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Cemil ÖZTÜRK

Cemil Öztürk, 1963’te Ordu’da doğmuş, ilk öğrenimini bu ilde, orta öğrenimi-
ni İstanbul’da tamamlamıştır. 1985’te Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi 
Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Tarih [Yan alan: Coğrafya] Öğretmenliği Programın-
dan mezun olmuştur. Aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsünde, 1987’de yüksek 
lisans, 1991’de doktora derecesini almıştır.

1988 yılında Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi’ne araştırma görevli-
si olarak atanan Cemil Öztürk, 1991’de yardımcı doçent, 1996’da doçent, 2001’de pro-
fesör unvanını almıştır. 

Aynı Fakültede Dekanlığa bağlı Eğitim Yüksekokulu’nda (1988 - 1991) ve Sınıf 
Öğretmenliği Bölümünde (1991– 1998) görev yapan Öztürk; 1998’de yeni kurulan İl-
köğretim Bölümü Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Anabilim Dalı Başkanlığına atanmış-
tır. Bu Anabilim Dalında lisans, yüksek lisans ve doktora programlarının açılmasına 
önayak olmuştur. Farklı üniversitelerde ve enstitülerde yönettiği yetmişe yakın yüksek 
lisans/doktora tezinin önemli bir kısmı sosyal bilgiler öğretimi alanında yapılmıştır. 
Sosyal Bilgiler Eğitimcileri Birliği Derneği (SBEB)’nin kurucu başkanı, bu kuruluşun 
çıkardığı Sosyal Bilgiler Eğitimi Araştırmaları Dergisi / Journal of Social Studies Edu-
cation Research adlı uluslararası hakemli derginin baş editörüdür. Öte yandan 1997 
– 1998 yıllarında, YÖK ile Dünya Bankası’nın birlikte yürüttüğü Millî Eğitimi Geliştir-
me Projesi kapsamında sürdürülen İlköğretim Sosyal Bilgiler Öğretimi Seminerleri’ne 
katılmıştır. 2006 yılında gerçekleştirilen Eğitim Fakülteleri Programlarını Geliştirme 
Çalıştayı’nda Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Lisans Programı Geliştirme Komisyonu 
Başkanı olarak görev alınmıştır. Sosyal bilgiler öğretimi alanında editör ve yazar ola-
rak dört kitaba imza atan Cemil Öztürk; altı kitaplık ilköğretim 4. ve 5. sınıf sosyal bil-
giler ders kitabı seti hazırlama komisyonuna başkanlık yapmıştır. Burada bir kısmına 
değinilen faaliyet ve yayınlarından anlaşılacağı gibi, yazar, Türkiye’de sosyal bilgiler 
öğretiminin bilimsel bir geleneğe kavuşmasına öncülük edenlerden biridir.

Çok sayıda ulusal ve uluslararası derginin bilim kurulu üyesi olan Öztürk; otuz ci-
varında bilimsel toplantının (sempozyum, kongre ve çalıştay) düzenleyicisi, çok daha 
fazla bilimsel faaliyetin bilim ve/veya danışma kurulu üyesidir. Bunlar arasında 2012’de 
ikincisi yapılacak olan Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, Türkiye’de sos-
yal bilgiler eğitiminin gelişimi bakımından önemli kilometre taşlarından biri olmuştur.

Cemil Öztürk’ün ikinci uzmanlık alanı öğretmen yetiştirme ve eğitimidir. Bu 
alanda Atatürk Devri Öğretmen Yetiştirme Politikası (1996) ve Türkiye’de Dünden Bu-
güne Öğretmen Yetiştiren Kurumlar (1998, 2005) iki kitabı yayınlanmış olup Türkiye’de 
Öğretmen Yetiştirme / Dün, Bugün ve Yarın ve Öğretmen Yetiştirmede Çağdaş Model-
ler adlı kitapları da yayın aşamasındadır. Ayrıca alana dair çok sayıda makale, bildiri 
ve ansiklopedi maddesi neşredilmiştir. İlköğretim okullarında çok sayıda hizmet içi 
öğretmen eğitimi programında görev alan Öztürk; bir yıldır sürdürülen Ulusal Öğret-
men Stratejisi Belgesi’nin hazırlık çalışmalarının çeşitli aşamalarında görev almıştır. 
2011 yılından beri eski adı Öğretmen Yetiştirme Türk Millî Komitesi olan Öğretmen 
Yetiştirme Çalışma Grubu üyesidir.



Cemil Öztürk Marmara Üniversitesi’nde farklı idarî görevlerde bulunmuştur. 
Bunlardan bazıları şunlardır:  Sınıf Öğretmenliği Bölümü Başkan Yardımcılığı, İlköğ-
retim Sosyal Bilgiler Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanlığı, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp 
Tarihi Bölümü Başkanlığı, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma ve Uygulama 
Merkezi Müdürlüğü, Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, Dekan Yardımcılığı, İlköğretim 
Bölümü Başkanlığı, Senatörlük. Atatürk Eğitim Fakültesi Dekanlığı görevlerinde bu-
lunmuştur. Eğitim Fakültesi Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği ve 
Sosyal Bilgiler Eğitimcileri Birliği Derneği Başkanıdır.

Cemil Öztürk evli ve bir çocuk babasıdır.

Sevgi COŞKUN KESKİN

Sevgi Coşkun Keskin, 1974’te İstanbul’da doğmuş, ilk ve orta öğrenimini Sivas’ın 
Suşehri ilçesinde, liseyi Bakırköy Sağlık Meslek Lisesi’nde tamamlamıştır. 1999’te 
Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği [Yan alan: Sosyal 
Bilgiler] Programından mezun olmuştur. Aynı üniversitenin Eğitim Bilimleri Enstitü-
sünde; 2001’de yüksek lisans, 2007’de doktora derecesini almıştır.

1999-2000 yılları arasında Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde, 2000-2007 
yıllarında ise Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesinde araştırma görevlisi 
olarak görev yaptı. 2007 yılından bu yana Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal 
Bilgiler Eğitimi Ana Bilim Dalında yardımcı doçent olarak görev yapmaktadır. 2008-
2011 yıllarında aynı üniversitede Bölüm Başkan Yardımcılığı yapmıştır. 2008’den bu 
yana Sosyal Bilgiler Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanlığı görevini sürdürmektedir.

Çalışmaları arasında; sosyal bilgiler eğitimi, değer eğitimi, müze eğitimi, çevre ve 
barış eğitimi, program geliştirme üzerine makaleleri bulunmaktadır.

Coşkun Keskin, evli ve iki çocuk annesidir.

Rahmi OTLUOĞLU

Rahmi Otluoğlu, 1965’te Erzincan’da doğmuş, 1986’da Atatürk Üniversitesi Kâ-
zım Karabekir Eğitim Fakültesi Erzincan Eğitim Yüksek Okulu’ndan mezun olmuştur. 
1998’de Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü li-
sans tamamlama programını bitirmiştir. 2001’de, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilim-
leri Enstitüsü’nde, İlköğretim Okulu 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yazılı Edebiyat 
Ürünlerini Ders Aracı Olarak Kullanmanın Duyuşsal Davranış Özelliklerini Kazanma-
ya Etkisi adlı teziyle yüksek lisans öğrenimini tamamlamıştır.

Otluoğlu, 1986’da başladığı sınıf öğretmenliğini, İstanbul’un Kartal ilçesindeki 
Şehit Üsteğmen Gökhan Yavuz İlk Okulunda sürdürmektedir. Evli ve bir çocuk ba-
basıdır.
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ÖN SÖZ

Bugün Türkiye’de, sosyal bilgiler öğretimi, yapılandırmacı anlayışa uygun düzen-
lenmiş programlarla sürdürülmektedir. Bireyi merkeze alan ve öğrenmeyi öğretme 
ilkesiyle hareket eden yapılandırmacı eğitimde, öğretim teknolojisi ve materyalleri 
arasında görsel ve yazılı kaynakların kullanımı önemli ve gereklidir. 

Elinizdeki çalışmanın amacı, sosyal bilgiler öğretiminde edebî ürünler ve yazı-
lı materyallerin önemini tartışmak; Sosyal Bilgiler derslerinde kullanılabilecek edebî 
türler ve diğer yazılı materyalleri betimlemek; bunların kullanımına ilişkin strateji, 
yöntem ve teknikleri irdelemek ve uygulama örnekleri sunmaktır. Son yıllarda belli 
edebî türlerin (roman, hikaye vd.) kullanımına yönelik araştırmaların sayısı artmışsa 
da bu eser, halâ alana ilişkin tek kapsamlı çalışmadır.

Bundan dolayı kitabın iki ana okuyucu grubu için son derece önemli olduğu dü-
şünülmektedir. Bunlardan ilki, sosyal bilgiler öğretimi üzerine çalışan araştırmacılar-
dır. İkinci grup ise eğitim fakülteleri öğrencileri ile mevcut öğretmenlerdir. 

Eserin bu hedef kitle içinde daha ziyade ikinci grubun özellikle de öğretmen 
adaylarının kaynak ihtiyacını karşılaması beklenmektedir. Zira kitap eğitim fakültele-
rinin sosyal bilgiler öğretmenliği programlarındaki Sosyal Bilgilerde Yazılı ve Sözlü 
Edebiyat İncelemeleri dersi için kaynak kitap, yine bu programdaki Özel Öğretim 
Yöntemleri [Sosyal Bilgiler Öğretimi], Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliş-
tirme dersleriyle sınıf öğretmenliği programındaki Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler 
Öğretimi dersi için yardımcı kitap olarak yapılandırılmıştır. Ayrıca kitabın eğitimde 
program geliştirme alanında çalışanlara da faydalı olacağı düşünülmektedir.

Altı bölümden oluşan kitabın I – V. bölümleri Cemil Öztürk; VI. bölüm Cemil 
Öztürk ile Rahmi Otluoğlu; VII. bölümü ise Sevgi Coşkun Keskin tarafından yazılmış-
tır. Kitabın daha önceki basımlarında yer alan “ekler” kısmındaki planlar, davranışçı 
yaklaşımla şekillenen 1998 programı doğrultusunda yazılmıştı. Ancak, 2005 yılında 
programların yapılandırmacı anlayışla düzenlemesi nedeniyle bu basımda ekler kısmı 
çıkarılmıştır. Bunun yerine VII. bölümdeki etkinlikler eklenmiştir. 



Kitabın ortaya çıkmasında birçok kimsenin katkısı vardır. Burada hepsini say-

mak olanaksızdır. Fakat, burada, metnin tamamını veya bir kısmını okuyarak, yapı-

cı görüş ve eleştirileriyle kitabın şekillenmesinde önemli rol oynayan Prof. Dr. Yahya 

Akyüz’e, Prof. Dr. İnci Enginün’e, Prof. Dr. Dursun Dilek’e, Doç. Dr. Murat Aşıcı’ya, 

Doç. Dr. Şehnaz Aliş’e ve Dr. Arzu E. Öztürk’e, yayına hazırlama sürecindeki özenli 

ve özverili çalışmalarından dolayı Pegem Akademi Yayıncılık ailesine teşekkürü borç 

biliriz. Ayrıca, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesindeki öğretmen adayları 

ve birçok ilköğretim okulunda öğrenim gören öğrenciler de, dolaylı biçimde kitaba 

katkıda bulunmuştur. Kendilerini sevgiyle anıyoruz. Tüm bu katkılara karşın, eserdeki 

tüm eksik ve yanlışlar yazarlara aittir.

Kitabın sosyal bilgiler öğretmenleri ve sınıf öğretmenlerine faydalı olması ve 

böylece, Türkiye’de sosyal bilgiler öğretiminin gelişimine katkıda bulunması yazarları 

mutlu kılacaktır.

İstanbul, Ağustos 2014 Cemil Öztürk

 Sevgi Coşkun Keskin

 Rahmi Otluoğlu
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1. BÖLÜM

SOSYAL B�LG�LER Ö�RET�M�1

SOSYAL BİLGİLERİN TANIMI

Sosyal bilgiler teriminin kısa ve herkes tarafından kabul edilebilir bir tanımını 
yapmak oldukça güçtür. Bunun en önemli nedeni, sosyal bilgilerin sosyal bilimle-
rin içinde yer alan farklı tanımlara sahip birçok disiplinden oluşmasıdır. ABD’de 
sosyal bilgiler eğitimi alanında en etkin kurumlardan biri olan the National Coun-
cil for the Social Studies [NCSS]’e göre; 

“sosyal bilgiler terimi; sosyal bilim alanlarını, insan şeref ve haysiyetini 
korumak amacıyla oluşturulan demokratik bir toplumda bireyin rolünü 
inceleyen, sosyal olayları ve insan ilişkilerini irdeleyen faaliyet alanlarını 
kapsamaktadır.” (Evans ve Brueckner, 1990: 9). 

Bu tanım, bir öğretim programı olarak sosyal bilgilerin içeriği hakkında 
önemli ipuçları veriyorsa da, onu tüm boyutlarıyla açıklamaktan uzaktır. 

ABD’de, sosyal bilgiler öğretimi üzerine çalışan Michaelis (1985), Schug ve 
Beery (1987) gibi eğitimciler, yukarıda sözü edilen güçlükten dolayı, sosyal bil-
gilerin tek bir tanımını yapmak yerine, başkaları tarafından yapılan belli başlı 
tanımları sistematik bir biçimde sunmayı tercih etmişlerdir. Bu tanımların ortak 
özelliği, sosyal bilgileri bir “yurttaşlık eğitim programı” olarak kabul etmeleridir. 
Farklı yönleri ise, yurttaşlık eğitiminde farklı eğilimlere ve önceliklere sahip olma-
larıdır. Barth ve Demirtaş (1997: 1.8-1.10) ve Erden (tarihsiz: 7)’in de aktardığı bu 
eğilimler şöyle özetlenebilir:

1 Bu bölüm, C. Öztürk’ün MEF Okulları II. Eğitim Sempozyumu’nda (13, 20 Kasım 1998, 
İstanbul) sunmuş olduğu “Cumhuriyetin 75. Yılında Türkiye’de sosyal bilgiler Öğretimi” 
adlı bildiri esas alınarak yazılmıştır.



Yurttaşlık Bilgisi Aktarımı Olarak Sosyal Bilgiler: sosyal bilgiler öğretimi-
ne ilişkin en eski yaklaşımdır. Bu yaklaşımda sosyal bilgiler öğretiminin amacı, 
öğrencilere kültürel mirası aktarıp, onları iyi birer yurttaş olarak yetiştirmektir. 
Kültürel miras aktarılırken, öğrencilere, geçmişe ait bilgiler ve olgular, temel top-
lumsal kurumlar, inanç ve değerler öğretilmeye çalışılır.

Sosyal Bilimler Olarak Sosyal Bilgiler: Amaç yine iyi yurttaş yetiştirmek ise 
de, öncelikli hedef öğrencilere, sosyal bilimlerdeki disiplinlere ait bilgi ve beceri-
leri kazandırmaktır. Bu yaklaşım çoğunlukla “konu alanı merkezli” programlarda 
kullanılır.

Yansıtıcı İnceleme Alanı Olarak Sosyal Bilgiler: Bu yaklaşımda sosyal bilgiler 
öğretiminin amacı, öğrencilerin bireysel ve sosyal sorunları tanımlama, analiz 
etme ve karar verme becerilerini geliştirmektir. Yansıtıcı incelemeler bu amaca 
hizmet eder. Bu yaklaşımda, dersin içeriği, sosyal bilgilerin tarih, coğrafya ve yurt-
taşlık bilgisi gibi geleneksel konuları ile sınırlı değildir. Çağdaş dünya sorunları, 
yerel, ulusal ve evrensel ölçülerde öğretim süreçlerinde ele alınan temel konulardır.

Bu yaklaşımlardan yola çıkan Erden (tarihsiz: 8) sosyal bilgileri şöyle tanımlar:

“sosyal bilgiler, ilköğretim okullarında iyi ve sorumlu vatandaş yetiştir-
mek amacıyla, sosyal bilimler disiplinlerinden seçilmiş bilgilere dayalı 
olarak, öğrencilere toplumsal yaşamla ilgili temel bilgi, beceri, tutum ve 
değerlerin kazandırıldığı bir çalışma alanı”dır. 

Barth (1991: 7) ise sosyal bilgileri “belli başlı sosyal konularda vatandaşlık 
becerilerinin kullanılması için sosyal ve beşerî bilimlere ait kavramların disiplinler 
arası entegrasyonu” olarak tanımlar. Edgar B. Wesley’e göre ise sosyal bilgiler “eği-
timsel amaçlar için basitleştirilmiş sosyal bilimler”dir (Schug ve Beery, 1987:  7).

Bu açıklamaların ışığında sosyal bilgileri; sosyal bilimlerin bulgularını entegre 
edip öğrencilerin düzeyine göre basitleştiren, bunları kullanarak, öğrencilere, sosyal 
yaşama uyum sağlamada ve sosyal sorunlara çözüm üretmede ihtiyaç duyacakları 
bilgi, beceri, tutum ve değerleri kazandırmayı amaçlayan bir yurttaşlık eğitim prog-
ramı olarak tanımlayabiliriz.
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SOSYAL BİLGİLERİN YAPISI

Bir eğitim ve öğretim programı olarak sosyal bilgilerin belli başlı özellikleri şun-
lardır (Michaelis, 1985; Schug ve Beery, 1987; Barth, 1991; Barth ve Demirtaş, 1997):

a. Sosyal bilgiler bir vatandaşlık eğitim programıdır.
b. Bu programın içeriği, -teorik olarak- disiplinler arasıdır; sosyal bilimler-

den aldığı konuları entegre eder. Bir toplumun tarih ve kültürüne ilişkin 
temel bilgileri; sosyal ve bireysel konularla ilgili kavram ve temaları kapsar. 

c. İçeriğini aldığı sosyal bilimlerin yöntemlerini kullanır.
d. Etkili bir sosyal bilgiler programı, her zaman, bireyin sosyal problemleri 

çözebilmesi için gerekli olan düşünme ve karar verme becerilerini geliş-
tirmeyi amaçlar. 

Bir öğretim alanı olarak, sosyal bilgilerin genel amacı, vatandaş yetiştirmektir. 
Her düzeyde içeriğin çok büyük bir bölümünü sosyal ve beşerî bilimler oluşturur. 
Sosyal bilgiler, disiplinler arası bir yapıya sahiptir. Bu yapı içinde sosyal ve beşerî 
bilimler, bir sosyal bilgiler etkinliği olacak şekilde, öğretim programındaki konulara 
uygun olarak entegre edilmektedir. Burada vurgulanan entegrasyon, sosyal bilgilerin 
doğasındaki en belirleyici özelliktir. Çünkü sosyal bilgiler, tarih, psikoloji, edebiyat, 
coğrafya, folklor ve felsefeden çok farklı olarak, bulguları ve sosyal bilimlerden elde 
edilen içerikleri belli bir amaçla entegre etmeye çalışan tek derstir (Barth, 1991).

Piaget’nin geliştirdiği gelişim kuramını izleyen eğitim psikologlarına göre, en-
tegrasyon, çocuğun öğrenme süreçleri ile de yakından ilgilidir. Her çocuk, formal 
bir entegre eğitim sürecinden geçmektedir. Çünkü çocuklar, okula geldikleri ilk 
günden itibaren, dünyayı entegre –yani bir bütün- olarak algılama ve anlama de-
neyimine sahip olurlar. Bu süreçte, çevrelerindeki varlıkları, olayları ve insanların 
nasıl birbirleriyle uyum içinde olduklarını anlayarak, dünyalarına anlam vermeye 
çalışırlar. Okul yaşantısı, bu entegre edilmiş dünya algısını sözcüklere, tanımlara, 
açıklamalara, kavramlara ve genellemelere dökerek başlar. Daha sonraki öğrenim 
yıllarında bu bilgiler, çeşitli alan ve disiplinler içinde, birbirlerinden ayrıştırılır. 
Modern eğitimdeki eğilim, bilgiyi olabildiğince daha küçük, hatta minik parçala-
ra ayırmaktır. Aşağı yukarı bilgiyi entegre etmeyen alan yoktur; sosyal bilgiler de 
hiçbir zaman bunun dışında değildir. 

Barth’a göre (1991) vatandaşlık, bilgiyi entegre etme (karıştırma, bir araya 
getirme ve birleştirme) becerisini gerektirir. Vatandaşlar, yaşama ait problemleri 
birer sosyolog, tarihçi, ekonomist veya antropolog olmaksızın hallederler; fakat 
farklı olarak insanlar, sahip oldukları tüm bilgileri göz önünde bulundurarak, 
daha verimli bir yaşam sürerler. Böylelikle vatandaşlar, entegre edilmiş bir yaşam 
deneyimi gerektiren sosyal sorunların üstesinden gelirler.
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SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİNİN GENEL AMAÇLARI

ABD’de yapılan araştırmalar, öğrencilerin sosyal bilgiler dersine yönelik tu-
tum derecesinin, dil/edebiyat ve sayısal derslere göre daha düşük olduğunu gös-
termektedir. Bunun en önemli nedeni, öğrencilerin dersin amaçları ve ileriki ha-
yatlarında ne tür bir işlevi olacağı gibi konularda net bir fikre sahip olmamalarıdır 
(Shug ve Beery, 1987). Türkiye’de sınırlı örneklemler üzerinde yapılan araştırma-
lar, ABD’dekine benzer bulgular ortaya koymaktadır (Öztürk ve Baysal, 1999). 
Oysa aşağıda görüleceği gibi, sosyal bilgiler öğretimi, bireylerin etkin birer birey 
ve/veya yurttaş olarak yetiştirilmelerinde en önemli alanlardan biridir.

Evrensel Amaçlar

Sosyal bilgiler öğretiminin genel amacı, etkin yurttaş ve/veya birey yetiştirme-
dir (Barth, 1991; Evans ve Brueckner, 1990). Etkin bireylerde bulunması gereken 
iki temel beceri, doğru ve mantıklı karar alma ve problem çözmedir (Barth, 1991; 
Barth ve Demirtaş, 1997).

Dünyanın hemen her yerinde öğretmenler, okullarda karar verme alışkanlığı-
nın nasıl geliştirileceği konusunda farklı görüşlere sahiptir. ABD’deki sosyal bilgiler 
öğretmenleri şurası, NCSS, bu konuda bir uzlaşma sağlamak amacıyla hazırladığı 
müfredat kılavuzlarında, her sınıf düzeyinde gerçekleştirilen sosyal bilgiler öğreti-
minin, aşağıda değinilecek dört beceriyi geliştirmeyi amaçlamasını önermektedir. 
NCSS’e göre, bu becerilerin geliştirilmesi, sosyal bilgiler müfredatına uygun olarak 
verilecek eğitime, entegre edilmiş ve tutarlı bir yaklaşım kazandıracaktır. Nihayet, 
bu dört beceri, vatandaşların bilgiyi entegre edebilmelerini vatandaşlık kararlarını 
alabilmelerini sağlayacaktır (Barth, 1991).

Demokratik bir toplumda etkin bireylerde bulunması gereken ve her demok-
ratik toplum için geçerli olduklarından evrensel kabul edilebilecek bu dört beceri 
şunlardır (Barth, 1991; Barth ve Demirtaş, 1997; ayrıca bak.: Michaelis, 1985):

1. Bilgi edinme: Demokratik toplumda yaşayan bir bireyin, tek bir kaynak-
tan bilgi edinmekle kalmayıp, ihtiyaç duyduğu bilgiye farklı kaynaklardan 
ulaşabileceğini ve elde ettiği bilgiyi nasıl kullanacağını bilmesi gerekir. 
Verilen kararların sağlıklı, üretilen çözümlerin gerçekçi ve kalıcı olması 
için, bireylerde her şeyden önce bu becerinin geliştirilmesi gerekir.

2. Bilgiyi işleme: Bilgiyi işleme becerisi, bilgi edinmeye göre biraz daha zor-
dur. Bu kısaca, muhakeme etme ve bilginin kullanılması için gerekeni 
yapmaktır. En önemli rasyonel işlem yapma sistemleri yansıtıcı (refl ek-
tif) düşünme, problem çözme, bilimsel yöntem, eleştirel düşünme, so-
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ruşturma ve tümevarımsal veya tümdengelimsel düşünmedir. Bütün bu 
düşünme sistemleri, basitçe, doğru ve gerçek olanın ne olduğunu belirle-
mek için gerekli kanıtları bulmak için geliştirilmiştir. 

3. İnanç ve değerleri inceleme: Öğrencilerin neye inanıp değer verdiklerini 
bilmesi ve bu inanç ve değerlere sahip olmanın sonuç ya da bedelinin 
farkında olması gerekir. Bilindiği gibi değerler, davranışları yönlendir-
mektedir; çünkü vatandaşlar, bir şeyi ya da kimseyi desteklerken veya oy 
kullanırken seçimlerini yaparlar; bu seçimin hangi yönde olacağı, aşağı 
yukarı, onların değer verdikleri şeylerin neler olduğunun bilinmesi ora-
nında bellidir. Kısaca bu beceri, kendini bilmeyi öğrenmektir.

4. Katılım: Bilgi kazanma, bilgiyi işleme ve değerleri inceleme becerilerinin 
bir demokratik toplumdaki nihaî ürünü, sosyal ve demokratik süreçler-
de aktif rol almaktır. Okul, bu konuda ilk deneyimlerin yaşandığı bir 
demokratik toplum modeli haline gelmelidir.

Ulusal Amaçlar

Görüldüğü gibi sosyal bilgiler öğretimi, her demokratik toplumda bireyleri, 
evrensel bir takım bilgi, beceri ve tutumlara sahip kılmayı amaçlamaktadır. Bu-
nunla beraber her ülkede, inanç ve değerleri inceleme becerisine paralel olarak 
vatandaşlık eğitimine, bazı duyuşsal misyonlar da yüklenmiştir. Bunların başında, 
ulusal gurur ve yurtseverlik duygusunun geliştirilmesi gelmektedir. Örneğin bu-
gün ABD’de, sosyal bilgiler eğitimi ile ilgili eğitim ve öğretim materyalleri, daha 
ziyade, vatandaşlık, tarih ve güçlü Amerikanizm duygusu üzerinde yoğunlaşmıştır. 
Ulusal gururun güçlendirilmesi, ülkeyi daha güçlü kılmak için özverili çalışma ve 
dayanışma, vatandaşlık eğitiminin temel unsurlarıdır (Evans ve Brueckner, 1990). 
Özetle, bu ülkede, öğretim programının dört amacından biri, öğrencileri iyi birer 
Amerikalı yapmaktır (Nelson, 1987). Dünyanın başka ülkelerinde de yurttaşlık 
eğitim programları, aşağı yukarı bunlara benzer ulusal amaçlara sahiptir.

Türkiye’de ilköğretim okulu sosyal bilgiler dersinin genel amaçları, 1973 ta-
rihli Millî Eğitim Temel Kanunu’nun ikinci maddesine göre oluşturulmuştur. Bu 
maddeye göre (MEB, 2005: 5);

Türk millî eğitiminin genel amacı, Türk milletinin bütün fertlerini;

I. Atatürk ilke ve inkılâplarına ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk mil-
liyetçiliğine bağlı; Türk milletinin millî, ahlakî, manevî ve kültürel de-
ğerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini 
seven ve daima yüceltmeye çalışan; insan haklarına ve Anayasanın baş-
langıcındaki temel ilkelere dayanan, demokratik, lâik ve sosyal bir hu-
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kuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı görev ve sorumluluklarını 
bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek;

II. Beden, zihin, ahlâk, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şe-
kilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere; hür ve bilimsel düşünme gücüne, 
geniş bir dünya görüşüne sahip; insan haklarına saygılı; kişilik ve teşeb-
büse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan; yapıcı, yaratıcı ve 
verimli kişiler olarak yetiştirmek;

III. İlgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgi, beceri, davranışlar 
ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak 
ve onların, kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda 
bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak;

Böylece, bir yandan Türk vatandaşlarının ve Türk toplumunun refah ve mut-
luluğunu artırmak; öte yandan ulusal birlik ve bütünlük içinde iktisadî, sosyal ve 
kültürel kalkınmayı desteklemek ve hızlandırmak ve nihayet Türk milletini çağdaş 
uygarlığın yapıcı, yaratıcı, seçkin bir ortağı yapmaktır.

Bu hükümler esas alınarak hazırlanan 2005 İlköğretim Sosyal Bilgiler Öğretim 
Programı’nın genel amaçları ise şöyledir (MEB, 2005: 6):

1. Özgür bir birey olarak fiziksel, duygusal özelliklerinin; ilgi, istek ve yete-
neklerinin farkına varır.

2. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak, vatanını ve milletini seven, hak-
larını bilen ve kullanan,  sorumluluklarını yerine getiren, ulusal bilince 
sahip bir vatandaş olarak yetişir. 

3. Atatürk İlke ve İnkılâplarının, Türkiye Cumhuriyetinin sosyal, kültürel 
ve ekonomik kalkınmasındaki yerini kavrar; lâik, demokratik, ulusal ve 
çağdaş değerleri yaşatmaya istekli olur. 

4. Hukuk kurallarının herkes için bağlayıcı olduğunu, tüm kişi ve kuruluş-
ların yasalar önünde eşit olduğunu gerekçeleriyle bilir. 

5. Türk kültürünü ve tarihini oluşturan temel öge ve süreçleri kavrayarak, 
millî bilincin oluşmasını sağlayan kültürel mirasın korunması ve gelişti-
rilmesi gerektiğini kabul eder.

6. Yaşadığı çevrenin ve dünyanın coğrafî özelliklerini tanıyarak, insanlar 
ile doğal çevre arasındaki etkileşimi açıklar.

7. Bilgiyi uygun ve çeşitli biçimlerde (harita, grafik, tablo, küre, diyagram, 
zaman şeridi vb.) kullanır, düzenler ve geliştirir.

8. Ekonominin temel kavramlarını anlayarak, kalkınmada ve uluslararası 
ekonomik ilişkilerde ulusal ekonominin yerini kavrar.
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9. Meslekleri tanır, çalışmanın toplumsal yaşamdaki önemine ve her mes-
leğin gerekli olduğuna inanır.

10. Farklı dönem ve mekânlara ait tarihsel kanıtları sorgulayarak insanlar, 
nesneler, olaylar ve olgular arasındaki benzerlik ve farklılıkları belirler, 
değişim ve sürekliliği algılar.

11. Bilim ve teknolojinin gelişim sürecini ve toplumsal yaşam üzerindeki et-
kilerini kavrayarak bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanır.

12. Bilimsel düşünmeyi temel alarak bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve 
üretmede bilimsel ahlâkı gözetir.

13. Birey, toplum ve devlet arasındaki ilişkileri açıklarken, sosyal bilimlerin 
temel kavramlarından yararlanır. 

14. Katılımın önemine inanır, kişisel ve toplumsal sorunların çözümü için 
kendine özgü görüşler ileri sürer.

15. İnsan hakları, ulusal egemenlik, demokrasi, lâiklik, cumhuriyet kavram-
larının tarihsel süreçleri ve günümüz Türkiyesi üzerindeki etkilerini kav-
rayarak yaşamını demokratik kurallara göre düzenler.

16. Farklı dönem ve mekânlardaki toplumlararası siyasal, sosyal, kültürel ve 
ekonomik etkileşimi analiz eder. 

17. İnsanlığın bir parçası olduğu bilincini taşıyarak, ülkesini ve dünyayı ilgi-
lendiren konulara duyarlılık gösterir.  

Öğretmenler, sosyal bilgiler dersinin etkin yurttaş yetiştirmeyi hedefl eyen 
evrensel amaçlarını gerçekleştirirken, ulusal amaçları ihmal etmemelidir. Bugün 
dünya, her alanda olduğu gibi, kültürde de hızlı bir küreselleşme olgusu yaşamak-
tadır. Küreselleşme, gelişen iletişim ve bilgi teknolojisinin de etkisiyle, her ülkede, 
toplumsal kavram ve değerleri hızla değiştirmekte veya yeni bir kalıba dökmek-
tedir. Bu süreçte, karşı karşıya kalınabilecek en önemli tehlike, güçlü (kendisini 
empoze edebilen) kültürün, zayıf (etkilenmeye açık) kültürü yok etmeye başlama-
sıdır. Bu noktada sosyal bilgiler eğitimine önemli bir görev düşmektedir. Çünkü 
bu alan, ulusal kültürlerin yaşatılması ve geliştirilmesi bakımından, çok önemli bir 
işleve sahip olabilecek niteliktedir.
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SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ

Dünyada Sosyal Bilgiler Öğretiminin Gelişimi

Sosyal bilgiler eğitimi, ABD’nin 1800’lü yılların sonları ile XX. yüzyılın baş-
larında yaşadığı sosyal, ekonomik, kültürel vb. alanlardaki büyük dönüşümün 
doğurduğu sorunlara çözüm arama kaygısından doğmuştur (Barth, 1991; Erden, 
tarihsiz). Bilindiği gibi endüstri devrimini gerçekleştirmeden önce ABD’de halk, 
büyük ölçüde kırsal kesimde yaşıyordu. Fakat bu devrimle birlikte ortaya çıkan 
endüstrileşme ve teknolojik gelişme, Amerika’yı bir kent toplumu haline getir-
di. Böylece, kendini dış dünyadan soyutlamış kırsal bölgelerde yaşayan insanlar, 
kendilerini, çok katlı apartmanlarda veya bitişik nizam evlerde yaşamak zorunda 
buldu. Çift çi ailesine özgü bağımsız tavır, şehir ve varoşlarda, karşılıklı bağımlılığa 
dayanan işbirliklerine dönüştü. Kent hayatı, bu insanlara, kaliteli su, mükemmel 
yollar, elektrikli aydınlatma vb. olanaklar sağladı. Ancak, bunların karşılığında 
onları, geçmiş yaşantılarında hiç de alışık olmadıkları bazı sorunlarla karşı karşıya 
bıraktı. Bunların en önemlisi, etnik ve dinsel bakımdan tamamıyla kendilerinden 
farklı olan kapı veya sokak komşularıyla yaşayabilecekleri/ yaşadıkları sorunların 
üstesinden gelebilmekti. Bu durum, ABD’de geçmiş yüzyıllarda yaşanan etnik ve 
dinsel çatışmalar göz önünde bulundurulursa, hiç de kolay değildi (Barth, 1991).

Bunun için, yeni Amerikan toplumuna, başka kültürlerden olan insanlarla 
birlikte yaşama, işbirlikli problem çözme ve ortak karar alma için gerekli bilgi, tu-
tum ve değerlerin öğretilmesi gerekiyordu. Bu, ABD eğitim yöneticilerini, yeni bir 
vatandaşlık eğitim programı geliştirme mecburiyetiyle karşı karşıya getiriyordu. 
Başka bir deyimle, yeni oluşum, ülkede bir eğitim reformu yapılmasını öngörü-
yordu (Barth, 1991).

XIX. yüzyılın başlarında, sosyal bilimciler, eğitimciler ve sosyal çalışanlar, bu 
reformu, yeni bir vatandaşlık programı hazırlayarak gerçekleştirdiler. Program, 
tüm çocuklara, kentli dayanışmasını nasıl gerçekleştireceklerini, kısaca, her za-
mankinden daha girift , güç ve kaotik hale gelen bir dünyada nasıl yaşayacaklarını 
öğretecekti. Sosyal problemlerin şansa bırakılmaması gerektiğine, dahası, demok-
ratik bir toplumda karar alma sürecinin yerel politikacılara terk edilmemesine 
karar verilmişti. Yurttaşlar, sosyal sorunları ve bunların çözüm süreçlerinde rol 
almayı öğrenmeliydi. Okul programı, bir kimsenin yaşam niteliğine ilişkin sorun-
lardan bahsetmeliydi (Barth, 1991).

Nihayet 1916 yılında, Th e National  Education Association Commission okul 
programındaki sosyal eğitim ve öğretim konularını tanımlamak için resmen “sos-
yal bilgiler” terimini kabul etti (Schug ve Beery, 1987). 
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