Sonuçları – Fetret Devri Karagöz (Geleneksek Türk 

Tiyatrosu) 

HAZİRAN   

31 - 4 

 

7-11 

 

Türk Birliğinin Yeniden Sağlanması –  

Balkanlarda İlerlemeye Devam Edilmesi 

Gözleme ( öykü)  

 

Edirne – Segedin An. Varna ve II. Kosova Sa. Türk Müziği ve Folkloru 

(biyografi) 
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10. yılını konu almıştır. Serbest okuma parçası ile birlikte toplam 10 adet tarih içerikli 

metinden söz edebiliriz.  Tarih içerikli metinlerin ise biyografi (4), şiir (2),  sohbet (1), 

anı (1), masal (1),  serbest (1) gibi türlerinden oluştuğu fark edilmektedir.  

Bir mihver dersi olan Sosyal Bilgiler ders programı, bir beceri dersi olan Türkçe 

ders programında yer alan metinlerin içeriğinin oluşmasında etkili olması beklenir. 

Ancak her iki dersin konuları karşılaştırıldığında içerik olarak örtüşmediği açıkça 

bellidir. Sosyal Bilgiler dersinde yer alan tarih konuları Türkçe ders kitabında yer alan 

metinlerin içeriğini etkilememiştir. 

Türkçe ders kitaplarında yer alan tarih içerikli metinlerin daha çok belirli gün ve 

haftalara paralellik gösterdiği anlaşılmaktadır. Örneğin; “ Bugün” adlı şiirde 29 Ekim 

Cumhuriyet Bayramı” , “Çanakkale Geçilmez” metni “ 18 Mart Çanakkale Şehitlerini 

Anma Günü”, “M. Kemal Atatürk’ün Fikir Hayatı” ise “ 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve 

Çocuk Bayramı” için günün kutlanması ve önemini belirtmek üzere programda yer 

almıştır.  

Cumhuriyetin ilan edildiği gün, ulu önder Gazi Mustafa Kemal’in aramızdan 

ayrılışının yıldönümü, Astsubay Kubilay’ın şehit edildiği gün, İstiklal Marşı’nın kabul 

edildiği gün, TBMM’nin açıldığı büyük gün ve ulusal Kurtuluş Savaş’ımızın başladığı 

gün…gibi belirli gün ve haftaların anlam ve önemi okullarda kutlanır ya da anılırken 

Sosyal Bilgiler öğretmenlerinden ve Sosyal Bilgiler derslerinden yaralanılır. Ancak 

yukarıdaki tablo dikkatle incelendiğinde Sosyal Bilgiler programında belirli gün ve 

haftalara kaynaklık edebilecek herhangi bir konunun geçmediği görülmektedir. Ancak 

bu günler müfredata ara verilerek (özel günlere ait olarak) okullarda Sosyal Bilgiler 

derslerinde mutlaka işlenir. 

4.1.1.2. İlköğretim 7.Sınıf Türkçe Ders Kitaplarında Yer Alan Metinlerin 7. Sınıf 

Sosyal Bilgiler Dersinin Tarih Konuları İle Eski Müfredat Açısından 

Karşılaştırılmasına Yönelik Bulgular 

Eski Sosyal Bilgiler ve Türkçe yıllık planları incelenmiş elde edilen sonuçların 

karşılaştırılması tablo halinde sunulmuştur. Karşılaştırma yapılırken yararlanılan 

kaynaklar; Başkent Üniversitesi Özel Başkent İlköğretim Okulu arşivinden temin edilen 

Sosyal Bilgiler dersi müfredat programından ve 2487-2504 ve 2551 sayılı tebliğler 

dergisinden yaralanılarak hazırlanan 2003-2004 Sosyal Bilgiler yıllık planı ile 2098-
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2504-2300-2140-2354-2089 ve 2482 sayılı tebliğler dergisinden yararlanılarak 

hazırlanan 2003-2004 Türkçe yıllık planıdır.  

 

Tablo 4.2. İlköğretim 7. Sınıf Eski Programda Sosyal Bilgiler Konuları ile Türkçe Ders 

Kitabı Metinleri 

AYLAR SOSYAL BİLGİLER KONULARI TÜRKÇE METİN 

ADLARI VE TÜRLERİ 

EYLÜL   

15 - 19 

22-26 

Coğrafi Bölge- Bölüm ve Yöre 10. Yıl Marşı 

Karadeniz Bölgesi Trende ( fıkra)  

EKİM   

30 - 3 

6-10 

 

13- 17 

20 - 24 

27-31 

Marmara Bölgesi Semaver ( öykü) 

Ege Bölgesi Edison’un Çocukluğu 
(portre) 

Akdeniz Bölgesi Ortaoyunu (söyleşi) 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi Verimli İnsan ( fıkra)  

Doğu Anadolu Bölgesi 29 Ekim ( şiir)  

KASIM   

3-7 

10-14 

 

17- 21 

İç Anadolu Bölgesi Kavak Ağacı ( öykü) 

Türkiye’nin Stratejik Konumu Atatürk’ün Fikir 

Hayatı (inceleme) 

Türkiye’nin Jeopolitik Konumu ve Önemi Güz Türküsü (roman) 

ARALIK   

1-5  

8-12 

 

15 – 19 

 

22-26     

 

29-31   

İst. Fethi- Fethin Nedenleri ve Sonuçları - Batıda 
Gelişmeler 

Türküler Dolusu (şiir) 

Sırbistan, Mora… Alınması- Osm. Macar İliş. 

Osm. – Fransız İlişkileri 

Bir Annenin Mektubu 

(mektup)  

Osm. – Avus. İliş. – Osm. Denizlerde İlerlemeler 

– Karadeniz’in Bir Türk Gölü Haline Gelmesi 

Atatürk ve Türk Dili 

(söylev) 

, Preveze S., Kıbrıs’ın Alınışı, İnebahtı S., 
Tunus’un Fethi, Akdeniz’in Türk Gölü Olması 

Alışkanlık (deneme) 

Hint Deniz Seferleri Nedenleri ve Sonuçları – 

Osmanlı Dev. Doğu ve Güneydoğu’ da 

İlerlemeleri – Osmanlı – Akkoyunlu İlişkileri 

Türkiye ( lirik şiir)  
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Tablo 4.2. (Devam) 

OCAK   

5-9 

 

12-16 

 

19-23 

Osm. – İran İliş. – Osm – Memlük İliş. En İyi Dost  

Avrupa’da Yenilikler, Yeni Buluşlar ve Sonuçlar 

– Rönesas ve Reform Neden ve Sonuçları 

Dostluk ( deneme) 

 

Aydınlanma Çağı- Sanayi İnkılâbı – 17. ve 18. 

yy’da Osm. Dev. Doğu Siyaseti – Osm. – 

Avrupa Siyaseti – Osm.- Avus. İliş. 

Sanata Saygı (söyleşi)  

ŞUBAT   

9-13 

16-20 

 

23-27 

Osm.- Leh. – Ven. İliş. – İç İsyanlar – Yenilik 

Hareketleri 

Bodrum (gezi yazısı) 

18. yy’da Osm- Avus- Rusya- Fransa ve İran 

İliş. 

Ay (deneme) 

Yenileşme Hareketleri- Lale Devri- Islahat 

Hareketleri- 19. ve 20.yy’da Osm- Fran. İhtilali 

Hayatta En Hakiki 

Mürşit İlimdir (söylev)  

MART   

1-5 

 

8-12 

15-19  

 

22- 26 

29-2 

Sırp- Yunan İsyanları, Mısır ve Boğazlar 

Sorunu- Kırım Savaşı ve Sonuçları 

Eski Bir Ramazan 

(anı)  

1877-1878 Osm- Rus Savaşları – Ermeni 

Meselesi 

Çalışma ve Başarı 

(konferans) 

19 yy’da Yenilikler – II. Mahmut Dönemi 

Yenilikleri- Tanzimat ve Islahat Hareketleri  

Son Kuşlar (öykü) 

I. ve II. Meşrutiyet Trablusgarb Savaşı- Balkan S  Milli Ahlak (inceleme) 

I. Dünya Savaşı Nedenler- Cepheleri- Sonuçları Aslanla Fare (fabl) 

NİSAN   

5-9 

12-16 

 

Osmanlı Kültür ve Uygarlığı Wilhem Tell (tiyatro)  

Hukuk Sistemi- Sosyal ve Ekonomik Yaşam- 

Bilim ve Sanat 

Atatürk ve Türk 

Tiyatrosu (inceleme) 

19-23 

26-30 

Yurdumuzun Komşuları- Bul. , Yun., Suriye Tac Mahal (gezi yazısı) 

Irak, İran, Azerbaycan – Nah., Erm., Gürc. Bir Araba Karpuz 

(öykü) 
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Tablo 4.2. (Devam) 

MAYIS   

3-7 

10 - 14 

17-21 

24-28 

KKTC – Türk Dünyası- Kaz., Türkm., Özb., Kır. Çalışma Zevki (Roman) 

Asya’da Türklerin Yaşadığı Ülkeler Bayrak ( epik şiir) 

Avrupa’da Türklerin Yaşadığı Ülkeler Milli Kültür (inceleme) 

Avrupa’da Türklerin Yaşadığı Ülkeler Atatürk’ün Kişiliği ve 

Özellikleri (makale) 

HAZİRAN   

31 - 4 

 

7-11 

 

Avrupa’da Türk Topluluklarının Yaşadığı Diğer 

Yerler- Türkiye Dışında Yaşayan 

Vatandaşlarımız - Ulusal ve Uluslar arası 

Kuruluşlar- Yurdumuzda Sosyal Yardım Kur. 

İrade Gücü (fıkra)  

Uluslar arası Kuruluşlar- Türkiye’nin Üyesi 

Olduğu Kuruluşlar 

İstanbul’u Dinliyorum 

Gözlerim Kapalı (şiir)  

 

Tablo 4.2’de incelenen Sosyal Bilgiler müfredatında “Vatandaşlık ve İnsan 

İlişkileri” konuları hariç toplam 58 adet tarih içerikli başlıklar incelenmiştir. 7. sınıf eski 

müfredatında yer alan tarih konularının Osmanlı Devleti’nin yükseliş Döneminden yani 

İstanbul’un Fethinden I. Dünya Savaşı’nın sonucuna kadar geçen süreyi ( 1453 – 1914)  

kapsadığı görülmektedir. 

İncelenen toplam 39 metin içerisinde, 11 adet tarih içerikli metnin bulunduğu 

görülmektedir. Tablo 4.2’ye göre tarih konuları 7. sınıf Türkçe eski ders kitaplarında % 

28.20 oranında yer kapladığı görülmektedir. Şiir, öykü, destan, biyografi, gezi, fıkra, 

sohbet, mektup, mizah, makale, fabl, masal türler içerisinde tarih içerikli metinlerin; 

inceleme (3), söylev ( 2), şiir(2), gezi (1), makale (1), anı (1), marş (1) türünde toplam 

11 metinlerle dile getirildiği görülmektedir.  

Türkçe müfredatında yer alan metinlerin seçiminde Sosyal Bilgiler 

müfredatından yararlanılmadığı açıkça görülmektedir.  

Türkçe ders kitabında yer alan tarih içerikli metinlerin daha çok belirli gün ve 

haftalara paralellik gösterdiği anlaşılmaktadır. Örneğin; “ 29 Ekim” adlı şiirde 29 Ekim 

Cumhuriyet Bayramı” , “Atatürk’ün Fikir Hayatı” adlı metinde “ 10 Kasın Atatürk’ü 

Anma ve Atatürk Haftası”, “Milli Kültür” ve “Bayrak” adlı metinler ile “ 19 Mayıs 
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Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı” için günün kutlanması ve önemini 

belirtmek üzere programda yer almıştır.  

Sosyal Bilgiler programında belirli gün ve haftalara kaynaklık edebilecek 

herhangi bir konunun geçmediği görülmektedir. Ancak bu günler müfredata ara 

verilerek (özel günlere ait olarak) okullarda Sosyal Bilgiler derslerinde mutlaka işlenir. 

4.1.1.3. İlköğretim 6.Sınıf Türkçe Ders Kitaplarında Yer Alan Metinlerin 6. Sınıf 

Sosyal Bilgiler Dersinin Tarih Konuları İle Yeni Müfredat Açısından 

Karşılaştırılmasına Yönelik Bulgular 

2009 basımlı MEB Öğretmen Kılavuz Kitaplarında yer alan Sosyal Bilgiler 

2009 – 2010 Yıllık Planı ile Türkçe Dersi 2009- 2010 Yıllık Planı incelenmiştir. Yeni 

Sosyal Bilgiler ve Türkçe yıllık planları incelemesinden elde edilen sonuçların 

karşılaştırılması tablo halinde sunulmuştur.  

 

Tablo 4.3. İlköğretim 6. Sınıf Yeni Programda Sosyal Bilgiler Konuları ile Türkçe Ders 

Kitabı Metinleri 

AYLAR SOSYAL BİLGİLER KONULARI TÜRKÇE METİN ADLARI 

VE TÜRLERİ 

EYLÜL   

 Yeni Okul Yeni Fırsatlar Çocuk Kitaplığında Sabah 

Tartışması ( Hikâye) 

Bilimsel Araştırma Yapıyorum Okuma Üstüne ( Deneme) 

EKİM   

 Haklarımız Sorunlarımızın Çözümünde 

Anahtardır 

Okuma Kültürü 

Türkiye Cumhuriyeti’nin Sosyal ve Etkin 

Vatandaşıyım  

En İyi Arkadaş( Tiyatro) 

Atatürk ve Sosyal Bilimler En İyi Arkadaş 

Dünyayı Keşfediyoruz Kitap Kuşum Uçuverdi 

(Hikâye) 

Dünya Kâğıt Üzerinde Kitap Kuşum Uçuverdi 

Değişik Yerler Farklı Yaşamlar Atatürk ve Onun Büyük 

Eseri( Biyografi) 
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Tablo 4.3. (Devam) 

KASIM   

 Dört Mevsim Türkiye 

Dört Mevsim 

Geçmişten Günümüze Yerleşme 

Atatürk ve Onun Büyük 

Eseri 

Kimler Geldi Kimler Geçti  Atatürk’ten Son Mektup 

(Şiir) 

Doğu İle Batı Arasındaki Köprü  Ömür Boyu Mutluluk 

(Hikâye) 

İlk Türk Devleti  Meşe İle Saz ( Fabl) 

ARALIK   

  Yazıtlardaki Uygarlık Çocuk ve Resim  ( Şiir) 

Uygarlığa Adını Verenler Bir Masal Ülkesinde 
Anadolu  (Masal) 

İslamiyet Doğuyor Bir Masal Ülkesinde 
Anadolu 

Cebelitarık’ın İki Yakası Bir Mektup ( Mektup) 

Türklerin Yeni Yaşamı  Bir Mektup 

OCAK   

 Orta Asya’dan Anadolu’ya İstanbul Liseli Küçük 

Hasan (Hikâye) 

Geleneklerimiz Göreneklerimiz İstanbul Liseli Küçük 

Hasan 

Nereden Nereye Bayrak ( Şiir) 

ŞUBAT   

 Ayran İçelim Eskici ( Hikâye) 

Vergim Bana Dönüyor Eskici 

Enerji Kaynakları Atatürk’ten Anılar ( Anı) 

MART   

 Çayın Hikâyesi Atatürk’ten Anılar  

Mesleğimizi Seçerken Beypazarı ( Gezi Yazısı) 

Dünyanın Neresindeyiz  Beypazarı 

Aldıklarımız Sattıklarımız  Bir Göl Nasıl Bingöl 

Oldu? (Efsane) 
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Tablo 4.3. (Devam) 

NİSAN   

 Kültürler Arası Köprüler Anadolu’da Bahar  ( Şiir) 

Birlikteyiz Anadolu’da Bahar 

Demokrasi İle Atatürk ve Müzik 

Devrimi(Deneme) 

Yaşayan Demokrasi Atatürk ve Müzik Devrimi 

Belgelerin Dili Zamanı Kazanmak veya 

Kaybetmek ( Deneme) 

MAYIS   

 Temel Haklarımız. Mavisini Yitirmiş Yaşamak 

(Deneme)  

Eşitliğe Doğru Kadının Sosyal ve Siyasal 

Haklarını Kazanması 

(Deneme) 

Yaşamın İçinde Sosyal Bilimler Atatürk ve Tarihimiz 

(Tiyatro) 

İlerlemenin Sınırı Yoktur Kırkikindiler ( Gezi Yazısı) 

HAZİRAN   

 Tıp ve Yardımlaşma 

Korsana Hayır 

Orman Küstü Bize 

(Deneme) 

Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir Cennet Göller Tek Tek 

Yok Oluyor ( Haber) 

 

Tablo 4.3’de incelenen Sosyal Bilgiler müfredatında “İletişim ve İnsan 

İlişkileri” konuları hariç toplam 25 adet tarih içerikli ana ve alt başlıklar incelenmiştir. 

“Atatürk ve Sosyal Bilimler “ adlı konuda Türk Dil Kurumu ile Türk Tarih 

Kurum’unun kuruluşundan bahsettikten sonra “ Kimler Geldi Kimler Geçti” adlı 

konuda İlkçağ Anadolu Tarihi anlatılmakta, ardından sıra ile İlk Türk Devletleri, İslam 

Tarihi, Türk-İslam Tarihi anlatılmaktadır. Belgelerin Dili ile M.Ö 450’li yıllara tekrar 

dönülmekte bu kez tarihteki önemli anayasal belgeler incelenmektedir. Bu örneklerden 

yola çıkarak 6. sınıf yeni müfredatında yer alan tarih konularının yer aldığı belli bir 

tarih şeridinden bahsetmek mümkün olmadığı söylenebilir.   
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İncelenen toplam 26 metin içerisinde toplam 10 adet tarih içerikli metnin 

bulunduğu görülmektedir. Bu durum tarih konularının 6. sınıf Türkçe yeni ders 

kitaplarında % 38.46 oranında yer kapladığı görülmektedir. Bu oranın fazlalığı hiç 

kuşkusuz yeni programda yer alan “Atatürkçülük” temasının zorunlu işlenecek şekilde 

programda yer almasıdır. Bu metinler türleriyle eşleştirildiğinde deneme (2), hikâye (2), 

biyografi (1),  anı (1), efsane (1), tiyatro (1),  şiir (2) gibi türlerinden oluştuğu fark 

edilmektedir.  

Türk kadının toplum hayatındaki önemi ile Türk Medeni Kanunu’nun kabulü ile 

elde ettiği hakları Deneme türündeki “Kadının Sosyal ve Siyasal Haklarını Kazanması” 

adlı metinde dile getirilmiştir. Bu konu Sosyal Bilgiler dersinde eş zamanlı olarak 

işlenen “ Eşitliğe Doğru” ile ilişkilendirilebilir. MEB’ nın hazırladığı ders kitabındaki 

bu konuda Türk kadının Kurtuluş Savaşı’ndaki yeri vurgulanmakta, onların Cumhuriyet 

ve Medeni Kanunu’nun Kabulü ile elde ettiği haklar dile getirilmekte ve günümüze 

kadar olan süreçte başarılara ilklere imza atmış Türk kadınlarına örnekler verilmektedir. 

Ancak bu örnekler Türkçe öğretiminde konuların seçimi MEB tarafından yapılmakla 

beraber, ders kitaplarında yer alan konular daha çok Fen Bilgisi ve Sosyal Bilgiler 

derslerindeki konularla paralellik kurularak seçileceği gerçeğine yeterli düzeyde 

olmadığı görülmektedir. 

Türkçe ders kitaplarında yer alan tarih içerikli metinlerin daha çok belirli gün ve 

haftalara paralellik gösterdiği anlaşılmaktadır. Örneğin; “Atatürk ve Onun Büyük Eseri” 

adlı şiirde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı” ,  “Atatürk ve Onun Büyük Eseri” ve 

“Atatürk’ten Son Mektup” adlı metinler “10 Kasın Atatürk’ü Anma ve Atatürk 

Haftası”, “Atatürk’ten Anılar” metni “ 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü” için 

günün kutlanması ve önemini belirtmek üzere programda yer almıştır.  

Yukarıdaki tabloya göre Sosyal Bilgiler programında belirli gün ve haftalara 

kaynaklık edebilecek herhangi bir konunun geçmediği belirgin olmakla beraber “ 

Demokrasi İle” ve “ Yaşayan Demokrasi” adlı konular23 Nisan haftasında TBMM’nin 

açılmasıyla birlikte Türk halkının egemenliğine ve demokrasiye kavuştuğu belirtilebilir. 
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4.1.1.4. İlköğretim 7.Sınıf Türkçe Ders Kitaplarında Yer Alan Metinlerin 7. Sınıf 

Sosyal Bilgiler Dersinin Tarih Konularını İle Yeni Müfredat Açısından 

Karşılaştırılmasına Yönelik Bulgular 

2009 basımlı MEB Öğretmen Kılavuz Kitaplarında yer alan Sosyal Bilgiler 

2009 – 2010 Yıllık Planı ile Türkçe Dersi 2009- 2010 Yıllık Planı incelenmiştir. Yeni 

Sosyal Bilgiler ve Türkçe yıllık planları incelemesinden elde edilen sonuçların 

karşılaştırılması tablo halinde sunulmuştur.  

 

Tablo 4.4. İlköğretim 7. Sınıf Yeni Programda Sosyal Bilgiler Konuları ile Türkçe Ders 

Kitabı Metinleri 

AYLAR SOSYAL BİLGİLER KONULARI TÜRKÇE METİN 

ADLARI VE TÜRLERİ 

EYLÜL   

 İletişim “ Benimle” Başlar Tatlı Dil ( Söyleşi) 

Meraklı Gözler TRT’de Yolcu Konmaz Oteli 

(Tiyatro) 

EKİM   

 Özgürlükler Üzerine Panel Yapıyoruz Bülbül İle Bağcı(Masal) 

Atatürk ve İletişim  Bir İletişim Biçimi 

Olarak Karikatür 

(Deneme) 

Nerede Yaşıyoruz  Atatürk( Şiir) 

KASIM   

 Niçin Sayılıyoruz?  Atatürk ( şiir)  

Merhaba, Doyduğum Toprak  Atatürk ve Sanat 

(Deneme) 

Devlet Vatandaş El Ele  Bilmece (Tiyatro) 

Anadolu Anayurt  Bakardım Güneş 

Avuçlarımda ( Şiir) 

Kuruluş Hayata Açılan Kapılar 

(Deneme) 
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Tablo 4.4. (Devam) 

ARALIK   

  Osmanlıda Bir Merkez Hayata Açılan Kapılar 

Osmanlı Devleti Yeni Başkentinde İyimserlik Kötümserlik 

(Söyleşi) 

Osmanlı Deniz İmparatorluğu İyimserlik Kötümserlik 

Farklı Kültürler Bir Arada Yaşadı Anadolu’nun Cirit 

Oyunları (Söyleşi) 

Seyyahların Gözünden Osmanlı Kültürü  Anadolu’nun Cirit 

Oyunları 

OCAK   

 Yolumuz Sivas’a Düştü 

Etkiledik, Etkilendik Ama Nasıl? 

Miras Keçe ( Hikâye)  

Etkiledik, Etkilendik Ama Nasıl? 

Yenilikler ve Osmanlı Devleti 

Miras Keçe 

Toprak Ana Karada Yüzen 

Donanma (Hikâye) 

ŞUBAT   

 Devletler Nasıl Gelişir? Bozkırın Tezenesi 

(Biyografi) 

Kas Gücünden Makine Gücüne Geçiş Bozkırın Tezenesi 

Hiç Bitmeyen Destek Milli Kültür (Makale) 

MART   

 Nasıl Eğitim Gördüler Milli Kültür 

Mesleğimi Nasıl Seçmeliyim? Susayan Konya( Gezi 

Yazısı) 

Buluşların Serüveni Susayan Konya 

Söz Uçar Yazı Kalır  Deniz Hasreti (Şiir) 

Bilim Mirası Deniz Hasreti 
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Tablo 4.4. (Devam) 

NİSAN   

 Değişim ve Gelişim Yeşil Gözlü Kardan 

Adam (Hikâye) 

Kurultaydan Meclise Atatürk ve Türk 

Tiyatrosu (Anı) 

Cumhuriyetin Bekçilerine Atatürk ve Türk 

Tiyatrosu 

Yönetimin Özü 

Çevre Yasası Hükümetlerin Tasası 

Son Kuşlar ( Hikâye) 

MAYIS   

 İzci Daima Hazırdır Komşusuzluk ( Söyleşi) 

İki Kurşun İki Milyon Ölü Türk Dili ( Makale) 

Osmanlı Devleti Kimin Yanında? Türk Dili 

Barış Nasıl Korunacak Emine Teyze’nin Çilek 

Reçeli ( Hikâye) 

HAZİRAN   

 Dünya Hepimizin 

Başka Dünya Yok 

Mustafa Kemal’in 

Kağnısı (Şiir) 

Neden Yaşatmalıyız? Anadolu’da 

Konukseverlik 

(Deneme) 

 

Tablo 4.4’de incelenen Sosyal Bilgiler müfredatında “İletişim ve İnsan 

İlişkileri” konuları hariç toplam 36 adet tarih içerikli ana ve alt başlıklar incelenmiştir. 

“Anadolu, Anayurt” adlı konudan “ Yenilikler ve Osmanlı” adlı konuya kadar ki 

süreçte zaman şeridi üzerinde 1040- 1856 yılları yani Türklerin Anadolu’ya 

gelişlerinden Osmanlı Devleti’nin dağılma sürecine kadar ki zaman dillendirilmiştir. 

Ardından bilimsel ürünlerin tarihsel süreçleri incelenirken tekrar eskiye dönülmüş, 

Ortaçağ Avrupa’sının önemli olayları anlatılmış iken “ Tarihte Toprak Yönetimi” ile 

tekrar Osmanlı tarihine ve Ortaçağ Avrupa’sına dönülmüştür. “ Kol gücünden Makine 

Gücüne” adlı metinde 1800 Sanayi Devrimi anlatılırken “Nasıl Eğitim Gördüler” adlı 

konuda geçmişte Osmanlıda görülen eğitim kurumları tanıtılmıştır. Bu örneklerden yola 
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çıkarak 7. sınıf yeni müfredatında yer alan tarih konularının belli bir zaman aralığı 

içerisinde ele alınmadığı söylenebilir.   

İncelenen toplam 25 metin içerisinde toplam 9 adet tarih içerikli metnin 

bulunduğu görülmektedir. 7. sınıf yeni ders kitabında tarih konularının yer alma 

oranının %36’dır. Bu oranın fazlalığı zorunlu olarak işlenen “ Atatürkçülük 

Teması”ndan kaynaklandığı söylenebilir. Bu metinler türleriyle eşleştirildiğinde 

deneme (2), makale (2), hikâye (1), anı (1), söyleşi (1),  şiir (2) gibi türlerinden oluştuğu 

fark edilmektedir.  

Sosyal Bilgiler dersinde işlenen “ Seyyahların Gözünden Osmanlı Kültürü” adlı 

metinde Osmanlı kültür ve sosyal yaşam ile ilgili örnekler verilmektedir. Bu konu 

Türkçe dersinde eş zamanlı olarak işlenen “ Anadolu’da Cirit Oyunları” ile 

ilişkilendirilebilir. Kültürel öğelerimizden birisi de Atalarımızdan kalan sporlardır ve bu 

sporlara da “Cirit” oldukça önemli bir örnektir. Türkçe dersinde “ Milli Kültür” metni 

işlendiği aralıkta Sosyal Bilgiler dersinde de Hiç Bitmeyen Destek” ve “ Nasıl Eğitim 

Gördüler” konuları işlenmektedir. Türkçe dersinde dil ile birlikte maddi ve manevi 

birçok değerin kültürümüzün parçaları olduğu işlenirken Sosyal Bilgiler dersinde 

Vakıfların, Ahilikleri, Enderun’un bir zamanlar kültürün kuşaktan kuşağa 

aktarılmasında ne denli önemli rollerde oldukları işlenmektedir. Sosyal Bilgiler 

dersinde “İki Kurşun İki Milyon Ölü”, “Osmanlı Devleti Kimin Yanında?” ve  

“Barış Nasıl Korunacak?” konularıyla Türk halkının ne denli zor bir savaşa girdiği ve 

yokluklar içinde nasıl mücadele ettiği işlenmiştir. Bu konuların hemen ardından Türkçe 

dersinde “ Mustafa Kemal’in Kağnısı” adlı metin işlenerek öğrencilerdeki ön 

öğrenmeler harekete geçirilerek onların I. Dünya Savaşı ve Çanakkale Cephesi 

Savaşlarına duyusal açıdan bakmaları sağlanmaktadır. 

Türkçe ders kitaplarında yer alan tarih içerikli metinlerin daha çok belirli gün ve 

haftalara paralellik gösterdiği anlaşılmaktadır. Örneğin; “Atatürk” adlı şiirde 29 Ekim 

Cumhuriyet Bayramı” ,  “Atatürk ve Sanat” adlı metin ile “10 Kasın Atatürk’ü Anma 

ve Atatürk Haftası” için günün kutlanması ve önemini belirtmek üzere programda yer 

almıştır.  

Yukarıdaki tabloya göre Sosyal Bilgiler programında belirli gün ve haftalara 

kaynaklık edebilecek herhangi bir konunun geçmediği görülmekle beraber 

“Kurultaydan Meclise” adlı konu ile 23 Nisan haftasında TBMM’nin açılmasıyla 

birlikte Türk halkının egemenliğine ve demokrasiye kavuştuğu belirtilebilir. Ancak 

okullarda kutlanan Belirli Gün ve Haftaların kutlanması daha çok Sosyal Bilgiler 
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öğretmenlerine ve derslerine verilmektedir. Tablo 4.1, 4.2, 4.3 ve 4.4’de incelenen 

sonuçlardan elde edilen bulgular sonucunda Sosyal Bilgiler müfredatının “ Belirli Gün 

ve Haftalar”ın kutlanmasına uygun olmadığı görülmektedir. 

4.1.2. İlköğretim 6. ve 7. Sınıf Sosyal Bilgiler , Türkçe Dersi Eski ve Yeni Öğretim 

Programlarının Özelliklerine Yönelik Bulgular 

4.1.2.1.   İlköğretim 6. ve 7. Sınıf Eski Sosyal Bilgiler Öğretim Programının Genel 

Özelliklerine Yönelik Bulgular 

 1997-1998 öğretim yılında Milli Tarih, Milli Coğrafya ve Vatandaşlık Bilgileri 

diye üç ayrı ders kaldırılarak; yerine disiplinler arası ve çok disiplinli bir program 

yaklaşımı ele alan Sosyal Bilgiler adı ile ilköğretim ikinci kademelerinde okutulmaya 

başlanmıştır (Öztürk, Dilek: 2003:73). 

 Eski Sosyal Bilgiler öğretim programları, felsefi bakımdan öğrenciyi merkeze 

alan, karar verme ve problem çözme becerilerini geliştirmeyi amaçlayan ilerlemecilik 

ve yeniden kurmacılık akımlarının etkisinde hazırlanmış olmakla birlikte, çok yüklü 

içerikli ile uygulamada söz konusu becerilerin geliştirilmesine imkân vermemiş; aksine; 

ilköğretim okullarında ezberci bir Sosyal Bilgiler öğretim uygulamasının 

gelenekselleşmesine yol açmıştır. Bu durumun sonucu olarak da, hazırlanışı sırasında 

benimsenen felsefenin aksine, daimicilik ve esasicilik akımlarına daha yakın bir 

görünüm kazandırmıştır (Öztürk, Otluoğlu:2005: 18). 

 Sosyal Bilgiler programını geliştirmekle görevlendirilenler, Tarih- Coğrafya- 

Yurttaşlık Bilgisi konularını kendi mantıklarına göre bir araya getirmekten öteye 

gidememişlerdir. Hatta mevcut konuları üniteler haline getirerek programı ünitelerden 

oluşturmuşlardır ( Güngördü: 2001:133). 

 Eski Sosyal Bilgiler öğretim programları Davranışçı anlayış temelinde 

hazırlanmıştır. Davranışçı öğrenme anlayışına göre bilgi, kaynaktan (ders 

kitabı/öğretmen) öğrenciye aktarılır. Öğrenci, kaynaktan aktarılan bilgiyi aynen alır. 

Çünkü öğrenme, bireyin çevresinde kendisine sunulan çeşitli uyarıcılara tepki 

göstermesi sonucunda oluşur. Bu uyarıcı-tepki ilişkisinde öğrenen, çevresindeki 

uyarıcılara pasif bir karşılık veren konumundadır. Böylelikle kitabın yazarı ve 

öğretmen, istendik bir davranış değişikliği süreci oluşturarak öğrencinin öğrenme 

sürecini gerçekleştirmiş olduğunu öngörmektedir.( Demirel, Kıroğlu: 2008:202) 
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 Dış dünya gerçekliğinin bireye aktarılmasını amaçlayan öğrenme yaklaşımı ile 

hazırlanan Sosyal Bilgiler eski programında sınıf içerisinde öğretme, tüm bildiklerini 

öğrencilere aktarmakla sorumludur. Program,  öğretmen merkezli olarak 

oluşturulmuştur. Öğrenciler pasif alıcıdır, onlardan sadece yöneltilen soruları 

cevaplamada üstün performans beklenmektedir. 

 1997 yılında zorunlu eğitim sürecinin kesintisiz sekiz yıla çıkarılmasına paralel 

olarak, Talim ve Terbiye Kurulu tarafından hazırlanan İlköğretim Okulu Sosyal Bilgiler 

Dersi Öğretim Programı, ilkokul(5) + ortaokul (3) sisteminde konu tekrarlarını ortadan 

kaldırmıştır. Ancak okullarda öğrenci merkezli eğitime geçilmesi için gerekli program 

zeminini oluşturamamıştır.  Bunun bir nedeni, haftalık ders saatinin bir saat azaltılması; 

buna karşın kapsamın genişletilmesidir. Henüz somut işlemler döneminin son evresinde 

olan öğrenciler, bir anda, son derece soyut tarih konuları ile karşı karşıya bırakılmıştır. 

Bu durum, yılsonuna kadar mevcut programı bitirmek isteyen ve aslında kendisinden de 

bu beklenen öğretmene “ ezberci” eğitimden başka bir yol bırakmamıştır (Öztürk, 

Otluoğlu:2005: 19). 

 Davranışları değerlendirmeye yönelik olarak Sosyal Bilgiler eski programında 

öğrenci ölçme ve değerlendirmesi, bir dönemde üç yazılı, üç sözlü notu ve bir eğitim 

öğretim yılı içerisinde bir kez ve öğrencinin seçimi üzerine dönem ödevi ile yapılmıştır. 

4.1.2.2. İlköğretim 6. ve 7. Sınıf Eski Türkçe Öğretim Programının Genel 

Özelliklerine Yönelik Bulgular 

 Eğitimin sekiz yıla çıkarılmasından önceki İlköğretim okulları Türkçe Eğitim 

Programında okuma, dilbilgisi, anlatım gibi etkinliklerde “konu” önemli derecede yer 

tutmaktaydı. Konuların sınıf düzeylerine göre ele alınıp işlenmesi ve bir takım bilgilerin 

aktarılması yeterli görülmekteydi. Bu durumu Salih Başer ve Nuran Başer 2001 yılı 

basımlı İlköğretim Türkçe 6 – 7 – 8 Öğretmen Kılavuzu’nda eleştirmişlerdir. Onlara 

göre bilginin beceriye, giderek alışkanlıklara dönüşmesi gerektiğini, alışkanlığa 

dönüştürülmemiş bilginin öğrencide bilimsel düşünme yollarının oluşmasına engel 

olacağını ayrıca Türkçe eğitim programında Türkçe dersi etkinliklerine ilişkin konular 

değil; öğrencilerin kazanacakları davranışların ( bilgi, beceri, alışkanlık) yer aldığını 

dile getirmişlerdir. Hatta Türkçe dersinin bir bilgi dersi değil; beceri dersi olduğunu 

önemle vurgulamışlardır.  
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 Türkçe dersi kendi içinde bir bütünlük taşır. Uygulamada kolaylık olsun diye 

okuma, anlama, anlatım, dilbilgisi, yazım gibi bölümlere ayrılmış görünen etkinlikler 

arasında sıkı bir bağlantı bulunmalı ve bu etkinliklere birbirini tamamlayıcı birer öğe 

olarak bakılmalıdır. Bunun içindir ki Türkçe derslerinde haftanın şu günlerinde okuma, 

anlama şu saatlerinde dilbilgisi, anlatım çalışmaları yapılacaktır gibi kesin ayırımlara 

gidilmesi doğru değildir Bu amaçla, sözgelimi, anlama çalışmalarında gerektikçe öbür 

etkinliklerle ilgili çalışmalara yer verilmeli, anlatım konuları işlenirken dilbilgisi ya da 

yazım kuralları üzerinde durulmalıdır( Demirel, 1999: 26). 

 Bu tanımdan hareketle eski ( 1998- 2004) Türkçe öğretim programının 

Davranışçı Öğrenme modeline uygun olarak hazırlandığı ön plana çıkmaktadır. Bu 

modelde öğrencinin öğrendiği bilgiyi ifade etme ve beceri haline getirebilme yeteneği 

geliştirilmeye çalışılmıştır.  

 Davranışçı yaklaşıma göre yazılmış Türkçe ders kitaplarında metin, dil 

çalışmalarının bir aracıdır. Öğrenciler, metin üzerinde çalışarak dinleme, konuşma, 

okuma, yazma gibi dil becerilerini geliştirir; dil bilgisi uygulamalarını metinden alınan 

cümle ve paragraflar üzerinde yaparlar ( Demirel, Kıroğlu: 2005: 255).  

 Nezihe Yıldız, hazırladığı 1993 tarihli “Türkçe 6 İlköğretim Okulları İçin Ders 

Kitabı”nda çocuğun anlama ve anlatma gücünü geliştirmenin Türkçe dersinin temel 

amacı olduğunu bu yüzden de milli eğitimimizin temel görevlerinden olan ulusal 

kültürümüzün yeni kuşaklara aktarılması, ortak bir kültür yoluyla kuşaklar arasında 

bağlılık kurulmasının sağlanmasında da en büyük sorumluluğun Türkçe dersine 

düştüğünü; öğrencilerin evrensel kültür ve sanat eserleri ile karşılaşmaları da, okulda, 

özellikle Türkçe dersleriyle başlayacağını ifade etmektedir. Bu nedenle de Türkçe 

dersinde en büyük etkenin öğretmenler olduğunu; onların öğrencilerini hayata ve 

dünyaya en geniş açıdan, en iyi, en insancıl ve en sağlıklı duygularla bakmalarını 

sağlayacaklarını vurgulamıştır. Ve Türkçe kitabını yardımcı öğe olarak özellikle 

vurgulamıştır.  

 Salih Başer ve Nuran Başer ise dönemin davranışçı yaklaşımında göre hazırlanan 

2001 yılı basımlı İlköğretim Türkçe 6 – 7 – 8 Öğretmen Kılavuzu’nda önceki ders 

kitaplarını kast ederek; geleneksel Türkçe ders kitabı bugün daha zengin, canlı ve 

cansız Türkçe eğitim araç ve gereçleri arasında yalnızca bir tanesi, bir tanesi ama en 

önemlisi, bir omurga gibi olduğunu belirtmiştir. Ve bu temel öğenin de öğretmenler 

tarafından canlı bir şekilde kullanılmasını önermişlerdir. 
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 Türkçe derslerinde, öteki derslerde olduğu gibi, kesin olarak ezbercilikten kaçınmak 

gereklidir. Türkçe öğretiminde başarı sağlanabilmesi için bir takım kuralların, 

tanımların öğretilmesi ezberletilmesi hiçbir anlam taşımaz. Bir öğrencinin, noktanın ve 

büyük harfin nerede kullanılacağını, sıfatın ve zarfın tanımını, fıkranın, makalenin 

özelliklerini ezbere bilmesinin bir yararı yoktur. Böyle bir yol tutulması belleği 

yıpratmaktan, zamanı boşa harcamaktan, dersi öğrenci için sevimsiz kılmaktan başka 

bir işe yaramaz. Türkçe öğretiminin amaçlarına ters düşer. Önemli olan, öğrencinin 

Türkçeyi doğru olarak, bilinçle ve güvenle kullanmayı alışkanlık haline getirmesi, 

okuduğu veya dinlediği bir parçada işlenen fikri ya da duyguyu kavrayıp sezebilmesi, 

ondan zevk almasıdır ( Demirel, 1999: 25). 

      Türkçe eski müfredatı incelendiğinde metinlerin, içerik bakımından belli bir düzen 

kaygısı olmadan ancak dil bilgisi konularının belli bir düzene uygun olarak sıralandığı 

görülmektedir.   

4.1.2.3. ilköğretim 6. ve 7. Sınıf Yeni Sosyal Bilgiler Öğretim Programlarının 

Özelliklerine Yönelik Bulgular 

 Milli eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan 6. ve 7. sınıf Sosyal Bilgiler 

Öğretmen Kılavuz Kitabı ( MEB, 2009), Sosyal Bilgiler dersinin 21. yy’ daki 

gösterimini açıklayarak başlamış ve önceki Davranışçı öğrenme anlayışına uygun 

hazırlanan programın; Öğrencilerin, bilgiye ulaşma yollarını öğrenmelerine, sorun 

çözme ve karar verme becerilerine olanak sağlayacak şekilde yeniden düzenlenerek 

Yapılandırmacı öğrenme anlayışlına uygun bir programın hazırlandığı vurgulanmıştır. 

 Bilginin taşıdığı değeri ve bireyin var olan deneyimlerini dikkate alarak, yaşama 

etkin katılımını, doğru karar vermesini, sorun çözmesini destekleyici ve geliştirici bir 

yaklaşım doğrultusunda yapılandırmayı önemseyen bir gelişim gösteren Sosyal Bilgiler 

programı ile öğrenci merkezli, dolayısıyla etkinlik merkezli, Sosyal Bilgiler açısından 

bilgi ve beceriyi dengeleyen, öğrencinin kendi yaşantılarını ve bireysel farklılıklarını 

dikkate alarak çevreyle etkileşimine olanak sağlayan yeni bir anlayış yaşama 

geçirilmeye çalışılmaktadır. ( MEB: 2009) 

 Bu anlayış doğrultusunda Sosyal Bilgiler Programı; 

 

1. Her öğrencinin birey olarak kendine özgü olduğunu kabul eder. 
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2. Öğrencilerin gelecekteki yaşamlarına ışık tutarak bireylerden beklenen 

niteliklerin geliştirilmesine duyarlılık gösterir. 

3. Bilgi, kavram, değer ve becerilerin gelişmesini sağlayarak öğrenmeyi 

öğrenmenin gerçekleşmesini ön planda tutar. 

4. Öğrencileri; düşünmeye, soru sormaya ve görüş alışverişi yapmaya 

özendirir. 

5. Öğrencilerin fiziksel ve duygusal açıdan sağlıklı ve mutlu bireyler olarak 

yetişmesini amaçlar. 

6. Milli kimliği merkeze alarak evrensel değerlerin benimsenmesine önem 

verir. 

7. Öğrencilerin kendi örf ve adetleri çerçevesinde ruhsal, ahlaki, sosyal ve 

kültürel yönlerden gelişmesini hedefler. 

8. Öğrencilerin; haklarını bilen ve kullanan, sorumluluklarını yerine getiren 

bireyler olarak yetişmesini önemser. 

9. Öğrencilerin; toplumsal sorunlara karşı duyarlı olmasını sağlar. 

10.  Öğrencilerin, öğrenme sürecinde deneyimlerini kullanmasına ve çevreyle 

etkileşim kurmasına olanak sağlar. 

11. Her öğrenciye ulaşabilmek için öğrenme – öğretme yöntem ve 

tekniklerindeki çeşitliliği dikkate alır. 

12.  Periyodik olarak, öğrenci çalışma dosyalarına bakılarak öğrenme ve 

öğretme süreçlerinin akışı içerisinde değerlendirmeye olanak sağlar. 

 

Sosyal Bilgiler Programını oluşturan temel öğeler, öğrencilerden ulaşmaları 

beklenen beceriler, kavramlar, değerler ve genel amaçlardır. 

 Yapılandırmacı öğrenme yaklaşımını esas alarak hazırlanan Sosyal Bilgiler yeni 

öğretim programında öğrenci ölçme ve değerlendirmesinde, öğrenme süreci de ele 

alınmıştır. Yazılı sınavlar dışında, ders içi etkinliklere katılım, performans görevleri ve 

bir eğitim öğretim yılı içerisinde öğrencinin seçimi üzerine hazırladığı proje görevleri 

göz önünde tutulmuştur.   

 Yeni öğretim programında öğretmen tanımında farklılaşma olduğu 

görülmektedir. Yani alanında bildiklerini öğrencisine aktarmakla görevli iken 

öğrencileri bilgiye ulaşmalarında rehberlik eden görevindedir.  
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 Öğrencinin bilgiye ulaşmasını amaçlayan bu yeni programda öğretim 

tekniklerinde altı şapkalı düşünme tekniği, balık kılçığı tekniği,  beyin fırtınası, kavram 

haritaları oluşturma gibi tekniklerle zenginleşme meydana gelmiştir.  

 Gelişen teknoloji ve bilgisayar kullanımının da yaygınlaşması, eğitim 

teknolojinde de yeni ürünler ortaya koymuştur. Ders kitaplarında internet haberleri 

örnek olarak verilmektedir. İnternetten bilgi toplama, bilgisayar sunuları hazırlama, 

projeksiyon aleti kullanma, tepegöz makinesi kullanma ile sınıf ortamında öğrenme 

etkinlikleri zenginleştirilmiştir.  

 Sosyal Bilgiler ünitelerinde; tarih, coğrafya, ekonomi, sosyoloji, antropoloji, 

psikoloji, felsefe, siyaset bilimi ve hukuk gibi sosyal bilimler ve insan hakları ve 

vatandaşlık bilgisi konuları toplulaştırılmış olarak ele alınmaktadır. Öğretmen de 

konuları tarih ünitesi, coğrafya ünitesi, insan hakları ve vatandaşlık ünitesi diye ayrı 

ayrı değil, çok yönlü olarak işlemelidir. Örneğin, Türkiye’nin coğrafi bölgeleri ele 

alınırken, Milli Mücadele yıllarında bu bölgedeki faaliyetlere yer verilerek, coğrafya, 

tarih, insan hakları ve vatandaşlık konuları ilişkilendirilerek, milli bilinç, insan hakları 

ve tarih duyarlılığı oluşturulmaya çalışılmalıdır. Benzer şekilde edebi ürünler ve yazılı 

materyallerden (efsaneler, destanlar, masallar, atasözleri, halk hikâyeleri, türküler ve 

şiirler vb.) yararlanılarak, Sosyal Bilgiler, Türkçe dersleriyle kaynaştırılmalı, 

öğrencilere vatan sevgisi kazandırılmalıdır ( Tazebay ve Çelenk, 2008, 394). 

 

Tablo 4.5. Sosyal Bilgiler Öğretim Programı 6. Sınıf Üniteleri, Doğrudan Verilecek 

Becerileri ve Ünitelerin Doğrudan Verilecek Değeri 

ÜNİTELER BECERİLER ÖĞRENME ALANI ÜNİTENİN DOĞRUDAN              
VERİLECEK DEĞERİ 

1. SOSYAL BİLGİLER 
ÖĞRENİYORUM 

Bilimsel genellemeler 
yapma 

Birey ve Toplum Bilimsellik 

2. YERYÜZÜNDE 
YAŞAM 

Harita okuma ve atlas 
kullanma 

İnsanlar, Yerler ve 
Çevreler 

Doğal çevreye duyarlık 

3. İPEK YOLU’NDA 
TÜRKLER 

Girişimcilik  Kültür ve Miras Kültürel mirasa duyarlık 

4. ÜLKEMİZİN 
KAYNAKLARI 

Araştırma  Üretim, Dağıtım ve 
Tüketim 

Sorumluluk 

5. ÜLKEMİZ VE 
DÜNYA 

Çıkarımda bulunma Küresel Bağlantılar Yardımseverlik 

6. DEMOKRASİNİN 
SERÜVENİ 

Sosyal katılım Güç, Yönetim ve 
Toplum 

Hak ve özgürlüklere saygı 

7. ELEKTRONİK 
YÜZYIL 

Yaratıcılık becerisi  Bilim, Teknoloji ve 
Toplum 

Çalışkanlık 
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Tablo 4. 1’i incelediğimizde üniteler ile beraber ünitelerin içeriğine uygun 

olarak öğrenme alanlarının da belirlendiği görülmektedir. Tamamen tarih içerikli olan “ 

İpek Yolu’nda Türkler” ünitesinin öğrenme alanı “ Kültür ve Miras”tır. Burada “Kültür 

ve Miras”tan kasıt edilen milli tarihimizdir.  

Yukarıdaki tablo incelendiğinde 6. sınıf Sosyal Bilgiler programının 7 üniteden 

oluştuğu, her üniteye ait öğrenciye verilecek değerler ve sınıf bazında doğrudan 

verilecek beceriler görülmektedir. Programda birinci ünite olan “ Sosyal Bilgiler 

Öğreniyorum” ünitesinde doğrudan verilecek beceri olarak bilimsel genellemeler 

yapma olduğunu görüyoruz. Genellemelerin öğretimi Sosyal Bilgiler öğretiminin 

kalbini oluşturur. Genelleme yapma ile öğrencilerin somut örneklerden yola çıkarak 

soyut düşüncelere vardığı kabul edilmektedir. Yine adı geçen ünite ile ilgili doğrudan 

verilecek değerin bilimsellik olduğunu görmekteyiz. Bilimsellik ile çağımızda bilgi 

teknolojilerinin hızla gelişmesi nedeniyle bilgiye ulaşımın kolaylaştığı ancak bilimsel 

araştırma yaparken dikkat edilmesi gereken noktalar vurgulanmaktadır. İkinci ünite 

olan “ Yeryüzünde Yaşam” ile Doğal çevreye duyarlık becerisinin verilmesi ile doğada 

bulunan dengenin bozulması insanın yaşam süresini, yaşam kalitesini ve sağlığını 

olumsuz etkileyeceğini fark etmesi hedeflenmiştir. Yine adı geçen ünite ile 

öğrencilerden kendi seviyelerine uygun harita türlerini okuyabilmeleri ve bu haritalar 

üzerinde çalışabilmeleri beklenmektedir.  

Üçüncü ünite olan “İpek Yolu’nda Türkler” ile Kültürel mirasa duyarlık değeri 

verilerek öğrencilerin Anadolu’nun tarih boyunca birçok uygarlığın beşiği olduğuna 

kanıtlar göstermesi beklenmektedir. Adı geçen ünite ile girişimcilik becerisi verilerek 

öğrencilerin; risk almaktan korkmayan, hızlı karar verebilen, yapacağı iş ile ilgili kararlı 

ve azimli birer birey olmalarını sağlamak amaçlanmıştır. Dördüncü ünite olan 

“Ülkemizin Kaynakları” ile öğrencilerin John Dewey’ in yansıtıcı düşünme modelini 

örnek alarak araştırma becerisi kazandırılmaya çalışılmaktadır. Ayrıca öğrenciye 

sorumluluk değeri verilerek sorumluluk sahibi bireyler yetiştirilmek hedeflenmiştir. 

Beşinci ünite olan “ Ülkemiz ve Dünya” ile öğrencilerin ham verilerden, kanıtlardan ya 

da örneklerden çıkarımda bulunma becerisine sahip olması hedeflenmiştir. Aynı ünite 

ile öğrencilere toplumda dayanışma ve bağlılığın sonucu olarak ortaya çıkmış bir 

tutumu, yardımseverliği, Türk milletinin kültüründen ve Atatürk’ün sözlerinden 

hareketle kişilik haline getirmesi amaçlanmıştır. 

Altıncı ünite olan” Demokrasinin Serüveni” ile öğrenciye sosyal katılım becerisi 

kazandırmak hedeflenmiştir. Bu beceri ile öğrenciler yaşamları boyunca toplum ile 
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ilgili kamusal sorunların çözümünde, sivil toplum kuruluşlarında etkili bir vatandaş 

olacaktır. Son ünite olan “Elektronik Yüzyıl” ile öğrencilerde yaratıcılık becerisi 

geliştirilmiştir. Ve adı geçen ünite ile birlikte Atatürk’ün ifadelerinden örnekle 

çalışmayı sevme, çalışmaya istekli olma değerleri verilmiş olduğu görülmektedir. 

 

Tablo 4.6. Sosyal Bilgiler Öğretim Programı 7. Sınıf Üniteleri ve Becerileri 

 

ÜNİTELER 

 

BECERİLER 

 

ÖĞRENME 

ALANI 

ÜNİTENİN 

DOĞRUDAN 

VERİLECEK 

DEĞERİ 

1. İLETİŞİM VE 

İNSAN İLİŞKİLERİ 

İletişim Birey ve Toplum Farklılıklara saygı 

2. ÜLKEMİZDE 

NÜFUS 

Grafik hazırlama İnsanlar, Yerler 

ve Çevreler 

Vatanseverlik 

3. TÜRK 

TARİHİNDE 

YOLCULUK 

Tarihsel olgu ve 

yorumları ayırt etme 

Kültür ve Miras Estetik 

4. EKONOMİ VE 

SOSYAL HAYAT 

Tarihsel empati Üretim, Dağıtım 

ve Tüketim 

Dürüstlük 

5. ZAMAN İÇİNDE 

BİLİM 

Zaman ve 

kronolojiyi algılama 

Bilim, Teknoloji 

ve Toplum 

Bilimsellik 

6. YAŞAYAN 

DEMOKRASİ 

Karar verme Güç, Yönetim ve 

Toplum 

Adil olma 

7. ÜLKELER ARASI 

KÖPRÜLER 

Kalıp yargıları ayırt 

etme 

Küresel 

Bağlantılar 

Barış 

Tablo 4.6’yı incelediğimizde tamamen tarih içerikli olan “ Türk Tarihinde 

Yolculuk” ünitesinin öğrenme alanı “ Kültür ve Miras”tır. Burada “Kültür ve Miras”tan 

kasıt edilen milli tarihimizdir. Tablo 4.5 ve 4.6’yı karşılaştırdığımızda öğrenme 

alanlarının 6. ve 7. sınıflarda ortak olduğu görülmektedir. 

 Yukarıdaki tablo incelendiğinde 7. sınıf Sosyal Bilgiler programının 7 üniteden 

oluştuğu, her üniteye ait öğrenciye verilecek değerler ve sınıf bazında doğrudan 

verilecek beceriler görülmektedir. Programda birinci ünite olan “İletişim ve İnsan 
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İlişkileri” ünitesinde konular ve yapılan etkinlikler yardımıyla öğrencilere farklılıkları 

tanıma, farklılıklara saygı durma duygudaşlık kurma ve çatışma çözme becerilerinin 

kazandırılması da kişiler arasında olumlu ilişkiler kurma ve geliştirmede son derece 

önemli olduğu vurgulanmaktadır. Bu yüzden de ünitede doğrudan verilecek beceri 

İletişim becerisi ve doğrudan verilecek değer, farklılıklara saygı olarak belirlendiğini 

görmekteyiz. İkinci ünite olan “ Ülkemizde Nüfus”  ise Nüfus grafiklerini, piramitlerini, 

nüfus yoğunluğu bulma ve tablolardan okuya bilme becerisine yönelik etkinlikleri 

kapsamasından dolayı bu ünitede doğrudan verilecek değerin grafik hazırlama 

olduğunu görmekteyiz. Aynı ünite Toprak kavramını üzerinde yaşanan ve sahip 

olunması gereken değer olarak incelenmektedir. Bu sebeple ünitede doğrudan verilecek 

değer vatanseverliktir.  

 Tamamen Türk Tarihi içerikli olan “ Türk Tarihinde Yolculuk” ünitesinde 

doğrudan verilecek becerinin Tarihsel Olgular ve Yorumları Ayırt Etme, Türk 

devletlerinden miras kalan edebi, minyatür, mimari, çini, müzik eserlerine sahip 

çıkmayı onlara değer vermeyi amaçlayan ünitede doğrudan verilecek değer ise Estetik 

olarak belirlendiği görülmektedir. Dördüncü ünite olan “Ekonomi ve Sosyal Hayat” 

ünitesinde maddede dürüstlük, duyguda dürüstlük, sözelde dürüstlük ve davranışta 

dürüstlük boyutları ile öğrenciye doğrudan verilecek değerin dürüstlük olduğu 

görülmektedir. Tarihten örnekler verilerek üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal 

ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirme kazanımından yola çıkarak ünitede 

doğrudan verilecek becerinin Tarihi Empati olduğu görülmektedir. Beşinci ünite olan “ 

Zaman İçinde Bilim” ünitesinde takvim bilgisi, zamanları ayırt etme, zaman ifadelerini 

doğru kullanma, kronolojik sıralama yapma, zaman şeridindeki veriyi yorumlama ve 

zaman şeridi oluşturma kazanımlarından yola çıkarak doğrudan verilecek becerinin 

zaman ve kronolojiyi algılama olduğunu, bilgi ve teknoloji üretmek ve kültürümüzü 

geliştirmekle yükümlü bireyler yetiştirmenin önemli bir değer olarak görülmesi 

sebebiyle adı geçen ünitede doğrudan verilecek değer olarak belirlendiğini görüyoruz.  

 Altıncı ünite olan “ Yaşayan Demokrasi” ünitesinde ise tabloya göre doğrudan 

verilecek beceri olarak adil olmayı görüyoruz. Değer karar verme becerisinin ise 

doğrudan verilecek değer olduğunu görmekteyiz. Programın son ve 7. ünitesi olan “ 

Ülkeler Arası Köprüler” ünitesinde ise tarih konuları içerisinde var olan kalıp yargıları 

fark etme becerisinin doğrudan verilecek beceri olarak ele alındığını ayrıca silahlaşma, 
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kişiler arası ve uluslar arası barış ve sanat, spor, kültürel etkinliklerle dostlukların 

gelişmesi temel alınarak son ünitede öğrencilere doğrudan verilecek değer olarak barış 

ala alındığı görülmektedir. 

Milli Eğitim Bakanlığı, TTKB Öğretmenler Portalında yayınladığı Sosyal 

Bilgiler 6-7. sınıflar Öğretim programı ve kılavuzunda Sosyal Bilgiler dersini yukarıda 

verilenler çerçevesinde şu şekilde tanımlamıştır: 

Sosyal Bilgiler, bireyin toplumsal var oluşunu gerçekleştirebilmesine yardımcı 

olması amacıyla; tarih, coğrafya, ekonomi, sosyoloji, antropoloji, “”psikoloji, felsefe, 

siyaset bilimi ve hukuk gibi sosyal bilimleri ve vatandaşlık bilgisi konularını yansıtan; 

öğrenme alanlarının bir ünite ya da tema altında birleştirilmesini içeren; insanın sosyal 

ve fizikî çevresiyle etkileşiminin geçmiş, bugün ve gelecek bağlamında incelendiği; 

toplu öğretim anlayışından hareketle oluşturulmuş bir ilköğretim dersidir. 

Sosyal Bilgiler Programı, Barr, Barth ve Shermis’in (1977) ortaya koyduğu üç 

geleneği de önemsemektedir. Bilindiği gibi bunlar: 

 

1. Vatandaşlık aktarımı olarak Sosyal Bilgiler, 

2. Sosyal Bilimler olarak Sosyal Bilgiler, 

3. Yansıtıcı düşünme olarak Sosyal Bilgilerdir. 

 

Sosyal Bilgiler dersi, demokratik değerleri benimsemiş vatandaşlar olarak 

öğrencilerin içinde yaşadığı topluma uyum sağlamalarını ve öğrencilere bu bilgi 

birikimini yaşama geçirilebilecek donanımlar kazandırmayı amaçlamaktadır.   

4.1.2.4. ilköğretim 6. ve 7. Sınıf Yeni Türkçe Öğretim Programlarının Özelliklerine 

Yönelik Bulgular 

Sekiz yıllık ilköğretim sürecinde Türkçe öğretiminden beklenen, öğrencinin 

okuma, dinleme/izleme, konuşma ve yazma becerilerini dilin kurallarına uygun olarak 

geliştirmesidir. Öğrenci bu dönemde, 1-5. sınıflarda öğrendiklerini, seviyesine uygun 

Türk ve dünya edebiyatının seçkin örnekleriyle geliştirir ve kendi anlam dünyasını 

yapılandırmaya başlar. Bu sebeple 6-8. Sınıflar Türkçe Dersi Öğretim Programı, bu 

bütünlük ve devamlılık göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır. Öğrencilerin 

edindikleri birikimler üzerine yenilerini inşa etmeleri, karşılaştıkları sorunlara alternatif 

ve yaratıcı çözümler üretmeleri, bir grup içerisinde beraber çalışma bilinç ve cesaretine 
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ulaşmaları, üretme ve tartışma etkinliklerine katılmaları, farklı araştırma yöntem ve 

tekniklerini kullanmaları, olay ve durumları kendi deneyimlerinden hareketle doğru 

olarak anlamaları, disiplinler arası bir bakış kazanmaları Türkçe Dersi Öğretim 

Programı’nın temel amaçlarını oluşturmaktadır.( http://ttkb.meb.gov.tr/ogretmen) 

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan 6. ve 7. sınıf Türkçe Öğretmen 

Kılavuz Kitabında( MEB, 2009), Türkçe ders kitaplarının öğrenci merkezli öğrenme 

yaklaşımına uygun etkinlik temelli olarak hazırlandığı belirtilmektedir. Bu yaklaşımın 

uygulanmasında ilgi ve ihtiyaçlara uygun olarak öğrencileri öğrenme sürecinde 

merkeze alan ve onları daha aktif kılan bireysel farklılıklara dayalı öğrenme yaklaşımı 

ile öğrenme süreçlerinin öğrencilerin farklı zekâ alanlarını harekete geçirecek şekilde 

yapılandırılmasını temel alan çoklu zekâ kuramının da katkıları bulunmaktadır. Bu 

bağlamda yeni öğretim programına uygun olarak kılavuz kitap; öğrencilerden 

oluşturdukları zihinsel birikimleri üzerine yeni bilgiler inşa etmelerini, karşılaştıkları 

sorunlara alternatif ve yaratıcı çözümler üretmelerini, grup içerisinde birlikte çalışma 

becerilerini geliştirmelerini, tartışma ve yorumlama etkinliklerine katılmalarını, 

araştırma yöntem ve tekniklerini kullanmalarını, olay ve durumlardan yola çıkarak 

kendi görüşlerini oluşturmalarını beklemektedir.  

Ayrıca yeni öğretim programının dikkatle üzerinde durduğu durum öğrenme 

süreçlerinde öğrencilerin bireysel farklılıkları da dikkate alınmasıdır. Öğrenci 

farklılıklarından kaynaklanan ilgi ve ihtiyaçlardaki değişimlere uygun olarak yapılacak 

etkinliklerde öğrencilerin becerilerine uygun zevkli bir öğrenme ortamında kazanımlara 

ulaşmaları amaçlanmıştır. Öğrencilerin bu kazanımlara ulaşmaları sınıf içi ve okul dışı 

çeşitli etkinliklerle sağlanması hedeflenmektedir. 

 

• Yeni Türkçe Öğretim Programının Temel Becerileri 

• Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma 

• Eleştirel düşünme 

• Yaratıcı düşünme 

• İletişim kurma 

• Problem çözme 

• Araştırma 

• Karar verme 

• Bilgi teknolojilerini kullanma 

http://ttkb.meb.gov.tr/ogretmen)
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• Girişimcilik 

 

Yapılandırmacı ve Çoklu Zekâ Kuramı esas alarak hazırlanan Türkçe yeni 

öğretim programında öğrenci ölçme ve değerlendirmesinde, yalnızca öğrenme sonucu 

değil, öğrenme süreci de ele alınmıştır. Yazılı sınavlar dışında, ders içi etkinliklere 

katılım, performans görevleri ve bir eğitim öğretim yılı içerisinde öğrencinin seçimi 

üzerine hazırladığı proje görevleri göz önünde tutulmuştur.   

 Türkçe yeni programı, metinler incelenirken aktif öğrenme yöntemleri 

kullanılarak öğrencinin yaşamı ile ilgili bilgilere yaparak ve yaşayarak ulaşmasını 

hedeflemiştir. Bu arayış içerisinde de öğretmene, öğrenciye gerekli ortamı hazırlamak, 

düzenlemek ve onlara rehber olmak gibi görevler verilmiştir. 

2006 Programı’nda her temada 1 dinleme, en az 3 okuma metni olmak üzere toplamda 

bir yılda 6 dinleme, 18 okuma metni işlenmesi gerektiği belirtilmiştir. Bu durumda 36 

haftalık bir ders yılında 6-8. sınıflarda ortalama iki haftada bir okuma metni işlenecek 

demektir (Coşkun ve Taş, 2008: 72). 

 Gelişen teknoloji ve bilgisayar kullanımının da yaygınlaşması, eğitim 

teknolojinde de yeni ürünler ortaya koymuştur. Ders kitaplarında internet haberleri 

örnek olarak verilmektedir. İnternetten bilgi toplama, bilgisayar sunuları hazırlama, 

projeksiyon aleti kullanma, tepegöz makinesi kullanma ile sınıf ortamında öğrenme 

etkinlikleri zenginleştirilmiştir.  

4.1.2.5. İlköğretim 6. ve 7. Sınıf Eski ve Yeni Sosyal Bilgiler Öğretim 

Programlarının Genel Çerçevede Benzerlik Ve Farklılıklarına Yönelik Bulgular 

 1980’li ve 1990’lı yıllarda Sosyal Bilgiler öğretim programı tek disiplinli desene 

uygun olarak hazırlanmıştır.  Genel olarak tek disiplinli hazırlanan Sosyal Bilgiler eski 

programında, konular tarih ve coğrafya üniteleri ayrı ayrı ele alınmış ayrıca programda 

dersin konularından yola çıkarak sosyal fayda sağlamayı hedefleyen disiplin dışı 

amaçlar da yani “ vatandaşlık aktarımı” ve “ yansıtıcı inceleme olarak Sosyal Bilgiler” 

yaklaşımına göre tasarlanmıştır. 1998’de yürürlüğe giren Sosyal Bilgiler dersi öğretim 

programında ünitelerin bir kısmı disiplinlerarası, diğer kısmı ise çok disiplinli desene 

uygun olarak hazırlanmıştır. Bu bağlamda her iki program farklılıklar göstermektedir. 
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Tablo 4.7. 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Eski ve Yeni Öğretim Programının Bazı 

Değişkenler Açısından Karşılaştırılması 

6. sınıf Sosyal Bilgiler Eski Programı 6. sınıf Sosyal Bilgiler Yeni Programı 

Üniteler Özel 

Amaç 

Sayısı 

Öngörülen 

ders saati 

Üniteler Kazanım 

Sayısı 

Öngörülen 

ders saati 

DEMOKRATİK HAYAT 23 18 SOSYAL BİLGİLER 

ÖĞRENİYORUM 
6 12 

COĞRAFYA VE 

DÜNYAMIZ 

18 18 YERYÜZÜNDE 

YAŞAM 

7 15 

TÜRKİYE TARİHİ 14 18 İPEK YOLU’NDA 

TÜRKLER 

8 24 

MOĞOLLAR VE DİĞER 

TÜRK DEVLETLERİ 

6 12 ÜLKEMİZİN 

KAYNAKLARI 

6 18 

TÜRKİYE’MİZ 32 21 ÜLKEMİZ VE 

DÜNYA 

5 12 

OSMANLI 

DEVLETİ’NİN 

KURULUŞU 

14 21 DEMOKRASİNİN 

SERÜVENİ 

5 15 

   ELEKTRONİK 

YÜZYIL 

5 12 

TOPLAM 107 108 TOPLAM 42 108 

 

1997-1998 Öğretim yılından itibaren uygulanmasına başlanan İlköğretim Sosyal 

Bilgiler Dersi Öğretim Programı 4, 5, 6 ve 7. sınıflarda haftada üçer saat olmak üzere, 

her sınıf için 36 haftada toplam 108 saatlik bir süre öngörülerek hazırlanmıştır( 

Güngördü,134).  Bu bilgi ışığında yukarıdaki tabloyu incelediğimizde hem eski hem de 

yeni Sosyal Bilgiler programında öngörülen ders saatleri toplamı 108’dir. Sosyal 

Bilgiler eski programda altı ünite var iken yeni programda yedi ünite bulunmaktadır. 

Eski müfredatta her bir ünite adlarından da anlaşılabileceği üzere Tarih, Coğrafya ya da 

Vatandaşlık Bilgisi konularından oluşmaktadır. Oysa yeni programda ünite içerikleri 

belli bir disiplinden oluşmamakta her ünitede disiplinler heterojen bir biçimde 

oluşturulmuştur. Tarih, Coğrafya ve Vatandaşlık Bilgisi yanında yeni müfredatta İnsan 

İlişkiler ve İletişim ile Teknoloji’nin de yer aldığı görülmektedir.  
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 Tablo 4.8. 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Eski ve Yeni Öğretim Programının 

Bazı Değişkenler Açısından Karşılaştırılması 

7. sınıf Sosyal Bilgiler Eski Programı 7. sınıf Sosyal Bilgiler Yeni Programı 

Üniteler Özel 

Amaç 

Sayısı          

Öngörülen 

ders saati 

Üniteler Kazanım 

Sayısı 

Öngörülen 

ders saati 

TÜRKİYE’NİN COĞRAFİ 

BÖLGELERİ 

25 24 İLETİŞİM VE İNSAN 

İLİŞKİLERİ 

6 12 

İSTANBUL’UN FETHİ VE 

SONRASI 

11 18 ÜLKEMİZDE 

NÜFUS 

5 12 

AVRUPA’DA YENİLİKLER 5 9 TÜRK TARİHİNDE 

YOLCULUK 

8 27 

17. VE 18. YÜZYILLARDA 

OSMANLI DEVLETİ 

8 12 EKONOMİ VE 

SOSYAL HAYAT 

6 18 

19. VE 20. YÜZYILLARDA 

OSMANLI DEVLETİ 

10 12 ZAMAN İÇİNDE 

BİLİM 

5 12 

OSMANLI KÜLTÜR VE 

UYGARLIĞI 

4 9 YAŞAYAN 

DEMOKRASİ 

5 12 

YURDUMUZUN 

KOMŞULARI ve TÜRK 

DÜNYASI 

23 24 KÜRESEL 

BAĞLANTILAR 

4 15 

TOPLAM 86 108 TOPLAM 39 108 

 

7. Sınıf Sosyal Bilgiler dersi eski ve yeni öğretim programının bazı değişkenler 

açısından karşılaştırılması yapılırken en belirgin farklılık eski programda Sosyal 

Bilgiler dersi yanında Vatandaşlık ve İnsan Hakları dersinin ayrı bir ders olmasıdır. 

Oysaki yeni programda Vatandaşlık ve İnsan Hakları dersinin içeriği 6. ve 7. sınıfta 

Sosyal Bilgiler dersi programına yaydırılmıştır. Bu bakımdan Sosyal Bilgiler dersi yeni 

programında haftalık ders saati yine aynı kalmasında rağmen içeriği ve kapladığı alan 

daha da genişlemiştir. 7. sınıf Sosyal Bilgiler dersi hem eski hem de yeni programı 

toplam yedişer üniteden oluşmaktadır. 

Yukarıdaki tablolar incelendiğinde Sosyal Bilgiler eski programında 6. sınıfın 

Osmanlı Devleti’nin Kuruluş Dönemi ile bittiği Osmanlı Devleti’nin Yükseliş, 

Duraklama ve Gerileme Dönemlerinin ise 7. sınıfta işlendiği görülmektedir. Yine aynı 

şekilde Sosyal Bilgiler yeni programında İlk Türk Devletleri 6. sınıfta “ İpek Yolu’nda 

Türkler” ünitesinde işlenirken Türklerin Anadolu’ya gelişine kadar ki bölüm 
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işlenmekte, Türklerin Anadolu’ya gelişinden Osmanlı Devleti’nin Yıkılışına kadar olan 

bölüm ise 7. sınıf programında işlenmektedir. Hem eski hem de yeni programda 

konuların genişleyerek bir sonraki yıla devam ettiği görülmektedir. Ayrıca Demokrasi 

kavramı 6. sınıfta birinci ünite olan “ Sosyal Bilgiler Öğreniyorum” ünitesinde kişi hak 

ve sorumluluklarıyla birlikte hissettirilmekte altıncı ünite olan “ Demokrasinin 

Serüveni” adlı ünitede Demokrasi kavramının yurdumuzda ve dünyadaki gelişimi 

incelenmekte 7. sınıfta “ Yaşayan Demokrasi” ünitesinde de daha somutlaştırılarak 

incelenmektedir. Tüm bu örneklerden yola çıkarak Sosyal Bilgiler eski ve yeni 

programında “Genişleyen Çevre” ile “Sarmal Program” yaklaşımlarını kullanıldığı 

açıkça görülmektedir. 

Sosyal Bilgiler dersi eski programında öğrencilere hangi amaç-davranışların 

hangi ünite ve konularla, hangi sınırlar içinde kazandırılacağı belirlenmiştir. Bu 

bağlamda her iki program arasında önemli farklardan biri de “amaç-davranış” öğesinin 

yerini “ kazanım” öğesinin almasıdır. Yukarıda verilen tablolarda da fark edildiği gibi 

Sosyal Bilgiler dersi eski programdaki özel amaçlar ile yeni programdaki kazanım 

sayıları arsındaki farktır. Yeni programla birlikte hedeflenen davranış sayısı yarıdan 

fazla oranda düşmüştür. Ancak bu durum akla yeni program içeriğinin az olması 

sonucunu getirmemelidir. Yeni program, temel Tarih ve Coğrafya bilgilerinin yanında 

“İletişim ve İnsan İlişkileri” ve “Vatandaşlık Bilgileri” de eklenerek program içeriği 

hayli genişletilmiştir. 

Davranışçı modeli benimseyen eski programda konular tamamen bilgi yükü 

halinde yer alırken, Yapılandırmacı modeli benimseyen yeni programda konular 

keşfedici, merak uyandırıcı şekilde ele alınmıştır. Öğrencilerin yaparak yaşayarak 

öğrenmesi temelinde oluşturulan öğrenci çalışma kitapları, eski ve yeni programın 

önemli farklarından birisidir. Öğrenci çalışma kitaplarında,  programda yer alan her 

konuya yönelik bir ya da birden fazla etkinlik yer almıştır. Böylece eski programda tek 

olan ders aracı, yeni programla birlikte ikiye çıkmıştır.  

Eski Sosyal Bilgiler müfredatında yer alan konuların işlenmesinde ders kitabı, 

harita, tahta, televizyon, video gibi araçlar kullanılırken yeni müfredatla birlikte araç 

gereçler projeksiyon aleti, tepegöz makineleri, bilgisayar sunuları, internet gibi 

teknolojik ürünlerle zenginleştirilmiştir. 

İlköğretim 6. ve 7. sınıf eski Sosyal Bilgiler öğretim programı genel çerçevede; 

ezber bilgiye dayanan, sınıf içinde öğretmeni aktif öğrenciyi pasif kılan, daha çok düz 

anlatım ya da soru cevap gibi öğretim tekniklerine dayanan bir yapıya sahiptir. 
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Programları değerlendirme boyutu açısından ele alındığında eski programın 

sonuca yönelik değerlendirme sitemini benimsediğini görebiliriz. Yeni programda ise 

sonucun yanı sıra, öğrenme ve öğretme etkinlikleriyle ortaya çıkan süreç de önemlidir 

ve değerlendirme için veri sayılabilir( Berk, 2008: 50). 

İlköğretim 6. ve 7. sınıf yeni Sosyal Bilgiler öğretim programının genel 

çerçevesi ise; öğretmeni, öğrencilerin bilgiye ulaşacağı yolu gösteren bir rehber 

durumuna getiren, eleştirel düşünebilme, problem çözme becerisine sahip bireyler 

yetiştirmeyi amaçlayan, kavram haritası, beyin fırtınası, altı şapkalı düşünme tekniği, 

yaratıcı drama gibi öğretim yöntemlerine dayanan, sınıf içinde öğrenciyi aktif kılan bir 

yapıya sahiptir.  

4.1.2.6. İlköğretim 6. ve 7. Sınıf Eski ve Yeni Türkçe Öğretim Programlarının 

Genel Çerçevede Benzerlik Ve Farklılıklarına Yönelik Bulgular 

Eski ve yeni Türkçe öğretim programlarına bakıldığında her iki programında 

bireylere dört temel beceriyi kazandırmaya çalıştığı görülür. Bunlar: dinleme/izleme, 

konuşma ve yazmadır. Ayrıca bu temel dil becerilerini destekleyen Türkçenin yapısını 

oluşturan ve işleyiş kurallarını tanımlayan dilbilgisi öğretimi de ayrı bir öneme 

sahiptir.( Solak ve Yaylı, 2009: 444) 

Daha önce, ilkokul başlı başına bağımsız bir eğitim birimi olarak kabul 

edildiğinden, bütün bilgi başlıklarının bu birimde işlenip bitirilmesi öngörülmüştü. 

Böylece, hem öğrenci zaman zaman kavrama gücünün üstünde birtakım bilgiler 

edinmeye zorlanıyor; hem de aynı konular 6., 7., 8. sınıflarda biraz daha ayrıntılı olarak 

yeniden ele alınarak bezginlik yaratıyordu ( Başer: 2001, 12). 1981 yılında hazırlanan 

Temel Eğitim Okulları Türkçe Eğitim Programı 1-8. sınıflardaki Türkçe derslerini bir 

bütün olarak ele alan müstakil bir programdır. 2005 ve 2006 programları ise 1-5. 

sınıflar ve 6-8. sınıflar için ayrı ayrı hazırlanmıştır. 

 Türkçe öğretiminde yeni program yaklaşımı ile nelerin değiştiğine şöyle bir 

baktığımızda, genel bir anlayış değişikliğine bağlı olarak Türkçe öğretiminin amaç ve 

hedeflerinin değiştiğini, bu değişikliğinde bütün eğitim ortamını değiştirdiğini 

görüyoruz (Demirel, Kıroğlu: 244). Önceki Türkçe dersi programında her sınıf 

düzeyinde anlatma, anlama, dilbilgisi konularını iyice kavramak ve pekiştirmek amaç 

ve hedeflerin temelini oluşturmaktadır. Yeni Türkçe öğretim programında “amaç ve 

hedef” yerini “kazanım”a bırakmıştır. Yine öğrencilerin dinleme/izleme, konuşma, 
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okuma ve yazma alanlarında becerilerini geliştirmelerini ve Türkçeyi güzel ve etkili 

kullanmalarını amaçlanmaktadır. Ancak bu amaçlar konuları kavramak ile sınırlı 

kalmamış öğrencilerin; eleştirel düşünebilen, girişimci, araştırma becerisine sahip 

şekilde yetiştirilmesi de kazanımların temelini oluşturmuştur. 

 Yapılandırmacı Türkçe dersi öğretim programına göre, öğrenme anlam 

aramaktır. Önceki programda metni okuma, anlamak ve işlenen konudan anafikir 

çıkarmak yeterli görülürken, yeni programda öğrenci aynı konuda benzer ve farklı 

metinler okuyarak, küçük araştırmalar yaparak anlamı kendisi kurmalıdır.  

 Eski ve yeni Temel Eğitim Okulları, Türkçe Eğitim Programı arasındaki temel 

fark 1981 Temel Eğitim Okulları, Türkçe Eğitim Programı’nın davranışçı yaklaşıma 

göre yazılmış, 2004 İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programı ise yapılandırmacı 

yaklaşıma göre yazılmış olmasıdır (Demirel, Kıroğlu: 245). Eski Türkçe öğretim 

programı “ Davranışçı Öğretim Modeli” esas alınarak hazırlanmışken yeni Türkçe 

programı “ Yapılandırmacı ve Çoklu Zekâ Kuramı” na uygun olarak hazırlanmıştır.  

 2006 (6-8. sınıflar) programı önceki programlardan farklı olarak metinlerin 

seçiminde tematik yaklaşımı esas almıştır. Bu yaklaşıma göre ders kitaplarına alınacak 

metinler, her sınıf için belirlenen seçmeli ve zorunlu temalara bağlı olarak seçilecektir 

(…)2006 (6-8. sınıflar) Programı’nda bir eğitim – öğretim yılı içerisinde ele alınacak 

tema sayısı, 2’si zorunlu, 4’ü seçmeli olmak üzere toplam 6 olarak belirlenmiştir. 

“Atatürkçülük”  teması tüm sınıflar için zorunlu temadır. Diğer zorunlu tema ise 

sınıflara göre değişmektedir. 6. sınıfta “ Sevgi”, 7. sınıfta “ Milli Kültür” zorunlu 

temalardır ( Coşkun ve Taş, 2008: 67-68). 

            Eski ve yeni Temel Eğitim Okulları, Türkçe Eğitim Programı arasındaki bir 

başka fark ise öğretmen ve öğrenci rolleridir. Yeni programla birlikte sınıf içinde 

öğrenci daha aktif öğretmen ise öğrencilerin Türkçe dersinde başarılı olabilmesi için 

onlarla birlikte bir çalışma planı hazırlayan, öğrencileri plana uyma konusunda okul 

içinde ve dışında takip eden bir rol üstlenmiştir.  Öğrencinin rolü; bilgiyi kitaplardan 

aynen almak yerine, kendisine bir problem durumu olarak sunuların içeriği araştırmak, 

kendine ait özgün bilgiyi oluşturmaktır. Öğretmenin rolü; defter, ders kitabı olan 

öğretim materyalleri dışına çıkarak dersi zengin kaynak ve materyallerle sunar, 

öğrencilerin bireysel farklılıklarını dikkate alarak uygun öğretim yöntem ve teknikleri 

kullanmak, öğrencilerin kendilerini değerlendirmelerine fırsat tanımak, bir danışman 

rolü üstlenerek öğrenciler üzerinde otorite kullanımını azaltmak,  öğrenci merkezli 

etkinliklere yer vermek, Öğrencilerin seviyelerine uygun kitaplardan oluşan bir liste 
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düzenlemek ve listeyi güncellemek, öğrencilerin ödevlerine ve çalışmalarına nasıl 

yardımcı olacakları konusunda ailelere bilgi vererek birlikte hazırlanan çalışma 

planının uygulanmasını sağlamaktır (Tazebay, Çelenk, 2008, 18). 

 Geleneksel öğretim ile aktif öğrenmenin görüntü, amaç, kurallar, öğrenci, 

öğretmen, avantajlar ve yetiştirilen insan tipi açısından karşılaştırılmasında; geleneksel 

öğretim programında öğrencilerin sıralar halinde hareketsiz oturması ve başlarında bir 

öğretmenin anlatım yapması, öğrencilerin söz verilmedikçe konuşamaması, öğrencinin 

not alması, ezberlemesi ve sınavlarda tekrarlaması, kalıp yargılarla donanması 

beklenirken; aktif öğrenme ile öğrenciler bilginin özümsenmesi, anlamlandırılması ve 

yeniden üretilmesi, öğrenilenlerin kullanılması, bilgiyi kullanma fırsatı sağlaması, 

etkili iletişim becerilerine sahip olması, öğrenmeyi paylaşması, öğrencinin öğrenme 

kapasitesini geliştirmesi beklenmektedir ( Açıkgöz: 2008: 35-36). 

 Öğretmen ve öğrencinin rolleri iki program karşılaştırıldığında öğretmen ve 

öğrenci rollerinin yer değiştirdiği söylenebilir. Eski programda soru soran öğretmen 

iken, yeni programda bu rol öğrenciye; eski programda etkili dinleyen öğrenci iken 

yeni programda bu rol öğretmene verilmiştir.  Eski programda problem kurmak 

öğretmenin problem çözmek ise öğrencinin rolü iken yeni programda problem kurmak 

da problem çözmek de öğrencinin rolü olmuş öğretmen ise öğrenciyi problem çözme 

basamaklarında öğrenciyi yüreklendiren yol gösterici rolündedir.   

 Eski ve Türkçe öğretim programlarındaki bir başka fark ise ölçme ve 

değerlendirme alanındadır. Daha önce öğretmen sadece belli dönemlerde yaptığı yazılı 

yoklamalar ile öğrenme sonucunu ölçerken yeni programla birlikte süreçte 

değerlendirmeye alınmış hem öğrencinin kendini hem de grup çalışmalarında  

            Yeni öğretim programında öğretmenin ders işleme metodunda da farklılaşma 

olduğu görülmektedir. Eski müfredatta yer alan metinler; sözlük çalışması, metnin 

kavranması, metnin türü hakkında bilgi, yazar hakkında bilgi, dilbilgisi temel 

bilgilerinin verilmesi şeklinde işlenmektedir. Yeni programda ise metinler: hazırlık 

aşamasında metne yönelik sorular sorularak öğrencilerin metne hazırlanması, Metnin 

kavranması, metinde seçilen kelimeler kullanılarak konuşma konusunun belirlenmesi, 

metinden hareketle yeni metin oluşturma, dilbilgisi temel bilgileri şeklinde işlenmeye 

başlanmıştır.   

 2006 Programında (6-8. sınıflar) yıl içinde bir yazardan ikiden fazla metin 

alınamayacağı, kitap yazarları tarafından yazılan ya da hazırlanan metin sayısının da 

ikiyi geçemeyeceği belirtilmiştir( Coşkun ve Taş, 2008: 69). 
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 Eski Türkçe müfredatında yer alan konuların işlenmesinde ders kitabı, tahta, 

televizyon, video gibi araçlar kullanılırken yeni müfredatla birlikte araç gereçler 

projeksiyon aleti, tepegöz makineleri, bilgisayar sunuları, internet gibi teknolojik 

ürünlerle zenginleştirilmiştir. 

4.1.3. İlköğretim 6. ve 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Eski Öğretim Programında Yer 

Alan Tarih Ünitelerinin Amaçlarına Yönelik Bulgular 

4.1.3.1. İlköğretim 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Eski Öğretim Programında Yer 

Alan Tarih Üniteleri Amaçlarına Yönelik Bulgular 

  6. Sınıf Sosyal Bilgiler dersi eski öğretim programında yer alan altı ünitelerin üç 

ünitesi tarih, bir ünitesi vatandaşlık bilgisi, üç ünitesi ise coğrafya ile ilgilidir. 

Programın başlangıç ünitesi Vatandaşlık Bilgisi içerikli olan “Demokratik Hayat” tır. 

Ardından bir Coğrafya Ünitesi olan “ Coğrafya ve Dünyamız” gelmektedir. Daha sonra 

yaklaşık birinci dönemin son ünitesi ile birlikte tarih içerikli üniteler peşi sıra 

gelmektedir. “ Türkiye Tarihi” ile “ Moğollar ve Diğer Türk Devletleri”. Ardından bir 

coğrafya ünitesi “ Türkiye’miz” ve programın son ünitesi “ Osmanlı Devleti’nin 

Kuruluşu” da tarih içerikli bir ünitedir. 

 3. ünite olan “Türkiye Tarihi” adlı ünitede yer alan tarih konu ve alt başlıkları 

şöyle sıralanmaktadır.   

                                                                                                                                                                                                                                                               

A. Türklerin Anadolu’yu Yurt Edinmeleri 

       1- Anadolu’ya Türk akınları 

       2- Malazgirt Meydan Savaşı 

       3- Anadolu’da kurulan ilk Türk devletleri 

B. Anadolu Selçuklu Devleti 

       1- Devletin kuruluşu ve yükselişi 

       2- Anadolu Selçukluları ve Haçlılar 

       3- Anadolu Selçuklu Devleti’ni dağılışı 

C. Anadolu Türk Beylikleri 

Ç. Anadolu Selçuklu Devleti ve Beylikler Döneminde Türk Denizciliği 

D. Anadolu Selçuklu Devleti ve Beylikler Döneminde Kültür ve Uygarlık 

       1- Devlet yönetimi 

       2- Din ve inanış 
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       3- Sosyal ve ekonomik hayat                                                         

       4- Yazı, dil ve edebiyat 

      5- Bilim ve Sanat 

 

Programda “Türkiye Tarihi” ünitesinin özel amaçları şöyle belirtilmiştir. 

 

1. “Türkiye Tarihi” ünitesinde geçen kavramların anlam bilgisi 

2. Türklerin Anadolu’yu yurt edinmeleri ile ilgili olgular bilgisi 

3. Türklerin Anadolu’yu yurt edinmeleri ile ilgili olguları açıklayabilme 

4. Malazgirt meydan savaşını’ nın önemini kavrayabilme 

5. Anadolu’da kurulan ilk Türk devletlerini tanıyabilme 

6. Anadolu’da kurulan ilk Türk devletlerinin Türk tarihi bakımından önemini 

kavrayabilme 

7. Anadolu Selçuklu Devleti ile ilgili olgular bilgisi 

8. Anadolu Selçuklu Devleti ile ilgili olguları açıklayabilme 

9. Anadolu Türk beyliklerini tanıyabilme 

10. Anadolu Türk beyliklerinin Türk tarihi bakımından önemini kavrayabilme 

11. Anadolu Selçukluları ve Beylikler Dönemindeki Türk denizciliğinin 

özellikleri bilgisi 

12. Anadolu Selçukluları dönemindeki kültür ve uygarlığın özellikleri bilgisi 

13. Beylikler dönemindeki kültür ve uygarlığın özellikleri bilgisi 

14. “ Türkiye Tarihi” ünitesi ile ilgili haritaları okuyabilme 

 

Alt başlıklar ve konu başlıkları toplamı ile on beş konu ve bunarla ait on dört 

özel amaç belirlenmiştir.  Amaçlar ise “Bilişsel Alan Hedefleri” içinde Bilgi ve 

Kavrama düzeylerinde kalındığı açıkça görülmektedir. Programda Malazgirt Savaşı’nın 

nedenleri ve sonuçları üzerinde durulması, Anadolu’da kurulan ilk Türk Devletleri’nin 

daha çok Türk tarihi yönünden taşıdıkları önem üzerinde durulması ve Anadolu’nun 

Türkleşmesi için yaptıkları çalışmaların vurgulanması, Anadolu Türk Beylikleri 

konusunda ise beyliklerin kuruldukları yerlerin belirtilmesi, Türk tarihi açısından 

önemleri üzerinde durulması, okulun bulunduğu yerde ve komşu illerde kurulmuş olan 

beyliklerin daha detaylı ele alınması vurgulanmıştır.  

Dördüncü ünite olan “ Moğollar ve Diğer Türk Devletleri” nde yer alan tarih 

konuları ve alt başlıkları şöyle sıralanmaktadır:  
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A. Moğollar 

B. Altın – Ordu Devleti 

C. Timur Devleti 

D. Akkoyunlular 

E. Karakoyunlular 

F. Kültür ve Uygarlık 

 1- Devlet yönetimi 

 2- Din ve inanış 

 3- Sosyal ve ekonomik hayat 

 4- Yazı, dil ve edebiyat 

 5- Bilim ve Sanat 

 

Programda “Moğollar ve Diğer Türk Devletleri” ünitesinin özel amaçları şöyle 

belirtilmiştir. 

 

1. “Moğollar ve Diğer Türk Devletleri” ünitesinde geçen kavramların anlam bilgisi 

2. Moğollar ve Diğer Türk Devletleri ile ilgili olgular bilgisi 

3. Moğollar ve Diğer Türk Devletleri ile ilgili olguları açıklayabilme 

4. Moğol yayılmasının Anadolu’nun Türkleşmesine olan etkilerini kavrayabilme 

5. Moğollar ve Diğer Türk Devletlerindeki kültür ve uygarlığın özellikleri bilgisi 

6. Moğollar ve Diğer Türk Devletleri ile ilgili haritaları okuyabilme 

 

Programda yer alan bu ünite ve konuları içerik bakımından ezbere 

dayanmaktadır. Bu bakımdan program bu devletlerin merkezleri ve egemen oldukları 

bölgeleri harita üzerinde göstererek, kuruluşları, kurucuları, siyasal olayları ve 

yıkılışları üzerinde ayrıntıya girmeden durulacağı belirtilmek zorunda kalınmıştır. 

Önemli olan Moğol yayılmasının Anadolu’nun Türkleşmesine etkisini belirtmektir. 

6. sınıf Sosyal Bilgiler dersi eski programının altıncı ve son ünitesi olan “ 

Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu”nda yer alan tarih konu ve alt başlıkları şöyledir: 

 

A. Osmanlı Devleti’nin Kurulduğu Sırada Anadolu ve Balkanların Siyasal Durumu 

B. Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu 

     1- Kayıların Anadolu’ya gelişi ve yerleşmesi 

     2- Osmanlı Devleti’nin kuruluşu 
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         a- Marmara Bölgesinde ilerleme/ fetihler 

         b- Rumeli’ye geçiş ve burada yerleşme 

     3- Balkanlarda ilerleme  

         a- Edirne’nin fethi 

         b- Sırp Sındığı Savaşı 

         c- I. Kosova Savaşı 

         ç- Niğbolu Savaşı 

    4- Anadolu’da Türk siyasal birliğin kurulması 

    5- Ankara savaşı ve sonuçları 

         a- Ankara Savaşı 

         b- Türk siyasal birliğinin bozulması ve yeniden kurulması 

    6- Balkanlarda ilerlemeye devam edilmesi 

         a- Edirne – Segedin Antlaşması 

         b- Varna Savaşı 

         c- II. Kosova Savaşı  

Programda “Moğollar ve Diğer Türk Devletleri” ünitesinin özel amaçları şöyle 

belirtilmiştir. 

1. “Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu” ünitesinde geçen kavramların anlam bilgisi 

2. Osmanlı Devleti’nin kurulduğu sırada Anadolu’nun durumu bilgisi 

3. Osmanlı Devleti’nin kurulduğu sırada Balkanların durum bilgisi 

4. Kayıların Anadolu’ya geliş ile ilgili olgular bilgisi 

5. Osmanlı Devleti’nin kuruluşu ile ilgili olgular bilgisi 

6. Osmanlı Devleti’nin kuruluşu ile ilgili olguları açıklayabilme 

7. Balkanlar’da ilerleme ve ilgili olgular bilgisi 

8. Balkanlar’da ilerleme ve ilgili olguları açıklayabilme 

9. Osmanlı Devleti ile Anadolu Türk Beylikleri arasındaki ilişkileri 

kavrayabilme 

10. Ankara Savaşı ile ilgili olgular bilgisi 

11. Ankara Savaşı ile ilgili olguları açıklayabilme 

12. “ Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu” ünitesi ile ilgili haritalar okuyabilme 

 

Türk tarihinin Osmanlı devleti Kuruluş dönemini içeren yaklaşık 150 yıllık tarihi 

içeren bu ünite önemli detaylarla kaplı durumdadır. İçerikte yer alan savaşlar yer, 

zaman, neden – sonuç ilişkisine dayanılarak kısaca açıklanacağı belirtilse dahi  “kısaca” 
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vurgusu bu geniş tarih denizinde pek de önemli durmamaktadır. Diğer ünitelerde 

olduğu gibi bu ünitenin de amaçları “Bilişsel Alan Hedefleri” içinde Bilgi ve Kavrama 

düzeylerinde kalmıştır. 

4.1.3.2. İlköğretim 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Eski Öğretim Programında Yer 

Alan Tarih Ünitelerinin Amaçlarına Yönelik Bulgular 

İlköğretim 7. Sınıf Sosyal Bilgiler dersi eski öğretim programında yer alan 

toplam yedi ünitenin ilk ve son ünitesi hariç diğer beş ünite tarih konuları ile geniş 

kapsamlıdır. 6. Sınıf Sosyal Bilgiler dersi programının bittiği yerden başlıyor 7. Sınıf 

Sosyal Bilgiler dersi programı tarih konularına yani “ İstanbul’un Fethi ve Sonrası” 

ünitesine. 

İkinci ünite olan “İstanbul’un Fethi ve Sonrası”nda yer alan tarih konuları ve alt 

başlıkları şöyle sıralanmaktadır:  

 

A. İstanbul’un Fethi, Nedenleri ve Sonuçları 

B. Osmanlı Devleti’nin Batıdaki İlerlemeleri 

1- Sırbistan, Mora Yarımadası, Eflak ve Boğdan’ ın alınması 

2- Bosna – Hersek ve Arnavutluk’un alınması 

3- Osmanlı – Macar ilişkileri 

4- Osmanlı – Fransız ilişkileri 

5- Osmanlı – Avusturya ilişkileri 

C. Osmanlı Devleti’nin Denizlerdeki İlerlemeleri 

            1- Karadeniz’in bir Türk gölü haline gelmesi 

            2- Akdeniz’de Türk denizciliği 

            3- Hin deniz seferlerinin nedenleri ve sonuçları 

Ç. Osmanlı Devleti’nin Doğuda ve Güneydeki İlerlemeleri 

            1- Osmanlı – Akkoyunlu ilişkileri 

            2- Osmanlı – İran ilişkileri 

            3- Osmanlı – Memluk ilişkileri 

 

Programda “İstanbul’un Fethi ve Sonrası” ünitesinin özel amaçları şöyle belirtilmiştir. 

 

1. “İstanbul’un Fethi ve Sonrası” ünitesinde geçen kavramların anlam bilgisi 
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2. İstanbul’un fethi ile ilgili olgular bilgisi 

3. İstanbul’un fethi ile ilgili olguları açıklayabilme 

4. Osmanlı Devleti’nin batıdaki ilerlemeleri ile ilgili olgular bilgisi 

5. Osmanlı Devleti’nin batıdaki ilerlemeleri ile ilgili olguları açıklayabilme 

6. Osmanlı Devleti’nin denizlerdeki ilerlemeleri ile ilgili olgular bilgisi 

7. Osmanlı Devleti’nin denizlerdeki ilerlemeleri ile ilgili olguları 

açıklayabilme 

8. Osmanlı Devleti’nin doğuda ve güneydeki ilerlemeleri ile ilgili olgular 

bilgisi 

9. Osmanlı Devleti’nin doğuda ve güneydeki ilerlemeleri ile ilgili olguları 

açıklayabilme 

10. Batıda, doğuda ve denizlerdeki gelişmelerde Osmanlı padişahlarının rolünü 

açıklayabilme 

11. “İstanbul’un Fethi ve Sonrası” ünitesi ile ilgili haritaları okuyabilme 

 

6. sınıfta yer alan “ Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu” ünitesinin devamı 

niteliğindedir. Orada yer alan Osmanlı Kuruluş Dönemi anlatılırken, 7. sınıfta 

“İstanbul’un Fethi ve Sonrası” ünitesinde Yükseliş Dönemi anlatılmaktadır. Konuları 

ele alış ve derinlik aynı düzeydedir. Amaçların düzeyi ise yine bilgi ve kavrama 

düzeyindedir. 

 

Üçüncü ünite olan “Avrupa’da Yenilikler” de yer alan tarih konuları ve alt 

başlıkları şöyle sıralanmaktadır:  

 

A. Yeni Buluşlar ve Sonuçları 

B. Keşifler ve Sonuçları 

C. Rönesans 

Ç.   Reform 

D. Aydınlanma Çağı 

E. Sanayi İnkılâbı 

 

“Avrupa’da Yenilikler” ünitesi ile ilgili programda yer alan özel amaçlar şöyle 

sıralanmaktadır: 
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1. “Avrupa’da Yenilikler” ünitesinde geçen kavramların anlam bilgisi 

2. Avrupa’da Yeniliklerle ilgili olgular bilgisi 

3. Avrupa’da Yeniliklerle ilgili olguları açıklayabilme 

4. Avrupa’daki yeniliklerin önemini kavrayabilme 

5. Avrupa’da yeniliklerin yapıldığı ülkeleri harita üzerinde gösterebilme 

 

Ünitede yer alan altı başlık ve her başlık için kullanılacak beş özel amaç 

görülmektedir. Amaçların düzeyi bilgi ve kavrama düzeylerindedir. 

Dördüncü ünite olan “17. ve 18. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti” nde yer alan tarih 

konuları ve alt başlıkları şöyle sıralanmaktadır:  

 

A. 17. Yüzyılda Osmanlı Devleti 

1- Siyasal durumu 

    a- Osmanlı Devleti’nin Doğu siyaseti 

    b- Osmanlı Devleti’nin Avrupa siyaseti 

2- İç isyanlar 

3- Yenilik hareketleri 

      B. 18. Yüzyılda Osmanlı Devleti 

           1- Karlofça Antlaşması sonrası gelişmeler 

                a- Osmanlı – Rus, Osmanlı – Venedik, Osmanlı – Avusturya İlişkileri 

                b- Osmanlı – Rus ve Avusturya İlişkileri 

           2- Yenileşme hareketleri 

          a- Lale Devri 

                b- Islahat Hareketleri 

 

Programda “17. ve 18. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti” ünitesinde yer alan özel 

amaçlar şöyle sıralanmaktadır:  

 

1. “17. Yüzyılda Osmanlı Devleti” ünitesinde geçen kavramların anlam bilgisi 

2. 17. Yüzyılda Osmanlı Devleti ile ilgili temel olgular bilgisi 

3. 17. Yüzyılda Osmanlı Devleti ile ilgili temel olguları açıklayabilme 

4. 18. Yüzyılda Osmanlı Devleti ile ilgili temel olgular bilgisi 

5. 18. Yüzyılda Osmanlı Devleti ile ilgili temel olguları açıklayabilme 

6. Yenileşme hareketleri ile ilgili temel olgular bilgisi 
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7. Yenileşme hareketleri ile ilgili temel olguları açıklayabilme 

8. “17. Yüzyılda Osmanlı Devleti” ünitesi ile ilgili haritaları okuyabilme 

 

Osmanlı Tarihi konuları 7. sınıf Sosyal Bilgiler programında yükselişten yıkılma 

dönemine kadar ele alınmaktadır. Her dönem bir ünitenin kapsamı içerisinde 

incelenmektedir. Osmanlı Duraklama Dönemi bu programda “17. ve 18. Yüzyıllarda 

Osmanlı Devleti” ünitesinde ele alınırken konu dağılımda 17. Yüzyılda Osmanlı 

Devleti’ndeki Önemli Siyasi Olaylar daha sonra da 18. Yüzyılda Osmanlı Devleti’ndeki 

Önemli Siyasi Olaylar biçiminde geniş, kapsamlı ve detaylı bir biçimde ele 

alınmaktadır.  

 

Beşinci ünite olan “19. ve 20. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti” nde yer alan tarih 

konuları ve alt başlıkları şöyle sıralanmaktadır:  

 

A. 19. Yüzyılda Osmanlı Devleti 

1- Fransız İhtilalı ve Osmanlı Devleti’ndeki siyasal gelişmeler 

a- Fransız İhtilalı ve Osmanlı Devleti’ne etkileri 

b- Sırp ve Yunan İsyanları 

c- Mısır ve Boğazlar sorunu 

ç- Kırım Savaşı ve sonuçları 

d- 1877 – 1878 Osmanlı – Rus Savaşı, neden ve sonuçları 

2- 19. Yüzyılda yapılan yenilikler ve demokratikleşme çabaları 

a- II. Mahmut döneminde yapılan yenilikler 

b- Tanzimat ve Islahat fermanları 

c- I. Ve II. Meşrutiyet 

B. 20. Yüzyılın Başlarında Osmanlı Devleti ve Yıkılışı 

1- Trablusgarp Savaşı neden ve sonuçları 

2- Balkan Savaşları neden ve sonuçları 

3- Birinci Dünya Savaşı 

a- Osmanlı Devleti’nin savaşa girmesi 

b- Osmanlı Devleti’nin savaştığı cepheler 

c- Savaşın sonuçları 
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Programda “19. ve 20. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti” ünitesinde yer alan özel 

amaçlar şöyle sıralanmaktadır:  

 

1. “19. ve 20.  Yüzyıllarda Osmanlı Devleti” ünitesinde geçen kavramların 

anlam bilgisi 

2. Fransız İhtilalı ile ilgili olgular bilgisi 

3. Fransız İhtilalı ile ilgili olguları açıklayabilme 

4. 19. Yüzyılda Osmanlı Devleti ile ilgili temel olgular bilgisi 

5. 19. Yüzyılda Osmanlı Devleti ile ilgili temel olguları açıklayabilme 

6. 19. Yüzyılda yenileşme ve demokratikleşme çabaları ile ilgili temel olgular 

bilgisi 

7. 19. Yüzyılda yenileşme ve demokratikleşme çabaları ile ilgili temel olguları 

açıklayabilme 

8. 20. Yüzyılda Osmanlı Devleti ile ilgili temel olgular bilgisi 

9. 20. Yüzyılda Osmanlı Devleti ile ilgili temel olguları açıklayabilme 

10. “19. ve 20.  Yüzyıllarda Osmanlı Devleti” ünitesi ile ilgili haritaları 

okuyabilme 

 

Bu ünitede de Osmanlı Tarihinin yılkıma döneminin detaylı olarak incelendiğini 

görüyoruz.  

Altıncı ünite olan “Osmanlı Kültür ve Uygarlığı” nda yer alan tarih konuları ve 

alt başlıkları şöyle sıralanmaktadır:  

 

A. Devlet Yönetimi 

1- Merkez yönetimi 

2- Taşra yönetimi 

3- Toprak yönetimi 

4- Maliye 

5- Ordu  

B. Hukuk Sistemi ile Sosyal ve Ekonomik Yaşam 

1- Hukuk sistemi 

2- Sosyal yaşam 

3- Ekonomik yaşam 

C. Eğitim, Öğretim, Bilim ve Sanat 
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1- Eğitim ve Öğretim 

2- Bilim 

3- Sanat  

 

Genel çerçevede ilköğretim 7. sınıf Sosyal Bilgiler dersi eski öğretim 

programında yer alan tarih üniteleri ve özel amaçları Osmanlı Tarihinin Yükseliş- 

Dağılma- Gerileme ve Yıkılış dönemlerinden oluştuğu yani yaklaşık 450 yıllık tarih 

yüklü olduğu anlaşılmaktadır. Konuların derinliği artmasına rağmen öğrencilerin sadece 

bilmesine ve bildiğini açıklamasına dayalı özel amaçlar bilgi ve kavrama 

düzeylerindedir. 

4.1.4. İlköğretim 6. ve 7. Sınıf Türkçe Dersi Eski Öğretim Programında Yer Alan 

Tarih Üniteleri Amaçlarına Yönelik Bulgular 

4.1.4.1. İlköğretim 6. Sınıf Türkçe Dersi Eski Öğretim Programında Yer Alan 

Tarih Ünitelerinin Amaçlarına Yönelik Bulgular 

Talim Terbiye Kurulunun 1992- 1993 ders yılından itibaren beş yıl süre ile ders 

kitabı olarak kabul ettiği Bahri Gürer imzalı “ Güzel Dilimiz Türkçe” ders kitabında yer 

alan metinlerden tarih içerikli olanları şöyledir: 

 

1. Atatürk’ün Hayatı 

2. Atatürk 

3. Erzurum 

4. Ankara’dan 

5. Bayrak 

6. Saka Eri Hüseyin 

7. Atatürk Kurtuluş Savaşı’nda 

8. Atatürk’ten Bir Anı 

 

Ders kitabında yer alan metinler incelendiğinde “ Atatürk’ün Hayatı” adlı şiir 

türündeki metin Mualla Uzman’ın uzun eserinden bir bölüm alınmıştır. Alınan bu bölümde 

Atatürk’ün doğumu ile ilgili bölüm alınmıştır.  Metin nesir sadeliği içinde dile getirilmiştir. 

“ Atatürk” adlı şiir türündeki metinde Atatürk’ün devrimleri ve ölümü dile getirilmiştir. “ 

Erzurum” adlı metinde Erzurum ilinin tarihi ve doğal güzellikleri vurgulanmakta, Osmanlı 
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döneminden kalan eserleri tanıtılmakta, ilin tarihimize şan ve övünç eklediği 

vurgulanmaktadır. “ Ankara’dan” adlı metinde Ankara’nın Milli Mücadele Caddesi’nin 

adını nereden aldığı ve Mustafa Kemal’in Kurtuluş Savaşı’ndaki başarısı anlatılmaktadır.  

Arif Nihat Asya’nın “Bayrak” adlı eseri de ders kitabında yer almaktadır. Şiir türündeki bu 

metinde kahramanlık duygularımız, bayrağa olan sevgi ve bağlığımız dile getirilmektedir. “ 

Saka Eri Hüseyin” adlı metinde Çanakkale Savaşları anı türünde dile getirilmiştir. Cahit 

Külebi’ nin  “Yeşeren Otlar” adlı eserinden alınan şiir türündeki metinde “Kurtuluş Savaşı 

Hazırlık Dönemi”, Atatürk’ün Samsun’a çıkışından Erzurum Kongresi’ne kadar geçen 

süreç dile getirilmiştir. “Atatürk’ten Bir Anı” adlı metin “Atatürk’ün Doğum Tarihi” adlı 

yan başlıkla anı türünde dile getirilmiştir. Ders kitabında bu metinin tür ve anlatımı; 

“Tarihte ün yapmış, önemli görevler üstlenmiş ve bunları başarıyla yerine getirmiş kişilerin 

anıları çok önemlidir. Çünkü bunlar, tarihin bilinmeyen bir yönünü aydınlattıkları gibi, bir 

belge niteliği de taşır.”  şeklinde ifade edilmiştir. 

MEB yayınları Temel Eğitim Okulları 6, 7, 8. Sınıf Türkçe Öğretmen Kılavuzunda 

6. sınıf Türkçe ders kitabında yer alan metinlerden tarih içerikli olanları şöyledir: 

  

1. İzmir’in Kurtuluşu 

2. Gazi’yi Gördünüz Mü? 

3. Oğuz Efsanesi 

4. Kurtuluş Savaşı’na Doğru 

5. Bu Toprak 

 

Ders kitabındaki metinler incelendiğinde “ İzmir’in Kurtuluşu” metni hariç daha 

çok milli bayramlar paralelinde ulusal duygu ve coşkuyu güçlendirmek ile ilgili konular 

ele alındığı görülmektedir. “ Oğuz Efsanesi” adlı metin farklı olarak Türklerin ülke 

yönetimine getirilmesinde bazı geleneklerin olduğu, köklü bir tarihleri olan Türklerin 

bugüne kadar devletler kurarak sürüp geldiklerini, bunlarla övünmek gerektiği 

vurgulanmaktadır. “ Bu Toprak adlı metinde ise yurt sevgisi teması işlenen şiir ile yurt 

toprağımız için dökülen şehit kanlarının üzerinde durulmuştur.  

6. sınıflar eski ders kitapları için MEB, Talim ve Terbiye Kurulu Bakanlığının 

24.05.1993 tarih ve 218 sayılı kurul kararıyla Ortaokulların birinci sınıfları için beş yıl 

süreyle ders kitabı olarak kabul edilen, Nezihe Yıldız tarafından yazılmış Türkçe ders 

kitabında yer alan tarih içerikli merinler şöyledir: 
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1. Yurdum 

2. Yurt Sevgisi 

3. Atatürk’ün Hayatı 

4. Bugün 

5. Ergenekon Destanı 

6. Ergenekon Destanı ( Serbest) 

7. Atatürk’ün Son Günleri 

8. Atatürk ve Öğretmen 

9. Gelmişle Gelecek 

 

Ders kitabındaki metinler incelendiğinde vatan sevgisi teması ile “Yurdum” ve 

Yurt Sevgisi” adlı metinler vatan sevgisi amacına yönelik olarak işlenmektedir. “ 

Bugün” adlı şiir türündeki metinde Cumhuriyet sevinci, Türklerin şanlı tarihi dile 

getiriliyor. İslamiyet öncesi Türk tarihine ışık tutan Ergenekon Destanı” ndan sonra 

Ziya Gökalp’ın “Ergenekon “ adlı şiiri de serbest metin olarak programda yer almıştır. “ 

Atatürk ve Öğretmen” adlı metinde Atatürk’ün halkçılık ilkesi ile ilişkili olarak 

Atatürk’ün Adana’da yaşadığı bir olay anlatılmaktadır. “ Gelmişle Gelecek” adlı 

metinde bilim tarihi içerisinde önemli bilim adamları ve insanlığa katkıları 

anlatılmaktadır.  

Nezihe Yıldız imzalı 2000 Mahir Yayınları basımlı 6. sınıf Türkçe dersi eski 

öğretim programında yer alan metinlerde tarih konularının sıralanışı şöyledir: 

 

1. Yurdum 

2. Atatürk’ün Hayatı 

3. Ergenekon Destanı 

4. Atatürk’ün Kişiliği 

5. Çanakkale Geçilmez 

6. Bir Türk Dünyaya Bedeldir 

7. 29 Ekim 1938 

8. Mustafa Kemal Atatürk’ün Fikir Hayatı 

9. Türk Müziği ve Folkloru 

 

Ders kitabındaki metinler incelendiğinde; programda yer alan ve Belirli Gün ve 

Haftalara uygun gelecek şekilde Kurtuluş Savaşı, Atatürk’ün askeri, aile, fikir hayatı ele 
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alınmıştır. “ Atatürk’ün Kişiliği” adlı metnin dipnotunda Atatürk’ün Soyadı devrimi 

vurgulanmıştır.“Türk Müziği ve Folkloru” adlı metinde Mustafa Kemal Atatürk’ün 

Türk folkloruna verdiği önem vurgulanmıştır. Yukarıdaki ders kitabında ele alınan “ 

Oğuz Efsanesi” yerine bu kez “ Ergenekon Destanı” ele alınmıştır. “ Çanakkale 

Geçilmez” adlı metinin hazırlık çalışması sorularında Çanakkale Savaşları ile ilgili 

Sosyal Bilgiler ders kitabından araştırma yapılması isteniyor ancak 6. Sınıf eski Sosyal 

Bilgiler dersi müfredatında Çanakkale Savaşları yer almamaktadır. 

2001 Serhat Yayınları basımlı 6. sınıf Türkçe dersi eski öğretim programında 

yer alan metinlerde tarih konularının sıralanışı şöyledir: 

 

1. Atatürk’ün Hayatı O Benim Hocamdır. 

2. Uyumayan Atatürk 

3. Atatürk’ün Kendi Kendini Yetiştirmesi 

4. Vatanımı Tek Başıma Savunurum 

5. 23 Nisanda Açılan Yeni Çağ 

6. Atatürk ve Türk Müziği 

 

Programda yukarıda verilen metinlerle ilgili özel amaçlar şöyle sıralanmaktadır: 

  

1. Atatürk’ün hayatıyla ilgili olaylar ve olguları kavratmak. 

2. Sözcük dağarcığını Türk Dil Devrimi ve çağdaş gelişimi doğrultusunda 

             zenginleştirmek. 

3. Öğrencilerin Atatürk’ün düşünce yaşamına ilgi duymalarını sağlamak. 

4. Atatürk’ün kişiliğini ve özelliklerini kavrayabilmek. 

5. Öğrencilerin ulusal duygusunu ve ulusal coşkusunu güçlendirmek. 

6. Atatürk’ün müzik ve folklorun geliştirilmesine önem verdiğini kavrayabilmek. 

 

Amaçlarda özellikle öğrencilere Atatürk’ün tanıtılmasına önem verildiği görülmektedir. 

4.1.4.2. İlköğretim7. Sınıf Türkçe Dersi Eski Öğretim Programında Yer Alan 

Tarih Ünitelerinin Amaçlarına Yönelik Bulgular 

MEB yayınları Temel Eğitim Okulları 6, 7, 8. Sınıf Türkçe Öğretmen Kılavuzunda 

7. sınıf Türkçe ders kitabında yer alan metinlerden tarih içerikli olanları şöyledir: 



 113

1. Atatürk’ün Kişiliği 

2. Yeni Türkiye 

3. Mustafa Kemal’in Kağnısı 

4. Türküler Dolusu 

5. Atatürk Diyor Ki 

6. Eski Kıyafetler 

7. Anadolu ve Tarih 

8. Conkbayırı Taaruzu 

9. Adsız Tepe, Üç Şehitler Tepesi 

10. Gaziantep 

11. Kahramanlar 

12. İstanbul’un Fethi 

Ders kitabındaki metinler incelendiğinde;  “Atatürk’ün Kişiliği” adlı metinde 

vatan sevgisi üzerinde durulmuştur. “ Yeni Türkiye” adlı metinde Türkiye Devletinin 

dayandığı ilkeler tanıtılmıştır. “Mustafa Kemal’in Kağnısı” adlı metinde ise Kurtuluş 

Savaşı’nda Türk kadınının orduya tüm gücüyle yardımcı olduğu belirtilmiştir. 

“Türküler Dolusu” adlı metinde kültürel öğelerimizden türkülerimizi tema alan şiir ile 

yurdumuzun halkı, sorunları, savaşları, savaşlarda canlarını verenler dile getirilmiştir.  

“Atatürk Diyor Ki” adlı metinde bilim, kültür ve milli benlik kavramları üzerinde 

durulurken milli beraberlik ruhu içinde Cumhuriyetin sonsuza dek yaşayacağı 

belirtilmiştir. “Eski Kıyafetler” adlı metinde Atatürk’ün kılık kıyafetteki devrimi 

anlatılmıştır. “Anadolu ve Tarih”  adlı metinde Anadolu’nun engin bir tarihe sahip 

olduğu üzerinde durulurken, Herodot, Selçuklular, Oğuz Türklerinin yaşayış tarzları 

tanıtılıyor.  18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü dolayısıyla programa konan 

“Conkbayırı Taaruzu” adlı metinde Conkbayırı, Anafartalar da Mustafa Kemal’in nasıl 

bir komutanlık yaptığı, nasıl sonuçlar aldığı üzerinde durulmuştur. “Adsız Tepe, Üç 

Şehitler Tepesi” adlı metinde Kurtuluş Savaşımızın kahramanlıklarla dolu olduğu şiir 

tarzıyla anlatılmıştır. “Gaziantep” ve “ Kahramanlar” adlı metinlerde de yine Kurtuluş 

Savaşında gösterilen kahramanlıklar konu edilmiştir. Akademik takvimde 29 Mayıs 

tarihine denk gelen haftada İstanbul fethinin yıldönümü kutlanmak amacıyla konan bir 

metindir. Metinde Osmanlı – Bizans ilişkileri, Fatih’in fetih için hazırlıkları ve 

komutanlığı, Ulubatlı Hasan’ın kahramanlığı açıklanmıştır. 
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2000 Mahir Yayınları basımlı 7. sınıf Türkçe dersi eski öğretim programında yer 

alan metinlerde tarih konularının sıralanışı şöyledir: 

 

1. Onuncu Yıl Marşı 

2. 29 Ekim 

3. Atatürk’ün Fikir Hayatı 

4. Atatürk ve Türk Dili 

5. Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir 

6. Eski Bir Ramazan 

7. Milli Ahlak 

8. Tac Mahal  

9. Bayrak 

10. Milli Kültür 

11. Atatürk’ün Kişiliği ve Özellikleri 

 

Ders kitabındaki metinler incelendiğinde; on tarih içerikli metinden sekizi 

Mustafa Kemal Atatürk’ün askeri başarıları, kişiliği, kültür, bilim, dil ve ahlaka verdiği 

önem dile getirilmiştir. Kültürel öğelerimiz arasında yer alan dini bayramlarımızda “ 

Ramazan Bayramı” konu edilen “Eski Bir Ramazan” adlı metinde Türk gelenekleri 

tanıtılmıştır. “ Tac Mahal” adlı metinde Moğol İmparatorluğu farklı bir açıdan ele 

alınmıştır. Arif Nihat Asya’ya ait olan “ Bayrak” şiiri, milli duygularımızı kabartmakta, 

Kurtuluş Savaşı’nda kahraman Türk askerlerinin canı pahasına vatanı için mücadele 

ettiği dile getirilmiştir. 

2001 Serhat Yayınları basımlı 7. sınıf Türkçe dersi eski öğretim programında 

yer alan metinlerde tarih konularının sıralanışı şöyledir: 

 

1. Atatürk’ün Fikir Hayatı 

2. Mustafa Kemal ve Esir Komutan 

3. Cumhuriyet 

4. Atatürk ve Bilim 

5. Memleket İsterim 

6. Atatürk’ün Kültür Cumhuriyeti 

7. Dilde Atatürkçülük 

8. On Dört Yaşında Bir Adam 
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9. Gazeteci Hasan Tahsin 

 

Programda yukarıda verilen metinlerle ilgili özel amaçlar şöyle sıralanmaktadır:  

 

1. Öğrencilere Atatürk’ün düşünce yaşamını kavratabilmek 

2. Atatürk’ün Kişiliğini ve özelliklerini kavrayabilmek 

3. Öğrencilerin ulusal duygusunu ve ulusal coşkusunu güçlendirmek 

4. Atatürkçü düşüncede bilimin yerini ve önemini kavrayabilmek 

5. Öğrencilerdeki yurt sevgisini geliştirip güçlendirmek 

6. Atatürk’ün ulusal kültüre verdiği önemi kavrayabilmek. 

7. Atatürk’ün Türk diline verdiği önemi kavrayabilmek 

8. Öğrencilerin ulusal coşkusunu ve ulusal duygusunu güçlendirmek 

9. Öğrencilerin ulusal coşkusunu ve ulusal duygusunu güçlendirmek 

4.1.5. İlköğretim 6. ve 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Yeni Öğretim Programında 

Yer Alan Tarih Üniteleri ve Amaçlarına Yönelik Bulgular 

4.1.5.1. İlköğretim 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Yeni Öğretim Programında Yer 

Alan Tarih Üniteleri ve Amaçlarına Yönelik Bulgular 

 Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığınca hazırlanan Sosyal 

Bilgiler Programında yer alan üniteler Tarih ve Coğrafya olarak birbirinden bağımsız 

olarak ele alınmadığından yaklaşık tüm ünitelerde tarih konusu yer almaktadır. Bununla 

birlikte “İpek Yolunda Türkler” ile “ Demokrasinin Serüveni” adlı ünitelerin tamamı 

tarih konularıyla örtülüdür. Programda yer alan tarih konuları aşağıdaki gibidir. 

 

A) Birey ve Toplum öğrenme alanı ile 1. ünite olan “Sosyal Bilgiler 

Öğreniyorum” adlı ünitede yer alan tarih kapsamlı alt konu başlığı olarak “ Atatürk ve 

Sosyal Bilimler” ele alınabilir.  Bu alt başlıkta Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu 

ve Ankara Dil/ Tarih/ Coğrafya Fakültelerinin açılması ele alınmıştır. Ayrıca Afet İnan, 

Jale İnan, Burhan Toprak gibi tarih biliminin çeşitli alanlarında uzmanlaşmış isimler de 

tanıtılmaktadır.                                                                                                                                                                                                                                                         

“Sosyal Bilgiler Öğreniyorum” ünitesinde yer alan tarih konuları ile ilgili 

kazanım şöyledir: 
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Atatürk’ün ülkemizde sosyal bilimlerin geliştirilmesi için yaptığı uygulamalara 

örnekler verir.  

 

B) İnsanlar, Yerler ve Çevreler öğrenme alanı ile 2. ünite olan “ Yeryüzünde 

Yaşam” ünitesi genel hatlarda coğrafi bilgilerle örüntülüdür. Ancak ünitenin son iki 

konusu “İlkçağ Anadolu Tarihi” kapsamlıdır. Ünitede yer alan tarih konu ve alt 

başlıkları şöyle sıralanmaktadır.     

  

1- Geçmişten Günümüze Uygarlık 

2- Kimler Geldi, Kimler Geçti 

    a- Sümerler 

    b- Babiller 

    c- Asurlular 

    ç- Hititler 

    d- Frigya 

    e- Lidyalılar 

    f- İyonlar 

    g- Urartular   

                                                                                                                                                                                                      

“Yeryüzünde Yaşam” ünitesinde yer alan tarih konuları ile ilgili kazanımlar 

şöyledir: 

 

1- Örnek incelemeler yoluyla tarih öncesindeki ilk yerleşmelerden 

günümüze, yerleşmeler hakkında çıkarımlarda bulunur. 

2- Anadolu ve Mezopotamya’da yaşamış ilk uygarlıkların yerleşme ve 

ekonomik faaliyetleri ile sosyal yapıları arasındaki etkileşimi fark eder. 

C) Kültür ve Miras öğrenme alanı ile 3. ünite olan é İpek Yolunda Türkler” 

ünitesinde yer alan tarih konu ve alt başlıkları şöyle sıralanmaktadır: 

 

1- Doğu İle Batı Arasındaki Köprü 

2- İlk Türk Devletleri 

3- Yazıtlardaki Uygarlık 

4- Uygarlığa Adını Verenler 

5- İslamiyet Doğuyor 
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6- Cebelitarık’ın İki Yakası 

7- Türklerin Yeni Yaşamı 

8- Orta Asya’dan Anadolu’ya 

9- Geleneklerimiz Göreneklerimiz 

 

“İpek Yolunda Türkler” ünitesinde yer alan tarih konuları ile ilgili kazanımlar 

şöyledir: 

 

1- Destan, yazıt ve diğer belgelerden yararlanarak, Orta Asya ilk Türk 

devletlerinin siyasal ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda 

bulunur. 

2- Orta Asya ile Türk devletlerinin kültürel özellikleriyle yaşadıkları yerlerin 

coğrafi özelliklerini ilişkilendirir. 

3- Günümüz Türk Silahlı Kuvvetleri’ni ilk Türk devletlerinin ordusu ile 

ilişkilendirerek, Türk Silahlı Kuvvetlerinin önemini ve görevlerini kavrar. 

4- İpek Yolu’nun toplumlar arası siyasal, kültürel ve ekonomik ilişkilerdeki 

rolünü fark eder.  

5- Görsel ve yazılı materyallerden yararlanarak İslamiyet’in ortaya çıkışı ve 

yayılışını inceler. 

6- Türklerin İslamiyet’i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda 

meydana gelen değişimleri fark eder. 

7- Dönemin devlet adamları ve Türk büyüklerinin hayatından yararlanarak ilk 

Türk- İslam devletlerinin siyasal, sosyal ve kültürel özelliklerine ilişkin 

çıkarımlarda bulunur. 

8- Örnek incelemeler yoluyla kutlama ve törenlerimizdeki uygulamaların 

kültürümüzü oluşturan unsurlarla ilişkisini değişim ve süreklilik açısından 

değerlendirir. 

9- Orta Asya ilk Türk devletleri ve Türk – İslam devletlerinin Türk kültür, sanat 

ve estetik anlayışına katkılarına kanıtlar gösterir. 

 

D) Güç, Yönetim ve Toplum öğrenme alanı ile altıncı ünite olan “ Demokrasinin 

Serüveni” adlı ünite Vatandaşlık bilgisi ve Tarih konuları ile örüntülüdür. Ünitede 

geçen tarih konuları ve alt başlıkları şöyledir: 
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1- Demokrasi İle 

     a- Hangi Yönetim Daha Demokratik 

2- Yaşayan Demokrasi 

     a- Tarihten Günümüze Demokrasi Yolculuğu 

3- Belgelerin Dili 

4- Eşitliğe Doğru 

 

“Hangi Yönetim Daha Demokratik” alt başlığında belli başlı yönetim biçimleri 

tarihin belli dönemleri örnek verilerek açıklanmıştır. “Tarihten Günümüze Demokrasi 

Yolculuğu” adlı alt başlıkla, M.Ö 450’den M.S 2000’e kadar olan süreçte tarihte 

demokrasi adına atılan birçok adım örnek verilmiştir. Bu gelişmeler içinde; Aristo, 

Eflatun ve Sokrates’in düşünceleri, Manga Carta, J. Gutenberg’in modern matbaayı 

bulması, Montesqieu’nun güçler ayrılığı düşüncesi, Rousseau’nun özgürlük, eşitlik ve 

kardeşlik sloganı, Fransız İnsan Hakları Bildirgesi, Osmanlı’da Meclis-i Umumi’nin 

açılması, TBMM’nin açılışı, Berlin duvarının yıkılması sayılmıştır. “Belgelerin Dili”  

adlı konuda M.Ö 1795’den 1950 yılına kadar olan süreçte insan haklarını iyileştirme 

çabaları ele alınmıştır. Bu çabalar içinde; Hammurabi yasaları, Hz. Muhammet’in Veda 

Hutbesi, Kanun-i Sultan Süleyman’ın Kanunları, İnsan Hakları Bildirgesi, Kanun-i 

Esasi, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 

sıralanmıştır. “Eşitliğe Doğru” adlı konuda da Kök Türklere ait Tonyukuk Abidelerinde 

kadının konumundan başlanarak Atatürk’ün Türk kadınına verdiği öneme kadar kadın 

hakları üzerinde durulmuştur. 

 

“Demokrasinin Serüveni” ünitesinde yer alan tarih konuları ile ilgili kazanımlar 

şöyledir: 

 

1-  Demokrasinin temel ilkeleri açısından farklı yönetim biçimlerini karşılaştırır. 

2-  Değişik dönem ve kültürlerde demokratik yönetim anlayışının tarihsel  

     gelişimini tartışır. 

3-  Tarihsel belgelerden yola çıkarak insan haklarının gelişim sürecini analiz  

 eder. 

4- Türk tarihinde kadının konumu ile ilgili örnekleri, kadın haklarının gelişimi  

açısından yorumlar. 
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İlköğretim 6. Sınıf Sosyal Bilgiler dersi yeni öğretim programında yer alan tarih 

üniteleri amaçlarına yönelik bulguları incelediğimizde konu ve kazanım sayısının 

azalmasına karşın içeriğin haylice yüklü olduğu görülmektedir. Programda ağır içerik 

için ayrılan zamanın darlığı da bir başka dikkat çekici durumdur. Örneğin programda 

40+ 40+40 dakikalık sürede İlk Türk Devletlerinin işlenmesi “ Destandan Devlete”, 

“Resim İnceliyoruz”, “Ordumuz” , “Bir Röportaj” adlı etkinliklerin yapılması 

öngörülmüştür. Bunun yanı sıra kazanım ölçütleri öğrenciyi yaratıcı düşünmeye, 

çıkarımda bulunmaya yöneltmektedir. Bu bakımdan kazanımlar bilgi, kavrama, 

uygulama ve analiz düzeylerine uygun olarak hazırlanmıştır.  

4.1.5.2. İlköğretim 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Yeni Öğretim Programında Yer 

Alan Tarih Üniteleri ve Amaçlarına Yönelik Bulgular 

Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığınca hazırlanan Sosyal 

Bilgiler Programında yer alan üniteler Tarih ve Coğrafya olarak birbirinden bağımsız 

ele alınmadığından yaklaşık tüm ünitelerde tarih konusu yer almaktadır. Özellikle 7. 

sınıf Sosyal Bilgiler programı tarih konuları açısından oldukça zengindir. Her ünitenin 

tarih ile ilişkili konuları vardır. Örneğin “Ekonomik ve Sosyal Hayat” ünitesinde konu 

dağılımı düşünüldüğünde bu ünitenin adından hareketle akla coğrafya bilimi 

konularından oluştuğu gelecektir. Oysaki içerik bakımından oldukça değerli tarih 

bilgileri ile yüklüdür. Ünite sıralamasına göre programda yer alan tarih ünite ve 

konuları aşağıdaki gibidir: 

A) Birey ve Toplum öğrenme alanı ile birinci ünite olan “ İletişim ve İnsan 

İlişkileri” adlı ünitenin “ Atatürk ve İletişim” konusunda Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı 

sırasında Türk ve dünya kamuoyunu aydınlatmak için yaptığı çalışmalar ve bu amaçla 

İrade-İ Milliye, Hâkimiyet-i Milliye Ceride-i Resmiye gibi gazete çıkardığı, İstanbul 

Radyosu ve Ankara Radyosu’nu yayına başlattığı, Anadolu Ajansı’nı kurduğu, 

Atatürk’ün basına verdiği önemi açıklanmıştır.  

“İletişim ve İnsan İlişkileri” ünitesinde yer alan tarih konuları ile ilgili kazanım 

şöyledir: 

 

1- Atatürk’ün iletişime verdiği öneme kanıtlar gösterir. 
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B) Tamamen Türk Tarihinin belli başlı konularından oluşan, Kültür ve Miras 

öğrenme alanı ile “ Türk Tarihinde Yolculuk” ünitesindeki tarih konularının sıralanışı 

şöyledir: 

1- Anadolu, Ana Yurt 

    a- Türkiye Selçuklu Devleti 

    b- Haçlı Seferleri 

2- Kuruluş 

    a- Osmanlı’da Bir Merkez 

    b- Neden Balkanlar? 

    c- Osmanlı Ordusu 

    d- Osmanlı Yöneticileri 

3- Osmanlı Devleti Yeni Başkentinde 

    a- Sınırlar Genişliyor 

    b- Osmanlı, Denizlerin Fatihi 

4- Farklı Kültürler Bir Arada Yaşadı 

5- Yolumuz Sivas’a Düştü 

6- Etkiledik, Etkilendik Ama Nasıl? 

7- Seyyahların Gözünden Osmanlı Kültürü 

8- Yenilikler ve Osmanlı Devleti 

 

Ünitede “Yenilikler ve Osmanlı Devleti” adlı ünitede III. Selim, II. Mahmut, II. 

Abdülhamit döneminde yapılan ıslahatlar anlatılmıştır. Konunun sonunda Türkiye’de 

“Bankacılık Tarihi” nin hatta Ziraat Bankasının temelini oluşturan “ Memleket 

Sandıkları” tanıtılmıştır.  

“Türk Tarihinde Yolculuk” ünitesinde yer alan tarih konuları ile ilgili kazanım 

şöyledir: 

 

1- Türkiye Selçukluları Dönemi’nde Türklerin siyasal mücadeleleri ve kültürel 

faaliyetlerinin Anadolu’nun Türkleşme sürecine katkılarını değerlendirir. 

2- Kanıtlara dayanarak Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkışını 

etkileyen faktörleri açıklar. 

3- Osmanlı Devleti’nin fetih ve mücadelelerini Osmanlıda ticaretin ve    

     denizlerinönemi açısından değerlendirir. 

4- Osmanlı toplumunda hoşgörü ve birlikte yaşama fikrinin önemine dayalı 
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                 kanıtlar gösterir. 

5- Şehir incelemesi yoluyla, Türk kültür, sanat ve estetik anlayışındaki değişim   

      ve   sürekliliğe ilişkin kanıtlar gösterir 

6- Osmanlı, Avrupa ilişkileri çerçevesinde kültür, sanat ve estetik anlayışındaki                        

 etkileşimi fark eder.  

7- Seyahatnamelerden hareketle Türk kültürüne ait unsurları örneklendirir. 

8- Osmanlı Devleti’nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan  

      hareketle, toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur. 

 

C) Bilim, Teknoloji ve Toplum öğrenme alanı ile dördüncü ünite olan “ Zaman 

İçinde Bilim” adlı ünitede yer alan tarih konu ve alt başlıkları şöyledir: 

 

1- Buluşların Serüveni 

2- Söz Uçar, Yazı Kalır 

3- Bilim Mirası 

4- Değişim ve Gelişim 

    a- Coğrafi Keşifler 

    b- Rönesans 

    c- Reform 

 

Ünite; yazı, tekerlek, barut, mürekkep, mum gibi insanlık tarihini büyük ölçüde 

aydınlatan buluşların gelişimi incelenerek başlamış. Ünlü Türk – İslam bilginlerini 

tanıtarak devam etmiş, Ortaçağ Avrupa’sını karanlık tarihinden alarak çağdaşlaşmaya 

götüren belli başlı olayları sıralayarak son bulmuştur.  

 

“ Zaman İçinde Bilim” adlı ünitede yer alan tarih konuları ile ilgili kazanımlar şöyledir: 

 

1- İlk uygarlıkların bilimsel ve teknolojik gelişmelere katkılarına örnekler verir. 

2- İlkyazı örneklerinden yola çıkarak yazının kullanım alanlarını ve bilgi 

aktarımındaki önemini fark eder. 

3- Türk ve İslam devletlerinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine 

katkılarını değerlendirir. 

4- Rönesans ve Reform’la birlikte Avrupa’da başlayan gelişmelerin günümüz 

bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini tartışır. 
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5- Tarihsel süreçte düşünceyi ifade etme ve bilim özgürlüklerini bilimsel 

gelişmelerle ilişkilendirir. 

 

D) Üretim, Dağıtım, Tüketim öğrenme alanı ile dördüncü ünite olan “ Ekonomik 

ve Sosyal Hayat” adlı ünitede yer alan tarih konu ve alt başlıkları şöyledir: 

 

1- Toprak Ana 

     a- Tarihte Toprak Yönetimi 

2- Devletler Nasıl Gelişir? 

3- Kol Gücünden Makine Gücüne Geçiş 

4- Hiç Bitmeyen Destek 

5- Nasıl Eğitim Gördüler? 

    a- Medrese eğitimi 

    b- Enderun Eğitimi 

  

Ünitede “Toprak Ana” konusuyla Selçuklu Devleti’nin uyguladığı “İkta 

Sistemi” ile Osmanlı Devleti’nin uyguladığı “Tımar Sistemi”i benzerlik ve farklılıkları 

açısından değerlendirilmiştir. Avrupa’da Ortaçağ ile başlayan “Feodalizm” 

tanıtılmıştır. “Devletler Nasıl Gelişir?” adlı konuda Tarihte birçok uygarlığın ekonomik 

olarak kalkınmasını sağlayan “Kral Yolu, İpek Yolu ve Baharat Yolu” tanıtılmıştır. 

“Kol Gücünden Makine Gücüne Geçiş” adlı konuda “ Sanayi Devrimi”nin etkileri, 

sonuçları ve önemi vurgulanmıştır. “Hiç Bitmeyen Destek” adlı konuda Türklerin tarih 

boyunca kurduğu ve çeşitli alanlarda faaliyet gösteren teşkilatlarına örnekler verilmiştir. 

“Nasıl Eğitim Gördüler?” adlı konuda Türklerde eğitim tarihi anlatılmış, “Ahilik 

Kurumu” tanıtılmıştır.  

 

“Ekonomik ve Sosyal Hayat” adlı ünitede yer alan tarih konuları ile ilgili 

kazanımlar şöyledir: 

 

1- Üretim ve yönetimde toprağın önemini tarihten örneklerle açıklar. 

2- Kaynakların, ürünlerin ve ticaret yollarının devletlerin gelişmesindeki 

önemine tarihten ve günümüzden örnekler verir. 

3- Tarihten örnekler vererek üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve 

ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 
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4- Vakıfların çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rolüne tarihten ve 

günümüzden örnekler verir. 

5- Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada 

rol oynayan kurumları tanır. 

 

Güç, Yönetim ve Toplum öğrenme alanı ile altıncı ünite olan “ Yaşayan 

Demokrasi” adlı ünite genel olarak Vatandaşlık Bilgisi konularıyla doludur. Ancak 

ünitenin ilk konusu olan “Kurultaydan Meclise” de Türklerin tarih boyunca kurduğu 

meclisler tanıtılmıştır. Ünitenin tarih konusuna ait kazanımı ise şöyledir: 

 

1- Tarihsel süreçte Türk devletlerinde yönetim şekli ve egemenlik anlayışındaki 

değişim ve sürekliliği fark eder. 

 

E) Küresel bağlantılar öğrenme alanı ile yedinci ünite olan “ Ülkeler Arası 

Köprüler” de yer alan tarih konu ve alt başlıkları şöyledir: 

 

1- İlk Kurşun Milyonlarca Kayıp 

a- Osmanlı Devleti Kimin Yanında 

b- Çanakkale Geçilmez 

c- Barış Nasıl Korunacak 

2- Neden Yaşatmalıyız? 

 

Programda on beş ders saati ayrılan ünitenin dokuz ders saati “İlk Kurşun 

Milyonlarca Kayıp” adlı konuya ayrılmıştır. Bu konu ile I. Dünya Savaşı anlatılmış, 

Osmanlı’nın savaşa girmesi ve savaşın cepheleri vurgulanmış, Çanakkale Cephesi’nde 

Türk ordusunun başarıları dile getirilmiştir. “Neden Yaşatmalıyız?” adlı konuda 

geçmişten günümüze kadar aktarılan ürünlere örnekler verilmiştir. 

 

“Ülkeler Arası Köprüler” ünitesinde yer alan tarih konuları ile ilgili kazanımlar 

şöyledir: 

 

1- 20 yüzyıl başında Osmanlı Devleti ve Avrupa ülkelerinin siyasi ve ekonomik 

                      yapısıyla I. Dünya Savaşı’nın sebep ve sonuçlarını ilişkilendirir. 
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2- Düşünce, sanat ve edebiyat ürünlerinin, doğal varlıkların ve tarihi çevrelerin 

ortak miras öğesi olarak yaşatılmasında insanlığın sorumluluğunun farkına 

varır. 

 

Tarih bakımından hayli zengin olan İlköğretim 7. Sınıf Sosyal Bilgiler dersi yeni 

öğretim programı, coğrafya, vatandaşlık bilgileri ile iletişim ve insan ilişkileri konuları 

ile daha da çeşitlenerek yükü daha da arttırılmıştır. Program Analiz ve Sentez 

düzeylerindeki kazanımlarla sınıfta öğrencinin etkinliğine dayalı, değerlendirme 

yeteneklerini geliştirdiği görülmektedir.  

4.1.5.3. İlköğretim 6. ve 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Eski Ders Kitapları İle İlköğretim 

6. ve 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Yeni Ders Kitaplarında Yer Alan Tarih Konularının 

Benzerlik ve Farklılıklarına Yönelik Bulgular 

Tarih adı verilen bir akademik disiplin, aynı zamanda okullarda “ tarih” diye 

adlandırılan bir derstir. Tarihi bilgi o kadar çoktur ve gelişmektedir ki bunların hepsini 

öğretmeye imkân yoktur. Kaleler yıkılmış, savaşlar zaten bitmiştir. Onları tekrar inşa 

edemeyiz. Tarih öğretimi ilkokulda, üniversiteye kadar uzanan bir süreç içinde sosyal 

bilimler ve Sosyal Bilgiler öğretiminden bağımsız değildir ( Safran, 2006; 79-80). Bu 

bakımdan tarih ünite ve konular bakımından eski ve yeni Sosyal Bilgiler ders 

kitaplarındaki benzerlik ve farklılıkların belirlenmesi oldukça önemlidir. 

 M. Safran’nın tarih programları ile yapmış olduğu bir araştırma sonucunda 

öğretmenlerin ve öğrencilerin verdikleri cevaplar şöyle belirlenmiştir: 

Öğretmenlere göre; ilk ve orta öğretimde aynı konular tekrar edilmektedir 

(katılım oranı % 82,5). Kitaplar sık sık değişmektedir ( katılım oranı % 75) 

Öğrencilere göre; öğretmenimiz bilgi bakımından yetersiz ( katılım oranı % 47). 

Kitaplar basım kalitesi açısından yetersiz ( katılım oranı % 40). Kitaplar sık sık 

değişmektedir ( katılım oranı % 39)  ( Safran, 2006:19).    

M. Safran’nın araştırmasından edinilen bulgulara göre tarih konularının 

öğretimindeki eksiklik hem öğretmen hem de öğrenci açısından da ders kitaplarının sık 

sık değişmesine bağlanmaktadır. Ülkemizde değişen eğitim politikası, anlayışına uygun 

hazırlanan ders kitapları 2002’den itibaren içerik, fiziksel özellik ve tasarım bakımından 

farklılık göstermektedir.  
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Tarih, Sosyal Bilgiler programı içinde verildiği için, tarih bilgisi, günlük yaşam 

ve çocuğun kendisi ile ilişkilendirilirse çocuk bu bilgiyi daha kolay kavrayacaktır 

(Özbaran, 1998: 371). 

Özbaran, eski programı kastederek: “ mevcut öğretim sistemi ile yüklenen 

karmaşık bilgileri ezberlemek zorunda kalan çocuk, ezberden gördüğü bir sürü 

psikolojik ve pedagojik zararın yanında içindeki tarihi öğrenme merakı, isteği de bu 

sistem yüzünden ölecektir. Ve doğal olarak çocuk veya genç kendi kendisine “ tarihe ne 

gerek var ki” demeye başlayacaktır.” ( Özbaran, 1998: 379),  şeklinde ilköğretim Sosyal 

Bilgiler programında yer alan tarih konularının, öğrencilere ilgi ve kapasitelerinin 

üzerinde verildiğini bu durumunda öğrencilerin tarih biliminden uzaklaştığını dile 

getirmektedir. 

İlhan Tekeli, Türkiye’de tarih derslerine yönelik eleştirileri şöyle özetlemektedir 

(Bulunduğu Kaynak: Nas, 2000: 242): “ Belli bir kitaba bağlı olan, sadece bir 

öğretmenin anlatısına dayanan bir tarih dersi pratiği bulunmaktadır. Bu kitaplar iyi bir 

dille yazılmamıştır, çok sayıda hata içermektedir, çekici değildir. Öğretmenin anlatısı 

kitabın tekrarı niteliğindedir. Öğrenciye ilgi ve araştırma heyecanı aktarmaktan uzaktır 

(…) Tarihe, gerçeğin araştırılacağı bir bilim alanı olmaktan çok, kabul edilmiş 

toplumsal ve siyasal ideolojilerin öğretileceği bir araç olarak yaklaşılmaktadır (…) 

Böyle bir tarih bilincinin ortaya çıkardığı tarih de özgürlük, değişme, barışçılık gibi 

çağdaş değerlere kapalı olacaktır ( Nas, 2000: 242). 

 “ Professional Development for Successfull Clasroom adlı kitapta Sara Shoob 

ve Cyndthia Stout’a  ait “ Teaching Social Studiers Today” adlı araştırma yazısında;  

Tarih ve Sosyal Bilgiler; tarihlerden, olaylardan ya da soyut kavramlardan daha 

fazlasıdır. Çocuklara dokundurarak, görerek yaptırılan deneyler onlara yapılan bu 

deneylerin anlamlandırılması ( analiz edilmesi konusunda) daha çok deneyim 

kazandırır. Yoksa bunun aksine daha sıkıcı ve durağan bir dersten kaçınılamaz. Sosyal 

Bilgiler eğitimcilerini; kültürel alışveriş(ilişkiler), derse aktif katılım ve aynı zamanda 

zor içerikli konuları özümsemeleri farklı bakış açılarıyla öğrencilerin diğer olasılıkları 

düşünmelerine imkân sağladığı (Shoop ve Stout,  2008: 127) vurgulanmıştır. 2008 

yılında yapılan Sosyal Bilgilere ait bu aktif öğrenme yaklaşımı 2005-2006 yılından 

itibaren kademeli olarak uygulanmakta olan yeni yaklaşımda da uygulanmaktadır. 

Müze eğitimine, eğitici amaçlı kurum gezileri desteklenmektedir. Yani öğrencinin 

öğretim sürecine aktif olarak katılımları sağlanmıştır.  
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Örneğin 7. sınıf yeni Sosyal Bilgiler kitabında “ Meraklı Gözler TRT’de” 

başlığında TRT binası gezilebilir ancak; konu içeriğinde Kitle iletişim araçlarının 

sıralanması, TRT’nin tarihi, Türkiye’de Radyo ve Televizyonculuğun başlaması, 

TRT’nin internet sitesinin incelenmesi, Televizyonda görev yapan mesleklerin 

Türkçe’yi doğru konuşması ile ilgili tartışma ortamının yaratılması gibi bilgi ve 

becerilerin kazandırılması hatta öğrenci çalışma kitabında yer alan “ Doğru Bilgi Alma/ 

Verme” etkinliğinin de tamamlanması gerekmektedir. Bütün bu yük üzerine 

öğretmenler bu konuyu gezi ve gözlem yaparak öğretmek yerine sınıf ortamında 

işlemeyi tercih edecektir.  

Mili Eğitim Bakanlığı’nın onayladığı eski Sosyal Bilgiler ders kitapları ile Milli 

Eğitim Bakanlığı tarafından basılan yeni Sosyal Bilgiler ders kitaplarında tarih 

konularının;  

 

a) insanın geçmiş, bugün ve gelecekteki durumu hakkında bilgi edinme 

becerisini geliştirme, 

b) inanç ve değerleri yorumlama becerisini geliştirme, 

c) Çevresindeki eski, yeni sanat ve kültür eserlerini, müze ve anıtlar gibi 

değerlerimizi tanıma, onları korumak gerektiğini öğrenme, 

d) Toplumu yönlendiren Mustafa Kemal Atatürk ve diğer Türk büyüklerinin 

sadece milli değil, evrensel yönlerini de kavrayarak ve takdir etme; 

milletimize de düşen insanlık görevleri bulunduğunu görme, insanlığa sevgi, 

saygı ve hizmet verme bilincine varma, 

e) Türkiye Cumhuriyeti’nin insan haklarına dayanan milli, demokratik, laik ve 

sosyal bir hukuk devleti olduğunu bilme; Cumhuriyet rejiminin özelliklerini 

ve önemini kavrama, 

f) Millet ve yurt işlerini her şeyin üstünde tutar, millet ve yurda karşı canla başla 

hizmet etmeyi alışkanlık ve ilke haline getirme, 

g) Bugünkü uygarlığın uzun bir geçmişin eseri olduğunu kavrama, bu uygarlıkta 

Türk milletinin hizmetini ve payını anlayarak Atatürk’ün direktifleri uyarınca 

“ milli kültürümüzü çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne çıkarma” yolunda her 

fedakârlığı göze alabilme bilincini kazanma, 

h) Tarihte milletimize ve insanlığa hizmet etmiş olan Türk büyüklerini tanıma 

ve onlara karşı ilgi ve sevgi duyma, 
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ı) Türk milletinin dünya tarihindeki önemini, milletler ailesi içindeki onurlu 

geçmişini ve yerini, insanlığa yaptığı hizmetleri kavrayarak büyük bir 

milletin evlatları olduklarını anlama, milletin geleceğine olan güvenini 

arttırma ve Türk milletinin ülküsünü gerçekleştirmek için her fedakârlığı 

göze alabilecek bir karakter kazanma gibi amaçlar esas alınarak 

hazırlanmıştır.  

 

  6. Sınıf Sosyal Bilgiler eski ve yeni ders kitaplarında yer alan tarih konuları 

karşılaştırıldığında Anadolu ‘da kurulan ilk Türk devletleri konusunun ortak olduğu 

görülmektedir. Bu konu eski ders kitabında “Türkiye Tarihi” adlı ünitenin bir 

konusudur. Yeni ders kitabının ise “ İpek Yolu’nda Türkler” ünitesinin bir konusudur 

ve ünitesinin son konularından olarak 7. sınıfta daha detaylı incelenmek ön bilgi 

oluşturmak amacıyla yer almıştır. 

 Bunun dışında eski ders kitabında yer alan “Moğollar ve Diğer Türk Devletleri” 

konusu tamamen kaldırılırken, Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi konuları ise yeni ders 

kitapları ile birlikte 7. sınıf ders kitaplarında yar almaktadır.  

7. sınıf Sosyal Bilgiler eski ve yeni ders kitaplarında yer alan tarih konuları 

karşılaştırıldığında pek fazla değişimin olmadığı fark edilmektedir. Orta Çağ ve Yeni 

Çağ’da Avrupa’da Gelişen Olaylar, Osmanlı Devleti’nin Yükselme, Gerileme ve 

Dağılma Dönemleri hem eski hem de yeni ders kitaplarında yer almaktadır. Yeni ders 

kitaplarına bu konular yanında Anadolu Tarihi, Osmanlı Kuruluş Dönemi, I. Dünya 

Savaşı ve Osmanlı Devleti’nin Savaşa Girmesi gibi tarih konuları da eklenmiştir.  

7. sınıf eski Sosyal Bilgiler ders kitaplarında konular belli dönemler bir bütün 

halinde ele alınmışken, yeni ders kitaplarında kronolojik olarak bir biri peşi sıra gelen 

konular farklı ünitelerde farklı boyutlarıyla ele alınmıştır. Örneğin; eski der kitabında  

“Avrupa’da Yenilikler” ünitesinde yer alan Rönesans, Reform ve Sanayi İnkılâbı 

konuları ard arda ele alınmışken; yeni ders kitabında Rönesans ve Reform konuları “ 

Zaman İçinde Bilim” ünitesi içinde ele alınırken, Sanayi İnkılâbı “Ekonomi ve Sosyal 

Hayat” ünitesi konuları arasında yer almıştır. Ayrıca Yeni Çağ Avrupa Tarihinde bu 

yeniliklere sebep olan Feodalizm ise Rönesans ve Reform olaylarından sonraki ünitenin 

konuları içinde incelenmiştir.  

6. ve 7. sınıf Sosyal Bilgiler eski ve yeni ders kitaplarında yer alan tarih konuları 

karşılaştırıldığında fark edilen başka bir fark ise ifade farklılığıdır. Eski ders 

kitaplarında konu başlıkları olarak tarihi olgu ve olayların adları belirlenmiştir. Oysa 
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yeni ders kitaplarında konu başlıkları içeriğin anlam ve bütününü hissettirecek, merak 

uyandıracak biçimde belirlenmiştir.  Örneğin; 7. sınıfta Osmanlı Devleti Yükseliş 

Dönemi’nin başlangıcı olarak kabul edilen tarihi olaya eski ders kitabında “ İstanbul’un 

Fethi, Nedenleri ve Sonuçları” başlığı atılmışken yeni ders kitabında “ Osmanlı Devleti 

Yeni Başkentinde” başlığı atılmıştır. 6. sınıfta Türklerin Anadolu’ya gelişlerine eski 

ders kitapları “ Türklerin Anadolu’yu Yurt Edinmeleri”, “ Anadolu Türk Akınları”, “ 

Malazgirt Meydan Savaşı” gibi başlıklar atarken, yeni ders kitabında bu olaylara “ Orta 

Asya’dan Anadolu’ya” başlığını atmıştır.  

6. ve 7. sınıf Sosyal Bilgiler eski ve yeni ders kitaplarında yer alan tarih konuları 

karşılaştırıldığında fark edilen başka bir fark ise üslup farklılığıdır. Eski ders 

kitaplarında konular sebep- sonuç ilişkisi vurgulanarak bilimsel dille ifade edilmiştir. 

Yani tarih, ders kitabının öğretmek zorunda olduğu kavramlar bütünüymüş gibi ele 

alınmıştır.  Oysa yeni ders kitaplarında tarihi olaylar öğrencilerin günlük konuşma 

diline yakın bir şekilde bir “hikâye metni” gibi dile getirilmiştir.  

4.1.6. İlköğretim 6. ve 7. Sınıf Türkçe Dersi Yeni Öğretim Programında Yer Alan 

Tarih Temaları ve Kazanımlarına Yönelik Bulgular 

4.1.6.1. İlköğretim 6. Sınıf Türkçe Dersi Yeni Öğretim Programında Yer Alan 

Tarih Temaları ve Kazanımlarına Yönelik Bulgular 

Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu tarafından hazırlanan Türkçe 

programındaki metinlerde yer alan tarih tema ve konuları aşağıdaki gibidir: 

 

      A) Atatürk Teması 

           1- Atatürk ve Onun Büyük Eseri  

           2- Atatürk’ten Son Mektup 

           3- Atatürk’ten anılar 

           4- Atatürk ve Müzik Devrimi 

           5- Kadının Siyasi ve Sosyal Haklarının Kazanması 

           6- Atatürk ve Tarihimiz 

      B) Sevgi Teması 

           1- İstanbul Liseli Küçük Hasan 

           2- Bayrak 

           3- Eskici 
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      C) Zaman ve Mekân Teması 

           1- Bir Göl Nasıl Bingöl Oldu? 

    

6. sınıf Türkçe dersi yeni öğretim programında yer alan tarih konularını 

incelediğimizde genel çerçevede “Cumhuriyet Tarihi” konularını içine aldığını 

görmekteyiz. “İstanbul Liseli Küçük Hasan” adlı hikâye türündeki metinde vatan 

sevgisi ele alınmış ve Çanakkale Savaşları ele alınmıştır. “ Eskici” adlı hikâye 

türündeki anadil sevgisi işlenmektedir.  Bu metin incelenirken Sosyal Bilgiler dersi 

“Kültür ve Miras” öğrenme alanıyla İpek Yolu’nun toplumlar arası kültürel ve 

ekonomik ilişkileri üzerinde durulmaktadır. 

 Atatürk temasındaki “ Atatürk ve Tarihimiz” adlı tiyatro türündeki metinde 

Atatürk’ün tarihimize verdiği önem üzerinde durulmaktadır. Bu metinde de Sosyal 

Bilgiler dersi Kültür ve Miras öğrenme alanı   “Orta Asya ile Türk toplumlarının 

kültürel özellikleri ile yaşadıkları yerlerin coğrafi özellikleri” ile ilişkilendirilmiştir.   

Zaman ve Mekân temasındaki efsane türündeki metinde zaman içinde teması ile 

Bingöl şehrinin tarihi anlatılırken, Türklerin yaşam biçimleri de işlenmekte, Evliya 

Çelebi gibi ünlü Türk bilgini de tanıtılmaktadır.  

Öğrencinin performansına dayalı Türkçe Öğretim Programında öğrencilerde 

tarih bilinci oluşturmak amaçlı bir performans ödevi de yer almaktadır. Bu, Zaman ve 

Mekân teması içeriğinde bir performans görevi de tarih boyunca Türklere ait olan 

efsaneleri araştırma becerilerini ölçen bir görevdir.  

   6. sınıf Türkçe dersi yeni öğretim programında yer alan tarih konularının 

kazanımları şöyle belirtilmiştir; 

 

1-Atatürk’ün fikir hayatını anlama 

2-Atatürk’ün hayatıyla ilgili olaylara ilgi duyuş. 

3-Atatürk’ün millî tarihimize verdiği önem. 

4- Atatürk’ün müzik ve halk biliminin geliştirilmesine verdiği önemi kavrama. 

 

İlköğretim 6. sınıf Türkçe dersi yeni öğretim programında yer alan metinlerin 

Sosyal Bilgiler dersi tarih konuları ile ilişkilendirildiğinde;  

Kazanımları incelediğimizde daha çok “ Atatürk” temalı konuların 

kazanımlarının yer aldığı görülüyor. Programda bu kazanımlar ara disiplin kazanımları 

şeklinde yer almıştır.  
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4.1.6.2. İlköğretim 7. Sınıf Türkçe Dersi Yeni Öğretim Programında Yer Alan 

Tarih Temaları ve Amaçlarına Yönelik Bulgular 

Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu tarafından hazırlanan Türkçe 

programındaki metinlerde yer alan tarih tema ve konuları aşağıdaki gibidir: 

      A) Atatürkçülük Teması 

           1- Atatürk  

           2- Atatürk ve Sanat 

           3- Milli Kültür 

           4- Atatürk ve Türk Tiyatrosu 

           5- Türk Dili 

      B) Milli Kültür Teması 

           1- Anadolu’nun Cirit Oyunları 

           2- Karada Yüzen Donanma 

      C) Toplum Hayatı Teması 

           1- Mustafa Kemal’in Kağnısı 

           2- Anadolu’da Konukseverlik 

 

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilişkilendirilmek üzere programda yer alan şiir 

türündeki Atatürk adlı metin, Atatürk’ün fikir hayatı üzerinde durmaktadır.  Makale 

türündeki Milli Kültür adlı metinde de Atatürk’ün Milli Kültüre verdiği önem üzerinde 

durulmuştur. Metin “ İstiklal Marşı’nın Kabulü” ile ilişkilendirilmek üzere programda 

yer almaktadır. 

Milli Kültür öğeleri arsında yer alan,  Ata sporlarımızı inceleyen söyleşi 

türündeki Anadolu’nun Cirit Oyunları adlı metinde Türklerin tarih boyunca oynadığı 

spor tanıtılmıştır.  Türk büyükleri alt teması ile “Karada Yüzen Donanma” adlı metinde 

Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethi sırasında Osmanlı Donanmasına verdiği önem 

hikâye türünde dillendirilmiştir. Ayrıca programda, Geleneksel sanatlarımızın ve 

zanaatlarımızın araştırılmasına yönelik performans görevi de yer almaktadır.  

Toplum Hayatı adlı ana temada yer alan şiir türündeki “ Mustafa Kemal 

‘in Kağnısı” adlı metinde dayanışma alt teması ile birlikte Kurtuluş Savaşı sırasında 

Türk kadının çabaları işlenmektedir. Deneme türündeki “Anadolu’da Konukseverlik” 

adlı metinde konukseverlik alt teması ile birlikte Osmanlı Tarihinde önemli yer tutan “ 

Ahilik Teşkilatı” tanıtılmaktadır.  
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 İlköğretim 7. sınıf Türkçe dersi yeni öğretim programında toplam altı tema yer 

almaktadır.  Metinler incelendiğinde “Kültür” ve “ Atatürkçülük” konularından 

oluştuğu anlaşılmaktadır.  

  7. sınıf Türkçe dersi yeni öğretim programında yer alan tarih konularının 

kazanımları şöyle belirtilmiştir; 

1. Atatürk’ ün sanata verdiği önemi kavrama 

2. Atatürk’ün çağdaş Türk tiyatrosunu geliştirmek için yaptığı çalışmaları ve 

sanatçılara verdiği değeri açıklama 

3. Atatürk’ün kişilik özelliklerini kavrama 

4. Atatürk’ün milli ahlak konusundaki düşüncelerini kavrama 

5. Milli ahlak ve milli birlik arasındaki ilişkiyi açıklama 

6. Türkçe’nin yaşayan ve zengin bir dil olduğunu nedenleriyle belirtme 

7. Atatürk’ün Türk diline verdiği önemi kavrama 

8. Atatürk’ün konuyla ilgili çalışmalarını anlatma 

9. Atatürk’ün fikir hayatını anlama 

10. Atatürk’ün fikir hayatında kültürümüzün etkisini kavrama 

11. Atatürk’ün insan sevgisini açıklama 

12. Sanatın barışa olan etkilerini belirtme 

13. Akıl ve bilimin önemini kavrama4- Türkçe dersinde Türk Dil Kurumu 

içerikli metinde Sosyal Bilgiler Dersi 6. Sınıf I. Ünitede Atatürk’ün Sosyal 

Bilimlere Katkısı adlı konuda geçen Türk Dil Kurumu ile ön öğrenmesi 

sağlanmaktadır. 

4.1.6.3. İlköğretim 6. ve 7. Sınıf Türkçe Eski Ders Kitapları İle İlköğretim 6. ve 7. 

Sınıf Türkçe Yeni Ders Kitaplarında Yer Alan Tarih Konularının Benzerlik ve 

Farklılıklarına Yönelik Bulgular 

 İlköğretim 6. ve 7. sınıf Türkçe eski ders kitapları ile ilköğretim 6. ve 7. sınıf 

Türkçe yeni ders kitaplarında yer alan metinler incelendiğinde tarih konusu olarak 

“Atatürkçülük” konularının ağırlıkta olduğu görülmektedir.  Özellikle de 29 Ekim 

Cumhuriyet Bayramı, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü, 18 Mart Çanakkale Şehitlerini 

Anma Günü gibi belirli gün ve haftalarda ders kitaplarında günün anlam ve önemini 

belirten metinler yer almıştır. Bu metinlerde Mustafa Kemal Atatürk’ün aile, askeri, 

fikir hayatı dile getirilmiştir.  
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Kurtuluş Savaşında verilen kahramanlık mücadelesi eski ve yeni ders Türkçe 

ders kitaplarındaki metinlerde de vurgulanmıştır. Eski ders kitaplarında Mustafa Kemal 

ve Esir Komutan, Vatanımı Tek Başıma Savunurum, Adsız Tepe, Üç Şehitler Tepesi, 

On Dört Yaşında Bir Adam, Gazeteci Hasan Tahsin gibi metinlerde Kurtuluş Savaşı 

konu edinilmiştir. Mustafa Kemal’in Kağnısı adlı Fazıl Hüsnü Dağlarca’ya ait metin 7. 

sınıflarda hem eski hem de yeni ders kitabında yer almaktadır.  

Yine Kurtuluş Savaşında Türk askerlerinin vatan savunmasında döktükleri kan 

ile bir bağımsızlık sembolü (bayrağı) oluşturduğunu dile getiren Arif Nihat Asya’ya ait 

“ Bayrak” şiiri 7. sınıflarda  eski 6. sınıflarda yeni müfredatta yer almaktadır.  

 Tarih boyunca Türk kültürünü yansıtan öğeler de yine hem eski hem de yeni 

Türkçe ders kitaplarındaki metinlerde yer almıştır. Türk folkloruna ait metinler eski 

ders kitaplarında “milli kültüre sahip çıkmalıyız”  ana fikri ile yer alırken yeni ders 

kitaplarında ata sporlarımız, türkülerimiz, müzik aletlerimiz, geleneksel sanatlarımız 

tanıcı olarak yer almıştır.  

 Hem edebi hem de tarihsel önemi büyük olan Türklere ait olan destanlarından 

Oğuz Destanı ve Ergenekon destanı 6. sınıf eski Türkçe ders kitaplarında yer alırken 

yani ders kitaplarında yer almamaktadır. 

Araştırmada incelenen altı Türkçe eski ders kitapları ve öğretmen kılavuz 

kitaplarında tarih içerikli metinler öğretici bir anlatımla dile getirilmiş, öğrencilerin 

tarihi geçmişimizden bir ders çıkarması ya da bir anafikir oluşturması beklenmiştir. 

Yeni oluşturulan eğitim anlayışı ile hazırlanan yeni ders kitaplarında yer alan 

metinlerde ise tarihi konular hayatın içinden kahramanlarla modernize edilerek dile 

getirilmiştir. 

 Türk tarihinde ve Dünya tarihinde önemli yer tutan İstanbul’un fethini konu alan 

metinler hem eski hem de yeni ders kitaplarında yar almıştır.  Sosyal Bilgiler yetişeği 

doğrultusunda bu metinler 7. sınıf ders kitaplarında yer almıştır.  

Mili Eğitim Bakanlığı’nın onayladığı eski Türkçe ders kitapları ile Milli Eğitim 

Bakanlığı tarafından basılan yeni Türkçe ders kitaplarında tarih konularının;  

 

     a) Atatürk’ün düşünce yaşamını kavratabilmek 
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           b)Atatürk’ün Kişiliğini ve özelliklerini kavrayabilmek 

           c)Atatürk’ün düşünce yaşamına ilgi duymalarını sağlamak. 

           d) Atatürk’ün ulusal kültüre verdiği önemi kavrayabilmek. 

           e) Atatürk’ün hayatıyla ilgili olaylar ve olguları kavratmak. 

           f) Ulusal duygu ve ulusal coşkuyu güçlendirmek. 

           g) Atatürk’ün Türk diline verdiği önemi kavrayabilmek gibi amaçlar  

               esas alınarak hazırlanmıştır.  

4.1.7. İlköğretim 6.ve 7.Sınıflardaki Türkçe Ders Kitaplarında Yer Alan 

Metinlerin Sosyal Bilgiler Dersinin Tarih Konuların Eski ve Yeni Müfredat 

Açısından Karşılaştırılmasına Yönelik Bulgular 

Metin türleri Türkçe öğretimi için birer araçtır. Bu bakımdan türlerin nitelik ve 

içerik özelliklerinin dil becerilerinin kazandırılmasında önemli yeri vardır. Türler 

vasıtasıyla bir yandan öğrencinin dil becerileri geliştirilirken sosyal alanlarda da 

gelişimi sürdürülmekte, öğrenciye birey olma bilinci kazandırılmaktadır (Solak ve 

Yaylı, 2009: 446). 

 2006 Türkçe dersi (6 – 8. sınıflar öğretim programında diğer programlardan 

farklı olarak kullanılacak metinlerin türü hakkında detaylı bilgilere yer verilmiştir. 

Programda sınıflara göre mutlaka yer verilmesi gereken metin türler şöyle sıralanmıştır. 

           6. sınıf: Şiir, hikâye, deneme, tiyatro, masal, fabl, mektup 

           7. sınıf: Şiir, hikâye, anı, deneme, sohbet (söyleşi), tiyatro, gezi yazısı, biyografi 

           8.sınıf: Şiir, hikâye, anı, deneme, sohbet (söyleşi), makale, roman, eleştiri, destan 

 6. sınıfta olaya, düşünceye ve duyguya dayalı türler arasında en fazla üzerinde 

durulan ve örneklendirilen tür deneme olmuştur. 7. sınıfta ise söyleşi olmuştur. Türkçe 

öğretim programında yer alan ve 7. sınıf düzeyindeki kitapta yer alması zorunlu tutulan 

türlerden biyografiye yer verilmemiştir. Programda 7. sınıf düzeyinde verilmesi zorunlu 

olmayan türlerden fabl ve makaleye yer verilmiştir (Kolaç, 2009: 622). 

 İlköğretim Türkçe ders kitaplarında yer verilecek türlerin düzeylere dağılımında 

türlerin ve öğrencilerin gelişim özelliklerinin göz önünde bulundurulması 

gerekmektedir. Bir arada verildiğinde özellikleri daha kolay kavranacak ve 

pekiştirilecek türlerin bir arada verilmesine özen gösterilmelidir (Kolaç, 2009: 624). 

 İlköğretim ikinci kademede ders kitaplarında öyküleyici metin türü ile 

bilgilendirici metin türü eşit derecede kullanılmalıdır. Birinci kademede az ve hiç 
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kullanılmayan öyküleyici metin türlerinden makale, köşe yazısı ve eleştiri türü ikinci 

kademede kullanılabilir ( Keklik, (tarihsiz):11). 

Yeni programla hazırlanan ders kitaplarındaki metinler komisyon üyeleri 

tarafından kaleme alınmışken eski ders kitaplarındaki metinler edebiyatçı kimliği ile 

tanınan usta yazarların eserlerinden seçilmiştir.   

İlköğretim Türkçe dersi kitaplarında yer alacak metinler Türk ve dünya 

edebiyatının özgün örnekleri arasından seçilmelidir. Metin yazmanın uzmanlık ve 

sanatçı duyarlılığı gerektirdiği unutulmamalıdır ( Kolaç, 2009: 624). 

Yeni programla birlikte metin yelpazesi daralmakla birlikte sınıf içi 

etkinliklerinde öğrenci etkileşimi arttırılmaktadır. 

Murat Solak ve Derya Yaylı,” Uluslar arası Sosyal Araştırmalar Dergisi”nde 

Doç. Dr. K. Yağmur’un çalışmasından alıntı yaparak geçmişe göre gelişmiş ders 

kitaplarının üst düzey düşünce süreçlerini ortaya çıkaracak metinleri içerme açısından 

sorunlu olduğunu saptamıştır ( Solak ve Yaylı, 2009: 447). 

XVII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresinde Tazegül Demir, MEB, Harf ve 

Pasifik yayınlarını da içine alan “İlköğretim 7. sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki 

Metinlerin Okunabilirlik Düzeylerinin Tespit Edilmesine Yönelik Değerlendirme” 

sinde her üç yayınevine ait ders kitabının okunabilirlik düzeyi olarak “ en kolay 

metin”lerden oluştuğunu, cümle ve kelime uzunluğu bakımından yine “ kolay” olarak 

nitelendirilebilecek bir düzeye sahip oldukları tespit edilmiştir. Her üç kitapta da 

öyküleyici metinler kelime ve cümle uzunlukları ile okunabilirlik düzeyleri bakımından 

bilgilendirici metinlere göre daha kolay düzeyde ayrıca ders kitaplarının okunabilirlik 

düzeyleri arasında anlamlı bir ilişkinin tespit edilmediğini tespit etmiştir. 

Dilimizin kurallarının sezdirilmesinde, bunların davranış ve alışkanlığa 

dönüştürülmesinde, öğrencilerde estetik zevkin uyandırılmasında Türk ve dünya 

edebiyatından seçilen düzeye uygun, seçkin metinlerin önemli bir rolü vardır. Ana dilini 

bilinçli, özenli kullanan, eleştiren, sorgulayan, yaratıcı bireylerin yetiştirilmesinde 

programın amaçlarına uygun şekilde her metin türüyle öğrencilerin dengeli olarak karşı 

karşıya getirilmesi oldukça önemlidir. Metinlerin bu işlevlerini Türkçe ders kitaplarının 

hazırlanmasında dikkate alınması, metin seçimine ayrı bir özen gösterilmesi bir 

zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır ( Kolaç, 2009: 600). 
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4.1.7.1. İlköğretim 6.Sınıf Türkçe Ders Kitaplarında Yer Alan Metinlerin 6. Sınıf 

Sosyal Bilgiler Dersinin Tarih Konuların Eski ve Yeni Müfredat Açısından 

Karşılaştırılmasına Yönelik Bulgular 

Programda bu türler dışındaki türlerde de metinlere yer verilerek öğrencilerin 

farklı türlerden metinlerle karşılaşmaları öngörülmüştür ( Coşkun ve Taş, 2008: 65). 

2000 basımlı Nezihe Yıldız tarafından ders kitabında yer alan Cahit Külebi’ ye 

ait “Yurdum” adlı metinde Anadolu topraklarının nasıl korunduğu ve bağımsızlığının 

nasıl elde edildiği şiir türünde dile getirilmiştir. Temeleğitim Okulları Türkçe Öğretmen 

Kılavuz Kitabında yer alan “ Bu Toprak” adlı metinde de öğrencilerde oluşturulacak 

ulusal duygu ve coşku; Sosyal Bilgiler dersinin  “ Türkiye Tarihi” adlı üçüncü 

ünitesinin “Türklerin Anadolu’yu Yurt Edinmesi” konusu işlenirken öğrencilerin 

hazırbulunuşluğu üzerinde etkisi büyüktür. 

Yine aynı ders kitabında biyografi türündeki Afet İnan’a ait “ Atatürk’ün 

Kişiliği” adlı metin genel olarak Atatürk’ün hayatı, kişiliği ve Cumhuriyet Dönemi 

önemli olaylar anlatılmıştır.  Bu konu Sosyal Bilgiler dersi yeni müfredatında dördüncü 

ve sekizinci sınıfın içeriğine uygundur. Ayrıca metnin dipnotunda yer alan Afet İnan ile 

ilgili bilgiler 6. sınıf yeni müfredatında “ Atatürk ve sosyal Bilimler” adlı konuda daha 

geniş bir biçimde yer almaktadır.  

Türkçe eski ders kitaplarında yer alan Oğuz ve Ergenekon destanları ile 

sağlanan zaman olgusu Sosyal Bilgiler ünitelerinin sıralanışında zaman örüntüsünün de 

kavranmasını sağlamaktadır.  

2001 tarihli serhat yayınlarında yer alan “ Atatürk ve Türk Müziği” ve 2000 

tarihli Mahir yayınlarında yer alan “ Türk Müziği ve Folkloru” adlı metinler Sosyal 

Bilgiler dersinde farklı zamanlarda işlenen önemli büyük Türk devletlerinde “ kültür ve 

Uygarlık” konularında konuların öğrenciler tarafından benimsenmesine katkı 

sağlamaktadır.   

Adı geçen kılavuz kitabında “Mimar Sinan” adlı metinde bilgiler tarih sırasına 

göre verilmiş, eser adları verilerek anlatılanlar belgelendirilmiş, Mimar Sinan’ın önemli 

eserlerinin neler olduğu öğretilmiştir. Biyografi türündeki bu metin öğrenciler için 7. 

sınıf Sosyal Bilgiler eski müfredatında dördüncü ünite olan “ Osmanlı Kültür ve 

Uygarlığı”nın işlenmesinde önemli bir örnek oluşturmuştur. Ayrıca yeni program 

anlayışı ile birlikte tarih konularında siyasi kavramların yerine daha çok kültürel 

kavramlar üzerinde durulmaya özen gösterilerek hazırlanan bu metin 7. sınıf Sosyal 
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Bilgiler dersi yeni müfredatında da örnek oluşturmalıdır. Çünkü metin, Türk kültür 

ürünleri yoluyla Türk kültürünü, Türk sanatını tanıtma amacına yöneliktir. Bu metin ile 

birlikte Türk kültürünün değerli eserleri aracılığıyla öğrencilerin tarih ve ulusal bilinci 

pekiştirilebilir. 

İlköğretim 6. sınıf Türkçe dersi yeni öğretim programında yer alan metinlerin 

Sosyal Bilgiler dersi tarih konuları ile ilişkilendirildiğinde;  

 

1- Sosyal Bilgiler dersi I.Ünite “ Sosyal Bilgiler Öğreniyorum” da dördüncü 

kazanımda “ Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler 

temelinde olması gerektiğini savunur” ile Türkçe dersinde dilekçe yazma 

becerisi ile ilişkilendirme söz konusu olduğunu fark edilmektedir. 

2- Sosyal Bilgiler dersi I Ünite “ Sosyal Bilgiler Öğreniyorum” da altıncı 

kazanım “ Atatürk’ün ülkemizde sosyal bilimlerin gelişmesi için yaptığı 

uygulamalara örnekler verir” ile Atatürk’ün Türk Dili ve Edebiyatı ile ilgili 

sözlerine yer verilmektedir. 

3- Sosyal Bilgiler dersi 3. Ünite “ İpek Yolunda Türker”de birinci kazanım “ 

Destan, yazıt ve diğer belgelerden yararlanarak Orta Asya ilk Türk 

devletlerinin siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda 

bulunur” ile Türkçe dersi sözlü edebiyat ürünleri ile ilişkilendirme söz 

konusu olacağı vurgulanmaktadır. 

4.1.7.2. İlköğretim 7.Sınıf Türkçe Ders Kitaplarında Yer Alan Metinlerin 6. Sınıf 

Sosyal Bilgiler Dersinin Tarih Konuların Eski ve Yeni Müfredat Açısından 

Karşılaştırılmasına Yönelik Bulgular 

 2000 basımlı Nezihe Yıldız tarafından ders kitabında yer alan “ Atatürk ve Türk 

Dili” adlı metin ile “ Milli Kültür” adlı metinde Atatürk’ün Türk Dil Kurumu’nu 

kurması ve Türk diline verdiği önem dile getirilmektedir. Bu metinler 6. sınıf Sosyal 

Bilgiler yeni müfredatında yer alan “ Atatürk ve Sosyal Bilimler” adlı konunun aynı 

amaca yönelik olduğu fark edilmektedir. Çünkü bu üç başlıkta da Atatürk’ün Türkçeye 

verdiği önem vurgulanmaktadır. 

 2001 tarihli serhat yayınlarında “ Atatürk ve Bilim” adlı metinde Atatürkçü 

düşüncenin oluşmasında temel olan bilimin önemini kavratma amacına yöneliktir. Bu 
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metin Sosyal Bilgiler 7. sınıf yeni müfredatında yer alan “ Zaman İçinde Bilim” ünitesi 

ile ortak amaçta birleştirilebilmektedir. Ayrıca ders kitabında bu metinden hemen sonra 

yer alan “ Louis Pasteur” adlı metin de ise bilim adamında olması gereken özellikler 

dile getirilmektedir. Bu konu yeni müfredatta 5. sınıf Sosyal Bilgiler dersinde de yer 

almaktadır. 5. sınıf düzeyindeki öğrencilere bilim adamlarında bulunması gereken 

özellikler anlatılırken aynı zamanda da Louis Pasteur de tanıtılmaktadır. 

 Temeleğitim Okulları Türkçe Öğretmen Kılavuz Kitabında yer alan “ Yeni 

Türkiye” adlı metinde Atatürkçülüğün temel ilkeleri dile getirilmektedir. Bu konu sınıf 

Sosyal Bilgiler yeni müfredatında “ Yaşayan Demokrasi” adlı ünitenin “Cumhuriyetin 

Bekçilerine” adlı konusunda da Atatürkçülük ve Atatürk ilkeleri dile getirilmektedir. Bu 

açıdan iki başlık birbiriyle örtüşmektedir.  

 Yine aynı ders kitabında yer alan biyografi türündeki  “ Evliya Çelebi” adlı 

metinde ünlü Türk seyyahının hayatı, hattat sanatı ve Enderun mektebi dile 

getirilmektedir. Bu metin Sosyal Bilgiler 7. sınıf Sosyal Bilgiler müfredatında yer alan 

birçok konuya kaynaklık edebilmektedir. Örneğin “ Türk Tarihinde Yolculuk” 

ünitesinin “ Yolumuz Sivas’a Düştü” adlı konusunda Evliya Çelebi’den alınan alıntılar 

ile Osmanlı şehirciliğinin özellikleri fark ettirilmeye çalışılmasında ayrıca “ Ekonomi 

ve Sosyal Hayat” adlı ünitenin “ Osmanlıda Eğitim Kurumları” adlı konusunda işlenen 

Enderun mektebi anlatılmasında bu metin kaynaklık edebilecektir.  

 “ İstanbul’un Fethi” adlı metinde 29 Mayıs İstanbul’un fethinin yıldönümü, 

bugünle ilişki kurularak dile getirilmiştir. Metin 7. sınıf Sosyal Bilgiler hem eski 

müfredatında ikinci ünite olan “ İstanbul’un Fethi ve Sonrası” ile hem de yeni 

müfredatta “ Türk Tarihinde Yolculuk” ünitesinde yer alan konularla ilişkilidir.    

 18 Mart Çanakkale zaferinin yıldönümü dolayısıyla ders kitabında yer alan “ 

Conkbayırı Taaruzu” adlı metin taaruzun Mustafa Kemal’in komutasında nasıl 

başlatıldığı ve nasıl sonuç alındığı gibi tarihi bilgileri içermektedir. Sosyal Bilgiler eski 

programında 8. sınıf konuları içinde yer alan Çanakkale Savaşları yeni programla 

birlikte 7.sınıf Sosyal Bilgiler müfredatında “ Ülkeler Arası Köprüler” adlı ünitenin “ 

İki Kurşun ve Milyonlarca Kayıp” adlı konunun alt başlığında işlenmektedir. Bu açıdan 
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eski ders kitabında yer alan bu metin yeni Sosyal Bilgiler kitabında yer alan ünite ve 

konusuna kaynaklık etmektedir. 

9 Nisan gününün Mimar Sinan’ın ölüm yıldönümü olduğunu hatırlatan/ 

vurgulayan “ Mimar Sinan” adlı metinde Mimar Sinan’ın önemli eserleri ile birlikte 

Osmanlı İmparatorluğu’nda Kanuni Sultan Süleyman dönemi ile ilgili tarihi bilgiler de 

yer almaktadır. Türk kültürünün değerli eserleri aracılığıyla öğrencilerin tarih ve ulusal 

bilinci pekiştirilmesini hedefleyen yeni program için önemli yer tutmaktadır. 

İlköğretim 7. sınıf Türkçe dersi yeni öğretim programında yer alan metinlerin 

Sosyal Bilgiler dersi tarih konuları ile ilişkilendirildiğinde; 

1- Sosyal Bilgiler ile Türkçe derslerinin ilk ünite adlarının ortak olduğunu 

görmekteyiz. Her iki ünitenin adı da iletişimdir. 

2- Sosyal Bilgiler dersi I. ünite “ İletişim ve İnsan İlişkileri” üçüncü kazanımı “ 

İnsanlar arası etkileşimde kitle iletişim araçlarının rolünü tartışır” Türkçe 

dersi “ Dinleme- İzleme” dil becerisi ile ilişkilendirilmektedir. 

3- 3. Ünite “ Türk Tarihinde Yolculuk” da dördüncü kazanım “ Osmanlı 

toplumunda hoşgörü ve birlikte yaşama fikrinin önemine dayalı kanıtlar 

gösterir”, beşinci kazanım  “ Şehir incelemesi yoluyla, Türk kültür, sanat ve 

estetik anlayışındaki değişim ve sürekliliğe ilişkin kanıtlar gösterir” ve altıncı 

kazanımlarla “ Osmanlı, Avrupa ilişkileri çerçevesinde kültür, sanat ve 

estetik anlayışındaki etkileşimi fark eder”  Türkçe dersi “ Okuma” dil becerisi 

ile ilişkilendirme söz konusudur. 

4- Türkçe dersinde Türk Dil Kurumu içerikli metinde Sosyal Bilgiler Dersi 6. 

Sınıf I. Ünitede Atatürk’ün Sosyal Bilimlere Katkısı adlı konuda geçen Türk 

Dil Kurumu ile ön öğrenmesi sağlanmaktadır. 

 

 

 

 

 



 139

BÖLÜM V 

SONUÇLAR VE ÖNERİLER 

5.1. Sonuçlar 

6.ve 7.sınıflardaki Türkçe ders kitaplarında yer alan metinlerin Sosyal Bilgiler 

dersinin tarih konuları ile ilişkilendirilmesinin eski ve yeni müfredat açısından 

karşılaştırmalı olarak incelenmiş, bulgulara dayalı olarak şu sonuçlara ulaşılmıştır.  

 

1- 6.ve 7.sınıf Sosyal Bilgiler eski programında ünitelerin,  tamamen tarih, 

tamamen coğrafya, tamamen vatandaşlık bilgisi konularından oluşan 

homojen üniteler halinde hazırlandığı, 

2- 6.ve 7.sınıf Sosyal Bilgiler eski programında tarih konularının oldukça fazla 

yer kapladığı ve buna paralel olarak konuların özel amaç sayısının fazlalığı, 

3- 6.ve 7.sınıf Sosyal Bilgiler eski ders kitaplarındaki tarih konularının kesin 

yargılarla ve bilimsel içerikli olarak öğrencilerin zihinsel 

hazırbulunuşluğunun üzerinde yargılarla ifade edildiği, 

4- 6.ve 7.sınıf Sosyal Bilgiler eski programında toplumların kültür ve uygarlık 

tarihine katkılardan daha çok;  savaşları, anlaşmaları, padişahların başarıları 

gibi askeri ve siyasi olayları ön plana çıkarıldığı,  

5- 6.ve 7.sınıf Sosyal Bilgiler eski ders kitaplarının soyut ifadeleri 

canlandırmada çoğunlukla harita, önemli tarihi kalıntılar ve dönemi 

yansıtan minyatürler gibi görsel materyallerden yararlanıldığı, 

6- 6.ve 7.sınıf Sosyal Bilgiler eski programı öğrenciye; pasif alıcı, ezberleyen, 

bağımlı, aktarılanları alan ve sadece onunla yetinen, sürekli yarış halinde 

olan özellikleri yüklediği, 

7- 6.ve 7.sınıf Sosyal Bilgiler eski programı öğretmene; tüm bildiğini 

öğrencisine aktaran, sınıfın tek söz sahibi olan, sınıfını sessizce dinleyen 

öğrencilerden oluşturmaya çalışan gibi özellikler yüklediği, 

8- 6.ve 7.sınıf Sosyal Bilgiler eski programında ölçme ve değerlendirmenin 

sadece öğrenme sonucunu bulmaya yönelik olduğu, 

 



 140

9- 6.ve 7.sınıf Sosyal Bilgiler eski ders kitaplarında üniteye hazırlık ve ünite 

değerlendirme sorularının yaklaşık onar soru sayısından ibaret olduğu ve 

soru tipi olarak da klasik tarz sorulardan oluştuğu, 

10- 6.ve 7.sınıf Sosyal Bilgiler yeni programında ünitelerin içerik bakımından 

tarih, coğrafya, vatandaşlık bilgisi, iletişim bilgisi bakımından heterojen 

özellikte hazırlandığı, 

11- 6.ve 7.sınıf Sosyal Bilgiler yeni programında tarih konuların kazanım 

sayılarının azaldığı ancak içeriğinin arttığı, 

12- Sosyal Bilgiler yeni ders kitaplarındaki tarih konularının öğrencide merak 

uyandıracak şekilde, öğrencinin zihinsel hazırbulunuşluğuna uygun olarak 

hikâyeleştirilerek ifade edildiği, 

13- 6.ve 7.sınıf Sosyal Bilgiler yeni programında savaş ve anlaşmalar, dönem 

özellikleri, padişahların başarılarından daha çok toplumların Türk ve Dünya 

kültür ve uygarlıklarına katkılarının ön plana çıkarıldığı,  

14- 6.ve 7.sınıf Sosyal Bilgiler yeni ders kitaplarında tarih konuları yanında 

harita, önemli tarihi kalıntılar ve dönemi yansıtan minyatürlerin yanı sıra 

tablo, grafik, fotoğraf, karikatür gibi farklı görsel materyallerle 

zenginleştirildiği, 

15- 6.ve 7.sınıf Sosyal Bilgiler yeni programının öğrenciye; değerlendirme, 

tahmin etme, yaratıcı olma, kendinden ve arkadaşlarından sorumlu olma 

gibi özellikler kazandırdığı, 

16- 6.ve 7.sınıf Sosyal Bilgiler yeni programının öğretmene; rehber olma, 

problem basamaklarında yönlendirici ve ortam düzenleyici, cesaretlendirici 

gibi özellikler kazandırdığı, 

17- 6.ve 7.sınıf Sosyal Bilgiler yeni programında ölçme ve değerlendirmede 

öğrenme sürecinin ele alındığı, 

18- 6.ve 7.sınıf Sosyal Bilgiler yeni ders kitaplarında üniteye hazırlık sorularının 

açık uçlu sorulardan oluştuğu ayrıca konu başlarında öğrenciyi yaratıcı 

düşünmeye teşvik edici sorularla başladığı ve ünite değerlendirme 

sorularının önemli yer tuttuğu, soru tipi olarak çoklu zekâ kuramına uygun 

olarak çoktan seçmeli, eşleştirmeli, doğru – yanlış tipi, boşluk doldurmalı, 

öğrenciyi yaratıcı düşünmeye teşvik edici sorulardan oluştuğu, öğrenci 

çalışma kitabı ile de etkinliklere dayalı olduğu,  
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19- 6.ve 7.sınıf Sosyal Bilgiler eski müfredatta ünitelerin kapsamları belli 

disiplinlerden oluşmaktayken Yeni programda ünite içeriklerinde heterojen 

bir biçimde oluşturulduğu, Tarih, Coğrafya ve Vatandaşlık Bilgisi yanında 

yeni müfredatta İnsan İlişkiler ve İletişim ile Teknoloji’nin de yer aldığı, 

20- 6.ve 7.sınıf Sosyal Bilgiler eski ve yeni ders programında yer alan ünite ve 

konular incelendiğinde “ Belirli Gün ve Haftaların” anlam ve önemini 

belirten metinlerin yer almadığı, Sosyal Bilgilere düşen bu görevi Türkçe 

metinlerinin yerine getirdiği,    

21- 6.ve 7.sınıf Türkçe eski programında metinlerin sıralanmasında herhangi bir 

gruplama olmadan sadece belli başlı belirli gün ve haftaların dikkate 

alınarak yapıldığı, 

22- 6.ve 7.sınıf Türkçe eski programında tarih konularının efsaneler, 

Atatürkçülük, Milli Kurtuluş günlerinin de etkisiyle önemli yer tuttuğu, 

23- 6.ve 7.sınıf Türkçe eski ders kitaplarındaki tarih konularının kesin yargılarla 

ve öğüt verici, tarihten ders çıkarmaya yöneltici yargılarla ifade edildiği, 

24- 6.ve 7.sınıf Türkçe eski ders kitaplarında tarih konularında dönemi 

yansıtacak harita veya dönemi yansıtan tarihi eserlerin fotoğrafları gibi 

görsel materyallerden yararlanmada yetersiz kaldığı, 

25- 6.ve 7.sınıf Türkçe eski programının öğrenciye; etkili dinleyen, etkili 

yazabilen, metinde okuduğunu etkili anlatabilen, metinle ilgili soruları 

cevaplayabilen, dilbilgisi kurallarını ezberleyen özellikleri yüklediği, 

26- 6.ve 7.sınıf Türkçe eski programı öğretmene; metni okutan, metinle ilgili 

soruları çözdüren, öğrencilere genel ahlak kurallarını hatırlatan ve örnek 

olan, tüm bildiğini öğrencisine aktaran, sınıfın tek söz sahibi olan, sınıfını 

sessizce dinleyen öğrencilerden oluşturmaya çalışan gibi özellikler 

yüklediği, 

27- 6.ve 7.sınıf Türkçe eski programında ölçme ve değerlendirmenin sadece 

öğrenme sonucunu bulmaya yönelik olduğu, 

28- 6.ve 7.sınıf Türkçe eski ders kitaplarında metinlerin düz okuma, anlatma, 

yazarın hayatı hakkında bilgi sahibi olma, dilbilgisi kurallarını öğrenme 

şeklinde yer aldığı, 

29- 6.ve 7.sınıf Türkçe yeni programında tarih konularının Milli kültür ve 

öğeleri, Atatürkçülük, Milli Kurtuluş günlerinin kutlanmasıyla ilgili 

metinlerden oluştuğu,  
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30- 6.ve 7.sınıf Türkçe yeni ders kitaplarındaki tarih konularının öğrencinin 

ilgilerine hitap edecek şekilde hayatın içinden örneklendirilerek ve 

hikâyeleştirilerek ifade edildiği, 

31- 6.ve 7.sınıf Türkçe yeni ders kitaplarında tarih konularında dönemi 

yansıtacak harita veya dönemi yansıtan tarihi eserlerin fotoğrafları gibi 

görsel materyalleri geliştirmede yetersiz kaldığı, 

32- 6.ve 7.sınıf Türkçe yeni programının öğrenciye; etkili dinlemenin yanında 

etkili konuşan, etkili yazabilmenin yanında kendini etkili bir şekilde sözel 

olarak da ifade edebilen, verilen soruları cevaplayabilmenin yanında 

eleştirebilen, dilbilgisi kurallarını günlük yaşamında kullanabilen gibi 

özellikler kazandırdığı, 

33- 6.ve 7.sınıf Türkçe yeni programının öğretmene; metinin içeriği ile 

öğrencilerinde merak uyandıran, ortamı düzenleyen, öğrenciye rehberlik 

yapan, öğretmeden çok öğrenmeyi hedefleyen gibi özellikler kazandırdığı, 

34-  6.ve 7.sınıf Türkçe yeni programında ölçme ve değerlendirmenin; 

performans değerlendirme, akran değerlendirme, öz değerlendirme, proje 

değerlendirme ile birlikte öğrenme sürecine yönelik olduğu, 

35- 6.ve 7.sınıf Eski ve yeni Türkçe ders kitapları bu açıdan değerlendirildiğinde 

davranışçı ve yapılandırmacı yaklaşımların farklılığı ortaya çıkmaktadır. 

Yeni müfredatla birlikte aktif öğrenme yöntemlerine dayalı yeni müfredatlı 

Türkçe ders kitaplarındaki metinlerin hem işleniş biçimi bakımından hem 

de değerlendirme soruları açısından öğrencinin dört dil becerisini 

geliştirmesinde daha etkili olduğu, 

36- 6.ve 7.sınıf Türkçe eski ders kitaplarındaki metinler ile Sosyal Bilgiler dersi 

eski programında yer alan tarih konuları arasında hiçbir ilişkinin 

bulunmadığı, 

37- 6.ve 7.sınıf Türkçe yeni ders kitaplarındaki metinler ile Sosyal Bilgiler dersi 

yeni programında yer alan tarih konuları arasındaki ilişki eski müfredata 

oranla arttığı ancak yeterli düzeyde olmadığı,  

38- 6.ve 7.sınıf Türkçe yeni müfredatında metinlerin tema ve alt öğrenme 

alanlarına göre belli bir düzen içinde sıralandığı, 

39- 6.ve 7.sınıf Türkçe ders kitaplarında yer alan metinlerin içeriğinin bir 

mihver ders olan Sosyal Bilgiler dersi konularından seçilmesi beklenirken, 

neredeyse hiçbir metinde bu ilişkinin görülmediği,  
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40- 6.ve 7.sınıf Türkçe ders kitaplarında yer alan metinler ile Sosyal Bilgiler 

ders kitaplarında yer alan tarih konularının yıllık plan dahilinde belirli gün 

ve haftalar dahil olmak üzere neredeyse hiçbir haftada örtüşmediği 

belirlenmiştir. 

5.2. Öneriler  

 Bulgulara dayalı olarak varılan sonuçlar doğrultusunda; incelenen programlar ve 

ders kitaplarının Türkçe ve Sosyal Bilgiler eğitimi ve öğretimi açısından önemli olduğu 

düşünülmektedir. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda şu öneriler sunulabilir: 

 

1- Gelişen ve değişen teknolojik ürünler,  eğitim teknolojileri içerisinde de yerini 

almaktadır. 2004 yılından itibaren değişen program da teknolojik ürünleri 

kullanmayı zorunlu hale getirmiştir. Bu sebeple öğretmenlerin teknolojik 

ürünleri etkili kullanabilmeleri, ürünü ve özelliklerini iyi tanımaları kaçınılmaz 

olmaktadır. Öğretmenlere gerek okul imkânlarıyla gerekse de hizmet içi eğitim 

etkinlikleri ile teknolojik ürünler tanıtılmalı, onları etkili kullanabilir düzeye 

getirilmelidir. Örneğin, 7. sınıf Sosyal Bilgiler dersinde “ İstanbul Yeni 

Başkenti’nde” konusu işlenirken kullanılan slayt, Türkçe dersinde “ Karada 

Yüzen Donanma” adlı metin işlenirken de kullanılmalıdır. Böylece 

öğrencilerin bilgiyi hatırlama ve transfer etme becerisi güçlenecektir. 

2- Okullarda Belirli Gün ve Haftaların kutlanması ve sınıf içinde günün anlam ve 

öneminin işlenmesinde görev Sosyal Bilgiler öğretmenlerine verilmektedir. 

Ancak 6. Ve 7. sınıf eski ve yeni Sosyal Bilgiler ders kitaplarında o günlere ait 

metinler yer almamakta, bu görevi Türkçe ders kitapları  üstlenmektedir. Bu 

nedenle  Sosyal Bilgiler dersi programında Belirli Gün ve Haftaların anlam ve 

önemini belirten metinler müfredat içinde yer almalı ya da serbest okuma 

metinleri şeklinde geçerli hafta içinde işlenmelidir. 

3- Türkçe ve Sosyal Bilgiler derslerinin 6. ve 7.  sınıflardaki eski ve yeni 

müfredatlara ait ders kitapları incelendiğinde iki ders kitabı arasında neredeyse 

hiç ilişkinin bulunmadığı, yeni müfredatta ilişkilendirilen konuların ise bir 

beceri dersinin belli başlı konularının bir mihver dersin konularından seçilmesi 

gerçeğine yeterli olmadığı görülmüştür. Sosyal Bilgiler dersinde yer alan 

belirli gün ve haftalar dışındaki öğrencilerde kolay unutulabilecek tarih 
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konularının, öğrencide unutmayı geciktirmek, tarihi konunun önemini 

vurgulamak amacıyla Türkçe programında bir kez daha vurgulanmalıdır. 

Türkçe kitaplarında yer alan tarih konuları da belirli gün ve haftalar dışına 

çıkmalıdır. 

4-  Sosyal Bilgiler öğretmenleri, ders programında yer alan tarih konularına 

paralellik gösteren aynı içerikli edebi ürünleri sene başında belirleyerek 

(öğretmen kılavuz kitabındaki önerilenleri de dikkate alarak) Türkçe 

öğretmenlerine bildirmeleri, Türkçe öğretmenleri ve Sosyal Bilgiler 

öğretmenleri işbirliği içinde Türkçe dersi okuma saatlerinde öğrencilerin bu 

kitapları okumalarını sağlamalıdır.   

5- Sosyal Bilgiler dersinin haftalık ders saatinin üç ders saatinden ibaret olması 

göz önünde tutularak, öğrenciyi soyut düşünmeye zorlayacak tarih konularının 

öğretmenlerin de görüşü alınarak azaltılmalıdır.  

6- Programlar özellik bakımından öğrenciye soru soran, problem kuran gibi 

özellikler yüklemektedir. Önemli olan soruları cevaplayan bireyler yetiştirmek 

değil, etkinliklere katılarak yeni fikirler üreten bireyler yetiştirmektir. Türkçe 

ve Sosyal Bilgiler ders kitaplarında üniteye hazırlık soruları, ünite 

değerlendirme soruları, konuya hazırlık soruları gibi sorular yer almaktadır. 

Sınıf ortamında bu sorular cevaplandırıldıktan sonra öğrenci çalışma 

kitabındaki etkinlikler de cevaplandırılmaktadır. Etkinliklere dayalı yeni 

öğretim programlarında öğrenci çalışma kitaplarında öğrencinin okuduğunu 

anlamaya yönelik etkinlikler düzetilmeli ya da ders kitabında yer alan üniteye 

hazırlık soruları kaldırılmalıdır.  

7- Gelişen teknoloji, değişen yaşam düzeyi, gelişen ve değişen insan ihtiyaçları, 

yığılan hatta farklılaşan bilgiler bir beceri dersi olan Türkçe ve bir mihver ders 

olan Sosyal Bilgiler programında gelişmesine ve değişmesine sebep olmuştur. 

Sonuç olarak müfredatların değişen ve gelişen çağa ayak uydurabilmek için 

yenilenmesi, ders kitaplarının ve programların geçerliliğini ve güvenirliğini 

arttıracağı düşünülmektedir. 
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	TEZ
	1
	Bu bölümde, araştırmanın problem durumu, amacı ve alt amaçları, önemi, sayıtlıları, sınırlılıkları ve ilgili terimlerin tanımları üzerinde durulmuştur.
	“Eğitim, bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak istendik değişme meydana getirme sürecidir.” Eğitim ve öğretim hayatın tarihi geçmişini incelemek ve gelişmeleri izlemek günümüz problemlerine ışık tutmasını sağlamak yönünden önem
	Bireylere bilgi ve beceri kazandırmak
	Toplumun yaşamasını ve kalkınmasını devam ettirebilecek nitelikte değerler üretmek
	Eski ve yeni değerleri bağdaştırmak
	Toplumdaki değerlere süreklilik ve esneklik kazandırmak
	Çağ koşullarının gereklerine uygun ve geleceğe dönük yeni değerler üretmek
	2
	Var olan değerlerin yitirilmesini önlemek. MEB 1739 sayılı 14.6.1973 tarihli Milli Eğitim Temel Kanunu’nda İkinci Kısım – Türk Milli Eğitim Sisteminin Genel Yapısı- Birinci Bölüm – Genel Hükümler- İkinci Bölüm – Örgün Eğitim- madde 22’ye göre; İlköğretim 
	3amaçlanmaktadır. Ayrıca öğrencilere mihver derste kazandığı davranışları beceri dersinde ortaya koyma fırsatı verilmektedir. Tazebay ve Çelenk editörlüğünde hazırlanan “Türkçe Öğretimi- İlke- Yöntem- Teknikler” adlı eserinde öğrencilerin çalışma sürecind
	42006 yılı öncesine kadar “ Davranışçı Öğrenme Yaklaşımı”nı temel alarak hazırlanan öğretim programları 2006 yılından itibaren “ Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımı” temel alınarak hazırlanmıştır. Eğitim ve öğretimdeki anlayış farklılığı dolayısıyla ders pro
	Bu araştırmanın genel amacı, Sosyal Bilgiler Tarih konularının Türkçe ders kitaplarında ne kadar yer aldığını ortaya çıkarmaktır. Türkçe ders kitaplarının eski (1998- 2004) ve yeni (2004- 2009) programı ve ders kitapları ile Sosyal Bilgiler ders kitapları
	57. İlköğretim 6. ve 7. Sosyal Bilgiler dersinin yeni programında yer alan tarih üniteleri ve kazanımları nelerdir? 8. İlköğretim 6. ve 7. sınıfların Türkçe ve Sosyal Bilgiler dersinin eski müfredatında ilişkilendirilmiş konular var mıdır? 9. İlköğretim 6
	Yapılan çalışmanın 1998 ve 2004 ilköğretim Türkçe ve Sosyal Bilgiler 6. ve 7. sınıf öğretim programlarının anlaşılmasına ve Türkçe ders kitaplarındaki metinlerde yer alan Tarih konularının içerik bakımından karşılaştırılmasının Sosyal Bilgiler, Türkçe öğr
	6hazırlanıp uygulanmasında ve her türlü eğitim faaliyetlerinde Atatürk İnkılâp ve İlkeleri ve Anayasada ifadesini bulmuş olan Atatürk milliyetçiliği temel olarak alınır.” temel ilkesi ile içerisinde oldukça önemlidir. Yukarıda belirtilen amaçları davranış
	Gerek dünyada gerekse ülkemizde tarih bilinci uluslaşma yolundaki en temel taşlardandır. Tarih bu misyonunu da büyük ölçüde ulusal dil bilinci ile gerçekleştirmektedir.  İlköğretim ikinci kademe öğretim programlarında bu iki bilinç Türkçe ve Sosyal Bilgil
	7çalışmamızda incelenen ders kitaplarının ilgili oldukları programları ve programların içeriklerini karşılaştırmalı olarak yansıttığı varsayılmaktadır.
	Bu çalışma 1998 – 2009 yılları arasında ilköğretim 6. ve 7. sınıflarda uygulanan Sosyal Bilgiler öğretim programı ile sınırlıdır. Bu çalışma 1998 – 2009 yılları arasında ilköğretim 6. ve 7. sınıflarda uygulanan Türkçe öğretim programı ile sınırlıdır. Araş
	8Gök, Abdullah Yıldız, Dilek Yılmaz, Adem Özcan tarafından yazılmış Sosyal Bilgiler ders kitabı ve 7. sınıflar yeni ders kitapları için MEB, Talim ve Terbiye Kurulunun 19.04.2007 gün ve 95 sayılı kararıyla kabul edilen, Mecit Mühim Polat,  Miyase Koyuncu,
	İnsan topluluklarının geçmişteki yaşayışlarını, birbirleriyle olan ilişkilerini yer ve zaman göstererek, neden- sonuç ilişkisi içinde inceleyen ve sonuçlarını ortaya koyan bilimdir.
	Öğrencilerin anlama, yorumlama, iletişim kurma ve dili etkili kullanma becerilerini geliştiren beceri dersidir.
	Demokratik değerleri benimsemiş vatandaşlar olarak öğrencilerin içinde yaşadığı topluma uyum sağlamalarını ve öğrencilere bu bilgi birikimini yaşama geçirebilecek donanımlar kazandırmayı amaçlayan çalışma alanıdır ( M.E. B, 2006: 20).
	: Bir derste, bilgilerin öğrenciye aktarımı sürecinde öğrencinin yaş ve bilgi seviyesine uygun, öğretim programları esas alınarak hazırlanmış basılı eğitim aracıdır (Ceyhan ve Yiğit, 2004: 18).
	Eğitim programı içinde yer alan ve eğitim programının amaçları doğrultusunda öğrenciye kazandırılmak istenilen; bilgi, beceri, tutum ve davranışların ders kümeleri içerisinde düzenlenmiş halidir.
	9
	Bir dersin yalnızca ünitelerinin ve konularının belirlendiği liste.
	Eğitimin hedeflerine ulaşmak için yapılacak öğrencilerin her türlü öğrenmelerini sağlamaya yönelik etkinlikler düzeneğine denir.
	Bilginin yeniden yapılandırılması ve transferi üzerinde duran, öğrenme sürecini öğrenen açısından ele alan, öğrenenin bilgiyi nasıl yapılandırdığını, nasıl öğrenildiğini önemseyen öğrenme yaklaşımıdır.
	John Locke’un '' tabula rasa (boş levha) '' kavramından hareketle insanların boş birer levha olarak dünyaya geldiğini ve bu boş levhanın tamamen çevre tarafından biçimlendirildiğini esas alan, dış dünya gerçekliğinin bireye aktarılmasını amaçlayan öğrenme
	10
	Bu bölümde Türkçe eğitimi, Sosyal Bilgiler eğitimi, eğitim programı, Türkçe ve Sosyal Bilgiler eski ve yeni programları, ders kitapları ile ilgili açıklamalara yer verilmiştir.
	Bugünü anlamak için dünü bilmek, yarını kurmak için yine bugünü anlamak gerekir. Ziya Öztan’nın sözleriyle “ tarih dünü anlatmak değil, bugünden düne bakmak demektir. Bu da yarınlara bakmanın başka bir yoludur.” Tarih bugünü yorumlar, geleceğe ışık tutar 
	11öğrenme anlayışının temellerini atmaya yönelik olmasıdır (Öztürk,2006: 338). Hem Türkçe hem de Sosyal bilgiler yeni yetişeği etkinliğe dayalı olarak hazırlanmıştır. Etkinliğe dayalı bu yeni müfredat; öğrenci merkezlidir. Öğretmen, danışman ve yol göster
	Dil bireyin tüm akademik yaşantısını biçimlendiren bir olgudur. İlköğretimden başlayarak tüm eğitim basamaklarında ve daha sonra da bir yetişkin olarak sürdüreceği yaşamındaki başarısında temel belirleyicilerden birisidir anadili. Okullarda anadili öğreti
	12biçimleriyle öğrencilere kazandırılması gerekmektedir. Birey, değişik bölgesel ve bireysel dil türü kullanabilir ama toplum içinde ölçünlü dil kullanmalıdır. Çocuk hangi dil türünü edinmiş olursa olsun, okula başladığında ölçünlü dili düzenli bir biçimd
	Seyhun TOPBAŞ editörlüğünde yayınlanan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İlköğretim Öğretmenliği Lisans Tamamlama Programı
	adlı kitapta Türkçe Öğretiminin Tarihsel gelişimi şöyle anlatılmaktadır. Türkçe, Türk toplumunun Cumhuriyet şemsiyesi altında toplanmasına kadar göçebe halk (Türkmenler ya da köylüler gibi) arasında kullanılan bir dil olmuştur. Bu döneme kadar Türkçe, Esk
	13
	14
	15
	( www.aof.anadolu.edu.tr/kitap/s13-14).
	Türkçe Dersi Öğretim Programı ile Türk Millî Eğitiminin genel amaçları ve temel ilkelerine uygun olarak öğrencilerin;Dilimizin, millî birlik ve bütünlüğümüzün temel unsurlarından biri olduğunu benimsemeleri,
	Duygu, düşünce ve hayallerini sözlü ve yazılı olarak etkili ve anlaşılır biçimde ifade etmeleri,
	Türkçeyi, konuşma ve yazma kurallarına uygun olarak bilinçli, doğru ve özenli kullanmaları,
	Anlama, sıralama, ilişki kurma, sınıflama, sorgulama, eleştirme, tahmin etme, analiz-sentez yapma, yorumlama ve değerlendirme becerilerini geliştirmeleri,
	16
	Seviyesine uygun eserleri okuma; bilim, kültür ve sanat etkinliklerini seçme, dinleme, izleme alışkanlığı ve zevki kazanmaları,
	Okuduğu, dinlediği ve izlediğinden hareketle, söz varlığını zenginleştirerek dil zevki ve bilincine ulaşmaları; duygu, düşünce ve hayal dünyalarını geliştirmeleri,
	Yapıcı, yaratıcı, akılcı, eleştirel ve doğru düşünme yollarını öğrenmeleri, bunları bir alışkanlık hâline getirmeleri,
	Bilgiye ulaşmada kitle iletişim araçlarından yararlanmaları, bu araçlardan gelen mesajlara karşı eleştirel bakış açısı kazanmaları ve seçici olmaları,
	Türk ve dünya kültür ve sanatına ait eserler aracılığıyla millî ve evrensel değerleri tanımaları,
	Hoşgörülü, insan haklarına saygılı, yurt ve dünya sorunlarına duyarlı olmaları ve çözümler üretmeleri,
	Millî, manevî ve ahlâkî değerlere önem vermeleri ve bu değerlerle ilgili duygu ve düşüncelerini güçlendirmeleri amaçlanmaktadır. (http://ttkb.meb.gov.tr)
	Türkçe programında 6. ve 7. için yer alan özel amaçlar, anlama, anlatım, dilbilgisi ve yazı alt başlıkları altında yer almaktadır. Bu sınıflama doğrultusunda özel amaçlar aşağıdaki gibi ifade edilmektedir. Feyzi Öz’ün “Türkçe Öğretimi” adlı kitabından (s8
	•   Öğrencilerin edindikleri dinleme, izleme alışkanlık ve becerisini, düzeylerine uygun duygu ve
	şmaları güncel yayınları anlayabilecek, eleştirebilecek ve onlardan yararlanabilecek ölçüde geliştirmek;
	ürünlerini,
	17•  Sesli ve sessiz okuma hızını arttırmak ve tekniğini kusursuz duruma getirmek; •   Öğrencilere dipnot, dizin, sözlük, ansiklopedi, her türlü başvurma ve kaynak eserlerden yararlanma yeteneğini kazandırıp geliştirmek; •   Kitap sevgisini geliştirerek b
	okuyarak değerlendirme alışkanlığını kazandırmak; •   Dinleme, izleme, okuma ve anlama ile ilgili becerilerini, kaynaklara Başvurarak içinde yaşadıkları yurdu, toplumu, dünyayı daha iyi tanımaları, sevmeleri için kullanabilme yöntemini kazandırmaktır.
	VI. sınıflar için 25- 30, VII. sınıflar için 30 -35 bir konuşmayı, konferansı dinlemek;
	Radyoda, televizyonda ilgi duyduğu haberleri vb. yayınları dinleyip izleyebilmek
	VI. sınıflar için bir sınıf içi tartışmasını izleyebilmek;
	VII. sınıflar için bir tartışmayı, açık oturumu dinleyip, izleyebilmek;
	Düzeyine uygun bir filmi, oyunu, röportajı, müsamereyi izleyebilmek.
	Okuma tekniği bakımından
	VI. sınıflar için ortalama 150 – 200 kelimelik bir fikir yazısını ya da 350 – 450 kelimelik öykü yazısını anlamlı olarak ( duraklama, vurgu ve tonlamalara dikkat ederek) okuyabilme;
	VII. sınıflar için ortalama 200 – 300 kelimelik bir fikir yazısını ya da 400 – 500 kelimelik hikâye etme yazısını anlamlı olarak (duraklama, vurgu ve tonlamalara dikkat ederek) okuyabilme;
	Sessiz okuma hızını ve tekniğini geliştirmek;
	VI. sınıflar için kitaplardaki içindekiler, dipnot, dizin ve sözlük bölümlerinden yararlanabilmek;
	18
	VII. sınıflar için kitaplardaki içindekiler, özel söz, sunuş, dipnot, dizin ve sözlüklerden yararlanabilmek;
	Yazım kılavuzundan, sözlüklerden, ansiklopedilerden ve kaynak kitaplardan yararlanabilmek;
	Günlük gazeteleri ve haftalık ya da aylık dergileri izleme alışkanlığı kazanabilmek.
	Anlama tekniği bakımından
	İzlediği (VII. sınıflar için), dinlediği bir konuşmanın, okuduğu bir yazının, izlediği bir oyunun, filmin ana fikrini ve yardımcı fikirlerini (VI. sınıflar için yardımcı fikirlerinden belli başlılarını) kavrayabilmek;
	İzlenen bir filmin, oyunun, okunan bir yazının olaylarının sırasını, yerini, sebep sonuç ilişkisini, başlıca kişilerini, kişilerin belirgin niteliklerini kavrayabilmek;
	VI. sınıf için bir yazıdaki kelimelerin gerçek ve mecaz anlamlarını kavrayabilmek;
	Bir yazıdaki kelimelerin, kelime gruplarının, benzetmelerin, atasözlerin anlamlarını çözümleyebilmek;
	Bir olayın, fikir yazısının ve şiirin kendilerine özgü planını kavrayabilmek;
	Bir paragraftaki düşünceleri ayrı ayrı anlayabilmek;
	Bir metindeki kişileri, olayları, olayların geçtiği yerleri birbiriyle karşılaştırabilmek, ortak ve ayrı yönlerini bulabilmek;
	Gazete ve dergideki düzeye uygun haber, ilan, fıkra, karikatür vb. anlayabilmek;
	Özel mektup ve iş mektuplarını, bildirileri, duyuruları vb. anlayabilmek;
	Hoşlandığı şiir ve düz yazıları ezberleyebilmek;
	VI. sınıf için bir manzumenin biçimiyle ilgili özellikleri görebilmek;
	VII. sınıf için bir manzumenin biçimiyle ilgili özellikleri açıklayabilmek
	Düzeye uygun anlama etkinliğini gerçekleştirirken kelime dağarcığını Türk Dil İnkılâbı doğrultusunda geliştirebilmek.
	19
	20
	Doğru ve düzgün konuşabilmek;
	Türkçe dersindeki her türlü etkinliklere katılabilmek; varılan sonuçları anlatabilmek, açıklayabilmek;
	VI. sınıf için gereğine uygun olarak (konu dışına çıkmadan karşısındakinin düşüncesine saygı göstererek, onlara söz hakkı tanıyarak vb.) bir tartışmaya katılabilmek;
	VII. sınıf için herhangi bir konu üzerinde tekrarlara düşmeden ortalama 5 dakikalık bir konuşmaya katılabilmek;
	Yakın bir çevreyi, görülen, bilinen bir köy, kasaba, kent vb. anlatabilmek
	Bayram, tören, şölen, şenlik gibi hareketli bir olayı, yeri ve orada olanları anlatabilmek; gördüğü, yaşadığı olaylar üzerindeki duygularını anlatabilmek;
	Bir gezide görülenleri ve edinilen izlenimleri anlatabilmek;
	Oyunlaştırarak canlandırma çalışmalarında konuşma biçimine sokulmuş yazıyı, abartmadan rol yapmaya sapmadan, sesleri doğru çıkartıp vurgularına özen göstererek oynayabilmek;
	VI. sınıf için Türkçe’ den başka derslerle ilgili gözlem, deney, sonuç ve izlenimleri anlatabilmek (ilgili dersin öğretmeni de yükümlü olacaktır.);
	VII. sınıf için değişik konularda topladığı bilgileri, bir kitap okurken aldığı notları sıralayıp düzenleyebilmek, (bunlara bakarak ya da bakmayarak ama okumadan) bir topluluğa karşı konuşabilmek;
	VII. sınıf için sınıf topluluğu karşısında bir açış, teşekkür, özür dileme, kapanış konuşması yapabilmek;
	VII. sınıf için ileriki öğrenimi ya da hayatıyla ilgili tasarı ve düşüncelerini anlatabilmek;
	VII. sınıf için yurt ve dünya sorunlarıyla ilgili düşüncelerini anlatabilmek;
	Yazılı olarak
	Yazım yanlışı yapmadan yazabilmek, noktalama işaretlerini doğru ve eksiksiz kullanabilmek;
	21
	VI. sınıflar için, yerine göre türlü yapıdaki cümlelerle, doğru olarak 4-5 cümlelik paragraflar kurabilmek;
	VII. sınıflar için, yerine göre türlü yapıdaki cümlelerle, doğru olarak 5-6 cümlelik paragraflar kurabilmek;
	Özel mektuplar, iş mektupları yazabilmek;
	Dilekçe, telgraf, alındı, senet yazabilmek, bir karar, bir olay üzerine rapor yazabilmek;
	VI. sınıf için Türkçe’ den başka derslerle ilgili gözlem, deney, sonuç ve açıklamaları, yazım ve söz dizimi yanlışı yapmadan, noktalama işaretlerini doğru ve eksiksiz kullanarak anlatabilmek (ilgili dersin öğretmeni de yükümlü olacaktır);
	Uygun bir parçayı kişilerin özelliklerine göre karşılıklı konuşmalara dönüştürebilmek;
	VII. sınıf için el yazısını her zaman, her türlü kalemle gereği gibi okunaklı, işlek, güzel ve düzenli yazabilmek.
	22
	Soru eki “ mi” yi doğru kullanabilme (VI. sınıf için)
	Kurallı ve devrik cümleyi kavrayabilmek;
	Noktalama işaretlerini doğru ve yerinde kullanabilmek;
	Türkçe sözlük ve yazım kılavuzuna başvurabilmek;
	Cümle içinde kelimeleri doğru vurgulayabilmek, sesteş kelimelerin anlamını vurgu yoluyla belirtmek, vurgu yoluyla cümlenin türlü anlamlarını gösterebilmek;
	Kelimelerin gerçek, mecaz ve terim anlamlarını kavrayabilmek, kelimeleri bu anlamlarda kullanabilmek; küçük ses uyumunu tanıyıp kullanabilmek;
	Sesteş, anlamdaş, karşıt anlamlı kelimeleri kullanabilmek;
	Kelimeleri cümle içinde görevlerine göre sıralayabilmek;
	Anlamlarına göre cümle türlerini kavrayabilmek ve bu türlerde cümleler kurabilmek;
	Ek fiilileri, yüklemlerine göre cümle türlerini kavrayabilmek ve bu türlerde cümleler kurabilmek;
	Yardımcı fiilleri kavrayabilmek ve cümle içinde doğru yazabilmek;
	Etken, edilgen, geçişli, geçişsiz fiilleri kavrayabilmek;
	Kurallı ve devrik cümleleri kavrayabilmek.
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	Sosyal Bilgiler, disiplinlerarası bir disiplin olarak ele alınabilir. Çünkü toplumsal yaşamı düzenleyen tüm ilke ve genellemeler, bu alanın konusu olabilir. Çocuğun yaşamı anlaması, karşılaştığı sorunları çözebilmesi ve elde ettiği bilgi, beceri ve duyuşl
	25her alanını radikal bir biçimde etkilemeye başlamıştır. Bilişim Devrimi ile birlikte insanoğlunun bilgi üretme ve edinme hızı tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar ivme kazanmış, bilimden kültürel yaşama, sosyal yaşamdan ekonomiye hayatın her alanında
	Sönmez (1997),  Sosyal Bilgiler Eğitiminin Tarihsel Gelişimini şu şekilde özetlemiştir:
	26
	27
	Cemil ÖZTÜRK editörlüğünde “ Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi” adlı 2006 tarihli basımda Sosyal Bilgiler öğretiminin temel amaçları, etkin yurttaşlarında
	becerilerinin geliştirilmesi olarak görülmüş ve Sosyal Bilgiler öğretimi için şu dört öneriyi ele almıştır;
	ve
	28a) insanın geçmiş, bugün ve gelecekteki durumu hakkında bilgi edinme becerisini geliştirme; b) bilgiyi işleme için gerekli becerileri kazandırma; c) inanç ve değerleri yorumlama becerisini geliştirme; d) vatandaş olarak aktif sosyal katılım için bilgiyi
	Toplumda insanların birbiriyle olan ilişkileri yönünden,
	Çevreyi, yurdu ve dünyayı tanıma yeteneklerini geliştirmek yönünden,
	Ekonomik yaşama fikrini ve yeteneklerini geliştirmek yönünden.
	29
	30
	31
	1. Ailenin görevlerini bilir. 2. Ailede demokratik yaşamın gerçekleşmesi için yapılması gerekenleri bilir. 3. Okulun kazandırdıklarının farkında olur. 4. Okulda demokratik yaşamın gerçekleşmesi için yapılması gerekenleri bilir. 5. Toplum içinde bir arada 
	3227. Haritaları çeşitlerine göre ayırt eder. 28. Haritanın yönlerini bilir. 29. Haritalarda bazı özel renk ve işaretler kullanıldığını bilir. 30. Haritadan yararlanma yollarını bilir. 31. Atlası tanır. 32. Köyün özelliklerini bilir. 33. Köyün yönetimini 
	3361. Doğal afetleri tanır. 62. Doğal afetleri ayırt eder. 63. Doğal afetlerin zararlarını açıklar. 64. Doğal afetlerden korunma yollarını açıklar. 65. İlk Çağda Anadolu’da kurulan uygarlıkları tanır. 66. İlk Çağda Anadolu’da kurulan uygarlıkların yerini 
	Ders kitabı sözüyle bir derste kullanılan ve o dersin geliştirilmesine esas oluşturan kitap anlatılmaktadır. Ders kitabı, belli bir dersin (Matematik, Türkçe, Fizik vb.) öğretimi için ve belli bir düzeydeki (İlköğretim 1, Lise 2 gibi) öğrencilere yönelik 
	34amaçlı kullanılan basılı bir öğretim materyalidir. Eğitimde amaçlar eğitim programında yer almakta olan ve yetiştireceğimiz bireylerde hangi istendik özelliklerin geliştirilmesi gerektiği vurgulanmaktadır. Araç ise bu hedefleri gerçekleştirmek ve bireyl
	(Açıkgöz: 2007: 302). Prof. Dr. Kamile Ün Açıkgöz, “Ders kitapları seçiminde aktif öğrenme yöntemleri uygulanabilir mi? sorusunu ise şöyle yanıtlıyor;
	35
	(Açıkgöz: 2007: 303) . Milli Eğitim Bakanlığı’nın Haziran 2007 tarihli 2597 sayılı tebliğler dergisinde yayınladığı ders kitapları ile eğitim araçlarının incelenmesi ve değerlendirilmesine ilişkin yönergenin ikinci bölümünde ders kitaplarının aşağıdaki ni
	36
	İlköğretim okullarında Türkçe ders kitapları incelendiğinde içeriğin konu merkezli yaklaşımla; dilbilgisi kurallarının da doğrusal ve yapısalcı yaklaşımla ele alındığı görülmektedir. Konu merkezli yaklaşım tematik yaklaşım anlayışına uygun düşmekte ve dil
	37sözcüklerin, söz öbeklerinin, temel tümcenin, yan tümcelerin, ara tümcelerin, arasözlerin kullanım özelliklerini bu tür alıştırmalarla uygulayarak kavramalıdır. Değerlendirme Soruları: Türkçe dersinin genel ve özel amaçları doğrultusunda metin altı soru
	İlköğretim Türkçe Dersi (6, 7, 8. Sınıflar) Öğretim Programına Göre Hazırlanacak Kitapların Forma Sayıları (1998)
	10–12 4-5
	12–14 4-5
	38Tablo 2.1’de yer alan Türkçe dersi eski kitabı ve Öğretmen Kılavuz Kitabı formalarına ait bilgiler Özcan Demirel’in “ Türkçe Öğretimi” adlı kitabının “Ek 2” bölümünden alınmıştır (Özcan, 1999: 255).
	İlköğretim Türkçe Dersi (6, 7, 8. Sınıflar) Öğretim Programına Göre Hazırlanacak Kitapların Forma Sayıları(2006)
	Tablo 2.1’ ve Tablo 2.2’de görüldüğü gibi programın getirdiği farklı yeniliklerinden biri de ders kitaplarıdır. Yeni programla birlikte ders kitaplarının sayısı ve boyutu da değişmiştir. Yeni program her sınıf seviyesinde üç farklı kitabın hazırlanmasını 
	duyurusu ve Şubat 2009 tarih ve 2617 sayılı tebliğler dergisinde yayınlanan İlköğretim Türkçe dersi (6-8. Sınıflar) öğretim programında yapılan değişiklik de dikkate alınmış ve TTKB’nin Öğretmenler Portalı adresinde Türkçe dersi (6- 8. Sınıflar) öğretim p
	39yararlanılmıştır( http://ttkb.meb.gov.tr/ogretmen/modules.php),
	Benimsenen öğrenme anlayışı ders kitabını, içerikten fiziki özelliklerine, bilgi sunum öğelerinden ölçme – değerlendirme etkinliklerine kadar farklı boyutlarda şekillendirmektedir (…) davranışçı anlayış doğrultusunda yazılmış sosyal bilimler ile ilintili 
	Bu giriş bölümü ders kitabında ½ oranında yer kaplamaktadır. Bu bölümde; ünite adı, ünitenin bölümleri (içerisinde yer alan konuların sıralı listesi), üniteye hazırlık soruları ve ünitenin kapladığı süreye denk gelen belirli gün ve haftalar bulunmaktadır.
	açık uçlu sorulardan oluşan ve ünitenin kapsamına göre 5 ila 15 arasında değişen soru sayısından oluşmaktadır.
	ünitenin içeriğine uygun kişi ya da olayları tanıtan ansiklopedi kaynaklı bilgiler yer almaktadır. Eğitim ve öğretim anlayışımız her ne kadar 2005-2006 eğitim öğretim yılından itibaren kademeli olarak değişse de Sosyal Bilgiler dersinde en yaygın olarak k
	40çevrelerde bilgisayar, internet, TV gibi etkili araçların da kitabın yanında giderek artan oranlarda kullanıldığı görülmektedir (Ceyhan ve Yiğit, 2004: 24). Yapılandırmacı anlayış temelinde yazılan ders kitaplarında doğrudan bilgi sunan, uzun ve didakti
	Bu giriş sayfalarında; üniteyi genel olarak ifade edebilecek görsel komposizyon,  ünite adı, ünite içerisinde yer alan konuların sıralı listesi, üniteye hazırlık soruları ve ünitenin kapladığı süreye denk gelen belirli gün ve haftalar bulunmaktadır.
	öğrencilerin konularla ilgili kazanımlara ulaşmalarını sağlamak, onları düşünmeye ve yaratıcılığa sevk etmek amacıyla hazırlanan bölümdür.
	Öğrencilerdeki mevcut bilgileri ortaya çıkarmak ve onları yeni bilgi edinmeye hazır hale getirmek amacıyla yapılan hazırlık çalışmalarıdır.
	Konuda geçen anahtar sözcüklerin bulunduğu bilgi kutucukları yer almaktadır.
	Konuyla ilgili kayna, alıntıların olduğu bölümdür. Daha çok gazete haberleri ya da internet haberleri yer almaktadır.
	öğrenciler için açıklayıcı bilgilerin verildiği bölümdür.
	Bilgi akışı içerisinde öğrencilerin yaratıcılığını geliştirmek, kendi aralarında beyin fırtınası yapmasını sağlayan sorulardır.
	ders akışını çalışma kitabına yönlendiren bölümlerdir.
	Doğru/yanlış, eşleştirme, kısa cevaplı, boşluk doldurma, çoktan seçmeli sorular gibi çoklu zekâ kuramına uygun olarak farklı soru tiplerinden oluşmaktadır. Açık uçlu sorularla öğrencilerin bildiklerini akıcı bir şekilde ifade etmeleri amaçlanmaktadır. “Ne
	41hatlarıyla özeti verilmektedir. “ Şimdi Okuma Zamanı” bölümünde ise öğrencilere ünite ve konularını kavratmada yardımcı olacak kitap önerilerinde bulunulmaktadır.
	Konularla ilgili öğrenmeyi destekleyici ve günlük hayatla ilgisini kurabileceği çalışmalara ağırlık verilmektedir. Öğrencilerin ders kitabında edindiği bilgilerden yola çıkarak bilgilerin kalıcılığının sağlanmasına yönelik çalışmalar, onları araştırmaya y
	İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programına Göre Hazırlanacak Kitapların Forma Sayıları
	19,5 x 27,5 11–14 19,5 x 27,5 7–9 SERBEST SERBEST
	19,5 x 27,5 11–14 19,5 x 27,5 7–9 SERBEST SERBEST Tablo 2.3’de yer alan bilgiler, TTKB’nin Öğretmenler Portalı adresinde Sosyal Bilgiler dersi (6- 8. Sınıflar) öğretim programı ve kılavuzundan (13/01/2009) yararlanılmıştır (http://ttkb.meb.gov.tr/ogretmen
	42
	( Milli Eğitim Bakanlığı [ MEB], 2004)
	1) Kamuoyunu oluşturan etkenler bilgisini verme 2) Kamuoyunu oluşturan etkenler bilgisini verme 3) Eğitim ve demokrasi arasındaki ilişkiyi kavrayabilme Eğitimde demokrasinin önemini kavrayabilme 4) Meslek Bilgisinin faydasını kavrayabilme -Devletin temel 
	1) Dünyanın özellikleri bilgisi. Dünyanın hareketleri ile ilgili sınıflamalar  bilgisi
	432) Dünyanın hareketlerinin sonuçlarını kavrayabilme, Kıtaları tanıyabilme 3) Kıtalarının özellikleri bilgisi. Okyanusları tanıyabilme.Okyanusların özellikleri bilgisi. Model küre üzerinde kıta ve okyanusların yerlerini gösterebilme. Dünya üzerinde herha
	1) Türkiye tarihi ünitesinde geçen kavramların anlam bilgisi. Türklerin Anadolu’yu yurt edinmeleri ile ilgili olgular bilgisi., olguları açıklayabilme. Malazgirt meydan savaşının önemini kavrayabilme 2) Anadolu da kurulan ilk Türk devletlerini tanıyabilme
	44
	1) “ Moğollar ve Diğer Türk Devletleri” ünitesinde geçen kavramların anlam bilgisi 2) “ Moğollar ve Diğer Türk Devletleri” ile ilgili olgular bilgisi 3) “ Moğollar ve Diğer Türk Devletleri” ile ilgili olguları açıklayabilme 4) Moğol yayılmasının Anadolu’n
	1) Yurdumuzda nüfusun genel dağılış bilgisi. Yurdumuzda nüfusun genel dağılışını gösteren haritayı okuyabilme. 2) Kırsal yerleşim yerlerinden kentlere göçün nedenleri bil. Kırsal yerleşim yerlerinden kentlere göçün sonuçlarını kavrayabilme. Kent yaşamına 
	45
	1) “Osmanlı Devletinin kuruluşu” ünitesinde geçen kavramların anlam bilgisi. Osmanlı Devletinin kurulduğu sırada Anadolu’nun durumu bilgisi 2) Osmanlı Devletinin kurulduğu sırada Balkanların durumu bilgisi.Kayı’ların Anadolu’ya gelişi ile ilgili olgular b
	(MEB, 2008)
	1) Yakın çevresindeki bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu fark eder2) Olgu ve görüşü ayırt eder. 3) Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. 4) Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde
	46
	1) Farklı ölçeklerde çizilmiş haritalardan yararlanarak ölçek değiştiğinde haritanın değişen özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 2) Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 3) Dünyanın f
	1) Destan, yazıt ve diğer belgelerden yararlanarak, Orta Asya ilk Türk devletlerinin siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 2) Orta Asya ilk Türk devletlerinin kültürel özellikleriyle yaşadıkları yerlerin coğrafî özellik
	477) Dönemin devlet adamları ve Türk büyüklerinin hayatından yararlanarak ilk Türk- İslam devletlerinin siyasal, sosyal ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 8) Örnek incelemeler yoluyla kutlama ve törenlerimizdeki uygulamaların kültürüm
	1) Ülkemizin kaynaklarıyla ekonomik faaliyetlerini ilişkilendirerek bunların ülke ekonomisindeki yerini ve önemini değerlendirir. 2) Türkiye’nin coğrafî özelliklerini dikkate alarak, yatırım ve pazarlama proje önerleri tasarlar. 3) Vatandaşlık sorumluluğu
	1) Görsel materyalleri ve verileri kullanarak dünyada nüfus ve ekonomik faaliyetlerin dağılışının nedenleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 2) Ülkemizin diğer ülkelerle olan ekonomik ilişkilerini, kaynaklar ve ihtiyaçlar açısından değerlendirir 3) Türk Cum
	48
	1)  Demokrasinin temel ilkeleri açısından farklı yönetim biçimlerini karşılaştırır. 2)  Değişik dönem ve kültürlerde demokratik yönetim anlayışının tarihsel gelişimini tartışır. 3)  Demokratik yönetimlerde yaşama hakkı, kişi dokunulmazlığı hakkı, din ve v
	1)  Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 2)  Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin yaratıcı fikirler ileri sürer. 3) Tıp alanındaki buluş
	( MEB, 2004)
	1) Türkiye'nin Coğrafi Bölgeleri Ünitesi’nde Geçen Kavramların Anlam Bilgisi Türkiye'nin Coğrafi Bölgeleri Oluşturan Etmenler Bilgisi Türkiye’nin Coğrafi Bölgeleri ile İlgili Sınıflamalar Bilgisi 2) İç Anadolu Bölgesi, Bölümlerinin Özelliklerini Kavrayabi
	493) Karadeniz Bölgesi ve Bölümlerinin Özellikleri Bilgisi, Karadeniz Bölgesi ve Bölümlerinin Özelliklerini Kavrayabilme, Karadeniz Bölgesini Gösteren Haritayı Okuyabilme 4) Marmara Bölgesi ve Bölümlerinin Özellikleri Bilgisi, Marmara Bölgesi ve Bölümleri
	1) “İstanbul’un Fethi ve Sonrası” ünitesinde Geçen Kavramların Anlam Bilgisi İstanbul’un Fethi ile İlgili Olgular Bilgisi, İstanbul'un Fethi ile İlgili Olguları Açıklayabilme 2) Osmanlı Devletinin Batıdaki İlerlemeleri ile İlgili Olgular Bilgisi,   Olgula
	505) Osmanlı Devleti'nin Denizlerdeki İlerlemeleriyle ilgili Olgular Bilgisi Osmanlı Devleti'nin Denizlerdeki İlerlemeleriyle ilgili Olguları Açıklayabilme 6) Osmanlı Devleti'nin Doğudaki İlerlemeleriyle ilgili Olgular Bilgisi Osmanlı Devleti'nin Doğudaki
	1) “ Avrupa’da Yenilikler” ünitesinde geçen kavramların anlam bilgisi 2) Avrupa’daki yeniliklerle ilgili olgular bilgisi 3) Avrupa’daki yeniliklerle ilgili olguları açıklayabilme 4) Avrupa’daki yeniliklerin önemini kavrayabilme 5) Avrupa’daki yeniliklerin
	1) 17. ve 18 yy. Osmanlı Devleti Ünitesi'nde Geçen Kavramlar ve Olgular Bilgisi 17. ve 18 yy. Osmanlı Devletiyle İlgili Temel Olguları Açıklayabilme 2) 17 yy. Osmanlı Devletiyle İlgili Temel Olgular Bilgisi 17. yy. Osmanlı Devletiyle İlgili Temel Olguları
	1) “19 ver 20. y.y. da Osmanlı Devleti” Ünitesinde Geçen Kavramların Anlam Bilgisi.
	512) Fransız İhtilalı İle İlgili Olgular Bilgisi. Fransız İhtilalı ile ilgili olguları açıklayabilme 3) Büyük Devletlerin Osmanlı Politikalarını kavrayabilme 4) 1877-1878 Osmanlı –Rus savaşı sonrasında ortaya çıkarılan ermeni meselesini kavrayabilme Ermen
	1) Osmanlı Kültür ve Uygarlığı Ünitesinde Geçen Kavramların Anlam Bilgisi 2) Osmanlılarda Devlet Yönetiminin Özellikleri Bilgisi 3) Osmanlılarda Hukuk Sistemi Sosyal ve Ekonomik Hayatın Özellikleri Bilgisi 4) Osmanlılarda Eğitim-Öğretim, Bilim ve Sanatın 
	52
	1) Yurdumuzun Komşuları ve Türk Dünyası Ünitesinde Geçen Kavramların Anlam Bilgisi. Yurdumuzun Komşularını Tanıyabilme 2) Yurdumuzun Komşularının Coğrafi Özellikleri Bilgisi. Coğrafi Özelliklerini Tanıyabilme. 3) Türklerin Komşu Ülkelerdeki Nüfus Varlığın
	53
	( MEB, 2008)
	1) İletişimi, olumlu olumsuz etkileyen tutum ve davranışları fark ederek kendi tutum ve davranışlarıyla karşılaştırır. 2)  İnsanlar arasında kurulan olumlu ilişkilerde iletişimin önemini fark eder 3)  İnsanlar arası etkileşimde kitle iletişim araçlarının 
	1) Görsel materyaller ve verilerden yararlanarak Türkiye'de nüfusun dağılışının neden ve sonuçlarını tartışır. 2) Tablo ve grafiklerden yararlanarak ülkemiz nüfusunun özellikleri ile ilgili verileri yorumlar 3) Eğitim ve çalışma hakkının kullanılması ile 
	1) Türkiye Selçukluları Döneminde Türklerin siyasal mücadeleleri ve kültürel faaliyetlerinin Anadolu'nun Türkleşme sürecine katkılarını değerlendirir 2) Kanıtlara dayanarak Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkışını etkileyen faktörleri açıklar
	543) Osmanlı Devleti'nin fetih ve mücadelelerini Osmanlıda ticaretin ve denizlerin önemi açısından değerlendirir. 4) Osmanlı toplumunda hoşgörü ve birlikte yaşama fikrinin önemine dayalı kanıtlar gösterir. 5) Şehir incelemesi yoluyla. Türk kültür, sanat v
	1) İlk uygarlıkların bilimsel ve teknolojik gelişmelere katkılarına örnekler verir. 2) İlkyazı örneklerinden yola çıkarak yazının kullanım alanlarını ve bilgi aktarımındaki önemini fark eder. 3) Türk ve İslam devletlerinde yetişen bilginlerin bilimsel gel
	1) Üretim ve yönetimde toprağın önemini tarihten örneklerle açıklar. 2) Kaynakların, ürünlerin ve ticaret yollarının devletlerin gelişmesindeki önemine tarihten ve günümüzden örnekler verir. 3) Tarihten ve günümüzden örnekler vererek üretim teknolojisinde
	556) Eğitimin meslek edindirme hedefini kavrayarak ilgi ve yetenekleri doğrultusunda mesleki tercihlerine yönelik planlama yapar.
	1) Tarihsel süreçte Türk devletlerinde yönetim şekli ve egemenlik anlayışındaki değişim ve sürekliliği fark eder. 2) Anayasamızın 2. maddesinde yer alan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin nitelikleri ile ilgili uygulamalara toplum hayatından örnekler verir. 
	1) 20. yüzyıl başında Osmanlı Devleti ve Avrupa ülkelerinin siyasi ve ekonomik yapısıyla 2)   I.Dünya Savaşı'nın sebep ve sonuçlarını ilişkilendirir. 3)  Küresel sorunlarla uluslar arası kuruluşların kuruluş amaçlarını ilişkilendirir. 4)  Küresel sorunlar
	56
	( MEB, 2004) METİN ADLARI                                                      AMAÇLAR
	YURDUM OKUMA ZEVKİ KONSERVATUARA GİRİŞ İSTİKLAL MARŞI GERİ GELEN ARMAĞAN ERGENEKON DESTANI BUGÜN TEMİZLİK ATAÜRK’ÜN HAYATI RESİM BEN BİR ÖĞRETMENİM YOL ÜSTÜ PARAYI VEREN DÜDÜĞÜ ÇALAR
	2.2.6. 2008 – 2009 Eğitim Öğretim Yılı Milli Eğitim Bakanlığı 6. Sınıf Türkçe Dersi Ünite ve Kazanımları ( MEB, 2008)
	57
	( MEB, 2008) I. Tema: OKUMA KÜLTÜRÜ Metin Adları: ÇOCUK KİTAPLIĞINDA SABAH TARTIŞMASI OKUMA ÜSTÜNE EN İYİ ARKADAŞ KİTAP KUŞUM UÇUVERDİ ATATÜRK VE ONUN BÜYÜK ESERİ ( Atatürkçülük) ATATÜRK’ TEN SON MEKTUP (Atatürkçülük) 1. Okuma kurallarını uygulama 2.Okudu
	:
	Metin Adları: ÖMÜR BOYU MUTLULUK MEŞE İLE SAZ ÇOCUK VE RESİM BİR MASAL ÜLKESİNDE ANADOLU
	581.Okuduğu metni anlama ve çözümleme 2. Söz varlığını zenginleştirme 3.Planlı yazma 4. Farklı türlerde metinler yazma 5. Yazım ve noktalama kurallarını uygulama
	Metin Adları: BİR MEKTUP İSTANBUL LİSELİ KÜÇÜK HASAN BAYRAK ESKİCİ ATATÜRK’TEN ANILAR (Atatürkçülük) 1. Konuşma kurallarını uygulama 2. Okuma kurallarını uygulama 3.Okuduğu metni anlama ve çözümleme 4. Söz varlığını zenginleştirme 5. Hazırlıklı konuşmalar
	Metin Adları: BEYPAZARI BİR GÖL NASIL BİNGÖL OLDU? ANADOLU’DA BAHAR ATATÜRK VE MÜZİK DEVRİMİ
	591. Okuma kurallarını uygulama 2.Okuduğu metni anlama ve çözümleme 3. Okuduğu metni değerlendirme 4. Söz varlığını zenginleştirme 5. Kendini yazılı olarak ifade etme alışkanlığı kazanma 6. Yazım ve noktalama kurallarını uygulama 7. Planlı yazma
	Metin Adları: MAVİSİNİ YİTİRMİŞ YAŞAMAK ZAMANI KAZANMAK VEYA KAZANMAK KADININ SOSYAL VE SİYASİ HAKLARINI KAZANMASI ATATÜRK VE TARİHİMİZ( Atatürkçülük) KIRKİKİNDİLER ORMAN KÜSTÜ BİZE CENNET GÖLLER TEK TEK YOK OLUYOR 1. Söz varlığını zenginleştirme 2. Okuma
	60
	(MEB,2004)
	ONUNCU YIL MARŞI TRENDE SEMAVER EDİSON’UN ÇOCUKLUĞU ORTA OYUNU VERİMLİ İNSAN 29 EKİM KAVAK AĞACI ATATÜRK’ÜN FİKİR HAYATI GÜZ TÜRKÜSÜ TÜRKÜLER DOLUSU BİR ANNENİN MEKTUBU ATATÜRK VE TÜRK DİLİ ALIŞKANLIK TÜRKİYE
	61
	( MEB, 2008)
	Metin Adları: TATLI DİL YOLCU KONMAZ OTELİ BÜLBÜL İLE BAĞCI BİR İLETİŞİM BİÇİMİ OLARAK KARİKATÜR ATATÜRK( Atatürkçülük) ATATÜRK VE SANAT (Atatürkçülük) 1. Okuma kurallarını uygulama. 2. Okuduğu metni anlama ve çözümleme. 4. Söz varlığını zenginleştirme. 3
	Metin Adları: BİLMECE BAKARDIM GÜNEŞ AVUÇLARIMDA HAYATA AÇILAN KAPILAR
	62İYİMSERLİK KÖTÜMSERLİK 1. Okuma kurallarını uygulama. 2. Okuduğu metni anlama ve çözümleme. 3. Hazırlıklı konuşmalar yapma. 4. Söz varlığını zenginleştirme. 5. Okuma alışkanlığı kazanma. 1. Yazma kurallarını uygulama. 2. Planlı yazma. 6. Yazım ve noktal
	Metin Adları: ANADOLU’NUN CİRİT OYUNLARI MİRAS KEÇE KARADA YÜZEN DONANMA BOZKIRIN TEZENESİ MİLLİ KÜLTÜR ( Atatürkçülük) 1. Okuma kurallarını uygulama. 2. Okuduğu metni anlama ve çözümleme. 3. Hazırlıklı konuşmalar yapma. 4. Spor kültürü 5. Okuma alışkanlı
	63 1. Fiil kiplerinden zaman ve anlam kaymasıyla ilgili bilgi ve kuralları kavrama ve uygulama
	Metin Adları: SUSAYAN KONYA DENİZ HASRETİ YEŞİL GÖZLÜ KARDAN ADAM ATATÜRK VE TÜRK TİYATROSU( Atatürkçülük) SON KUŞLAR 1. Okuma kurallarını uygulama. 2. Okuduğu metni anlama ve çözümleme. 3. Hazırlıklı konuşmalar yapma. 4. Kendi konuşmasını değerlendirme 5
	Metin Adları: KOMŞUSUZLUK TÜRK DİLİ EMİNE TEYZE’NİN ÇİLEK REÇELİ MUSTAFA KEMAL’İN KAĞNISI ANADOLU’DA KONUKSEVERLİK
	641. Okuma kurallarını uygulama. 2. Sesini ve beden dilini etkili kullanma 3. Hazırlıklı konuşmalar yapma. 4. Söz varlığını zenginleştirme. 5. Okuma alışkanlığı kazanma. 1. Yazma kurallarını uygulama. 2. Planlı yazma. 6. Yazım ve noktalama kurallarını uyg
	65
	Bu bölümde sırası ile araştırmanın modeli, veri toplama teknikleri ve verilerin analizi ile ilgili açıklamalar yer almaktadır.
	Bu araştırmada 6. ve 7. sınıf Sosyal Bilgiler ve Türkçe öğretim programlarının karşılaştırılmasına yönelik nitel bir çalışma yapılacaktır. Bu tür araştırmalarda amaç sayılara ve sembollere dayalı genel kalıplar oluşturmak değil, oluşan bir durumun veya da
	66
	Bu araştırmada, veriler, doküman incelenmesi kullanılarak toplanmıştır. Kaynaklar Milli Eğitim Bakanlığı Sosyal Bilgiler eski ve yeni ders kitapları, Milli Eğitim Bakanlığı Türkçe yeni ders kitabı ayrıca daha fazla metin inceleyebilme amacıyla birden fazl
	67
	6
	Eski Sosyal Bilgiler ve Türkçe yıllık planları incelenmiş elde edilen sonuçların karşılaştırılması tablo halinde sunulmuştur. Karşılaştırma yapılırken yararlanılan kaynaklar; Başkent Üniversitesi Özel Başkent İlköğretim Okulu arşivinden temin edilen Sosya
	İlköğretim 6. Sınıf Eski Programda Sosyal Bilgiler Konuları ile Türkçe Ders Kitabı Metinleri
	15 - 19 22-26 Demokrasi
	Demokrasi- Kamuoyu ve Basın Yurdum ( Şiir)
	30 - 3 6-10 13- 17 20 - 24 27-31 Demokrasi- Kamuoyu ve Basın Okuma Zevki (Düz yazı) Kamuoyu ve basın- Eğitim ve Demokrasi- meslek ve meslek seçimi Konservatuara Giriş (Anı) Devlet - Vatandaş
	Vatandaşlık Hakları Geri Gelen Armağan (Öykü)
	68
	3-7 10-14 17 21 Çocuk Hakları – Coğrafya ve Dünyamız
	Coğrafya ve Dünyamız Temizlik Dünyamız ve Hareketleri Ben Bir Öğretmenim (şiir)
	1-5 8-12 15 – 19 22-26 29-31 Kıtalar ve Okyanuslar Resim Özel ve Matematik Konum Yol Üstü (gezi) Doğal Kaynaklar- Dünyadaki bazı canlı türlerinin yok oluş nedenleri
	Eğitimsiz Nüfuz ve İşsizlik Çocukluk (şiir) Bilim ve teknolojide meydana gelen gelişmeler Kırık At
	5-9 12-16 Uzayın Keşfi- Uzay Teknolojisi -Türklerin Anadolu’yu Yurt Edinmeleri Parayı Veren Düdüğü Çalar (fıkra) Anadolu’ya Türk Akınları- Malazgirt Savaşı – Anadolu Selçuklu Devleti Kuruluşu ve Yüks. Ceylan (hatıra) 19-23 Haçlı Savaşları –  Anadolu Selçu
	9-13 16-20 23-27 Moğollar ve Diğer Türk Devletleri Keloğlan ve Anası (masal) Babür- Akkoyunlu- Karakoyunlu- Altınorda- Timur Devleti Sokakta ( mektup) Devlet Yönetimi- Din ve İnanışlar- Sosyal ve Ekonomik Hayat- Yazı, Dil ve Edebiyat- Bilim ve Sanat
	1-5 8-12 15-19 22- 26 29-2 Yurdumuzda Nüfus ve Yerleşme Cici Semer ( mizah) Genel Nüfus Sayımları ve Sonuçları Umut (söyleşi) Yurdumuzda nüfusun Genel Dağılışı
	(sohbet) Yurdumuzda Nüfus Artışının Nedenleri Atasözleri Kırsal- Kentsel Yerleşme- Tarım Dil ( didaktik öykü)
	69
	5-9 12-16 19-23 26-30 Hayvancılık- Su Ürünleri- Orman Ürünleri Geçmişle Gelecek (sohbet) Maden ve Enerji Kaynakları Değirmenci ( öykü – tasvir) Sanayi- Ticaret- Turizm- Ulaşım- İletişim Yurdumuzda Eğitim ve Sanat
	Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu – Anadolu’nun Durumu Cıvıl Cıvıl (sohbet)
	3-7 10 - 14 17-21 24-28 Balkanların Durumu- Kayıların Anadolu’ya Gelişi- Marmara’da İlerleme Şoförler (gezi) Rumeli’ye Geçiş ve Yerleşme – Balkanlarda İlerleme Okumak (fıkra) Anadolu’da Türk Siyasi Birliğinin Kuruluşu İmece (gezi gözlem) Ankara Savaşı ve 
	31 - 4 7-11 Türk Birliğinin Yeniden Sağlanması – Balkanlarda İlerlemeye Devam Edilmesi Gözleme ( öykü) Edirne – Segedin An. Varna ve II. Kosova Sa. Türk Müziği ve Folkloru (biyografi)
	Tablo 4.1’de incelenen Sosyal Bilgiler müfredatında “Vatandaşlık ve İnsan İlişkileri” konuları hariç toplam 32 adet tarih içerikli başlıklar incelenmiştir. 6. sınıf eski müfredatında yer alan tarih konularının Türklerin Anadolu’ya gelişlerinden Osmanlı İm
	7010. yılını konu almıştır. Serbest okuma parçası ile birlikte toplam 10 adet tarih içerikli metinden söz edebiliriz.  Tarih içerikli metinlerin ise biyografi (4), şiir (2),  sohbet (1), anı (1), masal (1),  serbest (1) gibi türlerinden oluştuğu fark edil
	Eski Sosyal Bilgiler ve Türkçe yıllık planları incelenmiş elde edilen sonuçların karşılaştırılması tablo halinde sunulmuştur. Karşılaştırma yapılırken yararlanılan kaynaklar; Başkent Üniversitesi Özel Başkent İlköğretim Okulu arşivinden temin edilen Sosya
	712504-2300-2140-2354-2089 ve 2482 sayılı tebliğler dergisinden yararlanılarak hazırlanan 2003-2004 Türkçe yıllık planıdır.
	İlköğretim 7. Sınıf Eski Programda Sosyal Bilgiler Konuları ile Türkçe Ders Kitabı Metinleri
	15 - 19 22-26 Coğrafi Bölge- Bölüm ve Yöre
	Karadeniz Bölgesi Trende ( fıkra)
	30 - 3 6-10 13- 17 20 - 24 27-31 Marmara Bölgesi Semaver ( öykü) Ege Bölgesi Edison’un Çocukluğu (portre) Akdeniz Bölgesi Ortaoyunu (söyleşi) Güneydoğu Anadolu Bölgesi Verimli İnsan ( fıkra) Doğu Anadolu Bölgesi
	3-7 10-14 17- 21 İç Anadolu Bölgesi Kavak Ağacı ( öykü) Türkiye’nin Stratejik Konumu
	Türkiye’nin Jeopolitik Konumu ve Önemi Güz Türküsü (roman)
	1-5 8-12 15 – 19 22-26 29-31 İst. Fethi- Fethin Nedenleri ve Sonuçları - Batıda Gelişmeler Türküler Dolusu (şiir) Sırbistan, Mora… Alınması- Osm. Macar İliş. Osm. – Fransız İlişkileri Bir Annenin Mektubu (mektup) Osm. – Avus. İliş. – Osm. Denizlerde İlerl
	, Preveze S., Kıbrıs’ın Alınışı, İnebahtı S., Tunus’un Fethi, Akdeniz’in Türk Gölü Olması Alışkanlık (deneme) Hint Deniz Seferleri Nedenleri ve Sonuçları – Osmanlı Dev. Doğu ve Güneydoğu’ da İlerlemeleri – Osmanlı – Akkoyunlu İlişkileri Türkiye ( lirik şi
	72
	5-9 12-16 19-23 Osm. – İran İliş. – Osm – Memlük İliş. En İyi Dost Avrupa’da Yenilikler, Yeni Buluşlar ve Sonuçlar – Rönesas ve Reform Neden ve Sonuçları Dostluk ( deneme) Aydınlanma Çağı- Sanayi İnkılâbı – 17. ve 18. yy’da Osm. Dev. Doğu Siyaseti – Osm. 
	9-13 16-20 23-27 Osm.- Leh. – Ven. İliş. – İç İsyanlar – Yenilik Hareketleri Bodrum (gezi yazısı) 18. yy’da Osm- Avus- Rusya- Fransa ve İran İliş. Ay (deneme) Yenileşme Hareketleri- Lale Devri- Islahat Hareketleri- 19. ve 20.yy’da Osm- Fran. İhtilali
	1-5 8-12 15-19 22- 26 29-2 Sırp- Yunan İsyanları, Mısır ve Boğazlar Sorunu- Kırım Savaşı ve Sonuçları
	1877-1878 Osm- Rus Savaşları – Ermeni Meselesi Çalışma ve Başarı (konferans) 19 yy’da Yenilikler – II. Mahmut Dönemi Yenilikleri- Tanzimat ve Islahat Hareketleri Son Kuşlar (öykü) I. ve II. Meşrutiyet Trablusgarb Savaşı- Balkan S
	I. Dünya Savaşı Nedenler- Cepheleri- Sonuçları Aslanla Fare (fabl)
	5-9 12-16 Osmanlı Kültür ve Uygarlığı Wilhem Tell (tiyatro) Hukuk Sistemi- Sosyal ve Ekonomik Yaşam- Bilim ve Sanat Atatürk ve Türk Tiyatrosu (inceleme) 19-23 26-30 Yurdumuzun Komşuları- Bul. , Yun., Suriye
	Irak, İran, Azerbaycan – Nah., Erm., Gürc. Bir Araba Karpuz (öykü)
	73
	3-7 10 - 14 17-21 24-28 KKTC – Türk Dünyası- Kaz., Türkm., Özb., Kır. Çalışma Zevki (Roman) Asya’da Türklerin Yaşadığı Ülkeler
	Avrupa’da Türklerin Yaşadığı Ülkeler
	Avrupa’da Türklerin Yaşadığı Ülkeler
	31 - 4 7-11 Avrupa’da Türk Topluluklarının Yaşadığı Diğer Yerler- Türkiye Dışında Yaşayan Vatandaşlarımız - Ulusal ve Uluslar arası Kuruluşlar- Yurdumuzda Sosyal Yardım Kur. İrade Gücü (fıkra)
	Uluslar arası Kuruluşlar- Türkiye’nin Üyesi Olduğu Kuruluşlar İstanbul’u Dinliyorum Gözlerim Kapalı (şiir) Tablo 4.2’de incelenen Sosyal Bilgiler müfredatında “Vatandaşlık ve İnsan İlişkileri” konuları hariç toplam 58 adet tarih içerikli başlıklar incelen
	74Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı” için günün kutlanması ve önemini belirtmek üzere programda yer almıştır. Sosyal Bilgiler programında belirli gün ve haftalara kaynaklık edebilecek herhangi bir konunun geçmediği görülmektedir. Ancak bu günler müf
	2009 basımlı MEB Öğretmen Kılavuz Kitaplarında yer alan Sosyal Bilgiler 2009 – 2010 Yıllık Planı ile Türkçe Dersi 2009- 2010 Yıllık Planı incelenmiştir. Yeni Sosyal Bilgiler ve Türkçe yıllık planları incelemesinden elde edilen sonuçların karşılaştırılması
	İlköğretim 6. Sınıf Yeni Programda Sosyal Bilgiler Konuları ile Türkçe Ders Kitabı Metinleri
	Yeni Okul Yeni Fırsatlar Çocuk Kitaplığında Sabah Tartışması ( Hikâye) Bilimsel Araştırma Yapıyorum Okuma Üstüne ( Deneme)
	Haklarımız Sorunlarımızın Çözümünde Anahtardır Okuma Kültürü Türkiye Cumhuriyeti’nin Sosyal ve Etkin Vatandaşıyım En İyi Arkadaş( Tiyatro) Atatürk ve Sosyal Bilimler En İyi Arkadaş Dünyayı Keşfediyoruz Kitap Kuşum Uçuverdi (Hikâye) Dünya Kâğıt Üzerinde Ki
	75
	Dört Mevsim Türkiye Dört Mevsim Geçmişten Günümüze Yerleşme Atatürk ve Onun Büyük Eseri Kimler Geldi Kimler Geçti
	Doğu İle Batı Arasındaki Köprü Ömür Boyu Mutluluk (Hikâye) İlk Türk Devleti Meşe İle Saz ( Fabl)
	Yazıtlardaki Uygarlık Çocuk ve Resim  ( Şiir) Uygarlığa Adını Verenler Bir Masal Ülkesinde Anadolu  (Masal) İslamiyet Doğuyor Bir Masal Ülkesinde Anadolu Cebelitarık’ın İki Yakası Bir Mektup ( Mektup) Türklerin Yeni Yaşamı Bir Mektup
	Orta Asya’dan Anadolu’ya
	Geleneklerimiz Göreneklerimiz İstanbul Liseli Küçük Hasan Nereden Nereye
	Ayran İçelim
	Vergim Bana Dönüyor Eskici Enerji Kaynakları
	Çayın Hikâyesi Atatürk’ten Anılar Mesleğimizi Seçerken Beypazarı ( Gezi Yazısı) Dünyanın Neresindeyiz Beypazarı Aldıklarımız Sattıklarımız
	76
	Kültürler Arası Köprüler Anadolu’da Bahar  ( Şiir) Birlikteyiz Anadolu’da Bahar Demokrasi İle
	Yaşayan Demokrasi Atatürk ve Müzik Devrimi Belgelerin Dili Zamanı Kazanmak veya Kaybetmek ( Deneme)
	Temel Haklarımız. Mavisini Yitirmiş Yaşamak (Deneme) Eşitliğe Doğru
	Yaşamın İçinde Sosyal Bilimler
	İlerlemenin Sınırı Yoktur Kırkikindiler ( Gezi Yazısı)
	Tıp ve Yardımlaşma Korsana Hayır Orman Küstü Bize (Deneme) Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir Cennet Göller Tek Tek Yok Oluyor ( Haber) Tablo 4.3’de incelenen Sosyal Bilgiler müfredatında “İletişim ve İnsan İlişkileri” konuları hariç toplam 25 adet tarih iç
	77İncelenen toplam 26 metin içerisinde toplam 10 adet tarih içerikli metnin bulunduğu görülmektedir. Bu durum tarih konularının 6. sınıf Türkçe yeni ders kitaplarında % 38.46 oranında yer kapladığı görülmektedir. Bu oranın fazlalığı hiç kuşkusuz yeni prog
	78
	2009 basımlı MEB Öğretmen Kılavuz Kitaplarında yer alan Sosyal Bilgiler 2009 – 2010 Yıllık Planı ile Türkçe Dersi 2009- 2010 Yıllık Planı incelenmiştir. Yeni Sosyal Bilgiler ve Türkçe yıllık planları incelemesinden elde edilen sonuçların karşılaştırılması
	İlköğretim 7. Sınıf Yeni Programda Sosyal Bilgiler Konuları ile Türkçe Ders Kitabı Metinleri
	İletişim “ Benimle” Başlar Tatlı Dil ( Söyleşi) Meraklı Gözler TRT’de Yolcu Konmaz Oteli (Tiyatro)
	Özgürlükler Üzerine Panel Yapıyoruz Bülbül İle Bağcı(Masal) Atatürk ve İletişim Bir İletişim Biçimi Olarak Karikatür (Deneme) Nerede Yaşıyoruz Atatürk( Şiir)
	Niçin Sayılıyoruz?
	Merhaba, Doyduğum Toprak
	Devlet Vatandaş El Ele Bilmece (Tiyatro) Anadolu Anayurt Bakardım Güneş Avuçlarımda ( Şiir) Kuruluş Hayata Açılan Kapılar (Deneme)
	79
	Osmanlıda Bir Merkez Hayata Açılan Kapılar Osmanlı Devleti Yeni Başkentinde İyimserlik Kötümserlik (Söyleşi) Osmanlı Deniz İmparatorluğu İyimserlik Kötümserlik Farklı Kültürler Bir Arada Yaşadı
	Seyyahların Gözünden Osmanlı Kültürü Anadolu’nun Cirit Oyunları
	Yolumuz Sivas’a Düştü Etkiledik, Etkilendik Ama Nasıl? Miras Keçe ( Hikâye) Etkiledik, Etkilendik Ama Nasıl? Yenilikler ve Osmanlı Devleti Miras Keçe Toprak Ana
	Devletler Nasıl Gelişir? Bozkırın Tezenesi (Biyografi) Kas Gücünden Makine Gücüne Geçiş Bozkırın Tezenesi Hiç Bitmeyen Destek
	Nasıl Eğitim Gördüler Milli Kültür Mesleğimi Nasıl Seçmeliyim? Susayan Konya( Gezi Yazısı) Buluşların Serüveni Susayan Konya Söz Uçar Yazı Kalır Deniz Hasreti (Şiir) Bilim Mirası Deniz Hasreti
	80
	Değişim ve Gelişim Yeşil Gözlü Kardan Adam (Hikâye) Kurultaydan Meclise
	Cumhuriyetin Bekçilerine Atatürk ve Türk Tiyatrosu Yönetimin Özü Çevre Yasası Hükümetlerin Tasası Son Kuşlar ( Hikâye)
	İzci Daima Hazırdır Komşusuzluk ( Söyleşi) İki Kurşun İki Milyon Ölü
	Osmanlı Devleti Kimin Yanında? Türk Dili Barış Nasıl Korunacak Emine Teyze’nin Çilek Reçeli ( Hikâye)
	Dünya Hepimizin Başka Dünya Yok
	Neden Yaşatmalıyız?
	Tablo 4.4’de incelenen Sosyal Bilgiler müfredatında “İletişim ve İnsan İlişkileri” konuları hariç toplam 36 adet tarih içerikli ana ve alt başlıklar incelenmiştir. “Anadolu, Anayurt” adlı konudan “ Yenilikler ve Osmanlı” adlı konuya kadar ki süreçte zaman
	81çıkarak 7. sınıf yeni müfredatında yer alan tarih konularının belli bir zaman aralığı içerisinde ele alınmadığı söylenebilir. İncelenen toplam 25 metin içerisinde toplam 9 adet tarih içerikli metnin bulunduğu görülmektedir. 7. sınıf yeni ders kitabında 
	82öğretmenlerine ve derslerine verilmektedir. Tablo 4.1, 4.2, 4.3 ve 4.4’de incelenen sonuçlardan elde edilen bulgular sonucunda Sosyal Bilgiler müfredatının “ Belirli Gün ve Haftalar”ın kutlanmasına uygun olmadığı görülmektedir.
	1997-1998 öğretim yılında Milli Tarih, Milli Coğrafya ve Vatandaşlık Bilgileri diye üç ayrı ders kaldırılarak; yerine disiplinler arası ve çok disiplinli bir program yaklaşımı ele alan Sosyal Bilgiler adı ile ilköğretim ikinci kademelerinde okutulmaya baş
	83Dış dünya gerçekliğinin bireye aktarılmasını amaçlayan öğrenme yaklaşımı ile hazırlanan Sosyal Bilgiler eski programında sınıf içerisinde öğretme, tüm bildiklerini öğrencilere aktarmakla sorumludur. Program,  öğretmen merkezli olarak oluşturulmuştur. Öğ
	Eğitimin sekiz yıla çıkarılmasından önceki İlköğretim okulları Türkçe Eğitim Programında okuma, dilbilgisi, anlatım gibi etkinliklerde “konu” önemli derecede yer tutmaktaydı. Konuların sınıf düzeylerine göre ele alınıp işlenmesi ve bir takım bilgilerin ak
	84Türkçe dersi kendi içinde bir bütünlük taşır. Uygulamada kolaylık olsun diye okuma, anlama, anlatım, dilbilgisi, yazım gibi bölümlere ayrılmış görünen etkinlikler arasında sıkı bir bağlantı bulunmalı ve bu etkinliklere birbirini tamamlayıcı birer öğe ol
	85Türkçe derslerinde, öteki derslerde olduğu gibi, kesin olarak ezbercilikten kaçınmak gereklidir. Türkçe öğretiminde başarı sağlanabilmesi için bir takım kuralların, tanımların öğretilmesi ezberletilmesi hiçbir anlam taşımaz. Bir öğrencinin, noktanın ve 
	Milli eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan 6. ve 7. sınıf Sosyal Bilgiler Öğretmen Kılavuz Kitabı ( MEB, 2009), Sosyal Bilgiler dersinin 21. yy’ daki gösterimini açıklayarak başlamış ve önceki Davranışçı öğrenme anlayışına uygun hazırlanan programın; Öğ
	862. Öğrencilerin gelecekteki yaşamlarına ışık tutarak bireylerden beklenen niteliklerin geliştirilmesine duyarlılık gösterir. 3. Bilgi, kavram, değer ve becerilerin gelişmesini sağlayarak öğrenmeyi öğrenmenin gerçekleşmesini ön planda tutar. 4. Öğrencile
	87Öğrencinin bilgiye ulaşmasını amaçlayan bu yeni programda öğretim tekniklerinde altı şapkalı düşünme tekniği, balık kılçığı tekniği,  beyin fırtınası, kavram haritaları oluşturma gibi tekniklerle zenginleşme meydana gelmiştir. Gelişen teknoloji ve bilgi
	Sosyal Bilgiler Öğretim Programı 6. Sınıf Üniteleri, Doğrudan Verilecek Becerileri ve Ünitelerin Doğrudan Verilecek Değeri
	88Tablo 4. 1’i incelediğimizde üniteler ile beraber ünitelerin içeriğine uygun olarak öğrenme alanlarının da belirlendiği görülmektedir. Tamamen tarih içerikli olan “ İpek Yolu’nda Türkler” ünitesinin öğrenme alanı “ Kültür ve Miras”tır. Burada “Kültür ve
	ünitesinde doğrudan verilecek beceri olarak bilimsel genellemeler yapma olduğunu görüyoruz. Genellemelerin öğretimi Sosyal Bilgiler öğretiminin kalbini oluşturur. Genelleme yapma ile öğrencilerin somut örneklerden yola çıkarak soyut düşüncelere vardığı ka
	ile Doğal çevreye duyarlık becerisinin verilmesi ile doğada bulunan dengenin bozulması insanın yaşam süresini, yaşam kalitesini ve sağlığını olumsuz etkileyeceğini fark etmesi hedeflenmiştir. Yine adı geçen ünite ile öğrencilerden kendi seviyelerine uygun
	ile Kültürel mirasa duyarlık değeri verilerek öğrencilerin Anadolu’nun tarih boyunca birçok uygarlığın beşiği olduğuna kanıtlar göstermesi beklenmektedir. Adı geçen ünite ile girişimcilik becerisi verilerek öğrencilerin; risk almaktan korkmayan, hızlı kar
	ile öğrencilerin John Dewey’ in yansıtıcı düşünme modelini örnek alarak araştırma becerisi kazandırılmaya çalışılmaktadır. Ayrıca öğrenciye sorumluluk değeri verilerek sorumluluk sahibi bireyler yetiştirilmek hedeflenmiştir. Beşinci ünite olan “
	ile öğrencilerin ham verilerden, kanıtlardan ya da örneklerden çıkarımda bulunma becerisine sahip olması hedeflenmiştir. Aynı ünite ile öğrencilere toplumda dayanışma ve bağlılığın sonucu olarak ortaya çıkmış bir tutumu, yardımseverliği, Türk milletinin k
	ile öğrenciye sosyal katılım becerisi kazandırmak hedeflenmiştir. Bu beceri ile öğrenciler yaşamları boyunca toplum ile
	89ilgili kamusal sorunların çözümünde, sivil toplum kuruluşlarında etkili bir vatandaş olacaktır. Son ünite olan “
	ile öğrencilerde yaratıcılık becerisi geliştirilmiştir. Ve adı geçen ünite ile birlikte Atatürk’ün ifadelerinden örnekle çalışmayı sevme, çalışmaya istekli olma değerleri verilmiş olduğu görülmektedir.
	Sosyal Bilgiler Öğretim Programı 7. Sınıf Üniteleri ve Becerileri ÜNİTELER BECERİLER ÖĞRENME ALANI ÜNİTENİN DOĞRUDAN VERİLECEK DEĞERİ 1. İLETİŞİM VE İNSAN İLİŞKİLERİ İletişim Birey ve Toplum Farklılıklara saygı 2. ÜLKEMİZDE NÜFUS Grafik hazırlama İnsanlar
	4. EKONOMİ VE SOSYAL HAYAT Tarihsel empati Üretim, Dağıtım ve Tüketim Dürüstlük 5. ZAMAN İÇİNDE BİLİM Zaman ve kronolojiyi algılama Bilim, Teknoloji ve Toplum Bilimsellik 6. YAŞAYAN DEMOKRASİ Karar verme Güç, Yönetim ve Toplum Adil olma 7. ÜLKELER ARASI K
	Tablo 4.6’yı incelediğimizde tamamen tarih içerikli olan “ Türk Tarihinde Yolculuk” ünitesinin öğrenme alanı “ Kültür ve Miras”tır. Burada “Kültür ve Miras”tan kasıt edilen milli tarihimizdir. Tablo 4.5 ve 4.6’yı karşılaştırdığımızda öğrenme alanlarının 6
	90
	ünitesinde konular ve yapılan etkinlikler yardımıyla öğrencilere farklılıkları tanıma, farklılıklara saygı durma duygudaşlık kurma ve çatışma çözme becerilerinin kazandırılması da kişiler arasında olumlu ilişkiler kurma ve geliştirmede son derece önemli o
	ise Nüfus grafiklerini, piramitlerini, nüfus yoğunluğu bulma ve tablolardan okuya bilme becerisine yönelik etkinlikleri kapsamasından dolayı bu ünitede doğrudan verilecek değerin grafik hazırlama olduğunu görmekteyiz. Aynı ünite Toprak kavramını üzerinde 
	ünitesinde doğrudan verilecek becerinin Tarihsel Olgular ve Yorumları Ayırt Etme, Türk devletlerinden miras kalan edebi, minyatür, mimari, çini, müzik eserlerine sahip çıkmayı onlara değer vermeyi amaçlayan ünitede doğrudan verilecek değer ise Estetik ola
	ünitesinde maddede dürüstlük, duyguda dürüstlük, sözelde dürüstlük ve davranışta dürüstlük boyutları ile öğrenciye doğrudan verilecek değerin dürüstlük olduğu görülmektedir. Tarihten örnekler verilerek üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonom
	ünitesinde takvim bilgisi, zamanları ayırt etme, zaman ifadelerini doğru kullanma, kronolojik sıralama yapma, zaman şeridindeki veriyi yorumlama ve zaman şeridi oluşturma kazanımlarından yola çıkarak doğrudan verilecek becerinin zaman ve kronolojiyi algıl
	ünitesinde ise tabloya göre doğrudan verilecek beceri olarak adil olmayı görüyoruz. Değer karar verme becerisinin ise doğrudan verilecek değer olduğunu görmekteyiz. Programın son ve 7. ünitesi olan “
	ünitesinde ise tarih konuları içerisinde var olan kalıp yargıları fark etme becerisinin doğrudan verilecek beceri olarak ele alındığını ayrıca silahlaşma,
	91kişiler arası ve uluslar arası barış ve sanat, spor, kültürel etkinliklerle dostlukların gelişmesi temel alınarak son ünitede öğrencilere doğrudan verilecek değer olarak barış ala alındığı görülmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı, TTKB Öğretmenler Portalın
	Sekiz yıllık ilköğretim sürecinde Türkçe öğretiminden beklenen, öğrencinin okuma, dinleme/izleme, konuşma ve yazma becerilerini dilin kurallarına uygun olarak geliştirmesidir. Öğrenci bu dönemde, 1-5. sınıflarda öğrendiklerini, seviyesine uygun Türk ve dü
	92ulaşmaları, üretme ve tartışma etkinliklerine katılmaları, farklı araştırma yöntem ve tekniklerini kullanmaları, olay ve durumları kendi deneyimlerinden hareketle doğru olarak anlamaları, disiplinler arası bir bakış kazanmaları Türkçe Dersi Öğretim Prog
	http://ttkb.meb.gov.tr/ogretmen)Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan 6. ve 7. sınıf Türkçe Öğretmen Kılavuz Kitabında( MEB, 2009), Türkçe ders kitaplarının öğrenci merkezli öğrenme yaklaşımına uygun etkinlik temelli olarak hazırlandığı belirtilmek
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	Girişimcilik Yapılandırmacı ve Çoklu Zekâ Kuramı esas alarak hazırlanan Türkçe yeni öğretim programında öğrenci ölçme ve değerlendirmesinde, yalnızca öğrenme sonucu değil, öğrenme süreci de ele alınmıştır. Yazılı sınavlar dışında, ders içi etkinliklere ka
	1980’li ve 1990’lı yıllarda Sosyal Bilgiler öğretim programı tek disiplinli desene uygun olarak hazırlanmıştır.  Genel olarak tek disiplinli hazırlanan Sosyal Bilgiler eski programında, konular tarih ve coğrafya üniteleri ayrı ayrı ele alınmış ayrıca prog
	94
	6. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Eski ve Yeni Öğretim Programının Bazı Değişkenler Açısından Karşılaştırılması 6. sınıf Sosyal Bilgiler Eski Programı 6. sınıf Sosyal Bilgiler Yeni Programı Üniteler Özel Amaç Sayısı Öngörülen ders saati Üniteler Kazanım Sayı
	6 12
	1997-1998 Öğretim yılından itibaren uygulanmasına başlanan İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı 4, 5, 6 ve 7. sınıflarda haftada üçer saat olmak üzere, her sınıf için 36 haftada toplam 108 saatlik bir süre öngörülerek hazırlanmıştır( Güngördü
	95
	Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Eski ve Yeni Öğretim Programının Bazı Değişkenler Açısından Karşılaştırılması7. sınıf Sosyal Bilgiler Eski Programı 7. sınıf Sosyal Bilgiler Yeni Programı Üniteler Özel Amaç Sayısı Öngörülen ders saati Üniteler Kazanım Sayısı Ö
	7. Sınıf Sosyal Bilgiler dersi eski ve yeni öğretim programının bazı değişkenler açısından karşılaştırılması yapılırken en belirgin farklılık eski programda Sosyal Bilgiler dersi yanında Vatandaşlık ve İnsan Hakları dersinin ayrı bir ders olmasıdır. Oysak
	96işlenmekte, Türklerin Anadolu’ya gelişinden Osmanlı Devleti’nin Yıkılışına kadar olan bölüm ise 7. sınıf programında işlenmektedir. Hem eski hem de yeni programda konuların genişleyerek bir sonraki yıla devam ettiği görülmektedir. Ayrıca Demokrasi kavra
	97Programları değerlendirme boyutu açısından ele alındığında eski programın sonuca yönelik değerlendirme sitemini benimsediğini görebiliriz. Yeni programda ise sonucun yanı sıra, öğrenme ve öğretme etkinlikleriyle ortaya çıkan süreç de önemlidir ve değerl
	Eski ve yeni Türkçe öğretim programlarına bakıldığında her iki programında bireylere dört temel beceriyi kazandırmaya çalıştığı görülür. Bunlar: dinleme/izleme, konuşma ve yazmadır. Ayrıca bu temel dil becerilerini destekleyen Türkçenin yapısını oluşturan
	98okuma ve yazma alanlarında becerilerini geliştirmelerini ve Türkçeyi güzel ve etkili kullanmalarını amaçlanmaktadır. Ancak bu amaçlar konuları kavramak ile sınırlı kalmamış öğrencilerin; eleştirel düşünebilen, girişimci, araştırma becerisine sahip şekil
	99düzenlemek ve listeyi güncellemek, öğrencilerin ödevlerine ve çalışmalarına nasıl yardımcı olacakları konusunda ailelere bilgi vererek birlikte hazırlanan çalışma planının uygulanmasını sağlamaktır (Tazebay, Çelenk, 2008, 18). Geleneksel öğretim ile akt
	100Eski Türkçe müfredatında yer alan konuların işlenmesinde ders kitabı, tahta, televizyon, video gibi araçlar kullanılırken yeni müfredatla birlikte araç gereçler projeksiyon aleti, tepegöz makineleri, bilgisayar sunuları, internet gibi teknolojik ürünle
	6. Sınıf Sosyal Bilgiler dersi eski öğretim programında yer alan altı ünitelerin üç ünitesi tarih, bir ünitesi vatandaşlık bilgisi, üç ünitesi ise coğrafya ile ilgilidir. Programın başlangıç ünitesi Vatandaşlık Bilgisi içerikli olan “Demokratik Hayat” tır
	101 3- Sosyal ve ekonomik hayat 4- Yazı, dil ve edebiyat 5- Bilim ve Sanat Programda “Türkiye Tarihi” ünitesinin özel amaçları şöyle belirtilmiştir. 1. “Türkiye Tarihi” ünitesinde geçen kavramların anlam bilgisi 2. Türklerin Anadolu’yu yurt edinmeleri ile
	102A. Moğollar B. Altın – Ordu Devleti C. Timur Devleti D. Akkoyunlular E. Karakoyunlular F. Kültür ve Uygarlık 1- Devlet yönetimi 2- Din ve inanış 3- Sosyal ve ekonomik hayat 4- Yazı, dil ve edebiyat 5- Bilim ve Sanat Programda “Moğollar ve Diğer Türk De
	103 a- Marmara Bölgesinde ilerleme/ fetihler b- Rumeli’ye geçiş ve burada yerleşme 3- Balkanlarda ilerleme a- Edirne’nin fethi b- Sırp Sındığı Savaşı c- I. Kosova Savaşı ç- Niğbolu Savaşı 4- Anadolu’da Türk siyasal birliğin kurulması 5- Ankara savaşı ve s
	104vurgusu bu geniş tarih denizinde pek de önemli durmamaktadır. Diğer ünitelerde olduğu gibi bu ünitenin de amaçları “Bilişsel Alan Hedefleri” içinde Bilgi ve Kavrama düzeylerinde kalmıştır.
	İlköğretim 7. Sınıf Sosyal Bilgiler dersi eski öğretim programında yer alan toplam yedi ünitenin ilk ve son ünitesi hariç diğer beş ünite tarih konuları ile geniş kapsamlıdır. 6. Sınıf Sosyal Bilgiler dersi programının bittiği yerden başlıyor 7. Sınıf Sos
	1052. İstanbul’un fethi ile ilgili olgular bilgisi 3. İstanbul’un fethi ile ilgili olguları açıklayabilme 4. Osmanlı Devleti’nin batıdaki ilerlemeleri ile ilgili olgular bilgisi 5. Osmanlı Devleti’nin batıdaki ilerlemeleri ile ilgili olguları açıklayabilm
	1061. “Avrupa’da Yenilikler” ünitesinde geçen kavramların anlam bilgisi 2. Avrupa’da Yeniliklerle ilgili olgular bilgisi 3. Avrupa’da Yeniliklerle ilgili olguları açıklayabilme 4. Avrupa’daki yeniliklerin önemini kavrayabilme 5. Avrupa’da yeniliklerin yap
	1077. Yenileşme hareketleri ile ilgili temel olguları açıklayabilme 8. “17. Yüzyılda Osmanlı Devleti” ünitesi ile ilgili haritaları okuyabilme Osmanlı Tarihi konuları 7. sınıf Sosyal Bilgiler programında yükselişten yıkılma dönemine kadar ele alınmaktadır
	108Programda “19. ve 20. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti” ünitesinde yer alan özel amaçlar şöyle sıralanmaktadır: 1. “19. ve 20.  Yüzyıllarda Osmanlı Devleti” ünitesinde geçen kavramların anlam bilgisi 2. Fransız İhtilalı ile ilgili olgular bilgisi 3. Fransız
	1091- Eğitim ve Öğretim 2- Bilim 3- Sanat Genel çerçevede ilköğretim 7. sınıf Sosyal Bilgiler dersi eski öğretim programında yer alan tarih üniteleri ve özel amaçları Osmanlı Tarihinin Yükseliş- Dağılma- Gerileme ve Yıkılış dönemlerinden oluştuğu yani yak
	Talim Terbiye Kurulunun 1992- 1993 ders yılından itibaren beş yıl süre ile ders kitabı olarak kabul ettiği Bahri Gürer imzalı “ Güzel Dilimiz Türkçe” ders kitabında yer alan metinlerden tarih içerikli olanları şöyledir: 1. Atatürk’ün Hayatı 2. Atatürk 3. 
	110döneminden kalan eserleri tanıtılmakta, ilin tarihimize şan ve övünç eklediği vurgulanmaktadır. “ Ankara’dan” adlı metinde Ankara’nın Milli Mücadele Caddesi’nin adını nereden aldığı ve Mustafa Kemal’in Kurtuluş Savaşı’ndaki başarısı anlatılmaktadır. Ar
	1111. Yurdum 2. Yurt Sevgisi 3. Atatürk’ün Hayatı 4. Bugün 5. Ergenekon Destanı 6. Ergenekon Destanı ( Serbest) 7. Atatürk’ün Son Günleri 8. Atatürk ve Öğretmen 9. Gelmişle Gelecek Ders kitabındaki metinler incelendiğinde vatan sevgisi teması ile “Yurdum”
	112alınmıştır. “ Atatürk’ün Kişiliği” adlı metnin dipnotunda Atatürk’ün Soyadı devrimi vurgulanmıştır.“Türk Müziği ve Folkloru” adlı metinde Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk folkloruna verdiği önem vurgulanmıştır. Yukarıdaki ders kitabında ele alınan “ Oğuz 
	MEB yayınları Temel Eğitim Okulları 6, 7, 8. Sınıf Türkçe Öğretmen Kılavuzunda 7. sınıf Türkçe ders kitabında yer alan metinlerden tarih içerikli olanları şöyledir:
	1131. Atatürk’ün Kişiliği 2. Yeni Türkiye 3. Mustafa Kemal’in Kağnısı 4. Türküler Dolusu 5. Atatürk Diyor Ki 6. Eski Kıyafetler 7. Anadolu ve Tarih 8. Conkbayırı Taaruzu 9. Adsız Tepe, Üç Şehitler Tepesi 10. Gaziantep 11. Kahramanlar 12. İstanbul’un Fethi
	1142000 Mahir Yayınları basımlı 7. sınıf Türkçe dersi eski öğretim programında yer alan metinlerde tarih konularının sıralanışı şöyledir: 1. Onuncu Yıl Marşı 2. 29 Ekim 3. Atatürk’ün Fikir Hayatı 4. Atatürk ve Türk Dili 5. Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir
	1159. Gazeteci Hasan Tahsin Programda yukarıda verilen metinlerle ilgili özel amaçlar şöyle sıralanmaktadır: 1. Öğrencilere Atatürk’ün düşünce yaşamını kavratabilmek 2. Atatürk’ün Kişiliğini ve özelliklerini kavrayabilmek 3. Öğrencilerin ulusal duygusunu 
	Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığınca hazırlanan Sosyal Bilgiler Programında yer alan üniteler Tarih ve Coğrafya olarak birbirinden bağımsız olarak ele alınmadığından yaklaşık tüm ünitelerde tarih konusu yer almaktadır. Bununla birlikt
	116Atatürk’ün ülkemizde sosyal bilimlerin geliştirilmesi için yaptığı uygulamalara örnekler verir. B) İnsanlar, Yerler ve Çevreler öğrenme alanı ile 2. ünite olan “ Yeryüzünde Yaşam” ünitesi genel hatlarda coğrafi bilgilerle örüntülüdür. Ancak ünitenin so
	1176- Cebelitarık’ın İki Yakası 7- Türklerin Yeni Yaşamı 8- Orta Asya’dan Anadolu’ya 9- Geleneklerimiz Göreneklerimiz “İpek Yolunda Türkler” ünitesinde yer alan tarih konuları ile ilgili kazanımlar şöyledir: 1- Destan, yazıt ve diğer belgelerden yararlana
	1181- Demokrasi İle a- Hangi Yönetim Daha Demokratik 2- Yaşayan Demokrasi a- Tarihten Günümüze Demokrasi Yolculuğu 3- Belgelerin Dili 4- Eşitliğe Doğru “Hangi Yönetim Daha Demokratik” alt başlığında belli başlı yönetim biçimleri tarihin belli dönemleri ör
	119İlköğretim 6. Sınıf Sosyal Bilgiler dersi yeni öğretim programında yer alan tarih üniteleri amaçlarına yönelik bulguları incelediğimizde konu ve kazanım sayısının azalmasına karşın içeriğin haylice yüklü olduğu görülmektedir. Programda ağır içerik için
	Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığınca hazırlanan Sosyal Bilgiler Programında yer alan üniteler Tarih ve Coğrafya olarak birbirinden bağımsız ele alınmadığından yaklaşık tüm ünitelerde tarih konusu yer almaktadır. Özellikle 7. sınıf Sos
	120B) Tamamen Türk Tarihinin belli başlı konularından oluşan, Kültür ve Miras öğrenme alanı ile “ Türk Tarihinde Yolculuk” ünitesindeki tarih konularının sıralanışı şöyledir: 1- Anadolu, Ana Yurt a- Türkiye Selçuklu Devleti b- Haçlı Seferleri 2- Kuruluş a
	nin hatta Ziraat Bankasının temelini oluşturan
	tanıtılmıştır. “Türk Tarihinde Yolculuk” ünitesinde yer alan tarih konuları ile ilgili kazanım şöyledir: 1- Türkiye Selçukluları Dönemi’nde Türklerin siyasal mücadeleleri ve kültürel faaliyetlerinin Anadolu’nun Türkleşme sürecine katkılarını değerlendirir
	121 kanıtlar gösterir. 5- Şehir incelemesi yoluyla, Türk kültür, sanat ve estetik anlayışındaki değişim ve   sürekliliğe ilişkin kanıtlar gösterir 6- Osmanlı, Avrupa ilişkileri çerçevesinde kültür, sanat ve estetik anlayışındaki etkileşimi fark eder. 7- S
	1225- Tarihsel süreçte düşünceyi ifade etme ve bilim özgürlüklerini bilimsel gelişmelerle ilişkilendirir. D) Üretim, Dağıtım, Tüketim öğrenme alanı ile dördüncü ünite olan “ Ekonomik ve Sosyal Hayat” adlı ünitede yer alan tarih konu ve alt başlıkları şöyl
	i benzerlik ve farklılıkları açısından değerlendirilmiştir. Avrupa’da Ortaçağ ile başlayan
	ile Osmanlı Devleti’nin uyguladığı
	tanıtılmıştır. “Devletler Nasıl Gelişir?” adlı konuda Tarihte birçok uygarlığın ekonomik olarak kalkınmasını sağlayan “
	tanıtılmıştır. “Kol Gücünden Makine Gücüne Geçiş” adlı konuda
	nin etkileri, sonuçları ve önemi vurgulanmıştır. “Hiç Bitmeyen Destek” adlı konuda Türklerin tarih boyunca kurduğu ve çeşitli alanlarda faaliyet gösteren teşkilatlarına örnekler verilmiştir. “Nasıl Eğitim Gördüler?” adlı konuda Türklerde eğitim tarihi anl
	tanıtılmıştır. “Ekonomik ve Sosyal Hayat” adlı ünitede yer alan tarih konuları ile ilgili kazanımlar şöyledir: 1- Üretim ve yönetimde toprağın önemini tarihten örneklerle açıklar. 2- Kaynakların, ürünlerin ve ticaret yollarının devletlerin gelişmesindeki 
	1234- Vakıfların çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rolüne tarihten ve günümüzden örnekler verir. 5- Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır. Güç, Yönetim ve Toplum öğrenme alanı ile altıncı ünite o
	1242- Düşünce, sanat ve edebiyat ürünlerinin, doğal varlıkların ve tarihi çevrelerin ortak miras öğesi olarak yaşatılmasında insanlığın sorumluluğunun farkına varır. Tarih bakımından hayli zengin olan İlköğretim 7. Sınıf Sosyal Bilgiler dersi yeni öğretim
	Tarih adı verilen bir akademik disiplin, aynı zamanda okullarda “ tarih” diye adlandırılan bir derstir. Tarihi bilgi o kadar çoktur ve gelişmektedir ki bunların hepsini öğretmeye imkân yoktur. Kaleler yıkılmış, savaşlar zaten bitmiştir. Onları tekrar inşa
	125Tarih, Sosyal Bilgiler programı içinde verildiği için, tarih bilgisi, günlük yaşam ve çocuğun kendisi ile ilişkilendirilirse çocuk bu bilgiyi daha kolay kavrayacaktır (Özbaran, 1998: 371). Özbaran, eski programı kastederek: “ mevcut öğretim sistemi ile
	126Örneğin 7. sınıf yeni Sosyal Bilgiler kitabında “ Meraklı Gözler TRT’de” başlığında TRT binası gezilebilir ancak; konu içeriğinde Kitle iletişim araçlarının sıralanması, TRT’nin tarihi, Türkiye’de Radyo ve Televizyonculuğun başlaması, TRT’nin internet 
	127ı) Türk milletinin dünya tarihindeki önemini, milletler ailesi içindeki onurlu geçmişini ve yerini, insanlığa yaptığı hizmetleri kavrayarak büyük bir milletin evlatları olduklarını anlama, milletin geleceğine olan güvenini arttırma ve Türk milletinin ü
	128yeni ders kitaplarında konu başlıkları içeriğin anlam ve bütününü hissettirecek, merak uyandıracak biçimde belirlenmiştir.  Örneğin; 7. sınıfta Osmanlı Devleti Yükseliş Dönemi’nin başlangıcı olarak kabul edilen tarihi olaya eski ders kitabında “ İstanb
	gibi dile getirilmiştir.
	Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu tarafından hazırlanan Türkçe programındaki metinlerde yer alan tarih tema ve konuları aşağıdaki gibidir: A) Atatürk Teması 1- Atatürk ve Onun Büyük Eseri 2- Atatürk’ten Son Mektup 3- Atatürk’ten anılar 4- Atatür
	129 C) Zaman ve Mekân Teması 1- Bir Göl Nasıl Bingöl Oldu? 6. sınıf Türkçe dersi yeni öğretim programında yer alan tarih konularını incelediğimizde genel çerçevede “Cumhuriyet Tarihi” konularını içine aldığını görmekteyiz. “İstanbul Liseli Küçük Hasan” ad
	130
	Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu tarafından hazırlanan Türkçe programındaki metinlerde yer alan tarih tema ve konuları aşağıdaki gibidir: A) Atatürkçülük Teması 1- Atatürk 2- Atatürk ve Sanat 3- Milli Kültür 4- Atatürk ve Türk Tiyatrosu 5- Türk
	131 İlköğretim 7. sınıf Türkçe dersi yeni öğretim programında toplam altı tema yer almaktadır.  Metinler incelendiğinde “Kültür” ve “ Atatürkçülük” konularından oluştuğu anlaşılmaktadır. 7. sınıf Türkçe dersi yeni öğretim programında yer alan tarih konula
	İlköğretim 6. ve 7. sınıf Türkçe eski ders kitapları ile ilköğretim 6. ve 7. sınıf Türkçe yeni ders kitaplarında yer alan metinler incelendiğinde tarih konusu olarak “Atatürkçülük” konularının ağırlıkta olduğu görülmektedir.  Özellikle de 29 Ekim Cumhuriy
	132Kurtuluş Savaşında verilen kahramanlık mücadelesi eski ve yeni ders Türkçe ders kitaplarındaki metinlerde de vurgulanmıştır. Eski ders kitaplarında Mustafa Kemal ve Esir Komutan, Vatanımı Tek Başıma Savunurum, Adsız Tepe, Üç Şehitler Tepesi, On Dört Ya
	133 b)Atatürk’ün Kişiliğini ve özelliklerini kavrayabilmek c)Atatürk’ün düşünce yaşamına ilgi duymalarını sağlamak. d) Atatürk’ün ulusal kültüre verdiği önemi kavrayabilmek. e) Atatürk’ün hayatıyla ilgili olaylar ve olguları kavratmak. f) Ulusal duygu ve 
	Metin türleri Türkçe öğretimi için birer araçtır. Bu bakımdan türlerin nitelik ve içerik özelliklerinin dil becerilerinin kazandırılmasında önemli yeri vardır. Türler vasıtasıyla bir yandan öğrencinin dil becerileri geliştirilirken sosyal alanlarda da gel
	6. sınıfta olaya, düşünceye ve duyguya dayalı türler arasında en fazla üzerinde durulan ve örneklendirilen tür
	olmuştur. Türkçe öğretim programında yer alan ve 7. sınıf düzeyindeki kitapta yer alması zorunlu tutulan türlerden
	olmuştur. 7. sınıfta ise
	yer verilmemiştir. Programda 7. sınıf düzeyinde verilmesi zorunlu olmayan türlerden
	ye yer verilmiştir (Kolaç, 2009: 622). İlköğretim Türkçe ders kitaplarında yer verilecek türlerin düzeylere dağılımında türlerin ve öğrencilerin gelişim özelliklerinin göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Bir arada verildiğinde özellikleri daha kolay 
	ve
	134kullanılmayan öyküleyici metin türlerinden makale, köşe yazısı ve eleştiri türü ikinci kademede kullanılabilir ( Keklik, (tarihsiz):11). Yeni programla hazırlanan ders kitaplarındaki metinler komisyon üyeleri tarafından kaleme alınmışken eski ders kita
	135
	Programda bu türler dışındaki türlerde de metinlere yer verilerek öğrencilerin farklı türlerden metinlerle karşılaşmaları öngörülmüştür ( Coşkun ve Taş, 2008: 65). 2000 basımlı Nezihe Yıldız tarafından ders kitabında yer alan Cahit Külebi’ ye ait “Yurdum”
	136Bilgiler dersi yeni müfredatında da örnek oluşturmalıdır. Çünkü metin, Türk kültür ürünleri yoluyla Türk kültürünü, Türk sanatını tanıtma amacına yöneliktir. Bu metin ile birlikte Türk kültürünün değerli eserleri aracılığıyla öğrencilerin tarih ve ulus
	7
	2000 basımlı Nezihe Yıldız tarafından ders kitabında yer alan “ Atatürk ve Türk Dili” adlı metin ile “ Milli Kültür” adlı metinde Atatürk’ün Türk Dil Kurumu’nu kurması ve Türk diline verdiği önem dile getirilmektedir. Bu metinler 6. sınıf Sosyal Bilgiler 
	137metin Sosyal Bilgiler 7. sınıf yeni müfredatında yer alan “ Zaman İçinde Bilim” ünitesi ile ortak amaçta birleştirilebilmektedir. Ayrıca ders kitabında bu metinden hemen sonra yer alan “ Louis Pasteur” adlı metin de ise bilim adamında olması gereken öz
	138eski ders kitabında yer alan bu metin yeni Sosyal Bilgiler kitabında yer alan ünite ve konusuna kaynaklık etmektedir. 9 Nisan gününün Mimar Sinan’ın ölüm yıldönümü olduğunu hatırlatan/ vurgulayan “ Mimar Sinan” adlı metinde Mimar Sinan’ın önemli eserle
	139
	6.ve 7.sınıflardaki Türkçe ders kitaplarında yer alan metinlerin Sosyal Bilgiler dersinin tarih konuları ile ilişkilendirilmesinin eski ve yeni müfredat açısından karşılaştırmalı olarak incelenmiş, bulgulara dayalı olarak şu sonuçlara ulaşılmıştır. 1- 6.v
	1409- 6.ve 7.sınıf Sosyal Bilgiler eski ders kitaplarında üniteye hazırlık ve ünite değerlendirme sorularının yaklaşık onar soru sayısından ibaret olduğu ve soru tipi olarak da klasik tarz sorulardan oluştuğu, 10- 6.ve 7.sınıf Sosyal Bilgiler yeni program
	14119- 6.ve 7.sınıf Sosyal Bilgiler eski müfredatta ünitelerin kapsamları belli disiplinlerden oluşmaktayken Yeni programda ünite içeriklerinde heterojen bir biçimde oluşturulduğu, Tarih, Coğrafya ve Vatandaşlık Bilgisi yanında yeni müfredatta İnsan İlişk
	14230- 6.ve 7.sınıf Türkçe yeni ders kitaplarındaki tarih konularının öğrencinin ilgilerine hitap edecek şekilde hayatın içinden örneklendirilerek ve hikâyeleştirilerek ifade edildiği, 31- 6.ve 7.sınıf Türkçe yeni ders kitaplarında tarih konularında dönem
	14340- 6.ve 7.sınıf Türkçe ders kitaplarında yer alan metinler ile Sosyal Bilgiler ders kitaplarında yer alan tarih konularının yıllık plan dahilinde belirli gün ve haftalar dahil olmak üzere neredeyse hiçbir haftada örtüşmediği belirlenmiştir.
	Bulgulara dayalı olarak varılan sonuçlar doğrultusunda; incelenen programlar ve ders kitaplarının Türkçe ve Sosyal Bilgiler eğitimi ve öğretimi açısından önemli olduğu düşünülmektedir. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda şu öneriler sunulabilir: 1- Gelişen
	144konularının, öğrencide unutmayı geciktirmek, tarihi konunun önemini vurgulamak amacıyla Türkçe programında bir kez daha vurgulanmalıdır. Türkçe kitaplarında yer alan tarih konuları da belirli gün ve haftalar dışına çıkmalıdır. 4- Sosyal Bilgiler öğretm
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