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ÖNSÖZ
Tarihçiler Sosyal Bilgiler Dersi’nin ilk olarak hangi zamanda ve nerede
verildi ini tart adursunlar, u bir gerçektir ki günümüzde Sosyal Bilgiler Dersi,
etraf nda tarih, co rafya ve vatanda k bilgisi derslerini bar nd ran mi fer bir ders
olarak okutulmakta ve önemi her geçen gün artmaktad r.
Sosyal Bilgiler Dersi ba

ba na bir bilim dal olmamas na ra men Sosyal

Bilim Dallar olan Tarih ve Co rafyay içerisinde bar nd r. Ö rencilerin ileriki
llarda e itim-ö retim hayatlar nda kar
konular

na ç kacak olan bu iki dersin ana

Sosyal Bilgiler Dersi te kil eder. Bu sebepledir ki ilkö retimde Sosyal

Bilgiler Dersi’nin yeri ve önemi yads namaz.
Sosyal Bilgiler Dersi içerinde büyük bir yer tutan ve konumuzun ana
unsurunu te ekkül eden Tarih dersi de inkar edilemez ekilde önemli bir derstir.
rencilerin geçmi lerini tan yarak gelece e güvenle bakmalar ve emin ad mlarla
yürümeleri ancak tarihlerini iyi ö renmekle mümkündür. Ö rencilerin tarih
konular

ö renmeye ba lad klar ilk ad m, lkö retimde gördükleri Sosyal Bilgiler

Dersi olmas ndan dolay bu noktada biz Sosyal Bilgiler ö retmenlerine büyük
görevler dü er. Bu görevi yerine getirirken de ö retmenlerin en büyük yard mc lar
kitaplar

r.

Bu çal mam zda “ lkö retim II. Kademe Sosyal Bilgiler ders kitaplar nda
tarihi ahsiyetlere yakla m tarz ” ele al nm
Sosyal Bilgiler ders kitaplar ba tan a
al

r. Çal ma içerisinde 6. ve 7. S

f

ya taranarak, tarihi ahsiyetlerin kitapta ele

ekli incelenmi tir. Ayr ca çal ma süresince birisi Sosyal Bilgiler
retmenleri ve di eri de ö rencilere olmak üzere iki tane anket uygulamas na ve bu

uygulaman n sonuçlar na yer verilmi tir. Bu ekilde bir taraftan ö rencilerin tarihi
ahsiyetlere fark ndal k düzeyleri ölçülürken, di er taraftan da kitapta yer alan tarih
konular ve tarihi ahsiyetler hakk nda Sosyal Bilgiler Ö retmenlerinin görü leri
al nm

r.
Bu çal man n yap lmas esnas nda benden bilimsel katk lar

, tecrübelerini,

maddi ve manevi her türlü deste ini esirgemeyen muhterem hocam Yard. Doç. Dr.

v

Mustafa GÜLCAN beyefendiye; anketlerin doldurulmas nda bana yard mc olan
retmen arkada lara, daha iyi i ler yapabilmem ve kendimi geli tirmem için beni
sürekli yüreklendiren, her ne artta olursa olsun arkamda duran ve her türlü destekleri
ile yan mda bildi im ve güç ald

m de erli annem ve babama da içtenlikle te ekkür

ederim.

Ça layan DEN Z
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ÖZET

LKÖ RET M II. KADEME SOSYAL B LG LER DERS K TAPLARINDA
TAR

AHS YETLERE YAKLA IM TARZI

Bu çal mam zda ülkemizdeki “ lkö retim II. Kademe Sosyal Bilgiler Ders
Kitaplar nda Tarihi ahsiyetlere Yakla m Tarz ” incelenmeye çal lm

r.

Çal mada son zamanlarda önemi daha çok hissedilmeye ba lan lan Tarih
biliminin,

lkö retim Sosyal Bilgiler ders kitaplar nda ele al

ekli ve bu tarihi

olaylar içerisinde büyük bir önem arz eden tarihi ahsiyetlerin, ders kitaplar nda ne
ekilde ele al nd

incelenmeye çal lm

r.

Bilindi i üzere ö rencilerin tarih konular ve tarihi ahsiyetlerle ilk tan maya
ba lad

yer okul dolay yla Sosyal Bilgiler dersidir. Ö renciler ileriki y llarda ayr

bir bilim olarak okuyacaklar tarih derslerinin temellerini ilkö retimde atarlar. Bu
yüzden bu dönemde Sosyal Bilgiler dersi çok önemlidir.
Bu çal ma 5 bölümden olu makta olup, ana unsuru Sosyal Bilgiler ders
kitaplar nda tarihi

ahsiyetlerin ele al

ekli olu turmaktad r. Bu sebeple

lkö retim II. Kademe Sosyal Bilgiler ders kitaplar ayr nt

olarak taranm ve ders

kitaplar içerisinde yer alan tarihi ahsiyetlerin hemen hemen hepsinin kitapta ne
ekilde i lendi i incelenmi tir.
Çal man n ana unsurunu ders kitaplar içerisinde yer alan tarihi ahsiyetler
olu turdu u için, ö rencilerin tarihi ahsiyetleri tan ma durumlar

ölçmek ve

retmenlerin Sosyal Bilgiler ders kitaplar içerisinde yer alan tarihi ahsiyetlerin ve
tarih konular hakk ndaki dü üncelerini de ö renmek amac yla iki ayr anket
uygulamas yap lm ve sonuçlar üzerinde kritik yap lm

r.

Bu çal ma lkö retim Sosyal Bilgiler ders kitaplar

yazan komisyona ve

Sosyal Bilgiler ö retmenlerine de tavsiye niteli inde bilgiler içermesi bak
faydal olaca

söylenebilir.

ndan

vii

ABSTRACT

ELEMENTARY II. STEP APPROACH TO SOCIAL STYLE HISTORICAL
FIGURES TEXTBOOKS
In this study, our country, "Elementary II. Grade Social Studies Textbooks
historical figures Approach to Style "is examined.
The importance of the study, more recently started to be felt in the science of
history, elementary social studies textbooks, and these historical events are handled
in the shape of the historical figures of great importance, as discussed in the
textbooks, what is examined.
As is known, at first, the students begin to meet historical figures and date on
issues and therefore the Social Studies course in school.Next years as a separate
science in primary education are going to be taken the basics of history lessons by
students.. That is why these are great role in the social science lesson.
This study consists of 5 chapters, the main element of social studies
textbooks, historical figures are handled. For this reason, Primary II. Grade Social
Studies textbooks and course books were scanned in detail and in the historical
figures in the book, what is taught in almost all of them were investigated.
The main element of the historical personalities involved in the study of
textbooks for students and teachers to assess the status of recognition of historical
figures in social studies textbooks at the thought of historical figures and historical
issues in order to learn the results of two separate survey has been done on the
critical.
Thanks to this study, which can be said to be useful and advisory to the
committee and the teachers of social studies.
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Yeryüzünde bulunan her milletin tarihleri ile övündükleri bir gerçekliktir.
Bütün devletler geçmi lerini kendisinden daha büyük ve daha güçlü bir devlete
dayand rma zorunlulu u hissetmi tir. Milletle me sürecinde tarihin çok büyük bir
ehemmiyet arz etti ini bilen devletler “Milletini manevi ba larla birbirine
ba layabilmek,

onlara

birbirini

sevdirebilmek,

ortak

paydalar

etraf nda

toplayabilmek, ayn hedef ve istikamet sevk edebilmek için tarihi olmayan milletler
bile efsaneler uydurmakta, suni tarihler ortaya ç karmaktad rlar.” (A.Uçar, 2008: 16).
Kadim tarihe sahip olan büyük devletler ise bunlara ihtiyaç duymayarak,
olmas gerekeni olmu gibi de il, reel tarihlerinde meydana gelen olaylar anlat rlar.
Bu devletlerden birisi hatta en önemlilerinden biriside bizim devletimizdir. Türk
milleti birçok medeniyetlere imza atm

nice medeniyetleri de tarihin tozlu

sayfalar na gömmü lerdir.
Günümüz de gerek medyada, gerekse sosyal hayatta insanlar aras nda olsun
tarihe ve tarih konular na olan önem bir nebze artm

r. Bu durum sevindirici

olmakla beraber yeterli düzeyde de ildir. Genel olarak çok okuma sevmeyen bir
toplum olan milletimizin tarih konular hakk nda edindikleri bilgilerde büyük
ço unlukla kulaktan dolma bilgiler olarak kalmakta bu durumda tarihimize büyük
oranda

zarar

vermektedir.

“ nsanlar n

ön

yarg lar

parçalamak

atomu

parçalamaktan daha zordur” diyen Einstein san m do ru söylemi gibi gözüküyor.
Tarihi olaylar oldu u gibi de il de ki ilerin yorumlar na göre sadece i itme organ
kullanarak ö renen ki ilerin dima ndaki yanl

bilgileri düzeltmek, hiçbir

bilmeyen bir ki iye tarih ö retmekten daha zordur. Yalan yanl

ey

bilgilerle, tarafl

yorumlarla ö renilen tarihi bilgiler zamanla ki inin geçmi ine olan sayg

da

ortadan kald rmaktad r. Halbuki sürekli kullan lan ve art k dilimize pelesenk olmu
bir cümle vard r “Geçmi ini bilmeyen milletlerin gelece i olamaz”. Bu sözü çok s k
kullan z günlük hayatta çünkü k sa, kli ede olsa çok ey anlatmaktad r.
rencilerin birço u okula geldiklerine neredeyse hiç tarih konular ve tarihi
ahsiyetler hakk nda bilgileri yoktur. Hatta tarih kelimesini bile ilk defa okulda
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duymaktad rlar. Üzerine yaz yaz lmam
haz r bir hamur gibi kar

beyaz bir ka t veyahut ekil verilmeye

za ç kan ö rencilere tarihi fark ndal k kazand rmak ve

onlara esas olan tarihi bilgileri verme görevi okula ve dolay yla da ö retmenine
dü mektedir. lkö retim I. Kademenin ilk üç s

nda Sosyal Bilgiler dersi olmay p

bu dersin yerine Hayat Bilgisi dersi yer almaktad r. Ö renciler Sosyal Bilgiler
dersiyle ilk olarak ilkokul 4. s

fta tan

derecede tarih bilgisi almamaktad rlar. Bu s

olsalar da gerek 4 ve gerek 5’te kafi
flarda tarihi konular hakk nda çok çok

öz, minimize edilmi bilgilere yer verilmekte. Bu durum asl nda ö renciyi tarihi
konular nispeten teferruatl olarak ö renecekleri üst s
temel atma dönemi, unun su ile bulu ma an

flara haz rlamak için bir

r.

Hangi ya seviyesinde olursa olsun sözel dersler, özellikle tarih dersi ve tarihi
konular ö renciler aras nda s
tarih

konular

n

sadece

dersler olarak tabir edilmektedir. Bunun sebebi
ezbere

dayal

bir

ders

olarak

gözükmesinden

kaynaklanmaktad r. Yukar da da de inildi i üzere Sosyal Bilgiler dersi dolay yla
da tarih konular ö retilirken ders ö retmenine büyük görevler dü mektedir. Bu
noktada ö retmen tarih konular

ö retirken dersi s

bir pozisyondan ç karmak

ve ö rencilerin dikkatlerini çekmek için gayret sarf etmelidir. Tarih konular
retilirken üphesiz ö retmenlerin ve ö rencilerin en büyük yard mc lar do ru
yaz lm ders kitaplar

r. Ö retmenler, bilimsel ara rmalar ve yard mc kaynaklarla

kendilerini geli tiriyor olsalar da ö rencilerin bir ço u için yegane kaynak ellerinde
mevcut olarak bulunan müfredat konular
noktada tarih konular

kapsayan ders kitaplar olmu tur. Bu

n ö retilmesinde, ders ö retmenine dü en görev kadar ders

kitaplar na dolay yla bu kitab yazan komisyona da görev dü mektedir.
rencilere tarih konular

ö retmenin bir yolu da, tarihi

ahsiyetler

zarf ndad r. Bu noktada çal mam n konusunu te kil eder. Çal mam n konusu
lkö retim II. Kademe Sosyal Bilgiler Ders Kitaplar nda Tarihi
Yakla m Tarz ” olup plan bak

ndan 6 bölüme ayr lm

r.

ahsiyetlere
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Problem
lkö retim II. Kademe Sosyal Bilgiler Ders Kitaplar nda Tarihi ahsiyetlere
Yakla m Tarz ” adl çal man n problem cümlesi u ekildedir: lkö retim II.
Kademe Sosyal Bilgiler Ders Kitaplar nda Tarihi ahsiyetler yeteri kadar ve do ru
bir ekilde ele al nm m

r?

Sosyal Bilgiler Dersi’nde tarih konular

ö retilirken bilhassa üzerinde

durulmas gereken noktalardan biriside tarihi ahsiyetler konusudur. Ö rencilere
tarih konular anlat rken u tarihte u olay, bu tarihte bu olay eklinde de il; tarihi
ahsiyetler üzerinden yola ç karak ele al nmas

hususudur. Bu konunun alt

problemleri ise u ekildedir:
Ders kitaplar nda tarihi ahsiyetlere yeteri kadar yer verilmekte mi?
Verilen bilgiler ö rencinin ilgisini çekmekte mi?
Tarihi ahsiyetler hakk nda verilen bilgiler objektif bilgiler mi?
renciler tarihi ahsiyetleri hakk nda yeterli bilgiye sahipler mi?

Ara

rman n Amac
Bu ara rman n temel amac lkö retim II. Kademe Sosyal Bilgiler Dersi’nde

okutulan ders kitaplar içerisinde yer alan tarihi ahsiyetlere yakla m tarz
objektif, yeterli ve ö rencilerin geli im seviyelerine uygun olup olmad
rencilerin tarihi ahsiyetleri ne oranda ve ne ekilde tan

n
ile

n belirlenmesi

durumudur.

Ara

rma’n n Önemi
Tarihçiler aras nda “Tarihi ahsiyet” kelimesi çok s k kullan yor olmas na

ra men, tarihi ahsiyet kavram

n tam anlam

n gerek internette ve gerekse Türk

Dil Kurumu’nun yay nlam oldu u Türkçe Sözlükte yer alm yor olmas ve bu konu
hakk nda daha önce ayr nt

olarak yap lm bir çal man n bulunmamas konuyu bir

4

kat daha önemli k lmaktad r. Ayr ca tezin içeri i lkö retim II. Kademe Sosyal
Bilgiler ders kitaplar

inceleme ve ele tiri niteli inde oldu u ve ö rencilerinde

tarihi ahsiyetlerin fark ndal k düzeylerini ölçtü ü için Milli E itim Bakanl

ders

kitaplar yaz m komisyonuna sunulabilecek tavsiye niteli i de arz etmektedir.

Ara

rman n Yöntemi
Bu ara rma lkö retim II. Kademe Sosyal Bilgiler Ders kitaplar nda adlar

geçen tarihi
kitaplar

ahsiyetleri konu ald

n tarihi ahsiyetler bak

için, ara rman n ba ca yöntemi ders

ndan ayr nt

olarak incelenip, tarihi gerçekli e

uygunlu unun denetlenmesi eklinde olacakt r. Ayr ca ö retmenlerin Sosyal Bilgiler
ders kitaplar nda ele al nan tarihi ahsiyetler hakk nda görü lerinin al nmas ve
rencilerin tarihi ahsiyetleri fark ndal k düzeylerinin ölçülmesi amac yla da anket
yöntemi uygulanacakt r. Bunun d nda Sosyal Bilimlerin ve Sosyal Bilgiler dersinin
geli im a amalar

görmek bab yla bilimsel kaynaklar ve makalelerden de

yararlan lacakt r.

Varsay mlar
Bu çal man n temel varsay mlar unlardan ibarettir:
Kaynaklardan elde edilen bilgilerin gerçekleri yans tt

.

Ders kitaplar nda yer alan bilgilerin resmi tarih ad na yaz ld
olarak yaz ld

için objektif

.

Anket yöntemi ile görü leri al nan ö retmenlerin sorular okuyarak ve olmas
gereken de il mevcut olan ekilde cevap verdi i.
Tarihi

ahsiyetlerin fark ndal k düzeylerinin ölçülmesi amac yla seçilen

renci evreninin ö renci bütününü temsil edecek yetene e sahip olmas .
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rl klar
Bu çal man n s

rl klar u ekildedir:

Ele al nan tarihi ahsiyetler lkö retim II. Kademe Sosyal Bilgiler Ders
kitaplar ile s

rl

r.

Ele al nan ders kitaplar Milli E itim Bakanl
taraf ndan yaz lm ders kitaplar ile s
Sadece Milli E itim Bakanl
kitaplar n incelenmesi bak

rl

rl

bir komisyon

r.

’na ba

ndan s

’na ba

Devlet okullar nda okutulan
r.

Ders Kitaplar nda yer alan tarihi ahsiyetler hakk nda ki ö retmen görü leri,
uygulanan anketlerin de erlendirilmesi ile s

rl

r.

rencilerin tarihi ahsiyetleri fark ndal k düzeyleri ölçülürken uygulanan
anket, gösterilen görseller ile s

rl

r.

Ara rma “Yüksek Lisan Tez Yönetmeli i”nin belirledi i süre ile s

rl

r.
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1.BÖLÜM
TÜRK E
SOSYAL B LG LER N GEL

1.1. TÜRK M LL E

M S STEM
VE SOSYAL B LG LER Ö RET

N AMAÇLARI

1.1.1. E itim Nedir?
itim, her felsefi sisteme ve psikolojik yakla ma göre de
tan mlanm

ik ekillerde

r. Bu tan mlar n pek ço u e itime bir amaç yüklemi tir. dealistler

itimi, Allah’a ula rma süreci için yap lan etkinlikler, Realistler, insan toplumun
ba at de erlerine göre yeti tirme süreci, Marksistler, çeli kiyi en aza indirip
retimde bulundurma süreci, Pragmatistler, ya ant lar yoluyla ki ide istendik
davran de

ikli i olu turma süreci, Varolu çular ise insan s

r durumuna getirme

süreci olarak ele alm lard r (Sönmez, 2001: 2).
Buradan hareketle e itimin birçok tan

yap lm

r. Bu tan mlardan baz lar

unlard r:
“E itim, bireyin, toplumun standartlar

, inançlar

ve ya ama yollar

kazanmas nda etkili olan tüm sosyal süreçlerdir” (Fidan, 1996: 8).
“Fiziksel uyar mlar sonucu, beyinde istendik biyo-kimyasal de

iklikler

olu turma süreci” (Sönmez 2001: 2).
“Bireyin davran lar

n geli tirilmesi, kabiliyet ve istidatlar

n ortaya

kar lmas , bunlar n i lenerek faydal i ler yapacak hale getirilmesi” (Y lmaz, 2004:
75).
“Bireyin ya ad

toplumda yetene ini, tutumlar

davran biçimlerini geli tirdi i süreçler toplam .”

ve olumlu de erdeki di er
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Ba ka bir tan ma göre e itim, “Bireyin toplumsal yetene inin ve en elveri li
düzeyde ki isel geli mesinin elde edilmesi için seçilmi ve denetimli bir çevreyi
(özellikle okulu) içine alan toplumsal bir süreçtir.”
Di er bir tan ma göre de e itim “Bireyin davran nda kendi ya ant
ve amaçl

olarak istendik de

yoluyla

me meydana getirme sürecidir” biçiminde

tan mlan yor.
Bu tan mlar gözden geçirildi i zaman e itimin, ki ili in geli mesine yard m
eden ve onu temel alan, ki iyi yeti kin hayat na haz rlayan, gerekli bilgi beceri ve
davran lar elde etmesine yarayan bir süreç oldu u anla lmaktad r (Tezcan, 1994:
3).

1.1.2. E itimin Amac
E itimin amac maddi ve manevi yönden “vas fl insan” yeti tirmektir.
Yeti mi insan toplumda uyumlu, verimli ve faydal insand r. Di er taraftan da
toplumun in a edilmesidir. Yani toplumu meydana getiren unsurlar n yerli yerine
konulmas

r (Y lmaz, 2004: 75).

Ayn alan içinde birden fazla örgün ve/veya yayg n e itim kurumunun bir
arada bulunmas halinde e itim kampüsü kurulabilir ve bunlar n ortak ihtiyaçlar
kar lamak üzere e itim kampüsü yönetimi olu turulabilir. E itim kampüsü
bünyesindeki ortak aç k alan, kantin, salon ve benzeri yerlerin i lettirilmesi veya
letilmesi kampüs yönetimince yerine getirilir. Bu ekilde elde edilen gelirler,
kampüsün ortak giderlerinde kullan r. E itim kampüslerinin kurulu u, yönetiminin
olu umu, gelirlerinin harcanmas ve denetlenmesi ile bu f krada belirtilen di er
hususlar Maliye Bakanl

ve Milli E itim Bakanl

nca mü tereken haz rlanan

yönetmelikle düzenlenir.
itim kurumlar

n amaçlar

n gerçekle tirilmesine katk da bulunmak için

okul ile aile aras nda i birli i sa lan r. Bu amaçla okullarda okul-aile birlikleri
kurulur. Okul-aile birlikleri, okullar n e itim ve ö retim hizmetlerine etkinlik ve
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verimlilik kazand rmak, okullar n ve maddi imkânlardan yoksun ö rencilerin zorunlu
ihtiyaçlar

kar lamak üzere; aynî ve nakdî ba

lar kabul edebilir, maddi katk

sa lamak amac yla sosyal ve kültürel etkinlikler ve kampanyalar düzenleyebilir,
okullar n bünyesinde bulunan aç k alan, kantin, salon ve benzeri yerleri i lettirebilir
veya i letebilirler. Ö renci velileri hiçbir surette ba
aile birliklerinin kurulu ve i leyi i, birlik organlar

yapmaya zorlanamaz. Okuln olu turulmas ve seçim

ekilleri, sosyal ve kültürel etkinliklerden sa lanan maddi katk lar, ba

lar n kabulü,

harcanmas ve denetlenmesi ile aç k alan, kantin, salon ve benzeri yerlerin
lettirilmesi veya i letilmesinden sa lanan gelirlerin da

m yerleri ve oranlar ,

harcanmas ve denetlenmesine dair usul ve esaslar, Maliye Bakanl
Bakanl

ve Milli E itim

nca mü tereken haz rlanan yönetmelikle düzenlenir.

Milli E itim Bakanl

nca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde, gerekli

görülen hallerde il milli e itim müdürlükleri; il s

rlar içerisinde bulunan bir veya

birden fazla e itim kampüsü yönetiminin veya okul-aile birli inin i lettirebilece i
veya i letebilece i yerlere ili kin ihaleleri bunlar ad na yapmaya yetkilidir.
itim kampüsleri ve okul-aile birliklerinin gelirleri, genel bütçe gelirleri ile
ili kilendirilmeksizin e itim kampüsü yönetimi ve okul-aile birli i ad na bankalarda
aç lan özel hesaplarda tutulur.
itim kampüsü yönetimleri ve okul-aile birlikleri, bu madde kapsam nda
yapacaklar i lemler ve düzenlenen kâ tlar yönünden damga vergisi ve harçlardan
muaf; bunlara ve bunlar taraf ndan yap lan ba

ve yard mlar ise veraset ve intikal

vergisinden müstesnad r.
XIV – Her yerde e itim:
Madde 17 – Milli e itimin amaçlar yaln z resmi ve özel e itim kurumlar nda
de il, ayn

zamanda evde, çevrede, i yerlerinde, her yerde ve her f rsatta

gerçekle tirilmeye çal

r.

Resmi, özel ve gönüllü her kurulu un e itimle ilgili faaliyetleri, Milli E itim
amaçlar na uygunlu u bak

ndan Milli E itim Bakanl

n denetimine tabidir.
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Kanun metninden de anla ld

üzere Milli E itimin amac tespit edilirken

“bireyin her yönüyle iyi yeti mesi, sadece kendisi ve kendi toplumunu de il, tüm
insanl k için faydal olmas hedeflenmi tir. E itim organizasyonu da bu hedef,
gerçekle tirecek ekilde yap lm

r” maalesef ülkemizin içinde bulundu u ekonomik

artlar ve e itimde belirlenen hedeflere ula may güçle tirmektedir (Y lmaz, 2004:
76).

1.1.3. Sosyal Bilim ve Sosyal Bilgiler Kavram
“Sosyal Bilim” kavram

n ne oldu unu net olarak tarif etmek mümkün

de ilse de “toplum içinde ya ayan insanlar , insan gruplar
toplumlar irdeleyen bir bilim dal

, topluluklar

ve

r” denilebilir (Duverger, 2002: 8).

Ba ka bir söyleyi e göre de sosyal bilimler “genelde, toplumdaki insan
davran lar yla ilgilenen disiplinleri içerir. Temel amaç bilginin geli tirilmesidir ve
genellikle sosyal ya ay , insan ili kileri, sosyal kurumlar, insan davran lar
etkileyen de

melerin neden ve sonuçlar

n saptanmas , ara

lmas , anla lmas

ve yorumlanmas gibi konular üzerinde durur” diye tarif edilmi tir (Sözer, 1998a: 3).
Sosyal Bilimler ile Sosyal Bilgiler kavramlar

n ço u kez e anlaml olarak

kullan ld klar görülmektedir. Ancak e itim ö retim süreci içinde, bu iki kavram n
farkl olarak ele al nd klar

belirtmek gerekir. Sosyal Bilgiler ö retiminde içerik,

genellikle Sosyal Bilimlerle ilgili disiplinlerden seçilmektedir. Bu bak mdan Sosyal
Bilimler ile Sosyal Bilgiler, birer kavram olarak e anlaml olmasalar bile, aralar nda
yak n bir ili ki vard r (Can vd., 1998: 3).
Sosyal Bilimler, genel olarak, insanlar n di er insanlarla ve toplumla olan
ili kilerini inceleyen bir disiplinler toplulu udur. Sosyal Bilimlerin ö retimi
denildi inde ise e itimin, ça da uygarl

n zorunlu k ld

, sosyal olgunlu u ve

uyumu sa layan ve geli tiren bir dal anla lmaktad r. Bir ba ka deyi le Sosyal
Bilimler insan n insanla ve çevresiyle olan ili kilerini inceleyen disiplinler
toplulu udur (Can vd., 1998: 4).
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Türk Dil Kurumu haz rlam
kavram

: “Toplum olaylar

oldu u Türkçe Sözlükte ise Sosyal Bilimler

, insan n sosyal ve kültürel faaliyetlerini inceleyen

bilimlerin ortak ad ” eklinde ifade etmi tir (TDK Türkçe Sözlük, 2005: 1796).
Sosyal Bilgiler ise her eyden önce, insan n özellikle toplumsal hayata etkin
bir biçimde uyumunu sa layan bir derstir. Bu bak mdan bu ders, çocu a verilen
itim kavram

n içinde önemli bir yer tutar. Çocu un, çevresindeki do ay ,

insanlar , kurulu lar bilinçli olarak tan mas , bunlar n birbiri ile olan ili kisine dikkat
etmesi ve kendi davran lar

da bunlar dikkate alarak düzenlemesi, Sosyal Bilgiler

dersinin gere i gibi ö retilmesi ile gerçekle ebilir (Maurice, 1957: 19).
Sosyal Bilgiler terimi e itim tarihinde ilk defa resmen 1916 y nda
Amerika’da bir e itim komitesi taraf ndan kullan lm
programlar

r. Orta dereceli okullar n

yeniden düzenlemekle görevli olan komite Sosyal Bilgileri “Konusu

do rudan do ruya insan topluluklar

n organizasyonuna geli imine ait ve bu sosyal

gruplar n bireyi olmas dolay yla insan hakk nda tüm bilgiler” diye tan mlam

r

(Karagözo lu, 1966: 7).
itimde çok yeni bir terim olan Sosyal Bilgiler, okullarda ki tarih, co rafya,
yurtta k bilgisi, sosyoloji, felsefe, antropoloji, sosyal psikoloji ve ekonomi gibi
insano lunun sosyal etkinlikleri ve çevresiyle do rudan do ruya ilgili dersleri içine
al r. Bazen “Sosyal Bilimler” ile “Sosyal Bilgiler Dersi” birbiriyle kar

lmakta ve

bu yüzden bu iki terimin tam olarak anla lmas güçle mektedir. Her ne kadar Sosyal
Bilimler ile Sosyal Bilgiler aras nda bir s
amaç, metot ve muhteva bak

r çizmeye imkan yoksa da her ikisi de

ndan farkl özelliklere sahiptirler (Karagözo lu,

1966: 7).
Türkiye’de ki okullar için Sosyal Bilgiler pek eski olmayan bir derstir. Sosyal
Bilgiler dersi 1968-1969 e itim ö retim y nda bütün ilkokullara, 1970-1971 e itim
retim y nda da deneme niteli inde ortaokullara resmen girmi tir. Sosyal Bilgiler
dersinin okullar

za ilk girdi i y llarda, baz çevrelerde, dersin niteli i tam olarak

kavranamam , bu yüzden de

ik anlay lar do mu tur. Bunun sonucu olarak,

baz lar Sosyal Bilgileri yaln z Yurtta k Bilgileri anlam nda alm , baz lar Tarih,
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Co rafya ve Yurtta k Bilgisinin birle tirilmesi olarak dü ünmü , baz lar da insan
topluluklar

n organizasyonuna ait bilgiler olarak kabul etmi tir. Bu görü ler

içerisinde en yayg n olan , Sosyal Bilgileri, Tarih-Co rafya-Yurtta k Bilgisi
konular

n birle tirilmesi olarak alg layanlard r. Halbuki Sosyal Bilgiler dersi

sadece sayd

z derslerin birle tirilmesinden olu an bir ders de ildir. Sosyal

Bilgiler dersinde Tarih-Co rafya-Yurtta k Bilgisi konular a rl kl bir ekilde yer
alsa da, bu yer al , bireyin sosyal ve fiziki çevresinin ve bu çevreyle olan
ili kilerinin incelenmesinde do al olarak bu üç ders konular ndan baz lar
al nmas biçimindedir; yoksa mevcut konular n birle tirilmesi

n ele

eklinde de ildir

(Güngördü, 2002: 130).
Sosyal Bilgiler dersinde yaln z Tarih-Co rafya-Yurtta k Bilgisi alanlar ndan
de il, Ekonomi, Sosyoloji gibi di er Sosyal Bilim dallar na da yer verilir. Sosyal
Bilgilerde bireyin sosyal ve fiziki çevresi ve bu çevreyle olan ili kileri incelenirken,
gerekli olan yerlerde, bireyin seviyesinde olmak üzere, di er Sosyal Bilim dallar na
da girilir. Örne in, “Aile içinde geçimimizi nas l sa

yoruz ?” dedi imiz zaman,

renci seviyesinde, Ekonomi alan na girilmektedir. Bu, anlamda olmak üzere,
Sosyal Bilgiler denildi inde, bireyin incelenmesi, onun sosyal ve fiziki çevresiyle
etkile imi ve bu etkile iminin dünkü, bugünkü ve yar nki
geçirilmesi ile kar la
ya ama yollar

ekillerinin gözden

z. Böylece bu derste çocuk, normal geli imi içerisinde

ö renirken, insanlar n birbiriyle ili kileri üzerinde de durur.

nsanlar n birbiriyle ili kilerinin ö renilmesi, Sosyal Bilgilerin en çok önem verdi i
hususlardan biridir. nsanlar n yaln z birbirleriyle olan ili kileri de yeterli say lmaz.
nsanlar n sosyal kurumlarla, e ya ve dünya ile olan ili kileri de önemli bir yer al r,
insanlar n giyecek, yiyecek, korunma gibi ihtiyaçlar

n kar lanmas , toplumdaki

gelenek ve göreneklerin bilinmesi, sosyal problemlerin çözümü ile ilgili yollar n ve
daha iyi ya amay sa layacak ko ullar n ara
alanlar

lmas Sosyal Bilgilerin esas çal ma

r. Bu anlamda Sosyal Bilgiler, kültürel miras , onun günümüzde ya ayan

özelliklerini ve bunlar n hayat

za etkilerini, insanlar n sosyal ve fiziki çevresiyle

olan ili kilerini esas alan bir derstir (Güngördü, 2002: 130).
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1.1.4. Sosyal Bilim ve Sosyal Bilgiler Aras ndaki Fark
Sosyal Bilimler insano lu ile ilgisi olan ilim dallar ndan tarih, co rafya,
yurtta k bilgisi, felsefe, antropoloji, sosyoloji, sosyal psikoloji ve ekonomi
alanlar nda yap lan sistemli, teferruatl ve bilimsel çal malar n tümüne verilen genel
add r. Sosyal Bilgiler dersi ise Sosyal Bilimler alan nda yap lm çal malardan elde
edilen bilgilerin ö rencilere ö retilmesi için yap lan ö retim etkinliklerinin yer ald
ders grubunun ad

r (Karagözo lu, 1966: 7).

Daha geni bir tan mla Sosyal Bilim ile Sosyal Bilgiler aras ndaki fark öyle
tan mlanabilir: Sosyal Bilimler, bilimsel bir tutumla toplumlar n incelendi i
disiplinlerdir. lgilendi i esas konu, gruplar içinde olu an insan etkinli idir; amaç
be eri anlay n geli mesidir. Bu yüzden sürekli bir de
karma k meselelerle kar

im içinde olan, çe itli ve

kar ya bulunan insanlar n ve toplumlar n hayat nda,

sosyal bilimlerin önemli bir yeri vard r, genel manada ifade edilecek olunursa, insan
taraf ndan olu turulan gerçekler ve toplumsal olgular, sosyal bilimlerin ilgi alan

r

(Köstüklü, 2003: 9).
Okul programlar nda yer alan Sosyal Bilgiler dendi i vakit, yukar da
bahsedilen Sosyal Bilimlerin her biriyle ilgili olan ama ba ms z bir alan olarak
alg lanan ders akla gelir. Sosyal Bilgilerin temel kayna

Sosyal Bilimlerdir. Fen

Bilgisi nas l Fen Bilimlerine dayan rsa, Sosyal Bilgiler de Sosyal Bilimlere dayan r.
Program yönünden Sosyal Bilgiler terimi, Sosyal Bilimlerden al nan muhtevaya
dayanarak olu turulan üniteleri ihtiva eden program belirtmek için kullan r. Bu
sebeple Sosyal Bilimler ile Sosyal Bilgiler aras nda kesin bir çizgi çizmek mümkün
de ilse de e itim ve ö retim aç ndan her iki kavram farl ele al nmakta olup, amaç,
metot ve muhteva bak

ndan farkl özelliklere sahiptirler. Okullarda yer alan bir

itim kavram ve bir ders olarak ald

zda bu iki alan n farkl klar

u ana

noktalarda toplamak mümkündür (Köstüklü, 2003: 9-10);
Sosyal bilgiler dersinin en önemli hedefi iyi vatanda lar n yeti tirilmesidir.
Bunun için konular Sosyal Bilimlerden al naca

gibi, din, ahlak, arkeoloji ve

do a bilimlerinden de al nabilir. Sosyal Bilimlerle u ra an Sosyal
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Bilimcilerin esas i i toplumlarla ilgili yeni bilgi ve fikirler üretmektir. Sosyal
Bilimciler, ayn zamanda iyi vatanda lar n yeti mesi konusuyla, ortaokul
(ilkö retim 2. kademe) ve liselerde okuyan ö rencilere verilecek, ya ad klar
demokratik toplumda yararl olabilecek bir dizi önemli bilgiyle de ilgilenirler.
Sosyal Bilgiler, konu ve temalar

n ö retilmesinde, Sosyal Bilimlerden daha

çok faydalan r; Sosyal Bilimler ise daha çok ayr ayr disiplinler olarak
retilir.
Sosyal Bilgiler daha çok ilkö retimde verilir. Sosyal Bilimler ise ortaö retim
(lise) ve üniversitelerde ö retilir (Köstüklü, 2003: 10).

1.1.5. Sosyal Bilgiler Dersinin Tarihçesi
Sosyal bilgiler e itiminin ne zaman ve nerede ba lad

da kesin olarak

bilinmiyor. Yaln z, "insano lu var oldu u andan itibaren hem fen, hem de sosyal
bilimler e itimi ba lam

r." denebilir çünkü insan; do al ve toplumsal bir ortamda

do ar, büyür, geli ir, ya lan r ve ölür. Bu süreç içinde ona en az ndan yiyecek
bulmak, yemek, içmek, giyinmek, korunmak, savunmak, vb. etkinliklerle ilgili bilgi,
beceri ve duygular kazand r. E er bu bilgi ve beceriler kazand lamazsa, ki i
hayat

sürdüremez. Tüm bu etkinlikler do ada ve bir toplum içinde olmaktad r

(Sönmez, 1997: 7).
nsan, ya amak için hem do an n, hem de toplumun baz ilkelerini ö renmek
zorundad r. Durum böyle ele al
birlikte var olmaya ba lad

nca, "sosyal bilimlerin insano lunun var olu u ile

" ileri sürülebilir (Y ld m, 2006: 12).

Bilinen ilk ve en eski yerle ik toplum Sümerlerdir (m.ö. 10000-4000).
Sümerlerde okul oldu u bilinmektedir. Okulda okuma-yazma, matematik, geometri,
astronom dersleri okutulmu ; ilk harita, yaz ve Sümerceden Samiceye ilk sözlük
onlar taraf ndan haz rlanm ; fakat Sosyal Bilimlerle ilgili hiçbir ders ad na
rastlanmam

r. Böyle olmakla birlikte, devlet düzeninin, toplum hayat

düzenleyen kurallar nda ö retilmi olaca
hangi mala kar

savunulabilir, çünkü bulunan tabletlerde

ne kadar ba ka bir maldan verilece i, suç i leyenlerin hangi
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cezalara çarpt laca

belirtilmi tir. Çin’de ise yüksekö retimde edebiyat, tarih,

tabiat bilgileri okutulmu ; Eski M r ve Perslerde Sosyal Bilimlerle ilgili herhangi
bir ders program na yer verilmemi tir. Fakat onlar nda toplum hayat yla ilgili olarak
ki ilere belli bilgi ve becerileri okutup kazand rd klar söylenebilir. Tarihte ilk kez,
srail Devleti çocuklar na ulusal tarih ve yurtta k bilgisi dersleri okutturmu ; Antik
Roma’da ise Trivial okullar nda okuma-yazma, hesap ve hukuk, gramer okullar nda
mitoloji, tarih, co rafya, hukuk aritmetik, geometri ve felsefe dersleri verilmi tir.
Eski ça e itim sisteminde okutulan Tarih (Çin, srail, Roma), Co rafya (Roma),
Yurtta k ( srail) ve Hukuk (Roma) derslerinin do rudan Sosyal Bilimlerle ilgili
oldu u söylenebilir (Sönmez, 1997: 8).
Bizim e itim sistemimizde, slamiyet’ten sonra slam dininin esaslar na göre
ki i yeti tirilmeye çal lm , bunun yan s ra gelenek ve görene inde kurallar
renciye kazand lm

r. Bu dönemde medreselerde tarih, co rafya, kelam, f

h,

hadis, tefsir, ilm-i hal gibi derslerde okutulmu tur. Bu durum, tüm e itim sisteminde
Fen Bilimleriyle ilgili derslerdeki de

melerin d nda a

yukar

aynen

Cumhuriyet dönemine kadar sürmü tür (Sönmez, 1997: 8).
Sosyal Bilgiler e itimi, ABD’nin 1800’lü y llar n sonlar ile XX. Yüzy n
ba lar nda ya ad

sosyal, ekonomik, kültürel vb. alanlardaki büyük dönü ümün

do urdu u sorunlara çözüm arama kayg ndan do mu tur (Öztürk ve Otluo lu,
2003: 13). Sosyal bilgiler ismi ise ilk kez resmen 1916 y nda ABD’de orta dereceli
okullar n programlar
kullan lm

yeniden düzenlemekle görevli bir komite taraf ndan

r. Ders olarak e itim kurumlar na girmesi ise yine ABD’de 20. Yüzy n

ba lar nda sosyal ya ant

n karma kla mas , toplumsal hayatla ilgili de

menin ve

çat man n artmas ile birlikte gerçekle mi tir (Erden, 1998: 6).

1.1.6. Türkiye’de Sosyal Bilgiler Dersi’nin Geli im A amas
Disiplinler aras bir program yakla

ve bir ders olarak sosyal bilgiler,

Türkiye’de ilk kez 1960’l y llarda benimsenmi tir. Bu tarihten önce, gerek Osmanl
Devleti’nde, gerekse Cumhuriyet Dönemlerinde, bu dersin kapsam na giren
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disiplinler, ilkö retim düzeyinde ayr dersler/disiplinler olarak verilmi tir (Öztürk ve
Otluo lu, 2003: 15)
Osmanl E itim kurumlar nda, sosyal bilgilerin kapsam ndaki disiplinlerden
tarih ve co rafya, birer ders olarak ilk defa, Tanzimat Devrinde okutulmaya
ba lam

r. Bu yolda ilk Türk pedagogu kabul edilen Selim Sabit Efendi’nin büyük

hizmetleri geçmi tir. Çünkü o, bir taraftan bu derslerin tüm ilkö retim okullar nda
okutulmas
yazm

te vik ederken di er taraftan da bunlara ili kin ilk ders kitaplar

r. “Rehnümâ-y Muallimîn” adl eserinde de, bu derslerin özel ö retim

yöntemlerine yer vermi tir (Öztürk ve Otluo lu, 2003: 15)
Cumhuriyetin ilan ndan sonra ise Sosyal Bilgiler Dersi ilkö retim birinci
kademede 1924, 1926, 1930, 1932, 1936, 1948, 1962, 1968, 1989, 1993, 1998
llar nda ve son olarak 2004 y nda de

ikliklere u ram

r. 1924 y nda Tevhid-i

Tedrisat Kanunu ile birlikte tüm okullar n idaresi tek merkezde toplanm

r. Bu

dönemde Latin harfleri kabul edilmi ve tarih ve dil alan nda milli bir amaca
yönelme ba lam

r. lkö retim okullar nda okutulan Tarih derslerinde “Saltanat

tarihi“ yerine Türk medeniyet tarihi merkez olarak al nm

ve haftal k ders saatleri

Tarih ve Co rafya için 2 saat seklinde belirlenmi tir (Akyüz, 1993: 283–284).
1929 tarihli mektepler talimatnamesine, ilkokullar n amac , çocuklar n
topluma uyumlar

sa lamak, milli duygular güçlendirmek, milli, medeni ve insani

fikir ve hislere sahip olmak” gibi ilkeler de eklenmi ve yurt bilgisi besinci s

fta bir

saate dü ürülmü tür (Akyüz, 1993: 300–301).
1948 program nda, milli e itimin amaçlar
vurgulanm

n ilkokulun da amaçlar olaca

ve ö rencilerin yeti tirilmesine yönelik dört ana amaç belirlenmi tir.

Bunlar; toplumsal yönden, ki isel yönden, insan ili kileri yönünden ve ekonomik
hayat yönünden olarak belirlenmi tir. Tarih, co rafya ve yurt bilgisi derslerinin
amaçlar düzenlenmi ve programa “ lkokul, çocuklara milli duygular a lamak
zorundad r; içinde yeti en bütün vatanda lara ayn ülküleri, ayn milli amaçlar
vermek için gerekli bütün bilgileri al kanl klar ilgileri, hizmet arzusunu verecek bir
ekilde kazand rmak” ilkesi de eklenmi tir (Çelenk vd., 2000: 35–63).
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1962 program nda ilkokulun amaçlar
münasebetleri bak
bak

yine ki isel bak mdan, insanl k

ndan, ekonomik hayat bak

ndan ve toplumsal hayat

ndan olarak belirlenmi tir. Bu programla ayr ayr okutulan Tarih, Co rafya

ve Yurtta k Bilgisi dersleri, “Toplum ve Ülke incelemeleri” ad alt nda bir ders
olarak birle tirilmi tir (Güngördü, 2002: 132). Bu dersin amaçlar 1. 2. ve 3.
flarda okutulan Hayat Bilgisi Program

amaçlar yla birlikte verilmi tir. 1962

ilkokul program tasla na paralel olarak, bu dersle ilgili bir kitap bas lmam

r.

Ancak ö retmenler Tarih, Co rafya ve Yurtta k bilgisi kitaplar yla dersleri
lemi lerdir. Ders 4. s

flarda 6 saat, 5. s

flarda ise 5 saat olarak belirlenmi tir

(Sönmez, 1994: 13).
1968 program nda, derslerin i leni i yeniden gözden geçirilmi ve Tarih,
Co rafya ve Yurtta k Bilgisi derslerinin konular birbirine daha yak nla
üniteler meydana getirilmi ve Sosyal Bilgiler dersi, 4. ve 5. s

larak

flarda 5’er saat

okutulmu tur. 1973 ve 1975’te programlarda düzenlemeye gidilmi , ancak, Sosyal
Bilgilerle ilgili dikkat çekici bir geli me olmam
de

r. 1990 y nda yap lan baz

ikliklerle programa Çevre ve Trafikle ilgili olanlar eklenmi tir.
Cumhuriyet döneminde yürürlükte olan daha önceki programlar gibi, 1968

lkokul program da “ilerlemecilik” ak

n etkisindedir. Bu ak ma göre, okul

küçük bir demokratik toplumdur. Ö renciler burada, demokratik hayat için gerekli
bilgi beceri ve tutumlar ö renirler (Öztürk ve Otluo lu, 2003: 17). Ö rencilerin
bunlar ö renebilecekleri mi fer ders de Sosyal Bilgiler dersidir.
1997 y nda sekiz y ll k zorunlu ve kesintisiz ilkö retim uygulamas ile
yap lan Sosyal Bilgiler 4., 5., 6. ve 7. s
renci davran
da

flarda okutulmaya ba lanm

r. Amaçlar

aç ndan ifade edilmi , programda 4., 5., 6., ve 7. s

f ünite

gösteren bir Tablo okutulduktan sonra konular, ana ve alt basl klar halinde

haz rlanm

r.

1997–1998 ö retim y nda yap lan de
program 2004 y nda de
ba lanm

iklikten sonra sosyal bilgiler

tirilmi ve 2004–2005 ö retim y nda uygulanmaya

r. lkö retim Okulu Sosyal Bilgiler Ö retim Program 4. ve 5. S

flarda
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haftada üçer ders saati olmak üzere, her s
ders süresi öngörülerek haz rlanm

f için toplam 36 haftada 108 saatlik bir

r.

Bu dersin e itim ve ö retiminde: etkili ve sorumlu Türk vatanda yeti tirmek
amac yla tasarlanm

Sosyal Bilgiler üniteleri; tarih, co rafya, ekonomi, sosyoloji,

antropoloji, psikoloji, felsefe, siyaset bilimi ve hukuk gibi sosyal bilimler ve
vatanda k bilgisi aç lar ndan çok yönlü olarak ele al nmaktad r. 2004 Sosyal
Bilgiler Ö retim Program nda, e itimde yeni bir yakla
belirtilmektedir. Bu yeni yakla

n benimsendi i

n da yap land rmac k oldu u vurgulanmaktad r.

Son olarak Sosyal Bilgiler Ö retim program 2010-2011 e itim ö retim
nda de

tirilmi . lkö retim 8. S

fta Sosyal Bilgiler dersi kapsam nda okutulan

T.C. nk lap Tarihi ve Atatürkçülük dersi 3 saatten 2 saate indirilmi ve 2008-2009
itim Ö retim y nda kald lm olan Vatanda k ve nsan Haklar Dersi yeniden
8. S

flarda okutulmaya ba lam

r.

1.1.7. Sosyal Bilgiler Dersi Program ve Amac
Milli E itim Bakanl
retmenlerinin kullanmas

taraf ndan okullarda

Sosyal Bilgiler

Dersi

için Prof. Dr. Mustafa Safran editörlü ünde bir

komisyon taraf ndan yaz lan “ lkö retim 6 Sosyal Bilgiler Ö retmen K lavuz
Kitab ”nda Sosyal Bilgiler Dersi program ve amac özetle u ekilde aç klanm

r:

Sosyal bilgiler dersi vizyonu; Türk tarihini ve kültürünü kavram , temel
demokratik de erlerle donanm ve insan haklar na sayg , ya ad

çevreye duyarl ,

bilgiyi deneyimlerine göre yorumlay p sosyal ve kültürel ba lam içinde olu turan,
kullanan ve düzenleyen (ele tirel dü ünen, üretken, do ru, karar veren), sosyal
kat m becerileri geli mi , bilimsel bilgiyi üretirken kulland klar temel yöntemleri
kazanm , sosyal ya amda etkin, üretken, haklar
Türkiye Cumhuriyeti vatanda lar

ve sorumluluklar

bilen,

yeti tirmektir.

Bu dersle ö rencilerin; bilgiye ula ma yollar

ö renmelerine, sorun çözme

ve karar verme becerilerini geli tirmeleri olanak sa layacak

ekilde yeniden
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düzenlenmesine ihtiyaç oldu u dile getirilmektedir. Tüm bu ihtiyaçlar do rultusunda
dünyada ya anan geli melere paralel olarak, ö retim programlar nda yeni
yakla mlar dikkat çeker duruma gelmi tir. Bilginin ta

de eri ve bireyin var

olan deneyimlerini dikkate alarak, ya ama etkin kat
sorun

çözmesini

destekleyici

ve

geli tirici

, do ru karar vermesini,

bir

yakla m

do rultusunda

yap land rmay önemseyen bir geli im göstermektedir. Ö renci merkezli, dolay yla
etkinlik merkezli, sosyal bilgiler aç ndan, bilgi ve beceriyi dengeleyen, ö rencilerin
kendi ya ant lar

ve bireysel farkl klar

dikkate alarak çevreyle etkile imine

imkan sa layan yeni bir anlay hayata geçirilmeye çal lmaktad r.
Bu anlay do rultusunda Sosyal Bilgiler Program ,
1. Her ö rencinin birey olarak kendine özgü oldu unu kabul eder.
2.

rencilerin gelecekteki hayatlar na

k tutarak, bireylerden beklenen

niteliklerin geli tirilmesine duyarl k gösterir.
3. Bilgi, kavram, de er ve becerilerin geli mesini sa layarak, ö renmeyi
renmenin gerçekle mesini ön planda tutar.
4.

rencileri dü ünmeye, soru sormaya ve görü al veri i yapmaya özendirir.

5.

rencilerin fiziksel ve duygusal aç dan sa

kl ve mutlu bireyler olarak

yeti mesini amaçlar.
6. Milli kimli i merkeze alarak, evrensel de erlerin benimsenmesine önem
verir.
7.

rencilerin kendi örf ve adetleri çerçevesinde ruhsal, ahlaki, sosyal ve
kültürel yönlerden geli mesini hedefler.

8.

rencilerin haklar

bilen ve kullanan, sorumluluklar

yerine getiren

bireyler olarak yeti mesini önemser.
9.

rencilerin toplumsal sorunlara kar duyarl olmas

sa lar.

10.

rencilerin ö renme sürecinde deneyimlerini kullanmas na ve çevreyle
etkile im kurmas na imkan sa lar.

11. Her ö renciye ula abilmek için ö renme-ö retme yöntem ve tekniklerindeki
çe itlili i dikkate al r.
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12. Periyodik olarak, ö renci çal ma dosyalar na bak larak ö renme ve ö retme
süreçlerinin ak

içerisinde de erlendirmeye imkan sa lar.

Sosyal bilgiler dersi, demokratik de erleri benimsemi vatanda lar olarak
rencilerin içinde ya ad

topluma uyum sa lamalar

ve ö rencilere bu bilgi

birikimini hayata geçirebilecek donan mlar kazand rmay amaçlamaktad r.
Bilgiyi kullanma, bilgiyi edinmeden daha fazla vurgulanmaktad r. Bilgiyi
renmenin önemi göz ard edilmemekle birlikte, ö renciler bilgiyi problem
çözmede ve anlaml ortamlarda ele tirel dü ünmede kullanmal

r. Beceri ise bilgi

gerektiren ve performans içeren karma k bir eylemdir. Hem bilgi hem beceri k sa
zamanda kolayca ö retilebilir ve ö renilebilir. Fakat yetenek daha geç geli ir ve daha
karma kt r. Bilgi ve becerilerin birle mesi ile yetenek ortaya ç kmaktad r (Safran
ed., 2006: 19).

1.1.8. Sosyal Bilgiler Dersi’nin çeri i ve Di er Derslerle li kisi
lkö retimdeki Sosyal Bilgiler program uygulamas , dördüncü ve be inci
flarda sürerken 1998'deki düzenlemeye göre, alt nc ve yedinci s
getirilmi tir.

flara da

lkö retimin ilk üç y nda ise, bu dersin yerine Hayat Bilgisi

bulunmaktad r. Bir ba ka deyi le, Hayat Bilgisi dersi, Sosyal Bilgiler dersinin
çekirde ini olu turur. Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler dersleri, eski terimle birer
mihver (eksen) ders özelli i gösterirler. Anlat m ve beceriye dayanan öteki dersler
ilk üç s

fta Hayat Bilgisinin, sonraki s

geli ir. Mihver dersler, konu alanlar
bir

bütün olarak

kavramas

flarda da Sosyal Bilgilerin çevresinde

n aralar ndaki ili kiyi ö rencilerin görmesi ve

amac yla

belirlenmi tir.

Dolay yla,

etkinliklerinin düzenlenmesinde, temel kaynak ünite mihver dersten al

ö retim
r ve öteki

derslerde de bu temel ünite istendik amaçlara ula mada konulara kaynakl k eder.
Örne in, be inci s

f Sosyal Bilgiler dersinde "Güzel Yurdumuz Türkiye" ünitesi

lendi i s rada, Türkçe dersinde yurdumuzla ilgili bir iir ya da okuma parças
lenebilir. Matematik dersinde güzel yurdumuzun gölleri, akarsular , nüfusu vb. gibi
konulara yönelik problemler çözülebilir. Müzik dersinde yurdumuzun güzelliklerine
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de inen bir ark ö retilirken, resim dersinde Türkiye'nin bitki örtüsü, iklimi ve etki
alanlar yla ilgili bir resim yapt labilir. Ku kusuz, Sosyal Bilgiler dersinin öteki
derslerle olan bu etkile imi kimi derslerle oldukça fazla, kimi derslerle ise oldukça
azd r. Gere ine ve yerine göre, az ya da çok, bu ili ki ve etkile ime yer verilir.
Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler derslerinde mihver ders yakla
günümüzde de sürmektedir. Kimi e itim çevrelerinde mihver dersin Türkçe olmas
savunulmakta,

öteki derslerin

Türkçenin

çevresinde

yer

almas

gerekti i

vurgulanmaktad r. Ancak kimi çevrelere göre de, ilkö retim ça ndaki çocu un
küresel alg lama özelli i ve yak ndan uza a do ru, çevresinde geli en ya ant
dünyas , Hayat Bilgisi ve bir yerde onun süre i say lan Sosyal Bilgiler derslerinin
mihver dersler olarak benimsenmesini gerekli k lmaktad r. A

da ki ekilde Sosyal

Bilgiler dersinin dü er derslerle ili kisi gösterilmi tir.

Hayat Bilgisi derslerinde ö renilen temel kavram ve bilgiler, yak ndan uza a,
basitten karma

a, somuttan soyuta ilkelerine uygun biçimde, konular bak

ndan

birbirinin önko ulu olma durumuna göre, derinlik ve geni lik aç ndan biraz daha
kapsaml olarak ve gerektikçe yeni konular n da eklenmesiyle Sosyal Bilgiler
derslerinde de y llara göre yo unla arak sürer (Ersan, 1998b: 25-26).
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Sosyal Bilgiler program nda, dersin ünitelerinin y llara/s
da

na bak ld

nda 6.S

flara göre

fta yedi üniteye yer verildi i görülmektedir. Bunlar:

1)Sosyal Bilgiler Ö reniyorum, 2)Yeryüzünde Ya am, 3) pek Yolunda Türkler,
4)Ülkemizin

Kaynaklar ,

7)Elektronik Yüzy l. 7.S

5)Ülkemiz

ve

Dünya,

6)Demokrasinin

Serüveni,

fta da yedi üniteye yer verilmi tir bunlar ise: 1) leti im ve

nsan li kileri, 2)Ülkemizde Nüfus, 3)Türk Tarihinde Yolculuk, 4)Zaman çinde
Bilim, 5)Ekonomi ve Sosyal Hayat, 6)Ya ayan Demokrasi, 7)Ülkeler Aras
Köprüler.
Ünite ba klar dikkatle incelenirse, konular n genellikle Tarih ve Co rafya
alanlar ndan seçildi i söylenebilir. Ancak “Demokrasinin Serüveni” ünitesinde
oldu u gibi kimi konular n Vatanda k Bilgisi a rl kl oldu u görülmektedir.
Ayr ca 2008-2009 E itim ö retim y nda kald lan Vatanda k ve nsan haklar
dersi 2010-2011 E itim ö retim y nda 8.S

flara yeniden getirilmi tir.

Her ünitenin ba nda, o üniteye ili kin de

ik say da özel amaç yer alm

r.

Amaçlar n dile getirili biçimi, E itim Bilimi ve Program Geli tirme ilkelerine
oldukça uygun dü mektedir ve daha çok bili sel, duyu sal a rl kl

r. Amaçlar n

kimilerinin davran a dönü türülmesinde güçlüklerle kar la labilece i ku kusu
vard r. Ayr ca, bütün s
amaç say

flarda, her üniteye ayr lmas gereken ders saati say

ile birlikte programda gösterilmi

n,

olmas , dersi i leyecek olan

retmenlere kolayl k sa lamaktad r.
Ünitelerin say

y llara/s

flara göre de

öngörülen ders say , bir ö retim y

mekle birlikte; her s

fta

için 108 saattir(toplam 36 hafta, haftada 3

saat). Bunun yan nda, ünitelerin yo unluklar na göre belirlenmi olan özel amaçlar n
say

da her ünite için farkl farkl

r (Ersan, 1998b: 27).
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1.2. SOSYAL B LG LER DERS NDE KULLANILAN Ö RET M YÖNTEM
VE TEKN KLER

1.2.1. Sosyal Bilgiler Ö retiminde Yöntem Seçimini Etkileyen Durumlar

Her ö retmenin mesleki birikimi, deneyimi ve becerisi ile ilgili olabilecek
metot seçiminde farkl tercih ve yatk nl klar olabilir. Bu ayn zamanda ö retmenin
tekni i ile de ilgilidir. Örne in baz ö retmenler s

fta tart ma ba latt klar zaman,

baz lar , soru-cevap yöntemini kullanarak, bir di eri de takrir yani düz anlat m
yöntemini kulland

nda ba ar sa

yor olabilir.

Zaman faktörü ve fiziksel ortamda metot seçiminde çok etkili olabilmektedir.
Yeni, modern metotlar, klasik metotlara oranla daha fazla zamana ve daha farkl
ortamlara ihtiyaç duyarlar. Ders ö retmenlerine hangi metodu daha fazla
kulland klar soruldu unda klasik metot cevab al
modern metotlar n çok zaman ald
mevcut

fiziki

ortam n

modern

r ve bunun sebebini de “Yeni,

süre aç ndan ekonomik olmad
metotlar n

uygulanmas

ve

güçle tirdi ini”

söylemektedirler (Büyükkaragöz ve Çivi, 1998: 76). Okullarda u andaki mevcut
fiziki ortam n yeterli olmad

Konya’da 04-06 A ustos 2010 tarihleri aras nda

düzenlenen 18. Milli E itim

ûras “E itimde 2023 Vizyonu

l Ön Haz rl k

Çal mas ” raporu sekizinci sayfas nda “Okul/kurumlar n mimari yap lar

ve

donan m standartlar ça n ihtiyaçlar na cevap vermemektedir” eklinde belirtilmi tir
(18.Milli E itim ûras 2010).
Metot tercihini etkileyen bir ba ka faktör ise ö renci grubunun büyüklü üdür.
Modern metotlar ö renci grubunun çok az say da ö renciden olu mas
gerektirmektedir.
Metot tercihinde konunun özelli i de çok önemlidir.

lenen baz konularda

gezi ve gözlem yapma, tart ma ya da tarih dersindeki baz konularda oldu u gibi
anlatma metodunun uygulanmas gerekli olabilir.
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Metot tercihinde çok önemli bir ba ka nokta ise ö rencide geli tirmek istenen
niteliklerdir. Örne in, beceri kazand rmay gerektiren bir konuda, yaparak ya ayarak
renme metodu önem ta yabilir.
Yukar da say lan sebeplerin yan nda “ö renci grubunun özelli i, program n
niteli i, ö renci grubunun tutumlar , öretmenin ki ili i, s

f atmosferi” gibi

sebeplerde ö retim metodunu etkileyen etmenler aras ndad r (Büyükkaragöz ve Çivi,
1998: 76-77).
Sosyal Bilgiler dersinde kullan lan ba ca ö retim metotlar

unlard r: Düz

anlat m, soru-cevap, problem çözme, gösteri, gözlem gezisi, rol oynama yöntemi,
örnek olay incelemesi, grup tart mas yöntemidir.
retmenlerden, sosyal bilgiler dersinde ö rencilere istenen beceri ve
davran lar kazand rabilmeleri için, bu yöntemlerin yan s ra di er genel ö retim
yöntemlerini ve bu derse ait özel ö retim yöntemlerini de bilmeleri ve kullanmalar
da önemlidir.

1.2.2. Sosyal Bilgiler Dersinde Yararlan lan Araç ve Gereçler
Sosyal bilgiler dersinde ö retimi desteklemek amac yla birçok araç ve
gereçten faydalan lmaktad r. Ö retim araç ve gereçlerinin iyi tasarlanm

olmas

renmeyi artt ran önemli bir faktördür. “Araç ve gereçlerin, ö retimde çoklu
renme ortam sa lad klar

; ö rencilerin farkl ö renme ekillerine ve ö renme

ihtiyaçlar na yard mc oldu unu, ö rencilerin dikkatlerini çekmek için bu araçlar n
önemli oldu unu ve hat rlamay kolayla rd
zamandan tasarruf sa lanabilece ini, s

” e itimcilerin tamam

,

fa getirilmesi imkans z olan eyleri düzenli

bir biçimde gözlem yapma imkan sa lad
kolayla rd

, soyut eyleri somutla rd klar

ve içeri i basitle tirerek anla lmas
bilmekte ve kabul etmektedir. Farkl

materyallerin geli tirilmesi ve geli tirilen bu materyallerin sosyal bilgiler
retmenleri taraf ndan da s
önemlidir (Kan: 2006: 541).

fta kullan lmas dersin etkinli ini artt rmada bir hayli
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Sosyal Bilgiler dersi konular

ö renmelerinde ders ö retmenlerine büyük

görevler dü mektedir. Bunlar n en önemlilerinden birinin etkili ve verimli bir s
ortam

f

n haz rlanmas oldu u söylenebilir. Bunu sa lamak için ö retmenlerin

retim araç gereçlerini etkin olarak kullanmalar gerekmektedir.
retmen, ö retime yapaca

katk lar dikkate alarak dersi planlarken uygun

retim araçlar ve materyalleri kullanmay da planlamal
kullan lmas

r; çünkü derste araç gereç

n birçok yarar vard r. Bu yararlardan baz lar unlard r:

- Ö retimi ö renciler için ilginç hale getirir,
- Ö retmenin görevlerini kolayla

r,

- E itimin niteli ini art r,
- Ö rencilerin dersi daha iyi anlamas
- Soyut konular somutla

sa lar,

r,

- Ö retimi çe itlendirir,
- Zaman tasarrufu sa lar,
- Güvenli gözlem imkân sa lar,
- Hat rlamay kolayla

r,

- Ö renme kaynaklar

ço alt r.

retimde kullan lacak araç gereçlerin seçimi de çok önemlidir. “Ö retim
araç gereçlerinin seçimini etkileyen birçok faktör vard r. Bunlar: ö retimin hedefleri,
retim yöntemi, ö renci özellikleri (görsel-i itsel tercihleri, ö renme düzeyleri, vs.),
retim ortam (büyüklü ü, araç-gereç kullan

na elveri lili i), araçlar n özellikleri,

gereçlerin tasar m özellikleri, ö retmenlerin tutumlar , becerileri ve maliyet, zaman,
elde edebilme gibi s
etkilemektedir.

rlamalar ö retimde kullan lacak araç gereç seçimini
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Sosyal Bilgiler dersinde yararlan labilecek ders araç gereçlerinin say
rland rmak mümkün de ildir. Bu derste kullan labilecek araç gereçlerden baz lar
ekilde s ralanabilir:
- Bilgisayar, televizyon, video, sinema, radyo, ses yürütücü,
- Ders kitab , yard mc kitap, ansiklopedi, dergi, gazete, çe itli metinler,
- Foto raf, resim, karikatür, grafik, ema, levha, poster, afi , fla kartlar,
- Gerçek e ya, süs e yalar , giysi, kal nt lar, paralar vb.,
- Görüntülü ve sesli kaset, CD,
- Harita, atlas, elektrikli harita, kabartma harita, kavram haritas , soy a ac ,
- nternet,
- Karatahta, pazen tahta, manyetik tahta, bülten tahtas , cam ve beyaz tahta,
- Kaynak ki iler,
- Kesit, yeryüzü ekilleri kabartmas , kroki, plan,
- Kum masas , kum havuzu,
- Maket, manken, modeller (dünya, gezegenler vb.),
- Oyuncak, kukla, yapboz, bulmaca,
- Prospektüs, bro ür vb.,
- Pusula, termometre, barometre, rüzgârgülü ve oku,
- Saat, takvim, tarih ve co rafya eridi,
- Tepegöz, yans

(projektör), slayt,
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Sosyal Bilgiler dersi için yukar da say lan ö retim teknolojilerinin d nda
farkl ders araç gereçleri de vard r. Ayr ca ö retmenler kendileri de çe itli araç
gereçler tasarlayarak derslerde bunlardan yararlanabilirler.
retmenlerin mesleklerinde ba ar

olabilmesi için e itimde kullan lan araç

gereçlerin neler oldu unu bilmeleri önemlidir. Ö retmenlerden, Sosyal Bilgiler
dersinde ö rencilere istenen beceri ve davran lar kazand rabilmeleri için, çe itli
retim yöntemlerinin yan s ra bu yöntemlere uygun ö retim teknolojilerini de
bilmeleri ve kullanmalar beklenir. Bu nedenle bran ö retmenlerinin bu derste
kulland klar ders araç gereçlerini kullanma durumlar

n incelenmesi ve ortaya

koyulmas önem kazanmaktad r (Ta kaya ve Bal, 2010: 3-5).
Günümüzde bilgisayarlar n, görsel ve i itsel araçlar n ö retim alan nda
kullan lmas ö retmenin görev ve sorumluluklar

azaltmam aksine art rm

r. Bu

nedenle hangi alan olursa olsun ö retmen olarak görev yapacak ki ilerin
yeti tirilmeleri s ras nda temel bilgisayar okur-yazarl

, internet ve ö retim

materyalleri haz rlama konusunda e itilerek mezun olmalar sa lanmal
gereçlerin teorik faydalar ne olursa olsun, bunlar n kullan

r. Araç-

belirli düzeyde bilgi ve

beceriyi gerektirir. lkö retim okullar

n bir ço unda pahal pek çok ö retim araç-

gereci

ö retmenler

bulunmakta,

kullan lamamaktad r.

fakat
Yaz

bunlar

tahtas ndan bilgisayara

taraf ndan
kadar

yeterli
birçok

s kl kta

araç-gereç

retmene yard mc olarak sunulmaktad r. Oysa baz ö retmenlerin elindeki basit bir
arac bile kullanmaktan çekindi i gözlenmektedir. Bunun bir nedeni, ö retmenlerin
bunlar , mezun olduklar ö retmen yeti tiren kurumlarda belli bir beceri düzeyine
sahip olacak s kl kta kullanma f rsat bulamamalar
retmenlerin mesleki motivasyonlar

r. Bir ba ka nedeni ise,

n dü ük olmas na paralel olarak, yeni

retim teknolojileri konusunda kendilerini geli tirmeye istekli olmamalar

r.

retmenlerin farkl materyallerin güçlü ve zay f yönlerini tan malar , en etkin
materyalleri seçmede ve kullanmada ö retmenlerin en büyük yard mc

olacakt r.

Etkin kullan lmayan e itim araç-gereci en yüksek teknolojiye uygun olarak
haz rlansa bile etkililik derecesi istenen düzeyde olamaz. Ayr ca e itim arac
ba ar z olarak kullan ld

zaman, tüm çal malar olumsuz yönde etkilemekte ve
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itimdeki ba ar düzeyini dü ürmektedir. E itim alan nda yap lan ara rmalarda
elde edilen sonuçlara göre, yeterli nitelik ve niceli e sahip olan araç-gereçler yerinde
ve zaman nda kullan ld klar taktirde, hem konular daha kolay anla lmakta, hem de
kazan lan bilgiler daha kal

olmaktad r. Böylece verim artacak ve ö retimin kalitesi

de yükselecektir (Bekta vd., 2009: 21)
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2.BÖLÜM
TAR H VE SOSYAL B LG LER ARASINDAK
2.1. TAR

N SOSYAL B LG LER

NDEK YER

2.1.1. Tarih Nedir?
Arapça kökenli olan tarih kelimesi; branice ay görmek anlam na gelen
“verrehe” kökündendir ve hadiseleri Sami kavimlerdeki ay takvimini kullanmak
suretiyle bir takvime ba lamak, yani ferdi vakalar tarihlendirme esas na dayanan
kronolojik bir tasnif anlam na gelir (S.Uçar, 1997: 39).
Tarih ilmindeki ilk çal malar; Bodrumlu Herodotos’un insano ullar
yapt klar

n zamanla unutulmamas için ya ad klar

kaleme almas yla ba lam

n

, gördüklerini ve duyduklar

r, lakin Herodotos edindi i tüm bilgileri hiçbir ele tiri

süzgecinden geçirmeden aktard

için kulland

yönteme “hikayeci tarih” denilmi

ve pek güvenilmemi tir (Yalç n, 2004: 2-3).
Tarihi olaylar devaml ak ve hareket halinde olup, bir zincirin halkalar gibi
sebep sonuç ili kisi içinde bir birlerini takip ederler. Yani tarihi bir olay, kendinden
sonraki bir olay n sebebi, kendinden önceki bir olay nda sonucu durumundad r. Bu
sebep sonuç ili kisi kesintisiz olarak devam edip gider.

te bu olaylar n sebep sonuç

ili kisi içinde aç klanmas , tarihi, bir ilim haline getirmektedir. Öte yandan geçmi e
ait bilgiler ara

r, toplan r, düzeltilir ve ortaya konulurken ilmi tenkit ve ilmi

metodun belirli kurallar na uyulmas da tarihe ilim niteli i kazand rmaktad r.
nsan topluluklar

n, bütün faaliyetleri, geçirdikleri geli me safhalar ve

aralar nda geçen her türlü olaylar tarihin konusunu olu turur. Dünya yarat ld

ndan

beri önemli önemsiz, büyük küçük, say z olaylara ve durumlara sahne olmu tur.
Bütün bunlar tarih ilminin konu alan içine girmi olsa da pek ço u ilgilenilecek
kadar önemli de ildir. Tarih ilmi, bunlar aras ndan an lmaya de er olanlar yani
toplum hayat na birinci derece etki etmi olanlar seçer.
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Tarih kavram

n tan

birçok kitapta genel olarak: “Geçmi te meydana

gelen olaylar , yer ve zaman göstererek, sebep-sonuç ili kisi içerisinde ara

p,

tarafs z ve belgelere dayanarak bu güne aktaran bilim dal ” (Çebitürk, 2005: 250)
olarak yap lsa da, bu bilimi a

daki ekilde tan mlayanlarda olmu tur:

Tarih geçmi teki olaylar ; yer, zaman ve failleri göstererek kaynaklara dayal
olarak sebep-sonuç ili kisi içerisinde inceleyen bir bilim dal
12). Tarihin bilinen en yayg n tan

r (Köstüklü, 2003:

budur.

Amerikal tarihçi Turner tarihi “geçmi ten bize ula an, günümüzde ortaya
kan tenkidci ve yorumcu bir anlay la incelenen kal nt lar” eklinde tarif eder
(Kütüko lu, 1994: 1).
Prof. Dr. Tuncer Baykara ise tarihi: “her zaman ya anan hayat n geçmi
zaman içindeki bir kesitidir” ve “geçmi zamanda ya anan hayat n bütün yönleriyle
tetkik ve tasviridir” demektedir (Baykara, 1996: 4).
Türk Dil Kurumu’nun haz rlam

oldu u Türkçe Sözlükte tarih terimi:

“Toplumlar , milletleri, kurulu lar etkileyen hareketlerden do an, olaylar zaman ve
yer göstererek anlatan, bu olaylar aras ndaki ili kileri, daha önceki ve sonraki
olaylarla ba lant lar
kendi iç sorunlar

, kar

kl etkilenmeleri, her milletin kurdu u medeniyetleri,

inceleyen bilim” eklinde ifade bulmu tur (TDK Türkçe Sözlük,

2005: 1907).

2.1.2. Tarihin Konusu
Tarih, insan faaliyetleri sonucu ortaya ç kan olaylar ve sosyal ya ay lar
konu edinir.
Tarihin konusu insan olmakla birlikte bireyden çok toplumlarla ilgilidir;
ancak tarihin olu mas nda genel ve özel artlar vard r. Genel artlarda her olayda
ayn bak

aç

ile de erlendirme yap labilir, fakat özel artlarda her olay kendi
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içinde kendine özgü

artlar na göre ele al nmal

insano lunun geçmi te yapt

r. K sacas tarihin konusu

i lerin bütünüdür (Bahar, 2004: 3).

Tarihçilerin gerçe i sevmeleri ve gerçe i aramalar gerekir. Hakikati yazmaya
çal mak tarihçinin asli görevidir. Tarihçiler bir konu hakk nda yaz yazmadan önce,
yazaca

konu ile ilgili neredeyse tüm kaynaklara bakmak zorundad rlar. Kendi

önyarg lar

dikkatle gözden geçirmeli ve bunlar n gerçe i etkilememesi için

ellerinden geleni yapmal
al p kendi önyarg lar

rlar. Tarihçilerin kaidesi “bir konunun bütün yönlerini ele

bir kenara b rakmak” eklinde olmal

r (Çal k, 2006: 11).

Ba ka bir ifadeyle tarih, bir olaylar dizisini de il, insanlar n dü üncelerinin
ifadesi olan ve zamanla ortaya ç kan olaylar ; insanlar n yönlendirdi i sosyal
gelenekleri konu edinir. Bunlar

ekillendiren kanunlar bulmay , geli me-çökü ;

tekamül-yozla ma art ve safhalar

aç kl a kavu turmay vazife edinir (Kütüko lu,

1994: 2).
nsanlar farkl ruh yap lar na sahiptir ve tarihi olaylar n meydana gelmesinde
insanlar n ruhi hallerinin rolleri bulundu u da inkar edilemez. O halde tarihçi, sadece
fikirlere ilgi duymay p, bu fikirlerin içindeki duygu ve heyecan n köklerine de
inmelidir. Ancak insanlar, farkl ruh yap lar na sahip olduklar için, her yeni vak ada
meydana gelen olay da farkl k gösterir. Fertlerin farkl psikolojik yap lar gibi,
toplumlar n da farkl psikolojik yap lar vard r. Tarihçinin toplum psikolojisini de
gözden uzak tutmamas gerekir. Tarihçi inceledi i toplumla o toplumun içinde
bulundu u mekan aras ndaki ba lant

da hiçbir zaman gözden kaç rmamak

mecburiyetindedir. Mekandan soyutlanm

bir toplum dü ünülemeyece i gibi böyle

bir tarih yaz lmas da dü ünülemez (Kütüko lu, 1994: 3).
nsanlar taraf ndan meydana getirilen tarihi olaylar n her birinde genel ve özel
sebepler söz konusudur. Genel sebepler, her olayda göz önünde bulundurulmas
gereken hususlard r. Özel sebeplere gelince, bunlar, olaydan olaya de

en artlard r.

yi bir tarihçinin vazifesi ise, bunlar n her ikisine birden gerekli önemi vererek
inceleme yapmakt r (Kütüko lu, 1994: 3).
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Günümüzde ise tarihin konusu denilince yaln zca geçmi te meydana gelen
hadiseler de il ayn zamanda tarih bilgisi, tarih ara rmalar , tarihin tasviri ve tarih
ilmi kastedilmektedir (Yalç n, 2004: 3).

2.1.3. Tarih Biliminin Faydalar
Büyük ö retmen olan “tarih”i iyi dinledi imiz söylenemez. Uzun y llar o
retmenin derslerinden faydalanmad k. O canla ba la insanlara hatalar
do rular
kt

,

anlatmaya çal p, yap lan hatalar n bir daha yap lmamas için sesi

nca ba

rken insanlar lüzumsuz i lerle u ra an ö renciler gibiydiler

(Apuhan, 2005: 9).
Ünlü Osmanl Tarihçisi Ahmet Cevdet Pa a Tarih lminin faydas

“Tarih

ilmi, herkese, vükelâ ve devlet adamlar na geçmi teki gizli ve sakl olaylar ö retip
duyurmak ve bütün dünyaya ait menfaatlere dönük olarak, halk n okuyup,
de erlendirece i ve yönetici devlet adamlar nca da el üstünde tutulan, menfaatleri
çok bir fendir.” (Cevdet, 1983: 25) diye tarif eder.
Tarih gerçektende insanlar n geçmi teki hatalardan ders ç karmas

ve

gelecekte bu hatalar tekrar etmemesi için çok güzel bir yol gösterici ve rehberdir.
Ayr ca sadece hatalardan ders ç karmak de il ecdad n yapm

oldu u büyük i lere

bakt kça yeni u ra lara at lmak için kendisinde güç bulmas bak

ndan da tarih

renmenin önemi inkar edilemez.
Her devletin kendi vatanda lar na milletinin tarihini, devletinin kurulu unu,
kurucular

, devletin yönetim biçimini ö retmesi her bak mdan faydal , gerekli ve

zaruri bir çabad r. Bu, milli tarih bilincinin olu mas için gerekli bir davran

r

(Akda ve Ayd n, 2005: 7). Bu sebeple tarih bilmek milletle me sürecinde büyük rol
oynar, “Milletini manevi ba larla birbirine ba layabilmek, onlara birbirini
sevdirebilmek, ortak paydalar etraf nda toplayabilmek, ayn hedef ve istikamete sevk
edebilmek için tarihi olmayan milletler bile efsaneler uydurmakta, suni tarihler
ortaya ç karmaktad rlar.” (A.Uçar, 2008: 16).
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Ünlü tarihçimiz, merhum Osman Turan tarih bilmenin faydas hakk nda öyle
der: “Tarih bir milletin haf zas gibidir. Haf zas olmayan insan ne ise, tarihi
bilmeyen insanda odur.” (Öztuna, 1988:50).
Tarih toplumlarda ahlak bilincini olu turup, manevi de erlerin geli mesinde
de rol oynar. Bireyde ait oldu u toplumun, üzerinde ya ad

topraklar n geçmi ini

renme iste ini ortaya ç kar r (Kütüko lu, 1994: 5).
Do anay’a göre ise tarih; insanlar n zihnini e itir ve ki iler empati kurma
becerisi kazand r. Dünyada meydana gelen siyasal, sosyal, kültürel ve ekonomik
olaylara çözüm bulmak için tarihsel bir bak aç
nsanlar n geçmi e ait ya anm

sa lar (Do anay, 2003: 31).

olaylar ve olgular günümüz de erler

sistemiyle anlamland rmalar ve bu noktadan hareketle geleceklerini ekillendirmek
durumunda olmalar ya ant lar

çeli kili bir süreç haline getirmektedir. Bu durum

bireylerin ve toplumlar n, tarihe ve tarih bilincine olan ihtiyac

daha da önemli

lmaktad r. Bu ba lamda tarih, toplumlar n kimliklerinin olu mas süreçlerinden
biridir.
Tarih, insanl

n sosyal ve siyasal konularda do ru karar vermesini sa lar.

Bunun içindir ki eskiden bütün hükümdarlar, tarih okurlar ve çocuklar na da
okuturlard . Çünkü yönetim için gerekli olan bilgiler, en çok tarih sayesinde
bilinebilir. nsanl
bilmek, yar
yar

n yar

için en iyi tahminleri tarihçiler yapar çünkü bugünü

sezmek ve tahmin edebilmek için yeterli de ildir, insan n ve insanl

n

bilmesi ve sezmesi için gereken, dünün bilinmesidir. Dünü bilmek ise ancak

tarih sayesinde mümkün olabilmektedir. Büyük milletlerin hayat nda tarih, çok daha
önemli bir yere sahiptir. Çünkü tarih sayesinde geleceklerini planlay p, bunu çok
daha ba ar

bir ekilde gerçekle tirebilirler (Baykara, 1996: 5-6).

Tarih üç boyutlu bir alemin (dün, bugün, yar n) bir boyutunu te kil eder.
Hayat dünden gelmekte, bugünü ya amakta ve ayn zamanda yar na da gitmektedir.
nsan an ya ad

için bugünü çok iyi bilebilir. Fakat onun en önemli merak , yar n

yani gelecektir. Yar

tahmin etmekse düne bakmakla, geçmi ten ders ç karmakla
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mümkündür. Dün, yani tarih çok iyi bilinirse, bugününde yard

ile yar n için bir

eyler tahmin edilebilir ve ç kar mlarda bulunulabilir (Baykara, 1996: 7).
Tarih, di er ilimlerdeki geli meleri takip edebilme bak

ndan da fayda

sa lar. Sosyal Bilimlerdeki gibi Tabiî Bilimlerdeki geli melerde tarihin usulleri
kullan larak tespit edilirler. Sosyal ve Siyasi Bilimler de tarihe büyük ihtiyaç
duyarlar. Çünkü, bu bilimlerde t pk tarih gibi insano lunun faaliyetlerini konu
edinmi lerdir. Bu sebeple de birbirlerine tesir eder; hemen hemen ayn dili
konu urlar (Kütüko lu, 1994: 5).
Tüm bu sebeplerden dolay tarih, toplumlar kayna ran, ona güç veren
unsurlar n ba nda gelen ve insanlar n vazgeçemeyece i bir bilim dal

r.
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3.BÖLÜM
SOSYAL B LG LER DERS K TAPLARINDA TAR

AHS YETLER

3.1.1. Sosyal Bilgiler Ders Kitaplar na Genel Bir Bak
Milli E itim Bakanl

’na ba

komisyon taraf ndan haz rlanan 6. ve 7. s

, Mustafa Safran editörlü ündeki bir
f Sosyal Bilgiler ders kitaplar

genel

olarak ele alacak olursak u ekildedir:
6. S

f Sosyal Bilgiler ders kitab nda toplam 7 ünite 41 konu, 7. S

f Sosyal

Bilgiler ders kitaplar da yine 7 ünite ve 33 konudan olu maktad r. Her ünitenin
ba nda büyük bir ünite ba

, bu ba

n alt nda ise üniteye haz rl k sorular yer

almakta olup, ünitelerin sonunda da ünite de erlendirme sorular bulunmaktad r.
Üniteye haz rl k sorular , klasik “esse” tipi sorulardan, ünite de erlendirme sorular
ise; do ru yanl , çoktan seçmeli ve esse tipi sorulardan olu maktad r. Ayr ca her
ünite de erlendirmesinin sonunda, ünite boyunca verilen bilgilerin maddeler halinde
bir özeti olan “Neler Ö rendik” adl bir bölüm ve ö rencilere o ünite ile ilgili
okuyabilecekleri kitap tavsiyesi yapan “ imdi okuma zaman ” adl bir k m
bulunmakta olup, sadece kitap adlar na yer verilmi tir.
Her iki ders kitab

n sonunda da sözlük, kronoloji cetveli, kaynakça, Türkiye

idari haritas ve Türk Dünyas haritas bulunmaktad r. Ders kitaplar gerek kapaklar ,
gerek iç sayfalar olsun görsel aç dan çok renkli tasarlanm

r. Her konunun ba nda

bir soru yer al p hemen ard ndan konuya, bazen bir anekdot ile girilmi bazen de
hayali kahramanlar kullan lm

r. Ders kitaplar foto raf, minyatür, gravür, karikatür

ve çe itli illüstrasyonlar içermektedir. Bunlar n alt nda konu ile ilgili farkl soru
tipleri vard r. Kitap sayfalar genelde iki sütun eklinde haz rlanm

r. Ö rencilerin

konuyu i lerken peki tirmeleri amac yla “Ö renci Çal ma Kitab ”nda çözece i
sayfalar

gösteren küçük numaralar bulunmaktad r. Sar

rakamlarla gösterilen bu sayfa numaralar
kitab ibaresi yer almaktad r.

zemin içinde siyah

n alt nda ise mavi bir ok içinde çal ma
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3.2. SOSYAL B LG LER DERS ÜN TELERE GÖRE KONU DA ILIMI
6. ve 7. S

f Sosyal Bilgiler dersinde ünitelere göre konu da

u

ekildedir:

3.2.1. 6.S

f Sosyal Bilgiler Dersi Ünitelere Göre Konu Da

1.ÜN TE
Sosyal Bilgiler ö reniyorum, Yeni okul ve yeni f rsatlar, Bilimsel ara rma
yap yorum,

Haklar

z,

sorunlar

n

Cumhuriyeti’nin etkin ve sosyal vatanda

çözümünde

anahtard r,

Türkiye

m, Atatürk ve Sosyal Bilimler.

2.ÜN TE
Yeryüzünde ya am, Dünya’y ke fediyoruz, Dünya ka t üzerinde, Dört
mevsim Türkiye, Dört mevsim, De

ik yerler, farkl ya amlar, Geçmi ten günümüze

yerle me, Kimler geldi kimler geçti ?
3.ÜN TE
pek yolunda Türkler, Do u ile Bat aras nda köprü, lk Türk Devleti,
Yaz tlardaki uygarl k, Uygarl a ad

verenler, slamiyet do uyor, Cebeli Tar k’ n

iki yakas , Türklerin yeni ya am , Orta Asya’dan Anadolu’ya, Geleneklerimiz,
göreneklerimiz.
4.ÜN TE
Ülkemizin kaynaklar , Nereden nereye ?, Ayran içelim, Vergim bana
dönüyor, Enerji kaynaklar bize emanet, Çay n hikayesi, Mesle imizi seçerken.
5.ÜN TE
Ülkemiz ve dünya, Dünyan n neresindeyiz?, Ald klar
Kültürler aras köprü, Birlikteyiz.

z satt klar

z,
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6.ÜN TE
Demokrasinin serüveni, Demokrasi ile, Ya ayan demokrasi, Belgelerin dili,
Temel haklar

z, E itli e do ru.

7.ÜN TE
Elektronik yüzy l, Ya am n içinde Sosyal Bilimler, lerlemenin s

yoktur,

p ve yard mla ma, Korsana hay r, Hayatta en hakiki mür it ilimdir.

3.2.2. 7.S

f Sosyal Bilgiler Dersi Ünitelere Göre Konu Da

1.ÜN TE
leti im ve insan ili kileri, leti im “benimle” ba lar, Merakl gözler TRT’de,
Özgürlükler üzerine panel yap yoruz, Atatürk ve ileti im.
2.ÜN TE
Ülkemizde nüfus, Nerelerde ya yoruz?, Niçin say yoruz ?, Devlet vatanda
el ele, Merhaba doydu um toprak, Yerle me ve seyahat özgürlü ü.
3.ÜN TE
Türk tarihinde yolculuk, Anadolu, anayurt, Kurulu , Osmanl Devleti yeni
ba kentinde, Farkl kültürler bir arada ya ad , Yolumuz Sivas’a dü tü, Etkiledik,
etkilendik ama nas l ?, Seyyahlar n gözünden Osmanl Kültürü, Yenilikler ve
Osmanl Devleti.
4.ÜN TE
Zaman içinde bilim, Bulu lar n serüveni, Söz uçar, yaz kal r, Bilim miras ,
De

im ve geli im.
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5.ÜN TE
Ekonomi ve sosyal hayat, Toprak ana, Devletler nas l geli ir ?, Kol gücünden
makine gücüne geçi , Hiç bitmeyen destek, Nas l e itim gördüler ?, Mesle im nas l
seçmeliyim ?
6.ÜN TE
Ya ayan demokrasi, Kurultaydan meclise, Cumhuriyet’in bekçilerine,
Yönetim’in özü, Çevre yasas , hükümetlerin tasas , zci daima haz rd r.
7.ÜN TE
Ülkeler aras köprüler, ki kur un ve milyonlarca kay p, Dünyada neler
oluyor?, Neden ya atmal

3.3. TAR

z?

AHS YET NED R?

Tarihi ahsiyet kavram

tan mlamadan önce ahsiyet kavram

n tan

vermekte fayda vard r.
ahsiyet, Türk Dil Kurumu’nun yay nlam oldu u Türkçe Sözlükte: “Ki ilik,
belirgin özellik, de erli ki i” (TDK Türkçe Sözlük, 2005: 1843) anlamlar
ta maktad r. Yaln z Türk Dil Kurumunun yay nlam
“Tarihi

ahsiyet” kavram

ayr ca aç klanmam

r.

oldu u Türkçe Sözlükte
nternet üzerinden arama

motorlar nda yap lan aramalarda da, edebi ahsiyet, Müslüman ahsiyet, hükmi
ahsiyet, manevi ahsiyet gibi terimlerin birçok aç klamas varken “Tarihi ahsiyet”
kavram

n net olarak bir aç klamas bulunmamaktad r. Bu durumda Tarihi ahsiyet

kavram

kendimiz tarif edecek olursak öyle bir ifadede bulunulabilinir:

Tarihi ahsiyet: “Tarihi olaylar n içinde aktif olarak rol alan, tarihsel olaylar n
olu umuna katk da bulunan veya bu olay gerçekle tirerek günümüzde etkisi devam
eden, geçen zaman içinde adlar unutulmam hüviyetlerdir” denilebilir.
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Yapm oldu umuz tan mda önemle üzerinde durulan nokta tarihi ahsiyetin,
vukuu bulan ve ehemmiyeti olan olaylar içinde bizzat aktif olarak bulunmas
hususudur. Küçük bir örnekle aç klamak gerekirse; Lale Devri’ni sona erdiren
isyandaki Patrona Halil bir tarihi ahsiyettir, fakat o ahsiyetin yan nda yer alan
isyanc lar n tamam tarihi ahsiyet de ildirler. Buradaki ayr m, Patrona Halil’in
isyan n öncüsü olmas , olay n gerçekle mesini dü ünüp bu konuda harekete geçmesi,
yani mevcut olaya büyük bir katk sa lamas hususu ve bu olay kay t alt na al

rken

ki inin de kay t alt na al nmas durumudur.

3.4. 6.SINIF SOSYAL B LG LER DERS K TABINDA ADI GEÇEN TAR
AHS YETLER VE ALANLARI
Milli E itim Bakanl

na ba

bir komisyon taraf ndan haz rlanan ve

editörlü ünü Prof. Dr. Mustafa Safran’ n yapt

6.S

f Sosyal Bilgiler ders

kitab nda 65 tarihi ahsiyetin ad yer almaktad r. Bu tarihi ahsiyetlerin mensup
olduklar alanlara göre say lar u ekildedir: 31 tane devlet yöneticisi, 9 tane filozof
ve psikolog, 7 tane bilim adam , 5 tane edebiyatç , 5 tane e itimci, 2 tane arkeolog, 2
tane tiyatrocu, 1 tane dilbilimci/filolog, 1 tane ziraatç , 1 tane matematikçi, 1 tane
Pilot.
Say lar verilen tarihi ahsiyetlerin mensup olduklar alanlara göre adlar ise
daki gibidir:

3.4.1. Devlet Yöneticileri
Hammurabi, Kral Midas, Karun, II.Bayezid, O uz Ka an, Metehan, Atilla,
Bilge Ka an, stemi Yabgu, lteri Ka an, l Bilge Hatun, Buku Han, Hazreti
Muhammed Aleyhisselam, Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti
Ali, Harun Re it, Memun, Satuk Bu ra Han, Gazneli Sultan Mahmut, Gazneli Sultan
Mesut, Tu rul Bey,Sultan Alparslan, Romanos Diogones (Romen Diyojen),
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Melik ah, Sultan II. Abdülhamid, Kral I. John, Kanun-i Sultan Süleyman, Fatih
Sultan Mehmed, Mustafa Kemal Atatürk.

3.4.2. Psikolog ve Filozoflar
Burhan Toprak, Ayhan Songar,Mümtaz Turhan Aristo, Eflatun, Sokrates,
Montesqieu (Monteskiyö), Rousseau (Russo), j.Locke (Luk).

3.4.3. Bilim Adamlar
Biruni, Muhammed Gazali, Johan Gutenberg, Frank Libby, Albert Einstein,
Richard Feynman, Alexander Fleming.

3.4.4. Edebiyatç lar
Homeros, Yusuf Has Hacip, Sadi, Ömer Hayyam, Enveri.

3.4.5. E itimciler
Halil nalc k, Adnan Ötüken, Ay e Afetinan, Nizamülmülk, Nasrettin Hoca.

3.4.6. Arkeologlar
Jale nan, Halet Çambel

3.4.7. Tiyatrocu
Muhsin Ertu rul, George Bernard Shaw.
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3.4.8. Co rafyac
Piri Reis

3.4.9. Dilbilimci/Filolog
Wilhem Thomsen

3.4.10. Ziraat Mühendisi
Zihni Derin

3.4.11. Matematikçi
Harezmi

3.4.12. Pilot
Sabiha Gökçen

3.4.13. 6.S
6.S

f Sosyal Bilgiler Dersinde Tarihi ahsiyetlerin

leni i

f Sosyal Bilgiler ders kitab nda 66 tane tarihi ahsiyetin ad geçmektedir

bu ahsiyetlerin adlar na ve hangi alanla me gul olduklar na yukar da de inmi tik.
imdi de bu ahsiyetlerin ders kitab nda nas l i lendi ine bakaca z.
6. S

flar n Sosyal Bilgiler ders kitab

n birinci ünitesinin ilk konusu: Yeni

Okul ve Yeni F rsatlar konusudur. Bu konuda ele al nm bir tarihi ahsiyet yoktur.
Burada sadece yeni bir okulun aç lmas
konusu üzerinde durulmu tur. Ders kitab

n insanlara ve bölge halk na neler kataca
n ilk tarihi ahsiyeti yine birinci ünitenin

ikinci konusu olan Bilimsel Ara rma Yap yorum ba kl

konu içinde yer

almaktad r. Burada yer alan tarihi ahsiyet Prof. Dr. Halil nalc kt r.
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1916 y nda stanbul’da do an Halil nalc k halen ya amaktad r. Bu yüzden
çal maya Halil nalc k’ n halen hayatta oldu u için konuya al

p al nmamas

konusunda bir tereddüdün ard ndan, birçok Sosyal Bilgiler ö retmeni ile yap lan
isti areler sonucu al nmaya karar verilmi tir. Çünkü halen hayatta da olsa Prof. Dr
Halil nalc k büyük bir e itimci ve tarihçidir. Özellikle Osmanl tarihi üzerinde
yapm oldu u çal malar onu önemli bir tarihçi k lmaktad r.
Bilimsel ara rma yap yorum adl konuda, Prof. Dr. Halil nalc k ile Göktu
adl bir ö rencinin yapt
Göktu

görü me anlat lmaktad r. Konunun ba lang ç sayfas nda

ile Halil nalc k’ n bir foto raf mevcuttur. Burada Göktu

bilimsel ara rma basamaklar

Prof. Dr. Halil

nalc k’ta bu konu hakk nda ayr nt

adl ö renci

nalc k’a sormakta ve Halil

olarak ö renciye bilgi vermektedir. Konunun

ba tan sona kadar bu ekilde devam etmesine kar n sadece 19. Sayfada ki küçük
mor renkli bilgi kutucu unda Prof. Dr. Halil nalc k ile ilgili u bilgi yer almaktad r:
"Prof. Dr. Hail nalc k
Dünyaca ünlü tarihçimiz Halil nalc k 1916’da stanbul’da do du. Meslek
hayat na mezun oldu u Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Co rafya Fakültesinde
ara rma

görevlisi

olarak

ba lad .

1986’ya

kadar

Amerika’da

Chicago

Üniversitesinde tarih dersleri verdi.
ngilizce, almanca, Frans zca, Arapça, farsça ve talyanca dillerini bilen
nalc k, halen Bilkent Üniversitesinde görev yapmaktad r.
Osmanl

mparatorlu u’nun Ekonomik ve Sosyal Tarihi, Fatih Devri

Üzerinde Tetkikler ve Vesikalar, Osmanl

mparatorlu u Klasik Ça (1300-1600)

Halil nalc k’ n önemli eserlerinden birkaç

r.”

6.S

f Sosyal Bilgiler ders kitab

n Birinci Ünitesinin ikinci konusunda

(sayfa:19) ad geçen Halil nalc k hakk nda verilen bilgiler ö renciyi bilgilendirme
niteli ine sahip olmas na ve tarihçimizin bir foto raf eklenerek ö rencilerin
zihninde bir siluet olu turmas na ra men yeterli de ildir. Burada verilen bilgiler
sadece ezber düzendedir. Konuda Bilimsel ara rma yap rken takip edilmesi
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gereken basamaklar üzerinde durulmaktad r ve bu basamaklar sadece maddeler
halinde s ralanm

r. Halbuki burada bilgi notunda ad geçen Halil nalc k’a ait

eserlerden bir tanesin ele al narak en az nda bahsedilen basamaklar n nas l yap ld
somut bir ekilde gösterilebilir böylece yazar n kitaplar hakk nda da ö rencilere
daha ayr nt

bilgi verilebilirdi. Bunun d nda kitab n di er sayfalar nda da Halil

nalc k’tan hiçbir al nt yap lmam

r bu durum kitab n sonunda yer alan kaynakçaya

bak nca da gözükmektedir.
Bilimsel Ara rma Yap yorum ba kl konuda ad geçen bir di er tarihi
ahsiyetimiz ise Milli Kütüphane’nin kurucular ndan biri olan Adnan Ötüken’dir.
Adnan Ötüken hakk nda da sadece kütüphanecilik konusunda e itim almas için yurt
na gönderildi i ve Milli Kütüphane’nin kurulmas nda büyük eme inin
geçmesinden bahsedilmekte olup çok fazla ayr nt

bir bilgi verilmemi tir.

Birinci ünitenin Atatürk ve Sosyal Bilimler adl son konusunda ele al nan
tarihi ahsiyetler ise Mustafa Kemal Atatürk, Burhan Toprak, Jale nan ve Ay e
Afetinan’d r.
6.S

f Sosyal Bilgiler ders kitab

n ikinci ünitesinin “Dünya Ka t

Üzerinde” adl 2.konusunda bahsedilen tarihi ahsiyetimiz büyük co rafyac ve ünlü
denizcimiz Piri Reis’tir. “Dünya Ka t Üzerinde” adl konu esas itibariyle bir
co rafya konusu olmu olsa da konunun giri inde Piri Reis’ten bahsetmesi yatay
kayna kl k aç ndan önemlidir.
“Dünya Ka t Üzerinde” adl konu iki sayfadan olu maktad r. lk sayfada
(sayfa: 36) Piri Reis’in çizmi oldu u ünlü Dünya Haritas yer almakta ve hemen
alt nda da Piri Reis hakk nda u bilgilere yer verilmi tir:
“Piri Reis’in haritas , ceylan derisi üzerine renkli olarak özenle çizilmi olup
21 parçad r. Üzerinde rüzgar gülü bulunan harita çe itli bölgelerde ya ayan
hayvanlar

da göstermektedir. Haritan n dikkat çekici özelliklerinden biriside

Afrika’n n bat ndaki yerlere verilen adlard r. Örne in: Ak Burun, Ye il Burun ve
l Burun gibi. Haritan n bir ba ka özelli i de çe itli kaynaklardan ve o günün
gözlemcilerinden faydalan lmak suretiyle meydana getirilmi

orijinal bir eser
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olmas

r. 1918 y nda ke fedilen Antarktika k tas

n detayl anlat

nda çizildi i san lan bu haritada bulunmas na pek çok tarihçi
rt

rm

n 1513
r. Daha da

olan ise Grönland Adas ’n n iki ayr adac k halinde gösterilmesidir. Bu

durum ancak 1966 y nda yap lan ara rmalarla tespit edilebilmi tir. Piri Reis’in
çizdi i harita tak

n günümüzde sadece bir parças bize ula

r ve stanbul

Deniz Müzesi’nde bulunmaktad r.”
Görüldü ü üzere burada Piri Reis’in çizmi oldu u harita üzerinde oldukça
ayr nt
anlat

bir bilgi verilmi tir. Özellikle Antarktika K tas

n ve Grönland Adas

nda verilen bilgiler Türk Denizcili inin ve Co rafyac

kadar geli mi oldu unu göstermesi bak

n

n o dönemde ne

ndan önemlidir. Bu anekdotta Piri Reis’in

haritas üzerine yeteri kadar bilgi verilmi olmas na ra men Piri Reis hakk nda ise
neredeyse hiç bilgi verilmemi tir. Halbuki ö rencilerin Piri Reis’in çizmi oldu u
haritay ve özelliklerini bilmesi kadar Piri Reis’in ahs
padi ah zaman nda ya ad

ve hangi devirde, hangi

da bilmesi ehemmiyet arz eder. Piri Reis’in büyük bir

Türk denizcisi oldu undan, Sultan II. Bayezid’in Akdeniz’de korsanl k yapan
denizcileri Osmanl

Donanmas ’na kat lmaya ça rmas

Osmanl Donanmas ’na kat ld
de ilk k lavuz kitab

yazd

üzerinde hiç durulmam

üzerine 1494 y nda

ndan ve Kitab- Bahriye ad yla dünya denizcili inin
ndan da bahsedilmesi gerekti i halde bu mevzular

r buda ö rencide bilgi eksikli ine sebebiyet vermektedir.

renci Piri Reis’in çizmi oldu u haritay görünce tan yacak fakat Piri Reis
hakk nda ise bir malumat bulunmayacakt r. Özellikle Kitab- Bahriye adl eserine
muhakkak ki ayn konu içerisinde de inilmesi gerekmektedir.
2. Ünitenin 7. Konusu olan “Kimler Geldi Kimler Geçti” adl konuda
ilkça larda

Anadolu

ve

Mezopotamya’da

lenmektedir. Burada ele al nan devletler ise

kurulmu

uygarl klar

konusu

unlard r: Sümerler, Babiller,

Asurlular, Hititler, Frigyal lar, Lidyal lar, yonlar ve Urartular. Bu konuda ad geçen
sekiz devletten sadece dört tanesinde tarihi ahsiyetlerin ad geçmektedir. Tarihi
ahsiyetlerin adlar

n geçtikleri devletler ve o ahsiyetlerin isimleri ise unlard r:

Babil Devleti’nde Hammurabi, Frigya Devleti’nde Midas, Lidya Devleti’nde Karun,
yon Devleti’nde ise Homeros ad geçen tarihi ahsiyetlerdir. Ad geçen bu tarihi
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ahsiyetlerin üç tanesi devlet yöneticisi bir tanesi ise (Homeros) airdir. Di er
devletlerin ise sadece kurulduklar bölgeden, uygarl k tarihine katk lar ndan ve
günlük hayatlar ndan bahsedilmi tir.
Babil Kral Hammurabi’den bahsedilirken onun tarihte ilk yaz
yapmas ndan ve çok sert kanunlar

anayasay

n olmas ndan bahsedilmektedir. Yapm oldu u

kanunlar ifade edilirken “Göze göz, di e di ” ifadesine yer verilmi tir. Hatta konu
içerisinde Kral Hammurabi temsilen u ekilde konu turulmu tur: “Ben Babil Kral
Hammurabi’yim… ilk anayasay yapt m, göze göz, di e di kural

savunuyorum.”

Bunun d nda yine ayn sayfada (sayfa 51) sa üst kö ede mor bir bilgi kutucu unda
Hammurabi’nin haz rlam oldu u kanunun bir maddesi u ekilde verilmi tir: E er
bir adam bir tarlay i lemek için kiralar, fakat tarlada arpa yeti tirmezse bu durum
ispatland

nda tarlay kiralayan ki i biti ik kom usunun ürünü oran nda arpay tarla

sahibine verecektir.” Burada verilen bilgilerle ve Kral Hammurabi’nin temsili
konu mas ile ö rencilere Babillerde k sas uygulanmas

n oldu u kavrat lmaya

çal lmaktad r. Kral Hammurabi’nin isminin geçti i bir di er yerde 6.Ünitenin
3.Konusu olan “Belgelerin Dili” adl konudur. nsan haklar
anlat ld

n geli im sürecinin

bu konuda tarihte ilk anayasay yapan Hammurabi’nin “Sus” ehrinde

bulunan kabartma heykel foto raf na yer verilmi tir. Bu kabartman n 1902 y nda
bulundu u ve kabartmada Hammurabi’nin adaletin temsilcisi Sama ’tan yasalar
yazma konusunda yetki al rken gösterildi i yazmaktad r.
“Kimler Geldi Kimler Geçti” adl konuda ele al nan ikinci tarihi ahsiyet
Frigya

Kral

Midas’t r.

Konunun

ba nda

Frigya’dan

bahsedilirken

“Her

dokundu unu alt na çeviren Kral Midas’ n ülkesi” eklinde ve konunun içerisinde de
Kral Midas’ n e ek kulaklar ndan bahsedilmektedir. Bunun d nda Kral Midas
hakk nda ba ka bilgi yer almamaktad r. E ek kulakl Midas’ n hikayesi konu
içerisinde çok k sa bir ekilde ele al nmas na ra men yeterli de ildir çünkü hikaye
çok üstünkörü anlat lm

r burada yap lmas gereken ya bu hikaye daha ayr nt

bir

ekilde kitaba al nmal yada sadece “Her dokundu unu alt na çeviren” gibi “e ek
kulakl Midas” eklinde k saca ad verilmelidir. Ama aslolan hikayenin tamam

n
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ele al nmas

r çünkü bu mitolojik konular ö rencilerin ilgisini çekmekte bu

durumda konunun anla lmas

kolayla rmaktad r.

Yine ayn konuda ele al nan di er iki ahsiyet Lidya Kral Karun ve yonlu
air Homeros’tur. Bu iki tarihi ahsiyete çok k sa ekilde de inilmi tir.
Lidyal lar anlat rken, sayfan n sa nda (sayfa 55), Frans z ressam
Claude’nin (Klod) çizdi i Karun’un bir köylüden vergi al rken gösteren temsili resmi
yer almakta ve resmin alt nda ki soruda da “Dilimizde s kça kullan lan “Karun kadar
zengin” ifadesi hangi durumlarda kullan r?

eklinde bir soru bulunmaktad r ve

bunun d nda Karun hakk nda hiçbir bilgiye yer verilmemi tir. Halbuki Karun’un
hazinelerinin bir k sm

n halen günümüzde U ak Müzesi’nde sergilendi inden ve

bu müzenin y l boyunca turistler taraf ndan ziyaret edildi inden umumiyetle
bahsedilmesi gerekmektedir. Çünkü bu durum ülkemizin kültürel zenginliklerinin
renciler taraf ndan tan nmas bak

ndan önem arz eder.

Yukar da da bahsedildi i gibi yonlar anlat rken air Homeros’tan sadece bir
cümle ile bahsedilmi ba ka hiçbir ayr nt verilmemi tir o cümle ise udur: “Yunan
ve Avrupa uygarl

n temelini, benim ülkemde yeti en Homeros gibi bir çok

sanatç ve bilim adam atm

r.”

Kitab n 3.Ünitesi olan “ pek Yolunda Türkler” adl ünitenin “Do u ile Bat
Aras ndaki Köprü” adl konusunda esas itibari ile Orta Asya’dan ba layarak
Avrupa’ya ula an pek Yolu temas üzerinde durulacaksa da konunun giri inde
Osmanl Padi ahlar ndan Sultan II. Bayezid’in ad k saca geçmektedir. Ülkemizin en
önemli ticaret merkezlerinden olan Bursa’da bulunan Koza Han’ n 1492 y nda
Sultan II.Bayezid taraf ndan yap ld

bilgisi verilip daha sonra ana konuya devam

edilmi tir. Zaten bu konu Orta Asya’da kurulan Türk Devletlerini anlatmaya bir
haz rl k niteli indedir.
6.S

f Sosyal Bilgiler ders kitab nda Osmanl Sultanlar ndan sadece dört

tanesinin ad geçmekte olup bunlar: Sultan II.Bayezid, Fatih Sultan Mehmet, Kanuni
Sultan Süleyman ve Sultan II.Abdülhamid’dir. Bunun d nda ba ka hiçbir Osmanl
padi ah

n ad geçmemektedir. Sultan II.Bayezid ad na yukar da de indik. Bunun
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nda Fatih Sultan Mehmet’in ad 6.Ünite’nin 4.Konusu olan “Temel Haklar

z”

konusunda Bosna Hersek’in fethinden sonra Fatih’in Bosnal din adamlar na verdi i
ahitnameden al nan bir bölümde geçmektedir. Kanun-i Sultan Süleyman’ n ad
6.Ünitenin 3.Konusu olan “Belgelerin Dili” adl konuda geçmekte olup Amerika
Birle ik Devletleri, Temsilciler Meclisi’nin salonunda dünyan n en büyük
hukukçular

n foto raflar

n yan nda Kanuni Sultan Süleyman’ n da portresinin

bulundu u yazmaktad r. Sultan II. Abdülhamid’in ad ise 5.Ünitenin 3.Konusu olan
“Kültürler Aras Köprü” ba kl konuda geçmekte olup Sultan’ n demiryollar na
verdi i önem üzerinde durulmaktad r. (Burada Osmanl sultanlar

n adlar na yer

verilirken kitaptaki s ralama de il kronolojik s ralama takip edilmi tir).
pek Yolunda Türkler adl ünitenin ikinci, üçüncü ve dördüncü konusunu Orta
Asya Türk devletleri olu turur. Bu devletler ünite içinde, lk Türk Devleti (Hunlar),
Yaz tlardaki Uygarl k (Göktürkler), Uygarl a Ad
ana ba k alt nda toplanm

Verenler (Uygurlar) eklinde 3

r. Bu konularda isimleri geçen tarihi ahsiyetler ise

unlard r:
lk Türk Devleti adl konu i lenirken, Asya Hun Devleti hakk nda bilgi
verilmi tir.

Bu

konu

içerisinde

O uz

Ka an,

Mete

Han ve

Atilla’dan

bahsedilmektedir. Buradaki en büyük eksiklik Asya Hun Devleti’nin bilinen ilk
hükümdar olan Teoman’dan hiçbir ekilde bahsedilmemi olmas

r. Bu durum

görülen en büyük ve en önemli eksiklik olarak göze çarpmaktad r. O uz Ka an’dan
bahsedilirken özellikle O uz Ka an Destan üzerinde durulmu destandan baz
al nt lar yap lm

ve O uz Ka an’ n M.Ö. 209-174 y llar aras nda hükümdarl k

yapan Mete Han olabilece inden bahsedilmi tir. Mete Han’dan bahsedilirken ise
Türk kara ordusunun kurucusu oldu u. Askeriyedeki onlu sistemi bularak emrindeki
orduyu onba , yüzba

ve binba

eklinde birliklere ay rd

ndan ve bu askeri

te kilatlanman n günümüzde halen birçok devlet taraf ndan kullan ld

ndan

bahsedilmektedir. Bunun d nda günümüz Kara Kuvvetleri Komutanl

’n n

brövesinde M.Ö. 209 tarihinin yazd

ö rencilere foto rafla gösterilerek Türk

ordusunun kurulu unu Mete Han’a ba lamas bak

ndan önemlidir. Mete Han’ n

onluk sistemi kurmas ndan bahsedilirken babas Teoman ile giri ti i mücadele
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üzerinde durulmas konunun ö renciler taraf ndan dikkatini çekebilirdi fakat bu
konuya da hiç de inilmemi tir. Halbuki bu olay, yani Mete Han ile babas Teoman
aras ndaki mücadele kitapta k sada olsa anlat lsayd hem Mete Han’ n onlu sistemi
nas l kurdu u ö renciler taraf ndan -konu somutla

ld

için- daha iyi anla lacak

hem de kitapta büyük bir eksiklik olarak görülen Teoman Han’ nda ad geçecek,
dolay yla ö renciler taraf ndan bu hükümdar

zda ö renilmi olacakt .

Konu içerisinde Asya Hun Devleti anlat rken k sada olsa Avrupa Hun
Devleti’ne de de inilmi

ve burada Atilla’da bahsedilmi tir. Burada Atilla’n n

Avrupa Hunlar ’na en parlak dönemini ya att
“Tanr ’n n K rbac ” unvan

ndan ve Avrupal lar n Atilla’ya

vermelerinden bahsedilmektedir. Bunun d nda çok

fazla ayr nt ya girilmemi tir. Bu durum ö rencide baz bilgilerin eksik ö renilmesine
sebebiyet vermektedir. Atilla ile ilgili neredeyse hiçbir bilgi verilmeden ö rencilere
öyle bir soru yöneltilmi tir “Avrupal lar Atilla’ya Tanr ’n n k rbac

ad

vermi lerdir. Neden acaba?” bu soru ö rencilere yöneltildi i zaman ö rencilerin
vermi olduklar genel cevap “ac mas z olu u için, kötü birisi oldu u için, insanlara
ac lar çektirdi i için vb.”

eklindedir.

üphesiz ki burada anlat lmak istenen

rencilerin verdi i cevaplar de ildir. Lakin 6. S
somut i lemler döneminden ç
burada yaz

f ö rencileri henüz yeni yeni

p soyut i lemler dönemine geçmeye ba lamas ndan,

olan cümleleri moda mod dü ünmekte buda konunun yanl

anla lmas na sebebiyet vermektedir. Oysa “Avrupal lar Atilla’ya Tanr ’n n K rbac
diyorlar. Neden acaba?” sorusundan önce Atilla’n n Avrupa’da birçok devleti kendi
devletinin topraklar na katt

ndan hareketle cevap istenilebilirdi.

Göktürk Devleti’nin anlat ld

“Yaz tlardaki Uygarl k” adl konuda ise ad

geçen tarihi ahsiyetler: Bilge Ka an, Kül Tigin, Vezir Tonyukuk, stemi Yapgu,
lteri Ka an, l Bilge Hatun ve Wilhem Thomsen d r.
Burada T KA’n n yürütmü oldu u “Türk An tlar Projesi” kapsam nda Bilge
Ka an’ n hazinelerinin bulunmas ndan bahsedilmi ayr ca Bilge Ka an, Kül Tigin ve
Vezir Tonyukuk’un bengü ta lar (kitabeler) üzerinde durulmu tur. Bengü ta lardan
bahsedilirken, ta lar n hangi y llarda dikildi i, kimler ad na dikildi i, Bilge Ka an ile
Kül Tigin’in karde oldu u ve Tonyukuk’un da onlar n veziri oldu u vurgulanm
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ayr ca Orhun Yaz tlar ’ndan al nt larda yap lm

r. Orhun alfabesinin Türklerin ilk

alfabesi oldu u vurgulanan konuda bu alfabeyi 1893 y nda Wilhem Thomsen’ n
çözdü ü de belirtilmi tir. 6.S

f ö rencileri için burada verilen bilgiler hem ya lar

itibariyle hem de bulunduklar s

f itibariyle yeterli durumda gözükmektedir.

stemi Yabgu’dan bahsedilirken ise stemi Yabgu’nun pek Yolu hakimiyeti
için Sasaniler’e i birli i teklif etti i, hatta Sasani hükümdar ile anla mak üzere elçi
gönderdi i fakat Sasani mparatorunun anla maya yana mamas üzerine, stemi
Yabgu’nun da Bizans mparatoru ile ittifak yapt

üzerinde durulmu tur. Yaln z bu

blgiler verilirken yap lan al nt lar n kaynakças dipnotta verilmemi tir. Bizans ile
yap lan ittifak üzerine Bizans elçilerinin

stemi Yabgu’yu çad nda ziyaretini

gösteren temsili bir resimde sayfan n alt taraf na eklenmi tir (sayfa 70).
lteri Ka an ile l Bilge Hatun’un isimleri ise Bilge Ka an yaz ndan al nan
bir bölümde geçmektedir. Yap lan al nt da “Tanr ’n n istemesi ile lteri Ka an ile l
Bilge Hatun’un tahta ç kmas ndan” bahsedilmekte böylece ö rencilere “Kut”
anlay

da kavrat lmaktad r.
Uygur Devleti’nin i lenmi oldu u “Uygarl a Ad

Verenler” adl konuda l

Bilge Ka an ve l Bilge Hatun isimli bir devlet yöneticisi ile onun e inden söz
edilmi se de buradaki Bilge Ka an ad ve Bilge Hatun bir isim de il unvand r.
Çünkü Terhin abidesinden yap lm olan al nt da bu aç kça anla lmaktad r bu al nt
u ekildedir: “Atad Tanr bolmu il etmi Bilge Ka an (olarak) atad . l Bilge Hatun
(olarak) atad …” burada bahsedilen bir di er tarihi ahsiyette “Buku Han”d r.
Gerçekte efsane bir hükümdar olan Buku Han’ n burada da Göç Destan ’ndan
yap lm

bir al nt içinde ad geçmektedir. Bunlar n d nda Uygur Ka anlar

n

yapm olduklar fetihlerden yada faaliyetlerden bahsedilmemi tir.
3.Ünite’nin 5.Konusu olan “ slamiyet Do uyor” adl

konuda

slam

Peygamberi Hazreti Muhammed aleyhisselam ve dört halife (Hazreti Ebubekir,
Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali (r.a.)) üzerinde durulmu tur. Konu genel
olarak

slamiyet

öncesi

Arabistan’daki

dönem,

Hazreti

Muhammed’in
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Peygamberli inin bildirili i, Mekke’den Medine’ye hicreti, Hazreti Muhammed
zaman nda yap lan sava lar ve Dört Halife’yi konu almaktad r.
unu belirtmek gerekir ki
anlat lamam

slamiyet’in do

u burada aç k olarak

r. slamiyet öncesi dönem çok k sa bir ekilde, çizilmi olan bir

karikatür ile anlat lmaya çal lm bu karikatürde 610 y nda Mekke’de düzenlenen
Ukas Panay

tasvir edilmi tir. Karikatürde putlara tap ld

çat malar n meydana geldi i, fal oklar na bak ld

, kabileler aras

, köle al m sat

yap ld

konusu üzerinde durulmu tur. Karikatürün hemen alt nda ise slamiyet konusu u
ekilde ba lamaktad r: “Ayn y l ticaret ve Kabe’den dolay bir din merkezi olan
Mekke’de yeni bir din olan “ slamiyet” do du”. Konunun bu ekilde ba lamas
uygun görmüyoruz. Allahüteala taraf ndan gönderilen bir din olan slamiyet’in
“ticaretten dolay ” diyerek s

bir ifade kullan lmas yanl

olur. Hazreti Muhammed’in, Cahiliye Döneminde yapm
annesinin, babas

n, dedesinin ve amcas

anla lmaya da sebep
oldu u faaliyetlere,

n isimlerine, Hira Da

Nur

Ma ara’s nda inzivaya çekilmesi ve Cebrail a.s. ile ilk kar la mas na hiç
de inilmemi tir. Sadece sayfan n alt nda (sayfa 76) çok küçük bir bilgi
kutucu undan Hz. Muhammed ile ilgili sadece u bilgiler yer almaktad r:
Hazreti Muhammed (571-632) Mekke’nin ileri gelen kabilelerinden birine
mensuptur. Dedesi ve amcas
insanlar n güven ve sayg
Allah taraf ndan

vahiy

nançlar ndan dolay

taraf ndan yeti tirildi, Peygamberli inden önce

kazanm ve “emin” s fat alm
gönderilince
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Mekke’de ya amas

ya nda

r. Hazreti Muhammed

peygamberli i

bildirildi.

güçle ince Medine’ye hicret etti.

Medine’de Peygamber, komutan ve devlet ba kan olarak slam Devleti’ni kurdu”.
Bu k sa bilginin hemen ard ndan Hazreti Muhammed’in Hicret’ine geçilmi tir. Zaten
Hicret konusu da çizilmi olan bir harita ile gösterilmi tir. Halbuki bilgi kutucu unda
Hazreti Peygamberin ticaret ile u ra

yazmakta fakat ticarete Hazreti Hadice ile

evlenmeden önce onun kervan na ba kanl k etmesi ile ba lad

ndan söz

edilmemektedir. Bunun d nda dedesi ve amcas taraf ndan yeti tirildi i yaz lm
fakat babas
ayr ld

n daha kendisi do madan annesinin ise alt ya nda iken hayattan

ndan, babas

n ad

n Abdullah, annesinin ad

n Amine, dedesinin ad

n
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Abdulmuttalip, dedesinden sonra kendisine bakan amcas

n ad

n Ebu Talip

oldu undan bahsedilmemi tir. Bu da Hazreti Muhammed hakk nda verilen bilgileri
çok s

ve çok yetersiz b rakm

r. Ö renciler burada yer alan bilgilerle inand klar

dinin peygamberi hakk nda yeteri kadar bilgi sahibi olamayacaklard r. Din Kültürü
ve Ahlak Bilgisi Dersinde bu konular n ö retilmesi gerekti ini savunanlar olsa da,
tarihin ak

de

tiren çok önemli bir olay olan slamiyet’in do

peygamberi hakk nda üphesiz ki Sosyal Bilgiler dersinde de ayr nt
gerekirdi. Çünkü slamiyet’in do

u tüm insanl

u ve onun
bilgi verilmesi

ilgilendiren bir husustur.

Yukar da da belirtildi i üzere Hazreti Muhammed’in Mekke’den Medine’ye
Hicret’i bir harita ile gösterilmi olup ard ndan Hazreti Muhammed’in sa

nda

yap lm sava lardan bahsedilmektedir. Konuda bahsedilen sava lar ise Bedir Sava ,
Uhud Sava

ve Hendek Sava ’d r. Hendek Sava

anlat rken Selman- Farisi’den

de bahsedilmi tir. Yaln z Hayber’in fethi ve bilhassa Mekke’nin Fethi üzerinde
nedense hiç durulmam

r. Özellikle Mekke’nin Fethi slam tarihi aç ndan çok

önemlidir. Mekke’nin fethi konusunun b rak n anlat lmas

ad dahi konu içerisinde

geçmemektedir. Kitab yazan komisyonun bu konuyu dikkate alarak kesinlikle
Mekke’nin fethi konusunu kitaba dahil etmelidirler.
Dört Halife döneminde ise Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman
ve Hazreti Ali’nin yapm

oldu u faaliyetlere yer verilmektedir. Hazreti Ebubekir

döneminde Kur’an- Kerim’in kitap haline getirildi inden, Hazreti Ömer döneminde
Hicri takvimin kabul edildi i ve Kudüs’ün al nd

ndan, Hazreti Osman döneminde

br s Adas ’n n fethinden, Hazreti Ali döneminde ise slam dünyas nda meydana
gelen hadiselerden bahsedilmektedir.
6. S

f Sosyal Bilgiler ders kitab

ki Yakas ” adl

n 3. Ünitesinin 6.Konusu “Cebelitar k’ n

konudur. Bu konuda Emevi ve Abbasi Devleti dönemi

anlat lmaktad r. Her iki konuda da çok fazla tarihi ahsiyete yer verilmemi tir.
Özellikle Emevi Devleti anlat rken hiçbir tarihi

ahsiyetten bahsedilmemi

Abbasiler dönemi anlat rken ise “Harezmi” hakk nda k sa bir bilgi kutucu u
verilmi “Hârûnürre îd ve o lu Memun’un” ise sadece isimleri zikredilmi tir.
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Harezmi’nin Abbasi Halifesi Memun’un daveti üzerine Ba dat’a geldi i ve
cebir alan nda eser yazan ilk Müslüman Türk bilgini oldu u üzerinde durulmu tur.
“Hârûnürre îd ve o lu Memun döneminde, Ba dat kenti bir bilim ve kültür merkezi
durumuna geldi.” “Adana-Osmaniye kara yolunun 80.km.’ sinde bulunan M.Ö. 4.
Yüzy la ait oldu u bilinen Toprakkale, 786 y nda Abbasi Halifelerinden
Hârûnürre îd

taraf ndan

siyah

ta larla

yeniden

yapt lm

r”

eklinde

bahsedilmektedir.
Ayn

ünitenin 7. Konusunda Karahanl

Devleti ve Gazneli Devleti

anlat lmakta olup bu konunun ad “Türklerin Yeni Ya am ” eklinde ifade edilmi tir.
Konunun bu

ekilde isimlendirilmesinin sebebi Karahanl Devleti ile beraber

Türklerin slamiyet’i kabul etmesinden kaynaklanmaktad r. slamiyet’i kabul edip
devletin resmi dini haline getiren Satuk Bu ra Han’d r. Satuk Bu ra Han
menk besinden yap lan bir al nt ile Han’ n ba ndan geçen bir olaydan sonra nas l
slam dinini seçti i anlat lmaktad r. Ayr ca Karahanl Devleti dönemimde ya am
olan Ka garl Mahmud ve Yusuf Has Hacip hakk nda da bilgilere yer verilmi tir.
Ka garl Mahmud’un 1072 senesinde yazmaya ba lad
Divanü Lügati’t Türk’ü nas l yazd
yap lm

anlat lm

Türklerin ilk sözlü ü olan
ve sözlükten baz

al nt lar

r. Ka garl Mahmud’un çizmi oldu u ve kitab na ekledi i Türk Dünyas

haritas hakk nda da k sa bir bilgi verilmi ve bu haritan n küçük bir foto raf da
gösterilmi tir. Yusuf Has Hacip’ten bahsedilirken ise Ka garl Mahmud ile ayn
dönemde Karahanl Devleti s
duyaca
yazd

rlar içinde ya ad

ve bir insan n hatat nda ihtiyaç

tüm bilgileri kapsayan ve Kutadgu Bilig (mutluluk bilgisi) ad nda bir kitap
ndan bahsedilmektedir.
Gazneli Devleti i lenirken Sultan Mahmud ve Sultan Mesut’un saraylar na

devrin en büyük bilim insanlar

ve sanatç lar

toplad klar ndan bahsedilmi tir.

Ayr ca Gazneli Mahmud’un slamiyet’i yaymak için Hindistan’a yapt

seferlerden

ve bu seferlerinden dolay Abbasi Halifesi’nin kendisine “Sultan” unvan verdi i
bilgisi de yer almaktad r. Bu durumun kitapta yer almas Hindistan’da ya ayan
Müslümanlar n varl

ve günümüzdeki Pakistan Devleti’nin bilinmesi bak

ndan

önem arz eder. Gazneli Devleti’nde bahsedilen di er bir ahsiyette Biruni’dir.
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Biruni’den bahsedilirken yüksek Fen Bilgilerine sahip oldu u kendisinden sonra
gelecek Fen Bilimcilere yol gösterici oldu u, fizik, astronomi, matematik, t p,
eczac k ve jeodezi alan nda birçok eser verdi inden söz edilmi tir. Ayr ca Sultan
Mahmud’un “Saray

n en de erli hazinesi” dedi i ve Biruni’nin ya ad

verdi i hususu önemle vurgulanm

ça a ad

r.

Bu konunun yaz lmas nda yap lan en büyük hata s ralamada bir kar kl k
bulunmas

r. öyle ki: “Türklerin Yeni Ya am ” ana ba

n alt nda 3 alt ba k

bulunmaktad r. Birinci alt ba kta Karahanl Devleti anlat lm

r. Ard ndan Gazneli

Devleti’ne geçilmi ve bu devlet hakk nda bilgi verildikten sonra “De erli Miras”
ad nda yeni bir alt ba k at lm ve bu ba k içinde Karahanl Devleti içinde ya am
olan Ka garl Mahmud ve Yusuf Has Hacip hakk nda malumat verilmi tir. Halbuki
bu ba k alt ndaki konu ba lant

n kopmamas için Karahanl Devleti anlat ld ktan

hemen sonra verilmeli ard ndan Gazneli Devleti’ne geçilmeliydi. Ayr ca Yusuf Has
Hacip’in yazm

oldu u Kutadgu Bilig (mutluluk bilgisi) adl kitaptan “bir insan n

hayat nda ihtiyaç duyaca

tüm bilgiler”i içeren kitap eklinde bahsedilmi olup bu

kitab n

bir

ayn

durulmam

zamanda

siyasetname özelli inin

de

oldu u

hususunda

r.

3.Ünite’nin bir di er konusu olan “Orta Asya’dan Anadolu’ya” adl konuda
ad geçen tarihi ahsiyetler: Tu rul Bey, Nizamülmülk, Muhammed Gazali, Ömer
Hayyam, Sadi, Alparslan, Romanos Diyogones (Romen Diyojen), Sultan Melik ah
ve Enveri’dir.
Konu Büyük Selçuklu Devleti’ni ve onun hangi bölgelerde hüküm sürdü ünü
anlatmaktad r. Burada ad geçen ilk tarihi ahsiyet Tu rul Bey’dir. Tu rul Bey’in
1040 Dandanakan Sava ’ndan sonra devletin ba na geçti i ve ad na hutbe okutup
para bast rmak suretiyle ba ms zl

ilan etti i anlat larak konuya giri yap lm

r.

Yaln z Tu rul Bey’in kimden sonra tahta geçti inden yani Selçuk Bey ile ona
fetihlerde çok büyük yard mlar dokunan bir nevi hükümdar yar

olan karde i Ça

Bey’den bahsedilmemi tir. Tu rul Bey için verilen bilgilerde çok s
Bey’in karde i Ça

Bey ile Anadolu’ya yapt

rl

r. Tu rul

ke if seferleri üzerinde durulmam ,

Tu rul Bey’in Dandanakan Sava ’ndan sonra tahta ç kt

bildirilmi

fakat
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Dandanakan Sava ’n
durulmam

hangi devletle ve hükümdarla yapt

üzerinde de

r. Halbuki burada Dandanakan Sava zikredilirken, Gazneli Devleti ve

onun hükümdar olan Sultan Mesut’tan da söz edilmesi konuya uygun dü mektedir.
Tu rul Bey’den sonra Sultan Alparslan ve Romen Diyojen’den k saca
bahsedilmektedir. Asl nda bu bahsedi sadece, iki hükümdar aras nda meydana gelen
Malazgirt Meydan Muharebesi’nden ibarettir. Sultan Alparslan’ n Malazgirt’te
kazand

zaferle Türklere Anadolu’nun kap lar

açt

üzerinde durulmu ayr nt ya

girilmemi tir.
Konuda

bahsedilen

önemli

ahsiyetlerden

Nizamülmük’tür. Nizamülmülk hakk nda tan

biriside

Selçuklu

Veziri

bir bilgi notunun oldu u konuda

çocuklu unda dini ilimler, edebiyat, güzel konu ma ve yazma e itimi ald
Gazneli Devleti’nde Horasan Valisi’nin yan nda görev yapt

, ilk defa

, Dandanakan Sava

ile Horasan Bölgesi Selçuklu eline geçince Selçuklu hizmetine girdi i ve Sultan
Alparslan zaman nda vezirlik görevine getirildi i bildirilmi tir. Sultan Melik ah’ n
iste i ile “Siyasetname” adl bir eser yazan Nizamülmülk’ün, Abbasi Halifesi
taraf ndan da kendisine toplumu düzenleyen manas na gelen “Nizammülmülk”
lakab verildi i belirtilmi tir. Ayr ca onun katk lar yla kurulmu olan Nizamiye
Medreseleri üzerinde de durulmu ve bu medreselerin Vezir Nizamülmülk’ün yo un
çabas yla kuruldu u için Nizamiye Medreseleri ad

ald

çekilmi tir. Kendi eseri olan “Siyasetname”den de al nt lar yap lm

hususuna dikkat
r. Burada Vezir

Nizamülmülk hakk nda verilen bilgiler yeterli olup ö rencileri bu tarihi ahsiyet
hakk nda yeterince bilgi sahibi yapacak düzeydedir.
Vezir Nizamülmük anlat rken ismi zikredilen ve konu içinde ad geçen tarihi
ahsiyetlerden biriside “Sultan Melik ah’d r. Konuda Sultan Melik ah’ n devletin
ileri gelenlerini yan na ça rd

ve onlardan devleti yönetmesinde kendisine

yard mc olacak tavsiye niteli inde bilgiler içeren bir kitap haz rlanmas
yaz lm

istedi i

r. Yukar da da belirtildi i gibi bu kitab yazmakta Vezir Nizamülmülk’e

nasip olmu tur. Sultan Melik ah ad

n geçti i bir di er yerde hemen bu konunun

ard ndan gelen “Geleneklerimiz, Göreneklerimiz” adl konudur. Burada da Sultan
Melik ah’ n iste i ile 21 Mart’ ba lang ç kabul eden bir takvim haz rland

ndan
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bahsedilmektedir. Yaln z bu takvimin ad
ba kanl

n Celali Takvimi oldu u, Ömer Hayyam

nda bir kurul taraf ndan haz rland

düzenlenmesinde kullan ld

ve sadece ekonomik i lerin

ndan bahsedilmemi tir.

“Orta Asya’dan Anadolu’ya” adl konuda geçen di er tarihi ahsiyetler olan,
Gazali, Ömer Hayyam, Sadi, Enveri gibi edebiyatç , air ve bilim adamlar
Selçuklu Üniversitelerinde burslu veya yat

n

olarak okuduklar üzerinde durulmu

böylece Selçuklu Devleti’nin e itime verdi i öneme dikkat çekilmeye çal lm

r.

4.Ünitenin 5.Konusu “Çay n Hikâyesi” adl konu olup, Zihni Derin’in çay
ülkemize nas l getirdi i anlat lm ve Zihni Derin hakk nda da oldukça geni bilgiler
de verilmi tir. Mu la’da dünyaya geldi i, Halkal Yüksek Ziraat Okulu’nu bitirdi i
ve mühendislik ve ö retmenlik yapt
kat ld

1920 y nda da Milli Mücadeleye

ndan ve Cumhuriyet’in ilk y larl nda 1924 y na kadar Tar m Genel

Müdürlü ü yapt

ndan bahsedilmi tir.

Zihni Derin’in ki isel bilgilerinin d nda ülkemize Batum’dan getirmi
oldu u çay fideleri ile Rize’de çay tar

nas l ba latt

ve çay tar

n geli imi

için verdi i mücadeleler üzerinde de durulmu tur. Burada verilen ayr nt
hem çay tar

bilgiler

n ülkemize nas l geldi i hem de Zihni Derin hakk nda ö renciler

için yeterli malumat içermektedir.
Ayn konunun bir alt ba

olan “ z B rakanlar” adl bölümde ise ülkemize

yapt klar i lerle ekol olu turan ki ilerden örneklere yer verilmi tir. Bu ki iler:
Ça da Türk Tiyatrosu’nun kurucusu olan Muhsin Ertu rul, Ça da Psikiyatrinin
kurucular ndan olan Ayhan Songar ve Sosyal Psikolojinin kurucular ndan olan
Çi dem Ka tç ba ’d r. (Çi dem Ka tç ba

halen hayatta oldu u ve do umunun

üzerinden de uzun bir süre geçmedi i için tarihi ahsiyetlerin ad say rken konu
içerisine dahil edilmemi tir). Burada isimleri say

olan tarihi

ahsiyetlerin

meslekleri ve ülkemize katk lar üzerinde durulmu olup ö rencilerde genel kültür
olu turmas bak

ndan önemlidir.

5.Ünitenin 3.Konusu olan “Kültürler Aras Köprü” isimli konuda Sultan II.
Abdülhamid ve Nasreddin Hoca’dan bahsedilmektedir. Konu esas itibariyle Türk
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Milleti’nin Anadolu d nda bulunan akraba milletlerle ili kileri anlat lmaktad r. Bu
konuda Sultan II. Abdülhamid’den bahsedildi ini daha önce yazm

k; fakat burada

Sultan II. Abdülhamid’in hat rat ndan konu ile ilgili bir al nt yap ld

için tekrar

yaz lma ihtiyac hissedilmi tir. Bu konuda, Sultan II. Abdülhamid demir yollar na
önem vermesinin nedenlerini hat rat nda u ekilde anlatmaktad r:
“Bütün kuvvetimle Anadolu demir yollar

n in as na h z verdim. Gaye,

Mezopotamya ve Ba dat’ Anadolu’ya ba lamak, ran Körfezi’ne kadar ula makt r.
Alman yard

sayesinde bu ba ar lm

r. Eskiden tarlalarda çürüyen hububat imdi

iyi sürüm bulmaktad r. Madenlerimiz dünya piyasas na arz edilmektedir. Anadolu
için iyi bir gelecek haz rlanm

r.”

Görüldü ü üzere Sultan Abdülhamid Anadolu’nun di er bölgelerle ba lant
kurmas

n, Türk halk için önemine hat rat nda yer vermi tir. Yaln z ders kitab na

sadece Ba dat demiryolunu konu alan hat rat konulmu tur. Halbuki konu ba
“Kültürler Aras Köprüler” oldu u için Sultan Abdülhamid’den daha fazla örne e
yer verilebilirdi. Örne in Sultan Abdülhamid zaman na kadar halifelik makam
di er Müslüman devletler üzerinde o zamana kadar olmad
kullan ld

, Müslümanl

n

ekilde etkili

n tan lmas için Japonya’ya Ertu rul Firkateyni’nin

gönderildi i, Filipinlerde dahi hutbelerde Sultan Abdülhamid’in ad

n zikredildi i

gibi ki bu misaller ço alt labilir, örnekler verilebilirdi.
Ayn konuda ad geçen di er bir tarihi ahsiyetimizde Nasreddin Hoca’d r.
Konuda UNESCO’nun 1996 y

“Dünya Nasreddin Hoca Kahkaha Y ” ilan etti i

yaz lm ve u k sa bilgiye yer verilmi tir:
“Dünyaca tan nan halk dü ünürü Nasreddin Hoca, 13. yüzy lda SivrihisarAk ehir civar nda ya am

olup, ö retmenlik, kad k ve imaml k yapm

eklindedir. Ayr ca Nasreddin Hoca’n n “Kazan Do urdu” f kras
Bosna Hersek ve Azerbaycan’da üç de

ik söyleni

Nasreddin Hoca’n n di er kültürlerle aram zda ba
kavrat lmak istenmi tir.

r”

n Anadolu,

ekline de yer verilerek,
kurmam za sa lad

fayda
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6. Ünitenin 2. Konusu olan “Ya ayan Demokrasi” adl konunun içerisinde bir
alt ba k eklinde yer alan “Tarihten Günümüze Demokrasi Yolculu u” adl k mda
ilkça lardan günümüze kadar demokrasinin geli im a amalar na yer verilirken bir
çok tarihi ahsiyetten de bahsedilmi tir.
M.Ö. 450’de Roma

mparatorlu u’nda demokrasi ilan edilirken Aristo,

Eflatun ve Sokrates’in dü ünce olarak bu sisteme katk da bulunduklar ndan
bahsedilmesi ile ba layan konu

u

ekilde devam etmektedir: 1215 y nda

ngiltere’de halk ayaklanmas sonucu “Magna Carta Libertatum” ad verilen bir
belge ile tarihte ilk defa kral n yetkisinin s

rland lmas anlat rken ngiliz Kral

I.John’dan bahsedilmi tir. 1450 y nda Johann Gutenberg’in matbaay geli tirerek
demokrasi dü üncesinin yay lmas na katk sa lad

, 1750 y nda Avrupa’da

Montesqieu, Rousseau, J.Locke gibi dü ünürlerin anayasal demokrasinin temellerini
att
al nm

üzerinde durulmu tur. Demokrasinin geli im süreci 2000 y na kadar ele
olsa da bu k mdan sonra tarihi ahsiyetler yerine tarihi olaylar üzerinde

durulmu tur.
7.Ünitenin ilk konusu olan “Ya am n çinde Sosyal Bilimler” adl konuda
sosyal bilimin ne oldu u, sosyal bilim dallar

n hangileri oldu u, disiplinle mi

sosyal bilim dallar ve sosyal bilimlerin hayat

za ne gibi yararlar sa lad

üzerinde durulmu olup burada üç tarihi ahsiyetin ad geçmektedir bunlar: Halet
Çambel, Frank Libby ve Mümtaz Turhan’d r.
Prof. Dr. Halet Çambel’in ülkemizin önemli arkeologlar ndan oldu u,
Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde yapm
bahsedilmi tir.

Frank

Libby’nin

oldu u önemli kaz
ise

bulunan

çal malar ndan

arkeolojik

belgelerin

tarihlendirilmesinde kullan lan Karbon-14 (C14) izotopunun bulan bilim adam
oldu u belirtilmi tir. Prof. Dr. Mümtaz Turhan’dan bahsedilirken de ülkemizin
önemli Psikoloji profesörlerinden oldu u üzerinde durulmu ve hayat hakk nda k sa
bir bilgi kutucu u verilmi tir.
Son ünite yani 7.Ünitenin 2.Konusu olan “ lerlemenin S

Yok” adl

konuda fizik alan nda ün yapm bilim insanlar ndan olan Albert Einstein ve Richard
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Feynman ile rlandal ünlü tiyatrocu George Bernard Shaw’dan söz edilmektedir.
Albert Einstein’ n ad konuda sadece bilimin geli mesi için söylemi oldu u bir söz
ile geçmektedir, bu söz mevcut konunun ba nda verilmi olup u ekildedir: “Hayal
kurmak, bilgiden daha önemlidir. Çünkü bilgi s

rl

r. Ancak hayal kurmak tüm

dünyay kapsar.” Richard Feynman ise Nano Teknoloji’yi bulan Nobel ödüllü bilim
insan

eklinde tabir edilmi tir. George Bernard Shaw’ nda bir sözüne yer verilen

konuda ah s hakk nda ayr ca bir bilgi verilmemi tir bu yüzden George Bernard
Shaw ö renciler taraf ndan bilim insan
Bernard Shaw bilim adam

eklinde alg lanmaktad r. Halbuki George

de il tiyatrocudur. Bu durum konuda aç kça

belirtilmelidir.
Son ünitenin 3. Konusu olan “T p ve Yard mla ma” konusunda ad geçen
tarihi ahsiyet, penisilini bulan Sir Alexander Fleming’dir. Ünü t p adam

n hayat

hikayesinin yer alm oldu u konuda ayr ca penisilini nas l ke fetti i de anlat lm

r.

Son ünitenin son konusu olan “Hayatta En Hakiki Mür it limdir” ba kl
konuda ise Mustafa Kemal Atatürk’ün ülkenin geli mesi ve kalk nmas ile ilgili
sözlerinden bahsedilmi olup yine çe itli sözlerine yer verilmi tir. Ayr ca konunun
son sayfas nda (sayfa 185) Mustafa Kemal Atatürk ile ülkemizin ilk kad n pilotu olan
Sabiha Gökçen’in bir foto raf na yer verilmi olup alt nda yer alan soruda Mustafa
Kemal’in Sabiha Gökçen’i pilot olmas yolunda yönlendirdi i ayr ca onun manevi
oldu u vurgulanm

r.

3.5. 7.SINIF SOSYAL B LG LER DERS K TABINDA ADI GEÇEN TAR
AHS YETLER VE ALANLARI
7.S
ba kanl

f Sosyal Bilgiler Ders kitab

ndaki komisyon taraf ndan haz rlam

kitab nda belli ba

da Prof. Dr. Mustafa Safran
r. 7.S

f Sosyal Bilgiler Ders

126 tarihi ahsiyetin ad yer almaktad r. Bu tarihi ahsiyetlerin

mensup olduklar alanlara göre say lar

u ekildedir: 38 tane devlet yöneticisi, 32

tane devlet adam , 12 tane bilim adam , 12 tane astronom, 11 tane sanatç , 5 tane

58

edebiyatç , 4 tane tasavvuf ehli, 4 tane seyyah, 3 tane tarihçi, 2 tane matematikçi, 2
tane yönetici e i, 1 tane din adam .
Say lar verilen tarihi ahsiyetlerin mensup olduklar alanlara göre adlar ise
daki gibidir:

3.5.1. Devlet Yöneticileri
Mustafa Kemal Atatürk, Sultan II. Mahmud, Ça
Kutalm

lu Süleyman

Bey, Mama Hatun,

ah, Alaaddin Keykubat, II. K çarslan, Cengiz Han,

Celaleddin Harzem ah, Papa II. Urban, Selahaddin Eyyubi, Sultan El Kamil,
Ertu rul Gazi, Osman Gazi, Kantakuzenos, Orhan Gazi, Sultan I. Murad, Fatih
Sultan Mehmed, Y ld m Bayezid, mparator Konstantin, Uzun Hasan, Çaka Bey,
Sultan II. Bayezid, Yavuz Sultan Selim, Kanuni Sultan Süleyman, Sultan II. Selim,
Sultan Alparslan, Sultan III. Ahmed, Sultan III. Selim, Sultan II. Mahmud, Sultan II.
Abdülhamid, Gazneli Mahmud, Gazneli Mesud, Halife Memun, O uz Ka an,
Ar idük Franz Ferdinand, Woodrow Wilson, Karun.

3.5.2. Devlet Adamlar
Samsa Çavu , Gündüz Alp, Süleyman Pa a, Ecebey, Gazi Evrenos, Hac
lbeyi, Gazi Faz l Bey, Sar Saltuk, Kara Rüstem, Çandarl Hayrettin Pa a, H r
Reis, Kaptan- Derya Hayrettin Pa a, Anderya Dorya, Kubad Çavu , Uluç Ali Pa a,
Kaptan- Derya Ali Pa a, Sokollu Mehmet Pa a, Halil R fat Pa a, brahim Pa a,
Patrona Halil, Yirmisekiz Çelebi Mehmet, Sait Mehmet Efendi, brahim Müteferrika,
Damat brahim Pa a, Mithat Pa a, Ahi Evran, Cavit Bey, Winston Churchill, Cemal
Pa a, Enver Pa a, Hüseyin Avni Bey, Tevfik Rü tü Aras.

3.5.3. Bilim Adamlar
Davud-i Kayseri, bn-i Heysem, Johan Gutenberg, Biruni, Galilei, Newton,
David Hume, mmanuel Kant, J.J.Rousseau, Voltaire, Reaumur, John Dickinson.
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3.5.4. Astronomlar
Batlamyus, Harezmi, Nasureddin Tusi, Ulu

Bey, Takiyüddin, Kopernik,

Giordano Bruno, Tycho Brahe, Galileo, Johannes Kepler, Isaac Newton, Albert
Einstein.

3.5.5. Sanatç lar
Levni (Abdül Celil Çelebi), Vanmour, Giovanni Boccaccio, Niccolo
Machiavelli, Francasco Petrarch, Giovanni Bellini, Albrecht Dürer, Leonardo da
Vinci, Francis Bacon, Michel de Montaigne, William Shakspeare.

3.5.6. Edebiyatç lar
Halide Edip Ad var, Yunus Nadi Bey, Yahya Kemal Beyatl , Ahmet Refik
Alt nay, Dede Korkut.

3.5.7. Tasavvuf Ehli
Yunus Emre, Hac Bekta Veli, eyh Edebal , Geyikli Baba.

3.5.8. Seyyahlar
Marco Polo, Evliya Çelebi, bn-i Battuta, Vital Kuinet.

3.5.9. Tarihçiler
kpa ao lu Ahmet Â kî, Katip Çelebi, Pakimeres.
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3.5.10. Matematikçiler
Cahit Arf, Ali Ku çu.

3.5.11. Yönetici E leri
Nilüfer Hatun, Sophie (Sofya)

3.5.12. Din Adamlar
Martin Luther, Papa II. Urban (Devlet Yöneticileri aras nda da say lm

3.5.13. 6.S
7.S

f Sosyal Bilgiler Dersinde Tarihi ahsiyetlerin

r).

leni i

f Sosyal Bilgiler ders kitab nda 126 tane tarihi

ahsiyetin ad

geçmektedir bu ahsiyetlerin adlar na ve hangi alanla me gul olduklar na yukar da
de inmi tik. imdi de bu ahsiyetlerin ders kitab nda nas l i lendi ine bakaca z.
6.S

f ders kitab nda ad geçen 57 tarihi ahsiyetin tamam na yak

tek de inmi tik lakin 7.s

na tek

f Sosyal Bilgiler ders kitab nda 130 tarihi ahsiyet yer

almaktad r. Bu tarihi ahsiyetlerden bir bölümünün sadece isimleri zikredilmekte
olup ah slar hakk nda ayr nt
tarihi ahsiyet say

bir malumat verilmemi tir. Ders kitab nda ad geçen

n çok fazla olmas ndan ve yukar da de inilen sebepten dolay

burada tarihi ahsiyetlerin i leni i incelenirken bütün tarihi ahsiyetler de il kitapta
hakk nda fazla malumat bulunan ahsiyetler ele al nacakt r. Bu durum çal man n
ba nda s
7.S

rl klar k sm nda da belirtilmi tir.
f ders kitab nda ad geçen ilk tarihi ahsiyet Mustafa Kemal Atatürk’tür.

1. Ünite’nin 2. Konusu olan “Merakl Gözler TRT’de” adl konuda Mustafa Kemal
Atatürk’ün Cumhuriyetin kurulu y llar nda kitle ileti im araçlar
rolü anlat lm

n geli imindeki

r. Mustafa Kemal Atatürk’ün Milli Mücadele y llar nda halk

bilinçlendirmek için “ radeyi Milliye” ve “Hakimiyeti Milliye” adl iki gazete
kard

, ard ndan da “Anadolu Ajans ” adl bir haber alma örgütü kurdu u
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hususunda durulmu tur. Bu durum Mustafa Kemal Atatürk’ün ileti ime verdi i
önemi kavramas aç ndan oldukça önemlidir. Yine bu konu ile ba lant

olarak

ayn ünitenin dördüncü konusu olan “Atatürk ve leti im” adl konuda Anadolu
Ajans ’n n kurulmas

n arifesinde Halide Edip Ad var ile gazeteci Yunus Nadi bey

aras nda geçen bir görü meye yer verilmi olup bu görü mede Halide Edip Ad var’ n
Gazeteci Yunus Nadi Bey’e, Anadolu’nun hakl

davas

bütün dünyaya

anlatabilmek amac yla bir ajans te kilat kurma önersinde bulundu u anlat lmaktad r.
Bu konu man n bir k sm u ekildedir: “… Gider gitmez bir ajans te kilat kural m,
o vas ta ile dahile ve harice söyleriz. … hatta isterseniz ad

burada koyuverelim:

mesela Türk Ajans , mesela Ankara Ajans , mesela Anadolu Ajans … daha ba ka
adlarda bulunabilir.” Bu konu ma üzerine Yunus Nadi Bey ile Halide Edip Anadolu
Ajans isminde karar k ld klar

yaz lm

r. Mustafa Kemal’in bu geli meleri

renmesi üzerine fikri çok güzel buldu u ve ajans n kurulmas için çal malar
derhal ba latt

bildirilmi tir.

Bu ünitede 2.Konu olan “Merakl Gözler TRT’de “ adl konu ile 4.konu olan
“Atatürk ve

leti im” adl konu birbirleriyle ba lant

olmas na kar n araya

“Özgürlükler Üzerine Panel Yap yoruz” adl bir konu sokulmu tur (3.Konu). Halbuki
bu konu “Atatürk ve leti im” adl konudan sonra da ele al nabilir ve ö rencilerin
konuyu bir bütün halinde ö renmeleri sa lanabilirdi.
“Ülkemizde Nüfus” adl 2.Ünite’nin 2.Konusu olan “Niçin Say yoruz?” adl
konuda ad geçen tarihi ahsiyetimiz Sultan II. Mahmud’tur. Burada ülkemizde
yap lan nüfus say mlar ve Türk tarihinde ilk kapsaml nüfus say
Mahmud zaman nda yap ld

anlat lmaktad r. Sultan II. Mahmud’un 1831 y nda

askeri ve mali alanda yenilikler yapmak ve yeni kuraca
nüfusu ayr ca vergi verecek insan say
memurlar arac
Osmanl

n Sultan II.

yla bir nüfus say

ordu için askerlik ça ndaki

belirlemek maksad yla, görevlendirdi i
yapt

anlat lmaktad r. Bunun d nda

Devleti’nin ilk dönemlerinden itibaren toprak sahiplerinin ve vergi

yükümlülerinin

say

Devleti’nde ki nüfus say

n

tahrir

defterlerine

kaydedildi i

böylece

n belirlendi i hususunda durulmu tur.

Osmanl
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“Türk Tarihinde Yolculuk” adl 3. Ünitenin ilk Konusu “Anadolu Anayurt”
adl konuda, Anadolu’nun Türkler taraf ndan fethi i lenmektedir. Burada Anadolu’ya
ilk Türk ak nlar

n Ça

Anadolu’nun kap lar

Bey zaman nda ba lad

n Türklere aç ld

, Malazgirt Sava

vurgulanm

r. Lakin burada Sultan

Alparslan’ n ad zikredilmemi tir. Bunun sebebi bu konunun 6.S
olmas

ile de

fta i lenmi

olabilir lakin ö rencilerin bilgilerini tazelemesi aç ndan Malazgirt

Sava ’ndan bahsedilirken Sultan Alparslan ad

da geçirilebilirdi. Malazgirt

Sava ’n n ard ndan Selçuklu komutanlar ndan Kutalm
fetihleri bat ya yayd
kurudu u anlat lm

lu Süleyman

ah’ n

ve 1075 y nda znik merkezli Türkiye Selçuklu Devleti’ni
r. Burada ele al nan bir di er tarihi

ahsiyet Sultan

II.K çarslan’d r. K çarslan’ n 1176 y nda Bizans mparatorlu uyla Miryokefalon
Sava ’n yapt

ve kazand

getirdi i vurgulanm

böylece Anadolu’yu kesin olarak Türk yurdu haline

r. Ayr ca K çarslan’ n daha hayattayken ülkeyi Türk

gelene ine göre 11 o lu aras nda payla rd
zay flatt

bu durumun devleti bir süre

ancak k sa bir zaman ard ndan devletin eski gücüne kavu tu u

bildirilmi tir. Bir cihan imparatorlu u kurmak için do uya ve bat ya sefere ç kan
zalim Cengiz Han’ n ve Mo ol istilas

n Anadolu’yu da etkiledi i hususunda da

durulmu tur. 1243 Köseda sava ndan sonra Mo ol bask

n Anadolu’da iyiden

iyiye hissedilmesinin üzerine Selçuklu Sultan Alaaddin Keukubat’ n Harzem ah
hükümdar Celaleddin’e yazd

bir mektuba da yer verilmi tir. bn-i Bibi’nin

Selçukname adl eserinden yap lan al nt ya göre mektup u ekildedir: “… Tatar
ordusu ile iyi geçinmeniz ve onlara kar alttan alma yolunu tutman zd r… Ümidimiz
odur ki tatl dil ve mal gücüyle alevi dünyan n her yan

sarm , Do u taraf

yak p

kül etmi olan bu fitne ate i söndürülür… Mo ol han na elçiler gönderip anla ma
yolunu tutun ve onlara kar hiçbir ekilde ayr k ve dü manl k yoluna sapmay n…”
burada aç kça görüldü ü üzere Sultan Alaaddin Keykubat, Harzem ah Hükümdar
Celaleddin’e Mo ollara kar
kan mca bu al nt

her hangi bir ayr k yoluna dü memesi’ni söylüyor

n burada verilmesi uygun dü memi tir. Burada bn-i Bibi’nin

Selçukname adl eserinden yap lan al nt do ru olsa bile bu seviyedeki ö rencilere bu
konunun anlat lmas

gereksizdir. Sultanlar

birer cengaver olarak bilen

renciler bu pasaj okuyunca, Sultan Alaaddin’in Mo ollardan korktu u izlenimi
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olu acak, bu durumda ö rencinin ecdad

z hakk nda olumsuz dü üncelere sahip

olmas na sebebiyet verecektir.
“Anadolu, Anayurt” adl konunun bir alt ba

olan “Haçl Seferleri” adl

bölümde ad geçen tarihi ahsiyetler, Papa II.Urban, Selahattin Eyyubi ve Sultan El
Kamil’dir. Burada Türklerin Anadolu’yu fethedip yurt edinmesinin ve Kudüs’ün
Müslümanlar n elinde olmas ndan dolay Papa II.Urban’ n haçl seferleri için yapm
oldu u çal malar anlat lm

r. III. Haçl seferinin Selahattin Eyyubi komutas ndaki

Eyyubi Devletiyle yap ld

, V. Haçl seferinin ard ndan esir dü en Paderbornlu

Oliver’in Eyyubi Devleti Hükümdar Sultan El Kamil’e yazd

mektuba yer

verilmi tir.
3.Ünite’nin 2. Konusu “Kurulu ” adl konudur. Bu konudan itibaren
3.ünitenin sonuna kadar Osmanl Devleti konu ele al nm
Samsa Çavu ’un a

r. Bu konunun ba nda

ndan Ertu rul Gazi ve a iretinin Anadolu’ya geli i anlat lm

r.

Anadolu Selçuklu Devleti’nin zay flamas ile beraber bir çok beylik gibi Osmanl
Beyli i’nin de ba ms zl

ilan etti i üzerinde durulmu ve Osman Gazi’nin

görmü oldu u bir rüyay hocas

eyh Edebal ’n n yorumlamas olay na da yer

verilmi tir. eyh Edebal ’n n Osman Gazi’ye vasiyetinin bir özetinin de yer ald
konuda

eyh Edebal hakk nda da küçük bir bilgi kutucu u yer almakta olup

öyledir: “ eyh Edebal , çocuklu unu Horasan’da geçirerek gençlik döneminde bir
Türkmen kafilesiyle Anadolu’ya gelir. Dini ilimlerde uzman olan Edebal ,
Anadolu’da o dönemlerde etkili olan meslek te kilat mensuplar ahiler ve halk
aras nda sayg duyulan bir ki idir.”
Osmanl lar n znik’i fethinin ard ndan aç lan medreseye Davud-i Kayseri’nin
getirildi i bildirilmi ve Davud-i kayseri hakk nda da u bilgilere yer verilmi tir:
“Davud-i Kayseri, Karaman, Kahire ve Bursa’da e itim görmü ; hadis, tefsir, f kh ve
tasavvuf ilimlerine dair 24 eseri olan sayg n bir bilim insan
zaman

n en yüksek maa (30 akçe) ile müderris olarak atanm
“Kurulu ” adl konunun bir alt ba

Orhan Gazi’nin, Bizans

r. Bu medreseye
r…”

olan “Neden Balkanlar?” adl bölümde,

mparatoru Kantakuzenos’un k

(Nilüfer Hatun) ile
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evlenmesinin ard ndan, Kantakuzenos’un S rp krall

na kar

Orhan Gazi’den

yard m istedi i, bunun üzerinde Orhan Gazi’nin o lu Süleyman Pa a’y bu bölgeye
gönderdi inden bahsedilmi tir. Çimpe Kalesi’ne yerle en Osmanl ak nc lar
buradan Rumeli’ye fetihler yapt

n

bu fetihlerde Ecebey, Gazi Evrenos, Hac lbey’i

ve Gazi Faz l Beylerin büyük katk lar

n oldu u hususu vurgulanm

r. Yine ayn

bölümde Osmanl ’n n Rumeli’deki iskan politikas anlat rken Sar Saltuk ve Geyikli
Baba’n n ismi de zikredilmi tir.
Lakin burada konunun ba nda çok büyük bir hata yap lm

r. Orhan

Gazi’nin e i olan Nilüfer Hatun ya da Orhan Gazi ile evlenmeden yani Müslüman
olmadan önceki ad ile “Holofira” Bizans mparatoru Kantakuzenos’un k
Yarhisar Tekfurunun k

olmay p,

r ve ne Osmanl Devleti’nin Rumeliye geçmesi ile nede

Kantakuzenos ile bir alakas vard r. ( im irgil, 2004: 31-32). Komisyon bu hatas
ivedilikle düzeltmesi gerekmektedir.
Yine ayn konunun bir alt ba

olan “Osmanl Ordusu” adl bölümde Sultan

I. Murad döneminde Yeniçeri Oca ’n n olu turulmas anlat rken Kara Rüstem,
Kazasker Hayrettin Pa a ve Çandarl Hayrettin Pa a’dan bahsedilmi tir. Burada Kara
Rüstem Bey’in Kazasker Hayrettin Pa a’ya tavsiyesi üzerine Yeniçeri Oca ’n n
nas l kuruldu u anlat lm

r.

Ayn Ünitenin 3. Konusu olan “Osmanl Devleti Yeni Ba kentinde” adl
konunun ilk bölümünde stanbul’un fethi ve Fatih Sultan Mehmed ele al nm
konu çal mam z aç ndan önem arz etmektedir.
al

r. Bu

öyle ki: stanbul’un fethi ele

rken, fethin gerekçesi çok k sa bir ekilde aç kland ktan sonra u bilgilere yer

verilmi tir: “… Osmanl Padi ah II. Mehmed kafas na koymu tur: Ya o stanbul’u
alacak ya da stanbul onu. Haz rl klar

yapar Y ld m Bayezid’in yapt rd

Anadolu Hisar ’n n yerini tespit eder. Bizans

mparatoru Konstantin’e elçiler

gönderir, orada bir av kö kü yapt rmak için toprak ister. mparator iste i reddetmez
ama s

r derisi kadar topra a raz ise veririm der. II. Mehmed teklifi kabul eder,

hemen semiz bir öküz kestirip derisini yüzdürür, derisinden ince bir ip yapt r.
Hisar n plan
geni

haz rlamaya ba lar. S

r derisinden yap lan ip, hisar n bulundu u

araziyi çevirir. Bizans elçileri gelip anla maya ayk

davrand klar
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söyleyince padi ah, s
kö kümüzü bir s

r derisinden kestirdi i ipi gösterir ve ekler: i te biz av

r derisi geni li inde in a ediyoruz, fazlas varsa y kal m. Elçilerde

Bizans mparatoru da çaresiz susarlar.” Kitapta bu anekdota yer verildikten hemen
sonra stanbul’un fethinden sonra Anadolu’da yap lan faaliyetlere geçilmi tir. Burada
verilen bilgi Fatih Sultan Mehmed’in üstün akl ve k vrak zekas
kavratmas bak

ö rencilere

ndan güzel bir durumdur lakin yeterli de ildir. Burada sava tan

önce yap lan haz rl klar n hiç birine de inilmemi tir. Halbuki Fatih Sultan Mehmed
stanbul’u fethetmek için bir çok haz rl k yapm

r. ahi ad verilen büyük toplar

döktürmü , havan topunu icat etmi , tekerlekli kuleler yapt rm

sava n en iddetli

an nda gemileri karadan yürüterek Haliç’e indirmi tir. Yap lan bu haz rl klar n hiç
birisine burada yer verilmemi tir. Bu durum çok büyük bir eksiklik olarak göze
çarpmakta. Kitapta verilen anekdot Fatih Sultan Mehmed’in üstün meziyetlerini
anlatmaya maalesef yetmiyor. Ayr ca burada Bizans taraf

n yapt

büyük

haz rl klara da de inilmemi tir. Bu durum konunun ö renciler taraf ndan
anla lmas

ve fetih ruhunun kavranmams

devam nda Fatih’in stanbul’da yapt

bir hayli zorla rmaktad r. Konunun

imar faaliyetlerinin küçük bir bölümüne de

yer verilmi tir.
“Osmanl Devleti Yeni Ba kentinde” adl konunun bir alt ba

olan

“Osmanl , Denizlerin Fatihi” adl bölümde Osmanl denizcili inin geli im a amalar
anlat lmaktad r. Konunun ba nda Türklerin denizcilikle ilk tan mas
ile ba lad

n Çaka Bey

söylendikten sonra, Orhan Gazi, Y ld m Bayezid, Fatih Sultan

Mehmed, II. Bayezid, Yavuz Sultan Selim, Kanuni Sultan Süleyman zaman nda
Osmanl denizcili inin geli im safhalar çok k sa bir ekilde ele al nm
zaman nda K br s adas

n fethi, nebaht Deniz Yang

r. II. Selim

konular da anlat lm

r.

Ayr ca, H r Reis (Barboros), Kubad Çavu , Uluç Ali Pa a’n n denizcilik alan nda
Osmanl Devletine yapt
Yang

hizmetler üzerinde de durulmu tur.

ndan sonra Sokollu Mehmed Pa a’n n Venedik elçisine söyledi i “Biz

br s’ almakla sizin kolunuzu kestik. Sizde donanmam
sakal

nebaht Deniz

yakmakla bizim

t ra ettiniz. Kesilen kolun yerine ba kas gelmez fakat t ra edilen sakal

daha gür ç kar.”

sözü K br s Adas ’n n fethinin tarihimiz aç ndan önemini

aç klamaya kafidir. Burada ad geçen tarihi ahsiyetlerin Osmanl Deniz Gücü’ne
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yapm

oldu u hizmetleri anlatmas bak

ndan yeterli olup kitaptaki as l mesele

Sokollu Mehmed Pa a’n n sözünden itibaren donanman n sürekli yenilgileri üzerinde
durmas

r.

donanmas

Buda

ö rencide

n zay flad

nebaht

Deniz

Yang

ndan

ve bir daha eski gücüne ula amad

sonra

Osmanl

izlenimi meydana

getirmektedir. Oysa ki Osmanl Donanmas bu yang ndan sonra k sa sürede eski
gücüne kavu mu tur. Bu durumun ö rencilere kavrat lmas için Sokollu Mehmed
Pa a ve Uluç Ali Pa a üzerinde biraz daha fazla durulabilirdi.
deniz yang

öyle ki: nebaht

n ard ndan Sokollu Mehmed Pa a, Uluç Ali Pa a’ya bahara kadar 200

gemilik bir donanma haz rlanmas emrini verip Uluç Ali Pa a’dan bahara yeti mesi
zordur lafz üzerine tarihe geçecek u cevab vermi tir: “Pa a Osmanl Devleti’nin
kuvvet ve kudreti ol mertebededir ki, donanma lengerleri gümü ten, ipleri
ibri imden, yelkenleri atlastan temin etmek ferman olunsa müyesserdir.” (Afyoncu,
2006: 199). Pa alar n aras nda geçen bu konu ma kitaba al nm olsayd ö renciler o
dönemde Osmanl Devleti’nin gücü hakk nda daha fazla bilgiye sahip olacakt r.
3. Ünite’nin 4. Konusu olan “Farkl Kültürler Bir Arada Ya ad ” adl konuda
Osmanl Devleti’nin çok milletli yap na ra men her millete e it mesafede durdu u
ve Osmanl ’n n uygulad

ho görü politikas üzerinde durulmu

renciler taraf ndan daha iyi anla lmas bak

ve konunun

ndan Fatih Sultan Mehmed’in 1

May s 1478 tarihinde Bosnal din adamlar na verdi i ve ahidnameye yer verilmi tir.
Bu ahidname Fatih Sultan Mehmed’in hiç kimsenin Bo naklar n dinine, ya ay na
ve kültürlerine kar lmamas hususunun ö rencilere kavrat lmas aç ndan önem arz
etmektedir. Burada da yer verilen bu ahidnamenin ard ndan, Osmanl ’n n geni
ho görüsünü gören Bo naklar n topluca, üzerlerinde hiçbir bask olamamas na
ra men kitleler halinde slamiyet’e girdi i ve onlara günümüzde dahil EvladFatihan ad verildi i belirtilebilirdi.
3. Ünite’nin 6. Konusu olan “Etkiledik, Etkilendik Ama Nas l?” adl konuda
“Lale Devri” dönemi anlat lmaktad r. Kitapta bu dönemle ilgili bir hayli bilgi vard r.
Dönemin Padi ah III. Ahmed Han ve Sadrazam Nev ehirli Damad brahim Pa a
oldu u kitapta ayr ca yaz lmaktad r. Bu iki ahsiyetin bu dönemde uyum içinde
çal

klar belirtilmi olup ah slar hakk na ayr ca bir bilgiye yer verilmemi tir. Bu
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döneme Lale Devri ismini ileriki tarihlerde Yahya Kemal Beyatl ve Ahmet Refik
Alt nay’ n verdi i de ek bir bilgi olarak sunulmu tur. Burada ad geçen bir di er
tarihi ahsiyette brahim Müteferrika’d r. Müteferrika’n n Lale Devri’nde ülkemize
ilk matbaay getirdi i belirtilmi tir. Ayr ca dönemin ressam Levni üzerinde de
durulmu onu ayn dönemde stanbul’a Frans z elçilik heyetiyle gelen Frans zlar n
ünlü ressam Vanmour ile kar la rm

r. Bu konuda ad mevzubahis olan bir di er

tarihi ahsiyette Fransa’ya gönderdi imiz ilk büyükelçimiz olan Yirmisekiz Çelebi
Mehmed Efendi’dir. Kitapta Yirmisekiz Çelebi Mehmet hakk nda

u bilgi

kutucu una yer verilmi tir: Yirmisekiz Çelebi Mehmed Efendi, 18. yüzy lda ya am
ünlü bir Türk diplomat
Yeniçeri Oca

r. As l ad Mehmed Faiz’dir. “Yirmisekiz Çelebi” lakab

n 28’inci ortas nda yeti ti i için verilmi tir. 1720 y nda Paris

Büyükelçili ine atand ve 11 ay sonra geri döndü. Bu dönemde Fransa Kral 15.
Louis’nin saray nda gördüklerini anlatt
uyand rm

“Paris Sefaretnamesi” eseri büyük yank

r.” Burada Yirmisekiz Çelebi Mehmed hakk nda verilen bilgiler bu

ya taki ö rencilerin bilgi sahibi olmas açs ndan tatmin edici düzeydedir.
Konuda ad an lan bir di er tarihi ahsiyette Yirmisekiz Çelebi Mehmed’in
lu Sait Mehmed Efendi’dir. Sait Mehmed Efendi’den bahsedilirken ileride
Osmanl bürokrasisinde önemli mevkilere gelece i üstün zekas ve Frans z dili ve
kültürüne hakim oldu una dikkat çekilmeye çal lm

r.

Ayn ünitenin 8. Yani son konusu olan “Yenilikler ve Osmanl Devleti” adl
konuda 19. Yüzy lda Osmanl Devleti’nde yap lan yenilik ve slahat hareketleri
hakk nda bilgiler verilmi

olup konuda dört padi ah ve bir sadrazam n ad

zikredilmektedir. Bu padi ahlar Sultan III. Selim, Sultan II. Mahmud, Sultan
Abdülaziz ve Sultan II. Abdülhamid’dir. Ad geçen sadrazam ise Mithat Pa a’d r.
“Yenilikler ve Osmanl Devleti” adl konuda Osmanl Devleti’nin 19.
yüzy lda gerçekle tirmi oldu u birçok yenili e yer verilmi tir; fakat bu yeniliklerin
hangilerinin hangi padi ah zaman nda yap ld

ayr ca belirtilmemi tir. Burada ad

geçen ilk tarihi ahsiyetimiz Sultan III. Selim’dir. Kitapta Sultan III. Selim dönemine
Nizam- Cedid (Yeni Düzen) dönemi denildi i belirtilmi bunun d nda ne NizamCedid dönemiyle nede III. Selim hakk nda bilgi verilmemi tir. Oysaki III. Selim
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döneminde birçok slahat yap lm

r ayr ca bu slahatlar reform niteli i ta yan ilk

slahatlard r. Bu slahatlardan baz lar
ve bu ordunun ihtiyaçlar

unlard r: Nizam- Cedid ad nda yeni bir ordu

n kar lanmas için rad- Cedid ad nda ayr bir hazine, ilk

devlet matbaas olan Matba- Amire, Mühendishane-i Berr-i Hümayun (Askeri Kara
Mühendishanesi), Avrupa’daki geçici elçiliklerin sürekli hale getirilmesi (Kara,
2010:

139).

Kitapta

III.

Selim

döneminde

yap lan

Islahatlardan

sadece

Mühendishane-i Berri Hümayun’a yer verilmi olup bununda III. Selim zaman nda
yap ld

belirtilmemi tir. Yap lan Islahatlar alt alta s ralanm

ve yanlar na yap

tarihleri verilmi tir fakat bu ya taki ö rencilerin sadece tarihlere bakarak bu
yeniliklerin hangi padi ah döneminde yap ld
Burada ad geçen ikinci tarihi

kestirmesi oldukça zordur.

ahsiyetimiz Sultan II. Mahmud’tur. II.

Mahmud’un, Sultan III. Selim’in ard ndan tahta ç kt

, 1826 y nda yeniliklerin

önündeki en büyük engel olan Yeniçeri Oca

, 1838 y nda bir t p okulu

açt

kald rd

, adalet i lerine çok önem verdi i için Osmanl tarihinde “Mahmud-u Adli”

yani Adil Mahmud diye ünlendi i belirtilmi tir. Burada yaz lanlar n d nda Sultan
II. Mahmud hakk nda ba ka hiçbir bilgiye yer verilmemi tir. Halbuki Sultan II.
Mahmud zaman nda askeri, idari ve e itim alan nda bir sayfa dolusu yazabilece imiz
yenilik yap lm

r. Sultan II. Mahmud anlat rken hiç olmazsa bu alanlarda yap lan

yeniliklere birer iki er örnek vererek ileriki y llar için ö rencilere bir altyap
olu turulabilirdi.
Sultan II. Mahmud’tan sonra Sultan Abdülaziz’e ve yapm

oldu u Avrupa

seyahatine u ekilde de inilmi tir: “21 Haziran 1867’de, Sultan Abdülaziz, ehzade
II. Abdülhamid ile birlikte 46 gün süren bir Avrupa seyahatine ç kt . Bu Osmanl
tarihinde bir ilkti. Bu seyahatte Paris, Londra, Brüksel gibi Avrupa ehirlerini
gördüler…” bu anekdotun d nda Sultan Abdülaziz ile ilgili ba ka bir bilgiye yer
verilmemi tir.
Konuda bahsedilen son padi ah, Sultan II. Abdülhamid’dir maalesef ki,
kitapta Sultan II. Abdülhamid ile ilgili verilen bilgilerde çok s

rl

r. Burada Sultan

II. Abülhamid dönemi anlat rken (1876-1909) bu dönemde mesleki ve teknik
itimin ülke çap nda yayg nla mas için okullar aç ld

, ülkedeki telgraf ve
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demiryolu hatlar

n geni letildi i yazmaktad r. Bunun d nda Sultan ile ilgili ba ka

bir bilgi yer almamaktad r. Halbuki Sultan II. Abdülhamid, Osmanl Devleti’nin son
dönemine damga vurmu ve baz tarihçilerin “Son mparator” diye tarif etti i büyük
bir devlet adam

r. O’nu “Yenilikler ve Osmanl Devleti” adl konu içerisine

rmak yeterli de ildir. Kitapta esas olarak yap lmas gereken Sultan II:
Abdülhamid’in müstakil bir ba k alt nda ele al nmas durumudur. Ne yaz k ki
kitapta böyle bir bölüm yoktur. Bu durum Osmanl tarihinde Fatih Sultan Mehmed,
Yavuz Sultan Selim, Kanun-i Sultan Süleyman kadar önemli olan Sultan II.
Abdülhamid’in ö renciler taraf ndan olmas gerekti i kadar tan nmamas na sebebiyet
vermektedir.
Bu konuda bahsedilen son tarihi ahsiyet Sadrazam Mithat Pa a’d r. Konunun
bir alt ba

olan “Her ey Bir Sand kla Ba lad ” adl bölümde, Mithat Pa a’n n

ahsiyeti ve özgeçmi i hakk nda ayr nt

bir bilgi olmay p, Yugoslavya’n n Ni

Kenti valisi oldu u s rada çiftçilerin çekti i s

nt lar görmesi üzerine 1863 y nda

“Memleket Sand klar ” ad alt nda günümüzdeki “Ziraat Bankas ”n nas l kurdu u
anlat lmaktad r.
“Zaman

çinde Bilim” adl

konusunda ele alabilece imiz tarihi
kulland

4.Ünitenin “Bulu lar n Serüveni” adl

ilk

ahsiyet “ bn-i Heysem”dir. Günümüzde

z birçok e yan n bulu hikayesini anlatan konuda bn-i Heysem’in optik

alan nda yapm

oldu u çal malar n önemine ve ortaya koydu u bilgilerin

kendisinden sonra gelen bilim adamlar na öncülük etti i anlat lmaktad r. bn-i
Heysem’e konu içinde u ekilde yer verilmi tir: “ slam bilginlerinden bn-i Heysem
optik konusundaki çal malar yla cam n t p biliminde kullan
… I nlar n gözden nesneye yay ld

na öncülük etmi tir.

savunan Aristo’yu Batlamyus’u ve Öklid’i

aynen izlemek yerine özgün ara rmalar yapt . Optik konusundaki kitab nda,
matematikle fizi i birbirinden ay ran görü ü reddederek bu iki bilimi birle tirdi.
Görmeyi sa layan

nlar n gözden nesneye de il nesneden göze yay ld

“karanl kta göremiyoruz,
deneyiyle kan tlam

.”

nlar gözden ç ksayd karanl kta görmemiz gerekirdi”
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Burada görüldü ü üzere bn-i Heysem’den bahsedilirken onun kendine özgü
çal malar yapt

ndan bahsedilmi tir. bn-i Heysem’in bu konu içinde ele al

yor

olmas ve hakk nda verilen bilgiler tatmin edici düzeyde olup bir hayli önem arz
etmektedir. Çünkü bulu lar n tamam

n yabanc lar taraf ndan yap ld

dü ünen

renciler bn-i Heysem hakk ndaki bilgileri edindikten sonra halen kullanm
olduklar gözlüklerini ve bu gözlükler sayesinde iyi görmelerini Müslüman bir bilim
adam na borçlu olduklar

anlayacaklard r.

Ayn ünitenin “Söz Uçar Yaz Kal r” adl ikinci konusu matbaa makinesi
hakk ndad r. Konuda matbaan n John Gutenberg taraf ndan Almanya’n n Strasburg
kentinde 1440 y nda ke fedildi i yaz lmaktad r. Halbuki burada yaz lmas gereken
modern matbaan n 1440 y nda ke fedilmesidir. Çünkü bilindi i üzere matbaa ilk
kez uzak do uda kullan ld . lk kez tek tek harfler dökerek bask yapmay Pi Sheng
(960-1297) ad nda bir Çinli denemi tir. Pi Sheng porselenden harfler kullanarak
matbaan n geli imine h z kazand rm

r. Matbaa Çinlilerden Uygurlara geçmi lerdir.

Uygurlar n

bask

IX.

yy’dan

itibaren

yapt

bilinmektedir.

(Tun-Huang

ma aras ndaki buluntular.) Konu içerisinde hiç bunlardan bahsedilmemi

olup

do rudan matbaay 1440 y nda John Gutenberg taraf ndan ke fedildi denilmesi
büyük bir eksiklik olarak göze çarpmaktad r.
Konunun içerisinde Osmanl Devleti’ndeki ilk matbaan n Sultan II. Bayezid
(1481-1512) zaman nda Musevi as ll Osmanl yurtta lar olan David ve Samuel
Nahmas karde ler taraf ndan 1494 y nda getirildi i bilgisine yer verilmi tir. Bu
bilginin buraya al nmas tarihi bir hatan n ö rencilerin zihninde do ru yer etmesi
bak

ndan önemlidir. Önceki y llarda ö renciye Osmanl ’ya ilk matbaan n Lale

Devri döneminde geldi i anlat lmaktayd . Lakin burada matbaan n ke finden 54 y l
sonra Osmanl Devleti’ne girdi i vurgulanm olup Türkçe eser basan ilk matbaan n
1726 y nda Sultan III. Ahmed zaman nda brahim Müteferrika ve Yirmisekiz
Mehmed Çelebi’nin o lu Sait efendi taraf ndan dini yay nlar basmamak kayd yla
kuruldu u üzerinde durulmu tur. Yaln z, bu bilgiler verilirken ve Osmanl ’da
Türklere ait matbaan n geç gelmesinden söz edilirken Osmanl ’da ki hattatl k
mesle ine dikkat çekilmesi icap ederdi. Çünkü, Osmanl da “Hattat” olarak çal an
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birçok insan bulundu u e er matbaa Osmanl ya erken gelmi olayd birçok hattat n
siz kalaca , bununda i sizlik problemini artt raca

meselesine de dikkat çekilmesi

gerekirdi. Di er bir meselede Osmanl Devleti’nde yaz lan her kitab n “Euzu
Besmele” ile ba lamas ve bu kitaplar n matbaada bas lmas ile beraber matbuu
ka tlar n uygun olmayan yerlerde ayak alt nda çi nenmesi durumunda Besmeleye
sayg zl k olu turaca
kurulmas

kanaatiydi. Zaten Türklere ait matbaan n 1726 y nda

n ard ndan dini eser bas

n yasaklanmas

bu durumun kan

niteli indedir. Yukar da yaz lm olan sebepler de ders kitab na dahil edilmi olsayd
renci bu durumu daha rahat kavrayabilecektir.
4.Ünite’nin 3.Konusu olan “Bilim Miras ” adl konu “Türk- slam bilim
insanlar ndan kaç
anla laca

n ismini sayabilirsiniz” eklinde ba lamaktad r. Sorudan da

üzere bu konuda bilime hizmet etmi Türk- slam bilginleri hakk nda

baz bilgiler yer almaktad r. Çok uzun olmayan bu bilgilerde adlar an lan Türk- slam
bilim adamlar unlard r: Cahit Arf, Ali Ku çu ve Biruni. Burada adlar yaz

bilim

adamlar hakk nda çok öz olacak ekilde bilgiler verilmi olup bu ya grubundaki bir
rencinin genel kültür edinmesi aç ndan kafi derecededir. Yine ayn konunun bir
alt ba

olan “ stikbal Göklerdedir” adl bölümde dünyada Astronomi biliminin

geli imine katk da bulunan bilim adamlar ndan baz lar

n isimlerine yer verilmi

olup bu bilim adamlar , Müslüman-gayrimüslim kar k bir ekilde verilmi tir. Bu
ah slar n ad “7. S

f Sosyal Bilgiler Ders Kitab nda Ad Geçen Tarihi ahsiyetler

ve Alanlar ” adl ba

n “Astronomi” alt ba

nda yaz lm

r. Kitapta bu

ah slar n isimlerinin d nda ayr ca bir bilgi bulunmamaktad r.
“Ekonomi ve Sosyal Hayat” adl 5.Ünitenin 4.Konusu olan “Hiç Bitmeyen
Destek” adl konuda Türklerin tarih boyunca mallar
anlat lm

vakfetmeye verdi i önem

ayr ca Fatih Sultan Mehmet’in ve Kanuni Sultan Süleyman’ n a

ndan

Vak flar Genel Müdürlü ü’nün sitesinden al nm iki anekdota yer verilmi olup özet
bir ekilde öyledir: “… Ben ki stanbul fatihi, aciz kul Fatih Sultan Mehmed, al n
terimle kazanm

oldu um akçelerimle sat n ald

bulunan 136 dükkan
Sultan Süleyman’ n a

a

m stanbul’un ta k mevkiinde

daki artlar dahilinde vakf eylerim. öyleki:…” Kanuni
ndan verilen anekdot ise: “Her kimse ki vak flar

n
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bekas na özen ve gelirlerinin artt lmas na itina gösterirse ba

lay

olan Allahu

Teâlâ’n n huzurunda ameli güzel ve makbul olup mükâfat say lamayacak kadar çok
olsun, dünya üzüntülerinden korunsun ve muhafaza edilsin…”

burada Vak flar

Genel Müdürlü ünün sitesinden yap lan al nt lar ve verilen bilgiler ecdad

n

vak flara verdi i önem ve Türkler aras ndaki yard mla ma ile imece duygusunun
renciler taraf ndan kavranmas nda büyük önem arz etmektedir.
5.Ünitenin 5.Konusu olan “Nas l E itim Gördüler” adl konusunda “Ahilik”
kurumu ve “Meslek Ahlak ” konular üzerinde durulmaktad r. Bu konunun tarihi
ahsiyetler aç ndan önemi: Ahi Evran ve Osmanl Padi ahlar
veriyor olmas

r. Osmanl Padi ahlar

n mesleklerine yer

n meslek sahibi olmaya çok önem verdi i

üzerinde durulan konuda baz padi ahlar n mesleklerine de yer verilmi

olup

öyledir: Çelebi Mehmed-Yay ve Kiri Ustas , Fatih Sultan Mehmed-Bahç van,
Kanuni Sultan Süleyman-Kuyumcu, IV. Mehmed-Ka k Ustas , Genç Osman-Saraç,
III.Selim-Silah Ustas , II.Mahmud-Sedefkâr, II.Abdülhamid-Marangoz.
Konu içerisinde Ahilik kurumuna da epeyce yer verilmi olup Ahi Evran
hakk nda da u bilgilere yer verilmi tir: … Ahi te kilat
Evran’ n as l ad

n kurucusu olan Ahi

eyh Mahmut Nas ruddin’dir. Azerbaycan’ n Hoy

ehrinde

dünyaya gelmi tir. Anadolu’da ki bütün esnaf ve sanatkârlar n piri say lan Ahi
Evran, dericilik sanat yla u ra

r. Ahi Evran, ahlak, sanat ve konukseverli in

uyumlu bir birle imi olan ahili i kurarak sayg n bir konuma ula rm

r. Bu te kilat

as rlarca esnaf ve sanatkarlara rehberlik ederek çal ma ilkelerini benimsemi , devlet
adamlar bu te kilata girmeyi eref saym lard r.” Ahilik hakk nda ve Ahi Evran
hakk nda verilen bu bilgiler ö rencilerin günümüz sendika olu umunun temelini
anlamas ve Selçuklu ve Osmanl Devleti’ndeki meslek örgütlenmeleri hakk nda
bilgi sahibi olmalar bak

ndan ehemmiyet arz etmektedir.

“Ülkeler Aras Köprüler” adl 7.Ünitenin “ ki Kur un ve Milyonlarca Kay p”
adl ilk konusunda I. Dünya Sava

ele al nmaktad r. Bu konuda baz tarihi

ahsiyetlerin adlar yeri geldikçe k sa k sa geçmekte olup çok ayr nt
bilgi verilmemi tir. Bunun sebebi bir sonraki s

fta (8.s

bir ekilde

f) “T.C. nk lap Tarihi ve

Atatürkçülük” adl bir dersin olmas ve bu derste bu konunun ayr nt

olarak ele
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al nmas ndan dolay

r. Zaten 7. S

f ders kitab

n son ünitesinde böyle bir konuya

yer veriliyor olmas bir sonraki y la haz rl k niteli i ta yor olmas ve ö rencilere bir
alt yap haz rlanmak istenmesinden dolay

r. Burada ad geçen tarihi ahsiyetler:

Ar idük Ferdinand, E i Sofya, Osmanl Maliye Bakan Cavit Bey, Winston
Churchill, Cemal Pa a, Enver Pa a, Mustafa Kemal, Hüseyin Avni Bey ve Tevfik
Rü tü Aras’t r. Yukar da da bahsedildi i gibi bu konu ele al

rken tarihi

ahsiyetlerden çok fazla bahsedilmemi sadece olan olaylar çok öz bir biçimde
verilerek bir sonraki y la temel olu turulmaya çal lm

r.

3.5.14. Sosyal Bilgiler Ders Kitaplar nda Yer Alan Tarihi ahsiyetlere Yakla m
Tarz
6. ve 7. S

f Sosyal Bilgiler ders kitaplar incelendi i zaman, ders kitaplar

içerisinde yer alan bilgilerin büyük oranda objektif olarak ele al nd
Milli e itimin hedefleri aç ndan pragmatik (faydac ) tarih anlay

görülmü tür.

aç ndan, resmi

tarih ideolojisi esas al narak yaz lan Sosyal Bilgiler ders kitaplar nda yer alan bilgiler
maalesef s

ve yetersiz kalm

r.

Tarihi ahsiyetler ele al
bütünden parçaya yöneli

rken parçadan bütüne anlay

(tümdengelim)

(tümevar m) yerine

eklinde bir uygulama yap ld

görülmü tür. Yani önce tarihi ahsiyetlerin adlar verilerek o ahsiyetler zaman nda
olan olaylar anlatmak yerine, tarihi olaylar s ralanarak, tarihi ahsiyetler aralar na
serpi tirilmi tir. Bu durumda tarihi

ahsiyetlerin konu içerisinde kaybolmas na

sebebiyet vermektedir.
lkö retimde ö renci merkezli bir anlay a do ru geçi yapmaya çal an Türk
Milli E itim Sistemi’nin bu anlay

benimsemesindeki esas unsur “ö rencilere bal k

vermek yerine, bal k tutmay ö retece iz” mant
bu geçi süreci biraz sanc

ndan kaynaklanmaktad r. Ne var ki

olarak devam etmektedir. lkö retimde Sosyal Bilgiler

Ders saatlerinin 3 saatle k tl olmas , bu sistemin sa

kl olarak çal mas na engel

olmaktad r. Ö retmenin rehber, ö rencinin ise aktif olarak olay n içinde bulunmas
öngören yeni sistemde, ö rencilerin henüz somut i lemler döneminden, soyut
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lemler dönemine tam olarak geçmemi olmas , mevcut s
teknik aç dan ve donan m olarak yeterli olmamas

flar

n bu sistem için

ayr ca ö retmenlerinde

uygulanmaya çal lan yeni sistemle ilgili tam bir bilgiye ve deneyime sahip
olmamas i leri daha da zorla rmaktad r.
renciler Sosyal Bilgiler ders kitaplar nda yer alan tarihi konular okumakta,
olay n özünü kavramaktad r. Fakat olay n hangi dönemde veya hangi padi ah
zaman nda vukuu buldu unun sorulmas üzerine ö renciler konuyu tekrar ele al p
okuma ihtiyac hissetmekte olup bu seferde sadece konu içerisinde yer alan tarihi
ahsiyetlere dikkat kesilmeye ba lamaktad rlar. Buda zaten az olan ders saati
süresinin hem ö retmenin hem de ö rencinin aleyhine iyice daralmas na sebep
olmaktad r.
Ders kitab nda yer alan tarihi ahsiyetler hakk nda yap lan yanl
tanesi de kronolojiye tam olarak uyulmam

olmas

r. Bunun sebebi de kitab n

ah slar üzerine de il olaylar üzerine kurulu olmas ndan dolay
rencilerde kronoloji bilgisinin olu mas
Ders kitaplar

klardan bir

r. Bu durumda

zorla rmaktad r.

görsel olarak çok renkli haz rlanmas na ra men, tarihi

ahsiyetlerin görsellerine yeteri kadar yer verilmemi tir. 6. ve 7. S

f ö rencileri

bilindi i üzere geçi dönemi veyahut ara dönem diye de tarif edilen, yani somut
lemler döneminden soyut i lemler dönemine geçi

a amas nda bulunduklar

ya tad r. Bu ya larda ö renciler a r a r soyut olarak dü ünmeye ba lam olsalar da
net olarak bu dönemin karakteristik özelliklerini gösterememektedirler. Dolay yla
renciler bilgiyi ö renirlerken somut olarak ya amalar , ö renme sürecini
kolayla rmaktad r. Burada ders kitaplar na büyük görevler dü mektedir. Konu
içerisinde yer alan bir tarihi ahsiyetin görseli veyahut, bir sava n, tarihi bir olay n
gravürünün kitap içerisinde yer almas ö rencilerin bilgiyi somutla rmas ve
renmelerini kolayla rmas bak

ndan çok faydal olmaktad r.

Ders kitaplar nda görülen bir eksiklikte tarihi konular n tam olarak sonuca
ula

lmamas

r. Daha önce ders kitaplar

n ayr nt

olarak ele al nd

k mda

de inildi i üzere, baz tarihi olaylar anlat rken olay yar da kesilmekte ve ba ka bir
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olaya geçilmektedir. Bu durum ö rencilerde konular n anla lmas güçlü ünü
do urmaktad r. Elbette ki tarih konular n ve tarihi ahsiyetlerin ö renilmesinde tek
sorumluluk ders kitaplar na ait olmay p bu derse giren Sosyal Bilgiler ö retmenine
de büyük görevler dü mektedir. Fakat hem ders süresinin s

rl olmas hem de

Sosyal Bilgiler ders kitaplar nda bir y l içerisinde i lenilecek ünite say

n fazla

olmas ö retmenin i ini de bir hayli zorla rmaktad r. Ö retmenlerin i ini zorla ran
bir di er unsurda ö renci çal ma kitaplar
aç ndan ö renci çal ma kitaplar

r. Elbette ki konunun peki tirilmesi

n önemi yads namaz. Lakin haftada 3 saat olan

Sosyal Bilgiler dersinde ders kitaplar nda yer alan ünitelerin i lenmesi zor yeti irken
ayr ca birde ö renci çal ma kitaplar

n müfredat icab

s

fta yapt lma

zorunlulu u gerek ders ö retmenlerini gerekse ö rencileri bir hayli zor duruma
sokmaktad r. Burada yaz lanlardan kas t kesinlikle Sosyal Bilgiler ö renci çal ma
kitaplar

n kald lmas olmay p Sosyal Bilgiler dersinin haftal k ders saatinin

artt lma ihtiyac ndan kaynaklanmaktad r.
Sosyal Bilgiler dersi ö rencinin tarihini, co rafyas
konular

vatanda k bilgisi

ö rendikleri, en önemli derslerden birisi olup mi fer ders olma özelli i

göstermesine ra men, son zamanlarda özellikle yeni sistem ile beraber Sosyal
Bilgiler ders kitaplar nda yer alan konular yeterli düzeyde de ildir. Yeni e itim
sistemi anlay nda sürekli vurgulanan, “ilkö retimde kas t uzman yeti tirmek
de ildir” anlay ndan dolay ders kitab içerisinde yer alan bilgiler çok s

kalm

r.

Ayr ca Sosyal Bilgiler ders kitaplar eski ders kitaplar na nazaran daha yüzeysel
haz rlanm

r. Elbette ilkö retimde amaç uzman yeti tirmek de ildir. Fakat ileride

bu alanda uzmanla mak isteyecek ö rencilere temel olu turacak olan kurum da
üphesiz ki lkö retimdir.
Sosyal Bilgiler ders kitaplar nda tarihi ahsiyetler hakk nda verilen bilgilerin
yetersiz oldu u birkaç kez vurgulanm
yer alan tarihi ahsiyet say

. Bu yetersizli e ra men ders kitaplar nda

bir hayli fazlad r. Özellikle 7. S

f Sosyal Bilgiler ders

kitaplar nda 130 tarihi ahsiyetin ad geçmektedir. Halbuki ö renciyi bu kadar çok
isimle bo up, yeteri kadar bilgide verilemedikten sonra, bu kadar tarihi ahsiyetin
ad na yer verilmesi hiçbir fayda sa layamamaktad r. Halbuki, bu kadar çok tarihi
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ahsiyet yerine kültürümüzle ve öz tarihimizle alakal daha s

rl say da tarihi

ahsiyet hakk nda daha kapsaml bilgilerle ö rencileri bilgilendirmek, üphesiz ki
hem ö renciler, hem de do ru tarih kültürü edinmek aç ndan daha uygun olacakt r.
Daha sonra ayr bir ba k alt nda ele al nacak olan, Sosyal Bilgiler ö retmenleri ile
yap lan ankette, ö retmenlerimizin üzerinde en fazla hemfikir olduklar konu, Sosyal
Bilgiler ders kitaplar nda Türk ve Müslüman tarihi ahsiyetlere daha fazla yer
verilmesini isteme arzusudur. Muhakkak ki bu hem fikir olma durumu bir tesadüften
ibaret olmay p. Burada yazd klar

zla da örtü mektedir.

Sosyal Bilgiler ders kitaplar nda tarihi ahsiyetler hakk nda verilen bilgiler
rencilerin ilgisini çekme yönünden de yetersiz kalmaktad r. Ders kitaplar nda
kullan lan sistem, genellikle tarihi ahsiyetlerin sembolik olarak konu turulmas
eklinde olup bu durum ö rencide Sosyal Bilgiler dersini s

bir pozisyona

sokmaktad r. Bir çok ö renci Sosyal Bilgiler dersini, hatta özellikle ders içerisinde
yer alan tarih konular

s

bulmaktad rlar. Bunun en büyük nedeni bu dersin

rencilerin gözünde ezbere dayal

bir ders olarak yer etmi

kaynaklanmas ndand r. Halbuki ilgi çeken

olmas ndan

eyler ö rencinin ezbere ihtiyaç

duymadan ak llar nda tutabilecekleri durumlard r. O halde komisyon ders kitaplar
haz rlarken kli e bilgilerden ziyade ö rencinin daha fazla ilgisini ve dikkatini
çekecek konulara yönelmesi bu dersin amaçlar na ula mas na daha fazla hizmet
edecektir.
Malum oldu u üzere günümüz ça , teknoloji ça
çevresel uyar

olup, ö renciler birçok

larla kar kar ya kalmaktad rlar. Bunlar internet, gazete, televizyon

programlar gibi alanlar olu turur. Ders kitaplar nda tarihi ahsiyetler hakk nda yeteri
kadar ve ilgi çekici bilgiler bulamayan ö renciler, farkl alanlara yönelmekte ve
yukar da sayd

z çevresel uyar

lardan birisi arac

yla bilgi edinmeye

çal maktad r. Bu durumda ö renciler do ru bilgi kaynaklar na ula mad klar
takdirde, ileride de
anlay

tirilmesi çok zor hatta imkans z olan, yalan yanl

bir tarih

edinmektedir.
Tüm bu say lan sebeplerden dolay

Sosyal Bilgiler ders kitaplar

haz rlan rken, tarih konular na ve tarihi ahsiyetlere daha ayr nt

yer verilmeli, tarihi
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ahsiyetlere daha ayr nt

yer verilmesi içinde say s

rland lmal ve özellikle

kendi kültürümüze ait Türk ve Müslüman tarihi ahsiyetlere yer verilmelidir. Bu yer
verme esnas nda da nispeten kli e olmu konular ve ezbere dayal olaylar yerine
rencilerin derse, konuya ve tarihe dikkatlerini çekecek daha ilginç konu ve
olaylara yer verilmelidir.
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4.BÖLÜM
TAR

AHS YETLER HUSUSUNDA Ö RENC VE Ö RETMENLERLE
YAPILAN ANKET VE SONUÇLARI

4.1.1. Ö rencilerin Tarihi ahsiyetleri Tan ma Durumlar
Ders kitaplar görsel aç dan ne kadar renkli haz rlanm

olsa da tarihi

ahsiyetlerin foto raf ve portrelerine yeteri kadar yer verilmedi ine daha önce
de inmi tik. Bu durumun ö renciler üzerindeki etkilerini ölçmek amaçl bir anket
uygulamas yaparak fikir sahibi olunmaya çal lm
4 farkl okul 40 de

r.

ik ilkö retim ikinci kademe ö rencisi üzerinde yap lan

bu ankette, 10 tarihi ahsiyetin görseline yer verilmi olup, her görsel ö renciye tek
tek gösterilmi
söylemeleri

ve ö rencilerden gösterilen tarihi

istenmi tir.

Ö rencilere

gösterilecek

ahsiyetin kim oldu unu
görseller

seçilirken

ders

kitaplar nda isimleri geçen tarihi ahsiyetler olmas na dikkat edilmi tir.
Yap lan anket çal mas nda görselleri gösterilen tarihi ahsiyetlerin isimleri
anketteki s raya göre u ekildedir:
1.

uz Ka an

2. Dede Korkut
3. Yunus Emre
4. Fatih Sultan Mehmed
5. Yavuz Sultan Selim
6. Kanuni Sultan Süleyman
7. Mevlana Celaleddin Rumi
8. Sultan II. Mahmud
9. Sultan II. Abdülhamid
10. Mustafa Kemal Atatürk
simleri yaz

olan bu tarihi ahsiyetlerin görselleri 40 de

tek gösterilmesi sonucu al nan sonuçlar ise u ekildedir:

ik ö renciye tek
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uz Ka an, 5 ö renci (% 12,5), Dede Korkut, 1 ö renci (% 2,5), Yunus
Emre, 28 ö renci (% 70), Fatih Sultan Mehmet, 14 ö renci (% 35), Yavuz Sultan
Selim 2 ö renci (% 5), Kanuni Sultan Süleyman 7 ö renci (% 17,5), Mevlana
Celaleddin Rumi, 35 ö renci (% 87,5), Sultan II. Mahmud 5 ö renci (% 12,5), Sultan
II. Abdülhamid 4 ö renci (% 10), Mustafa Kemal Atatürk 40 ö renci (% 100).
Görüldü ü üzere ö rencilerin tamam Mustafa Kemal Atatürk’ün d nda
hiçbir tarihi ahsiyeti tam olarak bilememi tir. Mustafa Kemal Atatürk’ün farkl bir
görseli kullan lm

olmas na ra men tüm ö renciler do ru olarak cevaplam lard r.

En fazla bilinen tarihi ahsiyet s ralamas nda ikinci s ray % 87,5 lik bir oran ve 35
renci say

ile Mevlana Celaleddin Rumi takip etmektedir. Son s ray ise % 2,5 lik

bir oran ve 1 ö renci ile Dede Korkut almaktad r.
Anketin azalan s ralamas

n tamam u ekildedir:

Mustafa Kemal Atatürk,

% 100 – 40 Ö renci

Mevlana Celaleddin Rumi,

% 87,5 – 35 Ö renci

Yunus Emre,

% 70 – 28 Ö renci

Fatih Sultan Mehmet,

% 35 – 14 Ö renci

Kanuni Sultan Süleyman,

% 17,5 – 7 Ö renci

Sultan II. Mahmud,

% 12,5 – 5 Ö renci

uz Ka an,

% 12,5 – 5 Ö renci

Sultan II. Abdülhamid,

% 10 – 4 Ö renci

Yavuz Sultan Selim,

% 5 – 2 Ö renci

Dede Korkut,

% 2,5 – 1 Ö renci

Görüldü ü üzere ö rencilerin tarihi ahsiyetlerin görsellerini tan ma oranlar
yeterli olmay p çok dü ük bir oranda kalm
Kemal Atatürk’ün foto raf

r. Ö rencilerin tamam

n Mustafa

do ru bilmeleri elbette ki tesadüf de ildir. Bu durum

göstermektedir ki ö renciler ne kadar çok uyar

ya maruz kal rlarsa, tarihi

ahsiyetleri tan ma oranlar da o kadar artmaktad r. Malum oldu u üzere tüm devlet
daireleri, ders kitaplar vb. alanlarda Mustafa Kemal’in foto raf
rencilerin bu uyar

n olmas , yani

ile çok s k kar kar ya kalmalar onlar n tan ma ve hat rlama
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sürecine olumlu katk yapmaktad r. Buna en büyük delillerden bir tanesi de % 87,5
luk bir oranla 35 ö renci taraf ndan tan nan Mevlana Celaleddin Rumi’dir. Mustafa
Kemal’in ard ndan ikinci s ray alan Mevlana Celaleddin Rumi’nin 40 ö rencinin 35
taraf ndan tan nmas da muhakkak ki tesadüf olmay p, yukar da yazd klar
destekler niteliktedir. çerisinde ya ad

z ehir olan Konya’ya ait bir de er olmas

hasebiyle birçok alanda ve birçok yerde Mevlana Celaleddin Rumi’nin resimleri ile
kar kar ya kalan ö rencilerin dima nda bu tarihi ahsiyette bir hayli yer etmi gibi
gözükmektedir. Bu durumda yukar da yazm

oldu umuz “ne kadar çok uyar

o

kadar çok hat rlama” tezini do rular niteliktedir.
Bu durum göstermektedir ki lkö retim ikinci kademe Sosyal Bilgiler ders
kitaplar , tarihi ahsiyetlerin görselleri bak
anket do rulad

ndan yeterli de ildir. Bu durumu bu

gibi bir alt ba kta ele al nacak olan ö retmenlerle yap lm olan

ankette do rulamaktad r.
Tüm okullar n duvarlar nda birçok tarihi ahsiyetin görselleri bulunmaktad r.
Örne in: Dede Korkut, O uz Ka an, Fatih Sultan Mehmet, Yavuz Sultan Selim
bunlardan sadece dört tanesidir. Fakat anket sonucunda elde edilen yukar da yaz
olan

oranlara

bak ld

zaman,

bu

tarihi

ahsiyetlerimiz

yeteri

kadar

tan nmamaktad r. Bilhassa hem Sosyal Bilgiler dersinde, hem de Türkçe derslerinde
kça ad geçen Dede Korkut, sadece 1 ö renci taraf ndan tan nm
çok talihsiz bir sonuç olarak kar

olup, bu sonuç

za ç kmaktad r. Bu durumda bize

unu

göstermektedir: Sosyal Bilgiler ders kitaplar nda yeteri kadar yer almam olan tarihi
ahsiyetlerin portrelerini okullar

n duvarlar na asmak ö rencilerin ilgisini

çekmemi olacak ki tan ma yüzdesi ilk çeyrekte kalm
bu çerçeveler okullar

r. Çünkü duvarda yer alan

za estetik bir görünüm kazand yor olmakla beraber,

renciler bunlara dikkat etmemektedir. Çünkü teneffüs vakti ö rencinin dinlenme
ve oyun vakti olup, ders ile ili kilerini kestikleri zamanlard r. Hemen hemen hiçbir
renci teneffüste gidip bu portrelerin kimin oldu u ile ilgilenmemektedir. Bu
durum, bu zamana kadar derse girmi

oldu um 6 okulda yapm

gözlemlerle de sabittir. Ayr ca ö rencilerle anketin yap ld

oldu um

esnada Dede Korkut’u 1

renci haricinde hiç birinin bilememesi üzerine ö rencilere söylemi oldu um “iyi
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dü ün görmü olmal n” sözüme kar
hiç görmedim” cevab

al nm

k ö rencilerin ço undan “hay r daha önce

r. Baz

ö rencilerde bu sözümün üzerine

“Ak emseddin isimli alim” olabilir mi? diyerek tahmin yapmaya çal

lard r.

Bu durum göstermektedir ki yerinde kullan lmayan tarihi foto raflar
rencilerin

ilgisini

çekmemekte

sadece

yürürlerken

göz

ucuyla

bak p

geçmektedirler. Halbuki Sosyal Bilgiler ders kitaplar nda bir çok gereksiz resim
bulunmaktad r. Kitab

haz rlayan komisyon bu ayr nt

foto raflardan ziyade

konumuz ile alakal görsellere yer vermesi tarihi ahsiyetlerin tan nmas aç ndan
epey önem arz eder. Ayr ca günlük hayat

zda yer tutan tarihi ahsiyetlerde

rencilerin ak llar nda daha fazla yer etmektedir. Mustafa Kemal Atatürk ve
Mevlana Celaleddin Rumi’nin yüksek oranda bilinmesi bu duruma çok aç k bir örnek
te kil eder. Mevlana’y takiben 3. S rada % 70 lik bir oranla 28 ö renci taraf ndan
Yunus Emre’nin tan

yor olmas kuvvetle ihtimal 200 Türk Liras ’n n üzerinde

resminin olmas ndan kaynaklanmaktad r. Yeni Türk liralar
Merkez Bankas

yla ilgili

n göndermi oldu u afi lerde 200 Türk Liras ’n n üzerinde Yunus

Emre’nin oldu unu gören ö renci bu durumu unutmam
gereken ö rencileri daha fazla uyar

ile kar

ilkö retimdeki en belirgin yeri tarih konular
ders kitaplar

n tan

r. O halde yap lmas

kar ya b rakmakt r. Bununda

n i lendi i Sosyal Bilgiler dersi ve

r.

4.1.2. Sosyal Bilgiler Ö retmenleri’nin, Sosyal Bilgiler Ders Kitaplar nda Yer
Alan Tarih ahsiyetler ve Tarih Konular Hakk ndaki Dü ünceleri
Sosyal Bilgiler ö retmenlerinin, Sosyal Bilgiler ders kitaplar nda yer alan
tarihi ahsiyetler, tarih konular ve bu konulara ö rencilerinin ilgisi durumlar
ölçmek kayd yla 10 sorudan olu an bir anket uygulamas 20 de
retmenine uygulanm
tamamen kat yorum,

ik Sosyal Bilgiler

r. Sosyal Bilgiler ö retmenleri ankette yer alan sorulardan;
kat yorum,

karars

m,

kat lm yorum

kat lm yorum cevaplar ndan sadece bir tanesini seçebilmi lerdir.

ve

kesinlikle
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Ankette yer alan sorular u ekildedir:
Genel olarak Sosyal Bilgiler Dersindeki tarih konular yeterli düzeydedir.
Sosyal Bilgiler Dersinde tarihi ahsiyetlere yeteri kadar yer verilmektedir.
Tarihi

ahsiyetler hakk nda verilen bilgiler ö rencilerin anlayaca

ekildedir.
Sosyal Bilgiler Dersinde tarihi ahsiyetlerin görsellerine yeteri kadar yer
verilmi tir.
Kitapta tarihi ahsiyetlere ait görseller dikkat çekici niteliktedir.
renciler tarihi ahsiyetleri yeterli düzeyde tan maktad rlar.
Sosyal Bilgiler Ders kitaplar nda tarihi

ahsiyetler hakk nda verilen

bilgiler ö rencilerin ilgisini çekmektedir.
renciler tarihi

ahsiyetlerin hangi döneme ait olduklar

ay rt

edebilirler.
Türk ve Müslüman tarihi ahsiyetlere daha fazla yer verilmelidir.
Tarihi ahsiyetlerin kitapta ele al
retmenlerimizin,
cevaplad klar

varsayd

objektif

kronolojiye uygundur.

olarak,

kendi

dü ündükleri

ekilde

z bu anketin sonucu ise u ekilde ekillenmi tir:

Genel olarak Sosyal Bilgiler Dersindeki tarih konular yeterli düzeydedir,
sorusuna, 9 ö retmen (% 45) kat yorum, 9 ö retmen (% 45) kat lm yorum, 2
retmen (% 10) kesinlikle kat lm yorum cevab

vermi lerdir. Bu ölçütte,

sonuçlarda da görüldü ü üzere ö retmenlerimiz aras nda tam bir uzla ma yoktur. 9
retmen kat yorum derken 9

ö retmenimiz

ise

kat lm yorum

vermi lerdir. Lakin 2 ö retmen kesinlikle kat lm yorum cevab
kat lm yorum diyen ö retmen say

cevab

verdi inden dolay

toplamda 11 (% 55) e ç karak ço unlu u

olu turmu lard r. Dolay yla anketin uyguland
Bilgiler Ders kitaplar nda yer alan tarih konular

ö retmenlerin ço unlu u Sosyal
yeterli bulmam lard r.

Sosyal Bilgiler Dersinde tarihi ahsiyetlere yeteri kadar yer verilmektedir,
maddesine ankete kat lan ö retmenlerden 2 tanesi (% 10) kat yorum, 17 tanesi (%
85) kat lm yorum, 1 tanesi de (% 5) kesinlikle kat lm yorum cevab

vermi lerdir.
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Görüldü ü üzere ders kitaplar nda tarihi ahsiyetlere yeteri kadar yer verilmedi i
hususunda ankete kat lan ö retmenlerin % 90’ hem fikirdirler. Bu durum ders
kitaplar nda tarihi ahsiyetlerin yetersiz oldu unu ispatlar niteliktedir.
Anketin üçüncü maddesi olan Tarihi ahsiyetler hakk nda verilen bilgiler
rencilerin anlayaca

ekildedir, maddesine, 3 ö retmen (% 15) kat yorum, 8

retmen (% 40) karars m, 8 ö retmen (% 40) kat lm yorum, 1 ö retmen (% 5)
kesinlikle kat lm yorum cevab

vermi

olup burada da karars zlar n ve

kat lmayanlar n say , kat yorum diyenlerin say ndan fazla ç km

r.

Sosyal Bilgiler Dersinde tarihi ahsiyetlerin görsellerine yeteri kadar yer
verilmi tir maddesine;

3 ö retmen (% 15) kat yorum, 3 ö retmen (% 15)

karars m, 9 ö retmen (% 45) kat lm yorum, 5 ö retmen (% 25) kesinlikle
kat lm yorum cevab

vermi lerdir.

Anketin be inci maddesi olan, Kitapta tarihi ahsiyetlere ait görseller dikkat
çekici nitelliktedir, maddesine 1 ö retmen (% 5) tamamen kat yorum, 4 ö retmen
(% 20) kat yorum, 2 ö retmen (% 10) karars

m, 11 ö retmen (% 55)

kat lm yorum, 2 ö retmen (% 10) kesinlikle kat lm yorum cevab

vermi lerdir.

renciler tarihi ahsiyetleri yeterli düzeyde tan maktad rlar, maddesine 2
retmen (% 10) kat yorum, 3 ö retmen (% 15) karars m, 8 ö retmen (% 40)
kat lm yorum, 7 ö retmen (% 35) kesinlikle kat lm yorum cevab

vermi lerdir.

Dikkat edilecek olunursa bu maddeye ankete kat lan ö retmenlerin verdikleri cevap
ile bir önceki ba kta ö rencilere yap lan anketin sonuçlar aras nda paralellik
görülmektedir.
Sosyal Bilgiler Ders kitaplar nda tarihi ahsiyetler hakk nda verilen bilgiler
rencilerin ilgisini çekmektedir, maddesine 6 ö retmen (% 30) kat yorum, 6
retmen (% 30) karars m, 6 ö retmen (% 30) kat lm yorum, 2 ö retmen (% 10)
kesinlikle kat lm yorum cevab
da

vermi olup karars zlar her gruba e it olarak

ld klar takdirde, kat yorum diyenlerin oran % 45, kat lm yorum ve kesinlikle

kat lm yorum diyenlerin birlikte oranlar % 55 e tekabül etmektedir.
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renciler tarihi ahsiyetlerin hangi döneme ait olduklar

ay rt edebilirler

maddesine, 3 ö retmen (% 15) kat yorum, 2 ö retmen (% 10) karars

m, 11

retmen (% 55) kat lm yorum, 4 ö retmen (% 20) kesinlikle kat lm yorum cevab
vermi lerdir. Bu sonuçta da görüldü ü üzere ö retmenlerin ço unlu u, ö rencilerin
tarihi ahsiyetlerin hangi döneme ait olduklar

ay rt edemediklerini bildirmi lerdir.

Ankete kat lan Sosyal Bilgiler Ö retmenlerinin üzerinde en çok ittifak
ettikleri ve en fazla hem fikir olduklar madde anketin dokuzuncu maddesidir. Türk
ve Müslüman tarihi ahsiyetlere daha fazla yer verilmelidir maddesine, 11 ö retmen
(% 55) kesinlikle kat yorum, 9 ö retmen (% 45) kat yorum cevab
Anketin son maddesi olan, Tarihi ahsiyetlerin kitapta ele al

vermi lerdir.
kronolojiye

uygundur maddesine, 7 ö retmen (% 35) kat yorum, 6 ö retmen (% 30) karars
6 ö retmen (% 30) kat lm yorum, 1 ö retmen (% 5) kesinlikle kat lm yorum cevab
vermi lerdir.

m,
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5.BÖLÜM
SONUÇ VE ÖNER LER
Çal mam n bu bölümünde sonuç ve önerilere yer verilmi tir. Çal man n
sonucuna göre:
lkö retim II. Kademe Sosyal Bilgiler Ders Kitaplar nda Tarihi ahsiyetlere
Yakla m Tarz ” ba

ad alt nda incelemi oldu umuz, 6. ve 7. S

f Sosyal

Bilgiler ders kitaplar içerisinde yer alan tarihi ahsiyetlerin büyük oranda objektif
olarak ele al nd
olmas
kaç

görülmü tür. Zaten devlet okullar nda okutulan ders kitaplar

hasebiyle, pragmatik ve resmi tarih ideolojisinden dolay

bu durum

lmaz bir gerçekliktir. Ne var ki ders kitaplar içerisinde ele al nan tarihi

ahsiyetler ve bu ahsiyetler hakk nda verilen bilgilerin ço unlu u yeterli ve dikkat
çekici de ildir.
Ders kitaplar içerisinde onlarca tarihi ahsiyetin ad yer almaktad r. 6. S
Sosyal Bilgiler ders kitab nda 66, 7. S

f

f Sosyal Bilgiler ders kitab nda 130,

toplamda 196 tarihi ahsiyetin ad na yer verilmi tir. Bu tarihi ahsiyetlerden baz lar
hakk nda

yeteri

düzeyde

bilgi

varken,

baz lar

n

ise

sadece

isimleri

zikredilmektedir. Ne var ki haklar nda yeterli bilgi verilen tarihi ahsiyet say

çok

azd r.
Bilindi i üzere Sosyal Bilgiler dersi sadece tarih konular ndan ibaret olmay p,
içerisinde, co rafya ve vatanda k bilgisi konular
konular ele al

rken ister istemez bir s

tutulmak zorunda kal nm
65, 7. S

da ihtiva eder. Bu durumda tarih

rlama getirilmek ve olan olaylar k sa

r. Hal böyle iken, 6. S

f Sosyal Bilgiler Ders kitab nda

f Sosyal Bilgiler Ders kitab nda 126 tarihi ahsiyetin ad

n geçti i

dü ünüldü ünde, bu kadar küçük bir alanda bu tarihi ahsiyetler hakk nda verilen
bilgiler ö renciler ad na yeteri kadar ayd nlat
ahsiyetin ad

olamamaktad r. Toplamda 191 tarihi

n geçti i ders kitaplar nda, bu say daha az tutularak daha ayr nt

bilgiler verilmesi hem ö renciler, hem de klasik tarih anlay
olacakt r. Baz tarihi ahsiyetlerin di erlerinden, yapm

aç ndan daha faydal

olduklar i ler bak

ndan

bir nebze daha önemli oldu u a ikard r. Bu noktada esas olarak yap lmas gereken bu
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tarihi ahsiyetlere bir kat daha fazla önem verilmesi ve daha ayr nt

olarak i lenmesi

zaruri gözükmektedir.
üphesiz ki ilkö retim kurumlar nda amaç uzman yeti tirmek olmay p, üst
itim kurumlar nda okutulacak olan ba ca disiplinlere temel haz rlamakt r. Yaln z
günümüz Sosyal Bilgiler derslerinin içeri i yeterli düzeyde de ildir. Daha çok güncel
olaylar n ele al nm

oldu u ders kitaplar nda tarihi konulara ve tarihi ahsiyetlere

istenilen düzeyde yer verilememi tir. Burada yer verilememi ten kas t kesinlikle
say lar

n azl

olmay p ad geçen ahsiyetler hakk nda verilen bilgilerdir. Ders

kitaplar nda özellikle 7. S
verip s

f ders kitab nda bu kadar çok tarihi ahsiyetin ad na yer

rl bilgiler verilmektense daha az say da fakat daha çok önem arz eden tarihi

ahsiyetler hakk nda bilgiler verilebilirdi.
6. ve 7. S

f Sosyal Bilgiler ders kitaplar nda tarihi olaylar anlat rken

genellikle olay n o dönemdeki sosyal etkilerine ve günümüze yans malar na
de inilmi , olaylar n tarihi

ahsiyetlerle ba lant lar net olarak kurulamam

r.

Ayr ca ders kitab olaylar üzerine kuruldu u için tarihi ahsiyetlerin s ralan nda,
birçok yerde kronolojiye uyulmam

r. Ders kitaplar çok renkli ve görsel aç dan çok

zengin olarak haz rlanmas na ra men tarihi ahsiyetlerin görsellerine yeteri kadar yer
verilmemi tir.

Bu

durum

da

ö rencilerin

tarihi

ahsiyetlerin

görsellerini

tan yamad klar ve ay rt edemediklerini ortaya ç karmaktad r. Daha önce ayr bir
ba k alt nda ele al nan k rk ö renciye uygulanm
görselinin yer ald

olan on tarihi

ankette hiçbir ö renci, ahsiyetlerin tamam

birçok ö rencide tarihi ahsiyetleri birbirine kar

rm

tarihi ahsiyetleri görsel aç dan da yeteri kadar tan mad

ahsiyetin

tan yamam ,

r bu durumda ö rencilerin
ortaya koymaktad r.

Bir di er sorunda Sosyal Bilgiler ders saati süresinin yeterli düzeyde
olmamas

r. 6. ve 7. S

flarda Sosyal Bilgiler dersi 3 saat olarak okutulmaktad r.

Bu durumda Sosyal Bilgiler dersinde tarih konular
alakal

olan tarihi

ahsiyetlerin ö retiminde s

n ve bilhassa çal mam zla
nt lar ortaya ç karmaktad r.

retmenler, ö rencilere konular ö retirken ders saatlerinin sadece 3 saatle s
olmas ndan dolay ço unlukla kitaba ba

rl

kalmaktad r. Ö rencilere ders kitab nda

ele al nan tarihi olaylar anlat rken, olayla ilgili olan tarihi ahsiyetlere yeteri kadar
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yer verememektedir. Zaten ders kitaplar nda içerik aç ndan yetersiz olan tarihi
ahsiyetler hakk ndaki bilgilere, ders saatlerinin 3 saatle s

rl olmalar ndan dolay

retmenlerde yeterli katk da bulunamamaktad r. Burada görülen durum udur:
retilecek konu çok süre ise k tl . Böyle olunca da anlat lan konular ya
yeti memekte ya da yüzeysel olarak ele al nmaktad r.
Yukar da da de inildi i üzere tarihi ahsiyetler ele al
anlay

rken, faydac tarih

gere ince ve resmi tarih ideolojisinden dolay ders kitaplar nda yer alan

bilgiler genellikle kli e ve ö rencilerin ilgisini çekmeyen, bilgilerden meydana
gelmektedir. Burada kitab yazan komisyona büyük görevler dü mektedir. Ders
kitaplar haz rlan rken gerek tarihi olaylar, gerekse tarihi ahsiyetler hakk nda verilen
bilgiler ö rencilerin daha çok dikkatini çekecek, daha ilginç bilgilere yer vermesi
gerekirdi. Zaten ö renciler taraf ndan s

ve ezbere dayal bir ders olarak görülen

sosyal bilgiler ve tarih derslerinin olumsuz imaj , bu ekilde bir nebze silinebilinir.
ÖNER LER
Kitapta ad geçen tarihi ahsiyetler s
ayr nt

rlanmal , say daha az tutularak, daha

bilgiye yer verilmelidir.

Tarihi olaylar anlat rken tarihi

ahsiyetlerle ba lant

kurulmal , olay

içerisinde tarihi ahsiyetlerin faaliyetlerine daha fazla yer verilmelidir.
Ders kitaplar içerisinde kendi tarihimizi ilgilendiren ve öz kültürümüze ait
olan Türk- slam tarihi ahsiyetler hakk nda daha ayr nt
7. S

fta çe itli ba klar alt nda i lenen Osmanl

bilgiler verilmelidir.
Tarihi anlat rken

Padi ahlar n adlar na ve yapm olduklar faaliyetlere yer verilmelidir.
Görsel aç dan zengin olmas na ra men ders kitaplar nda tarihi ahsiyetlerin
foto raflar na ve portrelerine daha fazla yer verilmelidir.
Ders kitaplar haz rlan rken resmi tarih anlay ndan hiç olmazsa bir nebze
yr larak ö rencilerin ilgilerini çekecek konulara yer verilmelidir.
retmenler, nispeten önemsiz buldu u konular daha öz anlatarak, önem arz
ettiklerini inand klar tarihi ahsiyetler hakk nda daha ayr nt
verilmelidir.

bilgiye yer
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retmenler,

ö rencilere

tarihi

ahsiyetler

hakk nda

ayr ca

bilgi

bulabilecekleri kaynak kitaplar önermelidirler.
Ders kitaplar

haz rlayan komisyon, üniteler içerisinde nispeten Fen Bilgisi

dersi ile alakal olan konular veyahut konular içerisindeki alanlar ç kararak,
tarih konular na ve tarihi ahsiyetlere daha ayr nt
Ünite, 7. S
VI. ve VII. S

yer vermelidir. (6. S

f 4. Ünite).
flarda Sosyal Bilgiler ders saati süresi artt lmal

r.

f 7.
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tan klar görsel ile ilgili olan kutucu a tik i areti konulmu tur.
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LKÖ RET M SOSYAL B LG LER DERS NDE ELE ALINAN TAR
HAKKINDA Ö RETMEN GÖRÜ LER ANKET

AHS YETLER

Sayg de er Ö retmenler;
Bu anketin amac , ilkö retim sosyal bilgiler dersinde tarihi ahsiyetlere yakla m tarz n
belirlenmesidir. Elinizdeki anket 10 sorudan olu maktad r ve bu çal mada sizin fikirlerinize ihtiyaç
duyulmaktad r. Ara rman n güvenirli i aç ndan, size verilen bu anket formundaki her bir maddeyi
okuyup anlad ktan sonra kendi dü üncelerinizi yans tacak ekilde seçeneklerden yaln zca birini
aretlemenizi ve tüm sorular cevapland rman
rica ediyorum. Anket maddelerine verece iniz
cevaplar yaln zca ara rma amac yla kullan lacakt r ve ara rmac d nda kimse taraf ndan
görülmeyecektir. Çal ma içinde yer ald
z için imdiden te ekkür ederim. (Ça layan DEN Z)

MADDELER

ETK NL KLER N KAZANIM BOYUTU
1. Genel olarak Sosyal Bilgiler Dersindeki Tarih konular yeterli düzeydedir.
2. Sosyal Bilgiler Dersinde tarihi ahsiyetlere yeteri kadar yer verilmektedir.
3. Tarihi ahsiyetler hakk nda verilen bilgiler ö rencilerin anlayaca

ekildedir

4. Sosyal Bilgiler Dersinde tarihi ahsiyetlerin görsellerine yeteri kadar yer verilmi tir.
5. Kitapta tarihi ahsiyetlere ait görseller dikkat çekici niteliktedir.
6. Ö renciler tarihi ahsiyetleri yeterli düzeyde tan maktad rlar.
7. S.B. Ders kitaplar nda tarihi ahsiyetler hakk nda verilen bilgiler ö rencilerin
ilgisini çekmektedir.
8. Ö renciler tarihi ahsiyetlerin hangi döneme ait olduklar

ay rt edebilirler.

9. Türk ve Müslüman tarihi ahsiyetlere daha fazla yer verilmelidir.
10. Tarihi ahsiyetlerin kitapta ele al

kronolojiye uygundur.

Size en uygun gelen seçene in alt na X i areti koyman z yeterli olacakt r.

Kat lm yorum
Kesinlikle
Kat lm yorum

ÇALI TI INIZ OKUL:

Karars m

SOYAD:

Tamamen
kat yorum
Kat yorum

AD:
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Ça layan DEN Z
30.08.1985 tarihinde Konya’n n Yunak ilçesinde dünyaya gelen Ça layan
Deniz, lkokulu Bilecik Yenipazar Atatürk lkokulunda bitirdikten sonra Bilecik
Gölpazar Anadolu Lisesini kazanm
babas

n i i nedeniyle tayin oldu u Konya Çeltik ilçesinde Anadolu Lisesi’nin

bulunmamas
kalm

orta 3’e kadar okumu oldu u bu okuldan

hasebiyle Çeltik Merkez

lkö retim Okuluna geçmek zorunda

r. Liseyi Eski ehir Gazi Lisesinde tamamlayan Ça layan Deniz 2004 y nda

kay t oldu u Konya Selçuk Üniversitesi, E itim Fakültesi, Sosyal Bilgiler
retmenli i bölümü 3.s

nda okurken girmi oldu u Erasmus ö renci de

im

program s nav ile Hogeschool Utrecht Teacher Training (ö retmen e itimi)
program

asil olarak kazanm

olmas na ra men verilen burs miktar

n Hollanda

için yeterli olmamas ve kendi maddi imkans zl klar sebebiyle gidememi tir.
16/06/2008 tarihinde Lisans e itiminden mezun olan Ça layan DEN Z ayn y l
girmi oldu u ALES s nav

kazanarak 17/09/2008 tarihinde Selçuk Üniversitesi,

Sosyal Bilimler Enstitüsü, lkö retim Anabilim Dal , Sosyal Bilgiler Ö retmenli i
Bilim Dal alan na kay t yapt rm

r.

15/09/2008 - 06/11/2008 tarihleri aras nda Konya, Derbent, Çiftliközü
lkö retim Okulunda ücretli ö retmen, 17/11/2008 – 14/06/2010 tarihleri aras nda
Konya, Kad nhan , Koluk sa Osmano ullar
retmen kadrosunda görev yapm

lkö retim Okulunda Sözle meli

15/06/2010 tarihinde kadrolu ö retmen olarak

Konya, Kad nhan , Atlant Cumhuriyet lkö retim Okuluna atanm

r. Halen ayn

okulda görev yapmaktad r.
2010 y nda aç lan E itim Bilimleri Enstitüsüne, lkö retim Anabilim Dal ,
Sosyal Bilgiler Ö retmenli i Bilim Dal aktar ld

için Yüksek Lisans Ö renimine

itim Bilimleri Enstitüsünde “ lkö retim II. Kademe Sosyal Bilgiler Ders
Kitaplar nda Tarihi
etmektedir.

ahsiyetlere Yakla m Tarz ” konulu tez çal mas ile devam

