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ÖNSÖZ 

İlköğretim okulları Sosyal Bilgiler dersi Tarih, Coğrafya ve Vatandaşlık 

Bilgileri konularını içine alan kapsamı geniş olan bir derstir. 

İlköğretim Sosyal Bilgiler ders kitaplarında vatan ve millet sevgisi adlı 

çalışmamızda Sosyal Bilgiler dersi içinde yer alan tarih, coğrafya ve vatandaşlık 

konularında vatan ve millet sevgisinin işlenişi üzerinde durulmuştur. 

Vatan ve millet sevgisi bir duygu işidir. Bir devleti ayakta tutan en önemli 

unsurlardan biri milletin birlik ve beraberliği ve bu milli birlik ve beraberlik içinde 

vatana ve millete duyulan sevgidir. 

Her birey milletin geçmişte ve şimdiki zamanda bütün fedakarlıklarını 

geçirdiği değişimleri geçmiş ve gelecekteki ideallerini, toprak parçasını vatan yapan 

unsurları ve değerleri öğrenmek zorundadır. Ancak bu şekilde birey vatanına 

sarsılmaz bağlarla bağlı olduğunu hisseder. 

Vatan ve millet şuurunun oluşmaya başladığı ilköğretim kademesi 

önemlidir. Çocuk bu dönemde vatan ve millet kavramlarını tanımaya ve kendisini 

toplumun bir parçası olarak görüp vatan toprağına ait olduğu bilincine ulaşmaya 

çalışır. Bu konuda Sosyal Bilgiler dersi önemli bir görev üstlenmektedir. 

İlköğretim Sosyal Bilgiler ders kitaplarında vatan ve millet sevgisi adlı 

çalışmamızın öğrencilere vatan ve millet sevgisini aşılamadaki yerini tespit etmesi 

açısından yapılacak yeni çalışmalara ve ilgililere faydalı olmasını temenni ediyorum. 

Çalışmam süresince bana rehberlik eden danışman hocam Yrd. Doç. Dr. 

Yaşar BEDİRHAN’a, eğitim hayatım süresince yetişmemde emeği olan tüm 

hocalarıma, eğitim hayatımda maddi ve manevi desteğini hiçbir zaman esirgemeyen 

babam Yusuf HAN’a, ve çalışmam süresince göstermiş olduğu anlayıştan dolayı 

eşim Ali KUBAT’a teşekkür ederim. 

Safiye HAN KUBAT 

                                                                                              KONYA-2008 
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ÖZET 
 
 

İLKÖĞRETİM OKULLARI SOSYAL BİLGİLER DERS KİTAPLARINDA 
VATAN VE MİLLET SEVGİSİ 

 
 

  İlköğretim okulları sosyal bilgiler ders kitaplarında vatan ve millet 

sevgisi adlı tez çalışmamız beş bölümden oluşmuştur. I.bölümde milli eğitimin 

amaçları, ilkeleri, eğitim öğretim ilkelerine, II. bölümde sosyal bilimler ve sosyal 

bilgiler kavramları, kavramlar arasındaki fark ve sosyal bilgiler dersinin 

tarihsel gelişimine yer verilmiştir. III. bölümde 4-5-6 ve 7. sınıf sosyal bilgiler 

ders kitapları şekil ve içerik yönünden incelenmiştir. IV. bölümde ders 

kitaplarında yer alan ünitelerin tarih, coğrafya ve vatandaşlık bilgisi konularına 

göre sınıflandırılması yapılarak eski müfredat programında kullanılan 

ilköğretim sosyal bilgiler ders kitaplarında yer alan ünitelerle karşılaştırılması 

yapılmıştır. Yeni müfredat programında yer alan tarih, coğrafya ve vatandaşlık 

bilgisi konularının oranını eski müfredat programıyla karşılaştırdığımızda 

önemli düşüşler olduğunu görüyoruz. Son bölümde ders kitaplarındaki tarih, 

coğrafya ve vatandaşlık bilgisi konularında vatan ve millet sevgisi üzerinde 

durulmuştur. Vatan ve millet sevgisi görsel materyallerden sıkça yararlanılarak 

verilmeye çalışılmıştır Ancak tarih, coğrafya ve vatandaşlık bilgisi konularında 

verilen bilgilerin sınırlı olması vatan millet sevgisi aşılamak için yeterli değildir. 

Anahtar Kelimeler: Vatan, millet, Sosyal Bilgiler, İlköğretim, Tarih 
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ABSTRACT 
 

 
TITLED LOVE OF COUNTRY AND NATIONAL PATRIOTISM IN THE 

SOCIAL SCIENCES TEXTBOOKS OF PRIMARY EDUCATION 
 

 

Our thesis study titled Love of Country and National Patriotism in the  

Social Sciences textbooks of primary education consists of five parts. Aims and 

principles  of National Education and principles of education&training have 

been examined in the Part I, social sciences and concepts of social sciences in the 

Part II  and  textbooks of Grades 4, 5 ,6 and 7 in respect of their form and 

content in the Part III.  In the VI. Part, units in textbooks are classified 

according to history, geography and citizenship knowledge and compared to 

primary education textbooks of social siciences that were used in the old 

curriculum  program.  When comparing  topics of history, geography and 

citizenship knowledge in new curriculum program to the old one, we see some 

significant decreases.  In the last part,  Love of Country and National Patriotism 

are discussed in the topics of history, geography and citizenship knowledge. It’s 

often tried to give Love of Country and National Patriotism by benefiting from 

visual materials, but our knowledge provided  in  terms of topics of Love of 

Country and National Patriotism are limited to infuse with Love of Country and 

National Patriotism. 

 Key Words : homeland, nation, social information, primary education, 

history.  
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GİRİŞ 

İlköğretim okulları Sosyal Bilgiler ders kitaplarında vatan ve millet sevgisi 

konulu çalışmamız, ilköğretim Sosyal Bilgiler ders kitaplarında yer alan konuların ve 

konuların sunumunda uygulanan yöntemlerin öğrencilere vatan ve millet sevgisini 

aşılamaya yeterli olup olmadığı, eksiklikler varsa amaca uygun olarak bunların nasıl 

giderileceği ve vatan ve millet şuurunun ülkemiz için önemini vurgulamayı 

amaçlamaktadır. 

Bu genel amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır. 

1. Türkiye’de Sosyal Bilgiler eğitiminin amacı nedir? 

2. Sosyal Bilgiler dersi içinde yer alan Tarih, Coğrafya ve Vatandaşlık 

konularının içeriği nedir? 

3. Sosyal Bilgiler ders kitabında yer alan konular ve konuların işlenişi vatan 

ve millet sevgisini aşılamak için yeterli midir? 

Bu sorular çerçevesinde çalışmamız 5 bölümden oluşmaktadır. 

I. Bölümde Milli Eğitimin amaçları, ilkeleri, ilköğretim kurumlarının 

amaçları ve eğitim öğretim ilkelerine yer verilmiştir. 

Sosyal Bilgiler öğretimine genel bir bakış adlı II. Bölümde Sosyal Bilimler 

ve Sosyal Bilgiler kavramı, kavramlara arasındaki fark, Sosyal Bilgiler dersinin 

tarihsel gelişimi ve Sosyal Bilgiler dersi programları ve programın amaçlarındaki 

değişimler üzerinde durulmuştur. 

III. Bölümde ilköğretim 4., 5., 6. ve 7. sınıf Sosyal Bilgiler ders kitapları 

şekil ve içerik yönünden incelenmiştir. 

İlköğretim Sosyal Bilgiler ders kitaplarında yer alan üniteler başlıklı IV. 

Bölümde ders kitaplarında yer alan ünitelerin tarih, coğrafya ve vatandaşlık bilgisi 

konularına göre sınıflandırması yapılarak eski müfredat programında kullanılan 

ilköğretim Sosyal Bilgiler ders kitaplarında yer alan ünitelerle karşılaştırması 

yapılmıştır. 
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V. Bölümde ilköğretim Sosyal Bilgiler ders kitaplarındaki tarih, coğrafya ve 

vatandaşlık bilgisi konularında vatan ve millet sevgisi üzerinde durulmuştur. 
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I. BÖLÜM 

MİLLİ EĞİTİMİN AMAÇLARI, İLKELERİ, İLKÖĞRETİM 

KURUMLARININ AMAÇLARI VE EĞİTİM ÖĞRETİM İLKELERİ 

I.I. Türk Milli Eğitimin Amaçları 

1739 sayılı Milli Eğitimin temel kanununa göre Türk milli eğitimin amaçları 

aşağıda sunulmuştur. 

a. Genel Amaçlar 

Türk milli eğitiminin genel amacı Türk milletinin bütün fertlerini; 

1. Atatürk inkılâp ve ilkelerine ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk 

milliyetçiliğine bağlı Türk milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel 

değerlerini benimseyen koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve 

daima yüceltmeye çalışan; insan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel 

ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye 

Cumhuriyeti’ne karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline 

getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek; 

2. Beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımından dengeli ve  sağlıklı şekilde 

gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya 

görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma 

karşı sorumluluk duyan yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek; 

3. İlgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgi, beceri davranışlar 

ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onların, 

kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek 

sahibi olmalarını sağlamak; 

Böylece bir yandan Türk vatandaşlarının ve Türk toplumunun refah ve 

mutluluğunu arttırmak; öte yandan milli birlik ve bütünlük içinde iktisadi, sosyal ve 

kültürel kalkınmayı desteklemek ve hızlandırmak ve nihayet Türk milletini çağdaş 

uygarlığın yapıcı, yaratıcı, seçkin bir ortağı yapmaktır. 
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b. Özel Amaçlar 

Türk eğitim ve öğretim sistemi bu genel amaçları gerçekleştirecek şekilde 

düzenlenir ve çeşitli derece ve türdeki eğitim kurumlarının özel amaçları genel 

amaçlara ve aşağıda sıralanan temel ilkelere uygun olarak tespit edilir. 

I.II. Türk Milli Eğitiminin Temel İlkeleri 

Türk milli eğitiminin temel ilkeleri 1739 sayılı Milli Eğitim Temel 

Kanunu’nda şöyle belirtilmiştir. 

a. Genellik ve Eşitlik 

Eğitim kurumları dil, ırk, cinsiyet ve din ayrımı gözetmeksizin herkese 

açıktır. Eğitimde hiçbir kişiye aileye zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz. 

b. Ferdin ve Toplumun İhtiyaçları 

Milli Eğitim hizmeti Türk vatandaşlarının istek ve kabiliyetleri ile Türk 

toplumunun ihtiyaçlarına göre düzenlenir. 

c. Yöneltme 

Fertler eğitimleri süresince, ilgi istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve 

doğrultusunda çeşitli programlara veya okullara yöneltilerek yetiştirilirler. 

Milli eğitim sistemi her bakımdan bu yöneltmeyi gerçekleştirecek biçimde 

düzenlenir. Bu amaçla ortaöğretim kurumlarına eğitim programlarının hedeflerine 

uygun düşecek şekilde hazırlık sınıfları konabilir. 

Yöneltmede ve başarının ölçülmesinde rehberlik hizmetlerinden ve objektif 

ölçme ve değerlendirme metotlarından yararlanılır. 

d. Eğitim Hakkı 

İlköğretim görmek her Türk vatandaşının hakkıdır. İlköğretim 

kurumlarından sonraki eğitim kurumlarından vatandaşlar ilgi, istidat ve kabiliyetleri 

ölçüsünde yararlanırlar. 

e.  Fırsat ve İmkan Eşitliği 

Eğitimde kadın erkek herkese fırsat ve imkan eşitliği sağlanır. 
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Maddi imkanlardan yoksun başarılı öğrencilerin en yüksek eğitim 

kademelerine kadar öğrenim görmelerini sağlamak amacıyla parasız yatılılık, burs 

kredi ve başka yollarla gerekli yardımlar yapılır 

Özel eğitime ve korunmaya muhtaç çocukları yetiştirmek için özel tedbirler 

alınır. 

f. Süreklilik 

Fertlerin genel ve mesleki eğitimlerinin hayat boyunca devam etmesi esastır. 

Gençlerin eğitimi yanında hayata ve iş alanlarına olumlu bir şekilde 

uymalarına yardımcı olmak üzere yetişkinlerin sürekli eğitimini sağlamak için 

gerekli tedbirleri almak da bir eğitim görevidir. 

g. Atatürk İnkılâp ve İlkeleri, Atatürk Milliyetçiliği 

Eğitim sistemimizin her derece ve türü ile ilgili ders programlarının 

hazırlanıp uygulanmasında ve her türlü eğitim faaliyetlerinde Atatürk inkılâp ve 

ilkeleri ve Anayasa’da ifadesini bulmuş olan Atatürk milliyetçiliği temel olarak 

alınır. Milli ahlak ve milli kültürün bozulup yozlaşmadan kendimize has şekli ile 

evrensel kültür içinde korunup geliştirilmesine ve öğretilmesine önem verilir. 

Milli birlik ve bütünlüğün temel unsurlarından biri olarak Türk dilinin 

eğitimin her kademesinde özellikleri bozulmadan ve aşırılılığa kaçmadan 

öğretilmesine önem verilir; çağdaş eğitim ve bilim dili halinde zenginleşmesine 

çalışılır ve bu maksatla Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ile işbirliği 

yapılarak Milli Eğitim Bakanlığı’nca gereken tedbirler alınır. 

h. Demokrasi Eğitimi 

Güçlü ve istikrarlı hür ve demokratik bir toplum düzeninin gerçekleşmesi ve 

devamı için yurttaşların sahip olmaları gereken demokrasi bilincinin yurt yönetimine 

ait bilgi, anlayış ve davranışlarla sorumluluk duygusunun ve manevi değerlere 

saygının her türlü eğitim çalışmalarında öğrencilere kazandırılıp geliştirilmesine 

çalışılır; ancak eğitim kurumlarında Anayasa’da ifadesini bulan Atatürk 

milliyetçiliğine aykırı siyasi ve ideolojik telkinler yapılmasına ve bu nitelikteki 

günlük siyasi olay ve tartışmalara karışılmasına hiçbir şekilde meydan verilmez. 
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i. Laiklik 

Türk milli eğitiminde laiklik esastır. 

j. Bilimsellik 

Her derece e türdeki ders programları ve eğitim metotlarıyla ders araç ve 

gereçleri bilimsel ve teknolojik esaslara ve yeniliklere, çevre ve ülke ihtiyaçlarına 

göre sürekli olarak geliştirilir. 

Eğitimde verimliliğin arttırılması ve sürekli olarak gelişme ve yenileşmenin 

sağlanması bilimsel araştırma ve değerlendirmelere dayalı olarak yapılır. 

k. Plânlık 

Milli eğitimin gelişmesi iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınma hedeflerine 

uygun olarak eğitim, insangücü, istihdam ilişkileri dikkate alınmak suretiyle 

sanayileşme ve tarımda modernleşmede gerekli teknolojik gelişmeyi sağlayacak 

mesleki teknik eğitime ağırlık verecek biçimde planlanır ve gerçekleştirilir. 

Mesleklerin kademeleri ve her kademenin unvan yetki ve sorumlulukları 

konunla tespit edilir ve her derece ve türdeki örgün ve yaygın mesleki eğitim 

kurumlarının kuruluş ve programları bu kademelere uygun olarak düzenlenir. 

Eğitim kurumlarının yer, personel, bina, tesis ve ekleri donatım araç gereç 

ve kapasiteleri ile ilgili standartlar önceden tespit edilir ve kurumların bu standlara 

göre ompimal büyüklükte kurulması ve verimli olarak işletilmesi olarak sağlanır. 

l. Karma Eğitim 

Okullarda kız ve erkek karma eğitim yapılması esastır. Ancak eğitimin 

türüne imkân ve zorluklara göre bazı okullar yalnızca kız veya yalnızca erkek 

öğrencilere ayrılabilir. 

m. Okul ve Ailenin İşbirliği 

Eğitim kurumlarının amaçlarının gerçekleştirilmesinde katkıda bulunmak 

için okul ile aile arasında işbirliği sağlanır. 
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Bu maksatla okullarda okul-aile birliği kurulur. Okul-aile birliklerinin 

kuruluş ve işleyişleri milli eğitim bakanlığınca çıkarılacak bir yönetmelikle 

düzenlenir. 

n. Her Yerde Eğitim 

Milli eğitimin amaçları yalnız resmi ve özel eğitim kurumlarında değil aynı 

zamanda evde, çevrede, işyerlerinde ve her yerde ve her fırsatta gerçekleştirilmeye 

çalışılır. 

Resmi, özel ve gönüllü her kuruluşun eğitimle ilgili faaliyetleri, milli 

eğitimin amaçlarına uygunluğu bakımından Milli Eğitim bakanlığı’nın denetimine 

tabidir. 

I.III. İlköğretim Kurumlarının Amaçları 

İlköğretimin amaç ve görevleri, İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 

amaçlar ve genel esaslar bölümünde şöyle belirtilmiştir. 

İlköğretim kurumlarının amaçları Türk milli eğitiminin genel amaç ve 

ilkeleri doğrultusunda; 

a. Öğrencileri ilgi, istidat ve kabiliyet istikametinde yetiştirerek hayata ve 

üst öğrenime hazırlamak 

b. Öğrenciye Atatürk ilke ve inkılâplarına T.C. Anayasası’na ve 

demokrasinin ilkelerine uygun olarak haklarını kullanabilme görevlerini yapabilme 

ve sorumluluklarını yüklenebilme bilincini kazandırmak 

c. Öğrencinin milli kültür değerlerini tanımasını takdir etmesini çevrede 

benimsenmesini ve kazanmasını sağlamak. 

ç. Öğrenciyi toplum içindeki rollerini yapan başkaları ile iyi ilişkiler kuran 

iş birliği içinde çalışabilen çevresine uyum sağlayabilen iyi ve mutlu bir vatandaş 

olarak yetiştirmek 

d. Bulundukları çevrede yapacakları eğitim, kültür ve sosyal etkinliklerle 

milli kültürün benimsenmesine ve yayılmasına yardımcı olmak. 
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e. Öğrenciye fert ve toplum meselelerini tanıma, çözüm arama alışkanlığı 

kazandırmak 

f. Öğrenciye sağlıklı yaşamak ailesinin ve toplumun sağlığı ile çevreyi 

korumak için gereken bilgi ve alışkanlıkları kazandırmak 

g. Öğrencinin el becerisi ile zihni çalışmasını birleştirerek çok yönlü 

gelişmesini sağlamak 

h. Öğrencinin araç ve gereç kullanma yoluyla sistemli düşünmesini çalışma 

alışkanlığını kazanmasını, estetik duygularının gelişmesini hayal ve yaratıcılık 

gücünün artmasını sağlamak 

ı. Öğrencinin mesleki ilgi ve yeteneklerinin ortaya çıkmasını sağlayarak 

gelecekteki mesleğini seçmesini kolaylaştırmak 

i. Öğrenciye üretici olarak geçimini sağlaması ve ekonomik kalkınmaya 

katkıda bulunması için bir mesleğin ön hazırlığını yaptıracak mesleğe girişini 

kolaylaştıracak ve uyumunu sağlayacak davranışları kazandırmak 

j. Öğrencilerin serbest zamanlarını değerlendirmelerini, öncelikle enerjiden 

ve atık malzemeden savurganlığa kaçmadan yararlanmalarını sağlamaktır. 

I.IV. İlköğretim Kurumlarının Eğitim ve Öğretim İlkeleri 

Türk milli eğitiminin amaçları ile ilköğretim amaçlarını gerçekleştirmede 

göz önünde bulundurulacak belli başlı ilkeler şunlardır. 

1. İlköğretim milli bir eğitim kurumudur. 

a. İlköğretim çocuklara milli kültürü aşılamak mecburiyetindedir. 

b. Okullarda her derse milli hedeflere ulaştıracak birer vasıta olarak 

bakılmalıdır. 

c. İlköğretimde her dersle milli hayat arasında ilgi sağlanmasına ve milli 

hayata bağlanmasına geniş ölçüde dikkat edilmelidir. 

2. İlköğretim gerçek bir topluluktur. 

3. Okul kültürel gelişme ve eğitim merkezidir. 
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4. İlköğretim öğrencilerin temel ihtiyaçlarına cevap veren bir kurumdur. 

5. Her çocuk birbirinden farklıdır. 

6. Çocuğun büyüme ve gelişmesi süreklidir. 

7. Çocuk bir bütün olarak gelişir. 

8. İlköğretim öğrenciye bilimsel metotlara göre çalışma yollarını öğreten bir 

kurumdur. 

9. Derslerle amaçlar ve ilkeler arasında bağlantı kurulmalıdır. 

10. Eğitimde ahlaki ve manevi değerlerin kazandırılması hem program hem 

de yönetimin önemli bir unsurudur. 

11. Öğrenme karşılıklı bir etkileşimdir. 

12. Her yaşantı her çocuk için ayrı bir anlam taşır. 

13. Eğitim ve öğretimde hayatilik esastır. 

14. Konuların seçilmesinde işlenmesinde bulunulan yerden ve zamandan 

başlanmalıdır. 

15. Çocuklar başkalarının isteklerini değil ilgi duydukları konuları 

öğrenirler. 

16. Çocuklar görmek ve işitmekten çok yaparak öğrenirler. 

17. Eğitim ve öğretimde tutumlu olma alışkanlığını kazandırmak esastır. 

18. Eğitim ve öğretimde rehberlik esastır. 

19. Eğitim ve öğretim planlı ve programlı bir çalışmadır. 

20. Değerlendirme eğitim ve öğretimin ayrılmaz bir parçasıdır. 

21. Eğitim ve öğretim okul ve ailenin işbirliği ile gerçekleşir. 

22. İlköğretim bütün sınıflarında toplu öğretim esastır. 
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23. Bedeni ve zihni kusuru görülen öğrencilerle özel şekilde meşgul 

olunmalıdır.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
F.,Kocaoluk – M.S.,Kocaoluk, İlköğretim Programları, Kocaoluk Yayınevi, İstanbul 2004, s.9-10. 
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II. BÖLÜM 

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNE GENEL BİR BAKIŞ 

Bu bölümde Sosyal Bilimler ve Sosyal Bilgiler kavramı Sosyal Bilgiler 

dersinin tarihsel gelişimi, Sosyal Bilgilerin özellikleri, Sosyal Bilgiler dersinin 

gerekliliği ve Sosyal Bilgiler dersinin programları üzerinde durulacaktır. 

II.I. Sosyal Bilimler ve Sosyal Bilgiler Kavramı 

Sosyal Bilimler kavramını açıklamadan önce bilim kavramı üzerinde 

durmak gerekir. 

Bilim kavramı için bir çok tanım bulunmaktadır. En genel anlamıyla bilim, 

fiziksel ve sosyal olayların sistematik olarak incelenmesidir.2 Bilim, bilme evreni 

anlayabilme olay ve olgulara yorumlar getirme, doğa güçlerini kontrol edilme 

ihtiyacından ve güdüsünden kaynaklanan bazen süreç bazen de sonuç olarak 

algılanan bir kavramdır.3 Gerçeğin bir kısmıyla kanıtlamaya dayalı bağ kurma süreci 

ve bu sürecin sonunda elde edilen dirik bilgiler olarak tanımlanabilir. Sürecin 

sonunda elde edilen ürün bilimsel bilgidir. Bilimsel bilgi ucu açık birikik ve kendi 

kendini düzeltici özelliklere sahiptir.4 

Bilim var olan şeyleri betimleyerek “nedir” sorusuna cevap arar. Bunun 

yanında, olaylar ve olgular arası ilişkileri ortaya koyarak da bilim “niçin” sorusuna 

cevap bulma fonksiyonunu yerine getirir.5 

Bilim çeşitli şekillerde sınıflandırılmaktadır. Bunun sebebi bilim gerçeğin 

somut, soyut ya da var olan veya olabilecek biçiminde ele alınmasıdır. Kısacası 

üzerinde çalışılan gerçeğin durumuna göre sınıflandırma yapılmaktadır. Sosyal 

Bilimlerde bu sınıflandırma içinde yer almaktadır. 

Sosyal Bilimler, insan tarafından üretilen gerçekle kanıtlanmaya dayalı bağ 

kurma süreci ve bu sürecin sonunda elde edilen dirik bilgiler olarak tanımlanabilir.6 

                                                 
2 B., Baloğlu, Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemi, Der yayınları, İstanbul 2002, s.11. 
3 A., Arseven,  Alan Araştırma Yöntemi, Gündüz Eğitim ve Yayıncılık, Ankara, 2001, s.11. 
4 V., Sönmez, Sosyal Bilgiler Öğretimi ve Öğretmen Klavuzu, MEB. İstanbul 1999, s.14-15. 
5 Arseven, a.g.e., s.11. 
6 Sönmez, a.g.e., s.15. 
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Köstüklü, sosyal bilimleri bilimsel bir tutumla toplumların incelendiği disiplinlerdir7 

şeklinde tanımlamıştır. 

İki tanımında ortak özelliği insanı merkez almasıdır. İnsan tarafından 

oluşturulan gerçekler Sosyal Bilimlerin konusuna göre bilimde çeşitli 

sınıflandırmaların yapıldığını ifade etmiştik. Bu ifadeye göre Sosyal Bilimler 

kavramını daha iyi anlamak açısından teknoloji alanındaki bilgisayarın, cep 

telefonunun icadı fen bilimlerin kapsamına girer fakat cep telefonu ve bilgisayarın 

icadının insanlar arasındaki ilişkileri etkileyişi bunun toplumsal hayata etkileri sosyal 

bilimlerin konusuna girer. Fakat sosyal bilimleri sadece fen bilimlerindeki icatların 

toplum ve insan hayatına etkileriyle sınırlandırmak doğru değildir. Örneğin sanat 

alanında yapılan çalışmalar sosyal bilimlerin kapsamına girmeyebilir fakat sanat 

alanında meydana gelen gelişmelerin insanı ve toplumu ne derece etkilediği bunun 

sonucunda ortaya çıkan olguların incelenmesi sosyal bilimlerin kapsamına girebilir. 

Bu açıklamalara dayanarak sosyal bilimler hukuk, tarih, coğrafya, ekonomi, 

psikoloji, sosyoloji, antropoloji vb, şeklinde sınıflandırılabilir. Her sosyal bilim 

gerçeğin bir kısmını ele alıp inceler. Tarih ulusların geçmişteki yaşamını, kurduğu 

devletleri, yükselişi, duraklaması ve yıkılışını, oluşturduğu uygarlıkları vb. olguları 

oluşturup inceler. Ekonomi, üretim, dağıtım ve tüketim ilişkilerini ele alıp sınırlı 

kaynaklarla insanın sınırsız isteklerini karşılamak için kuramlar oluşturup bunları 

uygular, değerlendirip geliştirir. Psikoloji davranışların nedenlerini inceleyip 

açıklamaya çalışır. Bu bağlamda Sosyal Bilimlere insan bilimleri ya da davranış 

bilimleri de denir.8 

Sosyal bilgiler kavramına gelince, bu kavram ilk kez 1916 yılında ABD’de 

Milli Eğitim Derneğinin Orta dereceli okulu Teşkilatlandırma Komisyonu Sosyal 

Bilgiler Komitesi tarafından kabul edilmiştir.9 

Eğitim bireyde kişiliğin gelişmesine yardım edecek gelecekteki yaşantısında 

başarılı, mutlu, milleti vatanı ve devleti için yararlı bir insan olmasını sağlayacak 

bilgi, beceri ve davranışları kazandırma sürecidir.10 

                                                 
7 N., Köstüklü ,  Sosyal Bilimler ve Tarih Öğretimi, Günay Ofset, Konya 2001, s.9. 
8 Sönmez, a.g.e., s.16. 
9 Köstüklü, a.g.e,s.16. 
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Eğitim kurumlarının en önemli amaçlarından biri de yukarıdaki eğitim 

tanımı doğrultusunda öğrencilere toplumsal yaşamla ilgili değerleri kazandırmak 

öğrencileri iyi ve sorumlu vatandaş olarak yetiştirerek ülkenin nitelikli insan gücüne 

sahip olmasını sağlamaktır. Eğitim kurumlarında bu amaca hizmet eden en önemli 

derslerden biri Sosyal Bilgilerdir. 

Sosyal Bilgiler kavramının herkes tarafından kabul edilebilir tanımını 

yapmak, oldukça güçtür. Bunun en önemli nedeni Sosyal Bilgilerin sosyal bilimlerin 

içinde yer alan farklı tanımlara sahip bir çok disiplinden oluşmasıdır.11 

Aşağıda Sosyal Bilgiler kavramıyla ilgili çeşitli tanımlara yer verilmiştir. 

Sosyal Bilgiler eğitiminin önemli uzmanlarından biri olan Borr, Borth ve 

Shermis’e göre sosyal bilgiler, vatandaşlık eğitim amacıyla insan ilişkileriyle ilgili 

bilgi ve deneyimlerin birleştirilmesidir. 

Ülkemizde Sosyal Bilgiler eğitimiyle ilgili çalışmalar yapan Ender’e göre 

ise İlköğretim okullarında iyi ve sorumlu vatandaş yetiştirmek amacıyla sosyal 

bilimler disiplinlerinden seçilmiş bilgilere dayalı olarak öğrencilere toplumsal 

yaşamla ilgili temel bilgi, beceri tutum ve değerlerin kazandırıldığı bir çalışma 

alanıdır. 

Sosyal bilgiler eğitimiyle ilgilenen diğer önemli uzman olan Sönmez(e göre 

ise sosyal bilgiler toplumsal gerçekle kanıtlamaya dayalı bağ kurma süreci ve bunun 

sonucunda elde edilen dirik bilgilerdir.12 

Bu açıklamaların ışığında sosyal bilgileri, sosyal bilimlerin entegre edip 

öğrencilerin düzeyine göre basitleştiren, bunları kullanarak öğrencilere sosyal 

yaşama uyum sağlamada ve sosyal sorunlara çözüm üretmede ihtiyaç duyacakları 

bilgi, beceri, tutum ve değerleri kazandırmayı amaçlayan bir yurttaşlık eğitimi 

programı olarak tanımlayabiliriz.13 

 

                                                                                                                                           
10 M.,Özodaşık, Cumhuriyet Dönemi Yeni Bir Nesil Yetiştirme Çalışmaları (1923-1950), Çizgi      

Kitapevi Konya 19999, s.65. 
11 R.,Otluoğlu - C.,Öztürk, Sosyal Bilgiler Öğretimi, Pagem Yayıncılık, Ankara 2003, s.5. 
12 A.Dolunay, Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi, Pagem Yayıncılık, Ankara, s.16. 
13 Otluoğlu (B.k.z.), a.g.e., s.6. 
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II.II. Sosyal Bilimler ve Sosyal Bilgiler Kavramı Arasındaki Fark 

Sosyal bilimler ve sosyal bilgiler kavramlarını kesin çizgiyle birbirinden 

ayırmak mümkün değilse bile bu kavramlar amaçları, içerikleri ve kullandıkları 

yöntemler bakımından birbirinden ayrılmaktadır. Sosyal bilimler ve sosyal bilgiler 

arasında ki farklar aşağıda belirtilmiştir. 

1. Sosyal Bilimler bilim adı altında dal haline gelmiş her kolu temsil 

etmektedir. Diğer bölümde ifade edildiği gibi tarih, coğrafya, ekonomi, sosyoloji, 

hukuk, antropoloji vb. disiplinler sosyal bilimlerin içinde yer almaktadır. Her biri 

ayrı ayrı bir dal olmuş bu disiplinler sosyal bilimlerin içinde temsil edilmektedir. 

Sosyal bilgiler ise, sosyal bilimlerin içinde her biri ayrı bir dal olmuş 

disiplinlerden yararlanarak oluşturulmuş diğer bölümlerde ifade edildiği gibi 

öğrencilere bilgi, beceri, tutum ve değerleri kazandırmaya amaçlayan ilköğretim 

müfredatında yer alan bir ders olarak algılanmaktadır. Sosyal Bilgileri sosyal 

bilimlerin kesiştiği bir alan olarak da yorumlayabiliriz 

2. Sosyal bilimler daha çok ayrı ayrı disiplinler olarak ele alınırken sosyal 

bilgiler amaca ulaşmak için sosyal bilimlerin her kolundan yararlanır. Bir bakıma 

sosyal bilgiler sosyal bilimlerden seçilip basitleştirilmiş konulardan oluşur. Bu 

nedenle sosyal bilgiler öğreticisi sosyal bilgilerin amacına ulaşabilmesi için sosyal 

bilimlerin her dalından az çok haberdar olmak zorundadır. 

Sosyal bilimler ve Sosyal Bilgiler kavramı arasındaki fark şemayla 

aşağıdaki şekilde ifade edilebilir. 

 

 

Şekil 1: Sosyal Bilimler 

 

 

Şekil 2: Sosyal Bilgiler 

Coğrafya 
 

Tarih Hukuk Ekonomi Sosyoloji Felsefe 

Coğrafya
  

Tarih Hukuk Ekonomi Sosyoloji Felsefe 
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Sonuç olarak şekilde de ifade edildiği gibi Sosyal Bilimler ve Sosyal 

Bilgiler arasındaki en önemli fark: Sosyal bilimler her biri ayrı ayrı dal olmuş 

disiplinlerden oluşmaktadır. Sosyal bilgiler ise sosyal bilimlerin içinde ayrı ayrı 

disiplinlerden oluşturulmuş bir bütünü temsil etmektedir. 

II.III. Sosyal Bilgiler Dersinin Tarihsel Gelişimi 

Sosyal Bilgiler eğitiminin ne zaman ve nerede başladığı kesin olarak 

bilinmemektedir. Yalnız insanoğlu var olduğu andan itibaren hem fen bilimleri hem 

de sosyal bilimler eğitimi başlamıştır denilebilir. İnsan doğal ve toplumsal bir 

ortamda doğar, büyür, gelişir, yaşlanır ve ölür.14 

Sönmez’in ifade ettiği doğal ve toplumsal ortam da varlığını sürdüren insan 

toplumun ilkelerini öğrenmek zorunda olduğu gibi doğal ortamı da yaşamını 

sürdürebileceği bir duruma getirmek zorundadır. Örneğin insanın yaşamını 

sürdürebilmesi için yemek, içmek, giyinmek gibi ihtiyaçları vardır. İnsan bu 

ihtiyaçlarını toplum içinden karşılar. Bu ihtiyaçlarını karşılayamayan insan yaşamını 

devam ettiremez. Tarım, sanayi, ekonomik faaliyetler, insanların bu gibi birincil 

ihtiyaçlarının sonucunda ortaya çıkan faaliyetlerdir. Gelişen tarım ve sanayi insanları 

ticari faaliyetlere yöneltir. Ticaret insanlar ve toplumlar arasındaki ilişkiye sebep 

olur. İnsanlar ve toplumlar arasındaki ilişkilerin gelişmesi gelişen dünyada sosyoloji, 

ekonomi ve siyaset bilimi gibi bilim dallarının doğmasına sebep olmuştur. 

İnsanların korunmak, savunmak gibi ihtiyaçları ise insanı, doğal ortamı 

kendine uygun, yaşanır hale getirmek için doğayla mücadele etme durumuna getirir. 

İnsanı ilgilendiren bu faaliyetlerin hepsi doğal ortamda ve toplum içinde meydana 

gelmektedir. Bu nedenle de Sönmez’in ifade ettiği gibi Sosyal Bilimler ve Fen 

Bilimleri insanın var olduğu günden itibaren başlamıştır diyebiliriz. 

Burada önemli olan nokta Sosyal Bilgilerin bir ders olarak ne zaman eğitim 

kurumlarında yer aldığı sorusudur. 

 

 

                                                 
14 Sönmez, a.g.e., s.21. 
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a. Sosyal Bilgiler Dersinin Dünya’da Tarihsel Gelişimi 

Sosyal Bilgiler kavramı ilk kez 1916 yılında Amerika Birleşik 

Devletlerinde, orta dereceli okulların programlarını yeniden düzenlemekle görevli 

olan bir komite tarafından resmen kullanılmıştır.15 

Sosyal Bilgiler Eğitimi ABD’nin 1800’li yılların sonu ile XX yüzyılın 

başlarında yaşanan sosyal, ekonomik, kültürel vb. alanlardaki büyük değişimin 

doğurduğu sorunlara çözüm arama kaygısından doğmuştur. Endüstri devrimi 

gerçekleşmeden önce ABD’de halk büyük ölçüde kırsal kesimde yaşıyordu. Fakat bu 

devrimle birlikte ortaya çıkan endüstrileşme ve teknolojik gelişme Amerika’yı bir 

kent toplumu haline getirdi. Ancak bu durum ABD halkını geçmiş yaşantılarında hiç 

de alışık olmadıkları bazı sorunlarla karşı karşıya getirmiştir.16 

Kent toplumu ve kırsal toplum arasındaki farkı düşünürsek ABD’nin böyle 

bir değişim süreci içinde yaşamış olduğu sorunları az çok tahmin etmek mümkündür. 

Bu sorunların başında hiç kuşkusuz yeni sosyal yaşama uyum etnik ve dinsel 

problemler gelmektedir. 

Bu nedenle Amerikan toplumuna başka kültürlerden olan insanlarla birlikte 

yaşama işbirlikli problem çözme ve ortak karar almak için gerekli bilgi, tutum ve 

değerlerin öğretilmesi gerekiyordu. Bu durum ABD eğitim yöneticilerini yeni bir 

vatandaşlık eğitim programı geliştirme mecburiyetiyle karşı karşıya getiriyordu.17 

Sonuç olarak 1916 yılında ABD’de Sosyal Bilgiler terimi eğitim 

kurumlarında ilk defa kullanılmaya başlanmıştır. 

Sosyal Bilgiler dersinin içeriği Amerikan toplumunu derinden etkileyen 

değişimlere göre bir takım değişimlere uğramıştır. Örneğin 1929 yılındaki büyük kriz 

                                                 
15 E., Güngördü, İlkokullarda Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi, Nobel Yayınları, Ankara                                             

2001, s.13. 
16 Otluoğlu (b.k.z.), a.g.e., s.13. 
17 Otluoğlu (b.k.z.), a.g.e.,s.13. 
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ekonomik konulara ilgiyi arttırdı. II. Dünya Savaşı programda kahramanlık temasına 

daha geniş bir yer verilmesine yol açtı.18 

Sonuç olarak toplumdaki değişim ve gelişmelerin toplumsal olayların ve 

sosyal olayların etkilerinin sosyal bilgiler dersinin içeriğini derinden etkilediğini 

söyleyebiliriz. 

Sosyal Bilgiler ABD’de doğmuş ve gelişmiş bir öğretim yaklaşım olmakla 

birlikte bu ülkenin eğitim sisteminden etkilenen başka ülkelerde de benimsenmiştir. 

Bunlar arasında Türkiye, Japonya, Güney Kore gibi ülkeler bulunmaktadır. Bununla 

beraber gerek ABD’de gerekse başka ülkelerde birçok eğitimci Sosyal Bilgiler 

öğretimine karşı çıkmıştır. Bunlar sosyal bilimlerin birbirinden bağımsız olarak 

öğretilmesinin vatandaşlık eğitimi bakımından daha etkili olacağını savunmaktadır. 

Nitekim köklü bir eğitim geleneğine sahip olan ve bu geleneği sürdürmekte ısrar 

eden İngiltere’de ilköğretim her sınıf düzeyinde tarih ve coğrafya gibi dersler 

birbirinden bağımsız olarak okutulagelmiştir.19 

b. Sosyal Bilgiler Dersinin Türkiye’de Tarihsel Gelişimi 

Bir ders olarak Sosyal Bilgiler Türkiye’de ilk kez 1960’lı yıllarda 

benimsenmektedir. Bu tarihten önce gerek Osmanlı Devleti döneminde gerekse 

cumhuriyet döneminde bu dersin kapsamına giren disiplinler, ilköğretim düzeyinde 

ayrı dersler olarak verilmiştir.20 

Öğrenci kümelerine ayrı ayrı okutulan bu üç ders için bir not verilmiştir.  

Daha sonra bu uygulama ortaokullara geçmiştir. Ortaokullarda Tarih, Coğrafya ve 

Yurttaşlık bilgisine verilen notlar toplanıp üçe bölünmüş ve öğrenci karnesine Sosyal 

Bilgiler notu olarak verilmiştir. Böylece hiç değilse bu üç dersin bir bütün olabileceği 

ve birbirini tamamlayacak kadar ilgili olduğu fikri okullarımıza girmiştir.21 

Bu dersler, ilk kez 1962 yılında yayınlanan ilkokul program taslağında 

disiplinler arası bir yaklaşımla “Toplum ve Ülke İncelemeleri” adı altında 

                                                 
18 Otluoğlu (b.k.z.), a.g.e., s.14. 
19 D.,Öztürk - C., Öztürk,Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi, Pagem Yayıncılık, Ankara, s.12. 
20 Öztürk(b.k.z.), a.g.e., s.12. 
21 Güngördü, a.g.e., s.132. 
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birleştirilmiştir. Bu dersler 1968 yılında yayınlanan ilkokul programında Sosyal 

Bilgiler adını almıştır.22 

Aynı yılda yukarıda sözü edilen program biraz daha geliştirilerek 1968 

ilkokul programı çıkarılmış ve bütün ilkokullarımızda uygulamaya konulmuştur. Bu 

programda sosyal bilgiler üniteleri daha da geliştirilmiş ve gerçek sosyal bilgiler 

anlayışına daha da yaklaşılmıştır. 

İlkokullarda sosyal bilgiler derslerindeki bu gelişmelerden sonra 1970-1971 

Eğitim-Öğretim yılında her ilde bir veya iki ortaokulun birinci sınıflarında denenmek 

suretiyle uygulanması ve bu uygulamanın kademeli olarak gelecek yıllarda devam 

etmesi uygun görülmüştür. 

1968 ilkokul programındaki sosyal bilgiler programı 22 yıl sonra gözden 

geçirilerek yeni bir sosyal bilgiler programı geliştirilmiş ve 1990-1991 öğretim 

yılından itibaren uygulamaya konulmuştur. 

Böylece Sosyal Bilgiler dersi 1968 yılından itibaren bütün ilkokullarda 1975 

yılından itibaren de bütün ortaokullarda okutulmaya başlatılmıştır. 

Ancak ortaokullarda okutulan Sosyal Bilgiler dersi Talim ve Terbiye 

Kurulu’nun 26.04.1985 tarih ve 64. sayılı kararıyla kaldırılmıştır. Sosyal Bilgiler 

dersi 1985-1986 öğretim yılından itibaren “Milli Tarih”,”Milli Coğrafya” ve 

“Vatandaşlık Bilgileri” adı altında üç derse ayrılmıştır. 1997-1998 öğretim yılında 

tekrar ilköğretim okullarının 6. ve 7. sınıflarının da Sosyal Bilgiler dersi 

uygulamasına geçilmiştir.23 

II.IV. Neden Sosyal Bilgiler? 

Bir önceki bölümde başka ülkelerdeki bir çok eğitimcinin sosyal bilgiler 

eğitimine karşı çıkıp sosyal bilimlerin birbirinden bağımsız olarak öğretilmesinin 

vatandaşlık eğitimi bakımından daha etkili olacağını savundukları ifade edilmişti. 

Bizim ülkemizde de Tarih, Coğrafya ve Yurttaşlık bilgisi konularının ağırlıkta 

olduğunu gören bazı eğitimciler bu derslerin bir bütün halinde değil de ayrı ayrı ele 

alınması gerektiği görüşünü savunmuşlardır. 

                                                 
22 Otluoğlu, (b.k.z.), a.g.e., s.16. 
23 Güngördü, a.g.e., s.132. 
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1. Sosyal Bilimler genel olarak akademik biçimde ve ileri düzeyde, bilim 

disiplini anlayışında insan ilişkilerini incelemektedir. Sosyal Bilimler araştırma 

deney buluş ve benzeri bilimsel etkinlikleri incelemektedir. Sosyal bilgiler ise okul 

programlarında sosyal bilimlerin yöntemlerini içeriğini ve bulgularını oldukça basit 

bir düzeyde ele almakta, bireyin toplumda yaşayış ve davranışları, temel 

gereksinimleri ve bunları gidermek için yaptıklarını, oluşturulan kuruluşları ve 

değerleri işlemektedir.24 

Sonuç olarak, Sosyal Bilimler araştırma, deney buluş gibi bilimsel 

etkinlikleri de kullanarak bilgi ve fikir üreten bilimsel bir yöntem iken sosyal 

bilgilerin en önemli amacı iyi vatandaşlar yetiştirmektir. 

Bu nedenle bilimsel bir sınıflama yani derslerin ayrı ayrı dallar olarak kabul 

edilmesi ve bu şekilde okutulması büyükler için uygun bir yol olabilir ancak çocuklar 

için değil çünkü ilköğretim kademesinde bulunan çocuklar 7-15 yaş arasındadırlar.25 

Derslerin sosyal bilgiler altında birleştirilmesi 7-15 yaş arasındaki 

ilköğretim çağındaki çocukların kavrayışına, psikolojik durumuna ve seviyelerine 

daha uygundur. 

3. İlköğretim okulları bir alanda uzman yetiştiren kurumlar değildir.26 

İlköğretim kurumlarının en önemli amacı daha önceki bölümlerde de ifade 

edildiği gibi her Türk çocuğuna iyi bir vatandaş olmak için gerekli temel bilgi beceri 

davranış ve alışkanlıkları kazandırmak onu milli ahlak anlayışına uygun olarak 

yetiştirmektir. Diğer bir ifadeyle de çocukları yaşama hazırlamaktır. 

Yaşamda ise tamamen ayrı tarih, coğrafya, yurttaşlık bilgisi yoktur. Bunlar 

her zaman birbiriyle ilgili ve birbirleri içindedir.27 Bu nedenle ilköğretim okullarının 

amaçları doğrultusunda okulda çocuklara hayata uyum sağlayacak problemlerini 

kendi kendilerine çözebilecek hale getirmek sosyal olayları ve gelişmeleri daha iyi 

anlayıp yorumlayacak kısacası nitelikli bir insan yetiştirmek için bu derslerin birlikte 

                                                 
24 Ortaöğretim Kurumlarında Sosyal Bilimler Öğretimi ve sorunları Türk Eğitim Derneği V Öğretim 
Toplantısı, Türk Eğitim Derneği Yayınları, Ankara, 1987, s.7. 
25 Güngördü, a.g.e., s.131 
26 Güngördü, a.g.e.,s.131. 
27 Güngördü, a.g.e.,s,131. 
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ele alınması gerekmektedir. Bunu da en iyi şekilde sosyal bilgiler dersinde 

gerçekleştirmek mümkündür. 

2. Sosyal yaşamda insanlarla ilişkilerimiz ve toplumsal olaylar çok çeşitli 

nedenlere dayanır. Bu nedenle de sosyal yaşamı ve toplumsal olayları tek yanlı 

olarak inceleyemeyiz. 

Örneğin göç olgusunun tek bir sebebi yoktur. Göçün sosyal, ekonomik 

sebepleri olabildiği gibi siyasal sebepleri de olabilir. Göç olgusu öğrencilere ifade 

edilirken tek bir sebep üzerinde durmak bize sağlıklı sonuçlar vermez. Bu nedenle 

problemi çeşitli yönleriyle ele almak ve çözmek zorundayız. 

Öğrenciye bu alışkanlığı verebilmek için okulda problemleri bütün olarak 

ele alıp çözüm yollarını araştırması için gerekli bilgi ve becerileri vermeliyiz. 

4. Her derste ayrı ayrı yapmak istediğimiz genellemeler kazandırmak 

istediğimiz kavramlar ünite ve grup çalışmaları halinde öğrenciler tarafından daha 

kolay anlaşılır.28 

Öğrenci konuların ve ünitelerin müşterek tarafını bularak bir sonucu ulaşılır. 

Bu durum öğrenciye benzerlik ve farklılıkları bulma yorumlama yeteneği kazandırır. 

Bu nedenle de Fusilanistler, öğretimin buna uygun olarak yapılması 

gerektiğini, ilköğretimin ilk yıllarında çok sayıda ders ve çok çeşitli konular yerine 

gruplanmış derslerle ünitelendirilmiş konuların daha yararlı olacağını söylerler.29 

5. Tek ders adı altında birleştirilmiş olan konuları çocuklar daha iyi bir 

ilgiyle öğrenecek ve benimseyeceklerdir. Çünkü çocukların ilköğretimin birinci 

devresinde hayat bilgisi dersinde kazandıkları bazı bilgiler vardır. İkinci devrede ayrı 

dersler halinde verilecek olan bu tip bilgiler gereği kadar ilgi çekmeyebilir. Bu 

bakımdan iki dönem arasında benzerlik ve beraberlik sağlamak için tarih, coğrafya, 

yurttaşlık bilgisi derslerinin sosyal bilgiler adı altında birleştirilip tek ders haline 

getirilmesi gerekli ve uygundur.30 

                                                 
28 Ş., Türkyılmaz, Öğretim Metodu ve Uygulama Öğretmeni Yetiştirme Bürosu Yayınları, Ankara, 
1967, s.55. 

29 Güngördü, a.g.e., s.131. 
30 Türkyılnaz, a.g.e., s.56. 
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II.V. Sosyal Bilgiler Dersi Programları ve Programın Amaçlarındaki 

Değişmeler 

Bu bölümde Sosyal Bilgiler programları cumhuriyet döneminin sosyal ve 

siyasal olaylarının programın amaçlarına etkileri ve programın amaçlarındaki 

değişimler üzerinde durulmuştur. 

Daha önceki bölümlerde de ifade edildiği gibi sosyal bilgiler ismi zaman 

zaman kullanıldığı halde ancak 1968 yılında okul programına girmiştir. Cumhuriyet 

döneminde 1926, 1930, 1936, 1948 programlarında ayrı ayrı tarih, coğrafya ve 

yurttaşlık bilgisi derslerine yer verilmiştir. Dönemin sosyal ve siyasal şartlarına göre 

de amaçlarda bazı değişimler görülmektedir. 

a. 1926 programında Tarih, Coğrafya ve Yurttaşlık Bilgisi dersleri 

(Sosyal Bilgiler) 

1919–1922 yılları arasında sürdürülen Türk Kurtuluş Savaşı, Türk 

toplumunda milli birliği ve kendine olan güveni arttırmıştır. Türk Kurtuluş 

hareketinin mimarı olan Atatürk savaştan muzaffer çıkan toplumun ulvi duygularını 

yeni kurulan devlet için gerekli olan bir çok reform hareketine dönüştürmeyi 

bilmiştir. Bu reformların bütün amacı yeni rejim ve devlet için gerekli olan insan 

tipini yaratma ve geliştirme yönelikti.31 

Mustafa Kemal 1922 yılında “En önemli ve feyizli görevimiz milli eğitim 

işleridir. Milli eğitim işlerinde behemehal muzaffer olmak lazımdır. Bir milletin 

gerçek kurtuluşu ancak bu suretle olur. Bu zaferin temini için hepimizin tek yürek ve 

tek fikir olarak esaslı bir program üzerinde çalışması lazımdır.” 

Milli Eğitim programımızın milli eğitim siyasetimizin temel taşı cehaletin 

giderilmesidir. 

Çocuklarımıza ve gençlerimize vereceğimiz tahsilin hududu ne olursa olsun 

onlara esaslı olarak şunları öğreteceğiz: 

 

                                                 
31 M.,Özodaşık, Cumhuriyet Dönemi Yeni Bir Nesil Yetiştirme Çabaları, Çizgi Kitapevi, Konya 

1999, s.69. 
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1. Milletine, 

2. Türkiye Devletine, 

3. Türkiye Büyük Millet Meclisine, 

Düşman olanlarla mücadele etme” 

Aynı yıl yaptığı başka bir konuşmada Mustafa Kemal “ Yetişecek 

çocuklarımıza ve gençlerimize görecekleri tahsilin hududu ne olursa olsun her 

şeyden evvel Türkiye’nin istikbaline kendi benliğine milli ananelerine düşman olan 

bütün unsurlarla mücadele etmek lüzumu öğretilmelidir.” demiştir.32 

Atatürk’ün de ifade ettiği gibi eğitimin amacı bu dönem de her şeyden önce 

milli birliğimize, benliğimize düşman olan bütün unsurlarla mücadele etmek 

olmuştur. Savaştan yeni çıkmış, mili birliğini kurmaya çalışan bir toplum için başka 

bir amaç düşünülemez. 

Dönemin maarif vekili Mustafa Necati Bey’e göre okulların amacı “ 

Çevresine etkin uyum yapabilecek iyi yurttaşlar yetiştirmek” olarak tespit edilmiştir. 

Bu anlayışa göre çevresindekileri rahatsız etmeden onların duygu, düşünce ve 

davranışları ile kendi duygu, düşünce ve davranışlarını bir biriyle uyumlu hale 

getirme söz konusudur. Böyle bir eğitim anlayışıyla okul yalnız öğrencileri değil, bu 

öğrenciler aracılığıyla çevredeki insanları da yetiştirmek ve geliştirmek imkanı bulur. 

Böyle bir anlayış bütün eğitim ve öğretim kurumlarının politikası haline gelmelidir. 

Amaçla ilgili olarak bu eğitim tanımında dikkati çeken başka bir nokta “iyi 

yurttaş” yetiştirmektir.33 

İyi vatandaşlar yetiştirmek 1929 programında “İlk tahsil çağında bulunan 

çocukların bedence ve ruhça en salim itiyatlara sahip olmalarını temin edecek bir 

muhit içinde en lüzumlu bilgileri ve maharetleri kazandırmak, genç neslin mektebe 

ilk girdiği günden itibaren içtimai kudret ve kabiliyetçe muterakki bir intizamla 

yetişecek milli cemiyet ve Türk Cumhuriyeti’ne ruhen ve bedenen en faydalı bir 

tarzda intibak etmeye azami ehliyeti kazandırmak” olarak belirtilmiştir. 

                                                 
32 A., Akyol, Milli Eğitim Kültür Gençlik ve Spor, Bankacılık Vakıf konularından Önce ve 
Sonra Eğitim, İstanbul 1987, s.19-20. 
33 Özodaşık, a.g.e., s.34. 
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İyi vatandaşlar geliştirmek, milli cemiyet ve Türk Cumhuriyeti’ne ruhen ve 

bedenen en faydalı bir tarzda uyum sağlamak Tarih, Coğrafya, Yurt bilgisi (Sosyal 

Bilgiler) derslerinin hedeflerinin ne olacağını saptayan ifadelerdir.34 

1926 ilkokul programında Tarih, Coğrafya ve Yurttaşlık Bilgisi derslerinin 

haftalık ders dağıtım çizelgesi aşağıda verilmiştir. 

DERSLER                I. DEVRE                                                   II.DEVRE 

    I.Sınıf         II.Sınıf           III.Sınıf          VI.Sınıf           V.Sınıf     

TARİH - - - 2 2 

COĞRAFYA - - - 2 2 

YURT BİLGİSİ - - - 2 1 

                                        Tablo:1 

b. 1930 Programında Tarih, Coğrafya ve Yurttaşlık Bilgisi (Sosyal 

Bilgiler) Dersleri 

27 Eylül 1930 – 18 Eylül 1932 tarihleri arasında muarif vekili olarak görev 

yapan Esat Bey’e göre Türk gençleri Atatürk’ün çizdiği yolda yürümeli ve onun 

direktifleri doğrultusunda yetişmelidir. Türk gençliği için rehber olan Atatürk, 

Cumhuriyetin fikren, ilmen, fennen, bedenen kuvvetli ve yüksek seciyeli muhafızlara 

ihtiyacı olduğunu belirtir. Bu aynı zamanda yeni devletin yetiştirmek istediği 

gençliğin niteliklerini de ortaya koymaktadır. Bu niteliklere göre tanımlanan gençlik 

modern Türkiye’nin münevver gençliğidir. Nesiller bu esasla yetiştirilmelidir. 

Okullar bu noktada çaba sarf etmelidir.35 

Esat Bey’in bu görüşleri doğrultusunda; 

1930 Mektep müfredat programına göre Tarih dersinin hedefleri : 

1. Çocuklara Türk milletinin mazisi hakkında malumat verip milli şuur 

uyandırmak, 

                                                 
34 Özodaşık, a.g.e., s.156. 
35 Özodaşık., a.g.e.., s.156. 
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2. Bugünkü medeniyetin uzun bir mazisi olduğunu anlatmak, 

3. Büyük şahısların hayat ve hareketleri tasvir edilerek çocuklara imtisale 

şayan numuneler göstermek. 

1930 Mektep müfredat programına göre Coğrafya dersinin hedefleri: 

1. Çocuklara doğup büyüdükleri memleketi tanıtmak ve Türk vatanını 

sevdirmek, 

2. Vatanın muhtelif yerlerinde yaşayan insanları birbirlerine tanıtmak, 

birbirlerinin maişet tarzlarını ve ihtiyaçlarını öğretmek ve aralarındaki rabıta ve 

muhabbeti arttırmak, 

3. Dünya ve dünyanın şems alemindeki mevkii hareketleri ve bunun 

neticeleri dünya üzerinde vukua gelen coğrafya hadiseleri hakkında çocuklara 

malumat vermek ve vatanımızla en çok temas ve münasebeti olan memleketler 

hakkında biraz daha mufassal olmak üzere dünya üzerindeki diğer memleketleri ve 

milletleri tanıtmak, 

4. Çocuğa daima görüp temas ettiği eşya ve hadiselerin sebeplerini 

araştırmaya ve hadiseler arasındaki rabıta ve münasebetleri bulup çıkarmaya sevk 

emek suretiyle mülahaza ve münasebetleri muhakemelerini kuvvetlendirmek. 

1930 Mektep müfredat programına göre Yurt Bilgisi derslerinin hedefleri: 

1. Çocuğa etrafında olup biten işlerin cereyan eden hadiselerin ahlaki, 

iktisadi ve hukuki kısaca içtimai manalarını idrak ettirmek, 

2. Onda devlet milliyet ve aile tesanüdüne iptina eden sağlam bir ahlakiyet 

hissi tevlid etmek ve yaşatmak 

3. Çocuğa içinde yaşadığı cemiyette kendisinin oynadığı ve oynayacağı rolü 

sezdirmek o demokratik bir devletle vatandaşların hak ve vazifeleri hakkında esaslı 

bir fikre sahip etmek, 

4. Çocuğa en geniş mana ile yurdunu ve milletini sevdirmek ( Bu 

muhabbetin mücerret ve çocuk için ekseriye müphem kelimeler ile nasihat ve irşad 
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şeklinde değil onu imkan derecesinde şeniyelerle temas ettirmek suretiyle müşahade 

tetkik tefekküre müstenit olarak telkin edileceğini kaydetmek lazımdır.) 

5. Türk soy ve teşebbüs ile meydana gelen ve aynı soy ve ikdam ile işletilen 

müesseselere (mesela: Şimendiferlere, Seyrüsefaine , bazı fabrikalara, milli 

bankalara, vatanını ve hayırperver cemiyetlere…) bilhassa dikkatli celp suretiyle 

çocukta Türk’ün iktisadi ve medeni kudret ve kabiliyeti hakkında itimat ve iman 

tevlid etmek ve yaşatmak, 

6. Çocuğu devlet teşkilatı ve hükümet makinası hakkında esaslı fikirlere ve 

malumata sahip etmek.36 

c. 1936 programında Tarih, Coğrafya ve Yurttaşlık Bilgisi dersleri ( 

Sosyal Bilgiler) 

Bu dönemin maarif vekili Saffet Arıkan’dır. Atatürk’ün yakın arkadaşı olan 

Saffet Arıkan Atatürk’ten aldığı direktifleri uygulamaya çalışmıştır. Okullarda 

uygulanacak eğitim programları Atatürk’ün eğitimle ilgili görüşleri temel alınarak 

oluşturulmaya çalışılmıştır. Buna göre nesillerin yetiştirilmesinde göz önünde 

bulundurulacak hususlar şöyledir: 

1. Türk çocuğunun kafasını fıtri yaradılışına uygun olarak dikkat ve özenle 

yetiştirmek, 

2. Güzel muhafaza edilmiş olan Türk çocuğunun beyin ve zekasını açmak, 

yaymak, genişletmek bununla birlikte bu yetenekli Türk çocuğunun kafasına müsbet 

bilim ve maddi teknik kavramların yalnız teorik olarak değil uygulamaya dönük 

araçlarla yetiştirilmesi gereklidir. 

3. Bu çalışmalar sırasında Türk çocukları kabiliyetlerini, karakterlerindeki 

sağlamlığı, duygularındaki yükseklik ve genişliği, onurlarını tabi bir şekilde ve 

olduğu gibi ifadeye alıştırılmalıdır. 

Bunlar yapılınca sonuç şu olacaktır: Türk çocuğu konuşurken beyan ve 

anlatış tarzı kendisini dinleyenleri ve dinleyeceklerin hepsini arkasından 

sürükleyerek Türk ülküsüne ulaştıracaktır. Anka’ya göre Türk ülküsü genç nesiller 

                                                 
36 Sönmez, a.g.e., s.34-35. 
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için uygarlık düzeyinin üstüne çıkmak onur ve kişilik sahibi müsbet bilime ve çağdaş 

tekniğe sahip bir kimse olarak yetişmektir.37 

1936 programına göre Tarih derslerinin hedefleri: 

1. Türk çocuğuna Türk inkılabının manasını, sümülünü ve tarihi önemini 

kavratmak 

2. İnsanlığın ve bilhassa Türk milletinin tarihte atmış olduğu ileri adımlara 

çocukların dikkatini çekmek ve bugünkü kültürünü nasıl uzun bir mazinin eseri 

olduğunu belirtmek, 

3. Türk ırkının Orta Asya’da kültürü nasıl kurduğunu dünyanın dört 

bucağına bu kültür ve dilini nasıl yaydığını çocuklara kavratmak, Türk milletinin 

dünya tarihinde yaptığı büyük rolü belirtmek onlara milli benliklerini hissettirmek, 

Türk çocuklarında Türk milletine karşı içten bir sevgi ve derin bir saygı yaratmak, 

onları Türk milletinin ülkülerini tahakkuk ettirmek için her fedakarlığı göze alacak 

bir karakter yetiştirmek, Türk milletinin istikbaline güvenlerini arttırmak, 

4. Tarihi şahsiyetlerin yaptıkları işler üzerinde durarak çocuklara ibret dersi 

vermek, tarihte büyük adamların büyük rolünü göstermek bilhassa Atatürk’ün Türk 

milleti ve bütün dünya için açtığı geniş ufukları teharruz ettirmek. 

5. Geçmişi tetkik ettirerek hali çocuklara daha iyi kavratmak ve istikbal için 

önlerine ufuk açmak, Türk milletinin istikbaldeki milli ve insani büyük rolüne 

onların dikkatini çekmek, 

6. İnsanların muhitleriyle hayatları arasındaki sıkı ilgileri belirtmek ve 

insanların muhitleri üzerine nasıl bir tesir ettirdiklerini göstermek. 

1936 programına göre Coğrafya derslerinin hedefleri: 

1. Çocuklara memleketimizi ve yurttaşları tanıtmak ve sevdirmek, 

2. İnsanların birbirleriyle ve coğrafi mubitleriyle karşılıklı tesirlerini insan 

kümelerinin hayat şeşillerini ve geçinme tarzlarını tetkik ettirerek Türk çocuklarını 

memleketin iktisadi kalkınmasında müessir unsur haline getirmek, 

                                                 
37 Özodaşık, a.g.e., s.157-158. 
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43. Dünya ve dünyanın güneş sistemindeki yeri, hareketleri ve bunun 

neticeleri dünya üzerinde olagelen coğrafya hadiseleri hakkında çocuklara bilgi 

kazandırmak vatanımızla en çok temasta bulunan ve ilgisi olan memleketler üzerinde 

biraz daha etraflı olmak üzere dünya üzerindeki başka memleketleri ve milletleri 

tanıtmak, 

4. Çocuğu sık sık görüp temasta bulunduğu coğrafi hadiselerin sebeplerini 

araştırmaya ve hadiseler arasındaki bağlılık ve ilgileri bulup çıkarmaya alıştırmak, 

5. Harita fikri vermek, çocukları haritadan anlar, istifade eder bir hale 

getirmek. 

1936 programına göre Yurt Bilgisi derslerinin hedefleri: 

1. Millet mefhumunu Türk milletinin karakterini, ululuğunu, kudretini 

çocuklara kavratmak, Türk milletini sevdirmek, saydırmak, Türk askerini ve Türk 

ordusunu sevdirmek, saydırmak, bizim için askerliğin önemini kavratmak, 

2. Atatürk’ün kurduğu cumhuriyet rejiminin mahiyetini Türkiye’de nasıl 

kurulduğunu bu rejimin başka rejimlere üstünlüğünü Türkiye’nin hayatı ve istikbali 

için ne kadar önemli ve zararı bulunduğunu talebeye kavratmak ve onarı cumhuriyet 

rejimi için sadık ve fedakar birer yurttaş olarak yetiştirmek, 

3. Türk inkılabının manasını muhtelif cephelerin önemini memleketin 

istikbaline yapacağı tesiri talebeye kavratmak, onları Atatürk inkılabının fedakar bir 

unsuru olarak yetiştirmek, 

4. Türkiye’de devlet teşkilatını çocuklara onların seviyelerine göre anlatmak 

ve öğretmek, 

5. Kanun mefhumunu talebeye kavratmak, kanuna ve devlet otoritelerine 

iteat duygusunu ve itiyadını vermek talebeye vazife ve hak mefhumlarını kavratmak 

ve Türk vatandaşlarının vazifelerini ve haklarını ve bu vazifelerle hakların önemini 

kendilerine telkin etmek 
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6. Millet ve yurt işlerine karşı talebede son derecede alaka uyandırmak, 

millet ve yurt menfaatini her menfaatin üstünde tutmayı millet ve yurda karşı canla 

başla hizmet etmeyi kendilerine itiyat ve ülkü haline getirmek.38 

c. 1948 programında Tarih, Coğrafya ve Vatandaşlık Bilgisi dersleri 

(Sosyal Bilgiler) 

1948 tarihli “İlkokul programı” 1948 – 1949 eğitim – öğretim yılında 1 

Kasım 1948 tarihinden itibaren uygulanmaya konulmuştur. Programın genel 

amaçlarına bakıldığında 1936 programına göre daha ileri bir eğitim anlayışıyla 

yazıldığı görülmektedir.39 

1948 – 1950 yılları arasında milli eğitim bakanı olarak görev yapan Tahsin 

Banguoğlu, yurdumuzun medeniyet ve refah yolunda ilerlemesini halk idaresine 

dayanan bir iradenin devamında görmektedir. Bunun için Banguoğlu’na göre 

kanunlarda, sosyal ve politik hayatta olduğu gibi her derece okullarımızda 

demokratik terbiyenin yerleşmesine ehemmiyet verilmelidir. 

Tahsin Banguoğlu’nun bakanlık yaptığı dönem demokrasi tartışmalarının 

yoğun olduğu bir döneme rastlamaktadır. Çok partili hayata geçilen bir dönemdir. Bu 

sebeple Banguoğlu daha önceki milli eğitim politikalarını devam ettirirken aynı 

zamanda yetişen nesillerin demokratik tutum ve davranışlara sahip olmaları 

noktasında büyük çaba sarf etmiştir.40 

Bu dönemde milli eğitimin amaçları toplumsal, kişisel, insanlık 

münasebetleri ve ekonomik hayat başlıkları altında ele alınmış ve belirtilmiştir.41 

1948 programında Coğrafya, Tarih, Yurttaşlık Bilgisi dersleriyle ilgili 

olarak çocuğun aşağıdaki amaçlar doğrultusu yönünde yetiştirilmesine çalışılmıştır. 

1. Toplumsal yönden gelişmesi, 

A. Toplumsal miras ve tarih şuuru ( Büyük millet) 

a. Büyük bir millete sahip olma şuuru, 
                                                 
38 Sönmez, a.g.e., s.35-36. 
39 S.,Çelenk - N., Kalaycı-N.,Tertemiz, İlköğretim Programları ve Gelişme, Nobel Yayınları, 

Ankara, 2000, s.58 
40 Özodaşık , a.g.e., s.162. 
41 Çelenk, a.g.e., s.62. 
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b. Devrimlere bağlı ve onları korur. 

B. Demokrasi ilkelerine bağlı 

a. Fikir ayrılıklarını hoş görür. 

b. İnsanları sever. 

c. Anayasa hak ve hürriyetlerine saygılı olur 

C. Milli kalkınma ve bilimsel çalışma 

a. Kötü şartları düzeltmeye çalışır. 

b. Bilimin genel refaha olan yardımını kavrar. 

c. Milli kaynakları korur.42 

Derslerin öğretim programının amaç ve açıklamalarında önemli bir 

değişiklik göze çarpmamaktadır. Ancak daha öncede belirttiğimiz gibi demokratik 

tutum ve davranışlara önem verilmiştir. Bu durum amaçlara da yansımıştır. Bu 

amaçları gerçekleştirmede yurttaşlık bilgisi derslerine büyük görev düşmüştür. 

d. 1962 programında Tarih, Coğrafya ve Yurttaşlık Bilgisi dersleri ( 

Sosyal Bilgiler) 

1962 ilkokul program taslağında Tarih, coğrafya ve yurttaşlık bilgisi dersleri 

“Toplum ve ülke incelemeleri” adı altında birleştirilmiştir.43  

Hazırlanan taslak 12 Mayıs 1962 tarihinde Talim ve Terbiye dairesine 

sunulmuştur. Taslakla ilgili öğretmen ve öğrenci görüşleri alındıktan sonra 1962 yılı 

Eylül ayında incelenmesi tamamlanmış ve uygulanmasına geçilmiştir.44 

Daha önceki programlarda “Toplum ve Ülke incelemeleri” adı ile ilkokul 

programımızda bir ders yoktu. Tarih coğrafya ve yurttaşlık bilgisi dersleri bu dersin 

yerini çeşitli sebepler yüzünden aynı amaca hizmet eden bu üç ayrı ders “Toplum ve 

Ülke İncelemeleri” adı altında tek ders haline getirilmiştir.45 

                                                 
42 Sönmez, a.g.e., s.36-37. 
43 Sönmez, a.g.e., s.38. 
44 Çelenk, a.g.e., s.87. 
45 Ş.,Türkyılmaz, Öğretim Metodu ve Uygulama, Öğretmeni İşbaşında Yetiştirme Bürosu Yayınları, 

Ankara 1967, s.54. 
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Bu üç dersin “Sosyal Bilgiler” veya “Toplum ve Ülke İncelemeleri” adı 

altında birleştirilmesinin nedenlerine “Neden Sosyal Bilgiler?” adlı bölümde 

değinilmiştir. 

1962 İlkokul programı taslağına göre Hayat Bilgisi Toplum ve Ülke 

İncelemeleri Dersinin amaçları: 

1- Türk çocuğuna ailesine ulusuna yurduna Türk devrimlerine ve ülkelerine 

bağlı çalışkan araştırıcı inceleyici fedakâr ve fazilet sahibi iyi bir vatandaş 

mükemmel bir insan olarak yetişirler. 

2- Çocukları şerefli bir geçmişi olan büyük bir milletin evlatları olduklarını 

duyarak Türk ulusunun geleceğine olan güvenlerini artırır. Ve Türk ulusunun 

ülkülerini gerçekleştirmek için her fedakârlığı göze alabilecek bir karakter kazanırlar. 

3- Olumlu karakter özellikleri kazandırmak her yöne görev ve sorumluluk 

alabilecek hale gelir aile bütünlüğüne bağlı yuvanın saadetini gerçekleştirmesindeki 

hizmet duygularını geliştirmek.  

4- İnsanların birbirlerine muhtaç olduklarını kavratmak, grup faaliyetlerine 

katılmasının başkalarına yardım etmenin önemini takdir ettirmek ve uygulanabilir 

hale getirmek 

5- Ulusal kaynakları tanımak ve bunları korumanın bir ödev olduğunu 

kavratıp benimsetmek 

6- Yurdu ve dünyayı tanımak çocuklara plan kroki ve harita fikri vermek 

onları bu araçları anlar ve uygular hale getirmek 

7- Çocuğa uluslar ailesi içinde Türk ulusuna düşen insanlık ödevlerini 

öğretmek (Ne Mutlu Türküm Diyene, Yurtta Sulh Cihanda Sulh) fikrini ve Birleşmiş 

Milletler ülküsünü benimsetmek, 

8- Geçmişte uluslarına ve insanlara iyilikleri dokunmuş olan Türk 

adamlarının hayatlarına ve hizmetlerine karşı öğrencilerde hayranlık uyandırmak 

kötülükleri dokunan kimselerin akıbetlerinden de ibret dersi almaların sağlamak46 

                                                 
46Sönmez., a.g.e., s.41. 
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1962 tarihli İlkokul program taslağında Toplum ve ülke incelemeleri dersi 

için saptanan amaçların 5 ve 6. maddeleri Coğrafya, 2.7. ve 8. maddeleri Tarih, 1.3.4. 

maddeler Yurttaşlık Bilgisi dersinin amacını ifade etmektedir.  

e-1962’den Sonraki Gelişmeler 

1962 yılında yayınlanan İlkokul Program Taslağında disiplinler arası bir 

yaklaşımla “Toplum ve ülke incelemeleri” adı altında birleştiren program 1968 

yılında yayınlanan İlkokul programında “Sosyal Bilgiler” adını almıştır.47 

İlkokullarda Sosyal Bilgiler dersindeki bu gelişmelerden sonra Milli Eğitim 

Bakanlığı Talim ve Terbiye dairesi dokuzuncu Milli eğitim şurası kararı uyarınca 

ikinci kademe Sosyal Bilgiler programının (6.7.8. sınıflar) 1975-7976 Öğretim yılı 

başından itibaren bütün yurtta uygulamaya konulması uygun görülmüştür. 

Böylece Sosyal Bilgiler dersi 1968 yılından itibaren bütün ilkokullarda 1975 

yılından itibaren bütün ortaokullarda okutulmaya başlatılmıştır.  

Ancak Ortaokullarda okutulan Sosyal Bilgiler dersi Talim ve Terbiye 

kurulunun 26.04.1985 tarih ve 64 sayılı kararıyla kaldırılmıştır. Sosyal Bilgiler dersi 

1985-1986 öğretim yılından itibaren “Milli Tarih” “Milli Coğrafya”, ve “Vatandaşlık 

Bilgileri” adı altında üç derse ayrılmıştır. 1997-1998 Eğitim Öğretim yılında tekrar 

İlköğretim okullarının 6.7. sınıflarında Sosyal Bilgiler dersi uygulamasına 

geçilmiştir.48 

1997 yılında Zorunlu Eğitim süresinin kesintisiz sekiz yıla çıkmasına paralel 

olarak Talim ve Terbiye Kurulu tarafında yeni bir İlköğretim Okulu Sosyal Bilgiler 

dersi Öğretim programı kabul edilmiştir.49 

1997-1998 Öğretim yılından itibaren uygulanmasına başlanan ilköğretim 

Okulu Sosyal Bilgiler dersi Öğretim Programı 4.5.6. ve 7. sınıflarda haftada üçer 

ders saati olmak üzere her sınıf için 36 haftada toplam 108 saatlik bir süre 

öngörülerek hazırlanmıştır.50 

                                                 
47 Otluoğlu (b.k.z.). a.g.e., s.15-16. 
48 Güngördü, a.g.e., s.132. 
49 Otluoğlu (b.k.z.), a.g.e., s19. 
50 Güngördü, a.g.e., s.134. 
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1997 Programına göre Öğrenciler bu derste;  

A. Vatandaşlık görevleri ve sorumlulukları yönünden; 

1-Ailesine, milletine, vatanına Atatürk İnkılap ve ilkelerine bağlı çalışkan, 

araştırıcı, özverili, erdemli 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 güvenlerini arttırır ve Türk 

milletinin ülkesini gerçekleştirmek için her fedakarlığı göze alabilecek bir karakter 

kazandırır.  

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 kuvvetlendirir.  

5- Türk milletinin Zeka ve kabiliyetini, çalışkanlığını, ilim ve 

sanatseverliliğini, estetik zevkini, insanlık duygusunun yüceliğini benimseyerek bu 

üstün özellikleri davranış haline getirirler. 

6- Millet ve yurt işlerini her şeyin üstünde tutarak milleti ve yurdu için canla 

başla hizmet etmeyi alışkanlık ve ilke haline getirirler.  

7- Tarihte milletimize ve insanlığa hizmet etmiş olan Türk büyüklerini tanır, 

tarihi olaylara yön veren kişilerin yerinde ve zamanında gösterdikleri ileri görüşlülük 

yüksek kavrayış, cesaret fedakarlık ve kahramanlıklarının tarihin akışını nasıl 

etkilediğin kavrarlar. 

8- 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, İnsanlığa sevgi saygı ve hizmet verme 

bilincine varılır.  
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9- Türk inkılabının anlamını, ayrı ayrı  yönlerden önemini, Türkiye’ni refah 

ve  mutluluğuna  yaptığı ve ülkenin geleceğine yapacağı etkiyi kavrar; Türk 

İnkılabının değerlerine bağlı ve bunları her zaman korumaya hazır, fedakar birer 

Türk evladı olarak yetişirler. 

10- Bugünkü uygarlığın uzun bir geçmişin eseri olduğunu kavrar; bu 

uygarlıkta Türk milletinin hizmetini ve payını anlayarak Atatürk direktifleri uyarınca 

“Milli kültürümüz çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne çıkarma” yolunda her 

fedakarlığı göze alabilme bilincini kazanırlar. 

11- Bugünü daha iyi değerlendirebilmeleri için geçmiş çağlardaki sosyal 

ekonomik ve siyasi olayların neden ve sonuçlarını günümüzle kıyaslama yaparak 

düşünme araştırma ve akıl yürütme yeteneğini geliştirirler 

12- Her yerde, görev ve sorumluluk alabilceik hale gelir. Aile bütünlüğüne 

bağlılık kazanır, ailenin refah ve mutluluğu için sorumluluk ve görev duygularını 

geliştirirler. 

13- Kanun kavramını benimser kanunlara ve devlet otoritesine uyma 

duygusunu ve alışkanlığını kazanırlar.  

14- Çevresindeki eski yeni sanat ve kültür eserlerini müze ve anıtlar gibi 

milli değerlerimizi tanır onları korumak gerektiğini öğrenirler.  

B- Toplumda İnsanların birbirleriyle olan ilişkileri yönünden; 

1- İnsanların birbirlerine muhtaç olduklarını anlar, grup faaliyetlerine 

katılmanın başkalarına yardım etmenin önemini takdir eder ve bunu uygulayabilir 

hale gelirler. 

2- İnsanların karşılıklı hak ve sorumluluklar taşıdıklarını ve birbirlerinin 

görüş ve inanışlarını saygı ve hoşgörü ile karşılamaları gerektiğini benimserler.  

3- Beraber çalışma, sorumluluk alma yardımlaşma ve karar verme 

kurallarını uygulamayı öğrenirler. 

4- Bütün çalışmalarını demokratik yaşayışın kurallarına göre düzenlemeyi 

öğrenir. 
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5- Aile, okul ve toplum hayatının dayandığı temel ilkeleri ve topluluk 

halinde yaşamanın zorunluluğunu kavratırlar. 

6- Trafik kurallarına uymayı alışkanlık haline getirirler. 

C- Çevreyi, yurdu ve Dünyayı tanıma yetenekleri yönünden; 

1- Yurdumuzun dünya üzerindeki yerinin önemini kavrar, ülkemizin 

kalkınmasında severek sorumluluk alma duygularını geliştirirler. 

2- Türkiye’nin yakın ve uzak komşu ülkeler ve diğer dünya ülkeleriyle olan 

ilişkileri hakkında gnele bilgi kazanırlar. 

3- Türklerin yaşadığı diğer ülke ve bölgelerin coğrafi özelliklerini 

öğrenirler. Türklerin geniş bir alanda yaşayan büyük bir millet olduğunu kavrarlar. 

4-  insanların birbirleriyle ve coğrafi çevreleriyle karşılıklı etkilerini insan 

topluluklarının yaşama şekillerini ve geçinme yollarını inceler; yurdun ekonomik 

kalkınmasında bilgi e etkili birer vatandaş olarak yetişirler. 

5- Plan, kroki, harita ve grafik bilgileri kazanarak onlardan yararlanabilir 

hale gelirler. 

6- Çevreyi korumanın günümüz ve gelecek yıllar için önemini kavrarlar. 

7- Yaşanabilir bir çevrenin temel insan hakkı olduğunu kavrarlar. 

Ç- Ekonomik yaşama fikrini ev yeteneklerini geliştirmek yönünden; 

1- yakın çevrenin ekonomik değerleri ile milli kaynaklarımızı tanır ve 

koruma alışkanlığını kazanırlar.  

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

koruma alışkanlığını kazanırlar. 

3- Tutumlu olma ve planlı çalışma alışkanlığını elde ederler. 

4- Üretim tüketim ve dağıtımla ilgili temel bilgileri öğrenirler. 

5- İnsan topluluklarının yaşama şekillerini ve geçinme yollarını inceler ve 

bunlar arasındaki ekonomik ilişkileri öğrenirler. 

6- Turizmin anlamını özellikle yurdumuz için önemini kavrarlar. 
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7- Nüfus artış hızının eğitime ve ekonomiye olan etkisini kavrarlar.51 

2004-2005 Eğitim ve Öğretim yılında Yeni bir Sosyal Bilgiler programı 

hazırlanmıştır. Hazırlanan Sosyal Bilgiler Programının kademeli olarak gelecek 

yıllarda da devam etmesi uygun görülmüştür. 

Hazırlanan Sosyal Bilgiler programı; 

1- Vatandaşlık eğitimi olarak sosyal bilgiler,  

2- Sosyal Bilimler olarak sosyal bilgiler 

3- Yansıtıcı düşünme olarak Sosyal Bilgiler anlayışını önemsemektedir.  

Yeni Sosyal Bilgiler Programları öğrenme alanı, kazanım etkinlikler 

doğrudan verilecek beceri ve değer gibi yeni terminolojileri gündeme getirmektedir. 

Öğrenme alanı 4. sınıftan başlayıp 7. sınıfa kadar getirilmiştir. 9 tane öğrenme alanı 

vardır. 

1- Birey ve toplum 

2- Kültür ve Miras 

3- İnsanlar Yerler ve Çevreler 

4- Üretim dağıtım ve tüketim 

5- Zaman Süreklilik ve değişim 

6- Bilim teknoloji ve toplum 

7- Gruplar, Kurumlar ve Sosyal Örgütler 

8- Güç yönetim ve Toplum 

9- Küresel Bağlantılar52 

Hazırlanan Sosyal bilgiler programına göre 7. sınıf sonunda öğrenci; 

1- Özgür bir birey olarak, duygusal özelliklerinin; ilgi istek ve 

yeteneklerinin farkına varır.  

                                                 
51 F.,Kocaoluk - Ş.Kocaoluk, İlköğretim programları, Kocaoluk Yayınevi, İstanbul, 2004. 
52 İlköğretim 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Öğretmen, Kılavuz Kitabı, Devlet Kitapları 2.Baskı, İstanbul 
2006, s.11. 
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2- Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olarak, vatanını ve milletini seven 

haklarını bilen ve kullanan sorumluluklarını yerine getiren ulusal bilince sahip bir 

vatandaş olarak yetişir.  

3- Atatürk ilke ve İnkılâplarının, Türkiye Cumhuriyetinin Sosyal, kültürel 

ve ekonomik kalkınmasındaki yerini kavrar; laik demokratik ulusal ve çağdaş 

değerleri yaşatmaya istekli olur.  

4- Hukuk kurallarının herkes için bağlayıcı olduğunu tüm kişi ve 

kuruluşların yasalar önünde eşit olduğunu gerekçeleriyle bilir.  

5- Türk kültürünü ve tarihini oluşturan temel öğe ve süreçlerini kavrayarak 

milli bilincin oluşmasını sağlayan kültürel mirasın korunması ve geliştirilmesi 

gereğini kabul eder. 

6- Yaşadığı çevrenin ve dünyanın coğrafi özelliklerini tanıyarak insanlar ile 

doğal çevre arasındaki etkileşimi açıklar. 

7- Bilgiyi uygun ve çeşitli biçimlerde (harita, grafik, tablo, küre, diyagram, 

zaman şeridi vb.) kullanır, düzenler ve geliştirir. 

8- Ekonominin temel kavramlarını anlayarak kalkınmada ve uluslararası 

ekonomik ilişkilerde ulusal ekonominin yerini kavrar.  

9- mesleklerini tanır, çalışmanın toplumsal yaşamdaki önemine ve her 

mesleğin gerekli olduğuna inanır.  

10- Farklı dönem ve mekanlara ait tarihsel kanıtları sorgulayarak insanlar, 

nesneler olaylar ve olgular arasındaki benzerlik ve farklılıkları belirler, değişim ve 

sürekliliği algılar.  

11- Bilim ve teknolojinin gelişim sürecini ve toplumsal yaşam üzerindeki 

etkilerini kavrayarak bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanır. 

12- Bilimsel düşünmeyi temel alarak bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve 

üretmede bilimsel ahlaki gözetir. 

13- Birey toplum ve devlet arasındaki ilişkileri açıklarken Sosyal bilimlerin 

temel kavramlarından yararlanır. 
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14- Katılımın önemine inanır kişisel ve toplumsal sorunların çözümü için 

kendine özgü görüşler ileri sürer.  

15- İnsan hakları, ulusal egemenlik, demokrasi, laiklik Cumhuriyet 

kavramlarının tarihsel süreçleri ve günümüz Türkiye’si üzerindeki etkilerini 

kavrayarak, yaşamını demokratik kurallara göre düzenler. 

16- Farklı dönem ve mekanlardaki toplumlararası siyasal, sosyal, kültürel ve 

ekonomik etkileşimi analiz eder.  

17- İnsanlığın bir parçası, olduğu bilincini taşıyarak, ülkesini ve dünyayı 

ilgilendiren konulara duyarlılık gösterir.53 

                                                 
53 İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu (4-5. sınıflar), Devlet Kitapları 
Müdürlüğü, Ankara 2005, s.9. 
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III. BÖLÜM 

SOSYAL BİLGİLER DERS KİTAPLARININ TANITIMI 

Bu bölümde Türkiye’de ilköğretim 4.5.6. ve 7. sınıf Sosyal Bilgiler 

Dersinde okutulan ders kitapları şekil yönünden incelenecektir. Ders kitaplarının 

dersin amaçlarına ulaşılması açısından fiziksel yapı özelliklerinin önemi büyüktür. 

Bu nedenle ders kitapları hazırlanırken kitapların fiziksel özelliklerine dikkat etmek 

gerekir. 

III.I. 4. ve 5. Sınıf (1.Kademe) Sosyal Bilgiler Ders Kitabının tanımı 

İlköğretim 4. Sınıf Sosyal Bilgiler ders kitabı, Milli eğitim Bakanlığı, Talim 

ve Terbiye kurulunun 18.07.2005 gün ve 282 sayılı kararı ile ders kitabı olarak kabul 

edilmiş olup 204 sayfadan oluşmuştur. İlköğretim 5. Sınıf Sosyal Bilgiler ders kitabı 

Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu’nun 18.07.2005 gün ve 283 sayılı 

kararı ile ders kitabı olarak kabul edilmiş olup  211 sayfadan oluşmuştur. Her iki 

sosyal  Bilgiler ders kitabı 207-19 ebatlarında beyaz kağıda renkli olarak 

hazırlanmıştır. 

İlköğretim 4. sınıf sosyal bilgiler ders kitabının kapağını incelediğimizde 

(Bkz. Ek1) üst kısımda kitabın adı ve kademesi alt kısımda Atatürk heykeli, uçak, 

pusula ve trafik lambası fotoğrafı bulunmaktadır. Kitabın arka kapağı için kırmızı 

fon rengi seçilmiştir. Üst kısımda eğitime destek kampanyaları amblemleri orta 

kısımda yeşim bir Türkiye için fidan dikmenin önemini belirten amblem alt kısımda 

ders kitabının ISBN numarası, barkodu ile beraber belirtilmiş olup en alt kısımda ise 

yasal uyarı yer almaktadır.  

İlköğretim 5. sınıf Sosyal Bilgiler ders kitabının kapağını incelediğimizde 

(Bkz. Ek2) Üst kısımda kitabın adı ve kademesi alt kısımda Ankara ili haritası 

haritanın hemen altında 2 tane trafik levhası, 1 tane yolcu taşıma aracı, 3 küre 

fotoğrafı bulunmaktadır. Ders kitabının arka kapağı için kırmızı fon rengi seçilmiştir. 

Üst kısımda eğitime destek kampanyalarının amblemleri, orta kısımda aşıların 

önemini belirten amblem alt kısımda ders kitabının ISBN numarası barkodu ile 

beraber belirtilmiş olup en alt kısımda ise yasal uyarı yer almaktadır.  
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İlköğretim 4.5. Sınıf sosyal bilgiler ders kitaplarının İç kapaklarına 

baktığımızda (Bkz. Ek3,4) kitapların adları alt kısımda kitabı hazırlayanların isimleri 

yer almaktadır.  

İlköğretim 4. sınıf Sosyal Bilgiler ders kitabının yazarları aşağıda 

belirtilmiştir.  

Meltem TEKEREK 

Niyazi KAYA 

Melek Derya ALIÇ 

Bekir YILBAT 

Tuğrul YILDIRIM 

Miyase KOYUNCU 

Kader ULUSOY 

İlköğretim 5. Sınıf Sosyal Bilgiler ders kitabının yazarları aşağıda 

belirtilmiştir.  

Demet KARAGÖZ 

Meltem TEKEREK 

Hikmet AZER 

Melek Derya ALIÇ 

Bekir YILBAT 

Miyase KOYUNCU 

Kadir ULUSOY 

Her iki ders kitabının 9. sayfalarında hoş geldiniz sevgili öğrenciler başlığı 

adı altında öğrenciler için ders programının amaçları kitapta yer alan üniteler, kitabın 

görsel düzeni ve ölçme değerlendirme hakkında bilgi verilmiştir. Kitapların 12. ve 

13. sayfalarında öğrenciler için Organizasyon şeması başlığı altında öğrenciler için 

tanıtım şemasına (Bkz. Ek 5,6) yer verilmiştir. 
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Her iki Ders kitabında üniteye giriş sayfaları bulunmaktadır.(Bkz. Ek 7) 

Üniteye giriş sayfalarında ünite konuları neler öğreneceğiz? başlığı adı altında 

öğrencinin var olan bilgilerini açığa çıkarmak ve öğrencileri üniteye hazırlamak için 

sorulara yer verilmiştir. Soruların hemen altında ünite konularına denk gelen belirli 

gün ve haftalara yer verilmiştir.  

Kitaplarda ünite sonlarında Ünite değerlendirmesi başlığı altında (bkz Ek. 8) 

eşleştirme, boşluk doldurma, çoktan seçmeli sorular ve düşün yaz başlığı adı altında 

klasik sorulara öğrencilere okumalı için kitap ismi ve yazarlarına yer verilmiştir. 

III.II. 6 ve 7 sınıf (II. Kademe) Sosyal Bilgiler ders kitabının tanıtımı 

İlköğretim 6. sınıf Sosyal Bilgiler ders kitabı Milli Eğitim Bakanlığı, Talim 

ve Terbiye Kurulu’nun 28.06.2006 gün ve 281 sayılı kararı ile ders kitabı olarak 

kabul edilmiş olup 297 sayfadan oluşmuştur. 

İlköğretim 7. sınıf sosyal bilgiler ders kitabı, Milli Eğitim bakanlığı Talim 

ve Terbiye Kurulu’nun 19.04.2007 gün ve 95 sayılı kararı ile ders kitabı olarak kabul 

edilmiş olup 191 sayfadan oluşmaktadır.  

İlköğretim 6. sınıf Sosyal Bilgiler ders kitabının kapağını incelediğimizde 

(Bkz. ek.9) üst kısımda kitabın adı ve kademesi altında Türkiye haritası, İstanbul 

boğaz köprüsü  peri bacaları ve kilim fotoğrafı bulunmaktadır. Kitabın arka kapağı 

için kırmızı renk fon seçilmiştir. Üst sağ ve sol köşelerde eğitime destek 

kampanyalarına ait amblemler ortada trafik uyarısı, alt kısımda ders kitabının ISBN 

numarası  barkodu ile beraber belirtilmiş olup en alt kısımda ise yasal uyarı yer 

almaktadır.  

İlköğretim 7. sınıf sosyal bilgiler ders kitabının kapağını incelediğimizde 

(Bkz. ek10) üst kısımda kitabın adı ve kademesi alt kısımda liman fotoğrafı, lale 

resmi, tarihi bir bina Osmanlı devleti’nin denizlerdeki ilerlemelerinin anlatıldığı 

temsili bir resim bulunmaktadır. Sosyal Bilgiler 7. sınıf ders kitabının arka kapağının 

6. Sınıf Sosyal bilgiler ders kitabının arka kapağı ile aynı olduğunu görüyoruz. 

İlköğretim 6. ve 7. Sınıf Sosyal Bilgiler ders kitaplarının iç kapaklarını 

incelediğimizde (Bkz. Ek 11,12) kitapların adları alt kısımlarda kitabı hazırlayanların 

isimleri yer almaktadır.  
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İlköğretim 6. sınıf Sosyal Bilgiler Ders kitabının yazarları aşağıda 

belirtilmiştir.  

Emine genç 

Mecit Mümin POLAT 

Samettin BAŞOL 

Niyazi KAYA 

Hikmet AZER 

Sevil GÖKÇE 

Miyase KOYUNCU 

Abdulcelil GÖK 

Abdullah YILDIZ 

Dilek YILMAZ 

Adem ÖZCAN 

İlköğretim 7. sınıf Sosyal Bilgiler ders kitabının yazarları 

Mecit Mümin POLAT 

Niyazi KAYA 

Miyase KOYUNCU 

Adem ÖZCAN 

Her iki kitabın 9. sayfalarında Hoş geldiniz başlığı altında öğrenciler için 

ders programlarının amaçları, kitapta yer alan üniteler kitabın görsel düzeni ve ölçme 

değerlendirme hakkında bilgi verilmiştir. Kitapların 10. ve 110 sayfalarında 

öğrenciler için tanıtım şemaları (Bkz. ek 13-14) bulunmaktadır.  

1- Ünite giriş sayfaları 

Öğrenciyi üniteye hazırlamak için oluşturulmuş giriş sayfalarıdır bu 

bölümde ünite konuları, üniteye hazırlık çalışmaları ve üniteye denk gelen belirli gün 

ve haftalar bulunmaktadır. 
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2- İşleniş bölümü (Konular) 

Öğrencilerin kazanımlara ulaşabilmeleri için yazılı ver görsel materyallerle 

tasarlanmış olan konu ile ilgili bilgiler içeren sayfalardır. Bu sayfalarda aşağıdaki 

bölümler bulunmaktadır. 

a- Oryantasyon Soruları : Öğrencilerin var olan bilgilerini açığa çıkarmak ve 

bu yolla onları konu hakkında yeni bilgilerin öğrenilmesine hazırlamak amacıyla 

yapılacak olan hazırlık çalışmalarıdır. 

b- Sözlük bilgi kutucuğu : Konuda geçen kavramlar sözcüklerin ve 

açıklamaların yer aldığı bilgi kutucuklarıdır. 

c- Haberler : Konuyla ilgili kaynak haber ve alıntıların olduğu bölümlerdir. 

Bu bölümlerin çoğu görsel olarak sunulmuş ve her görsel hakkında kısa açıklamalar 

yapılmıştır.  

d- Bilgi Kutucuğu : Öğrenci için yeni alan açıklayıcı bilgilerin bulunduğu 

bilgi kutucuklarının yanında konuyla ilgili ilginç bilgilerin verildiği bölümdür.  

e- Konu ile ilgili sorular : Sarı bant içerisinde öğrenilen bilgilerin 

pekiştirilmesi ve hatırlanmasının sağlanması için sorulan sorulardır.  

3- Ünite değerlendirme Soruları: Ünite de yer alan konulara yönelik ünite 

değerlendirmesi adı altında boşluk doldurma, doğru yanlış, çoktan seçmeli ve açık 

uçlu tipte hazırlanmış değerlendirme soruları yer almaktadır. Ayrıca bu bölümde 

ünite konuları özetlerine yer verilmiştir. 
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IV. BÖLÜM 

SOSYAL BİLGİLER DERS KİTAPLARINDA  

YER ALAN ÜNİTELER 

Bu bölümde sosyal bilgiler ders kitaplarında yer alan ünitelere yer verilerek 

bu ünitelerin tarih, coğrafya ve yurttaşlık bilgisi dersi konularına göre sınıflandırması 

yapılarak, yeni ve eski müfredat programındaki üniteler konu ve içerik yönünden 

karşılaştırılacaktır. 

IV.I. 2007-2008 Eğitim ve Öğretim yılında kullanılan ilköğretim 4. sınıf 

Sosyal Bilgiler ders kitabında yer alan üniteler ve bu ünitelerin eski müfredat 

programında (2003-2004 Eğitim ve Öğretim yılı) yer alan ünitelerle 

karşılaştırması 

a- İlköğretim 4. Sınıf Sosyal Bilgiler ders kitabında yer alan üniteler.54 

             ÜNİTE 1 

KENDİMİ TANIYORUM 

Ben Kimim? 

Onlar Başardı 

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşıyım 

Nüfus Cüzdanı 

Duygu ve Düşünce Dünyam 

Hayatım ve Ailem 

Onlar da var 

             ÜNİTE 2 

GEÇMİŞİMİ ÖĞRENİYORUM 

Aile Tarihi Yazıyoruz  

Kültürümüz 
                                                 
54 İlköğretim 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı, Milli Eğitim Bakanlığı Devlet Kitapları, 2. Baskı, 
İstanbul, 2007. 
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Şenliğe gidiyoruz  

Atatürk Okulda 

Trablusgarp’tan Çanakkale’ye 

Mustaf Kemal Samsun’a Çıkıyor 

Sevr’e Doğru 

Cepheler 

Kahramanlarımız  

Kurtuluş Savaşı’nda Türk Kadını 

Cumhuriyet Kuruluyor 

         ÜNİTE 3 

YAŞADIĞIMIZ YER 

Yönler 

Kroki 

Hava Nasıl Olacak 

Meteorolojiye gidiyoruz 

Takvim yaprağı 

Güvenli yaşam 

Sınıf tahliye Çantası 

           ÜNİTE 4 

ÜRETİMDEN TÜKETİME 

Önce ihtiyaçlarım 

Hesaplı Yaşıyoruz 

Yasemin’in bir görevi var 

Bir Tüketici olarak neler biliyorsunuz? 

Bana nasıl ulaştı? 
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Ellerinize Sağlık 

Nereden Nereye 

İhtiyaçlar ve Ustalar 

Tanıyor musunuz? 

          ÜNİTE 5 

        İYİ Kİ VAR 

Çevremizdeki Teknolojik Ürünler 

İnsan ve Zaman 

Ulaşım Teknolojisindeki gelişmeler 

Kil tabletten Kağıda 

Çeren’in projesi 

             ÜNİTE 6 

     HEP BİRLİKTE 

Sosyal Gruplar 

Toplum Hayatında dayanışma 

Kermes 

Çevremizde Sosyal Örgütler 

Çevremizdeki Resmi kurumlar 

Eğitsel Klüpler 

Çevremizi güzelleştirelim 

  ÜNİTE 7 

İNSANLAR VE YÖNETİM 

Muhtarlığımızı tanıyalım 

Belediyemiz 

Bizim Meclisimiz 
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Bizim Bayrağımız 

                ÜNİTE 8 

UZAKTAKİ ARKADAŞLARIM 

Dünya’dan Çocuklar 

Uzaklardan Geldiler 

Hollanda’da  ilk laleler 

Atayurttan Bir Ülke 

Şimdi Güney Kore’deler 

Merhaba Tunus 

İlköğretim 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi öğrenme Alanları, üniteler ve 

süreleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.55 

ÖĞRENME ALANI ÜNİTELER KAZANIM 
SAYILARI 

ORANI 
%100 

SÜRE 

BİREY VE TOPLUM KENDİMİ 
TANIYORUM 

6 11 12 

KÜLTÜR VE MİRAS GEÇMİŞİMİ 
ÖĞRENİYORUM 

6 14 15 

İNSANLAR YERLER VE 
TÜKETİM 

YAŞADIĞIMIZ 
YER 

8 14 15 

ÜRETİM DAĞITIM VE 
TÜKETİM 

ÜRETİMDEN 
TÜKETİME 

7 14 15 

BİLİM T4EKNOLOJİ VE 
TOPLUM 

İYİ Kİ VAR 6 11 12 

GRUPLAR KURUMLAR 
VE SOSYAL ÖRGÜTLER 

HEP BİRLİKTE 5 11 12 

GÜÇ YÖNETİM VE 
TOPLUM 

İNSANLAR VE 
YÖNETİM 

4 14 15 

KÜRESEL 
BAĞLANTILAR 

UZAKTAKİ 
ARKADAŞLARIM 

4 11 12 

 TOPLAM 46 100 108 

Tablo 2 

                                                 
55 İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu (4-5 Sınıflar), Devlet Kitapları 
Müdürlüğü, Ankara, 2005, s.105. 
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       b- İlköğretim 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabında yer alan ünitelerin 

değerlendirmesi 

Kendimi tanıyorum adlı 1. Ünite 16–32. sayfalar arasında olup 7 kon 

başlığından oluşmuştur. Ünitenin tamamı Genel Kültür konularına ayrılmıştır. Ünite 

için 6 kazanım belirlenmiştir. Kitabın %11’lik bölümünü kapsamaktadır. 

Geçmişimi Öğreniyorum adlı 2.Ünite 36-60 sayfalar arasında olup II. konu 

başlığından oluşmuştur. Ünite’nin son 8 konu başlığı Tarih konularıyla ilk 3 konusu 

Genel Kültür konularıyla ilgili olup Ünite için 6 kazanım sayısı belirlenmiştir. 

Yaşadığımız yer adlı 3. Ünite 64-82. sayfalar arasında olup, 8. konu 

başlığından oluşmuştur. Ünite Coğrafya konularından oluşmaktadır. Kitabın %14’lük 

bölümünü kaplamaktadır. Ünite için 8 kazınım belirlenmiştir. 

Üretimden Tüketime konu başlığındaki 4. Ünite 86-106 sayfaları arasında 

olup 9 konu başlığından oluşmaktadır. Ünite Genel Kültür konularını içermekte olup 

Kitabın %14lük bölümünü kaplamaktadır. Ünite için 7 kazanım belirlenmiştir. 

İyi ki var konu başlığındaki 5. Ünite sayfaları arasındadır. 5 Konu 

başlığından oluşan  5. Ünite Genel Kültür konularını içermektedir. Ünite kitabın 

%11’lik bölümünü kaplamaktadır. Ünite için 6 kazınım belirlenmiştir. 

Hep Birlikte konu başlığı altındaki 6. Ünite Sayfaları arasında olup 7 konu 

başlığından oluşmuştur. Vatandaşlık Bilgisi konularını içermekte olup kitabın 

%11’lik bölümünü kaplamaktadır. Ünite için 4 kazanım belirlenmiştir. 

Uzaktaki Arkadaşlarım başlıklı son ünite sayfalar asasında olup 6 konu 

başlığından oluşmuştur. Kitabın yaklaşık %11’lik bölümünü kaplamakta olup ünite 

için 4 kazanım belirlenmiştir. 

c- Eski Müfredat programında (2003-2004 Eğitim ve Öğretim yılı) 

kullanılan ders kitabında yer alan üniteler.56 

 

 

                                                 
56 Kocaoluk (b.k.z.), a.g.e., s.294. 
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ÜNİTE 1 

AİLE OKUL VE TOPLUM HAYATI 

Ailemiz 

Okulumuz 

Toplum Hayatımız 

ÜNİTE 2 

YAKIN ÇEVREMİZ 

Yakın Çevremizi Tanıyalım 

Plan  

ÜNİTE 3 

İLİMİZ VE BÖLGEMİZİ TANIYALIM 

Harita 

Yurdumuzun Hangi il ve Bölgesinde yaşıyoruz 

İlimiz ve Bölgemizin doğal özellikleri 

İlimiz ve Bölgemizde Nüfus ve Yerleşme 

İlimiz ve Bölgemizde Ekonomik Hayat 

İlimizde yaşanmış Önemli Tarihi Olaylar 

İlimiz ve bölgemizin Bulunduğu çevrenin korunması ve güzelleştirilmesi 

ÜNİTE 4 

TARİH, İLKYURDUMUZ VE TARİHTE ANADOLU 

Tarihin Konusu 

Tarih öğrenmenin gerekliliği 

Tarihte Zaman 

Takvim ve çeşitleri 

Tarihin Başlangıcı ve Çağlar 
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Türklerin ilk Yurdu ve İlk Türk Devletleri 

İlk Türk Devletlerinde Kültür ve Uygarlık 

Türk Milletinin Tarihteki yeri 

İlkçağda Anadolu uygarlıkları 

İlkçağda Anadolu’da kurulan Devletlerde Kültür ve Uygarlık 

Çevre Uygarlıkların Anadolu’ya etkisi 

İlköğretim 4. sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Ünitelerinin dağılımı aşağıda 

verilmiştir57. 

ÜNİTELER AMAÇ SAYISI ÖNGÖRÜLEN DERS 

SAATİ 

ORAN %100 

AİLE OKUL VE 

TOPLUM HAYATI 

32 27 25 

YAKIN ÇEVREMİZ 16 15 14 

İLİMİZ VE 

BÖLGELERİMİZİ 

TANIYALIM 

32 39 36 

TARİH, 

İLKYURDUMUZ VE 

TARİHTE ANADOLU 

16 27 25 

                               Tablo : 3 

d- Eski Müfredat programında (2003-2004 Eğitim ve Öğretim yılı) 

kullanılan ders Kitabında yer alan ünitelerin değerlendirilmesi. 

Aile, Okul ve Toplum Hayatı başlıklı 1. Ünite 3 ana başlık altında 

oluşmakta olup Genel Kültür konularını içermektedir. Ünite için 32 amaç 

belirlenmektedir.  

                                                 
57 Kocaoluk (b.k.z.), a.g.e, s.294. 
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Yakın Çevremiz adlı 2. Ünite 2 ana başlıktan oluşmakta olup Coğrafya 

konularını içermektedir. Ünite için 16 amaç belirlenmiştir. 

İlimiz ve Bölgelerimiz Tanıyalım başlıklı 3. Ünite Coğrafya konularını 

içermektedir. Ünite 7 ana başlıktan oluşmaktadır. Ünite için 32 amaç belirlenmiştir. 

Tarih, İlk yurdumuz ve Tarihte Anadolu başlıklı son ünite Tarih konularını 

içermekte olup 11 konu başlığından oluşmaktadır. Ünite için 16 amaç belirlenmiştir. 

e- 2007-2008 Eğitim ve Öğretim yılında kullanılan ders kitabındaki 

ünitelerin Eski Müfredat programında (2003-2004 Eğitim ve Öğretim yılı) 

kullanılan ders kitabındaki ünitelerle karşılaştırması 

2003-2004 Eğitim ve Öğretim  yılında kullanılan ders kitabı 4 ünite 

bulunurken8 2007-2008 Eğitim ve Öğretim yılında kullanılan ders kitabı 8 üniteden 

oluşmaktadır.  

Eski Müfredat programında kullanılan Ders kitabındaki 4. Ünite tarih 

konularını içermektedir. Kitabın yaklaşık %25’lik bölümünü kaplamaktadır. Yeni 

Müfredat programındaki 2. Ünitenin tamamı, tarih konularını içermekte olup Kitabın 

yaklaşık %14’lık bölümünü kaplamaktadır. 

Eski Müfredat programında kullanılan ders kitabındaki 2. ve 3. Üniteler, 

Coğrafya Konularıyla ilgili olup kitabın yaklaşık %50’lik bölümü kaplamaktadır. 

Yeni Müfredat programında kullanılan ders kitabındaki 3. Ünite Coğrafya konularını 

içermekte olup kitabın %14’lük bölümünü kaplamaktadır.  

Eski müfredat programında kullanılan ders kitabında Vatandaşlık Bilgisi  

konularına yer verilmezken Yeni Müfredat programında kullanılan ders kitabındaki 

insanlar ve Yönetim başlığı altındaki 7. Ünite Vatandaşlık Bilgisi konularını 

içermektedir. Kitabın %14’lük bölümünü kaplamaktadır.  

Ayrıca yeni müfredat programında eski Müfredat programında yer 

verilmeyen Genel Kültür konularına da yer verilmiş olup 1.4.5.6. ve 8. Üniteler 

Genel Kültür konularına aittir Kitapta %46 gibi büyük bir bölümünü kaplamaktadır.  
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IV.II. 2007-2008 Eğitim ve Öğretim yılında kullanılan İlköğretim 5. 

Sınıf Sosyal bilgiler ders kitabında yer alan üniteler ve bu ünitelerin eski 

müfredat programında (2004-2005 Eğitim ve Öğretim yılı) yer alan ünitelerle 

karşılaştırılması 

a- İlköğretim 5. Sınıf Sosyal Bilgiler ders kitabında yer alan Üniteler.58 

ÜNİTE 1 

HAKLARIMI ÖĞRENİYORUM 

Bir günüm 

Yaşamın İçinden 

Kamptaki Yaşam 

Haklarım ve sorumluluklarım 

Çocuğum haklarım var 

ÜNİTE 2 

ADIM ADIM TÜRKİYE 

Güzel Türkiyem 

Gölge oyunu 

Türkiyemiz 

Şehirlerin hatırlattıkları 

Hünerli eller 

Kültürel zenginliklerimiz 

Atatürkçü düşünce sistemi 

Atatürk ilkeleri 

Yaşasın Cumhuriyet 

                                                 
58 İlköğretim 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Devlet Kitapları, III. Baskı, 
Ankara, 2007. 
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- Atatürk ve eğitim 

- Toplumsal yaşam değişiyor 

- Ekonomide güçleniyoruz 

Atatürk ve kadın hakları 

ÜNİTE 3 

BÖLGELERİMİZİ TANIYALIM 

Yaşadığımız Yer 

Merve nerede yaşıyor? 

Haritalar konuşur mu? 

Bölgemizin iklimi 

Çevremizde yerleşme 

Doğal çevre ile el ele 

İç Anadolu bölgesini tanıyalım 

Doğal afetlerle birlikte yaşamaya hazır mısınız? 

ÜNİTE 4 

ÜRETTİKLERİMİZ 

Verimli topraklar 

- Fındık 

- Ayçiçeği 

- Gül 

- Leblebi 

Bir ekonomik faaliyet 

Bereketli memleketim 

Otomobil fabrikasındayız 

Her iş emek ister 



 51 

Ben şiir dokuyorum 

Halkın ilk öğretmeni 

Biz de üreticiyiz 

ÜNİTE 5 

GERÇEKLEŞEN DÜŞLER 

Teknolojinin Serüveni 

Bilim adamlarını araştırıyoruz 

Atatürk, bilim ve teknoloji 

Bilimle el ele 

ÜNİTE 6 

TOPLUM İÇİN ÇALIŞANLAR 

Her işin başı sağlık 

Geçmişten bugüne Kızılay 

Sivil toplum kuruluşları 

Çevre için çalışanlar 

Kültür varlıklarını koruma 

Onlar birer hayırsever 

Türk Silahlı Kuvvetleri 

ÜNİTE 7 

BİR ÜLKE BİR BAYRAK 

Yasalar bizim için var 

Yasalarımız 

Bizim için Cumhuriyet ve Demokrasi 

Ulusal egemenlik ve bağımsızlık sembollerimiz 
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ÜNİTE 8 

HEPİMİZİN DÜNYASI 

İthal ve İhraç ürünlerimiz 

Almanya’dayız 

Nil’in ülkesi 

Japonya’da bir gemi  

Bir Kahve arası 

İlköğretim 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi öğrenme Alanları, üniteler ve 

süreleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.59 

ÖĞRENME ALANI ÜNİTELER KAZANIM 
SAYILARI 

ORANI 
%100 

SÜRE 

BİREY VE TOPLUM HAKLARIMI 
ÖĞRENİYORUM 

4 11 12 

KÜLTÜR VE MİRAS ADIM ADIM 
TÜRKİYE 

6 14 15 

İNSANLAR YERLER VE 
TÜKETİM 

BÖLGEMİZİ 
TANIYALIM 

8 14 15 

ÜRETİM DAĞITIM VE 
TÜKETİM 

ÜRETTİKLERİMİZ 7 14 15 

BİLİM T4EKNOLOJİ VE 
TOPLUM 

GERÇEKLEŞEN 
DÜŞLER 

6 11 12 

GRUPLAR KURUMLAR 
VE SOSYAL ÖRGÜTLER 

TOPLUM İÇİN 
ÇALIŞANLAR 

5 11 12 

GÜÇ YÖNETİM VE 
TOPLUM 

BİR ÜLKE BİR 
BAYRAK 

5 14 15 

KÜRESEL 
BAĞLANTILAR 

HEPİMİZİN 
DÜNYASI 

6 11 12 

 TOPLAM 47 100 108 

                                             TABLO : 4 

                                                 
59 İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu (4-5 Sınıflar), Devlet Kitapları 
Müdürlüğü, Ankara, 2005, s.11. 
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b- İlköğretim 5. Sınıf Sosyal Bilgiler ders kitabında yer alan ünitelerin 

değerlendirilmesi 

Haklarımı Öğreniyorum başlıklı 1. Ünite 16-32 sayfalar arasında olup 6 

konu başlığından oluşmaktadır. 

Ünitenin ilk 4 konusu Genel Kültür konularına ayrılmışken son iki konu 

vatandaşlık bilgisi konularına aittir. Ünite için 4 kazanım sayısı belirlenmiştir. 

Adım adım Türkiye başlıklı 2. Ünite 38-68 sayfalar arasında olup II. konu 

başlığından oluşmuştur. 38-52. sayfalar arasında ki ilk 6 konu genel kültür 

konularına aittir. 52-68 sayfalar arasındaki konu başlıkları Tarih konularını içine 

almaktadır. Ünite için 6 kazanım belirlenmiştir. 

Bölgelerimizi tanıyalım başlıklı ünite 72–92 sayfalar arasında olup 8 konu 

başlığından oluşmuştur. Ünitenin tamamı Coğrafya konuların kapsamaktadır. Ünite 

için 7 kazanım sayısı belirlenmiştir. 

Ürettiklerimiz başlıklı 4. ünite 96-114 sayfalar arasında olup 8 konu 

başlığından oluşmaktadır. 96–106. sayfalar arasındaki ilk 5 konu Coğrafya, son üç 

konu genel kültür konularıyla ilgili olup ünite için 7 kazanım sayısı belirlenmiştir. 

Gerçekleşen düşler başlıklı 5. Ünite ve Bir ülke Bir bayrak adlı 7. Ünite’nin 

tamamı Vatandaşlık bilgisi konularını içermektedir. 6. Ünite 140-154 sayfalar 

arasında olup 7 konu başlığından oluşmuştur. 7. Ünite 158–175 sayfalar arasında 

olup 4. konu başlığından oluşmuştur. 6. ünite için 11, 7. ünite için 14 kazanım sayısı 

belirlenmiştir. 

Hepimizin Dünyası başlıklı Son ünite 180-198. sayfalar arasında olup 

ünitenin tamamı genel kültür konularına ayrılmıştır. 6 kazınım sayısı belirlenmiştir.  
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c- Eski Müfredat Programında (2004–2005 Eğitim ve Öğretim yılı) 

kullanılan ders kitabında yer alan üniteler 

Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye kurulunun 24.07.1998 tarihli ve 

151 sayılı kararı ile kabule edilen Sosyal Bilgiler 5. sınıf ders kitabı aşağıdaki 

ünitelerden oluşmuştur.60 

ÜNİTE 1 

VATAN VE MİLLET 

Vatan ve Millet Sevgisi 

Millet ve Millet Sevgisi, 

ÜNİTE 2 

CUMHURİYET’E NASIL KAVUŞTUK? 

Mondros Ateşkes Antlaşması 

Kurtuluş Savaşı 

Savaş Dönemi 

Barış Dönemi 

Türk İnkılabı ve önemi 

Atatürkçü Düşünce Sistemi 

Cumhuriyet’imizin kurcusu Atatürk 

ÜNİTE 3 

GÜZEL YURDUMUZ TÜRKİYE 

Yurdumuza genel Bakış 

Yurdumuzun doğal durumu 

Doğal Çevremizin önemi ve sorunları 

Çevre sorunlarının çözümü 

                                                 
60 Kocaoluk (b.k.z.), a.g.e., s.295. 
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Doğal afetler ve Korunma yolları 

ÜNİTE 4 

İSLAMİYETİN DOĞUŞU YAYILIŞI VE TÜRKLER 

İslamiyet’ten önce Araplar 

İslamiyet’in yayılışı 

İslam  Kültür ve Uygarlığı 

Türler ve İslamiyet 

Orta Asya ve Yakın Doğuda kurulan Türk Devletleri 

Orta Asya ve yakın Doğuda kurulan Türk Devletlerinde  kültür ve uygarlık 

İlköğretim 5. sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Ünitelerinin dağılımı aşağıda 

belirtilmiştir61. 

ÜNİTELER AMAÇ SAYISI ÖNGÖRÜLEN DERS 

SAATİ 

ORAN %100 

VATAN VE MİLLET 7 12 11 

CUMHURİYET’E 

NASIL KAVUŞTUK 

12 39 36 

GÜZEL YURDUMUZ 

TÜRKİYE 

31 36 33 

İSLAMİYET’İN 

DOĞUŞU YAYILIŞI 

VE TÜRKLER 

12 21 20 

TOPLAM 62 108 100 

                               Tablo : 5 

                                                 
61 Kocaoluk (b.k.z.), a.g.e, s.295. 
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d- Eski Müfredat programında (2004-2005 Eğitim ve Öğretim yılında) 

kullanılan ders kitabında yer alan ünitelerin değerlendirmesi 

Vatan ve Millet başlıklı 1. Ünite 9-18 sayfalar arasında olup 2 konu 

başlığından oluşmuştur. Ünitenin tamamı Vatandaşlık bilgisi konularını 

kapsamaktadır. Amaç sayısı 7 olarak belirlenmiştir. 

Cumhuriyete Nasıl Kavuştuk? Adlı 2. Ünite 87-126 sayfalar arasında olup 7 

konu başlığından oluşmuştur. Ünite Tarih konularını içermektedir. Amaç sayısı 31 

olarak belirlenmiştir. 

İslamiyet’in  doğuşu yayılışı ve Türkler adlı son ünite 131-150. sayfaları 

arasında olup 6 konu başlığından oluşmuştur. Tarih konularını içeren son ünite için 

12 amaç belirlenmiştir. 

e- 2007-2008 Eğitim ve Öğretim yılında kullanılan ders kitabındaki 

Ünitelerin eski müfredat programında (2004-2005 Eğitim Öğretim yılı) 

kullanılan ders kitabındaki ünitelerle karşılaştırması 

2004-2005 Eğitim Öğretim yılında kullanılan ders kitabında 4 ünite 

bulunurken 2007-2008 Eğitim Öğretim yılın da kullanılan ders kitabı 8 üniteden 

oluşmaktadır. 

Eski Müfredat programında kullanılan ders kitabındaki 2. ve 4. üniteler 

Tarih konularını içermektedir. Kitabın yaklaşık %56’lık bölümünü kapsamaktadır. 

Yeni müfredat programındaki 2. Ünitenin son 5 konusu Tarih konularını 

içermektedir. Kitabın yaklaşık %11’lik bölümünü kapsamaktadır.  

Eski müfredat programındaki 3. Ünite Coğrafya konularıyla ilgili olup 

kitabın %33’lük bölümünü kaplarken Yeni Müfredat programındaki 3. Ünitenin 

tamamı 4. Ünitenin ilk 5 konusu coğrafya konularıyla ilgili olup kitabın yaklaşık 

%26’lık bölümünü kapsamaktadır.  

Ders kitapları arasındaki en önemli fark Vatandaşlık Bilgisi ve genel Kültür 

konularıyla ilgilidir. Eski Müfredat programında Genel Kültür ve Vatandaşlık Bilgisi 

konularına yer verilmezken yeni müfredat programındaki 1. Ünite Vatandaşlık ve 

Genel Kültür Konularından 6. ve 7. ünitelerin tamamı Vatandaşlık bilgisi, 5. ve 8. 
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ünitelerin tamamı, 2. ünitenin ilk 6 konusu, 4. ünitenin son 3 konusu Genel Kültür 

konularına aittir. Kitapta Vatandaşlık Bilgisi konuları kitabın yaklaşık %32sini Genel 

Kültür konuları kitabın %31’lik bölümünü kapamaktadır. 

IV.III. 2007-2008 Eğitim ve Öğretim yılında kullanılan 6. Sınıf Sosyal 

Bilgiler ders kitabında yer alan üniteler ve bu ünitelerin eski müfredat (2005-

2006 Eğitim ve Öğretim yılı) programında yer alan ünitelerle karşılaştırması 

a- İlköğretim 6. Sınıf Sosyal Bilgiler ders kitabında yer alan üniteler.62 

ÜNİTE 1 

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRENİYORUM 

Yeni Okul ve Yeni Fırsatlar 

Bilimsel Araştırma Yapıyorum 

Haklarımız Sorunlarımızın çözümünde Anahtardır. 

Türkiye Cumhuriyet’inin etkin ve Sosyal Vatandaşıyım 

Atatürk ve Sosyal Bilimler 

ÜNİTE 2 

YERYÜZÜNDE YAŞAM 

Dünyayı keşfediyoruz 

Dünya kağıt üzerinde 

Dört mevsim Türkiye  

Dört mevsim 

Değişik yerler, Farklı yaşamlar 

Geçmişten günümüze yerleşme  

Kimler geldi kimler geçti? 

                                                 
62 İlköğretim 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı, Milli Eğitim Bakanlığı Devlet Kitapları, III. Baskı, 
İstanbul, 2007. 
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ÜNİTE 3 

İPEK YOLU’NDA TÜRKLER 

Doğu ile Batı arasındaki Köprü 

İlk, Türk Devleti 

Yazıtlardaki Uygarlık 

Uygarlığa adını verenler 

İslamiyet Doğuyor 

Cebelitarık’ın iki yakası 

Türklerin yeni yaşamı 

Orta Asya’dan Anadolu’ya  

Geleneklerimiz göreneklerimiz 

ÜNİTE 4 

ÜLKEMİZİN KAYNAKLARI 

Nereden nereye? 

Ayran İçelim 

Vergim bana dönüyor 

Enerji kaynakları bize emanet 

Çayın hikayesi 

Mesleğimizi Seçerken 

ÜNİTE 5 

ÜLKEMİZ VE DÜNYA 

Dünya’nın neresindeyiz 

Aldıklarımız Sattıklarımız 

Kültürler arası köprü 

Birlikteyiz 
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ÜNİTE 6 

DEMOKRASİNİN SERÜVENİ 

Demokrasi ile 

Yaşayan Demokrasi 

Belgelerin dili 

Temel haklarımız 

Eşitliğe doğru 

ÜNİTE 7 

ELEKTRONİK YÜZYIL 

Yaşamın içinde Sosyal Bilimler 

İlerlemenin sınırı yoktur. 

Tıp ve Yardımlaşma 

Korsana Hayır 

Hayatta en hakiki mürşit ilimdir. 

İlköğretim 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi öğrenme Alanları, üniteler ve 

süreleri arka sayfadaki tabloda belirtilmiştir.63 

                                                 
63 İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı ve6 Kılavuzu (4-5 Sınıflar), Devlet Kitapları 
Müdürlüğü, Ankara, 2005, s.105. 
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ÖĞRENME ALANI ÜNİTELER 
KAZANIM 
SAYILARI 

ORANI 
%100 

DERS 
SAATİ 

BİREY VE TOPLUM 
SOSYAL BİLGİLER 
ÖĞRENİYORUM 

7 14 12 

KÜLTÜR VE MİRAS YERYÜZÜNDE YAŞAM 5 14 15 
İNSANLAR YERLER VE 
TÜKETİM 

İPEK YOLUNDA 
TÜRKLER 

8 20 24 

ÜRETİM DAĞITIM VE TÜKETİM 
ÜLKEMİZİN 
KAYNAKLARI 

7 17 18 

BİLİM T4EKNOLOJİ VE TOPLUM ÜLKEMİZ VE DÜNYA 5 11 12 
GRUPLAR KURUMLAR VE 
SOSYAL ÖRGÜTLER 

DEMORKASİNİN 
SERÜVENİ 

5 14 15 

GÜÇ YÖNETİM VE TOPLUM ELEKTRONİK YÜZYIL 6 10 12 
 TOPLAM 42 100 107 

                                                                                        Tablo 6 

b- İlköğretim 6. Sınıf Sosyal Bilgiler ders Kitabında yer alan ünitelerin 

değerlendirmesi 

sosyal Bilgiler Öğreniyorum başlıklı 1.Ü nite 5 konu başlığından oluşmakta 

olup 12-30. sayfalar arasındadır. Ünitenin 3. ve 4. konu başlıkları Vatandaşlık bilgisi, 

1.2. ve 5. konu başlıkları genel kültür konularıyla ilgilidir. Ünite için 7 kazanım 

sayısı belirlenmiştir. 

Yeryüzünde yaşam adlı 2. ünite 32-58. sayfalar arasında olup 7 konu 

başlığından oluşmuştur. Ünitenin ilk 5 konusu Coğrafya son konu başlığı Tarih 

Konularıyla ilgilidir. Ünite için 5 kazanım belirlenmiştir. 

İpek yolunda Türkler adlı 3. ünite 9 konu başlığından oluşup 60-92 sayfalar 

arasında yer almaktadır. Ünitenin tamamı Tarih konularını içermektedir. Ünite için 8 

kazanım sayısı belirlenmiştir. 

Ülkemizin Kaynakları adlı 4. Ünite 94-120 sayfalar arasında olup Ünitenin 

1.2. ve 4. konu başlıkları Coğrafya, 3. Konu başlığı vatandaşlık bilgisi, 5. ve 6. Konu 

başlıkları Genel Kültür konularını içermektedir. Ünite için 7 kazanım sayısı 

belirlenmiştir. 

Ülkemiz ve  Dünya adlı 5. Ünite 6 konu başlığından oluşmakta olup 122-

142 sayfalar arasındadır. Ünitenin ilk 3 konu başlığı Coğrafya son 3 konu başlığı 

Genel Kültür konularından oluşmuştur. Ünite için 5 kazanımdan belirlenmiştir. 
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Demokrasi’nin serüveni adlı konu 144-166 sayfalar arasında olup 5 konu 

başlığından oluşmuştur. Ünitenin tamamı Vatandaşlık Bilgisi konularını 

içermektedir. Ünite için 5 kazanım belirlenmiştir. 

Elektronik Yüzyıl başlıklı son ünite 168-186. sayfalar arasında olup 5 konu 

başlığından oluşmaktadır. Ünite genel Kültür konularını içermektedir. Son ünite için 

5 kazanım sayısı belirlenmiştir. 

c- Eski müfredat programında (2005-2006 Eğitim ve Öğretim yılı) 

kullanılan ders kitabında yer alan üniteler 

Talim ve Terbiye kurulu başkanlığının 02.04.1998 tarih ve 62 sayılı kararı 

ile kabul edilip 2006-2007 Eğitim öğretim yılında kullanılan 6. sınıf Sosyal Bilgiler 

ders kitabı aşağıdaki ünitelerden oluşmuştur.64 

ÜNİTE 1 

DEMOKRATİK HAYAT 

Demokrasi ve Demokrasinin Türk toplumu için önemi 

Demokrasinin Temel ilkeleri 

Demokrasinin korunmasında bireylere düşen görevler 

Demokraside kamuoyu ve basının önemi 

Eğitim ve demokrasi ilişkisi 

Meslek ve meslek seçimi 

Devlet ve vatandaş ilişkisi 

Toplumda yardımlaşma 

Çocuk hakları ve çocukların korunması 

Gençliğin korunması 

ÜNİTE 2 

COĞRAFYA VE DÜNYAMIZ 

                                                 
64 İlköğretim 6. Sınıf Sosyal Bilgiler ders Kitabı,Devlet Kitapları,II.Baskı,İstanbul 2003.  
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Coğrafya 

Dünyamız 

İnsanlığı tehdit eden bazı olaylar 

20.yy’da Bilim ve teknolojide meydana gelen gelişmeler ve olaylar 

ÜNİTE 3 

TÜRKİYE TARİHİ 

Türklerin Anadolu’yu yurt edinmeleri 

Anadolu Selçuklu Devleti 

Anadolu Türk Beylikleri 

Anadolu Selçuklu Devleti ve Beylikleri döneminde Türk denizciliği 

Anadolu Selçuklu Devleti ve beylikleri döneminde kültür ve Uygarlık 

ÜNİTE 4 

MOĞOLLAR VE DİĞER TÜRK DEVLETLERİ 

Moğollar 

Altın-Ordu Devleti 

Timur Devleti 

Akkoyunlular 

Karakoyunlular 

Kültür ve Uygarlık 

ÜNİTE 5 

TÜRKİYEMİZ 

Yurdumuzda nüfus ve yerleşme 

Yurdumuzda ekonomik hayat 

Yurdumuzda eğitim, sanat ve spor 
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ÜNİTE 6 

OSMANLI DEVLETİ’NİN KURULUŞU 

Osmanlı Devleti’nin kurulduğu sırada Anadolu ve Balkanların siyasal 

durumu 

Osmanlı Devleti’nin kuruluşu 

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Ünitelerin dağılımı aşağıda belirtilmiştir65 

ÜNİTELER AMAÇ SAYISI ORAN 
ÖNGÖRÜLEN 

DERS SAATİ 

DEMOKRATİK HAYAT 23 17 18 

COĞRAFYA VE 

DÜNYAMIZ 

18 17 18 

TÜRKİYE TARİHİ 14 17 18 

MOĞOLLAR VE DİĞER 

TÜR DEVLETLERİ 

6 17 12 

TÜRKİYEMİZ 32 19 21 

OSMANLI 

DEVLETİ’NİN 

KURULUŞU 

14 19 21 

TOPLAM 107 100 108 

                                            TABLO 7 

d- Eski Müfredat programında (2005-2006 Eğitim ve Öğretim yılı) 

kullanılan, Ders kitabında yer alan ünitelerin değerlendirmesi 

Demokratik hayat adlı 1. Ünite 9 Konu başlığı altından oluşmuş olup 

Vatandaşlık Bilgisi konularını içermektedir. Ünite için 23 amaç belirlenmiştir. 

Coğrafya ve Dünyamız adlı 2. Ünite 35-65 sayfaları arasında yer almaktadır. 

4 konu başlığından oluşan ünite Coğrafya konularını içermektedir. Ünite için 18 

amaç belirlenmiştir. 

                                                 
65 Kocaoluk (b.k.z.), a.g.e., s.298. 
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Türkiye Tarihi adlı 3. Ünite 67-83 sayfalar arasında olup Tarih konularını 

kapsamaktadır. 5 konu başlığından oluşan Ünite için 14 amaç belirlenmiştir. 

Moğollar ve diğer Türk Devletleri başlığında oluşturulan 4 ünite……… 

sayfaları arasında olup Tarih konularını içermektedir. Ünite için 6 amaç 

belirlenmiştir. 

Türkiyemiz başlıklı, 5. Ünite 103-142 sayfaları arasında olup 3 konu 

başlığından oluşmuştur. Coğrafya konularını içeren 5. Ünite için 21 amaç 

belirlenmiştir. 

Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu başlıklı son ünite 151-164. sayfalar arasında 

olup Tarih konularını içermektedir. Ünite için 14 amaç belirlenmiştir. 

e- 2007-2008 Eğitim ve Öğretim yılında kullanılan ders kitabındaki 

Ünitelerin eski müfredat programında (2005-2006 Eğitim ve Öğretim 

yılı)kullanılan ders kitabındaki ünitelerle karşılaştırılması 

2005-2006 Eğitim ve Öğretim yılında kullanılan ders kitabında 6 ünite 

bulunurken yeni müfredat programında kullanılan ders kitabında 7 ünite 

bulunmaktadır.  

Eski müfredat programındaki üniteler için 107 amaç belirlenirken yeni 

müfredat programındaki kazanım sayısı 42’ye  düşmüştür. 

Eski ve Yeni müfredat programları arasındaki en önemli fark: 2005-2006 

Eğitim ve Öğretim yılında kullanılan ders kitabında Tarih, coğrafya ve Vatandaşlık 

bilgisi konuları ayrı ayrı üniteler başlığında verilmişken yeni müfredat programında 

bu derslere ait konuların bazı ünitelerle iç içe verilmiş olduğunu görüyoruz.  

Eski müfredat programında kullanılan ders kitabındaki 3.4. ve 6. üniteler 

Tarih konularını içermektedir. Kitabın yaklaşık %53’lük bölümünü kaplamaktadır. 

Yeni müfredat programında kullanılan ders kitabındaki 3. Ünitenin tamamı, 5. 

Ünitenin son iki konusu Tarih konularıyla ilgilidir ve kitabın yaklaşık %25’lik 

bölümünü kaplamaktadır.  

Eski müfredat programında kullanılan ders kitabındaki 2. ve5. Üniteler 

Coğrafya konularını içerip kitabın yaklaşık %36’lık bölümünü kapsamaktadır. Yeni 
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müfredat programında kullanılan ders kitabındaki 2. Ünitenin tamamı 4. Ünitenin ilk 

2 konusu, Coğrafya konularıyla ilgili olup kitabın yaklaşık %7’lik bölümünü 

kaplamaktadır. 

Eski müfredat programında 1. Ünite Vatandaşlık bilgisi konularını 

içermektedir. Kitapta %17’lik bölümü içine almaktadır. Yeni Müfredat 

programındaki 6. Ünitenin tamamı, 1. Ünitenin 3.4. konu başlıkları Vatandaşlık 

Bilgisi konularını içermekte olup kitabın yaklaşık %18’lik bölümünü 

oluşturmaktadır.  

Eski Müfredat programı ile yeni müfredat programı arasındaki en önemli 

fark eski müfredat programında genel kültür konularına yer verilmezken yeni 

müfredat programında kullanılan ders kitabında 7. ünitenin tamamı, 1. Ünitenin ilk 2 

konusu, 4. ünitenin son  2 konusu Genel Kültür konularıyla ilgilidir.  

IV.IV. 2007-2008 Eğitim ve Öğretim yılında kullanılan 7. Sınıf Sosyal 

Bilgiler ders kitabında yer alan Üniteler ve bu ünitelerin eski müfredat (2006-

2007 Eğitim ve Öğretim yılı) programında yer alan ünitelerle karşılaştırması 

a- İlköğretim 7. sınıf Sosyal Bilgiler ders kitabında yer alan üniteler.66 

ÜNİTE 1 

İLETİŞİM VE İNSAN İLİŞKİLERİ 

İletişim Benimle başlar 

Meraklı gözler TRT’de 

Özgürlükler üzerine Panel yapıyoruz 

Atatürk ve İletişim 

ÜNİTE 2 

ÜLKEMİZDE NÜFUS 

Nerelerde yaşıyoruz 

Niçin Sayılıyoruz? 

                                                 
66 İlköğretim 7. Sınıf Sosyal Bilgiler ders Kitabı, Milli Eğitim Bakanlığı Devlet Kitapları, 1. Baskı, 
İstanbul, 2007. 
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Devlet Vatandaş el ele 

Merhaba doğduğum toprak 

Yerleşme ve seyahat Özgürlüğü 

ÜNİTE 3 

TÜRK TARİHİNDE YOLCULUK 

Anadolu, anayurt 

Kuruluş 

Osmanlı Devleti yeni Başkentinde 

Farklı Kültürler Bir arada yaşadı 

Yolumuz Sivas’a düştü 

Etkiledik etkilendik ama nasıl? 

Seyyahların gözünde Osmanlı Kültürü 

Yenilikler ve Osmanlı Devleti 

ÜNİTE 4 

EKONOMİ VE SOSYAL HAYAT 

Toprak Ana 

Devletler Nasıl gelişir 

Kol gücünden Makine gücüne geçiş 

Hiç bitmeyen destek 

Nasıl Eğitim gördüler 

Mesleğimi Nasıl seçmeliyim 
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ÜNİTE 5 

ZAMAN İÇİNDE BİLİM 

Buluşların Serüveni 

Söz Uçar Yazı Kalır 

Bilim Mirası 

Değişim ve gelişim 

ÜNİTE 6 

YAŞAYAN DEMOKRASİ 

Kurultaydan Meclise 

Cumhuriyetin Bekçilerine 

Yönetimin Özü 

Çevre yasası Hükümetlerin tasası 

İzci Daima hazırdır.  

ÜNİTE 7 

ÜLKELER ARASI KÖPRÜLER 

İki kurşun ve Milyonlarca Kayıp 

Dünya da neler oluyor? 

Neden yaşatmalıyız? 
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İlköğretim 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi öğrenme Alanları, üniteler ve 

süreleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.67 

ÖĞRENME ALANI ÜNİTELER KAZANIM 
SAYILARI 

ORANI 
%100 

DERS 
SAATİ 

BİREY VE TOPLUM İLETİŞİM VE 
İNSAN İLİŞKİLERİ 

6 8 9 

İNSANLAR YERLER VE 
TÜKETİM 

ÜLKEMİZDE 
NÜFUS 

5 11 12 

KÜLTÜR VE MİRAS TÜRK TARİHİN 
DE YOLCULUK 

8 23 24 

ÜRETİM DAĞITIM VE 
TÜKETİM 

EKONOMİ VE 
SOSYAL HAYAT 

5 14 15 

BİLİM T4EKNOLOJİ VE 
TOPLUM 

ZAMAN İÇİNDE 
BİLİM 

5 11 12 

GÜÇ YÖNETİM VE 
TOPLUM 

YAŞAYAN 
DEMOKRASİ 

5 11 12 

KÜRESEL 
BAĞLANTILAR 

ÜLKELER ARASI 
KÖPRÜLER 

6 14 15 

  40 100 99 

                                                                                        Tablo 8 

b- İlköğretim 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabında yer alan ünitelerin 

değerlendirmesi 

iletişim ve İnsan ilişkileri adlı 1. Ünite 12-28 sayfalar arasında yer almakta 

olup 5 konu başlığından oluşmaktadır. Ünite genel kültür konularını içermektedir. 

Ünite için 6 kazanım sayısı belirlenmiştir.  

Ülkemizde Nüfus konu başlığı altındaki 2. Ünite 30-48 sayfalar arasında 

olup 5 konu başlığından oluşmuştur. Ünitenin 3. ve 5. konu başlıkları Vatandaşlık 

Bilgisi, diğer konu başlıkları Coğrafya konularıyla ilgili olup ünite için 5 kazanım 

belirlenmiştir. 

Türk Tarihinde yolculuk adlı 3. Ünite 50-90 Sayfalar arasında olup ünitenin 

tamamı Tarih konularıyla ilgilidir. Ünite 8 konu başlığından oluşup, ünite için 8 

kazanım belirlenmiştir. 

                                                 
67 İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu (4-5 Sınıflar), Devlet Kitapları 
Müdürlüğü, Ankara, 2005, s.105. 
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Ekonomi ve Sosyal hayat başlıklı 4. Ünite 94-116 sayfaları arasında olup 

Ünite 6 konu başlığından oluşmuştur. Ünite genel Kültür konularıyla ilgili olup Ünite 

için 5 kazanım belirlenmiştir.  

Zaman içinde Bilim başlıklı 5. ünite 118-136 sayfaları arasında olup genel 

kültür konularını içermektedir. Ünite için 5 kazanım belirlenmiştir.  

Yaşayan Demokrasi adlı 6. Ünite 138-154 sayfaları arasındadır. 5 Konu 

başlığından oluşmakta olup Vatandaşlık Bilgisi konularını içermektedir. Ünite için 5 

kazanım sayısı belirlenmiştir. 

Ülkeler Arası Köprüler başlıklı son ünite 156-176 sayfalar arasındadır. 3 

konu başlığından oluşmuştur. Ünitenin ilk konusu Tarih son 2 konusu Genel Kültür 

konularıyla ilgili olup ünite için 6 kazanım belirlenmiştir.  

c- Eski Müfredat programında (2006-2007 Eğitim ve Öğretim yılı) 

kullanılan ders kitabında yer alan üniteler 

Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu’nun 23.05.2003 gün ve 144 

sayılı kararı ile ders kitabı olarak kabul edilen ve 2006-2007 Eğitim ve Öğretim 

yılında kullanılan 7. Sınıf Sosyal Bilgiler ders kitabı 7 üniteden oluşmuştur.68 

ÜNİTE 1 

TÜRKİYE’NİN COĞRAFİ BİLGELERİ 

Coğrafi bölge ve Bölüm 

Türkiye’nin Coğrafi bölgeleri ve bölümleri 

Türkiye’nin Stratejik Durumu 

ÜNİTE 2 

İSTANBUL’UN FETHİ VE SONRASI 

İstanbul’un fethi, nedenleri ve sonuçları 

Osmanlı Devleti’nin Batıdaki ilerlemeleri 

Osmanlı Devleti’nin Denizlerdeki ilerlemeleri 

                                                 
68 İlköğretim 7. Sınıf Sosyal Bilgiler ders Kitabı,Devlet Kitapları ,III. Baskı ,İstanbul 2005.  
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Osmanlı Devleti’nin Doğuda ve Güneydeki ilerlemeleri 

ÜNİTE 3 

AVRUPA’DA YENİLİKLER 

Yeni Buluşlar ve Sonuçları 

Keşifler ve Sonuçları 

Rönesans 

Reform 

Aydınlanma Çağı 

Sanayi İnkılabı 

Akılcılık ve Bilim 

ÜNİTE 4 

17 VE 18. YÜZYILLARDA OSMANLI DEVLETİ 

17. yüzyılda Osmanlı Devleti 

18. yüzyılda Osmanlı Devleti 

ÜNİTE 5 

19. ve 20. YÜZYILLARDA OSMANLI DEVLETİ 

19. yüzyıllarda Osmanlı Devleti 

20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti ve yıkılışı 

ÜNİTE 6  

OSMANLI KÜLTÜR VE UYGARLIĞI 

Devlet Yönetimi 

Hukuk Sistemi ile Sosyal ve Ekonomik Yaşam 

Eğitim, Öğretim, Bilim ve Sanat 
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ÜNİTE 7 

YURDUMUZUN KOMŞULARI VE TÜRK DÜNYASI 

Yurdumuzun Komşuları 

Türk Dünyası 

Ulusal ve Uluslar arası Kuruluşlar 

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Ünitelerin dağılımı aşağıda belirtilmiştir.69 

ÜNİTELER AMAÇ SAYISI ORAN  ÖNGÖRÜLEN 

DERS SAATİ 

TÜRKİYE’NİN COĞRAFİ 

BÖLGELERİ 

25 22 24 

İSTANBUL’UN FETHİ VE 

SONRASI 

11 18 18 

AVRUPA’DA YENİLİKLER 5 8 9 

17. VE 18. YÜZYILLARDA 

OSMANLI DEVLETİ 

8 11 12 

19. VE 20. YÜZYILLARDA 

OSMANLI DEVLETİ 

10 11 12 

OSMANLI KÜLTÜR VE 

UYGARLIĞI 

4 8 9 

YURDUMUZUN 

KOMŞULARI VE TÜRK 

DÜNYASI 

23 22 24 

TOPLAM 86 100 108 

                                            TABLO 9 

                                                 
69 Kocaoluk (b.k.z.), a.g.e., s.301. 
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d- Eski müfredat programında (2006-2007 Eğitim ve Öğretim yılı) 

kullanılan Ders kitabında yer alan ünitelerin değerlendirilmesi 

Türkiye’nin Coğrafi bölgeleri başlığı adı altındaki 1. Ünite ilk 55 sayfa 

arasında yer almakta olup Coğrafya konularını içermektedir. Kitabın %22’lik 

bölümünü kaplamaktadır. Ünite için 25 amaç belirlenmiştir. 

İstanbul’un fethi ve sonrası adlı 2. Ünite 55-77 sayfalar arasında olup, Tarih 

konularını içermektedir. Kitabın %18’lik bölümünü oluşturmaktadır. Ünite için 11 

amaç belirlenmiştir. 

Avrupa’daki yenilikler başlığı altındaki 3. ünite, 77-91 sayfalar arasındadır. 

Kitabın %8’lik bölümünü kaplamaktadır. Ünite için 5 amaç belirlenmiştir.  

17. ve 18. yüzyıllarda Osmanlı Devleti başlığı altındaki 4. ünite 91-113 

sayfalar arasında olup Tarih konularını içermektedir. Kitabın %11’lik bölümünü 

kaplamakta olup ünite için 8 amaç belirtilmiştir.  

19. ve 20. yüzyıllarda Osmanlı Devleti başlığı altındaki 5. ünite 113-135 

sayfalar arasındadır. Kitabın %11’lik bölümünü kaplamakta olup ünite için 10 amaç 

belirlenmiştir. 

Osmanlı Kültür ve Uygarlığı başlığı altındaki 6. Ünite 135-153. sayfalar 

arasında olup tarih konularına ayrılmıştır. Kitabın %8’lik bölümünü kaplamakta olup 

4 amaç belirlenmiştir. 

Yurdumuzun Komşuları ve Türk Dünyası başlığı altındaki son ünite 153. 

sayfadan kitabın sonuna kadar devam etmekte olup kitabın %22’lik bölümünü 

içermektedir. Ünite için 23 amaç belirlenmiştir. 

e- 2007-2008 Eğitim ve Öğretim yılında Kullanılan ders Kitabında yer 

alan ünitelerin Eski müfredat programında (2006-2007 Eğitim ve Öğretim yılı) 

kullanılan ders kitabında yer alan ünitelerle karşılaştırması 

İki ders kitabında bulunan ünite sayılarının eşit olduğunu görüyoruz. Ancak 

Eski Müfredat programındaki üniteler için 86 amaç belirlenirken yeni müfredat 

programındaki üniteler için belirlenen kazanım sayısı 40’a düşmüştür. 
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Eski Müfredat programında kullanılan ders kitabındaki 1. Ünite hariç diğer 

ünitelerin Tarih konularıyla ilgili olduğunu görüyoruz. Kitabın yaklaşık %78’lik 

bölümü tarih konularıyla ilgilidir. Yeni Müfredat programında 3. Ünitenin tamamı, 7. 

Ünitenin ilk 2 konusunun tarih konularıyla ilgili olduğunu görüyoruz. Kitabın 

yaklaşık %30’luk bölümünü kaplamaktadır.  

Eski Müfredat programındaki sadece 1. Ünitenin Coğrafya konularıyla ilgili 

olduğunu görüyoruz. Kitabın yaklaşık %22’lik bölümünü kaplamaktadır. Yeni 

müfredat programın da kullanılan ders kitabındaki 2. Ünitenin 1. 2. ve 4. Konu 

başlıklarının Coğrafya konularıyla ilgili olduğunu görüyoruz. Kitabın yaklaşık 

%9’luk bölümünü kaplamaktadır.  

2007-2008 Eğitim ve Öğretim yılından itibaren Vatandaşlık Bilgisi dersinin 

kaldırılıp Vatandaşlık Bilgisi konularının Sosyal Bilgiler dersi içinde verilmesine 

karar verilmiştir. Bu karar doğrultusunda; 

2007-2008 Eğitim ve Öğretim yılında kullanılan ders kitabında 2. Ünitenin 

3. ve 5. Konu başlıkları, 6. Ünitenin tamamı Vatandaşlık Bilgisi konularını içermekte 

olup Kitapta kapladığı oran yaklaşık %15’lik bölümünü kapsamaktadır.  

Ayrıca 2006-2007 Eğitim ve Öğretim yılında kullanılan ders kitabında genel 

kültür konuları bulunmazken 2007-2008 Eğitim ve Öğretim yılında kullanılan ders 

kitabındaki 1. 4. ve 5. Ünitelerin tamamı, 6. Ünitenin son iki konusu Genel Kültür 

konularıyla ilgilidir. Kitabın yaklaşık %34’lük bölümünü kapsamaktadır.  
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V. BÖLÜM 

SOSYAL BİLGİLER DERS KİTAPLARINDA  

VATAN VE MİLLET SEVGİSİ 

Her Bireyin kendini ait hissettiği vatan toprağı vardır. Bir insanın yaşadığı 

vatan toprağını sevmesinin en önemli sebebi kendisini o vatan toprağına ait 

hissetmesidir. 

Vatan ve millet sevgisi bir duygu işidir. Bir devleti ayakta tutan en önemli 

unsurlardan biri milletin birlik ve beraberliği ve bu birlik ve beraberlik içinde vatana 

ve millete duyulan sevgidir. 

Her birey milletin geçmişte ve şimdiki zamanda bütün fedakarlıklarını 

geçirdiği değişimleri geçmiş ve gelecekteki ideallerini toprak parçasını vatan yapan 

unsurları ve değerleri öğrenmek zorundadır. Ancak bu şekilde birey vatanına 

sarsılmaz bağlarla bağlı olduğunu hisseder.  

Vatan ve millet şuurunuz oluşmaya başladığı ilköğretim kademesi 

önemlidir. Çocuk bu dönemde vatan ve millet kavramlarını tanımaya bu bilince 

ulaşmaya çalışır. Bu konuda Sosyal Bilgiler dersi önemli bir görev üstlenmektedir.  

Bu bölümde sosyal bilgiler ders kitaplarında vatan ve millet sevgisinin 

verilişi incelenecektir. İnceleme yapılırken tarih coğrafya ve Vatandaşlık bilgisi 

dersleri ayrı ayrı ele alınıp incelenecektir.  

V.I.Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarındaki Tarih konularında Vatan ve 

Millet Sevgisi 

a- İlköğretim 4. Sınıf Sosyal Bilgiler ders kitabında Vatan ve Millet 

Sevgisi 

ilköğretim 4. Sınıf Sosyal Bilgiler ders Kitabındaki Geçmişimi öğreniyorum 

başlıklı II. Ünite II. konu başlığından oluşmakta olup ünitenin son 8 konusu Tarih 

konularıyla ilgilidir. 

ÜNİTE 2 

GEÇMİŞİMİ ÖĞRENİYORUM 
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Atatürk Okulda 

Trablusgarp’tan Çanakkale’ye 

Mustafa Kemal Samsun’a Çıkıyor 

Sevr’e doğru 

Cepheler 

Kahramanlarımız  

Kurtuluş Savaşında Türk Kadını 

Cumhuriyet Kuruluyor 

Atatürk Okul’da konu başlığı altında Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatı 

hakkında kısa bilgiler verilmiştir.70 Bilgiler verilirken görsel materyallerden 

yararlanılmıştır. Mustafa Kemal Atatürk’ün ağzından çocukluğuna ait anılarına yer 

verilmiştir. İlköğretimin I. kademesinde Atatürk’ü yeni tanımaya çalışan 4. Sınıf 

öğrencisi için yeterli bilgiler verilmemiştir. Atatürk’ün çocukluğuyla, askerlik hayatı, 

eğitim hayatı ve sosyal hayatıyla ilgili anılara daha fazla yer verilebilirdi. Henüz 

somut dönemde bulunan öğrenciler için anılardan yola çıkarak Atatürk’ün hayatı ve 

kişiliği hakkında çıkarımda bulunmaları istenebilirdi. 

Atatürk’ü tanıyan kişiliğini kavrayan ve anlayan öğrenci Atatürk’ün en 

büyük eseri olan Türkiye Cumhuriyetini koruyan, vatansever bir yurttaş olarak 

yetişecektir. 

Trablusgarp’tan Çanakkale’ye konu başlığı altında Mustafa Kemal’in 

başarılı bir asker olarak Tarih sahnesine çıkmasında etkili olan Trablusgarp ve 

Çanakkale savaşları ele alınmıştır.71 Çanakkale savaşında Yozgatlı Er Murat ile 

Komutanı arasında geçen Kınalı Kuzu adlı anıya yer verilerek Yozgatlı Er Murat’ın 

Vatan sevgisi anlatılmaya çalışılmıştır.72 Ayrıca Koca Seyit’in Çanakkale savaşı 

sırasında  215 okkalık mermiyi tek başına kaldırışını gösteren fotoğrafa ve fotoğrafın 

                                                 
70 İlköğretim 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı, Milli Eğitim Bakanlığı Devlet Kitapları, I. Baskı, 
İstanbul, 2007 s.46-47. 
71 a.g.e., s.48-49. 
72 a.g.e., s.48. 



 76 

altında konuyla ilgili anıya yer verilmiştir.73 İki anıda Türk askerinin vatanını 

düşmandan korumak için her türlü fedakârlığı yapacağı bu durumun Vatanseverliğin 

bir gereği olduğu öğrenciye kavratılmaya çalışılmıştır. 

Mustafa Kemal Samsun’a çıkıyor konu başlığı altında Mustafa kemal’in 

Samsun’a çıkıp milli mücadeleyi başlatma süreci Türk halkının vatanı kurtarmak için 

yaptığı fedakârlıklar anlatılmıştır.74 Kurtuluş savaşıyla ilgili anılara Kurtuluş 

savaşına katılmış olan gazilerin fotoğraflarına ve gazilerle yapılan röportajlara yer 

verilmiş olsaydı öğrencilere vatan sevgisi daha iyi aşılanırdı. 

Sevr’e doğru konu başlığı altında Milli mücadele döneminde Havza ve 

Amasya genelgeleri, Erzurum ve Sivas kongreleriyle milli bilincin uyandırılmaya 

çalışıldığı ve 10 Ağustos 1920 tarihinde Türk halkına yasama hakkı tanımayan Sevr 

anlaşmasını TBMM’nin kabul etmediği allatılarak75 Türk milletinin 

bağımsızlıklarına ne kadar düşkün oldukları vurgulanmaya çalışılmıştır. 

Cepheler konu başlığı altında Cephelerde yaptığımız savaşlar anlatılmıştır. 

Mustafa Kemal’in Sakarya savaşında söylediği “Hattı müdafaa yoktur sathı müdafaa 

vardır. O satıh bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanıyla 

sulanmadıkça terk edilemez.” Sözüne yer verilmiştir.76 Savaşın kazanılması için 

Mustafa Kemal’in her şeyi göze aldığı ve vatan aşkı için tek bir vatandaşımız 

kalmayacak olsa bile mücadele etme konusunda kararlı olduğu anlatılmak 

istenmiştir. 

İşgalin ilk kurşunu ve ilk şehidimiz başlıklı gazete haberine yer verilerek 

öğrencilere siz orada olsaydınız işgaller karşısında duygularınız ne olurdu? sorusu 

yöneltilmiştir.77 Kurtuluş savaşı sürecinde Türk halkının milli birlik ve beraberliğini 

gösteren ve savaşın kazanılmasında önemli katkısı olan Kuvay-i Milliye birliği 

üzerinde yeterince durulmamıştır. Oysa Kuvay-i Milliye Milli Mücadele sürecinde 

Türk halkının en önemli Vatanseverlik göstergesidir. 

                                                 
73a.g.e., s.49. 
74 a.g.e., s.50-51. 
75 a.g.e., s.52-53. 
76 a.g.e. s.54. 
77 a.g.e., s.54. 
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Kahramanlarımız Konu başlığı altında Kurtuluş Savaşımıza yön veren batı 

komutanların fotoğraflarına yer verilmiştir.78 Ayrıca Milli Mücadele döneminde 

Nene Hatun, Kara Fatma, Asker Saime gibi cephe gerisinde mücadele veren 

Kahraman Türk kadınlarına yer verilmiştir.79 

Kurtuluş Savaşının kazanılmasında Atatürk ve Türk halkı önemli rol 

oynamıştır. Üzerinde yaşadığımız toprakları Anadolu’nun her yerinde canları 

pahasına mücadele eden atalarımıza borçluyuz. Bu bilinçle ülkemizi her türlü 

tehlikelerden korumaya çalışmalıyız.Buda ancak vatan bilincine sahip ve  bu bilinçle 

milletine ülkesine derin sevgiyle bağlı öğrencilerin yetişmesine bağlıdır. 

Cumhuriyet Kuruluyor konu başlığı altında, Cumhuriyet’in ilanı 

anlatılmıştır. Mustafa Kemal Atatürk’ün “Az zamanda çok ve büyük işler başardık. 

Bu işlerin en büyüğü temeli Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye 

Cumhuriyetidir.” sözüne yer verilmiştir.80 Cumhuriyet Milli mücadele döneminde 

canları pahasına düşmanı yurttan kovan atalarımızın Türk halkına bir armağanıdır. 

Bize emanet bırakılan Cumhuriyet’i koruyup, Türk milletine yakışır bir şekilde 

yaşatmalıyız ki bu vatan için kanlarını döken şehitlerimiz rahat uyusun. 

b- İlköğretim 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders kitabında Vatan ve Millet 

Sevgisi 

İlköğretim 5. Sınıf Sosyal Bilgiler ders kitabındaki 2. Ünitenin son 5 konusu 

Tarih konularıyla ilgilidir. 

ÜNİTE 2 

ADIM ADIM TÜRKİYE 

Atatürkçü Düşünce Sistemi 

Atatürk İlkeleri 

Yaşasın Cumhuriyet 

Atatürk ve Kadın Hakları 

                                                 
78 a.g.e., s.56. 
79 a.g.e., s.57. 
80 a.g.e., s.60. 
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Son Günler 

Atatürkçü Düşünce sistemi konu başlığı ile tarih konularına başlanmıştır.81 

Atatürkçülük Türk milletinin bugün ve gelecekte tüm bağımsız olmasını, 

huzur ve refah içinde yaşamasını aklın ve bilimin rehberinde Türk kültürünü çağdaş 

uygarlık düzeyine çıkarmayı hedeflemektedir. 

Öğrencilere bugün sahip olduğumuz değerlerin Atatürkçü düşünce sistemine 

borçlu olduğumuzu kavratmak gerekir. Atatürk’ü ve Atatürkçü düşünce sistemini 

kavrayan öğrenci Vatanına ve Cumhuriyet rejimine daha sıkı sarılır. Yüreğinde 

Cumhuriyet sevgisini eksik etmez. 

Atatürkçü düşünce sistemi İlköğretim 5. Sınıf öğrencileri için soyut bir 

kavramdır. Kavramın somutlaştırılarak ve bol örneklerle anlatılası gerekirken soyut 

bir anlatım tarzının benimsendiğini görüyoruz. Atatürk’ün düşünce sistemi 

anlatılırken, Atatürk’ün ekonomik, sosyal ve siyasi hayata dair görüşlerine yer 

verilebilirdi. Böylece öğrencinin örnekler üzerinde Atatürk’ün düşünce yapısını 

kavraması kolaylaşabilirdi. 

Atatürk ilkeleri konu başlığı altında Atatürk ilkeleri anlatılmıştır.82 Atatürk 

ilkeleri Vatan ve millet sevgisine dayanmaktadır. Vatanını ve milletini seven her 

birey, Atatürk ilkelerini benimseyip yaşam şekli haline getirmelidir. Atatürk ilkeleri 

milli dili bağımsızlığı özgürlüğü egemenliğin millete ait olduğunu, milli birlik ve 

beraberliği, ülke bütünlüğünü esas almaktadır.  

Atatürk ilkelerinin yukarıda sayılan nedenlerden dolayı ne kadar önemli 

olduğunu düşünürsek öğrencilerin vatanına ve milletine derin bir sevgiyle 

bağlanması gerekmektedir. II. Ünitede ki Atatürk ilkeleri konu başlığındaki anlatıma 

baktığımızda 1. ders saati gibi kısa bir süre önerilerek düz anlatım metodu 

uygulanmıştır. Belirlenen amaçlara 1 ders saati gibi kısa bir sürede ulaşılması 

oldukça zor olur. Daha uzun bir süre önerilerek öğrencilere Atatürk ilkelerini yavaş 

yavaş özümsetmeye çalışmak konunun önemi açısından daha doğru olurdu. 

                                                 
81 İlköğretim 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı, Milli Eğitim Bakanlığı Devlet Kitapları, III. Baskı, 
İstanbul 2007. 
82 a.g.e.,s. 5. 
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Yaşasın Cumhuriyet konu başlığı altında Cumhuriyetin bir yönetim şekli 

olduğu, Millet egemenliğine dayandığı, cumhuriyet rejiminin Türk Milletinin 

yapısına en uygun yönetim şekli olduğu anlatılmıştır. Konu başlığı altında iki 

fotoğraf yer almaktadır.83 1. fotoğrafın altında öğrencilere, her iki fotoğrafları 

karşılaştırarak kılık kıyafetler hakkında neler söyleyebilirsiniz? sorusu yöneltilerek  

Cumhuriyet öncesi ve sonrası kıyafet tarzlarının karşılaştırılmasının yapılması 

istenmiştir. Fotoğrafların yerinde kullanılmadığı düşüncesindeyim, cumhuriyet 

rejiminin niteliklerinin anlatıldığı bölüm yerine, toplumsal yaşam değişiyor başlıklı84 

bölümde kullanılması daha uygun olurdu. 

Yaşasın Cumhuriyet ana başlığı altında Atatürk ve Eğitim, Toplumsal 

yaşam Değişiyor Ekonomi de güçleniyoruz gibi  3 alt başlık yer almıştır. 

Atatürk ve Eğitim alt başlığı altında Atatürk’ün eğitim anlayışı, eğitim 

alanında yapılan yenilikler anlatılmıştır. Eğitim ile ilgili fotoğraflardan yararlanarak 

öğrencilerden inkılaplar öncesi ve sonrası eğitimi karşılaştırmaları istenmiştir.85 

Toplumsal yaşam değişiyor? konu başlığı altında toplumsal alanda yapılan 

yeniliklerden bahsedilmiştir. 

Ekonomide güçleniyoruz konu başlığı altında Cumhuriyet’in ilk yıllarında 

ekonomimiz hakkında genel bilgiler verilmiştir. Ekonomimizin gelişmesi için 

yapılan faaliyetlerden bahsedilmiştir. Konu anlatımında görsel materyallerden 

yararlanılmıştır. Cumhuriyet’in ilk yıllarında ekonomiyi geliştirmek için yapılan 

çalışmalara ait fotoğraflarla günümüzde ki çalışmalara ait fotoğraflara yer verilerek 

öğrencilerden yapılan çalışmaları karşılaştırmaları istenmiştir.86 Geçmiş ve 

günümüze ait görsel materyallerden yararlanılması öğrencilerin konuyu kavramaları 

açısından son derece önemlidir. 

Toplumsal, eğitim ve Ekonomik alanda yapılan yenilikleri kavrayan öğrenci 

geçmişle geleceği karşılaştırarak Cumhuriyet rejiminin bize kazandırdıklarını daha 

iyi kavrayacaktır. Sahip olduklarının Cumhuriyet rejimine borçlu olduğunu kavrayan 

                                                 
83 a.g.e., 56-57. 
84 a.g.e., 60. 
85 a.g.e., s.59 
86 a.g.e., s.62-63. 
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öğrenci Cumhuriyet rejimine vatanına ve milletine sarsılmaz bağlarla bağlı olacaktır. 

Önemli olan Sosyal Bilgiler dersinde öğrencilere bu değerleri en iyi şekilde 

kavratmaktır. 

Atatürk ve Kadın Hakları konu başlığı altında87 Atatürk’ün Türk kadınına 

verdiği önem ve Türk kadınının Cumhuriyet rejimiyle sahip olduğu haklardan 

bahsedilmiştir. Atatürk’ün Türk kadınına verdiği önemi anlatmak için Atatürk’ün 

sofrasında geçen konuşmaya yer verilmiştir. 

                                                 
87 a.g.e., s.64. 
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ATATÜRK VE ANA 

Bir gün Atatürk sofrada: 

Kadın mı daha önemlidir, erkek mi diye sordu. Kimisi erkeğin önemli 

olduğunu ispatlamaya çalıştı. Kimi kadının lehine konuştu. Fakat en ciddi kanıtlar 

erkeğin lehinde ortaya atılmıştı. Erkek her şey olabiliyordu.  

Atatürk, biraz düşündü, sonra: 

Doğrudur. Erkek her şey olabilir. Fakat onun olamadığı ir şey vardı ki, 

dünyada erişilebilecek en büyük kuvvet ve şeref onda mevcuttur. Efendiler erkek her 

şey olabilir, Yalnız ana olamaz. Onun için kadın erkekten önce gelir.Bu nedenle 

uygar toplumlarda erkek daima kadına saygıyla yükümlüdür.88 

Yukarıdaki konuşmanın konu içinde verilmesi Atatürk’ün kadınlara verdiği 

önemi en iyi şekilde öğrenciye anlatmaktadır.  

Konu içinde 1935 seçimlerinde oy kullanan insanlar alt başlığıyla oy 

kullanan erkek fotoğrafına yer verilmiştir.89 Konu Atatürk ve Kadın Hakları 

olduğuna göre oy kullanan kadın fotoğrafının kullanılması daha uygun olurdu.  

c- İlköğretim 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabında Vatan ve Millet 

Sevgisi 

İlköğretim 6. Sınıf Sosyal Bilgiler ders Kitabında ki 3. Ünitenin tamamı 2. 

Ünitenin 6. konusu Tarih konularıyla ilgilidir. 

ÜNİTE 3  

İPEK YOLUNDA TÜRKLER 

Doğu ile Batı arasındaki Köprü 

İlk Türk Devleti 

Yazıtlardaki Uygarlık 

Uygarlığa adını verenler 

                                                 
88 a.g.e., s.64. 
89 a.g.e., s.65. 
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İslamiyet Doğuyor 

Cebelitarık’ın iki yakası 

Türklerin yeni yaşamı 

Orta Asya’dan Anadolu’ya 

Geleneklerimiz göreneklerimiz 

2. ÜNİTE 

YERYÜZÜN DE YAŞAM 

Kimler geldi Kimler Geçti. 

İpek Yolunda Türkler adlı 3. Ünitenin vereceği değer Kültürel mirasa 

duyarlılık olarak belirtilmiştir. 

Kültürel Miras insanlığın veya bir milletin sahip olduğu tarihi süreç içinde 

oluşmuş eserler ve değerler bütünüdür. Kültürün bayrak millet vatan dil, din tarih örf 

adet gibi milli boyutları vardır. 

Anadolu Tarih boyunca bir çok uygarlığın beşiği olmuştur. Bugün 

Anadolu’da gelmiş geçmiş uygarlıkların çoğuna ait tarihi kalıntılar mevcuttur. 

Kültürümüzdeki tarihi eserler kültürümüzün maddi unsurudur. Ancak 

kültürümüzdeki manevi unsurlar en az maddi kültür kadar milli değerlerin 

benimsetilmesi onları gelecek kuşakların kültür elçisi yapacaktır. Öğrencilere Vatan 

ve millet sevgisi aşılanmalı Yunus’un insan sevgisini Mevlana’nın hoşgörüsünü 

öğrencilerin davranışlarına yansıtma bilinci verilmesinde olan Milli Kültür ve 

değerlerin gelecek kuşaklara aktarılması Milli benliğin korunması açısından 

önemlidir. Çünkü milletleri birbirinden ayıran ve onları ayakta tutan kültürdür.  

Öğrencilere Milli Kültürümüzün tarihi ve kültürel bir miras olduğu bilinci 

verilmeli evrensel kültür değer alırken maddi ve manevi kültür unsurlarının önemi 

kavratılmalıdır. 

İpek yolunda Türkler adlı üniteye Doğu ile Batı arasındaki köprü başlıklı 

konu ile başlanmıştır. Konunun amacı ipek yolunun tarihi siyasi ve ekonomik 

yönünü kavratmaktır. 
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Kanunun anlatımında görsel materyallerden sıkça yararlanılmıştır. Örneğin 

Tarihi ipek yolunun temsili bir resmine yer verilerek90 resmin altında, doğu-batı 

arasında köprü olan İpek yolu neden bir kara yoludur? Sorusu yöneltilerek 

öğrencilerden resimden yararlanarak Coğrafya konularıyla bağlantı kurmaları 

sağlanmıştır. 

Ayrıca konu anlatımında birinci elden kaynaklardan da faydalanılmıştır. 

İpek yolu Projesinin görüntüleri sergileniyor başlıklı91 internet haberinden, alıntı 

yapılarak öğrencilerden haberi göz önünde bulundurarak bu yolculuğun önemi 

hakkında neler söyleyebilirsiniz? sorusu yöneltilmiştir. 

İlk Türk Devleti konu başlığı altında, İlk Türk devleti olan Hun devleti’nin 

kuruluşu ve sosyal siyasal ve ekonomik hayata ait bilgiler verilmiştir. Orta Asya’da 

Türk birliğinin nasıl sağlandığı Oğuz Kağan destanından alıntılar92yapılarak 

anlatılmıştır. Orta Asya’nın iklim özellikleri Jean Paul’un Türklerin tarihi adlı 

eserinden alıntılar yapılarak93verilmiştir. Konu başlığı altında Türklerin köklü ve 

zengin ir tarihe sahip oldukları benimsetilmeye çalışılmıştır. Ayrıca ilk Türk 

ordusunun ve günümüz Türk ordusunun karşılaştırılması yapılarak Türk Silahlı 

kuvvetlerinin Türkiye Cumhuriyetinin ve geleceğinin teminatı olduğu bilinci 

kavratılarak Türk Silahlı Kuvvetlerine sevgi aşılanmaya çalışılmıştır. 

Yazıtlardaki uygarlık konu başlığında94İlk Türk devletlerinden kalan destan, 

yazıt gibi birinci elden kaynaklara yer verilmiştir. Bilge Kağan’ın Hazinesi gün 

ışığına çıktı başlıklı internet haberine, Kültigin anıtının fotoğrafına yer verilmiş olup 

Ergenekon destanından alıntı yapılmıştır.95 

Türk Tarihi boyunca oluşan edebi, tarihi ve kültürel alanlarda oluşan 

eserlerden günümüze ulaşanların tarihi ve kültürel mirasımızın önemli değerleri 

olduğunu düşünürsek konunun amacı birinci elden kaynaklar kullanarak Orta Asya 

ilk Türk toplumlarının siyasal ekonomik ve Kültürel özellikleriyle ilgili 

                                                 
90 İlköğretim 6. Sınıf Sosyal Bilgiler ders Kitabı, Milli Eğitim Bakanlığı Devlet Kitapları, II. Baskı, 
İstanbul 2007, s.62 
91 a.g.e.,, s.64. 
92 a.g.e.,, s.65. 
93 a.g.e., s.67. 
94 a.g.e., s.68. 
95 a.g.e., s.69. 
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öğrencilerden çıkarımlarda bulunmalarını sağlamaktır. Konu aralarında verilen 

birinci elden kaynakların verilmesi o dönemin sosyal siyasal, ekonomik yaşamını 

yansıttığı için öğrencilerin dönemin özelliklerini anlamalarını kolaylaştırıcı 

niteliktedir.  

Uygarlığa adını verenler konu başlığında da amaç yukarıda belirtilen 

amaçlar doğrultusunda destan yazıt ve belgelerden yararlanarak İlk Türk toplumları 

hakkında bilgi sağlamaktır. Konu içinde dikkat çeken yer Afet inan’ın Atatürk 

hakkında hatıralar ve Belgeler adlı eserinden Atatürk’ün Türk tarihi hakkında 

görüşlerine yer verilmesidir.96 Konu aralarında Uygur duvar resmine ve minyatürüne 

ait resimler ve Uygurlulara ait tıp metni yer almaktadır.97 

İslamiyet doğuyor, Cebelitarık’ın iki yakası, Türklerin yeni yaşamı konu 

başlıkları altında İslamiyet’in Göktürkler döneminde Arabistan da Talas savaşıyla 

Türkler arasında hızla yayıldığı ayrıca İslamiyet’in Türklerin yaşamında sosyal 

siyasal ve kültürel alanda yaptığı değişiklikler ve Türkistan bölgesinde kurulan 

Karahanlı, Gazneli ve Büyük Selçuklu Devleti hakkında bilgi verilmiştir. 

İslamiyet doğuyor Konu başlığında Hz. Muhammed’in doğumundan, Hz. 

Ali’nin halife olduğu zamana kadar İslam dünyasında meydana gelen gelişmeler 

Tarih şeridi üzerinde gösterilmiştir.98 

Türklerin yeni yaşamı konu başlığında temsili resimlerin sıkça kullanıldığın 

görüyoruz. Ayrıca Satuk Buğra Han Menkıbesi’nden, Biruni’nin hayatından alıntılar 

yapılmış olup Karahanlı ve Gazneli Devleti’ne ait haritalara yer verilmiştir.99 Konu 

anlatımında en dikkat çekici özellik Kaşgarlı Mahmut’un kaleme aldığı Divan-ı 

Lügati’t -Türk ve Yusuf Has Hacip’in kaleme aldığı Kutadgu Bilig adlı eserlerden 

alıntılar yapılarak100 kanunun anlatımına canlılık kazandırılmıştır.Türk büyüklerine 

sevgi aşılanmaya çalışılmıştır.Türk büyüklerinin hayatı  ve yapmış olduğu hizmetler 

öğrenciler için tarihten en iyi  örnekleri oluşturur. 

                                                 
96a.g.e., s.72. 
97a.g.e., s.74-75. 
98a.g.e., s.76-77. 
99a.g.e., s.82-83. 
100a.g.e., s.84-85. 
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Kanunun genel amacını düşündüğümüzde İslamiyet’in doğuşu ve yayılışı 

hakkında bilgi verdikten sonra Türklerin İslamiyet’i kabulleri ile meydana gelen 

değişimleri fark ettirmektir.  

Orta Asya’dan Anadolu’ya konu başlığı altında Büyük Selçuklu Devleti’nin 

kuruluşu Büyük Selçuklu Devleti’nin dünya bilim ve kültürüne katkıları anlatılmıştır. 

Türk tarihi için dönüm noktası olan 1071 Malazgirt Savaşı’na yeteri kadar 

değinilmemiştir. Malazgirt Savaşı’nın Türk tarihi için önemi daha uzun 

anlatılabilirdi. Konu içerisinde Nizamülmülk’ün Siyasetname adlı eserinden alıntılar 

yapılmıştır.101 Dönemin devlet adamları ve Türk büyüklerinin hayatı ve yaptığı 

hizmetler öğrenciler için vatan sevgisi açısından önemli örnekleri oluşturur. Ayrıca 

öğrenciler Türk büyüklerinin hayatlarını ve yaptığı hizmetleri öğrenerek dönemin 

siyasal Sosyal ve Kültürel özelliklerin daha iyi kavrar Ayrıca konu içinde Türk 

Kültür sanat ve estetik anlayışımızı yansıtan kilim, çini ve seramik fotoğraflarına yer 

verilmiştir.102 Amaç öğrenciye Orta Asya ilk Türk devletleri ve Türk İslam 

devletlerinin Türk kültür sanat ve estetik anlayışlarını ve Türk kültür sanat ve estetik 

anlayışımızın köklü bir geçmişi olduğunu öğrencilere kavratmak amaçlanmıştır. 

Kanunun amaçlarına ulaşmak için bolca görsel materyallerden 

yararlanılmıştır. Görsel materyaller her zaman öğrencinin konuyu daha iyi 

kavramasını kolaylaştırması açısından önemlidir. 

2. Ünitenin Kimler geldi kimler geçti? konu başlığı103 tarih konularıyla 

ilgilidir. 

Ülkemiz topraklarının verimli, iklimin elverişli olması, göç yolları üzerinde 

bulunması gibi sebeplerden dolayı tarihsel dönemlerin başından itibaren birçok 

uygarlığa sebep olmuştur. Kimler geldi kimler geçti? konu başlığı altında ülkemizde 

ilkçağlardan beri yaşamış olan uygarlıklar bu uygarlıkların birbiriyle etkileşimleri 

sonucu onlardan günümüze kalan tarihi mirasa yer verilmiştir. Ayrıca öğrencilere bu 

bilgiler verilerek Türkiye’nin Dünya üzerindeki yerinin önemi kavratılmaya 

çalışılmıştır. 

                                                 
101a.g.e.,  s.88. 
102 a.g.e., s.89. 
103a.g.e. , s.48. 
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Kanunun sunumuna baktığımızda Kimler geldi kimler Geçti konu başlığının 

hemen altında Anadolu ve Mezopotamya da kurulan uygarlıkların kurulduğu yerler 

ve başkentleri harita üzerinde gösterilmiştir.104 Her sayfada farklı uygarlıklara yer 

verilmiştir. Her uygarlık o dönem de yaşamış olduğu farz edeline kişilerin ağzından 

anlatılmıştır. Bu yöntemin kullanılması dersi daha akıcı hale getirerek öğrencilerin 

dönemin özelliklerini daha iyi anlamalarına yardımcı olmaktadır.Anadoluda kurulan 

uygarlıklar verilerek Anadolunun ilk çağlardan beri ne kadar önemli bir coğrafi 

konumda bulunduğu kavratılmaya çalışılarak yurt sevgisi aşılanmaya çalışılmıştır. 

d-İlköğretim 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders kitabında Vatan ve Millet 

Sevgisi 

İlköğretim 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabındaki Türk Tarihinde 

Yolculuk adlı 3 Ünite’nin tamamı, 7. Ünitenin ilk konu başlığı tarih konularıyla 

ilgilidir.  

ÜNİTE 3 

TÜRK TARİHİNDE YOLCULUK 

Anadolu Ana Yurt 

Kurtuluş 

Osmanlı Devleti Yeni Başkentinde 

Farklı Kültürler Bir arada yaşadı 

Yolumuz Sivas’a düştü 

Etkiledik etkilendik ama nasıl 

Seyyahların Gözünde Osmanlı Kültürü 

ÜNİTE 7 

ÜLKELER ARASI KÖPRÜLER 

İki Kurşun ve Milyonlarca Kayıp 

                                                 
104 a.g.e., s.48. 
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Türk tarihinde yolculuk adlı üniteye Anadolu Anayurt başlığı altındaki 

konuyla başlanmıştır.105 Konu başlığı altında 1071 yılında Anadolu’nun vatan 

toprağımız olma sürecinde yaşanan mücadeleler Türkiye Selçukluları ve Anadolu’da 

kurulan beyliklerin Anadolu’nun Türkleşmesine yaptıkları katkılar anlatılmıştır. 

Marco Polo’nun geziler Kitabından alıntı yapılarak Öğrencilerden Marco 

Polo’nun anlattıklarından yola çıkarak o dönemde 13. yy. Anadolu’sundaki hayatla 

ilgili çıkarımlarla bulunmaları istenmiştir.106 Osman Turan’ın Selçuklular Tarih ve 

Türk İslam Medeniyeti adlı eserinden Kervansaraylar ile ilgili alıntı yapılmıştır.107 

Bu iki örnekte öğrencilere birici elden kaynaklardan bilgi verildiğini görüyoruz. 

Kanunun genel amacını düşündüğümüzde Anadolu’da bir çok uygarlığın 

yaşadığını bunlardan birisinin de TÜRKİYE Selçuklu devleti olduğunu ve bu devlet 

zamanında Anadolu’ya Türklerin yoğun bir şekilde göç ettiğini fark ettirmektir. 

Ayrıca bu devlet zamanında yaşanan çeşitli siyasal mücadelelerin ticaretin ve 

kültürel faaliyetlerin Anadolu’da Türklerin kalıcı hali gelmesine katkı sağladığını 

kavratmaktır. 

Kuruluş konu başlığı altında Osmanlı devleti’nin kuruluşu, Osmanlı 

Devleti’nin üç kıtada hâkim bir devlet olmasının sebepleri Osmanlı Devleti’nin 

yaptığı fetihler denizlerde yapılan mücadeleler deniz ticaretinin Osmanlı Devleti’nin 

ekonomisine ve genişlemesine katkıları, Osmanlı ordusu ve yöneticiler hakkında 

bilgi verilmiştir. 

Kanunun anlatımını incelediğimizde Osmanlıların devlet kurdukları bölgeye 

niçin ve nasıl geldikleri Samsa Çavuş’un ağzından anlatılmıştır.108 Osman Bey’in 

Kayınpederi olan Edebali’nin Osman Gaziye vasiyetine yer verilmiştir.109 Vasiyete 

yer verilmesi Devlet yöneticilerinde bulunması gereken özellikleri ve öğrenciye  

devlet büyüklerine sevgi ve saygı duymaları gerektiğini kavratmak açısından 

önemlidir. 

                                                 
105 İlköğretim 7. Sınıf Sosyal Bilgiler ders Kitabı, Milli Eğitim Bakanlığı Devlet Kitapları, I. Baskı, 
İstanbul, 2007 s.52. 
106 a.g.e., s.53. 
107 a.g.e., s.54. 
108 a.g.e., s.58. 
109 a.g.e., s.59. 
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Farklı Kültürler Bir arada yaşadı konu başlığı altında Osmanlı toplumunda 

görev yapmış yada bir süre burada yaşamış kişilerin kaleminden Osmanlı 

toplumundaki hoşgörü uygulamaları anlatılmıştır. Konunun amacı belgeler ve 

kanıtlar aracılığı ile Osmanlı Devletinde hoşgörünün nasıl oluştuğunu öğrenciye 

kavratmaktır. 

Fatih Sultan Mehmet’in 1 Mayıs 1478’de110Boşnak din adamlarına verdiği 

ahitnameye yer verilerek öğrencilerden Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’un 

fethinden sonra izlemiş olduğu devlet politikası hakkında çıkarımlarda bulunmaları 

istenmiştir. Ayrıca farklı dönemlerde Osmanlı topraklarında bulunan seyyahların 

gözünden Osmanlı toplumunda yaşama dair anekdotlara yer verilmiştir.111 Konu 

içinde kullanılan en ilginç fotoğraf Antakya’da Kilise çapının ve camii minaresinin 

aynı karede yer aldığı fotoğraftır.112 Farklı inançların bir arada hoşgörü içinde 

yaşadığını gösteren güzel bir örnektir. Türk milletinin hoşgörülü bir millet olduğunu 

kavratarak millet sevgisi aşılanmaya çalışılmıştır. 

Görüldüğü gibi Osmanlı toplumundaki hoşgörü anlayışı birinci elden 

kaynaklarla verilmeye millet sevgisi ve Osmanlı toplumundaki hoşgörü anlayışı 

öğrencilere kavratılmaya çalışılmıştır. Çünkü hoşgörünüz olmadığı bir toplumda 

millet sevgisinden söz etmek mümkün değildir. Bireylerde farklılıklara hoşgörülü 

davranıldığı sürece bireyler birbirine sarsılmaz bağlarla bağlanır. Güçlü bir vatan ve 

millet sevgisi oluşur. 

Yolumuz Sivas’a düştü konu başlığıyla örnek şehir incelemesi yapılarak 

Türk kültürü ve sanat unsurları verilmiştir. Sivas’ın Kültür ve Sanat anlayışını 

yansıtan görsel materyallerden yararlanılmıştır. Ahmet Turan Alkan’ın Altıncı Şehir 

adlı eserinden alıntı yapılmıştır.113 Ünitenin genel konusu düşünüldüğünde Osmanlı 

Devleti’ne başkentlik yapmış olan Edirne veya Bursa şehirlerinin incelenmesi daha 

uygun olurdu. 

                                                 
110a.g.e. , s.72. 
111a.g.e. , s.73. 
112a.g.e. , s.76. 
113a.g.e., s.78. 
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Konunun amacı örnek şehir incelemesi yoluyla Türk kültüründeki sanat ve 

estetik anlayışının tarihine ilişkin öğrencilerin çıkarımlarda bulunmalarını 

sağlamaktır. 

Estetik güzelliği ve güzelliğin insan ruhundaki etkilerini inceleyip 

değerlendiren bilim dalıdır. Ülkemiz topraklarında bir çok uygarlık yerleşmiş ve bu 

uygarlıklar kültürlerini günümüze kalan estetik değeri olan eserlerden zevk alma ve 

bu eserleri koruma bilinci verilmelidir. Çünkü estetik değer kazanmış bireyler tarihi, 

kültürel ve doğal mirası korurlar. 

Bu amaç doğrultusunda etkiledik, etkilendik ama nasıl? Başlıklı konuda 

Osmanlı Avrupa ilişkileri ve etkileşimi sonucunda kültürde estetik ve sanat 

anlayışında nelerin değiştiği nelerin devam ettiği lale devri olarak adlandırılan 

dönemin özellikleri anlatılmıştır.114 Kanunun amacı Osmanlı Avrupa ilişkileri 

çerçevesinde Kültür sanat ve estetik anlayışındaki etkileşimi fark ettirmektir. 

Tarih bir bakıma kültür demektir. Her toplumun kendine has kültürü sanat 

anlayışı vardır. Kültür tarihi süreç içinde oluşur. Millet sevgisi toplumun kendi 

kültürünü tanımasıyla kendi kültürünü benimsemesiyle oluşur. Etkiledik etkilendik 

ama nasıl? Seyyahların gözünde Osmanlı Kültürü konularında geçmişten günümüze 

kültürel değerlerimizi öğrencilere tanıtmaya bu değerlerimizi öğrencilere tanıtmaya 

bu değerlerin öğrencilere benimsetilmesiyle ülke sevgisi millet sevgisi aşılanmaya 

çalışılmıştır. 

Seyyahların gözünde Osmanlı Kültürü konu başlığı altında115 yolu Osmanlı 

Devleti’nde  sosyal ve kültürel yaşama ait değerler anlatılmıştır. Kutucuklar içinde 

seyyahların, seyahatnamelerinden Osmanlı sosyal yaşamını anlatan alıntılar 

yapılmıştır. Birinci elden kaynaklardan yeterince yararlanıldığı halde Osmanlı 

devleti’nin Sosyal ve kültürel yapısını yansıtan görsel materyallerden yeterince 

yararlanılmadığın görüyoruz. 

Yenilikler ve Osmanlı Devleti konu başlığında yapılan ıslahat hareketleri 

anlatılmıştır. Ancak Islahat hareketlerinin nedenlerine yeteri kadar değinilmemiştir. 

                                                 
114 a.g.e., s.78. 
115 a.g.e., s.82-85. 
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Zamanla Osmanlı Devleti’nde bazı kurumlarda bozulmaların nedenleri, çağın 

gerisinde kalmanın Osmanlı Devleti’ne etkisi öğrencilere kavratılmaya çalışılsaydı 

öğrenci Islahatların etkilerini daha iyi kavrayabilirdi. Konunun çok yüzeysel 

anlatıldığını görüyoruz. 

7. Ünitenin iki Kurşun Milyonlarca Kayıp adlı konu başlığı tarih 

konularıyla ilgilidir. Konu başlığı altında 1. Dünya Savaşı öncesinde Osmanlı 

Devleti ve Avrupa ülkelerinin siyasi ve ekonomik yapıları savaşın sebep ve sonuçları 

ayrıca Dünyadaki belli başlı sivil toplum kuruluşları  ve onların dünya barışına 

katkıları anlatılmıştır. 

Kanunun anlatımına baktığımızda Istifak grubunun nasıl oluştuğunu 

gösteren tabloya yer verilmiştir.116 Tablonun hemen altında 1. Dünya Savaşı başında 

Avrupa’nın siyasi sınırlarını gösteren harita bulunmaktadır.117 Fransa, Avusturya, 

Macaristan, İngiltere ve Rusya’nın asker sayıları ve geçmişiyle ilgili bilgilere yer 

verilmiştir.118 

Osmanlı devleti’nin Avrupa’da kurulan ittifak karşısında nasıl bir tutum 

izledikleri Y.H. Bayur’un Türkiye Devleti’nin dış Siyaseti ve Atatürk ve Türkiye 

Cumhuriyeti adlı eserlerden alıntı yapılarak119anlatılmıştır. 

Osmanlı Devleti’nin savaştığı cepheler, harita üzerinde gösterilmşitir. 

Cephelerin görsel materyal kullanılarak gösterilmesi öğrenci için faydalıdır. 

Osmanlı Devleti’nin savaştığı cephelerden en önemlisi olan Çanakkale 

cephesi görsel materyaller ve birinci elden kaynaklar kullanılarak ayrıntılı bir şekilde 

anlatılmıştır. Er Guy Nightingale’nin annesine yazdığı mektuptan ve Yetim 

Mehmet’in günlüğünden alıntılar yapılmıştır.120 Alıntıların hemen altında kişilerin 

vatanseverlik anlayışlarının karşılaştırmasının yapılması istenmiştir. 

Barış uyum karşılıklı anlayış ve hoşgörüyle oluşturulan ortamdır. Barış 

ortamı oluşturmak tek taraflı çabayla mümkün değildir. Barışı huzuru bozacak her 

                                                 
116 a.g.e., s.159. 
117 a.g.e., s.159. 
118 a.g.e., s.160. 
119 a.g.e. s.162. 
120 a.g.e., s.138. 
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türlü davranışı engellemek için çaba göstermek gerekir. Uluslar arası barışı 

engelleyen olayların başında savaşlar gelmektedir. Kişilerin ve ülkelerin sorunlarını 

karşılıklı anlayış uzlaşma ve hoşgörü çerçevesinde çözüm aramaları barış ortamını 

oluşmasına yardımcı olur. 

Konunun amacı 20.yy başlarında sanayi inkılabı ile gelişen dünya 

ekonomisinde üretim fazlası sonucu ortaya çıkan Pazar arayışları sonucunda dünyayı 

hızla büyük bir savaşa doğru sürükleyen gelişmeleri fark ettirmek ayrıca Osmanlı 

Devleti’nin 1. Dünya savaşı cepheleri içerisinde Çanakkale cephesini diğer 

cephelerden ayıran özellikleri ve Çanakkale savaşının kazanılmasında M. Kemal’in 

rolünü kavratmaktır. 

V.II. Sosyal Bilgiler ders Kitaplarındaki Coğrafya Konularında 

Vatan ve Millet Sevgisi 

a- İlköğretim 4. Sınıf Sosyal Bilgiler ders kitabında Vatan ve Millet 

Sevgisi 

ilköğretim 4. Sınıf Kitabındaki Yaşadığımız Yer başlıklı 3. Ünite 

Coğrafya konularını içermekte olup 64-82 sayfalar arasındadır. 

ÜNİTE 3 

YAŞADIĞIMIZ YER 

Yönler 

Kroki 

Hava Nasıl olacak 

Meteorolojiye gidiyoruz 

Takvim yaprağı  

Doğal çevremiz 

Güvenli Yaşam 

Sınıf Tahliye contası 
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Yönler başlığı altında yön kavramı, ana ve ara yönler, pusulanın 

tarihçesine yer verilmiştir.121 Kroki başlığı altında Kroki kavramı ve krokide 

kullanılan sembollere yer verilmiştir.122 Konuların amacı çeşitli yöntemlerle 

çevresindeki herhangi bir nesnenin kendisine göre bulunduğu yönü öğrencilerin 

bulmasını ve Çevresinde gördüğü şeyleri şekil ve şemalarla anlatmasına sağlamaktır. 

Hava nasıl olacak konu başlığı altında hava durumu hakkında bilgi 

verilmiştir.123 7 Kasım 2004 tarihinde Türkiye genelinde beklenen hava durumunu 

gösteren haritaya yer verilerek harita da görülen hava durumu resimli grafiklerle 

gösterilmiştir.124 

Meteorolojiye gidiyoruz konu başlığı altında Ahmet, Ali ve Zeynep adlı 

öğrencilerin Meteoroloji işleri genel Müdürlüğüne yaptıkları ziyarete yer 

verilmiştir.125  

Takvim yaprağı konu başlığı altında basın kuruluşlarının olmadığı yıllarda 

havanın nasıl olacağın tahmin etmelerini sağlayan Coğrafi olaylara yer verilmiştir.126 

Örneğin at kestanesi ağaçlarının çiçeklenmesinin havaların iyiye gittiğinin 

bir göstergesi olduğu ifade edilmiştir.127 

Doğal çevrimiz konu başlığı altında doğal ve beşeri unsurlara yer 

verilmiştir.128 İnsanların, çeşitli ihtiyaçlarını çevrelerinde yer alan kaynakları 

kullanarak temin ettikleri ifade edilmiştir.129 Ancak Daha güzel yaşamak için doğal 

çevrede yaptığımız değişikliklerin pek çok sorunu beraberinde getirdiği belirtilmiş 

olup yakacak odun temin etmek için ormanların yok edilmesi örneği verilmiştir. 

İhtiyaçlarımızı karşılamak uğruna çevreye zarar vermememiz gerektiği kavratılmak 

istenmiştir. Fatih Sultan Mehmet’in çevre korumasıyla ilgili vakfılar kurdurduğu, 

ağaç kesilmesini yasakladığı bilgisi verilmiştir. 

                                                 
121 İlköğretim 4.Sınıf Sosyal Bilgiler ders Kitabı,Milli Eğitim Bakanlığı,I.Baskı,İstanbul 2007, s.64-65 
122a.g.e., s.66-67. 
123 a.g.e., s.68. 
124 a.g.e., s.69. 
125 a.g.e., s.70. 
126 a.g.e., s.72-73. 
127 a.g.e., s.73. 
128 a.g.e. s.74-77. 
129 a.g.e., s.75. 
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Vatanın seven yurttaş Çevresine zarar vermez. Kendi ihtiyaçlarını 

karşılamak uğruna doğal kaynakları bilinçsizce tüketmez. Doğal çevremiz ülkemizin 

en önemli zenginliğidir. Vatanın seven her birey doğal çevresini korur. 

Güvenli yaşam başlığı altında Güvenli yaşamın tanımı yapılmış, deprem 

sırasında temel davranış biçimlerine, deprem contasında bulunması gereken 

malzemelere yer verilmiştir. Ilgaz adlı şiire yer verilerek öğrencilere Ilgaz’ın coğrafi 

özellikleriyle ilgili neler söyleyebilirsiniz? sorusu yöneltilmiştir.130 

Toplumun bilinçli yurttaşlara ihtiyacı vardır. İlköğretim kademesinde 

çevresine karşı duyarlı, doğal afetlere karşı önlem alan öğrencilerin yetiştirilmesi 

toplum içinde sorumlu, bilinçli yurttaşların olmasını sağlar. Sorumlu ve bilinçli 

yurttaşların bulunduğu toplum karşılaştığı doğal afetlerden daha az zarar görür. 

 

b- İlköğretim 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabında Vatan ve millet 

Sevgisi 

ilköğretim 5. Sınıf Sosyal Bilgiler ders kitabındaki bölgelerimizi tanıyalım 

başlıklı 3. ünitenin tamamı, Ürettiklerimiz başlıklı 4. Ünitenin ilk 5 konusu Coğrafya 

konularıyla ilgilidir. 

ÜNİTE 3 

BÖLGEMİZİ TANIYALIM 

Yaşadığımız Yer 

Haritalar Konuşur mu? 

Bölgemizin iklimi 

Çevremizde yerleşme  

Doğal Çevre ile el ele 

İç Anadolu Bölgesini tanıyalım 

Doğal afetlerle birlikte yaşamaya Hazır mısınız? 

                                                 
130 a.g.e., s.78-81. 
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ÜNİTE 4 

ÜRETTİKLERİMİZ 

Verimli Topraklar 

Bir Ekonomik faaliyet 

Bereketli Memleketim 

Otomobil fabrikasındayız 

Her iş emek ister 

Bölgemizi tanıyalım adlı 3. Ünite ile Coğrafya Konularına giriş 

yapılmıştır.131 Yaşadığımızı yer başlıklı konuya Haydi düşünelim kutucuğundaki 

Yaşadığımız bölgenin coğrafi özellikleri nelerdir? Sorusuyla giriş yapılarak öğrenci 

konuya hazırlanmaya çalışılmıştır. Yerleşim yerlerine ait fotoğraflara yer verilerek132 

öğrencilerden yaşadıkları yerler ile fotoğraflardaki yerleşim merkezlerini coğrafi 

özellikler açısından karşılaştırmaları istenmiştir. Somut dönemde bulunan ilköğretim 

5. Sınıf öğrencileri için karşılaştırmalı görsel materyallerin kullanılması 

faydalıdır.Amaç öğrenciye yaşadığı çevrenin özelliklerini fark ettirmektir.öğrencinin 

yaşadığı çevreyi sevmesi yaşadığı çevreyi iyi tanımasına bağlıdır.yaşadığı çevreyi 

seven ve ilgi duyan öğrenci ülkesini de sever. 

Merve Nerede yaşıyor? konu başlığında Merve’nin 6.5 milyar insanla 

dünyada, Kıtaların kesiştiği yerde bulunan 70 milyon insanla Türkiye’de, 12 milyon 

insanla İç Anadolu bölgesinde 4 milyon insanla Ankara’da, 2 bin kişiyle Ergin 

Sokakta, 4 kişiyle evinde ve tek başına odasında yaşıyor ifadesi kullanılarak 

genelden özele doğru sıralama yapılarak Dünya’nın Ülkelerin, bölgelerin, illerin ve 

Sokakların nüfus sayılarının farklı olduğu öğrenciye kavratılmaya çalışılmıştır.133 

Haritalar konuşur mu konu başlığı altında Türkiye fiziki haritasında bulunan 

renk ve sembollerin anlamlarına yer verilmiştir. Konu sunumuna baktığımızda Işın 

ve Merve’nin Türkiye’nin fiziki özellikleri hakkında karşılıklı diyaloglarından 

                                                 
131 İlköğretim 5. Sınıf Sosyal Bilgiler ders kitabı,Milli Eğitim Bakanlığı,III.Baskı,İstanbul 2007 s.72. 
132a.g.e., s.72-73. 
133 a.g.e., s.74-75. 
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yararlanılmıştır.134 Ayrıca Türkiye fiziki haritasına yer verilerek haritanın sağ alt 

köşesinde yükselti değerleri ve bu değerleri karşılayan renklere yer verilmiştir. 

Bölgemizi tanıyalım konu başlığı altında bölge kavramı, Ülkemizin 7 

coğrafi bölgeye ayrılmasının sebepleri, bölgemizin iklimi, iklimin insan yaşamına 

etkisi üzerinde durulmuştur.135 Konunun sunumunu incelediğimizde Bölge 

kavramının tanımı yapıldıktan sonra haritada kullanılan renklerin ne kadar yüksekliği 

ifade ettiği şekil üzerinde gösterilmiştir.136 Oysa haritalar konuşur mu konu başlığı 

altında bu bilgiler verilmişti. Bölgemizi tanıyalım konu başlığı altında verilmesi 

gereksizdir. Bölge kavramı açıklandıktan sonra bölgeler coğrafyası haritasının yer 

alması daha uygun olurdu. İklimin etkileri Merve; annesi, babası arasında geçen 

karşılıklı diyalogla kavratılmaya çalışılmıştır.137 Ülkemizde görülen iklim çeşitleri 

hakkında kutucuklarda bilgi verildikten sonra iklimlerin ülkemizde görüldüğü yerler 

harita üzerinde gösterilmiştir.138 

Çevremizde yerleşme konu başlığı altında yerleşmeye etki eden faktörler, 

yerleşme çeşitleri ve özellikleri nüfusun dağılışına etki eden faktörler üzerinde 

durulmuştur.139 Yerleşmeye etki eden faktörler karşılıklı diyaloglar ile kavratılmaya 

çalışılmıştır.140 Konut tiplerine ait fotoğraflara en kalabalık 10 ilimizin nüfus 

miktarlarına yer verilmiştir.141 Ayrıca 2000 yılı genel nüfus sayımına göre en 

kalabalık 10 ilimizin nüfus miktarlarına yer verilmiştir.142 Görsel materyallerin sıkça 

kullanıldığını görüyoruz. Görsel materyallerin sıkça kullanılması konunun daha 

kolay kavranmasını kolaylaştırıcı bir etkendir. 

Doğal çevre ili el ele konu başlığı altında insanların doğal çevreye yaptığı 

değişiklikler yer verilmiştir.143  

                                                 
134 a.g.e., s.76. 
135a.g.e., s.78-81. 
136 a.g.e., s.78. 
137 a.g.e., s.79. 
138 a.g.e., s.81. 
139 a.g.e., s.82-85. 
140 a.g.e., s.82. 
141 a.g.e., s.83. 
142 a.g.e., s.84. 
143 a.g.e., s.86-87. 
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İç Anadolu Bölgesini tanıyalım konu başlığı altında İç Anadolu bölgesinin 

yeryüzü şekilleri, tarihi ve turistik yerleri, ülke ekonomisine katkıları anlatılmıştır.144 

Doğal afetlerle birlikte yaşamaya hazır mısınız? konu başlığı altında doğal 

afetlere, doğal afetlerin bölgelerin coğrafi özellikleriyle ilişkisine, toplum hayatı 

üzerine etkilerine yer verilmiştir. 

Ünitede genel olarak Türkiye’nin fiziki ve coğrafi özellikleri, iklimi ve 

iklimin sonuçları, iklimin insan yaşamına etkisi, nüfus özellikleri anlatılmaktadır. 

Görsel materyallere sıkça başvurulmuştur. Amaç öğrenciye yaşadığı ülkeyi 

tanıtmaktır. Dolayısıyla Vatan sevgisini aşılamaktır. Çünkü yaşadığı ülkeyi 

tanımayan öğrenciye Vatan Sevgisini aşılamak zordur. 

Ünitenin diğer bir amacıda doğal çevreye duyarlı bireyler yetiştirmektir. 

Yaşadığı ülkenin güzelliklerini zenginliklerini fark eden öğrenci çevresindeki doğal 

güzelliklere karşı daha duyarlı olur. Doğal güzellikleri korumak yaşadığı ülkenin 

doğal zenginliğini fark etmek vatan sevgisinin en önemli göstergesidir. 

4. Ünitenin ilk 5 konusu Coğrafya konularıyla ilgilidir. Verimli topraklar 

konu başlığı altında Türkiye’de yetiştirilen ayçiçeği, fındık ve nohut’un yetiştirilme 

şartlarına, yetiştirildiği yerler ve ülke ekonomisine katkılarına yer verilmiştir.145 

Kanunun sınırlı bir şekilde ele alındığını görüyoruz. Oysa Türkiye’de birçok tarım 

ürünü yetiştirilmektedir. Bir Ekonomik faaliyet konu başlığında Ülkemizdeki 

hayvancılık faaliyetine değinilmiştir. Ancak küçükbaş hayvancılık üzerinde 

durulmuştur.146 Ülke ekonomisine büyük katkısı olan büyük baş hayvancılık 

hakkında bilgi verilmeyerek konu sınırlandırılmıştır.  

Bereketli Memleketim konu başlığı altında her bölgede öne çıkan tarımsal 

ürünlere yer verilmiştir.147 Ayçiçeği, zeytin, pamuk, şekerpancarının bölgelerimize 

göre üretim oranları grafiklerle ifade edilmiştir. Bereketli memleketim konu başlığı 

altındaki konuların Verimli topraklar konu başlığı altında verilmesi daha uygun 

olurdu ayrı bir konu başlığı oluşturmak gereksizdir. 

                                                 
144 a.g.e., s.88-89. 
145 a.g.e., s.90-91. 
146 a.g.e., s.96-99. 
147 a.g.e., s.102-103. 
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Otomobil fabrikasındayız konu başlığı altında Türkiye’de otomobil 

üretiminin gelişimi ve üretimin yıllara göre dağılımı verilmiştir.148 

Her iş emek ister konu başlığı altında ülkemiz de yapılan ekonomik 

faaliyetlerden balıkçılık, madencilik, Ormancılık ve Turizm faaliyetlerine yer 

verilmiştir.149 

Ünitelerin amacı Öğrenciye yaşadığı coğrafi bölgenin ekonomik 

faaliyetlerini fark ettirip ekonomik faaliyetleri yaşadığı coğrafi bölgenin 

özellikleriyle ilişkilendirmesini sağlamaktır. Ayrıca 3. Ünite’de kazandırılmak 

istenen amaçlar 4. Ünite için de geçerlidir. 

                                                 
148a.g.e., s.102-103. 
149 a.g.e., s.104-107. 
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c- İlköğretim 6. Sınıf Sosyal Bilgiler ders kitabında Vatan ve Millet 

Sevgisi 

İlköğretim 6. sınıf Sosyal Bilgiler ders kitabında yer alan 2. Ünitenin ilk 5 

konusu, ülkemizin Kaynakları adlı 4. ünitenin 1.2. ve 4. konu başlıkları Ülkemiz ve 

Dünya adlı 5. Ünitenin ilk 3 konu başlığı coğrafya konularıyla ilgilidir.  

ÜNİTE 2 

YERYÜZÜNDE YAŞAM 

Dünya’yı Keşfediyoruz 

Dünya Kâğıt Üzerinde 

Dört Mevsim Türkiye 

Dört Mevsim 

Değişik Yerler Farklı yaşamlar 

Geçmişten günümüze yerleşme 

ÜNİTE 4 

ÜLKEMİZİN KAYNAKLARI  

Nereden Nereye 

Ayran içelim 

Enerji kaynakları Bize Emanet 

ÜNİTE 5 

ÜLKEMİZ VE DÜNYA 

Dünya’nın neresindeyiz? 

Kim Nerede Çalışıyor 

Aldıklarımız Sattıklarımız 

Yeryüzünde yaşam adlı ünite 34-57 sayfaları arasındadır. 34-48 sayfaları 

arasındaki ilk 5 konu başlığı coğrafya konularını içine almaktadır.  Coğrafya konuları 

için ayrılan süre 10 ders saatidir. 
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Üniteye Dünya’yı keşfediyoruz başlığı altındaki konuyla başlanmıştır. 

Konum ile ilgili olan paralel, meridyen gibi kavramlar ve özellikleri, Türkiye’nin 

matematik konumu ve önemi anlatılmıştır.150 Kavramlar şekil üzerinde gösterilerek 

kavratılmaya çalışılmıştır. Matematik konum ile ilgili kavramlar öğrencilere 

kavratılarak Matematik konumun etkileri, Türkiye’nin Asya ve Avrupa kıtaları 

arasında yer alan güçlü bir devlet olduğu öğrencilere kavratmak amaçlanmaktadır. 

Dünya kağıt üzerinde başlıklı konuda harita kavramı; büyük ve küçük 

ölçekli haritaların özellikleri üzerinde durulmuştur.151 Konu çok sınırlı ele alınmıştır. 

Harita çeşitlerine yer verilebilirdi. 

Dört mevsim Türkiye konu başlığı altında Ülkemizde görülen iklim çeşitleri 

üzerinde durulmuştur.152 2 Şubat 2006 tarihinde bazı illerin ölçülen en yüksek ve en 

düşük hava sıcaklıklarını gösteren haritaya yer verilerek öğrencilere Türkiye’nin dört 

bir yanında aynı tarihte hava sıcaklıklarının aynı olmamasının sebebi sorularak 

öğrencilerin sıcaklık dağılışı üzerinde etkili olan faktörler üzerinde düşünmesi 

sağlanarak ülkemizde görülen Karasal, Karadeniz ve Akdeniz iklimleri hakkında 

bilgi verilmiştir. 

Dört mevsim konu başlığı altında iklimi etkileyen faktörler üzerinde 

durulmuştur. 

Türkiye özel konumundan sonra aynı anda farklı mevsimlerin yaşandığı 

eşsiz ülkelerden biridir. Türkiye’nin bu özel konumunun Turizme, ekonomiye, 

yetiştirilen tarım ürünlerine büyük etkisi vardır. Bu özel konum Türkiye için önemli 

bir ayrıcalıktır. Aynı anda farklı mevsimlerin yaşanmasının ekonomimize doğal 

güzelliklerimize ve turizme katkısına  öğrencilerin dikkatini çekerek öğrencilerde 

ülke sevgisi uyandırılmaya çalışılmıştır. 

Değişik yerler farklı yaşamlar başlığı altında dünya’nın farklı ülkelerinde 

yaşayan insanların yaşamlarından yola çıkarak iklim ve iklim çeşitlerinin ekonomik 

faaliyetlere, insanların yaşam biçimine etkileri anlatılmıştır. Özellikle çöl iklimi, 

                                                 
150 İlköğretim 6. Sınıf Sosyal Bilgiler ders kitabı,Milli Eğitim Bakanlığı,II.Baskı,İstanbul2007 s.34-35. 
151a.g.e., s.36-37. 
152 a.g.e., s.38-39. 
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kutup iklimi gibi yaşam koşullarının zor olduğu iklim tipleri incelenmiştir.153 İklim 

tipleri iklim bölgesinde yaşayan insanların yaşamlarından alıntılardan yola çıkarak 

bulmaları istenmiştir. Öğrenciye hazır bilgiler verilmemiştir. Ancak iklim tiplerinin 

görüldüğü yerler dünya haritası üzerinde gösterilebilirdi. 

Konu sonunda öğrenci ülkemizde görülen iklim ile çöl ve kutup iklimini ve 

insanların yaşamına etkilerini karşılaştırarak ülkesine daha derin bir sevgiyle 

bağlanıp sahip olduğu güzelliklerin farkına varacaktır. 

Geçmişten günümüze yerleşme başlığı altında ilkçağlardan günümüze kadar 

yerleşme yerleşmeye etki eden faktörler anlatılmıştır.154 Konunun amacı öğrencilerin 

ilkçağlardan beri insanların yaşam biçimleri ve yerleşim yeri seçimlerindeki 

ölçütlerin neler olduğu konusunda çıkarımlarda bulunmaları amaçlanmaktadır. 

Ayrıca ülkemizin coğrafi konumu iklim çeşitliliği bol su kaynakları düz ve verimli 

toprakları sebebiyle ilkçağlardan beri yerleşim yeri olarak seçildiği vurgulanarak 

örencilerin Türkiye’nin sahip olduğu doğal kaynaklara ve güzelliklere dikkatlerini 

çekerek ülke sevgisi aşılamaktır.  

Ülkemizin Kaynakları adlı 4. ünitedeki Coğrafya konularında Vatan 

sevgisinin verilişini incelediğimiz de; 

Nereden nereye konu başlığı altında Ekonomik faaliyetleri etkileyen 

faktörler, tarım ürünlerinin ülke ekonomisine katkısı, yeraltı kaynaklarımız, 

ülkemizdeki sanayi kuruluşları anlatılmıştır.155 Ekonomik faaliyetten etkileyen 

faktörler maddeler halinde verilmiştir.156 Her maddeyle ilgili fotoğraflardan ve 

Sanayi kollarında çalışanların sayısı, Ülke içerisinde sanayi kollarının durumunu 

gösteren grafiklerden yararlanılmıştır.157 Konunun anlatımında grafiklerden, 

fotoğraflardan sıkça yararlanıldığını görüyoruz. Konunun amacı ülkemizin yeraltı ve 

yerüstü kaynaklarını ve zenginliğini fark ederek bunlarla ekonomik faaliyetler 

arasında nasıl bir ilişki olduğunu bu ekonomik faaliyetlerin ülke ekonomisine 

katkısını değerlendirebilmelerini sağlamak amaçlanmaktadır. 

                                                 
153 a.g.e., s.42-43. 
154 a.g.e., s.44-45. 
155 a.g.e., s.96-103 
156 a.g.e., s.96-97. 
157 a.g.e., s.103. 
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Bilinçli vatandaş ülkesinin ekonomik sosyal ve siyasal olaylarına duyarlı 

olur. Öğrencilerin ülkemizin ekonomik faaliyetlerine dikkatlerini çekerek onların 

bilinçli bir vatandaş olarak yetişmeleri sağlanmaya çalışılmıştır. 

Ayran içelim konu başlığı altında örencilerden yaşadıkları bölgenin doğal 

kaynaklarını göz önünde bulundurarak bir yatırım ve pazarlama projesi hazırlamaları 

istenmiştir.158 Ayrıca GAP projesi hakkında bilgi verilerek projenin ülke 

ekonomisine katkısı anlatılmıştır.159 Konunun amacı ülkemizin coğrafi 

özelliklerinden hareketle ne gibi yatırımların yapılacağı ve bu yatırımların 

ekonomimize olan katkıların kavratmak amaçlanmıştır.  

Enerji kaynakları bize emanet konu başlığında enerji kaynaklarımız ve en 

önemli doğal kaynağımız ormanlar, ormanların faydaları anlatılmıştır.160 

Öğrencilerin yaşadıkları yerin doğal kaynaklarını öğrenerek doğru kullanmanın 

önemi ve doğal kaynakların bilinçsizce tüketildiğinde insan yaşamına etkisini 

kavrayabilmeleri amaçlanmaktadır. 

Hava su toprak bitkiler ve hayvanlar doğanın parçasıdır. Doğal kaynaklar 

insanların yararlanması içindir. Doğa’da bulunan dengenin bozulması insan yaşamını 

olumsuz etkiler doğal çevreyi korumanın birinci şartı çocuklardan başlayarak tüm 

bireylere doğa sevgisi aşılamaktır. Çünkü doğal kaynakların tüm canlıların hizmetine 

sunulması ancak çevreyi koruma duyarlılığına sahip bireyler sayesinde olur. 

Ülkemiz ve dünya başlıklı 5. ünitedeki coğrafya konularından Vatan ve 

Millet sevgisini incelediğimizde; 

Dünya’nın neresindeyiz? Konu başlığında dünya üzerinde nüfusun dağılışını 

etkileyen faktörlere yer verilmiştir.161 Kim nerede çalışıyor? Konu başlığı altında 

ekonomik faaliyet kolları ve dünya üzerinde ekonomik faaliyet kollarında 

çalışanların oranları verilmiştir.162 Kanunun amacı olunup da nüfus ve ekonomik 

faaliyetlerin dağılış nedeniyle ilgili çıkarımlarda bulunmalarını sağlamaktır. 

                                                 
158 a.g.e., s.104-105. 
159 a.g.e., s.106-107. 
160 a.g.e., s.112-113. 
161 a.g.e., s.125-124. 
162 a.g.e., s.127. 
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Aldıklarımız sattıklarımız konu başlığı altında ülkemizin diğer ülkelerle 

ticari ilişkilerine ihraç ve ithal ettiğimiz ürünlere değinilmiştir.163 Öğrencilerin 

ülkemizin diğer ülkelerle olan ekonomik ilişkilerini kaynaklar ve ihtiyaçlar arasından 

değerlendirmeleri amaçlanmaktadır. 

d- İlköğretim 7. Sınıf Sosyal Bilgiler ders kitabında vatan ve millet 

sevgisi 

İlköğretim 7. sınıf Sosyal Bilgiler ders kitabındaki ülkemizde nüfus başlığı 

altındaki 2 ünitenin 1.2. ve 4. konu başlıkları Coğrafya Konularıyla ilgilidir. 

ÜNİTE 2 

ÜLKEMİZDE NÜFUS 

Nerelerde yaşıyoruz 

Niçin sayılıyoruz 

Merhaba doğduğum toprak 

Nerelerde yaşıyoruz konu başlığı altında Ürgüp, Bodrum, Ereğli, Olur ve 

Orta ilçelerinin nüfusunu belirleyen etmenler verilmiştir.164Türkiye haritasında 

ülkemizin bazı illerine ait nüfus yoğunluğu simge kullanılarak gösterilerek, haritanın 

hemen altında nüfusun yoğun olmasının o yeri nasıl etkileyeceği sorusu 

yöneltilmiştir.165 İllere göre nüfus artış hızı haritasına yer verilmiştir.166 Konunun 

amacı Türkiye de nüfus dağılışını ve bu dağılışın neden ve sonuçlarını öğrencilere 

kavratmaktır. Konunun amacını düşündüğümüzde nüfusu ve yerleşmeyi etkileyen 

faktörlerin yüzeysel geçildiğini görüyoruz. 

Niçin sayılıyoruz konu başlığı altında nüfus sayımı yapılmasının nedenleri 

ve ülkemizin nüfusunun özellikleri anlatılmıştır.167 1995 ve 2000 yıllarına ait kadın 

ve erkek nüfus miktarlarına ait piramitlere, 1980 ve 2000 yıllarında yapılan nüfus 

sayımlarına göre okuryazarlık ve eğitim durumu grafiği ve ülkemizde kır ve kent 

                                                 
163 a.g.e., s.132-133. 
164İlköğretim 7.sınıf Sosyal Bilgiler ders kitabı,Milli Eğitim Bakanlığı,I.Baskı,İstanbul 2007 , s.32,33. 
165a.g.e., s.34. 
166 a.g.e., s.35. 
167 a.g.e., s.36-37. 
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nüfusunun cinsiyete göre dağılımı verilmiştir.168 Amaç öğrencilere istatiksel  

verilerden yararlanarak ve istatistik veriler yorumlayarak  gerçek yaşam durumları 

için görüş bildirmelerini amaçlamaktadır. 

Merhaba doğduğum toprak konu başlığı altında göçün neden ve sonuçları iç 

ve dış göç ile beyin gücünün sosyal kültürel ve ekonomik sonuçları üzerinde 

durulmuştur. Konunu sunumuna baktığımızda farklı nedenlerle göç eden insanların 

anılarına yer verilmiştir. Ayrıca göç konusuyla ilgili belgelerden, gazete 

haberlerinden yararlanılmıştır. Ülkemizde yaşanan iç göçün sebepleri grafikle ifade 

edilmiştir.169 Bire bir göçü yaşayan kişilerin anılarına yer verilerek konuyla ilgili 

birinci elden kaynaklardan yararlanılması konunun anlatımına canlılık 

kazandırmıştır. 

V.III. Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarındaki Vatandaşlık ve İnsan Hakları 

Eğitimi Konularında Vatan ve Millet Sevgisi 

a- ilköğretim 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabında Vatan ve Millet 

Sevgisi 

ilköğretim 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders kitabındaki hep birlikte başlığı 

altında 6. Ünite ve İnsanlar ve Yönetim Başlığı altındaki 7. ünite Vatandaşlık Bilgisi 

konularıyla ilgilidir. 

ÜNİTE 6 

HEP BİRLİKTE 

Sosyal Gruplar 

Toplum hayatında Dayanışma 

Kermes 

Çevremizde sosyal örgütler 

Çevremizdeki resmi kurumlar 

Eğitsel klüpler 

                                                 
168 a.g.e., s.37. 
169 a.g.e., s.42-45. 
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Çevremizi güzelleştirelim 

ÜNİTE 7 

İNSANLAR VE YÖNETİM 

Muhtarlığımızı tanıyalım 

Belediyemiz 

Bizim meclisimiz 

Bizim bayrağımız 

Hep birlikte konu başlığı altındaki 13-146. sayfalar arasındadır. 

Sosyal gruplar konu başlığı altında öğrencilere Bir amaca ulaşmak için tek 

başınıza mı yoksa grup halinde çalışmayı mı tercih edersiniz? Sorusu yöneltilerek 

öğrencilerin konuyu dikkatleri çekilmek istenmiştir. Toplum olarak çevreye 

duyarlılığı gösteren etkinliklere örnek verilmiştir.170 Köprüde insan seli oluştu 

başlıklı gazete haberine yer verilmiştir.171 Konunun amacı insanların belli bir amaç 

çerçevesinde oluşturdukları sosyal örgüt resmi kurum ve grupları fark etmelerini 

sağlamaktır. Konunun amacını düşündüğümüzde Konunun sınırlı verildiğini 

görüyoruz. Çevreye ve toplumsal sorunlara duyarlı olan çeşitli gruplara yaptıkları 

faaliyetlere yer verilerek örnekler çoğaltılabilirdi. 

Toplumun sağlıklı olması toplumu oluşturan bireylerin sağlıklı olmasıyla 

yakından ilgilidir. Bireyin içinde bulunduğu sosyal gruplar bireyin sağılıklı, mutlu, 

kendine güvenen çevresine duyarlı bireyler olmasını sağlar. Bu özellikleri kendinde 

barındıran birey ise milletine ve devletine derin bir sevgi duyar. İyi bir yurttaş olarak 

görevlerini yerine getirmenin mutluluğunu yaşar. 

Konunun içeriğinde sosyal grupların topluma ve toplumu oluşturan bireylere 

kazandırdıkları üzerinde durulabilirdi. Böylece öğrenci sosyal grupların kendisi ve 

toplum için önemini daha iyi kavramış olurdu. 

Toplum hayatında dayanışma konu başlığı altında Zeynep ve Kemal adlı 

örencilerin bir kitap da sen koy adı altında başlattıkları kampanya çalışmalarına ve 

                                                 
170 İlköğretim 4. Sınıf Sosyal Bilgiler ders kitabı,Milli Eğitim Kitapları,I.Baskı,İstanbul 2007 s.132. 
171 a.g.e., s.133. 
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okullarının tamiratı için gereken parayı sağlamak için düzenledikleri kermes 

çalışmasına yer verilmiştir.172 Sahipsizler için kermes başlıklı gazete haberinden 

alıntı yapılmıştır.173 Ailenin önemi ve aile içindeki iş bölümünün yararları üzerinde 

durulmuştur. Toplum hayatındaki dayanışma ve işbirliğinin en güzel örneği Atatürk 

ve Türk halkının verdiği belirtilerek Kurtuluş savaşını Türk milletinin azmi ve 

dayanışması sonucunda başarıya ulaşıldığı ifade edilerek Kurtuluş Savaşı sırasında 

çıkarılan Tekalif-i Milliye emirlerine yer verilmiştir.174 Milli birlik ve dayanışmaya 

en güzel örnek Kurtuluş savaşının kazanılmasıdır. Örneğin verilmesi konunu daha iyi 

kavranmasını kolaylaştırıcı bir etkendir. Ayrıca Vatana sevgisi aşılamaktadır. Ailenin 

önemi ve işbölümünün faydalarının verilmesi öğrenci için etkili bir örnektir. Aile 

içindeki işbölümü ve anlayış topluma yansır. Çünkü toplu ailelerden oluşur Aile 

içinde işbölümünün önemini kavrayan, işbirliği itçinde olan birey toplum içinde de 

aynı hassasiyeti gösterir 

Çevremizdeki sosyal örgütler başlığı altında Kızılay’ın çalışmalarına yer 

verilmiştir. Konunun sunumunda görsel materyallerden yararlanılmıştır.175 Ancak 

konu yüzeysel ele alınmıştır. Kızılay’ın kuruluş amacına, tarihsel gelişimine ve Türk 

toplumu için önemine yer verilebilirdi. Çevremizdeki sosyal örgütlerden Yeşilay ve 

sosyal Hizmetler ve çocuk esirgeme kurumunu faaliyetlerine de değinilebilirdi. 

Çevremizdeki sosyal örgütler dayanışmanın milli birlik ve beraberliğin en 

güzel örnekleridir. Sosyal örgütlerin toplum içinde sağlıklı bir şekilde faaliyet 

göstermesi toplumda huzur ortamı sağlar. Toplum içinde huzurlu olan bireyler 

devlete karşı görevlerini en iyi şekilde yerine getirmeye çalışır. 

Çevremizdeki resmi kurumlar başlığı altında Devletin topluma hizmet 

amacıyla kurduğu kurumlara yer verilmiştir.176 Konu çok yüzeysel geçilmiştir. 

Konunun içeriğinde bu kurumların devlet tarafından halka hizmet etmek için 

kurulduğu bu şekilde hizmetlerin sağlıklı ve düzenli bir şekilde sağlandığı, ayrıca bu 

kurumların bizim devlete verdiğimiz vergilerle yapıldığı dolayısıyla da verdiğimiz 

                                                 
172 a.g.e., s.134-135. 
173 a.g.e., s.135. 
174 a.g.e., s.137. 
175 a.g.e., s.138-139. 
176a.g.e., s.140-141. 
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vergilerin bize hizmet olarak geri döndüğü vurgulanarak devletten bize hizmeti 

sağlıklı ve düzenli bir şekilde almak istiyorsak devlete karşı görevlerimizi bilinçli bir 

yurttaş olarak vergi vererek vatandaşlık görevlerimizi yerine getirmemiz gerektiği 

kavratılabilirdi. 

Eğitsel Kulüpler başlığı altında eğitsel Kulüpler, eğitsel ve sosyal 

faaliyetlere katılmanın yararları anlatılmıştır.177 Çevremizi güzelleştirelim konu 

başlığında Çevremizi temiz tutmak için yapılabilecek çalışmalara yer verilmiştir.178 

İnsanlar ve Yönetim başlığı adı altında oluşturulan 7. ünite 150-168 sayfalar 

arasındadır.  

Muhtarlığımızı tanıyalım ve Belediyemiz konu başlıkları altında Muhtarlık 

ve Belediye yönetimi anlatılmıştır.179 Seçimler neden yapılıyor? Yöneticilerimizi 

neden seçeriz? Sorusuyla öğrenci konuya hazırlanmıştır. Konu başlıkları altında 

Muhtarların görevleri, belediyenin görevleri hakkında bilgi verilmiştir. Görsel 

materyallerden, belediyenin yapmış olduğu çalışmaları gösteren fotoğraflara, birinci 

elden kaynaklara yer verilmiştir. Konunun amacı yaşadığı yerin yönetim birimlerini 

tanıtıp öğrencilerin kamu hizmetlerinin yürütülmesinde yerel yönetimlerin rolünü 

açıklamalarını sağlamaktadır. 

Bizim Meclisimiz konu başlığı altında TBMM’nin açılışı ele alınmıştır. 

M.Kemal Atatürk’ün “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.” Sözüne yer verilmiştir. 

Ancak egemenlik kavramı açıklanmamıştır.180 Henüz somut dönemde bulunan 

ilköğretim 4. Sınıf öğrencileri için egemenlik kavramının açıklaması yapılabilirdi. 

Sinop Milletvekili Şerif Bey’in TBMM’nin açılışında yapmış olduğu konuşmaya yer 

verilmiştir.181 Konunun anlatımında bolca görsel materyallerden yararlanılmıştır. 

Bizim bayramımız konu başlığı altında Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramı 

hakkında bilgi verilmiştir.182 Atatürk’ün Meclisin açılışı sırasında yapmış olduğu 

                                                 
177a.g.e., s.142-143. 
178 a.g.e., s.144-145. 
179 a.g.e.,s.150-159. 
180 a.g.e., s.160. 
181 a.g.e., s.162. 
182a.g.e. , s.166. 
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konuşmasından alıntı yapılmıştır.183 Ulug TURANLIOĞLU’nun 23 Nisan adlı şiirine 

ve 10. Cumhurbaşkanımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajına 

yer verilmiştir. Konunun amacı öğrencilerin TBMM’nin açılışı ile ulusal egemenliği 

ilişkilendirmelerin sağlamaktır. 

b- İlköğretim 5. Sınıf Sosyal Bilgiler dersi kitabında Vatan ve millet 

sevgisi 

ilköğretim 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders kitabındaki haklarımım 

öğreniyorum başlıklı 1. Ünitenin 5. ve 6. konu başlıkları, Toplum için çalışanlar adlı 

6. Ünite Vatandaşlık Bilgisi konularıyla ilgilidir. 

ÜNİTE 1 

HAKLARIMI ÖĞRENİYORUM 

Haklarımı ve Sorumluluklarım 

Çocuğum Haklarım var 

ÜNİTE 6 

TOPLUM İÇİN ÇALIŞANLAR 

Her işin başı Sağlık 

Geçmişten Bugüne Kızılay 

Sivil toplum Kuruluşları 

Çevre için Çalışanlar 

Kültür Varlıkların Koruma 

Onlar Birer Hayırsever 

Türk Silahlı Kuvvetleri 

ÜNİTE 7 

BİR ÜLKE BİR BAYRAK 

Yasalar Bizim için var 

                                                 
183 a.g.e., s.166-167. 
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Yasalarımız 

Bizim için cumhuriyet ve demokrasi 

Ulusal egemenlik ve bağımsızlık sembollerimiz 

Haklarımı öğreniyorum başlıklı 1. ünite 16-34 sayfalar arasında olup 30-36 

sayfalarda Vatandaşlık bilgisi konuları ele alınmıştır. 

Haklarımı öğreniyorum konu başlığında haydi düşünelim kutucuğunda size 

göre haklar mı önemlidir sorumluluklar mı önemlidir? Tartışma sorusuyla öğrenciler 

derse hazırlanmıştır. Hak ve sorumluluk kavramının ayrı ayrı önemli olduğu 

görüşünü savunan iki öğrencinin diyaloglarına yer verilmiştir.184 Öğrencilere ifade 

edilen görüşlere katılıp katılmadıkları sorulmuştur. Bilgi kutucukları içinde hak ve 

sorumluluk kavramları açıklanmıştır. Zeynep ve Timur adlı öğrencilerin hak ve 

sorumluluklar  hakkında görüşlerine yer verilerek öğrencilere Zeynep ve Timur’un 

hak ve sorumluluk hakkındaki görüşlerine katılıp katılmadıkları sorulmuştur.185 

Çocuğum haklarım var Konu başlığı altında dünya ülkelerinden çocukların 

haklarına yer verilmiştir.186 

Konuların amacı öğrencilere hak ve sorumluluk kavramlarını kavratmaktır. 

Hak ve sorumluluklarının farkında olan öğrenci iyi bir yurttaş olarak yetişir. 

Vatanına ve milletine sevgiyle bağlanır vatan ve millet sevgisinin en önemli 

göstergesi bireylerin hak ve sorumluluklarını farkında olmasıdır. 

Toplum için Çalışanlar başlığında oluşturulan 6. Ünite 140-152 sayfalar 

arasındadır. 

Her işin başı sağlık konu başlığı altında sağlığın önemi, sağlıkla ilgili kurum 

ve kuruluşlara yer verilmiştir. Kanuni Sultan Süleyman’ın “Halk içinde muteber bir 

nesne yok devlet gibi olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi.” Sözüne yer 

verilmiştir.187 Ayrıca sağlık alanında çalışan bazı sivil toplum örgütleri ve çalışma 

                                                 
184 İlköğretim 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı,Milli Eğitim Bakanlığı,III:Baskı,İstanbul 2007 s.30. 
185 a.g.e. s.31. 
186 a.g.e. s.32-33. 
187 a.g.e., s.140. 
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alanları hakkında bilgi verilmiştir.188 Ayrıca sağlık alanında çalışan bazı sivil toplum 

örgütleri ve çalışma alanları hakkında bilgi verilmiştir.189 Konu içeriğinde bazı 

bulaşıcı hastalıklar ve bu hastalıklardan korunma yolları ayrıca sağlık için temizliğin 

önemi vurgulanabilirdi. 

Ülkemizin gelişmesi ve Atatürk’ün hedef gösterdiği çağdaş uygarlık 

seviyesine ulaşmak için her şeyden önce ülkemizde sağlıklı ve mutlu bir toplumun 

olması gerekir. Sağlıklı bir toplumun oluşabilmesi için devlet gerekli tedbirleri 

almaktadır. Ancak öğrencilere Toplum Sağlığının korumasının sadece devletin 

görevi olmadığı bu konuda, insanların da sorumlulukları olduğunu kavratmak 

gerekir. Bu sorumluluğu kavrayan öğrenci toplum içinde üzerine düşen sorumluluğu 

hizmet etmiş olur. Bu sorumluluk vatan ve millet sevgisinin bir göstergesidir. 

Geçmişten bugüne Kızılay konu başlığı altında Kızılay’ın tarihçesi ve rolü 

hakkında bilgi verilmiştir. Sivil toplum kuruluşları başlığı adı altında Sivil toplum 

kuruluşlarına örnekler verilerek etkinlik alanlarına göre sınıflandırma yapılmıştır. 

Çevre için çalışanlar konu başlığı altında çevre için çalışan sevil toplum 

kuruluşlarına ve işlevlerine yer verilmiştir. 

Konuların sunumunu incelediğimizde Kızılay’ın tarihçesi ve kuruluş amacı 

hakkında sarı kutucuk içinde kısa bir bilgi verilmiştir.190 Kızılay Güney Asya’da 

başlıklı Gazete haberinden ve Kızılay ile ilgili afişlerden yararlanılmıştır.191 Sivil 

toplum kuruluşları’nın kuruluş amacı ve önemi Kemal ve babası arasında geçen 

karşılıklı diyalogla öğrenciye kavratılmaya çalışılmıştır.192 Ayrıca sivil toplum 

kuruluşlarıyla ilgili amblemlere yer verilmiştir. Konuların sunumunda görsel 

materyallerin sıkça kullanıldığını görüyoruz. Ancak bir ülke için toplumsal 

dayanışma ve yardımlaşmanın önemi üzerinde yeterince durulmamıştır. Oysa Milleti 

Millet yapan en önemli özelliklerden biri milli birlik ve beraberlik, toplumsal 

dayanışmadır. Vatan ve millet sevgisinin en önemli göstergesi toplumsal 

dayanışmadır. Toplumsal dayanışmanın olmadığı toplumlarda millet sevgisinden 

                                                 
188 a.g.e., s.140. 
189 a.g.e., s.141. 
190 a.g.e., s.142. 
191 a.g.e., s.143. 
192a.g.e., s.144. 
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bahsedemeyiz. Toplumsal dayanışmanın göstergelerinden biri de ilk 4 konusunda 

sivil toplum kuruluşlarının işlevlerine yer verilmiştir. 

Kültür Varlıklarını Koruma başlığı altında Kültürel varlıkları koruyan 

kurum ve kuruluşlar Zeynep’in ve öğretmenin karşılıklı diyaloglarıyla 

anlatılmıştır.193 Troya Vakfı kuruldu darısı diğer antik şehirlere başlığındaki gazete 

haberine yer verilerek öğrencilere Troya Vakfının amacı sorulmuştur.194 Ülkemizde 

yerli ve yabancı turistlerin en çok ziyaret ettikleri ilk on müze tablo halinde 

gösterilmiştir.195 Konu içeriğini de kültürel varlıklarımızın korunması ve 

tanıtılmasının ülkemiz için önemine yeterince değinilmemiş konu yüzeysel 

geçilmiştir. 

Anadolu tarih boyunca bir çok uygarlığın beşiği olmuştur. Bugün 

Anadolu’da uygarlıkların çoğuna ait tarihi kalıntılar mevcuttur. Kültürümüzdeki 

tarihi eserler kültürümüzün maddi unsurlarıdır. Öğrencilere vatan ve bilet sevgisi için 

milli kültürümüzün tarihi ve kültürel bir miras olduğu bilinci verilmelidir. Maddi 

Kültür unsurlarının korunmasının önemi kavratılmalıdır. 

Onlar birer Hayırsever konu başlığı altında Türkiye’de önemli iş 

adamlarının yapmış olduğu hayır işlerine örnekler verilmiştir.196 

Türk Silahlı Kuvvetleri konu başlığı altında Türk Silahlı kuvvetlerinin 

görevleri Türk milleti için önemi anlatılmıştır.197 

Ülke güvenliğimizi sağlayan Vatan topraklarımızı iç ve dış kuvvetlere karşı 

koruyan Türk Silahlı Kuvvetleridir. Türk Silahlı Kuvvetlerinin yurdumuz için 

önemini kavrayan öğrenci en önemli vatandaşlık görevi olan askerliğin önemini daha 

iyi kavrar iyi bir vatandaş olarak görevlerini en iyi şekilde yerine getirmeye çalışır. 

Konunun sunumunu incelediğimizde Atatürk’ün “Ordumuz, Türk birliğinin, 

Türk güç ve yeteneğinin, Türk Yurtseverliğinin çekilmiş bir simgesidir.” Sözüne yer 

verilmiştir.198 Konu çok yüzeysel verilmiştir. Kara deniz ve hava kuvvetleri hakkında 

                                                 
193a.g.e. , s.148. 
194a.g.e. , s.148. 
195a.g.e. , s.149. 
196a.g.e. , s.150-151. 
197a.g.e. , s.152-159  
198a.g.e. , s.152. 
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daha detaylı bilgiler verilip Türk silahlı Kuvvetleri mensubu olan kara deniz hava 

kuvvetlerine ait üniformalara ve Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup kişilerle Türk 

silahlı kuvvetlerinin önemiyle ilgili yapılmış röportajlara yer verilebilirdi. 

Bir ülke bir bayrak başlığında oluşturulmuş olan 7. ünite 158-175 sayfalar 

arasındadır.  

Yasalar, toplum hayatının barışını huzurunun ve güvenliğini sağlayan yazılı 

kural bütünüdür. Toplumun huzuru için tüm vatandaşların yasalara uyma konusunda 

sorumluluk bilincine sahip olması gerekir. Öğrencilere yasaların toplum düzeni, 

huzuru ve güvenliği için önemi kavratılmalıdır. Bunu kavrayan öğrenci iyi bir yurttaş 

olarak toplumun barış ve huzuruna katkıda bulunur. Bu da ancak Vatan ve Millet 

sevgisini içinde barındıran bireyler için geçerlidir. 

Bu amaç doğrultusunda yasalar bizim için var ve Yasalarımız konularını 

incelediğimizde; 

Mustafa Kemal Atatürk’ün “Her şey yasa yapmak değildir. Önemli olan o 

yasaları uygulamak ve uygulatmaktır. Uygulanan yasa yapılan yasadan daima daha 

kuvvetlidir.” Sözüne yer verilerek199  Yasalara uymanın ve uygulanan yasanın önemi 

vurgulanmak istenmiştir. 

Yasaların hazırlanış amacı Trafik lambalarının trafik ortamında düzeni 

sağlamalarındaki rolleri açıklanarak öğrenciye kavratılmaya çalışılmıştır.200 Soyut bir 

kavramın somut bir örnekle anlatılması konunun kavratılmasını kolaylaştırıcı bir 

etkendir. 159. sayfada Türkiye Cumhuriyeti’nin niteliklerini belirten anayasamızın 

değiştirilemeyecek ilk üç maddesine yer verilmiştir. 160. sayfada günlük 

yaşantımızda karşılaştığımız bazı yasalara örnekler verilmiştir. 

Bizim için Cumhuriyet ve Demokrasi konu başlığı altında Mustafa 

Kemal’in “Türk ulusunun ve yapısına en uygun yönetim şekli Cumhuriyettir.” 

Sözüne yer verilerek Mustafa Kemal Atatürk’ün Türkiye Cumhuriyet’inin kurucusu 

ilk meclis başkanımız ve Cumhurbaşkanımız olduğu bilgilerine yer verilmiştir.201 

Cumhuriyetin Osmanlı devleti dönemindeki yönetim biçiminden en önemli farkı 
                                                 
199 a.g.e., s.158. 
200a.g.e., s.158. 
201a.g.e., s.162. 
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sorulmuştur. Fakat bu sorunun Cumhuriyet Rejimini özellikleri anlatıldıktan sonra 

sorulması daha uygun olurdu. Sarı kutucuk içinde demokrasinin özellikleri maddeler 

halinde verilmiştir.202 Her madde için somut bir örnek verilmiş olsaydı  soyut bir 

kavram olan Demokrasi’nin kavranması daha kolaylaşırdı. Merkezi yönetim 

birimlerinden Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık Valiliğimiz ve Kaymakamlık birimleri 

hakkında bilgi verilmiştir. Görsel materyallerden sıkça yararlanılmıştır. 

Cumhurbaşkanlığı forsu, Mecliste çalışan milletvekillerine ait fotoğraf 

Cumhuriyetimizin ilk kadın milletvekillerinden Satı Kadın Kazan da anıldı başlıklı 

gazete haberine, ilk Kadın başbakanımız Tansu Çiller’in fotoğrafına, Bakanlık 

birimlerine yer verilmiştir. 

Konunun amacı öğrencilere Merkezi yönetim birimlerini tanıtarak bu 

birimleri temel görevleriyle ilişkilendirmelerin sağlamaktır. Ayrıca öğrencilerin 

demokratik yönetim birimlerindeki yetki ile ulusal egemenlik arasındaki ilişkiyi 

açıklamalarını kavratmak amaçlanmaktadır. Öğrenciler bu amaçları kavrayınca 

Cumhuriyet’in Osmanlı devleti dönemindeki yönetim biçiminden farkını kavrayarak 

Cumhuriyet rejimine derim bir seviyle bağlanacaktır. 

Ulusal egemenlik ve Bağımsızlık Sembollerimiz konu başlığı altında Ulusal 

egemenlik ve bağımsızlık sembollerimizden bayrağımız mille marşımız dilimiz ve 

paramız hakkında bilgi verilmiştir. 

Arif Nihat Asya’nın Bayrak bağımsızlık Bayrak Vatandır adlı şiirine yer 

verilerek Şiir üzerinden bayrağın vatanı ve bağımsızlığı temsil etmesi 

vurgulanmıştır.203 Bağımsızlık sembollerimizden milli marşımız istiklal marşımız 

Türkiye’nin milli marşı olarak kabul edilmesi süreci anlatılmıştır.204 İstiklal 

Marşımızın ilk 2 kıtasına, Mehmet Akif kimdir konu başlığı altında Mehmet Akif’in  

“Türk milleti bir İstiklal Marşı daha yazmasın” sözüne yer verilerek sözden ne 

anladıkları sorulmuştur.205 Ayyıldızlı formayı giyen A Milli futbol takımımızın bir 

maç öncesinde İstiklal Marşı okurken çekilmiş fotoğrafına yer verilmiştir.206 Bayrak 

                                                 
202 a.g.e., s.162. 
203a.g.e., s.64-69. 
204a.g.e., s.172. 
205 a.g.e., s.173. 
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ve istiklal marşımızın bir bütün olduğu  mesajı verilmek istenmiştir.207 Ankara’nın 

Başkent olması için verilen yasa teklifine yer verilerek, nasıl başkent oldum? 

Başlığıyla pembe kutucuk içinde Ankara’nın başkent olma sebepleri ve Muzaffer 

Erdengil’in ilginç olaylar ve anekdotlar adlı eserinden Atatürk’ün Ankara’yı başkent 

yapmasıyla ilgili anıya yer verilmiştir.208 Bağımsızlık sembollerimizden dilimiz ve 

paramız üzerinde durularak paramızın ön ve arka yüzündeki resimlere yer 

verilmiştir.209 

Bayrağımızın şeklinin ve renklerinin anlamlarının anlatılması bayrak ile 

ilgili şiire yer verilmesi konuya canlılık kazandırmıştır. Ayrıca Ay yıldızlı formayı 

giyen Milli futbol takımımızın fotoğrafına yer verilmesi bağımsızlık sembolümüzü 

anlatan güzel bir örnektir. 

İstiklal Marşımız anlatılırken İstiklal kavramı ifade edilmemiştir. Kavramın 

açıklaması yapılabilirdi. Ayrıca İstiklal Marşımızın on kıtasına yer verilmesi daha 

doğru olurdu. İstiklal Marşımız ve bayrağımızla ilgili birinci elden kaynaklardan 

anılara yer verilmesi konuyu daha akıcı hale getirebilirdi. 

Konunun genel amacını düşündüğümüzde öğrencilerin ulusal egemenlik ve 

bağımsızlık sembollerimize değer vermesi amaçlanmaktadır. Dolayısıyla Vatan 

sevgisi aşılanmaya çalışılmıştır. Çünkü Vatan sevgisini içinde barındıran birey 

bağımsızlık sembollerimize değer verir. 

c- İlköğretim 6. Sınıf Sosyal Bilgiler ders kitabındaki Vatandaşlık ve 

İnsan Hakları eğitimi konularında Vatan ve Millet Sevgisi 

ilköğretim 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders kitabındaki Sosyal Bilgiler 

Öğreniyorum adlı 1. ünitenin 3. ve 4. konu başlıkları, ülkemizin kaynakları adlı 4. 

Ünitenin 3. konu başlığı ve Demokrasi’nin Serüveni başlıklı 6. Ünitenin tamamı 

Vatandaşlık Bilgisi konularıyla ilgilidir 

 

 

                                                 
207 a.g.e., s.173. 
208 a.g.e., s.174-175. 
209a.g.e., s.175. 
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ÜNİTE 1 

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRENİYORUM 

Haklarımız, Sorunlarımızın çözümünde anahtardır 

Türkiye cumhuriyeti’nin sosyal ve etkin vatandaşıyım 

ÜNİTE 4 

ÜLKEMİZİN KAYNAKLARI 

Vergim Bana Dönüyor 

ÜNİTE 6 

DEMOKRASİ’NİN SERÜVENİ 

Demokrasi ile 

Yaşayan Demokrasi 

Belgelerin Dili 

Temel Haklarımız 

Eşitliğe doğru 

Sosyal bilgiler öğreniyorum adlı 1. Ünite 12-30. sayfalar arasında olup 22-

24 sayfalar Vatandaşlık Bilgisi konularıyla ilgilidir. 

Haklarımız sorunlarımızın çözümünde anahtardır konu başlığı altında sosyal 

ve etkin bir vatandaş olarak sorunlara hak özgürlük ve sorumluluklar çerçevesinde 

çözüm yolları anlatılmıştır.210  

Konunun sunumunu incelediğimizde kutucuklar içinde 3 farklı haberden 

alıntı yapılmıştır. 1. haberde gecekondu sorununa 2. haberde İstanbul’da ulaşım 

sorununa 3. haberde Tüketici sorunlarına yer verilmiştir. haber alıntılarının altında 

sorunların çözümüyle ilgili öğrenci görüşleri sorulmuştur. Haklarını aradı ödülü 

kazandı başlıklı gazete haberi yer almıştır. 

                                                 
210 İlköğretim 6.Sınıf Sosyal Bilgiler ders kitabı,Milli Eğitim Bakanlığı,II.Baskı,İstanbul 2007, s.22-23 
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İyi bir yurttaş toplum içinde karşılaştığı sorunlara hak, özgürlük ve 

sorumluluklar çerçevesinde çareler arar. Bu durum vatandaş olmamın getirdiği 

sorumlulukların farkına varmanın bir sonucudur. Konunun bütününde öğrenciye hak, 

özgürlük ve sorumluluklar çerçevesinde çareler arama yolları öğretilmeye 

çalışılmıştır. 

Türkiye Cumhuriyeti’nin Etkin ve Sosyal Vatandaşıyım Konu başlığı 

altında Sosyal Bilgiler dersinde neler öğreniyoruz sorusuyla öğrenci konuya 

hazırlanmıştır. 211 Eğitimine devam eden Ece ile eğitimini yarıda bırakan Okan’ın 

çevre sorumları hakkındaki görüşlerine yer verilmiştir. Ece ve Okan’ın çevre 

sorunları hakkındaki görüşleri sonunda öğrencilere Ece’nin mi Okan’ın mı haklı 

olduğu sorulmuştur. Konu sonunda sosyal ve etkin bir vatandaş olmamıza ne gibi 

katkılar sağlar? Sorusu yöneltilmiştir. Karşılıklı diyaloglardan yararlanılması konuyu 

daha akıcı hale getirmiştir.  

Konunun amacı öğrencilerin günlük yaşamda karşılaştıkları problemlerin 

çözümünde takip edeceği yolları öğrenmesini sağlamaktır. Bu nedenle Sosyal bilgiler 

dersini hangi konulardan oluştuğun öğrencilerin anlaması amaçlanmaktadır. Böylece 

öğrencilerin vatını ve milletini seven Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak temel 

haklarını ve sorumluluklarını bilen etkili ve üretken bir vatandaş olmalarını sağlamak 

vatan ve millet sevgisi için önemlidir. 

Ülkemizin Kaynakları adlı 4. Ünite 94-120 sayfalar arasındadır. 108-110 

sayfalar Vatandaşlık bilgisi konuların içermektedir. 

Vergim bana dönüyor konu başlığı altında vergi kavramı, vergi çeşitleri, 

vergi vermenin en önemli vatandaşlık görevimiz olduğu anlatılmıştır.212 Ancak vergi 

vermenin ülke ekonomimize katkısı üzerinde durulmamıştır. Eğitim görülen devlet 

okullarının, hastane,köprü ve barajların verdiğimiz vergilerle, devlete verilen 

vergilerin tekrar bize hizmet olarak döndüğü vurgulanarak, vatanını seven her 

sorumlu yurttaşın vergi vermesi gerektiği vurgulanabilirdi. 

Yaşayan Demokrasi adlı 6. Ünite 144-166. sayfalar arasındadır. 

                                                 
211 a.g.e., s.24. 
212 a.g.e., s.108-109. 
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Demokrasi ile konu başlığı altında Dünya Siyasi Haritası üterinde bazı 

ülkelerin yönetim şekillerine yer verilmiştir.213 hangi yönetim daha demokratik konu 

başlığı oluşturularak yönetim şekillerinden Monarşi, oligarşi, Teokrasi ve 

Cumhuriyet hakkında kısa bilgilere yer verilmiştir. Meclis fotoğrafına yer verilerek 

demokrasi’nin nitelikleri meclis fotoğrafı etrafında sıralanarak Demokrasi’nin temel 

ilkeleriyle diğer yönetim şekillerini benzerlik ve farklılık açısından karşılaştırmaları 

istenmiştir.214 

Konunun amacı öğrencileri demokrasinin temel ilkelerini yaşamlarına 

yansıtmalarını sağlamaktır. Öğrencilere bu temel ilkelerden yola çıkıp değişik 

yönetim biçimlerini karşılaştırarak Cumhuriyet yönetimlerinde demokrasi ilkelerinin 

güzel bir şekilde yaşandığını fark ettirmek amaçlanmaktadır. 

Demokrasinin temel ilkelerini diğer yönetim biçimleriyle karşılaştıran 

öğrenci Demokrasinin Türk toplumu için önemini daha iyi kavrayıp demokrasinin 

ilkelerini bilinçli ve vatansever bir yurttaş olarak koruyacaktır. 

Yaşayan demokrasi konu başlığı altın da demokrasinin temel özelliklerinden 

olan seçme seçilme ile ilgili fotoğraf, sim konunu ile ilgili bazı maddelere, seçme 

yaşı 18’e indirildi başlıklı internet haberine ve Hong Kong dan demokrasi açılımı 

başlıklı gazete haberine yer verilmiştir. Ayrıca okul meclisleri projesinin amaçları 

hakkında bilgi verilmiştir.215 Tarihten günümüze Demokrasi yolculuğu alt başlığında 

tarihten günümüze kadar demokratik gelişmeleri etkileyen önemli olaylara görsel 

materyaller kullanarak yer verilmiştir.216 

Konunun amacı demokrasinin sürekli geliştiğini öğrencilere kavratmaktır. 

Her vatansever yurttaşın demokrasinin gelişimine katkıda bulunmak aynı 

sorumluluğa sahip olması gerekir. Bu sorumluluğu aşılamakta da Sosyal Bilgiler 

dersine önemli görevler düşmektedir. 

                                                 
213 a.g.e., s.146-147. 
214a.g.e. , s.149. 
215a.g.e. , s. 150-151. 
216a.g.e. , s. 152-153. 
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Belgelerin dili konu başlığı altında çeşitli tarihsel belgeler ve yasalardan 

yararlanılarak insan hakları konusundaki gelişime yer verilmiştir.217 Konunun 

amacına baktığımızda öğrencilerin insan haklarının sürekli bir gelişim içinde 

olduğunu fark etmelerini sağlamak ayrıca insan haklarının çeşitli belge ve yasalarla 

koruma altına alındığını kavratmak amaçlanmaktadır. Konunun sunumuna 

baktığımızda hamburabi kanunlarından başlanarak Avrupa insan hakları 

sözleşmesine kadar insan haklarındaki gelişmelerin kronolojik sırayla verildiğini 

yaralanılan belgelerin, benzer ve farklı yönleri öğrencilere sorularak konunun genel 

amacına ulaşılmak istendiğini görüyoruz. 

Temel haklarımız konu başlığı altında insanların sahip olduğu bazı temel 

hak ve özgürlüklere yer verilmiştir. İnsanların sahip olduğu hakların anayasamızda 

temel hak ve özgürlükler başlığı altında kişi hakları Sosyal ve ekonomik haklar, 

siyasi haklar olarak üç grupta ele alındığı belirtilmiştir.218 Protesto, basın ve 

kamuoyu açıklamalarının yapılacağı yerler açıklanmıştır. Ayrıca Fatih Sultan 

Mehmet’in Bosna Hersek in fethinden sonra Bosnalılara verdiği ahidname ye yer 

verilerek öğrencilere demokratik yönetim uygulamalarıyla ilgili hangi çıkarımlarda 

bulunabilirsiniz? Sorusu yöneltilmiştir.219 Düşünce özgürlüğünü anlatan örneklere 

yer verilmesi konunun anlatımına canlılık kazandırmıştır. Ancak temel 

haklarımızdan sosyal, ekonomik ve siyasi haklarımıza da örnekler verilebilirdi. 

Hak ve özgürlük kavramları her an iç içe olduğumuz kavramlardır. Ancak 

hak ve özgürlüklerin sınırsızca kullanılması mümkün değildir. Başkalarının hak ve 

özgürlüklerine saygı göstermek gerekir. Konunun içeriğinde, öğrencilere 

başkalarının hak ve özgürlüklerine en az kendi hak ve özgürlüklerimiz kadar değer 

vermemiz gerektiği vurgulanabilirdi. Çünkü bilinçli bir yurttaş kendi hak ve 

özgürlüklerinin bilincinde olduğu kadar diğer yurttaşların hak ve özgürlüklerini de 

kabul edip saygı gösterir. İnsanlarımız birbirlerinin hak ve özgürlüklerine saygı 

gösterildiği toplumlarda düzen ve adalet anlayışı gelişir. Düzen ve adaletin olduğu 

toplumlarda milleti oluşturan bireyler arasında milli birlik ve beraberlik duygusu ve 

bireylerde vatan millet sevgisi gelişir. 

                                                 
217a.g.e. , s. 154-157. 
218a.g.e., s. 158.. 
219a.g.e. , s. 159. 
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Eşitliğe doğru konu başlığı altında tarih boyunca Türk kadınının toplumdaki 

konumu ve kadının konumuna etkileyen etkenlere yer verilmiştir.220 İlk Türk 

devletlerinde hatun ve kağanın yan yana oturduğu temsili resmine ve Tonyukuk 

abidesinin fotoğrafına yer verilerek Tonyukuk abidesinde yer alan “Türk milleti yok 

olmasın, millet olsun diye babam İlteriş Kağan’ı annem il Bilge Hatun’u tanrı halk 

içinden seçip tahta çıkardı.” Alıntısına yer verilmiştir. Alıntınız hemen altın da 

Tonyukuk abidesinden seçilen bölümü incelediğinizde kadının konumu ile ilgili neler 

söyleyebilirsiniz ? sorusu yöneltilmiştir.221  

Kurtuluş savaşında cephe gerisinde çalışan temsili resme yer verilerek 

Atatürk diyor ki başlık altında M. Kemal Atatürk’ün Türk kadını hakkındaki 

görüşlerine yer verilmiştir.222 Cumhuriyet’in ilanından sonra Türk kadınının sahip 

olduğu haklardan bahsedilmiş olup ülkelere göre kadınların oy verme hakkını elde 

etme tarihleri ve Türkiye de seçim yıllarına göre kadın milletvekili sayılarını 

gösteren tabloya yer verilmiştir.223 Konunun amacı Türk tarihinde kadının konumunu 

ilk Türk devletlerinden günümüze kadar kadın hakları ile ilgili hangi gelişmelerin 

yaşandığını ve Atatürk’ün kadın haklarına ve kadına verdiği önemi kavratmaktır. 

Görsel materyallerin bolca kullanılması birinci elden kaynaklara gazete ve 

internet haberlerine yer verilmiştir.224 Konunun amacına ulaşmasını kolaylaştırdığını 

söyleyebiliriz.  

d. ilköğretim 7. sınıf sosyal bilgiler kitabındaki vatandaşlık ve insan 

hakları eğitimi konularında ve millet sevgisi  

ilköğretim 7. sınıf sosyal bilgiler ders kitabındaki ülkemizdeki nüfus konu 

başlığı altındaki 2. ünitenin 3. ve 5. konu başlıkları, yaşayan demokrasi adlı 6. 

ünitenin tamamı vatandaşlık bilgisi konularını içermektedir. 

 

 

                                                 
220  a.g.e. , s. 62-65. 
221 a.g.e., s. 162. 
222 a.g.e., s. 163. 
223 a.g.e., s. 154. 
224 a.g.e., s. 165. 
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ÜNİTE 2 

ÇEVREMİZDE NÜFUS  

Devlet-Vatandaş el ele 

Yerleşme Seyahat Özgürlüğü  

ÜNİTE 6  

YAŞAYAN DEMOKRASİ  

Kurultaydan Meclise  

Cumhuriyet’in Bekçilerine 

Yönetimin Özü  

Çevre Yasası Hükümetin Tasası  

İzci Daima Hazırdır 

Ülkemizde nüfus başlıklı 2. ünite 30-48 sayfalar arasında yer almakla olup 

3.  ve 5 konular vatandaşlık bilgisi konularıyla ilgilidir.  

Devlet halk için vardır. Devlet’in bekası için devlet’in vatandaşlara karşı 

görevlerini yerine getirmesi aynı duyarlılıkla vatandaşında devlete karşı 

sorumluluklarının bilincinde olması gerekir. Devletin vatandaşa karşı görevlerini 

yerine getirmesi vatandaşı devlete karşı bağlılığını artırır. Vatan ve millet sevgisini 

içinde barındıran yurttaş ise devlete karşı sorumluluklarının bilincinde olur.  

Devlet vatandaş el ele konu başlığı altında devletin sosyal Devlet olma 

niteliği çerçevesinde vatandaşlara sağladığı hak sorumluluk ve ödevleri vatandaşında 

aynı konuda devlete karşı duyarlılığı ele alınmıştır.  

Haydi, kızlar okula kampanyası sayesinde okula dönen 12 yaşındaki Lale 

Ertürk’ün okula dönme sürecini anlatan anekdota yer verilerek anekdota göre devlete 

ve vatandaşa düşen görevler sorulmuştur.225 

                                                 
225 İlköğretim 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı,Milli Eğitim Bakanlığı,I.Baskı,İstanbul 2007, s. 38. 
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Milli eğitim bakanlığınca yürütülen Temel eğitime desteği konusunda iki 

farklı habere yer verilmiştir.226 Anayasamızdan eğitim hakkıyla ilgili maddeden alıntı 

yapılmıştır.227 

Devletin vatandaşla işbirliği içinde olduğunu gösteren ikinci örnek çalışma 

hakkı ve ödeviyle ilgilidir. Anayasamızdan çalışma hakkı ve ödeviyle ilgili maddeye 

yer verilmiştir.228 Çok Amaçlı Toplum merkezi (ÇATOM) bünyesinde çalışmalar 

yapan Yasemin Bilicinin ağzından ÇATOM’UN ve kendisinin faaliyetlerine yer 

verilmiştir. Öğrencilere Yasemin Bilici gibi çalışma hakkı ve ödevini yerine getiren 

vatandaşların faaliyetlerini vatanseverlik açısından değerlendiriniz? Sorusu 

yöneltilmiştir öğrencililere Vatansever olan yurttaşların devlete karşı görevlerini 

yerine getiren ancak her şeyi devletten beklemeyen toplum içinde üretken çalışkan 

bireyler olduğunu kavratmak amaçlanmaktadır.  

Yerleşme ve seyahat özgürlüğü başlığı altında yerleşme ve seyahat 

özgürlüğü bu özgürlüklerin hangi durumlarda kısıtlanabileceği açıklanmıştır.229 

Kanunun amacı seyahat ve yerleşme özgürlüğünü öğrencilere kavratmaktır.  

Yaşayan Demokrasi başlığındaki 6 ünite 139-154. sayfalar arasındadır.  

Kurultaydan meclise konu başlığı altında Tarihte kurulmuş Türk 

devletlerinin yönetim şekillerine yönetim şekillerinin değişen ve devam eden 

niteliklerine yer verilmiştir. Resimli Türk edebiyatından ve Nizamülmülkün 

siyasetnamesinden yönetim ile ilgili alıntılar yapılmıştır.230 Osmanlı Devleti’nin 

yönetimiyle ilgili bilgi verildikten sonra Osmanlı Devleti’ndeki divanın Orta Asya 

Türk Devletleri’ndeki kurultayla benzerlikleri ve farklılıkları sorulmuştur.231 Bilgi 

kutucuğunda egemenlik kavramı açıklanmıştır.23 Nisan 1920’de neler oldu? Soru 

başlığıyla Cumhuriyet’in ilanıyla yönetim anlayışımızdaki değişim anlatılmıştır. 

Konunuz amacı ile Türk devletlerindeki değişim ve sürekliliği yönetim şekli ve 

egemenlik açısından fark ettirmektir.  

                                                 
226 a.g.e., s. 38. 
227 a.g.e., s. 39 
228 a.g.e., s. 40. 
229 a.g.e., s. 46-47. 
230 a.g.e., s. 140. 
231a.g.e., s. 141. 
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Cumhuriyet’in bekçilerine konu başlığı altında Cumhuriyeti korumak için 

bir vatandaş olarak size ne gibi görevler düşmektedir? Sorusuyla öğrencilerin konuya 

dikkatleri çekilmektedir. Anayasamızın ilk 6 maddesine yer verilerek maddelerin 

içeriğine göre devletin nitelikleri açıklanarak örnekler verilmiştir.232 konunuz amacı 

Cumhuriyet’in niteliklerini kavratmaktır. Anayasamızda cumhuriyetin niteliklerini 

belirten maddeler örnekler verilmesi konuyu somutlaştırması açısından önemlidir.  

Cumhuriyet’in niteliklerini kavrayan öğrenci Cumhuriyet rejiminin Türk 

toplumu için önemini anlayarak ilelebet yaşatacaktır.  

Yönetimin özü konu başlığı altında yaşama yürütme yargı kavramları 

yaşama yürütme yargı kavramları açıklanmıştır.233 Mustafa Kemal Atatürk’ün devlet 

vatandaş ilişkisinin önemini vurgulayan sözlerine yer verilmiştir.234 Atatürk’ün 

sözlerinden yola çıkarak vatandaşların devlete karşı sorumlulukları hakkında neler 

söylersiniz? Sorusu yöneltilmiştir.  

Milli egemenlik ilkesine dayanan ülkemizin nasıl yönetildiği hakkında bilgi 

verilmiştir. Kanun nasıl yapılır? başlıklı şemada yaşama organını fonksiyonu ayrıntılı 

bir şekilde gösterilmiştir.235 147 sayfada Devletimizin yasama yürütme ve yargı 

işleyişleri ile ilgili çizimlere yer verilmiştir.236 

 Bir ülkede devlet yönetiminin sağlıklı olması Demokrasinin iyi işlemesi ile 

mümkündür. Demokrasinin iyi işlemesi konusunda vatandaşlara önemli görevler 

düşmektedir. Vatandaşlar seçme ve seçilme hakkını kullanarak demokrasinin 

işlemesi konusunda üzerine düşen görevleri yerine getirmelidir. Bu durum vatanını 

milletini seven bilinçli bir yurttaş olmanız gereğidir.   

Çevre yasası hükümetlerin tasası konu başlığı, altında Devletin karar alma 

mekanizmasını etkileyen kurum ve kuruluşlara yer verilmiştir. Mustafa Kemal 

Atatürk’ün Kamuoyunun önemi hakkında konuşmasından alıntı yapılmıştır.237 

Tuzladaki zehirli varillerin duyarlı bir vatandaş tarafından ihbar edilmesini anlatan 

                                                 
232a.g.e., s. 142-143. 
233a.g.e., s. 144. 
234a.g.e. , s. 145. 
235a.g.e., s. 146. 
236a.g.e., s. 148-151. 
237a.g.e., s.148. 
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internet haberine yer verilmiştir. Öğrencilere vatandaşın davranışını nasıl 

değerlendiriyorsunuz? Sorusu yöneltilmiştir.238 İkinci örnekte hükümet tarafından 

çıkarılan Kıyı kanunu’na bir sivil toplum örgütünün yasaya itiraz gerekçelerini ve 

hükümetin kanunu tekrar gözden geçirme kararı alma süreci internet haberinden 

alıntı yapılarak verilmiştir.239 Verilen örneklerde sivil toplum örgütünün çevre 

konusuna dikkat çekerek konuyu gündeme taşımaları ve sivil toplum örgütlerinin 

kamuoyu oluşturmadaki etkinlikleri ve rolü üzerinde durulmuştur.  

Vatansever bir yurttaş toplumu ilgilendiren sorunlara kayıtsız kalmaz. İyi bir 

yurttaş olarak toplumsal sorunların çözümünde gerekli girişimlerde bulunmamız 

gerekir. Bu durum vatan ve millet sevgisinin bir gereğidir. Kanunun genel amacı 

öğrencileri toplumu ilgilendiren sorunlara duyarlı bir vatandaş olarak 

yetiştirmektedir 

İzci Daima Hazırdır Konu  başlığı altında Atatürk’ün “Yurt savunması 

bakımından bu derece ehemmiyetli olan izcilik ferdi ve Milli eğitim bakımlarından da 

o nispetle önemlidir.” sözüne yer verilerek Atatürk’ün Laiklik faaliyetlerine verdiği 

önemi anlatılmak istenmiştir.240 

Konu başlığı altında izci andı, izcilik ilkeleri ve izciliğin amacı hakkında 

bilgi verilmiştir. Alican Demir adlı öğrencinin izcilik kulübüne giriş süreci kulüp 

içinde yapılan işbirliği ve yardımlaşma ve demokratik uygulamalar anlatılmıştır. 

Sosyal faaliyetler öğrencinin iyi karakterli dürüst, kendine güvenen, 

başkalarının haklarına saygılı olumlu düşünce yapısına sahip bireyler olarak 

yetişmesini sağlar. Sağlıklı bir ruh yapısına sahip olarak yetişen birey topluma 

hizmet etmekten zevk duyar. Yurduna ve milletine bağlı nitelikli ve vatansever bir 

yurttaş olur.  

 

 

 

                                                 
238a.g.e., s. 149. 
239a.g.e., s. 150. 
240a.g.e.ı, s.153. 
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SONUÇ 

           İlköğretim Sosyal Bilgiler ders kitaplarında vatan ve millet sevgisi konulu tez  

çalışmamızda Türkiye de sosyal bilgiler eğitiminin amacı, sosyal  bilgiler  dersi 

içinde yer alan tarih, coğrafya ve vatandaşlık bilgisi konularının içeriği, vatan ve 

millet sevgisinin işlenişi üzerinde durulmuştur. 

           İlköğretim kurumlarının en önemli amacı Türk çocuğuna iyi bir vatandaş 

olmak için gerekli bilgi, beceri, davranış  ve alışkanlıkları kazandırmak, onu milli 

ahlak anlayışına uygun olarak yetiştirmektir. Bu nedenle ilköğretim okullarının 

amaçları doğrultusunda çocuklara hayata uyum sağlayacak, problemlerini kendi 

kendilerine çözebilecek  hale getirmek, sosyal olayları ve gelişmeleri daha iyi 

anlayıp yorumlayarak kısacası nitelikli insan yetiştirmek için sosyal bilgiler dersine 

ihtiyaç vardır. 

           Çalışmamızda sosyal bilgiler ders kitaplarında yer alan ünitelerin  tarih, 

coğrafya ve vatandaşlık bilgisi konularına göre sınıflandırması yapılarak eski 

müfredat programında kullanılan sosyal bilgiler ders kitaplarında yer alan ünitelerle 

karşılaştırması yapılmıştır. Tarih, coğrafya ve vatandaşlık bilgisi konularının içeriği, 

kitapta kapladıkları oran ve konuların sunumunda önemli farklılıklar olduğunu 

görüyoruz. 

           Eski müfredat programında kullanılan 4. sınıf Sosyal Bilgiler ders kitabında 

tarih konuları %25’ lik bölümü kaplarken yeni müfredat programında bu oran  %14’e 

düşmüştür . 5. sınıf  Sosyal Bilgiler ders kitabında da aynı durum görülmektedir. 

Eski müfredat programında tarih konuları kitabın yaklaşık %56’lık bölümünü 

kaplarken yeni müfredat programıyla birlikte bu oran %11’e düşmüştür. Eski 

müfredat programında kullanılan  4. ve 5. sınıf Sosyal Bilgiler ders kitaplarında 

vatandaşlık bilgisi ve genel kültür konularına yer verilmezken yeni müfredat 

programında kullanılan sosyal bilgiler ders kitaplarında vatandaşlık ve genel kültür 

konularına yer verilmiştir. 4.sınıf Sosyal Bilgiler ders kitabında vatandaşlık konuları 

%14, genel kültür konuları %56’lık bölümü kaplarken 5.sınıf sosyal bilgiler ders 

kitabında vatandaşlık bilgisi konuları kitabın %32’lik bölümünü, genel kültür 

konuları kitabın  %31’lik bölümünü kaplamaktadır. 
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           6.sınıf Sosyal Bilgiler ders kitabında eski müfredat programında  %53  iken 

yeni müfredat programında  %25’e coğrafya konuları %36’dan  %7’ye  düşmüştür. 

Vatandaşlık konuları eski ve yeni müfredat programında yaklaşık aynı orandadır. 

           7.sınıf Sosyal Bilgiler ders kitabında yer alan konuların oranını 

incelediğimizde aynı düşüşün olduğunu görüyoruz. Tarih konuları %78’den  %30’a 

genel kültür konuları %22’den %9’a düşmüştür. 2006-2007 Eğitim ve Öğretim 

yılında 7.sınıflar için vatandaşlık bilgisi konuları Vatandaşlık ve İnsan Hakları 

Eğitimi adı altında haftada bir saat ayrı bir derste verilirken yapılan değişiklikle 

2007-2008 Eğitim ve Öğretim yılında vatandaşlık bilgisi konuları sosyal bilgiler 

dersi içine alınmış olup kitabın yaklaşık %15 gibi küçük bir bölümünü 

kaplamaktadır. 

           Tarihini iyi öğrenmeyen, yurdunu iyi tanımayan, vatandaşlık görevlerinin 

bilincinde olmayan bireyin, vatanına ve milletine sevgi duyması mümkün değildir. 

           Tarihi bilmek geleceği bilmektir. Tarihini iyi öğrenemeyen toplumlar 

geleceğe güvenle bakamaz. Yok olmaya, zincire vurulmaya mahkumdurlar.  

           Tarih geçmişimizdir, geçmişimiz geleceğimizdir, geleceğimiz umudumuzdur, 

umudumuz çocuklarımızdır. Umudumuz olan çocuklara tarihlerini iyi öğretmeliyiz. 

Bu amaca ulamak için Sosyal Bilgiler dersi geçmişle gelecek arasında köprü görevini 

üstlenmektedir. 

           Sosyal Bilgiler ders kitaplarında tarih, coğrafya ve vatandaşlık bilgisi 

konularının oranında önemli düşüşler olduğunu görüyoruz. Tarihini yeni öğrenmeye, 

yurdunu yeni tanımaya ve bir birey olarak kendini Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 

olarak kabul eden ilköğretim öğrencisi için sınırlı ve yüzeysel bilgilerin verilmesi 

doğru değildir.   
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