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ÖZET 

Bu araĢtırmanın amacı, ilköğretim 7. sınıf öğrencilerinin kültürel miras ile 

ilgili baĢarı düzeylerini ve tutumları bazı değiĢkenler ile incelemektir. 

AraĢtırmanın kuramsal çerçevesinde eğitim-kültür iliĢkisi, sosyal bilgiler 

dersinde kültürel mirasın önemi ve eğitimi ele alınmaktadır. Nicel araĢtırma 

yöntemlerinden tarama yönteminin kullanıldığı bu çalıĢma, Adıyaman ili ve Kâhta 

ilçesindeki 14 okulda toplam 425 öğrenciye uygulanmıĢtır. Bu araĢtırma sonucunda, 

uygulamaya dâhil edilen 7. sınıf öğrencilerinin kültürel mirasa yönelik baĢarılarının 

orta düzeyde olduğu, kültürel mirasa yönelik tutumlarının ise olumlu olduğu tespit 

edilmiĢtir. Aynı zamanda kültürel mirasa yönelik tutum ile baĢarı arasında pozitif bir 

iliĢkinin olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır. Kısacası kültürel mirasa yönelik baĢarı 

arttıkça kültürel mirasa yönelik tutum da artmıĢtır. Tersinden okursak kültürel mirasa 

yönelik tutum arttıkça kültürel mirasa yönelik baĢarı da artmıĢtır.  

Bu araĢtırma sonucunda cinsiyetin kültürel mirasa yönelik tutumu ve baĢarıyı 

etkilemediği fakat Sosyo ekonomik düzeyin kültürel mirasa yönelik baĢarıyı ve 

tutumu etkilediği sonucuna ulaĢılmıĢtır. Geliri asgari geçim seviyesinin altında olan 

ailelerin çocuklarının kültürel mirasa yönelik baĢarıları ve tutumları düĢmektedir. 

Anne- babanın eğitim seviyesi arttıkça baĢarı ve tutum da artmaktadır. 

 

     Anahtar Kelimeler: Kültürel Miras Eğitimi, Sosyal Bilgiler, BaĢarı, Tutum, 

Adıyaman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

          The aim of this research is to examine the level of success which is related 

with the culturel heritage and the attitudes of 7th grade ( primary ) students, with 

some variables. 

         Theoretical content of this research tells about the importance of culturel 

heritage, its education and the relation between education and culture. In this study, 

hatching method is used which is one of the methods of quantative methods. This 

study is applied to 425 students in 14 schools in Adıyaman and Kahta. As a result of 

this research, it is proved that the 7th grade of students have positive attitudes and the 

average level of success towards to culturel heritage. At the same time, it is 

substantiated that there is is a positive relation between the attitude to culturel 

heritage and the success. Ġf the success towards to culturel heritage increases, this 

increase effect the attitudes automatically in a positive way. 

           Moreover, in this research, it is deduced that, sex has no effect on success  and 

the attitudes towards to culturel heritage, but the level of economy effects the success 

and attitudes. The level of attitudes and success decline when the families income is 

under the level of minimal. Futhermore, when the education levels of the families 

increase, the level of success and the attitudes increases positively. 

                 Key Words: Culturel Heritage Education, Social Study, Success, Attitude, 

Adıyaman 
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I. BÖLÜM 

1. GĠRĠġ 

Bu bölümde problem durumu, problem cümlesi, alt problemler, araĢtırmanın 

amacı, araĢtırmanın önemi, sayıtlılar, sınırlılıklar ve tanımlara yer verilmiĢtir.   

 

1.1 PROBLEM DURUMU 

 UlaĢım ve iletiĢim teknolojilerindeki geliĢmeler küreselleĢmeyi ortaya 

çıkarmıĢtır. KüreselleĢme sadece para ve malların değil aynı zamanda kültürlerin de 

serbest dolaĢımına olanak sağlamıĢtır. Ekonomik, politik ve askeri yönden güçlü 

devletler, ekonomik yayılmanın yanında kültürel olarak da yayılmıĢlardır ve 

yayılmaya devam etmektedirler. Kültür endüstrisi kavramını ortaya çıkaran 

çoğunluğunu Batılı devletlerin oluĢturduğu bu güçler, kültürü ekonomik yayılmanın 

bir aracı olarak kullanmaktadırlar.  

   KüreselleĢme ile birlikte toplumlar özgün kimliklerini kaybetmeye ve 

benzeĢmeye baĢlamıĢlardır. Aynı kıyafetleri giyen, aynı yemeği yiyen, aynı filmi 

izleyen, aynı müziği dinleyen toplumlar oluĢmuĢtur. Bu kültürler kendi kültürlerine 

yabancılaĢmaya, tek tipleĢmeye, yaratıcı özelliklerini yitirerek monotonlaĢmaya 

baĢlamıĢlardır. Bunun sonucunda da toplumda kuĢak çatıĢmaları, sosyal gerginlikler 

ve ahlaki çöküntüler yaĢanmaya baĢlamıĢtır. Bu sorunlara kayıtsız kalmak ileride 

toplumda telafisi zor olan gedikler açabilir. Bu yüzden baĢta tüm kamu kurum ve 

kuruluĢlar olmak üzere medyaya, sivil toplum örgütlerine de önemli görevler 

düĢmektedir. Bu kurumlar kültürel mirasımızın korunmasını ve yaĢatılmasını 

kendilerine Ģiar edinmelidirler.  

  Kültürel mirasın korunması ve yaĢatılması gerçeği ilkesi Anayasamızda da 

yer almaktadır. Anayasanın temel hak ve ödevler kısmının Sosyal ve Ekonomik 

haklar bölümünde, 63. maddede bu konu yer almaktadır. Bu maddeye göre „’ Devlet 

tarih, kültür ve tabiat varlıklarının ve değerlerinin korunmasını sağlar, bu amaçla 

destekleyici ve teşvik edici tedbirleri alır. „‟(www.anayasa.gov.tr). 

Eğitimin en önemli iĢlevlerinden biri de kültürel mirası aktarma olduğu 

düĢünülürse okullarımıza da kültürel mirasın korunmasında ve yaĢatılmasında 

önemli görevler düĢmektedir. Eğitim sistemi her Ģeyden önce insanların kültürel 

http://www.anayasa.gov.tr/
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değerlerinin farkında olmasını, ülkesinin kültürel tarihini ve mirası hakkında 

bilgilendirilmesini sağlamalı, onun tanıtım ve yaygınlaĢtırılmasını sağlayacak Ģekilde 

bir program hazırlamalı ve uygulamalıdır ( Buluç, 2007: 44).   

  Kültürel mirasın korunması ve yaĢatılması her ne kadar bütün derslerin ortak 

amacı olarak kabul edilse de özellikle bazı dersler ayrı bir öğrenme alanı olarak bu 

konuyu ele almaktadır. Ġlköğretimde bu görevi hayat bilgisi ve sosyal bilgiler dersi 

üstlenmiĢtir. Sosyal bilgiler öğretim programının dokuz öğrenme alanlarından biri  „‟ 

Kültür ve Miras „‟öğrenme alanıdır( MEB, 2006: 62). Kültür ve Miras öğrenme alanı 

4-7. sınıfların hepsinde mevcut olmakla beraber derslerdeki ağırlıkları diğer öğrenme 

alanlarına göre daha kapsamlıdır. Kültür ve Miras öğrenme alanının temsili 4. sınıfta 

% 14, 5. sınıfta % 14, 6. sınıfta %23 ve 7. sınıfta ise % 25‟tir ( MEB:2005).Ayrıca 

sosyal bilgiler öğretim programında yer alan 17 genel amaçtan 3‟ü doğrudan kültürel 

mirasla alakalıdır ( MEB, 2006: 6). Yukarıdan da anlaĢılacağı üzere sosyal bilgiler 

dersinin en önemli görevlerinden biri kültürel mirası korumak ve yaĢatmaktır.  

   Kültürel miras konularının programda yer alması kadar eğitim-öğretim süreci 

de önemlidir. Bir program ne kadar iyi hazırlanırsa hazırlansın Ģayet dersler 

programa uygun iĢlenmiyorsa programın uygulayıcıları olan öğretmen alana hâkim 

değilse istenilen hedefe ulaĢılamaz. Derslerin programa uygun iĢlenip 

iĢlenmediğinin, programın etkililiğinin ve öğrencilerin kazanımlara ulaĢma 

düzeylerini belirlemenin yolu mevcut durumun fotoğrafını çekmekle mümkün 

olabilir.  

 

1.2 PROBLEM CÜMLESĠ 

   Adıyaman il merkezinde ve Kâhta ilçesinde öğretim gören ilköğretim 7. sınıf 

öğrencilerinin kültürel miras ile ilgili baĢarı durumları ve tutumları bazı değiĢkenler 

açısından nasıldır?  

 

1.3 ALT PROBLEMLER 

Yukarıda ifade edilen problem bağlamında aĢağıdaki alt problemler bu 

araĢtırmada incelenmiĢtir. 

1) Ġlköğretim 7. sınıf öğrencilerinin kültürel mirasla ilgili baĢarıları hangi 

düzeydedir? 
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2) Ġlköğretim 7. sınıf öğrencilerinin kültürel mirasla ilgili tutumları hangi 

düzeydedir? 

3) Ġlköğretim 7. sınıf öğrencilerinin kültürel mirasla ilgili baĢarı düzeyleri ve 

tutumları arasında bir iliĢki var mıdır? 

4) Ġlköğretim 7. sınıf öğrencilerinin cinsiyet durumlarının kültürel mirasla ilgili 

baĢarı düzeylerine etkisi nasıldır?  

5) Ġlköğretim 7. sınıf öğrencilerinin aile gelir durumlarının kültürel mirasla ilgili 

baĢarı düzeylerine etkisi nasıldır?  

6) Ġlköğretim 7. sınıf öğrencilerinin anne- baba eğitim durumlarının kültürel 

mirasla ilgili baĢarı düzeylerine etkisi nasıldır?  

7) Ġlköğretim 7. sınıf öğrencilerinin cinsiyet durumlarının kültürel mirasla ilgili 

tutumlarına etkisi nasıldır?  

8) Ġlköğretim 7. sınıf öğrencilerinin aile gelir durumlarının kültürel mirasla ilgili 

tutumlarına etkisi nasıldır?  

9) Ġlköğretim 7. sınıf öğrencilerinin anne-baba eğitim durumlarının kültürel 

mirasla ilgili tutumlarına etkisi nasıldır?  

 

1.4 ARAġTIRMANIN AMACI 

 Bu araĢtırmanın amacı ilköğretim 7. sınıf öğrencilerinin Kültürel Mirasla 

ilgili kazanımlara ulaĢma düzeylerini ve bazı değiĢkenlerin( cinsiyet, aile geliri, 

anne-baba eğitim durumu ) kültürel miras eğitimi üzerindeki etkilerini incelemektir. 

Bu araĢtırmanın sosyal bilgiler dersi kapsamında yapılmasında söz konusu dersin 

öğretim programında yer alan kazanımlarının ve dersin genel amaçlarının 

uygulamada nasıl gerçekleĢtiğini Adıyaman ili çerçevesinde tespit edilmesi 

amaçlanmıĢtır. 

 

1.5 ARAġTIRMANIN ÖNEMĠ 

             Eğitimde baĢarıyı etkileyen değiĢkenlerden biri de öğrencinin konu, okul, 

öğretmen vb. öğelere iliĢkin tutumudur. Öğrencinin eğitimle ilgili tutumlarının 

olumlu olması onun baĢarısını arttıracaktır ( Açıkgöz, 1992 ). 

           Özkal‟a (2000) göre tutumlarla baĢarı arasındaki anlamlı korelasyonlar, 

tutumların en az biliĢsel alan davranıĢları kadar önemli olduğunu göstermektedir. 
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Yapılan araĢtırmalar tutumun fen, matematik, müzik, Ġngilizce, sosyal bilgiler vb. 

çeĢitli derslerdeki baĢarıyı etkilediğini ortaya çıkarmıĢtır ( Bilen, 1995; KocabaĢ, 

1995; Özkal, 2000). 

            Görüldüğü gibi derse karĢı tutumlar bireylerin derslerdeki baĢarısını doğru 

orantılı olarak etkilemektedir. Öğrencinin o derse yönelik olumlu tutumu, öğrenciyi 

güdülemekte ve dersi anlamaya çalıĢmasını sağlamaktadır. Bu da onun bu dersteki 

akademik baĢarısını yükselteceği söylenebilir. Bu çalıĢmada 7. sınıf öğrencilerinin 

kültürel miras ile ilgili tutumlarının hangi düzeyde olduğu test edilecektir. Öğrenci 

tutumlarının akademik baĢarıya etkisi olup olmadığı, olduysa ne düzeyde olduğu 

araĢtırılacaktır. Bu çalıĢmada elde edilen veriler ıĢığında öğrencilerin tutumlarını 

arttıracak tedbirler alınabilecektir. Aynı zaman da öğrencilerin ilgili kazanımlara 

ulaĢıp ulaĢılamadığı öğrenilecektir. Bu veriler programın yeterlilikleri üzerinde 

yapılan çalıĢmalara da kaynak teĢkil edecektir. 

Bu araĢtırmanın yapılmasındaki önemli etkenlerden biri de bu konuda 

ülkemizde etraflı bir çalıĢmanın yapılmamasıdır. Özellikle Adıyaman ilinde bu 

konudaki çalıĢmalara ihtiyaç duyulması araĢtırmanın önemini daha da artırmaktadır. 

Bu konuda yeterince araĢtırma yapılmamasının en önemli nedenlerinden biri 

yürürlükte olan Sosyal Bilgiler programının (2005) yeni olmasıdır. Nasıl ki bir hekim 

hastasını tedavi ederken ilk önce hastalığı teĢhis eder; bir araĢtırmacı da bir olguyu 

ya da sorunu çözerken onu teĢhis etmesi gerekmektedir. Bu çalıĢmayla öncelikli 

olarak Adıyaman ilindeki okulların kültürel miras eğitimi teĢhis edilecektir. Bu 

araĢtırma kültürel miras eğitiminin etkililiği konusunda ilgililere geri bildirim 

sağlayacaktır. Bu veriler ıĢığında Sosyal Bilgiler programında aksaklıklar varsa 

ortaya konulacaktır. Sosyal Bilgiler programının yeniden düzenlenmesinde bu 

verilerin kaynak olabileceği düĢünülmektedir.  

 

1.6 SAYILTILAR ( VARSAYIMLAR ) 

 Öğrencilerin 4- 7. sınıfta kültürel mirasla ilgili öğrenme alanlarına ait 

kazanımları, programın amaçlarına göre iĢledikleri varsayılmaktadır.  

 AraĢtırmaya katılan öğrencilerin sorulan soruları ve tutum ölçeğini 

içtenlikle cevapladıkları varsayılmaktadır. 
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 Veri toplama araçlarının araĢtırmanın amacına ve konusuna uygun olarak 

hazırlandığı varsayılmaktadır.  

 AraĢtırmaya dâhil edilen değiĢkenlerin normal dağıldığı varsayılmaktadır.  

 

1.7 SINIRLILIKLAR 

 AraĢtırma 2011- 2012 eğitim öğretim yılı ile 

 Adıyaman il merkezi ve Kâhta ilçesi sınırları içerisindeki 7. Sınıf 

öğrencileri ile 

 Veri toplama aracı olarak Kültürel mirasa yönelik baĢarı testi ve Kültürel 

mirasa yönelik tutum ölçeği ile sınırlıdır. 

 AraĢtırma için kullanılan baĢarı testi ve tutum ölçeğine öğrencilerin 

verdikleri cevaplarla sınırlıdır. 

 

1.8 TANIMLAR 

Kazanım: Öğrenme süreci içerisinde, planlanmıĢ ve düzenlenmiĢ yaĢantılar 

sayesinde öğrencide görülmesi beklenen bilgi, beceri ve tutumlar olarak tanımlanır 

(MEB, 2005:764). 

Kültür: „‟ Tarihsel, toplumsal geliĢme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve manevi 

değerler ile bunları yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan, insanın doğal ve 

toplumsal çevresine egemenliğin ölçüsünü gösteren araçların bütünüdür.‟‟ ( TDK: 

2010 ). 

Kültürel Miras: „‟ Kültürel miras, insanın bilinen tüm zaman içinde yaĢadığı, 

biriktirdiği, geliĢtirerek, yeni sentezlerle zenginleĢtirerek ve sürekliliğini sağlayarak 

kendinden sonrakilere aktardığı veriler dizisi olarak, insanın bir anlamda yaĢam 

karĢısında durumu, varlığının kanıtıdır. „‟(Çankaya,2006:8). 

Sosyal Bilgiler Programı: “Hemen her bakımdan değiĢen ülke ve dünya 

koĢullarında bilgiye dayalı karar alıp problem çözebilen etkin vatandaĢlar yetiĢtirmek 

amacıyla sosyal ve beĢeri bilimlerden aldığı bilgi ve yöntemleri kaynaĢtırarak 

kullanan bir öğretim programıdır.‟‟( Öztürk, 2009: 4 ) 

Tutum: Bireyin çevresindeki bir simgeyi, bir nesneyi ya da bir olayı olumlu ya da  

olumsuz bir Ģekilde değerleme eğilimidir  ( Katz; 1967; Akt. TavĢancıl, 2002).                                                                          
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Sherif ve Sherif  (1996) ise bir tutum, psikolojik bir sürecin herhangi bir değer 

yargısıyla damgalanmıĢ bir nesne veya duruma iliĢkin olarak bireyin olumlu mu 

yoksa olumsuz mu duygusal tepki göstereceğini belirleyen oldukça sürekliliği olan 

bir hazır olma durumudur Ģeklinde tanımlamaktadır (Akt. TavĢancıl; 66). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

II. BÖLÜM 

 

2.KURAMSAL ÇERÇEVE 

  Bu bölümde sosyal bilgilerin tanımı, sosyal bilimler ile sosyal bilgiler 

arasındaki iliĢki, sosyal bilgiler dersinin amaçları, sosyal bilgiler öğretim programı, 

kültür, kültür eğitim iliĢkisi, kültürel miras eğitimi ve ilgili çalıĢmalara 

değinilecektir. 

 

2.1SOSYAL BĠLGĠLERĠN TANIMI 

Bugün sosyal bilgilerin, herkesin üzerinde anlaĢtığı ortak bir tanımı yoktur. 

Ders, okullarda on yıllardır verilmekle beraber, sosyal bilgiler öğretiminin amaç, 

içerik ve yönteminin ne olduğu ya da ne olması gerektiği konusunda uzun bir süre 

uzlaĢı sağlanamamıĢtır (Öztürk, 2009: 3 ).Sosyal Bilgiler Ulusal Konseyi(NCSS ), 

1992 yılında sosyal bilgilerin tanımıyla ilgili tartıĢmalara bir son vermek amacıyla 

alana kapsamlı bir tanım getirmiĢtir. NCSS‟ye göre sosyal bilgiler „‟ Sosyal ve beĢeri 

bilimleri vatandaĢlık yeterliliklerini geliĢtirmek amacıyla kaynaĢtıran bir çalıĢma 

alanıdır. Okul programı içinde sosyal bilgiler, antropoloji, arkeoloji, ekonomi, 

coğrafya, tarih, hukuk, felsefe, siyaset bilimi, psikoloji, din ve sosyolojinin yanı sıra 

beĢeri bilimler, matematik ve doğa bilimlerinden kendine mal ettiği içerik üzerinde 

sistematik ve eĢgüdümlü bir çalıĢma sağlar. Sosyal bilgilerin öncelikli amacı, 

karĢılıklı olarak birbirine bağlı bir dünyada, kültürel farklılıkları olan demokratik bir 

toplumda, genç insanlara bilgiye dayalı ve mantıklı karar alabilme yeteneklerini 

geliĢtirmede yardımcı olmaktır.‟‟ ( Savage ve Amstrong:1996,Akt. Öztürk,2009:4 ).  

 Doğanay (2008: 77), Sosyal bilgileri „‟ Ġnsanları ve çevreleriyle etkileĢimini 

zaman ve yer boyutunda inceleyen önemli bir ilköğretim dersi‟‟ olarak 

tanımlamaktadır. 

  Sönmez (2005: 454) sosyal bilgileri „‟ Toplumsal gerçekle kanıtlamaya 

dayalı bağ kurma süreci ve bunun sonucunda elde edilen bilgiler‟‟ olarak 

tanımlamıĢtır. Sönmez (2005: 455)‟e göre toplumsal gerçek dendiğinde, toplumsal 

yaĢamı düzenleyen her türlü etkinlik akla gelmelidir. Yani insanın daha kolay, rahat 

ve mutlu yaĢamasını sağlayacak ve kendini gerçekleĢtirebileceği tüm olgu ve ilkeler 

bu kavramın içerisine girmektedir.  
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Öztürk(2009: 4)‟e göre sosyal bilgiler „‟ Hemen her bakımdan değiĢen ülke 

ve dünya koĢullarında, bilgiye dayalı karar alıp problem çözebilen etkin vatandaĢlar 

yetiĢtirmek amacıyla sosyal ve beĢeri bilimlerden aldığı bilgi ve yöntemleri 

kaynaĢtırarak kullanan bir öğretim programıdır.‟‟  Dünyada kitlesel açlık, dini ve 

etnik gruplar arası çatıĢmalar, ahlaki yozlaĢmalar her geçen gün artmaktadır. Bu 

tablo toplumu psikolojik ve fizyolojik bakımdan olumsuz etkilemektedir. Bu 

toplumsal sorunların üstesinden gelebilecek bireyleri yetiĢtirmeyi kendisine amaç 

edinen okullara önemli görevler düĢmektedir. Böylesine ciddi bir rol yüklenen 

okulların programlarında Sosyal bilgiler dersi, ayrı bir öneme sahiptir. Çünkü Sosyal 

Bilgiler, doğrudan vatandaĢlık eğitimi üzerine odaklanmıĢ tek ders olma özelliğine 

sahiptir.  

 

2.2 SOSYAL BĠLĠMLER VE SOSYAL BĠLGĠLER 

  Sosyal bilimler ve sosyal bilgiler günlük hayatta ve akademik hayatta 

kullandığımız önemli kavramlardır. Telaffuzdaki benzerlik kavram kargaĢasının 

yaĢanmasına sebebiyet vermektedir. Her ne kadar aralarında sıkı bir iliĢki olsa da 

sosyal bilimleri, sosyal bilgilerden ayıran birçok özellik mevcuttur. Sosyal bilgilerin 

anlaĢılabilmesi açısından sosyal bilimlerle olan iliĢkisinin irdelenmesi 

gerekmektedir. Bu bölümde sosyal bilimler ile sosyal bilgiler arasındaki benzer ve 

farklılıklar ele alınacaktır. 

   Sosyal bilimler, insan tarafından üretilen gerçekle kanıtlamaya dayalı bağ 

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

Sönmez, 2005: 454). Bu tanımdan da anlaĢılacağı gibi sosyal bilimler, insan 

tarafından oluĢturulan gerçekle ilgilenmektedir. Bu gerçek toplumsal olgular 

içerebileceği gibi, kiĢilerin diğer kiĢi ve kurumlarla da iliĢkisini içeren olgular da 

içerebilir. Her sosyal bilim gerçeğin bir kısmını ele alıp inceler. Tarih ulusların 

geçmiĢteki yaĢantılarını, kurduğu devletleri, devletlerin birbiriyle olan iliĢkilerini vb. 

olguları araĢtırıp inceler. Ekonomi üretim, dağıtım ve tüketim iliĢkilerini ele alır. 

Sınırlı kaynaklarla insanın sınırsız isteklerini karĢılamak için kuramlar oluĢturup 

bunları değerlendirir ve uygular. Psikoloji davranıĢların arkasında yatan nedenleri 

araĢtır. Sosyal bilgiler ise toplumsal gerçekle kanıtlamaya dayalı bağ kurma süreci ve 

bunun sonucunda elde edilen bilgiler olarak tanımlanabilir. Sönmez(2005)‟e göre 
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toplumsal gerçek toplumsal yaĢamı düzenleyen her türlü etkinliktir. Ġnsanın rahat, 

mutlu, huzurlu yaĢamasını, kendini gizil güçlerin doğrultusunda geliĢtirip 

gerçekleĢtirebilmesini sağlayan tüm toplumsal olgular ve iliĢkiler bu kavramın 

kapsamı içine girebilir.  

         Duran ( 2011: 180) bilgi ile bilim arasındaki farkın, sosyal bilimlerle sosyal 

bilgiler arasındaki farka iĢaret ettiğini belirterek; bilimin bir paradigmanın bakıĢ 

açısını çağrıĢtıran terim, sistematik bilgiler bütünü, yapılandırılmıĢ ve 

örgütlendirilmiĢ bir bilgi kümesi olduğunu ifade etmiĢtir. Ancak sosyal bilgi hayatın 

her alanında, insanın kendiliğinden edindiği bütün bilgileri kapsamına alır. Örneğin 

bir çocuğun aile içinde edindiği her tecrübe bir sosyal bilgidir ( Duran, 2011: 180 ).                  

Sosyal bilgilerin disiplinler arası ve çok disiplinli olmasının birçok nedeni 

vardır. Sosyal bilgiler dersinde olgular bir bütün içinde verilmelidir. Çünkü insan her 

türlü olguyu parça parça değil, bir bütün içinde görür ve daha kolay öğrenip anlar. 

Bu nedenle çocuk toplumsallaĢırken, her bilim dalıyla ilgili ilke ve genellemeler ayrı 

bir ders olarak değil, onların ortak noktaları bulunup birleĢtirilerek sunulmalıdır. 

Gerçek parça parça değil, aksine bir bütündür. Bütünü görüp anlamak ona uygun 

yaĢamak daha kolaydır. Somut iĢlemler döneminde çocuk yaĢamı bir bütün olarak 

algılar. Günlük yaĢamdaki olgular bir bütünlük gösterir. Ġlköğretim döneminde 

çocuk, günlük yaĢamda karĢılaĢtığı sorunları bir bütünlük içinde çözmeye çalıĢır. 

DeğiĢik olguların, olayların sorun üzerindeki etkilerini görür ve çok boyutlu 

düĢünmeye baĢlar. Toplumsal olguların bu dönemde bir bütün olarak verilmesin bir 

baĢka faydası ise öğrencilere kazandırmak istediğimiz bilgi, beceri ve değerlerinin 

yeni durumlara kolayca transfer edilebilmesidir (Sönmez, 2005: 456-457). 
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ġekil 1: Sosyal Bilgiler Disiplinler Arası Bir Disiplin ( Kaynak: Sönmez, 2005: 456). 

Her sosyal bilim gerçeği araĢtırırken kendisine ait metodolojiyi kullanır. 

Sosyal bilgilerin amacı ise toplumsal gerçeği araĢtırmak değildir. Sosyal bilgilerin 

amacı, sosyal bilimcilerin bilimsel bilgiyi üretirken kullandıkları yöntemleri 

öğrencilere kazandırmaktır. Yani öğrenciye bilimsel araĢtırma yapabilme becerileri 

kazandırılmaya çalıĢılmaktadır. Öğrenci bu sayede kütüphaneyi kullanma, özel 

referans kaynaklarına ulaĢma, gözlem yapma ve bireylerle görüĢme, bilgiyi planlama 

ve yazma gibi beceriler kazanmaktadır (Bilgili, 2009: 33 ). 

 

2.3 SOSYAL BĠLGĠLER DERSĠNĠN AMAÇLARI 

Bu bölümde sosyal bilgiler programının en önemli öğelerinden biri olan 

programın amaçları konusuna değinilecektir.  

Ülkemizde geçerli olan sosyal bilgiler programı evrensel bilgi, beceri ve 

değerleri içerdiği gibi ulusal bilgi, beceri ve değerleri içeren özgün bir programdır. 

Uluslar arası platformda sosyal bilgilerle ilgili en muteber kaynaklardan biri 

ABD‟deki NCSS ( Sosyal Bilgiler Ulusal Konseyi ) dir. NCSS 1970 yılında 

yayımladığı öğretim kılavuzunda sosyal bilgiler öğretimi için dört amaç önermiĢtir: 

1- Ġnsanın geçmiĢ, bugün ve gelecekteki durumu hakkında bilgi edinme becerisi 

geliĢtirme; 

2- Bilgiyi iĢleme için gerekli becerileri kazandırma; 

 

Diğer Alanlar 

Sosyoloji 

Antropoloji 

Hukuk 
Tarih 

Coğrafya 

Ekonomi 

Felsefe 
Psikoloji 

Eğitim 
 

 

SOSYAL BĠLGĠLER 
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3- Ġnanç ve değerleri yorumlama becerisini geliĢtirme; 

4- VatandaĢ olarak aktif sosyal katılım için bilgiyi uyarlama ( Barth, 1991: Akt. 

Öztürk, 2009 ). 

Yukarıda NCSS ( Sosyal Bilgiler Ulusal Konseyi ) tarafından belirtilen amaçlar 

evrensel bilgi, beceri ve değerleri içermektedir. Yukarıda belirtilen amaçlar tüm 

dünya ülkelerinde hayata geçirilebilecek amaçlardır. Sosyal bilgiler öğretiminin 

ulusal amaçları, ülkelerin eğitim politikalarını belirleyen ilkeler ve amaçlara göre 

oluĢturulmaktadır. Türk milli eğitim sisteminin genel amaçları 1973 yılında çıkarılan 

Milli Eğitim Temel Kanunu‟na göre yapılanmaktadır. Tüm öğretim programlarının 

amaçları bu kanun doğrultusunda hazırlanması gerekmektedir. 2005 yılında 

yürürlüğe giren yeni sosyal bilgiler programının amaçları da bu doğrultuda 

hazırlanmıĢtır.  

  Milli değerlere sahip, ülkesini muasır medeniyetler seviyesine getirebilecek 

bireyleri yetiĢtirmeyi kendisine amaç edinen sosyal bilgiler programı vizyonu Ģu 

Ģekilde tanımlamıĢtır: 

             „‟ 21. Yüzyılın çağdaş, Atatürk ilke ve inkılâplarını benimsemiş, Türk tarihini 

ve kültürünü kavramış, temel demokratik değerlerle donanmış ve insan haklarına 

saygılı, yaşadığı çevreye duyarlı, bilgiyi deneyimlerine göre yorumlayıp sosyal ve 

kültürel bağlam içinde oluşturan, kullanan ve düzenleyen( eleştirisel düşünen, 

yaratıcı, doğru karar veren ), sosyal katılım becerileri gelişmiş, sosyal bilimcilerin 

bilimsel bilgiyi üretirken kullandıkları yöntemleri kazanmış, sosyal yaşamda etkin, 

üretken, haklarını ve sorumluluklarını bilen, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını 

yetiştirmektir. „‟ (MEB, 2006: 25).  

  2005 yılında yürürlüğe giren sosyal bilgiler öğretim programının 

üzerinde durduğu en önemli konulardan biri de milli bilincin oluĢmasında önemli bir 

yere sahip olan kültürel miras kavramıdır. Kültür ve miras, sosyal bilgiler öğretim 

programında yer alan dokuz öğrenme alanlarından biridir. Programda kültürel 

mirasla iliĢkili olarak, aĢağıdaki genel amaçlara yer verilmiĢtir: ( MEB, 2006: 6) 

            - Türk kültürünü ve tarihini oluĢturan temel öğe ve süreçleri kavrayarak, milli 

bilincin oluĢmasını sağlayan kültürel mirasın korunması ve geliĢtirilmesi gerektiğini 

kabul eder. 
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          - Farklı dönem ve mekânlara ait tarihsel kanıtları sorgulayarak insanlar, 

nesneler, olaylar ve olgulara arasındaki benzerlik ve farklılıkları belirler, değiĢim ve 

sürekliliği algılar. 

           - Farklı dönem ve mekânlardaki toplumlararası siyasal, sosyal, kültürel ve 

ekonomik etkileĢimi analiz eder. 

 

2.4 SOSYAL BĠLGĠLER ÖĞRETĠM PROGRAMI 

 

 Dünyada ve ülkemizde, toplumsal ve ekonomik alanda değiĢim ve geliĢmeler 

yaĢanmaktadır. Bu değiĢimlerden en çok etkilenen bileĢenlerden biri de eğitimdir. 

Çünkü eğitim sistemleri, bu değiĢen toplumsal ve ekonomik geliĢmelere uyum 

sağlayacak bireyler yetiĢtirmelidir. Bu bağlamda eğitimciler, değiĢen eğitim 

paradigmalarına uygun programlar tasarlamaktadırlar. Türkiye‟de 1998 programı, 

pek çok yönden eksikliği, ihtiyaçlara yeterince cevap vermemesi, değiĢen ve geliĢen 

koĢulları göz ardı etmesi gerekçesiyle 2004 yılında yürürlükten kaldırılmıĢtır ( 

Özdemir, 2009: 33).  

   2004 yılında ilköğretim programlarında yer alan diğer derslerde olduğu gibi, 

sosyal bilgiler programı da yapılandırmacı öğretim yaklaĢımı doğrultusunda yeniden 

hazırlandı. Özellikle derse atfedilen misyon, dersin eğitimsel amaçları, öğretim 

anlayıĢı ve ölçme-değerlendirme yaklaĢımında önemli değiĢiklikler 

gerçekleĢtirilmiĢtir ( Dinç ve Doğan, 2010:  20). Program, bilginin taĢıdığı değeri ve 

bireyin var olan deneyimlerini dikkate alarak, yaĢama etkin katılımını, doğru karar 

vermesini, sorun çözmesini destekleyici ve geliĢtirici bir yaklaĢım doğrultusunda 

hazırlandı ( MEB: 2005).  

  2004 sosyal bilgiler programında öğrenci merkezli bir anlayıĢ 

benimsenmiĢtir. Bu yeni anlayıĢta öğretmenin de rolü değiĢmiĢtir. Buna göre 

öğretmen, konuları olduğu gibi aktaran rolünde değil, daha çok rehber rolündedir. 

Programda öğrencilerin bilgileri kitaptaki Ģekliyle öğrenmeleri yerine, bilgileri kendi 

yaĢantılarından yola çıkarak yapılandırmaları, eleĢtirel gözle bakarak sorgulamaları, 

bilgiyi yeni formlara dönüĢtürmeleri istenmektedir. Programda verilen etkinlik 

örneklerinin öğrenciler için eğlenceli ve aynı zamanda öğrencilerin yaparak 
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yaĢayarak öğrenmelerine olanak sağlama niteliğinde olduğu görülmektedir ( 

Özdemir,  2009: 39). 

            Yukarıda ifade edilen pek çok avantaja rağmen 2004 yılında yürürlüğe giren 

sosyal bilgiler öğretim programında bir takım aksaklıklar yaĢanmaktadır. Dinç ve 

Yasin (2010)‟in „‟ Ġlköğretim ikinci kademe sosyal bilgiler öğretim programı ve 

uygulaması hakkında öğretmen görüĢleri „‟ adlı çalıĢmasında sosyal bilgiler öğretim 

programında yaĢanan aksaklıklar, öğretmen perspektifinden incelenmiĢtir. Bu 

çalıĢmaya göre öğretmenlerin tamamı, yeni programın temel felsefesini oluĢturan 

yapılandırmacı öğrenme-öğretme yaklaĢımı hakkında bir eğitim almadıklarını; 

katıldıkları hizmet içi eğitim seminerlerinde konuya çok az değinildiğini ve bu 

konuda herhangi bir kitap ya da makale okumadıklarını dile getirmiĢlerdir. 

Öğretmenler, öğrenme-öğretme süreciyle ilgili en olumsuz buldukları yönleri, 

etkinlikler için gereken sınıf koĢulları, materyal ve maddi olanakların sınırlı olması 

ve zaman sorunu olarak belirtmiĢlerdir. Aynı zamanda öğretmenler en büyük 

zorlukları ölçme- değerlendirme alanında yaĢadıklarını söylemiĢlerdir.   

 

2.5 KÜLTÜR 

  Kültür sözcüğü, Latince kökenli olup Fransızcadan Türkçeye geçmiĢtir. 

Latince „‟ culture „‟ toprağa bir Ģeyler ekip ürün almak, üretmek anlamında 

kullanılıyordu (Artun, 2010: 47). 

  Kültür konusunda Ģu ana kadar çok farklı tanımlar yapılmıĢtır. Kültür 

kavramının hayatın her alanıyla ilgili bir olgu olması ve sosyal bilimlerin tümünün az 

ya da çok kültürle iliĢkili olması yapılan tanımların farklı olmasına sebebiyet 

vermiĢtir ( Çankaya,  2006 : 9 ) .Her ne kadar ortak bir tanım yapılamasa bile yapılan 

tanımların birbiriyle iliĢkili olduğu görülmektedir. 

             Türk Dil Kurumu  (2010) kültürü „‟ Tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde 

yaratılan bütün maddi ve manevi değerler ile bunları yaratmada, sonraki nesillere 

iletmede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğin ölçüsünü 

gösteren araçların bütünü olarak‟‟ tarif ederken; Demirel‟e (2004: 7) göre kültür „‟ 

Doğanın yarattıklarına karşılık insanoğlunun ortaya koyduğu maddi, manevi her 

şeydir. „‟ Tanımlardan da anlaĢılacağı üzere bir toplumun mimarisinden, giyiminden, 
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yemeklerinden tutun da gelenekleri, görenekleri, inanç sistemleri, düĢünce biçimine 

kadar kısacası insanla ilgili her Ģey kültürün içerisine girmektedir.  

            Kültür, insan olarak belli bir toplumda öğrendiklerimizle yapıp ettiklerimizin 

bir toplamıdır. Bu bakımdan ne yediğimiz, ne içtiğimiz, ne okuduğumuz, neye ve 

nelere ilgi duyduğumuz, ait olunan grubu ya da toplumu karakterize etmektedir. 

Kültür bireyin doğuĢtan getirdiği bir unsur değil, sonradan öğrendiği davranıĢ 

biçimlerinin bütünüdür ( Artun, 2010: 48 ). 

            Bir kültüre sahip olmak, bu kültürün içeriği üzerinde bilgi sahibi olmakla 

aynı Ģey değildir. Yani kiĢi ile kültürü arasındaki iliĢki bir bilgi iliĢkisi değildir  

( Journet,  2009 : 20 ). Örneğin bir Türk vatandaĢı Ġngiliz Kültürü hakkında çok Ģey 

bilebilir. Bu o kiĢinin Ġngiliz Kültürünü benimsediği anlamına gelmez.  

             Kültürsüz bir toplum düĢünülemez. En ilkel ve geri toplumlarda bile kültürel 

değerler mevcuttur. Kültür milleti birbirinde ayıran özelliklerdir. Kültürün insan, 

aile, sosyal çevre, sosyal değerler v.b gibi insani; bayrak, millet, vatan, dil, din, tarih, 

örf ve adet gibi evrensel boyutları vardır ( Artun, 2010: 47 ).  

 

             Journet (2009: 20-21)‟e göre kültürün birçok fonksiyonu vardır. Kültür 

tasavvuridir; her kültür önemli bir bilgi birikimidir. ĠnĢa edicidir; evlilik, iktisat, 

hukuk gibi kurumları inĢa eder. Emredicidir; içselleĢtirme yoluyla kültür, bizi 

normlara riayete sevk eder. Hatırlatıcı ve ilham vericidir; önemli olaylar karĢısında 

tutum takınmamızı ve bazı duyguları hissetmemizi sağlar.  

 

2.6 KÜLTÜRE AĠT KAVRAMLAR 

 Bu bölümde kısaca kültüre ait kavramlar açıklanmaya çalıĢılacaktır. Bu 

kavramların iyi anlaĢılması konunun anlaĢılmasında önemli bir rol oynayacaktır.  

 Kültür kavramının daha iyi anlaĢılabilmesi için uzmanlar kültürü maddi 

kültür ve manevi kültür olarak sınıflamıĢlardır ( Erkal, 1983: 106 ). Bazı kaynaklarda 

manevi kültür kavramının yerine moral kültür kavramı da kullanılmaktadır ( 

Bostancı, 2002: 133 ). Bazı kaynaklarda ise kültür, somut ve somut olmayan kültür 

olarak sınıflandırılmıĢtır. Her ne kadar kavramların ifade ediliĢ biçimi farklı olsa da 

neticede kavramlara yüklenen anlam aynıdır.  
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Maddi ( Somut ) kültür, teknoloji, üretim araçları, kullanılan araç gereçler 

v.b. kısacası görünür alandaki her tür insan ürünü bu kapsama girmektedir. Maddi 

kültürü kavramada kolaylık olması açısından fotoğraf makinesiyle tespit edilen her 

Ģey maddi kültürün bir öğesidir diyebiliriz ( Bostancı, 2002 : 133 ).  

 Manevi ( somut olmayan ) kültür ise, dini inançları, ahlaki değerleri, insan 

iliĢkilerini düzenleyen yazılı ve yazısız kaynakları, hukuk sistemini, insan 

davranıĢının gerisindeki duygu ve düĢünceleri v.b. kapsamaktadır.  

            Kültürleme: Toplumların bireylerine belli bir kültürü aktarması yani 

kazandırmasıdır. Toplumun istediği insanı eğitip yaratma ve onu denetim altına 

almasıdır.  

            Kültürlenme: DeğiĢik aile, okul, meslek, bölge çevrelerinden kalkıp belli yer 

ve zamanda bir araya gelen, birbirini etkileyen gruplar arasındaki kültür 

etkileĢimidir. Kültürleme var olanı iletirken; kültürlenme yeni kültür kalıpları 

oluĢturur, kültürel değiĢim sürecinin ana kaynağıdır.  

       KültürleĢme: Ġki ya da daha çok kültürün karĢılıklı olarak benzeĢme 

yönünde değiĢmeye uğramalarıdır. KültürleĢmede dengeli bir durum genelde söz 

konusu değildir. Etkiler çift yönlü olmaktan ziyade tek yönlüdür. Yani baskın kültür 

diğer kültür ve kültürler üzerinde daha etkin olmakta; etkilenmekten ziyade 

etkilemektedir.  

             Kültür Aktarımı: Bir toplumsal gruba ait kültürel yapının diğer kuĢaklara 

iletilmesi sürecidir.  

             Kültür Kaybı: Bir kültürel grubun üyelerinin baĢka bir kültürle temas içine 

girdiklerinde kendi kültürel değerlerini tümden ya da kısmen kaybetmeleridir. 

            Kültür ġoku: Bir insanın kendi kültürüne yabancı bir kültürel sistem içine 

girdiği zaman yaĢadığı ĢaĢkınlık veya yönsüzlük duygusuna denir.  

            Hâkim Kültür: Kendi kültürel değerlerini ve yaĢam biçimini sahip olduğu 

politik ve ekonomik güç sayesinde diğer kültürlere hâkim kılan kültürdür ( Artun, 

2010: 49-50). 

 

    2.7 KÜLTÜREL MĠRAS 

Miras, sözlükte‟‟ bir neslin kendinden sonra gelen nesle bıraktığı Ģey‟‟ 

anlamına gelmektedir ( TDK: 2011). Kültürel miras kavramı ise insanın bilinen tüm 
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zaman içinde yaĢadığı, biriktirdiği, geliĢtirerek, yeni sentezlerle zenginleĢtirerek ve 

sürekliliğini sağlayarak kendinden sonrakilere aktardığı veriler dizisi olarak, insanın 

bir anlamda yaĢam karĢısında durumu, varlığının kanıtı olarak ifade edilir (Çankaya, 

2006: 8). 

 Kültür insanlığın ortak mirasıdır. Her millet; dil, kültür, tarih mirasıyla 

dünyada yerini alır. Bireylerin kökleĢmesini ve toplumsallaĢmasını sağlayan kültür 

mirasları geçmiĢin tanıklardır. Bu yönüyle geleceğin Ģekillenmesinde etkindirler ( 

Artun, 2010: 48 ). 

  Kültürel miras, bir toplumun düĢüncelerini ve yaĢam Ģeklini açıklayan, 

düĢünsel baĢarılarını gösteren nesneler ve geleneklerden oluĢmaktadır.  Söz konusu 

olan nesneler sit alanlarıyla birlikte tarihi nesneleri kapsamaktadır. Doğal alanlar, 

çeĢitli yaĢam izlerinin bulunduğu mağaralar; çok özel nitelikte olduğu düĢünülen 

ağaçlar, parklar, binalar, antik Ģehir kalıntıları ve tarihsel karakteri olan yerler bu 

kapsamda değerlendirilmektedir. Kültür mirasını sadece taĢınmayan nesnelerden 

ibaret olduğunu düĢünmemeliyiz. TaĢınabilir nesneler de kültür mirası kapsamında 

değerlendirilmelidir ( Göğebakan, 26: 2009). Mesela insanların günlük yaĢamda 

kullandıkları kap kaçak, elbise, savaĢta kullandıkları silahlar; sanatsal değeri olan 

resim, heykel gibi eserlerde taĢınabilir kültür mirası olarak değerlendirilir.  

Yukarıda izah edilenler kültürel mirasın maddi boyutunu teĢkil etmektedir. 

Bir de kültürel mirasın somut olmayan, manevi bir boyutu vardır. Toplumun 

belleğinde yüzyıllar boyunca geliĢerek varlığını sürdüren ve canlı organizmalar 

bütünü olarak değerlendirilen; destanlar, masallar, ninniler, türküler, Ģiirler gibi sözlü 

kültür ürünleri kültürel mirasın çok önemli taĢıyıcıları olarak değerlendirilebilir. 

Toplumumuzda değer olarak kabul edilen, kına gecesi, sünnet düğünü, askeri 

uğurlama ve karĢılama, bayram törenleri gibi gelenekler de somut olmayan kültürel 

mirasın bir parçasıdır ( Göğebakan, 26: 2009).  

 

2.8 KÜLTÜR DEGĠġMELERĠ 

  Kültür dinamik bir yapıya sahiptir, yani değiĢime açıktır. GeçmiĢten bugüne 

değiĢmeden kalmıĢ bir topluma rastlamak mümkün değildir. Her toplum kültürel 

değiĢime uğramıĢtır ve uğramaktadır. Fakat bu kültürel değiĢim farklı Ģekillerde 

gerçekleĢmektedir. Kültür toplumun iç dinamikleriyle değiĢime uğrayabilir. Yani bir 



17 

 

 

toplumun kültürü, çevresiyle ve doğayla olan iliĢkisi ve çeliĢkisi sonucunda değiĢime 

uğrayabilir. Bazen bu değiĢme istem dıĢı, zorunlu olarak da gerçekleĢebilir.  Bazı 

toplumların baĢka toplumlar tarafından doğrudan ya da dolaylı olarak iĢgal edilmesi, 

bazı emperyalist güçlerin toplumlar üzerindeki tahakkümü bu değiĢime örnek olarak 

verilebilir.  Bu değiĢme bazen toplumlar tarafından da talep edilebilir. Toplumlar 

istekli olarak, gönüllü bir Ģekilde değiĢime uğrayabilir.  Üretimde verimli olmak, 

insani hak ve özgürlüklere sahip olmak isteyen kısacası çağdaĢ medeniyet yolunda 

ilerlemek isteyen toplumlar değiĢime uğramak isterler ( Bostancı, 2002 : 136-137 ). 

 Mümtaz Turhan (2010: 58-65) kültür değiĢmelerini sosyal psikoloji 

bakımından incelemiĢtir. Kültür değiĢmelerini serbest kültür değiĢmeleri ve zorunlu 

kültür değiĢmeleri olarak tasnif etmiĢtir. Turhan‟a göre serbest kültür değiĢmelerinin 

etkileyen bir takım psikolojik etkenler vardır. Bunların en mühimleri; yenilik, fayda 

temini ve itibar kazanma arzusudur. Turhan‟a göre mecburi kültür değiĢmeleri, 

birbiriyle karĢılaĢan farklı kültürleri temsil eden iki cemiyetten birinin diğerinin 

kültürüne faal bir Ģekilde ve hususi bir maksatla müdahalesi neticesinde gerçekleĢir. 

Hâkim gurubun bu müdahalesi kendisine mahsus bir kültürel unsuru zorla kabul 

ettirmek veya yerli kültürün bazı unsurlarını menetmek Ģeklinde olabileceği gibi her 

ikisini de içine alacak Ģekilde de tecelli edebilir.  

               Kültürel değiĢim hızı zamana ve toplumlara göre değiĢmektedir. Mesela 

ilkel topluluklarda değiĢme yavaĢtı. Bu topluluklarda kültürel aktarma geniĢ aile 

içerisinde kazandırılırdı. Oysaki bugün geliĢmiĢ ve geliĢen toplumlarda değiĢme hızlı 

bir Ģekilde gerçekleĢmektedir ( Tezcan, 1999: 59 ). Günümüzde ise kırsal alanlarda 

kültürel değiĢimin yavaĢ olduğunu görmekteyiz. Kırsal alanlarda kültürel hızın yavaĢ 

olmasında geleneklere bağlılığın yanında dıĢ etkenlerden uzak olmaları da etkili 

olmaktadır  (Çankaya, 2006: 2 ). 

                 Kültürler arası etkileĢim ilk toplumlardan günümüze kadar süregelmiĢtir. 

Fakat bu kültürel etkileĢim toplumların kimliklerini sarsacak kadar yıkıcı olmamıĢtır. 

KüreselleĢme ile birlikte toplumlar arasındaki iletiĢim ağları geliĢti ve yaygınlaĢtı, 

kültürel etkileĢim arttı. KüreselleĢme sonucunda yerel iliĢkilerde çözülme baĢladı; 

toplumlar özgün kimliklerini kaybetmeye baĢladılar. Hatta zamanla bireylerin 

topluma olan aidiyet duygusu azalmaya baĢlamıĢtır (Çankaya, 2006 : 4 ).  
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                 Sınır tanımayan kültürel etkileĢim kültürel zenginliklerin ve çeĢitliliğin 

gün geçtikçe azalmasına neden olmuĢtur. Dünyanın hemen her yerinde insanlar aynı 

kıyafetleri giymeye, aynı yemekleri yemeye, aynı filmi izlemeye baĢlamıĢlardır. 

Dünya giderek global bir köye dönüĢmeye baĢlamıĢtır. KüreselleĢme, kültürlerin 

toplumdan topluma, kıtadan kıtaya yayılmasına olumlu katkı sağlarken, yarattığı 

kitle kültürü ile de tek- tipleĢtirici bir rol oynamaktadır (Öcal, 2009 ). 

  Sağlıklı olmayan kültürel değiĢme süreçleri toplumlarda önemli 

gerginliklere neden olmaktadır.’’ Zihinsel yaratıcılık yerini alıntı türü kültürel 

iktibaslara terk ettiğinde yerlilik kimliği tarihsel rolünü oynayamaz duruma 

gelmiştir. Bu defa Batıdan alıntı veya iktibas kültür normları ile yerli kültür 

unsurları arasında derin çatışmalar ortaya çıkar. „‟ (Türkdoğan, 2008: 490-491 ). 

Öcal( 2009: 64) toplumumuzun kendi kültürüne olan yabancılaĢmasını ve kültürel 

yozlaĢmamızı Ģu sözlerle ifade etmektedir: 

                „’ Böylesi bir kentsel ortamda büyüyen çocuğa- eski kuşaklara uzun kış 

gecelerinde ninelerin anlattığı- Zümrüdü Anka masalını kim anlatacak? Doğdu 

görmeye gitmeyi ve gözün aydın demeği veya yas almaya gitmeyi ve ‘’ mekanı cennet 

olsun demeyi’’ kim öğretecek? Hediye dağıtan Noel Baba’nın yanı başında bolluk ve 

bereket getiren Hızır’dan kim söz edecek? Zenginlerden alıp fakire veren Robin 

Hood’u öğrenirken Köroğlu’yu kim hatırlatacak? Ölümüne aşkın sembolü olarak 

Romeo’dan söz edilirken, çektiği bir ah ile yanan Kerem’in, külüngü havaya atıp 

başını altına tutan Ferhat’ın hikayesini kim anlatacak?‟‟  

  Bu küresel tek tipleĢme devletleri de kaygılandırmaya baĢlamıĢtır. 

Devletler kültürel mirasın korunması ve yaĢatılması gerçeğini ciddiye almıĢlardır. 

Evrensel sorun haline gelen bu gerçeği uluslar arası düzeyde çözmek gerekiyordu. 

Kısacası uluslar arası bir mutabakatın olması gerekiyordu.  Bunun üzerine BirleĢmiĢ 

Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü olan UNESCO bu çağrıya kulak vermiĢtir 

(Çulha, 2009: 702).   

                Bu doğrultuda UNESCO 2003 yılında „‟ somut olmayan kültürel mirasın 

korunması sözleĢmesini‟‟ ortaya çıkarmıĢtır. UNESCO bu sözleĢmeyle yerelliğin 

üzerine vurgu yaparak; yerel edebiyatın, sanatın, müziğin, tiyatronun, gelenek ve 

inançların korunması gerektiğini beyan etmiĢtir ( Çulha,2009 :702 ).                              
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Uluslar arası bağlayıcılığı olan bu sözleĢme amaçlarını 1. maddede Ģu Ģekilde ifade 

etmiĢtir:   

a) Somut olmayan kültürel mirası korumak; 

b) Ġlgili toplulukların, grupların ve bireylerin somut olmayan kültürel mirasına 

saygı göstermek; 

c) Somut olmayan kültürel mirasın önemi konusunda yerel, ulusal ve uluslar 

arası düzeyde duyarlılığı arttırmak ve karĢılıklı değerbilirliliği sağlamak; 

d) Uluslar arası iĢbirliği ve yardımlaĢmayı sağlamak                                                    

(www.kulturturizm.gov.tr: 2011 ).  

              Bu sözleĢme eğitim kurumlarına da büyük sorumluluklar yüklemektedir. 

Çünkü yukarıda belirtilen amaçların gerçekleĢmesinde Ģüphesiz en büyük paydaĢ 

eğitim kurumlarıdır. Bu sözleĢmenin 14. maddesinde bu gerçek Ģu Ģekilde ifade 

edilmektedir: 

„‟ Toplumun genelini ve özellikle gençleri hedefleyen eğitici, duyarlılığı arttırıcı ve 

bilgilendirici programlar düzenlemek. „‟(www.kulturturizm.gov.tr: 2011 )   

 Kültürel mirasın korunması ve yaĢatılması gerçeği ilkesi Anayasamızda da 

yer almaktadır. Anayasanın temel hak ve ödevler kısmının Sosyal ve Ekonomik 

haklar bölümünde, 63. maddede bu konu yer almaktadır. Bu maddeye göre „’ Devlet 

tarih, kültür ve tabiat varlıklarının ve değerlerinin korunmasını sağlar, bu amaçla 

destekleyici ve teşvik edici tedbirleri alır. „‟ ( www.anayasa.gov.tr: 2010  ) Bu 

maddeden de anlaĢılıyor ki kültürel mirasın korunmasında devlete büyük görevler 

düĢtüğü gibi vatandaĢlarımıza da birtakım sorumluklar yüklenmektedir.  

 

2.9 KÜLTÜR- EĞĠTĠM ĠLĠġKĠSĠ 

            Her toplumda kültürel sistem o toplumun geçmiĢinden bugüne değin yaĢamıĢ 

tüm insanların ortak çabalarıyla oluĢturulmuĢtur. Kültürün oluĢumunda toplumlar 

birbirlerini etkilemiĢlerdir. O yüzden bir toplumun kültüründe baĢka toplumların da 

izlerini görmek mümkündür. Psiko- sosyal ve kültürel bir varlık olan insan da içinde 

doğup büyüdüğü toplumun bir ürünüdür ( BaĢar, 1994: 223-224 ).    

          Bireylerin kültürel değerleri kazanma sürecine kültürlenme denir. Kültürlenme 

doğumdan ölüme kadar olan bir süreci kapsamaktadır (Demirel, 2004:8 ). 

http://www.kulturturizm.gov.tr/
http://www.kulturturizm.gov.tr/
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Kültürlenme iki Ģekilde gerçekleĢmektedir. Kültürlenme belli bir programa bağlı 

kalmadan bilinç dıĢı yani kendiliğinden gerçekleĢiyorsa buna „‟ kendiliğinden 

kültürlenme „‟ denir. Fakat kültürlenme belli bir program dahilinde bilinçli olarak 

gerçekleĢiyorsa buna da „‟ kasıtlı kültürlenme „‟ denilir (BaĢar,1991: 223 ).   

 Okulun temel iĢlevlerinden biri de kasıtlı kültürlenme süreciyle yetiĢmekte 

olan kuĢakların en uygun toplumsallaĢmalarını sağlamaktır (BaĢar, 1991: 223). 

Okuldaki kültürlenme süreci tesadüflere bırakılamaz. Çünkü sınırlı ders saatiyle 

bütün kültürel değerleri öğrencilere benimsetmek olanaksızdır.  Zaten okullar da 

bütün kültürel değerleri öğrencilere kazandırma kaygısını taĢımamaktadır. Bu yüzden 

eğitim programları hazırlanırken toplumun mevcut kültürel değerleri içerisinde 

bireyin ilgi ve ihtiyaçları ile toplumun çıkarları göz önünde bulundurularak 

hazırlanır.  

  Okullar kültürel mirasın hem koruyucusudur hem de taĢıyıcısıdır. Toplumsal 

değer ve normlar öğrencilere benimsetilmeye çalıĢılarak kültürel mirasın sürekliliği 

sağlanmaya çalıĢılır. Bu miras yoluyla her kuĢak kültür birikimi sürecini önceki 

kuĢağın bıraktığı yerden devralarak sürdürmektedir  ( Tezcan,1999: 58 ).  

   Eğitim kültürel mirasın koruyucusu ve taĢıyıcısı olduğu gibi aynı zamanda 

kültürel değiĢim de bir aracıdır( Tezcan, 1999: 73 ). ÇağdaĢ medeniyetin üyelerini 

yetiĢtirmeye çalıĢan toplumlar eğitimi bir araç olarak kullanmıĢlardır. Bu kültürel 

değiĢim kendini iki Ģekilde göstermektedir. Ya ileri olarak kabul edilen toplumların 

ilke ve değerleri kabul edilmiĢtir ya da ilerlemeye engel olarak kabul edilen bazı ilke 

ve değerler değiĢtirilmiĢ ya da yok edilmiĢtir. 1932 yılından itibaren açılan 

Halkevleri buna örnek olarak gösterilebilir.  

  

2.10 ADIYAMAN’IN KÜLTÜREL MĠRASI 

Adıyaman, Anadolu‟nun en eski yerleĢim yerlerinden biridir. Adıyaman 

isminin menĢeyi hakkında çeĢitli rivayetler vardır. Adıyaman‟ın eski adı Hısn-ı 

Mansur‟dur.  Bu adlandırma bir rivayete göre Emevi komutanlarından Kays 

kabilesine mensup Mansur b. Ca‟vene‟ye ,baĢka bir rivayete göre Abbasi Halifesi 

Ebu Ca‟fer el-Mansur‟a aittir ( Bayhan ve Salman, 2010: 1). BaĢka bir rivayete göre 

ise Adıyaman Ģehrini doğu, batı ve güney yönlerinde derin vadiler çevirmiĢtir. Bu 

vadinin yamaçları zengin meyve ağaçları ile kaplı olduğundan dolayı güzel vadi 
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anlamında olan Vadi-i Leman kelimesinin söyleniĢi zamanla değiĢmiĢ ve halk 

arasında „‟ Adıyaman „‟ Ģekline dönüĢmüĢtür ( www.adiyamankulturturizm.gov.tr ). 

  Adıyaman ili tarihin her döneminde kesintisiz olarak iskân edilmiĢtir. 

Bölgedeki Adıyaman, Besni, Eski Kâhta ve Yeni Kâhta kaleleri, ören yerleri, 

höyükler, nekropoller, tümülüsler, camiler, kiliseler, hamamlar, hanlar, konaklar, 

çeĢmeler ve yerleĢme merkezleri bu zengin kültürel mirasın somut kanıtlarıdır ( 

Zeyrek, 2010: 300).   

 Adıyaman, tarihin bilinen en eski yerleĢim yerlerinden biridir. 

Tarihinin M.Ö. 40000 yıllarına kadar gittiği tahmin edilmekle beraber, bilinen ve 

yazılı kaynaklara dayanan tarihi 4000 yılı geçmektedir. „‟M.Ö. 2000‟li yıllardan 

günümüze Adıyaman‟da sırasıyla Hititler, Asurlar, Frigler, Persler, Makedonlar, 

Kommagene Krallığı, Roma Ġmparatorluğu, Emeviler, Abbasiler, Hamdaniler, 

Bizanslılar, Selçuklular, Eyyübiler, Anadolu Selçukluları, Moğollar, Memluklular, 

beylikler döneminde Artukoğulları ve Dulkadiroğulları ve 1516‟dan Cumhuriyet 

dönemine kadar Osmanlılar hüküm sürmüĢtür.‟‟ (Bilgiç, 2010: 188).  

 

2.10.1 Nemrut Dağı Ören Yeri 

  Dünyanın sekiz harikasından biri olarak kabul edilen ve UNESCO 

tarafından Dünya Kültür Mirası listesine alınan Nemrut Dağı tümülüsü, Adıyaman‟ın 

86 km doğusunda, Kâhta ilçesinin Karadut köyünde bulunmaktadır. Nemrut Dağı 

Tümülüsü, tepesinde küçük kırma taĢların yığılmasıyla oluĢturulmuĢ koni 

biçimindedir. M.Ö. I. yüzyılda yapılan ve orijinali 55 m olan tümülüsün bugünkü 

yüksekliği 50m çapı 150 metredir. Gündoğumu ve günbatımının tüm ihtiĢamıyla 

izlendiği bu tepede, Kommagene Kralı Antiochos kendisi için görkemli bir anıt 

mezar, mezar odasının üzerine kırma taĢlardan oluĢan bir Tümülüs ve onun üç 

tarafını çevreleyen kutsal alanlar inĢa edilmiĢtir. Tümülüs, Kral I. Antiochos‟un 

Ģerefine tertiplenen törenlere mahsus üç terasla çevrilidir( Bayhan ve Salman,2010:3-

4).  Doğu ve Batı teraslarına Kral Antiochos, kendi dünya görüĢüne uygun biçimde 

tahtlar üzerinde oturan ve dokuz metre yüksekliğe ulaĢan dev cüsseli tanrı heykelleri 

diktirmiĢtir. Hem Yunan hem de Pers isimleriyle tanımladığı bu tanrılar her bir 

terasta aynı olup, sağdan sola: Tanrı- Kral olarak Antiochos‟un bizzat kendisi, 

yanında ülkenin ana tanrıçası Kommagene, ortada Baba Tanrı Zeus- Oromastes, 

http://www.adiyamankulturturizm.gov.tr/
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onun yanında Apollon- Mithras ve en sağda Herakles- Artagnes‟tir. Bu tanrı 

heykellerinin sağ ve sol yanlarını kraliyet sembolleri olan kartal ve aslan figürleri 

çevrelemektedir( ġahin, 2008: 34).   

 Yukarıda da ifade edildiği gibi Kral I. Antiochos tanrı heykellerini hem 

doğuya hem de batıya bakacak Ģekilde iki teras Ģeklinde tasarlamıĢtır. Ve bu tanrı 

heykellerini hem Yunan hem de Pers isimleriyle tanımlamıĢtır. Kral I. Antiochos‟u 

bunları yapmaya sevk eden etkenler kült yazıtlarına kendisi tarafından ifade 

edilmiĢtir.‟‟ Bu yazıtlara göre Antiochos ana tarafından Büyük Ġskender‟den, baba 

tarafından Pers‟ten geldiğini vurgulamıĢtır. KiĢiliğinde var olan etnik- kültürel 

ikilemi politik yaĢamına da aktararak, doğu kökenli halkına yeni bir politik ve 

kültürel hüviyet verme iĢine giriĢen Antiochos, bu idealini gerçekleĢtirmek amacı ile 

teokratik temele dayanan, ancak özünde Doğu (Pers) ve Batı ( Roma-Yunan ) 

kültürlerinin sentezini amaçlayan reform hareketlerine giriĢmiĢtir.‟‟ ( ġahin, 2008: 

33). 

            Nemrut dağındaki kitabelere göre I. Antiochos, her ay iki kere, kendi doğum 

gününde ve taç giyme gününde, Nemrut dağının zirvesinde ayin yapılmasını istedi. I 

Antiochos‟un isteği üzerine bu günlerde, rahipler ataların kabartmaları önündeki 

sunaklarda yığılan günlükleri ve güzel kokulu otları Kommagene geleneklerine 

uygun biçimde tutuĢtururdu. Tümülüs‟ün önündeki teraslara dizilen masalarda, 

Ģenlik hizmetkârları tarafından, misafirlere kesilen kurban etleri ve suyla karıĢtırılmıĢ 

Ģarap ikram edilirdi. Bunların peĢinden kadın ve erkek müzisyenler, tanrılar ve 

tanrılaĢmıĢ atalar Ģerefine çalıp söyleme baĢlardı ( Dörner, 1999: 206-211). 

             

2.10.2 KarakuĢ Tümülüsü 

               Bölgede herkes tarafından kolayca fark edilebilen, doğu, güney ve 

kuzeybatı taraflarında üçer sutunu bulunan koni Ģeklinde bir tümülüstür.  Vaktiyle 

üzerlerinde boğa, aslan ve kartal tasvirleri ve kabartmalar bulunan sütunlardan 

sadece birkaçı ayaktadır. Üzerinde 2,54 m yüksekliğinde bir kartal heykeli duran 

güneydeki sütundan dolayı buraya KarakuĢ adını vermiĢlerdir. Burada yer alan 

kitabeye göre Kommagene Kralı Mithradates, bu tümülüsü annesi Ġsias ve kız 

kardeĢi Antiochis ile onun kızı adına yaptırmıĢtır ( Dörner, 1999: 41-42 ).    
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2.10.3 Cendere Köprüsü 

 Köprü, Chabinas Deresi, bugünkü adıyla Cendere Suyu, üzerine inĢa 

edilmiĢtir. Köprünün üzerindeki kitabelerden, bu köprünün eski bir köprü üzerine 

yeniden yapıldığı belirtiliyor. Eskiden köprünün her iki yöndeki giriĢinde birer sütun 

bulunurken; bugün bu sütunlardan sadece üçü ayaktadır. Güneybatı yönündeki iki 

sütunun üzerinde Roma Ġmparatoru Septimius Severus ile eĢi Julia Domma için Ģeref 

kitabeleri bulunmaktadır. KarĢı tarafta ise, Septimius Severus‟un oğlu ve daha sonra 

halefi olan Ġmparator Caracalla için Ģeref kitabeleri bulunmaktadır (Dörner, 1999: 

45).    

 

2.10.4 Perre Antik Kenti 

  Adıyaman kent merkezine 5 km uzaklıkta olan Pirin köyündeki Perre 

Antik Kenti ve 200 civarındaki kaya mezarları önemli bir yerleĢim yeridir. Antik 

çağdan kalan bu Nekropol ve çevresi Kommageneler döneminde önemli bir yerleĢim 

yeriydi. Perre Antik Kenti, Romalılar döneminde en parlak devrini yaĢadı. GiriĢleri 

kabartmalarla süslenmiĢ mezar odaları arasında irtibatı sağlayan geçiĢler 

bulunmaktadır. Kayalar içerisinde oyulmuĢ bu mezar odaları içerisinde lahitler de yer 

alır ( Bayhan ve Salman, 2010: 2-3).   

 Perre Antik Kenti yerleĢkesinde yer alan önemli eserlerden biri de Roma 

ÇeĢmesi‟dir. Çok eskiden beri berrak ve soğuk suyuyla tanınan bu çeĢme, vaktiyle 

kervanlar Toroslar‟ı aĢtıktan sonra Fırat kıyısında Samsat ( Samosata)‟a doğru 

ilerlemeden önce mola verdikleri önemli bir dinlenme yeriydi ( Dörner, 1999: 50).    

 

2.10.5 Arsemia Ören Yeri 

  M.Ö. II. yüzyılın baĢlarında Kommagenelilerin atası Arsemia 

tarafından Kahta çayının doğusunda Eski Kahta kalesinin karĢısında kurulmuĢ 

Krallığın yazlık baĢkenti ve idare merkezidir. Güneydeki tören yolunda Mitras‟ın 

kabartma steli, ayin platformu üzerinde Antiochos-Herakles tokalaĢma steli ve bunun 

önünde Anadolu‟nun en büyük Grekçe yazıtı bulunmaktadır. Tepe üzerindeki 

platformda Mitridathes Callinichos‟un mezar tapınağı ve sarayı yer almaktadır ( 

Bayhan ve Salman, 2010: 1-2).   
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2.10.6 Yeni Kale 

                         Yeni Kale, Adıyaman‟ın Kâhta ilçesine bağlı, Arsemia antik kentinin 

batısında Kâhta Çayı‟nın kıyısında sarp bir kaya kütlesi üzerine kurulmuĢtur. Yeni 

Kale‟nin kuruluĢ tarihi kesin olarak bilinmese de, M.Ö. 840 yılında Urartuların 

baskısına uğramıĢ olması yapının bu tarihten önce de mevcut olduğunu gösterir. 

Kale, 1071 yılında Türklerin Anadolu‟ya geliĢine kadar farklı milletlerin 

egemenliğine girmiĢtir. 1226 yılına kadar Artuklu egemenliğinde bulunan kalenin 

yönetimi bu tarihten sonra Anadolu Selçuklu Devletine geçmiĢtir. Daha sonra 

Yenikale‟nin hâkimiyeti sırasıyla Memluklu, Osmanlı ve  Dulkadiroğulları Beyliği 

yönetiminde kalmıĢtır. Bölge 1516 Yavuz Sultan Selim‟in Mısır seferinden Türkiye 

Cumhuriyeti Devleti‟nin kuruluĢuna kadar Osmanlı idaresinde kalmıĢtır ( ġancı, 

2010: 306-307).  

 

2.10.7 Tuz Hanı 

   Tuz Hanı‟nın 19. yüzyılda yapıldığı rivayet edilmektedir.  Tuz Hanı, 

büyük bir avlu etrafında dizilmiĢ mekânlardan oluĢmaktadır. Revakların arkasına 

ahırlar, misafirhane olarak kullanılan mekânlar ve hücreler yerleĢtirilmiĢtir. Dehlizin 

doğu ve batı kenarındaki büyük mekânlar, daha çok misafirler istirahatına tahsis 

edilmiĢtir ( Bayhan ve Salman, 2010: 107). 

 

2.10.8 Adıyaman Ulu Camii 

              Ulu Camii‟nin ilk olarak ne zaman ve kim tarafından inĢa ettirildiği 

bilinmemektedir.  Fakat Ma‟müratü‟l- „ Aziz Salnamesi ve BaĢbakanlık ArĢivi‟ndeki 

bir vesikaya göre, bu camiinin 1506-1515 tarihleri arasında Dulkadiroğulları 

beylerinden Durak Bey tarafından yaptırıldığı düĢünülmektedir. Orijinal yapının ne 

zaman tahrip olduğu ve yıkıldığı da tam olarak bilinmemektedir. Camiinin 

kitabelerinde elde edilen bilgilere göre 1832-1833 ve 1860-1861 yılları arasında Ulu 

Camii onarılmıĢtır. Ma‟müratü‟l-„Aziz Salnamesi‟nde, Ulu Camii‟nin 1890 

tarihindeki depremde minaresiyle birlikte tamamen yıkılması sebebiyle halk 

tarafından yeni bir mimari anlayıĢla yeniden yaptırıldığı ifade edilmektedir ( Bayhan 

ve Salman, 2010: 34-35). 
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       2.10.9 Yeni Pınar Camii 

   Adıyaman merkezde, Yeni Pınar Mahallesi‟ndeki yapı 1720 tarihinde Hacı 

Mehmet tarafından yaptırılmıĢtır. 1890 yılındaki depremde bir kısmı yıkılmıĢ olan 

minare 1899 yılında tamir edilmiĢtir. 1986 yılında ise camii tamamen yıkılarak 

yerine mevcut yapı inĢa edilmiĢtir. Mevcut haliyle dört ayağa oturan merkezi bir 

kubbe ve on bir küçük kubbeyle örtülü bir plana sahiptir ( Bayhan ve Salman, 2010: 

66). 

   2.10.10 Kap Camii 

           Adıyaman merkez Kap Mahallesi‟ndeki yapının Ma‟müratü‟l-„Aziz 

Salnamesi‟ne göre hayır sahibi Hoca Ali tarafından 1768 yılında yaptırıldığı 

belirtilmektedir. Camii‟de yer alan kitabeye göre 1923 senesinde bu camii, Hacı 

Mehmet Ali tarafından yenilenmiĢtir. 2008- 2009 yıllarında Vakıflar Genel 

Müdürlüğü tarafından Kap Camii restore edilmiĢtir ( Bayhan ve Salman,2010: 70). 

 

2.10.11 Ebu Zer-i Gaffari Türbesi 

  Ebu Zer-i Gaffari, Hz. Ömer devrinde Bizans topraklarına yapılan seferlere 

katılmıĢ ve burada Ģehit düĢmüĢ sahabelerden biridir. Adıyaman – Kâhta karayolu 

üzerinde, Ziyaret Köyü civarında bulunan türbe IV. Murat‟ın Bağdat seferi 

dönüĢünde onun emriyle yaptırılmıĢtır ( Bayhan ve Salman, 2010: 77-78). 

 

2.10.12 Mahmut el- Ensari Türbesi 

Adıyaman merkeze yaklaĢık 7 km. mesafede, Adıyaman- Kâhta yolunda, Ali 

( Ensar ) Dağı‟nın tepesinde yer alan türbe, IV. Murat‟ın Bağdat seferi dönüĢünde 

onun emriyle yaptırılmıĢtır( Bayhan ve Salman, 2010: 79). 

 

2.10.13 Safvan Bin Muattal Türbesi 

Yöre halkının „‟ Sahabe-i Paki „‟olarak andıkları Saffan B. Muattal, Hz. 

Peygamber‟in hicretinden 4 yıl sonra Medine‟ye gelerek Müslüman olmuĢ bir 

sahabedir. Hz. Peygamber tarafından „‟ Sakatu‟l- CeyĢ „‟ ( ordu artçısı ) olarak 

görevlendirilen Saffan B. Muattal,  Ġfk Olayı‟na adı karıĢmıĢ ve ayetlerle temize 

çıkarılmıĢ bir sahabe olarak Ġslam tarihinde önemli bir yere sahiptir. Emeviler 
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zamanında Halife Muaviye tarafından Adıyaman yöresine vali olarak atandı. Bu 

topraklarda Ġslamiyet‟in yayılması için Bizans ile mücadele etti. Bu mücadelelerin 

birinde 679 yılında Ģehit düĢtü.  Saffan B. Muattal‟ın türbesi Adıyaman‟ın Samsat 

ilçesine bağlı TaĢkuyu Köyü‟nde bulunmaktadır ( Bayhan ve Salman, 2010: 79-80). 

 

2.11SOSYAL BĠLGĠLER DERSĠNDE KÜLTÜREL MĠRASIN ÖNEMĠ 

  ġu ana kadar ki bölümde kültürün ne olduğu, kültürel mirasın önemi ve bu 

mirasın korunmasında devlete ve vatandaĢlara düĢen sorumluluklar anlatılmaya 

çalıĢıldı. Bu kısımda ise sosyal bilgiler dersinde kültürel mirasın neden önemli 

olduğu; kültürel mirasın program içerisindeki yeri ve bu derste kazandırılması 

gereken hedeflerin neler olacağı üzerinde durulacaktır.  

               Türkiye arkeolojisi on bin yıllık bir yerleĢme öyküsüne sahiptir. Türkiye‟de 

kazılması gereken, korunması gereken daha sayısız insanlık mirası toprak altında 

yatmaktadır. Türkiye topraklarında geçmiĢi iki- üç bin yıl önceye dayanan tarihsel 

yapılar ve sit alanları, Türk- Ġslam eserleriyle yan yana kültürel zenginliğimizi 

yansıtmaktadır.  Türk kültürü, yerleĢik- tarımcı kültürlerde görülmeyen binlerce 

yıllık göçebe-hayvancı deneyimine sahiptir. Dünyanın stepler bölgesinin baĢta at, 

sığır ve koyun olmak üzere kimi yaban hayvanları evcilleĢtiren ve onlara dayalı 

güçlü ekonomiler kuran ve bu yapıları günümüze taĢıyan Türklerin tarihsel 

deneyimlerinin, ortak belleklerinin ve birikimlerinin anlatılması önem arz 

etmektedir. Türkiye coğrafyasında Türk kültürünün oluĢturduğu sözel-görsel 

zenginlik, tıpkı on bin yıllık toprak altı zenginliği gibi, henüz iĢlenmemiĢ, 

keĢfedilmemiĢ ve yeniden üretilerek çağımız insanına aktarılamamıĢtır ( Oğuz, 2009: 

56 ). 

            Kültürel zenginliğimiz bunlarla sınırlı kalmamaktadır. Kültürümüzü zengin 

kılan birçok neden vardır. Bunlardan biri de Osmanlı coğrafyasıdır. Osmanlı 

coğrafyası Türk kültürünün yaĢadığı ve yayıldığı önemli bir alandır. Bugün bu geniĢ 

alanda hala Osmanlıdan kalan somut kültür varlıkları dimdik ayakta durmaktadır. 

Bunun yanında somut olmayan kültür varlıkları, bu bölgede vatandaĢ ve azınlık 

statüsünde yaĢayan Türklerce sürdürülmektedir. Ayrıca üzerinde durulması gereken 

bir diğer konu ise göçmenlerimizdir. Türk insanı gruplar halinde dünyanın birçok 

ülkesine göçmen statüsünde gitmiĢ ve buralara yerleĢmiĢtir. Göçmen Türklerin 
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toplam sayısı bugün dünyanın birçok ülkesinin nüfusundan fazladır ( Oğuz, 2009: 14 

). 

  Yukarıda izah edildiği gibi çok zengin ve geniĢ bir coğrafyaya yayılmıĢ bir 

kültüre sahibiz. Bu somut ve somut olmayan kültürel zenginliğin keĢfedilmesi, 

iĢlenmesi ve yeniden üretilerek aktarılması gerekmektedir. Bu konuda baĢta kamu 

kuruluĢları ve üniversiteler olmak üzere bütün vatandaĢlarımıza da önemli görevler 

düĢmektedir. Bu zengin birikimin bilimsel araĢtırma metotlarıyla araĢtırılması ve 

basın- yayın yoluyla kamuoyuna duyurulması, anlatılması gerekmektedir. Bu konuda 

eğitim kurumlarına da önemli görevler düĢmektedir. Ġlköğretimde büyük çapta bu 

görev hayat bilgisi ve sosyal bilgiler dersine düĢmektedir.  

             Kültür konusunu doğrudan ele alan disiplinler „‟ Sosyal- Kültürel 

Antropoloji „‟ , „‟ Etnoloji‟‟ ve „‟Etnografya „‟dır.  Sosyal Antropoloji ve Etnoloji 

disiplinleri insan topluluklarının maddi ve manevi kültürleri üzerinde çalıĢmalar 

yaparlar.  Etnografya bilimi ise bir toplumun kültürel geliĢim içerisinde yarattığı 

maddi ve manevi kültür ürünlerini inceler ( BaĢar, 1991: 225 ). Bunun dıĢında diğer 

toplumsal bilimler de kendisine bakan yönüyle kültürü konu edinirler. Bu disiplinler 

kültürü kendi ilkeleri çerçevesinde ele alırlar. Örneğin Tarih bilimi geçmiĢteki 

uygarlıkların kültürünü inceler; Psikoloji kültürün davranıĢ üzerindeki etkisini; 

Sosyoloji ise kültürün toplumsal yapıya olan etkisini inceler.  Ġlköğretim programları 

içerisinde Kültürel Antropoloji ve Etnoloji gibi doğrudan kültürle alakalı bir disiplin 

mevcut değildir. Bu disiplinler de diğer toplumsal disiplinler gibi sosyal bilgiler dersi 

bünyesinde verilir.  

  Sosyal bilgiler dersinin insan ve onun faaliyetlerini konu alması, toplumsal 

olgularla uğraĢması ve toplumsal bilimlerin bir bileĢkesi olması; kültürel miras 

konusunun sosyal bilgiler dersinde iĢlenmesine zemin hazırlamaktadır.  

 Konuyu bir baĢka boyutta değerlendirecek olursak, sosyal bilgiler dersinin 

amaçlarından biri de iyi yurttaĢlar yetiĢtirmektir. Demokrasi, temel hak ve 

hürriyetler, insan hakları gibi ilkeleri benimsetmektir. Halkımızın milli birlik ve 

beraberlik içerisinde kardeĢçe yaĢamasını sağlamaktır. Milli birlik ve beraberliği 

sağlamlaĢtıran ve güçlendiren en önemli unsurlardan biri de kültürdür. ġayet 

günümüzdeki kültürün oluĢumunda, geçmiĢteki uygarlıkların ve milletlerin katkıları 
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iyi anlatılabilirse, ülkede yaĢayan bireyler arasındaki bağ güçleneceği gibi, 

insanlardaki aidiyet duygusu da artacaktır.  

Yukarıda belirtilen gerekçeler çerçevesinde kültürel miras konusu sosyal 

bilgiler dersinde önemli bir yere sahiptir. Bu bağlamda sosyal bilgiler dersini 

oluĢturan dokuz öğrenme alanından birini de „‟Kültür ve Miras‟‟ öğrenme alanı 

oluĢturmaktadır. Bu öğrenme alanı diğer öğrenme alanlarıyla iliĢkilidir.  

              Öğrenciler bu öğrenme alanıyla genel olarak Türk kültürünü oluĢturan temel 

öğeleri tanıyıp benimserler. Ulusal bilincin oluĢmasını sağlayan kültürün korunması 

ve geliĢtirilmesi gerektiğini kabul ederler. Öğrenciler kültürel öğelerin bir toplumun 

ulusal kimliğinin oluĢmasındaki önemini fark ederler. „’Böylece kültürel öğelerin bir 

toplumu diğer toplumdan ayıran özellikler olduğunu kavrarken diğer taraftan da 

yerelden ulusala ve ulusaldan evrensele doğru taşınarak dünya kültürel mirasının 

renklenmesine ve zenginleşmesine katkı sağladığını kavrarlar.‟‟ (MEB:2005)  

Öğrenciler kültürel ve estetik değerleri algılayarak; kültürle ilgili olarak geçmiĢle 

günümüzü karĢılaĢtırırlar. Kültürün zamana ve mekana göre değiĢtiğini kavrarlar. 

Ayrıca bugün sahip olduğumuz kültürün uzun bir geçmiĢin eseri olduğunu öğrenirler.  

(  MEB:2005)    

   Tablo 1:  4-7. Sınıf Kültür ve Miras Öğrenim Alanının Üniteleri, Kazanım 

Sayıları ve Oranı 

Sınıf Öğrenme Alanı Üniteler Kazanım 

sayıları 

Oranı 

% 

Ders 

saati 

4 Kültür ve miras GeçmiĢimi 

Öğreniyorum 

6 14 12 

5 Kültür ve miras Adım Adım 

Türkiye 

6 14 15 

6 Kültür ve miras Ġpek Yolunda 

Türkler 

9 23 24 

7 Kültür ve miras Türk Tarihinde 

Yolculuk 

8 25 27 
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2.12 SOSYAL BĠLGĠLER DERSĠNDE KÜLTÜREL MĠRAS EĞĠTĠMĠ 

  Sosyal bilgiler dersinde, kültürel miras eğitimiyle genel olarak çocuklara 

tarihin ve kültürün temel kavramları ve prensipleri öğretilir. Bu eğitimle geçmiĢten 

günümüze farklı zamanlarda yaĢamıĢ toplumların ekonomik ve sosyal durumları 

anlatılır.  Öğrencilere kültürün zaman içerisindeki değiĢimi ve sürekliliği anlatılır 

(Çulha, 2009: 704 ). 

  Sosyal bilgiler programında önemli bir yer tutan kültürel miras eğitimini, 

dört duvar arasında ders kitaplarıyla sınırlı tutmak modern eğitim anlayıĢına uygun 

değildir. Etkili bir kültürel miras eğitiminde alternatif diğer bir adıyla modern eğitim 

teknikleri iĢe koĢulmalıdır. Bunlar arasında tarihi mekânlara ve müzelere yapılan 

eğitici geziler ile yerel tarih çalıĢmaları önemli bir yer tutmaktadır.  

 

2.12.1 Yerel Tarih Kavramı ve Öğretimi 

              Yerel tarihle öncelikle kastedilen sınırları belli bir coğrafi alan, mekânsal bir 

sabitliktir. Yerel tarih insanın ve mekânın bir araya geldiği bir bütünlüktür ( 

Danacıoğlu, 2001: 6 ). Yerel tarih yaĢadığımız yerleĢim yerinin tarihin araĢtırılması 

ve öğrenilmesini ifade etmektedir. 

              Tarihin yerel ölçekli olarak yazılmasına ve araĢtırılması olan ilgi 

16.yüzyılda baĢlamıĢtır. Bu ilginin oluĢmasında iki önemli etken vardır. Birincisi, 

kendi tarihini yazdırmak isteyen bir aristokrasinin, bir dini gücün hatta kent meclisi 

aracılığıyla örgütlenmiĢ bir burjuvazinin varlığıdır. Yerel tarih araĢtırmalarını 

tetikleyen ikinci etken, dünyayı keĢfetmeye, tanımlamaya, kategorize etmeye yönelik 

büyük bir tutkudur ( Danacıoğlu, 2001: 3-4 ). Ġkinci Dünya SavaĢı‟ndan sonra 

çevreye olan hassasiyet artmıĢtır. Çevrenin maddi ve manevi kültür izlerinin 

korunması gerektiği inancı yaygınlık kazanmaya baĢlamıĢtır ( Demircioğlu, 2010: 

116 ). 20. yüzyılda yerel tarih büyük toprak sahiplerinin, dini bir cemaatin ya da 

burjuvazinin etrafında örülü bir tarih yerine esnafın, iĢçilerin, küçük toprak sahipleri 

ve yarıcıların, kadınlar ve çocuklarında mevcut olduğu bir tarihe dönüĢtü. ġehrin 

anıtsal yapıları kadar, çarĢıların, varoĢların ve onları çevreleyen köylerin anlatıldığı 

bir yapıya büründü ( Danacıoğlu, 2001:5).  

            Yerel tarihin ilköğretimde uygulama alanı olması uzun bir zaman almıĢtır. 

Bunun baĢlıca sebebi yerel tarihin tarihçiler tarafından uzun yıllar boyunca ikinci bir 
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çalıĢma alanı sayılması, meraklı ve hevesli amatörlerin uğraĢtığı bir alan olarak 

görülmesiydi ( Aktekin:2010 ).  

 

2.12.1.1 Yerel Tarih Kaynakları 

                Yakın çevremizde bulunabilecek pek çok kaynak, yerel tarih ve onun 

öğretimine konu olabilir. Yerel tarih öğretiminde kullanılabilecek kaynaklar 

aĢağıdaki gibi sıralanabilir ( Douch; 1972a; Mays, 1974; Pluckrose, 1995; Griffin ve 

Lomas, 1997 Akt: Demircioğlu, 2010 ). 

 

 Kitaplar ve Diğer Yazılı Kaynaklar 

 Haritalar 

 Jeolojik ve coğrafik unsurlar 

 Ġsimler 

 Binalar 

 ArĢivler 

 Resim ve diğer görseller 

 Ġnsanlar 

 Yollar, kanallar, demir yolları 

 Endüstri kuruluĢlar 

 Televizyon ve radyo programları 

 

2.12.1.2 Yerel Tarih Öğretiminin Faydaları 

  Yerel tarih eğitimsel, psikolojik ve tarihsel açıdan öğrenciye birçok fayda 

sağlamaktadır. Yerel tarih çalıĢmaları öğrencileri araĢtırmaya, analiz yapmaya ve 

gözlemlerini rapor etmeye cesaretlendirmektedir. Öğrenciler sözcüklere dayanan 

tarih bilgisi yerine daha somut ve hissedilen bir tarih bilgisi edinmektedirler. Yerel 

tarih öğrencinin çevresini anlamasını sağlamaktadır. Öğrenci içinde yaĢadığı çevreyi 

tanır, ona nasıl yaklaĢması gerektiğini ve ondan nasıl fayda sağlayacağını öğrenir. 

Öğrencinin çevresine olan aidiyet ve sorumluluk hissi artar. Eğer öğrenciler yerel 

geçmiĢlerini takdir etmeyi öğrenirse bu genel anlamda geçmiĢini de daha iyi 

anlamalarını sağlayabilir ( Aktekin: 2010 ).  
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IĢık( 2008 ) Ġlköğretim 6. sınıf sosyal bilgiler dersinde sınıf ortamında 

öğretmen anlatısına dayanan geleneksel yöntemle iĢleniĢi ile yerel tarih öğretimi 

kullanarak iĢleniĢi arasında; öğrencilerin akademik baĢarıları bakımından anlamlı bir 

fark olup olmadığını saptamayı amaçlayan deneysel bir çalıĢma gerçekleĢtirmiĢtir. 

Bu çalıĢma sonucunda yerel tarih öğretiminin uygulandığı deney grubundaki 

öğrencilerin; geleneksel yöntemin uygulandığı kontrol grubundaki öğrencilere göre 

daha baĢarılı oldukları saptanmıĢtır. Bu çalıĢmada aynı zamanda deney grubundaki 

öğrencilerin yerel tarihe olan yaklaĢımları saptanmaya çalıĢılmıĢtır. Yerel tarih 

yöntemiyle dersin iĢlendiği sınıftaki öğrencilerin tarih dersini sevdiklerini, ileride 

tarihçi olmak istediklerini belirtmiĢlerdir. Bu çalıĢma sonucunda öğrencilerin kendi 

mahallerinde bulunan tarihi eserlere ilgilerinin arttığı, çevrelerinde bulunan tarihi 

keĢfettikleri, öğrencide gözlem becerisinin geliĢmeye baĢladığı, öğrencilerin 

kaynağından bilgi öğrenmelerinin sağlandığı, ezber yerine araĢtırmaya ve incelemeye 

yöneldikleri görülmüĢtür.  

 Yukarıda ifade ettiğimiz faydalarına rağmen ve ülkemiz, yerel tarih öğretimi 

açısından zengin kaynaklara sahip olmasına rağmen ilköğretim ve ortaöğretim de 

yerel tarih etkinliklerinin düzenlenmesinde bazı zorluklarla karĢılaĢılmaktadır. Bu 

zorlukların baĢında programın yoğunluğu gelmektedir. Çünkü yerel tarih çalıĢmaları 

zaman alan bir etkinliktir. Sosyal bilgiler öğretmenleri müfredatı yetiĢtirme kaygısı 

taĢımaktadırlar. O yüzden öğretmenlerimiz zaman alacak etkinliklerden 

kaçınmaktadır. Yerel tarih çalıĢmalarına ilginin az olmasının nedenlerinden biri de 

okulun sınırlı imkânlarıdır. Pek çok okulun maddi imkânların yetersiz olması, gezi 

yapılacak yerlerin okula uzak olması, ulaĢım araçlarının yetersizliği bunların 

baĢlıcalarıdır. Bunların yanında kaynak problemleri, antikacılık merakı, akademik 

aĢırma ve konuyu küçümseme yerel tarih öğretimini zorlaĢtıran faktörlerdir ( 

Aktekin: 2010 ). Öğretmenlerin yerel tarih öğretimi ile ilgili görüĢlerini tespit eden 

Örten ( 2008 ) yerel tarih konularının sosyal bilgiler dersinde öğrenci üzerinde 

faydalı olacağını düĢünmektedir. Bu çalıĢmada Örten ( 2008 ) öğretmenlerin çalıĢtığı 

ilin veya ilçenin yerel tarih bilgisi hakkında kendilerini yeterli bulmadıklarını, yerel 

tarih konularına yeteri kadar değinmediklerini ifade etmiĢlerdir. Bu durumun 

nedenlerini, yerel tarih konusunda yeterli bilgiye sahip olmadıklarına, programın 

yoğunluğuna, ders saatinin yetersizliğine, çok fazla prosüdürün olmasına ve 
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öğretmene fazla sorumluluk yüklemesine bağlamıĢlardır. Göç( 2008 )‟ün yapmıĢ 

olduğu çalıĢma da Örten‟in çalıĢmasını destekler niteliktedir. Göç( 2008 ) 

çalıĢmasında yerel tarih konularının sosyal bilgiler dersindeki uygulamalarda 

karĢılaĢılan güçlükleri tespit etmiĢtir. Bu çalıĢmada aynı zamanda öğretmenlerin 

yerel tarihle ilgili görüĢleri tespit edilmiĢtir. Öğretmenler, mesleki açıdan kendilerini 

yeterli bulduklarını fakat yerel tarih bilgisi açısından çok fazla yeterli olmadıklarını 

ifade etmiĢlerdir. Öğretmenler sosyal bilgiler ders kitaplarında yakın çevrenin 

tarihinde bulunmasını istemiĢlerdir. Öğretmenlerin % 92‟si yerel örneklerin geneli 

anlamlandırdığını, % 61‟i tarihin daha iyi anlaĢılabilmesi için genelin içinde yerelin 

ön plana çıkarılması gerektiğini, %82‟si tarihin somutluluğunu kavrama ve geçmiĢle 

bugün arasında somut bağlantı kurmada yerel tarihin rolü olduğunu ifade etmiĢlerdir.  

                

2.12.2 Tarihi Mekânlarla Öğretim 

  Mekân, tarihin bir baĢka boyutudur. Ġnsan davranıĢının tarihsel süreç içinde 

oluĢturduğu yerdir ( Dilek, 2001: 22 ). Tarih öncesi devirlere ait anıt ve heykeller, ilk 

yerleĢim yerinden tutun da yakın tarihte inĢa edilen cami, medrese, saray gibi 

yapılar; önemli tarihi olayların ve savaĢların vuku bulduğu meydanlar; tarihte önemli 

bir Ģahsiyetin doğup büyüdüğü, yaĢadığı mekânlar tarihi mekânları oluĢturmaktadır.  

Bu mekanlar geçmiĢin canlı tanıklarıdır ( Çulha, 2006:16). Tarihi yerler; geçmiĢin 

Ģahitleri olarak, tarihi Ģekillendiren gerçek olayları ve bu durumla karĢı karĢıya kalan 

kiĢileri hatırlatır. Tarihi yerler zaman üzerinde bağlantılar kurarak, bu bağlantılarla 

geçmiĢteki olayların neden ve nasıl olduğunu empatik bir anlayıĢla sunar. Tarihi 

yerler öğrencilerin dokunabilecekleri, görebilecekleri ve duyabilecekleri kadar somut 

ve gerçektir. Hiçbir kelimenin yapamayacağı kadar eğitim ve öğretimde etkilidir. 

Tarihi yerler geçmiĢin aynasıdır ve öğrencilerde tarih bilincini oluĢturmada en 

önemli araçlardan biridir ( Gökkaya ve YeĢilbursa, 2009: 484 ). 

 Anadolu toprakları zengin bir tarihi mirasa sahiptir. Zengin bir tarihi çevreye 

sahip olmamıza rağmen, öğretmenlerimiz bu tarihi çevreden yeteri kadar istifade 

etmemektedir. Tarih dersleri aracılığıyla geçmiĢine bağlı, çevre bilinci geliĢmiĢ, 

etkin, üretken ve yaratıcı bireylerin yetiĢtirilebilmesi için ilk ve ortaöğretim 

düzeyinde tarih derslerinde, tarihi çevre kullanılmalıdır. Tarihi çevre, öğrenci 

merkezli tarih öğretimi açısından önemli bir çalıĢma alanıdır. Bu mekanlar 
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öğrencilerin, yaparak yaĢayarak ve sorgulayarak öğrenmeyi gerçekleĢtirebileceği 

alanlardır ( Demircioğlu,  2010: 138). Tarihi mekânlarda öğrenciler, birinci ve ikinci 

el kaynaklarla çalıĢma imkânına sahip olurlar. Tarihi mekanlar sayesinde 

öğrencilerin araĢtırma yapabilme, analiz yapma, karĢılaĢtırma ve problem çözme gibi 

üst düzey becerileri geliĢir ( Çulha, 2006: 16). Tarihi konulara dayalı olarak 

yürütülecek alan gezilerinde öğrenciler, daha önce öğrenmiĢ oldukları bilgileri 

tarihsel çevredeki materyallere dokunarak ve onları görerek daha iyi ve kalıcı 

öğrenme Ģansına sahip olabilirler. Öğrenciler sınıfa getirilmesi mümkün olmayan pek 

çok tarihi materyalle temasa geçme ve onları sorgulama Ģansına sahip olacaktır. 

Günümüzden çok uzak zaman dilimlerinde yaĢamıĢ olan tarihsel Ģahsiyetlerin hal ve 

davranıĢlarını anlamaya çalıĢacaktır ( Demirciğlu, 2010: 139). Bu sayede 

öğrencilerin tarihsel empati becerileri geliĢecektir.  

YeĢilbursa ( 2008 ) sosyal bilgiler öğretiminde tarihi yerlerin kullanımıyla 

ilgili literatür Ģeklindeki araĢtırmasında, Türk kültürünün ve milli bilincin 

öğretilmesinde sosyal bilgiler ve tarih biliminin önemli rol üstlendiğini; bu 

disiplinlerin en önemli araçlarından Tarihi yerlerde öğretimin, öğrencilerin birinin 

tarihi mekanlar olduğunu açıklamıĢtır. Bir tarihçi gibi hareket etmesini sağlayarak 

onların beceri, analiz ve değerlendirme yeteneklerini geliĢtirdiğini söylemektedir. 

Çulha ( 2006 ) ilköğretim sosyal bilgiler dersinde tarihsel mekânlarda keĢfederek 

öğrenme yöntemini kullanarak öğrencilerin sosyal bilgiler öğretimine yönelik 

görüĢlerini tespit etmiĢtir. Bu araĢtırma sonucunda:  

             Tarihi mekanları keĢfederek öğrenme yönteminin öğrencilerin tarihsel 

düĢünme becerileri ile tarihsel empati becerilerini geliĢtirdiğini;     

            Öğrencilerin sosyal bilgiler dersinde akademik baĢarıları ne olursa olsun 

tarihsel mekân ve müzedeki etkinliklerde istekli oldukları; 

            Öğrencilerin tarih ve sosyal Bilgiler dersine olan güdülerinin arttığı; 

              Öğrencilerin kendi çevrelerindeki tarihsel mekânlar hakkında soru sormaya 

baĢladıkları; 

           Tarihsel mekânlarda yapılan etkinliklerde öğrencilerin birbirlerinin 

öğrenmelerine yardımcı oldukları gözlenmiĢtir.  

 Gökkaya ve YeĢilbursa ( 2009 ) Sosyal bilgiler dersinde tarihi yerlerle 

öğretimin akademik baĢarıya etkisini araĢtırmıĢlardır. Bu çalıĢma tarihi yerlerle 
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öğretim ile geleneksel yöntemin karĢılaĢtırıldığı deneysel bir araĢtırmadır. Bu 

araĢtırmada tarihi yerlerle öğrenim gören öğrenciler deney grubunu, geleneksel 

yöntemin uygulandığı grup ise kontrol grubunu oluĢturmuĢtur. Deney grubunu 

oluĢturan, tarihi yerlerle öğrenim gören, öğrencilerin akademik baĢarılarının, kontrol 

grubunu oluĢturan, geleneksel yöntemin uygulandığı, gruptan daha baĢarılı olduğu 

tespit edilmiĢtir. Yine bu araĢtırmada tarihi yerlerle öğrenim gören grup ile 

geleneksel yöntemin uygulandığı grubun kalıcılık testi puan ortalamaları bakımından 

deney grubu lehine anlamlı bir farkın olduğu görülmüĢtür. Benzer bir çalıĢmayı 

Açıkgöz ( 2006 )  ilköğretim 6. Sınıf öğrencilerine uygulamıĢtır. Açıkgöz ( 2006 ) „‟ 

Anadolu Selçuklu Devleti‟nde Kültür ve Uygarlık‟‟ konusunda gezi-gözlem ve 

inceleme yönteminin öğrencilerin akademik baĢarıları üzerindeki etkilerini 

araĢtırmıĢ. Geleneksel yöntemin ve gezi gözlem ve inceleme yönteminin 

karĢılaĢtırıldığı bu çalıĢmada; gezi gözlem ve inceleme yönteminin geleneksel 

yönteme göre baĢarıyı daha çok arttırdığı tespit edilmiĢtir.  

 Görüldüğü gibi tarihi yerlerle eğitim gerek biliĢsel gerekse duyuĢsal açıdan 

öğrenciye birçok fayda sağlamaktadır. Bu gerçekler göz önünde bulundurularak 

sosyal bilgiler dersinde tarihi yerlere gezilerin düzenlenmesi önem arz etmektedir. 

Bu geziler, sadece eğlenceli bir gün geçirme olarak düĢünülmemeli, her aĢaması 

planlanmalıdır. Öğrenciler için çalıĢma kağıdı hazırlanmalıdır. Öğrencilerin doğal ve 

tarihi çevreyi korunma bilinci edinmeleri, sanat zevki ve estetik duygularını 

geliĢtirmeleri sağlanmalıdır. Tarihi bir kiĢilikten söz ediliyorsa, bu kiĢi de okulun 

bulunduğu çevrede doğmuĢ, bulunmuĢ ya da ölmüĢ ise bu yönden 

değerlendirilmelidir. Bu kiĢinin medrese, cami, kütüphane, imaret, han, türbe, 

mahalle, sokak ve ev gibi herhangi bir eserde kitabesi varsa, bu kiĢi ve eserleriyle 

ilgili projeler verilmelidir ( MEB: 2006). 

 

2.12.3 Müze Eğitimi 

  Tarihin eski dönemlerine ait yazılı kaynaklara, gerek koĢullar gerekse yaĢam 

tarzları itibariyle, her zaman ulaĢılamayabilir. Özellikle uzak geçmiĢ için yazılı 

kaynaklara ulaĢmak hele özgün olanları bulmak mümkün bile değildir. Söz ise 

zaman içinde uçup gitmiĢtir. Geriye kalan zamanın zor koĢullarına dayanıp tarih 

içinde yolculuk edebilmiĢ nesnelerdir. Tarihi nesnelerin, tarih yazımının önemli 
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kaynaklarından olması, onların varlıklarını koruma altına almayı gerektirir. Belgeler 

için bu koruma ve saklama iĢlevinin temel mekânı nasıl kütüphaneler ve arĢivlerse, 

nesnelerin de mekânı müzelerdir ( Danacıoğlu, 2001: 196-197).   

„‟ Müzeler sanat, kültür, bilim ve teknikle ilgili yapıtların ve doğal nesnelerin 

yararlanılması için korunduğu ve sergilendiği mekânlardır. „‟( MEB: 2009 ). 

Müzeler bilim, sanat, folklor ve antika eĢyalar gibi çeĢitli konularda toplanmıĢ 

eserleri bir arada sunabileceği gibi doğa tarihi, etnografya ve havacılık gibi sadece 

tek bir konuyu içeren eserleri de sergileyebilir. Müzelerin türleri arkeoloji, 

etnografya, tarih, güzel sanatlar, açık hava, bilim, askeri ve özel müzeler olmak üzere 

sekiz kategoride sınıflandırılabilir ( MEB: 2008 ).  

  Öğrenmenin bir ürün değil de bir süreç olduğu anlayıĢının yaygınlık 

kazanması, öğrencilerin gerçek anlamda öğrenebilmeleri için, aktif ve öğrenci 

merkezli öğretim anlayıĢlarının kullanılması gerektiğinin ortaya konmasını takiben, 

müzelerin eğitimsel amaçlar çerçevesinde kullanımıyla ilgili çalıĢmalar hızlanmıĢtır ( 

Demircioğlu, 2010: 131 ). Yapılan çalıĢmalar sonucunda müzelerin öğrencilere pek 

çok pedagojik kazanım sağladığı tespit edilmiĢtir. Bu bağlamda sosyal bilgiler 

eğitiminde bir öğrenme kaynağı ve ortamı olarak müzelerin ayrı bir yeri vardır. 

Sosyal bilgileri oluĢturan tarih, coğrafya, ekonomi, antropoloji, psikoloji, felsefe, 

siyaset bilimi, hukuk gibi disiplinlerin temel yapısal kavramları, müzelerde somut bir 

Ģekilde verilebilir. Sosyal bilgiler öğretim programının gözlem, zaman ve kronolojiyi 

anlama, değiĢim ve sürekliliği anlama, empati, yaratıcı düĢünme, iletiĢim, araĢtırma 

gibi becerilerini müzelerde geliĢtirebiliriz. Müze ortamında bilimsellik, duyarlılık, 

estetik gibi değerleri öğrencilere kazandırabiliriz (Ata, 2011: 348). Bu mekânlar 

sayesinde öğrencilerin tarihe ve kültürel mirasa olan ilgisi ve merak duygusu artar. 

Bu mekânlar öğrencileri heyecanlandırdığı gibi öğrencilerin geçmiĢle bağlantı 

kurmasını da sağlarlar ( YeĢilbursa, 2008: 212 ). 

  ġahan ( 2005 ) „‟ Müze ve Eğitim „‟ adlı çalıĢmasıyla müze ve okul iliĢkisini 

ele almıĢtır. ġahan (2005 ) bu çalıĢmasıyla; müzelerin öğrencilere alternatif öğrenme 

yolları ile karĢılaĢma ve maddi kanıt ile aktif bir biçimde çalıĢma fırsatı sunduğunu 

ifade etmektedir. Ayrıca müzelerin geçmiĢin kültürlerine ve insanlarına karĢı 

duygusal bağlar oluĢturduğunu; bugünü ve geçmiĢi daha yakından tanıma ve içten 

anlamamıza yardımcı olduğunu belirtmiĢtir. 
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  Filiz (2010) 6. Sınıf öğrencilerinin nesne merkezli müze etkinlikleri ile sosyal 

bilgiler öğrenme sürecine yükledikleri anlamı tespit etmiĢtir. Bu çalıĢmada müze 

ortamı öğrencilerde ĢaĢkınlık ve heyecan yaratmıĢ, geçmiĢi öğrenme konusunda 

öğrencilerin merak duygusunu harekete geçirmiĢtir. Öğrenciler etkinlikler boyunca 

ve müze çalıĢmaları sonrasında tarihsel düĢünme becerilerinin geliĢtiğini, biliĢsel, 

duyuĢsal ve sosyal beceriler kazandıklarını ifade etmiĢlerdir. Öğrenciler müze 

etkinlikleri ile sosyal bilgiler öğrenmenin eğlenceli olduğunu ve arkadaĢları ile esnek 

bir çalıĢma ortamı paylaĢmaktan dolayı zevk aldıklarını vurgulamıĢlardır. Aynı 

zamanda etkinlikler sonrası derse karĢı olumlu tutum geliĢtirdiklerini ifade 

etmiĢlerdir.  

Talim Terbiye Kurulu 2008 yılında yayımladığı kılavuzla müze ile eğitimin 

vizyonunu belirlemiĢtir. Müze eğitiminin amacı : „‟kültürel varlıkları, tarihi eserleri 

anlama, koruma, değerlendirme ve yorumlama becerisi ile zaman ve mekan algılama 

becerisi gelişmiş, kültürel ve kültürler arası hoşgörü becerisi kazanmış, kendilerini 

çevreleyen dünyaya karşı görsel farkındalıkları olan, geçmiş, bugün ve gelecek 

arasında bağ kurabilen, arşivleme bilincine sahip, toplumsallaşmış bireyler 

yetiştirmektir.’’ ( MEB: 2008 ).  Programda dersin kazanımları, okul ve çevre 

Ģartları, öğrenci seviyesi vb. durumlar göz önünde bulundurularak müzelere gezilerin 

düzenlenebileceği belirtilmektedir. Kalıcı ve anlamlı öğrenmeler oluĢturmak 

amacıyla sınıf ve branĢ öğretmenleri arasındaki koordinasyonun sağlanması 

gerekmektedir. Bu geziler sırasında öğrencilerin de ilgili derslerin kazanımlarına 

ulaĢabilmeleri yanında doğal ve tarihi çevreyi koruma bilinci edinmeleri, sanat zevki 

ve estetik duygularını geliĢtirmeleri sağlanmalıdır ( MEB: 2008 ).  

            Müze ziyaretlerinden istenen sonuçların elde edilebilmesi için, gezi öncesi, 

gezi esnasında ve sonrasında gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir. Gezi 

öncesinde öğretmenlerin, ziyaret edilecek müze hakkında yeterli bilgiye sahip olması 

gerekmektedir. Müzede ne tür nesne ve koleksiyonların bulunduğunu ve bunların 

hangilerinin kullanıma açık olduğunu tespit etmelidir. Öğretmen, ziyaret öncesi, okul 

müdürü ve velilerle temasa geçerek gerekli izinleri almalıdır. UlaĢım ve yeme içme 

gibi iĢlerin nasıl yapılacağı da önceden planlanmalıdır. Gezi öncesinde yapılması 

gereken önemli iĢlerden biri de öğrencilerin gezi hakkında bilgilendirilmesidir. Gezi 

boyunca öğretmenler, öğrencileri ve yapılan etkinlikleri kontrol altında tutmalıdır. 
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Öğrencilerin karĢılaĢtıkları problemler giderilmeye çalıĢılmalıdır. Ziyaret sonrası 

elde edilen deneyim ve beceriler, sınıfta yapılacak sunumlarla paylaĢılmalıdır. Bu 

sunumlar esnasında, planlanan amaç ve hedeflere ne derece ulaĢılabildiği, hangi 

deneyim ve becerilerin kazanıldığı ve ortaya konmuĢ olan problemlerin çözülüp 

çözülmediği tartıĢılabilir ( Demircioğlu, 2010: 132-133).  
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Tablo 2: Ġlköğretim 4-5. Sınıflar Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı ve ‘’ 

Müze ile Eğitim ‘’ ĠliĢkilendirilmesi  
 

 

 

 

Ünite Kazanım Açıklama 

4 
GeçmiĢimi 

Öğreniyorum 

Sözlü tarih yöntemi kullanarak ve 

nesnelere dayanarak aile tarihi 

oluĢturur.  

 
Ailesi ve çevresindeki millî 

kültürü yansıtan öğeleri fark eder.  

 
Kültür Öğelerinin geçmiĢten bugüne 

değiĢerek taĢındığına iliĢkin yakın 

çevresinden kanıtlar gösterir. 

Etnografik eserlerin 

sergilendiği müzelerde, 

ailede günlük hayatı 

yansıtan nesneler (kap 

kaçak, giyim kuĢam, ev 

malzemeleri gibi) ile 

nesne çalıĢma 

yapılabilir. 

YaĢanmıĢ olaylardan ve görsel 

materyallerden yola çıkarak, Millî 

Mücadele sürecinde yakın 

çevresini ve Türkiye'yi betimler.  

 
Millî Mücadele'nin 

kazanılmasında ve Cumhuriyetin 

ilânında Atatürk'ün rolünü fark 

eder. 

KurtuluĢ SavaĢı 

Müzesi, Anıtkabir 

Müzesi, Askeri 

Müzeler, Atatürk'ün 

KurtuluĢ SavaĢı 

boyunca gezdiği 

illerdeki Atatürk 

Müzeleri ve KurtuluĢ 

SavaĢı'nın yapıldığı 

mekânlar (Dumlupınar, 

Dua tepe vb.) da 

incelemeler yapılabilir. 

5 Adım Adım Türkiye 

Çevresindeki ve ülkemizin çeĢitli 

yerlerindeki doğal varlıklar ile 

tarihî mekânları, nesneleri ve 

yapıtları tanır.  

 

 Ülkemizin çeĢitli yerlerindeki 

kültürel özelliklere örnekler verir.  

 

 Ülkemizin çeĢitli yerleri ile kendi 

çevresinin kültürel özelliklerini 

benzerlikler ve farklılıklar 

açısından karĢılaĢtırır.  

Kültürel öğelerin, insanların bir 

arada yaĢamasındaki önemini 

açıklar. 

Çevresindeki ve 

ülkemizin çeĢitli 

yerlerindeki doğal 

varlıklar ile tarihi 

mekânlar, eski 

yerleĢmeler, milli 

parklar, açık hava 

müzeleri (Truva, 

Kapadokya, 

Çanakkale, Nemrut 

vb.) ile arkeoloji, 

etnografya ve il 

müzelerinde inceleme 

gezileri yapılabilir. 

Kanıt kullanarak Atatürk 

inkılâplarının öncesi ile sonrasındaki 

günlük yaĢamı karĢılaĢtırır. 

KurtuluĢ SavaĢı Müzesi, 

Anıtkabir Müzesi, Askeri 

Müzeler, Atatürk'ün 

KurtuluĢ SavaĢı boyunca 

gezdiği illerdeki Atatürk 

Müzelerine gezi 

düzenlenebilir. 
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Tablo 3: Ġlköğretim 6-7. Sınıflar Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı ve ‘’ 

Müze ile Eğitim ‘’ ĠliĢkilendirilmesi  

 

 

 

Ssı Sınıf Ünite  Kazanım Açıklama 

6 
Ġpek Yolunda 

Türkler 

Destan, yazıt ve diğer 

belgelerden yararlanarak, Orta 

Asya ilk Türk devletlerinin 

siyasal, ekonomik ve kültürel 

özelliklerine iliĢkin çıkarımlarda 

bulunur.  

 

 Günümüz Türk Silahlı 

Kuvvetleri'ni ilk Türk 

devletlerinin ordusu ile 

iliĢkilendirerek, Türk Silahlı 

Kuvvetleri'nin önemini ve 

görevlerini kavrar. 

Sanal ortamda Orhun Abideleri 

ile ilgili inceleme yapılabilir. 

Askeri müzelere sanal ya da 

gerçek ortamda inceleme gezisi 

yapılabilir. 

7 
Türk Tarihinde 

Yolculuk 

Türkiye Selçukluları 

döneminde Türklerin siyasal 

mücadeleleri ve kültürel 

faaliyetlerinin Anadolu'nun 

TürkleĢme sürecine katkılarını 

değerlendirir. 

Anadolu Selçuklu Devleti ile 

Anadolu'da kurulan ilk Türk 

beylik ve devletlerinin 

merkezleri olan Ģehirlerdeki 

(Konya, Sivas, Erzurum vb.) 

Ģehir müzelerine, Ahlat Açık 

Hava Müzesine sanal ya da 

gerçek gezi düzenlenebilir. 

Osmanlı Devleti'nin fetih ve 

mücadelelerini, Osmanlı'da 

ticaretin ve denizlerin önemi 

açısından değerlendirir. 

Deniz müzelerine gerçek veya 

sanal alanda gezi 

düzenlenebilir 

Osmanlı- Avrupa iliĢkileri 

çerçevesinde kültür, sanat ve 

estetik anlayıĢındaki etkileĢimi 

fark eder 

Ġstanbul'da (Dolmabahçe 

Sarayı, Beylerbeyi Sarayı, 

Yıldız Sarayı vb.) ve 

Anadolu'nun çeĢitli 

Ģehirlerinde yer alan Osmanlı 

Devleti'nin son dönemlerine 

ait kültür öğelerinin 

sergilendiği Türk ve Avrupa 

müzeleri incelenebilir 

Osmanlı Devleti'nde ıslahat 

hareketleri sonucu ortaya çıkan 

kurumlardan hareketle 

toplumsal ve ekonomik 

değiĢim hakkında çıkarımlarda 

bulunur. 

Kurum ve kuruluĢlara ait özel 

müzelere (Tanzimat Müzesi); 

banka müzeleri, askeri 

müzeler, eğitim müzelerine 

gezi düzenlenebilir. 
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2.12.3.1 Müzelerin Sanal Ortamda Kullanılması 

  Ġnternet ortamının gündelik yaĢamda kullanımının yaygınlaĢması ve bir 

anlamda görece olarak daha geniĢ iletiĢim olanakları sunmasıyla birlikte, sanallığın 

bir sunum ve teĢhir mekânına da dönüĢtüğünü görmekteyiz. Ġnternet sayesinde 

bizatihi gidemediğimiz müzeleri sanal ortamda ziyaret edebiliriz. Her ne kadar 

gerçek müzelerin yerini tutmasa da sanal ortamdaki müzeler bizlere önemli bilgiler 

sunmaktadır. Çünkü müzenin mekânsal ve iĢlevsel özellikleri sanal ortama bire bir 

yansıtılmıĢtır. Kütüphane, arĢiv, eğitim etkinlikleri, bilimsel etkinlikler ve bilimsel 

anlamdaki koruma, saklama, onarım hizmetleri yine temelde tanıtıma yönelik olarak 

siteden izlenebilir. Daha kapsamlı örneklerde özellikle belge niteliğindeki 

malzemelerin listesine ulaĢmak, elektronik posta aracılığıyla bağlantı kurarak bilgi 

ve belgelere ulaĢmak mümkün olabilmektedir ( Danacıoğlu, 2001: 180 ).  

Yukarıda ifade edilen avantajlarına rağmen, müzelerin sanal ortama 

aktarılması hususunda ülkemiz istenilen düzeyde değildir. Deren (2006) yapmıĢ 

olduğu tez çalıĢmasıyla bize bu konuda önemli bilgiler vermektedir. Deren (2006)‟ e 

göre Türkiye kültürel miras açısından çok zengin bir ülke olmasına rağmen bugüne 

kadar bu mirasın sanal ortama aktarılmasıyla ilgili ciddi bir çalıĢma yapılmamıĢtır. 

Ülkemiz, bizim kadar kültürel mirasa sahip olmayan birçok ülkenin gerisinde 

kalmıĢtır.  Avrupa birliği sanal ortamda Minerva projesini baĢlattı. Rusya ve Ġsrail 

gibi bazı ülkelerinde bu projeye dahil olduğu düĢünüldüğünde, Avrupa birliğine aday 

olan ülkemizin bu konuda ne kadar geride kaldığı ortadadır.   

            Müzelerin sanal ortama aktarılması okullarımıza da çok büyük avantajlar 

sağlayacaktır. Çünkü okullarımızın kalabalık olması, müzelere uzak olması, 

bürokratik engeller, ulaĢım araçlarının temini ve müzeye götürme iĢinin külfetli 

olması gibi nedenlerden dolayı eğitim alanında müzelerden yeteri kadar 

yararlanılamamaktadır. Fakat okullarımızın internet olanakları her geçen gün 

artmakta, projeksiyon gibi biliĢim araçları yaygınlaĢmaktadır. Hatta Milli Eğitim 

Bakanlığı Fatih projesiyle bütün okullarımızı akıllı tahta ile donatmayı ve öğrencilere 

de tablet bilgisayar vermeyi hedeflemektedir. Yani okullarımızın sanal ortamda 

müzelerden yararlanabileceği görülmektedir. Teknolojinin verdiği imkânlar ve 

zihniyet değiĢikliği ile sanal gezi yapılabilecek müze sayısı da hızla artmaktadır (Ata, 

2011:345). Bu sayede öğrenciler, müzeye gitmeden müzeyi ziyaret edebilecektir. 
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2.12.4 Sözlü Tarih 

 Sözlü tarih belli bir döneme ait kişisel tanıklık ve yaşantıların belleğin 

derinliklerinden çıkarılıp değerlendirilmesi yoluyla toplumların inşasına katkıda 

bulunan bir araştırma yöntemidir. ( Danacıoğlu, 2001: 133 ). Sözlü tarih kaynak 

olarak kiĢilerin anıları üzerine kurulur. Sözlü tarih hem sözlü malzeme sağlayana 

hem de araĢtırıcıya bir Ģeyler veren, hem bilgi toplayandan hem de konuĢtuğu 

insanlardan bir Ģeyler talep eden iki yönlü bir süreçtir. Sözlü tarih bugünü 

anlayabilmek ve geleceği yönlendirebilmek için, geçmiĢi anlamlandırma sürecine 

yapılan bir katkıdır (Caunce, 2001:27 ). Sözlü tarih, insanların geçmiĢ hayatlarına ait 

hatıralarıyla ilgilendiği için, her toplumsal yapıdan insan ve insanların geçmiĢi sözlü 

tarihe konu olabilir. Bu bağlamda köylüler, Ģehirliler, kadınlar, erkekler, iĢçiler, 

farklı etnik grupların geçmiĢleri araĢtırılabilir ( Demircioğlu, 2010: 103).  

  Sözlü tarih, tarih yazımının ilk örneklerinden biridir. Mesela anıların Herodot 

tarihinde çok önemli bir yeri vardır. Sözlü tarih uzun yüzyıllar boyunca tarihçilerin 

yararlandığı önemli bir malzemeydi. Fakat 19. yüzyılda tarih kendini bilim dalı 

olarak tanımlayınca söz ile tarihin yolları birbirinden ayrıldı. Çünkü tarih nesnelliği 

ve belgeye dayanmayı kendisine bir kıstas olarak almıĢtı ( Danacıoğlu, 2001: 131). 

Ġnsanların anılarının tarih malzemesi olamayacağına iliĢkin iki neden gösterilir. 

Birincisi öznellik meselesidir ki, insanların yaĢarken de, anımsarken de olaylara, 

süreçlere, iliĢkilere kendi penceresinden bakmalarıdır. Fakat hiçbir tarihi belge de 

gerçekliğin yalın bir temsilcisi değildir. Zira belge onu kaleme almıĢ kiĢinin 

ürünüdür. Sözlü tarihe Ģüphe ile bakanlar, otobiyografilere, günlüklere ve mektuplara 

aynı Ģüphe ile bakmıyorlar. Hâlbuki otobiyografiler ve mektuplar insanların 

kendilerine ve süreçlere dıĢarıdan baktıkları, güçlü ve güçsüz sansür 

uygulayabildikleri metinlerdir. Ama bir sözlü tarih görüĢmesinde anlatılmak 

istenenin ötesine geçebiliyoruz. Anlatıcının mimikleri, ses tonu, duraksamaları pek 

çok konuda araĢtırmacıya ipucu verebilmektedir. Sözlü tarihin eleĢtirildiği ikinci bir 

neden de belgelerin hep aynı kalması yani değiĢmezliği, ama anıların değiĢebilirliği 

meselesidir. Fakat insanın belleği piramidal bir yapıdadır ve zaman içinde 

temellerinden değil de tepesinden aĢınmaya baĢlar. Bu nedenle yaĢlı insanlar bir yıl, 

bir hafta önce yaptıklarını, hatta dün ne yediklerini unutabilirler,  fakat çocukluk, 
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gençlik hatıraları belleğin deformasyonunun en az hissedildiği bölümler olarak en 

altlarda saklanır ( Danacıoğlu, 2011: 133-134 ). 

  Her ne kadar sözlü tarihin objektifliği tartıĢılsa da sözlü tarihin güvenirliliğini 

kontrol edecek değiĢik yolların olduğunu söyleyebiliriz. Öncelikli olarak sözlü tarih 

çalıĢmasına katılan kiĢilerin verdiği bilgilerle, diğer kaynaklardan elde ettiğimiz 

bilgileri karĢılaĢtırabiliriz. Aynı zamanda aynı konuda farklı kiĢilerle mülakat 

yaparak yani farklı örneklem grupları kullanarak araĢtırmamızın güvenirliliğini 

arttırabiliriz ( Demircioğlu, 2010: 104).  

   Sözlü tarih son zamanlarda büyük bir geliĢme göstermiĢtir. Bu geliĢmenin 

arkasında her ailenin ve her mekânın kendi tarihi olduğu ve bu tarihin, sunacağı 

detaylı bilgilerle daha kapsamlı çalıĢmalara katkıda bulunacağı fikridir. Çünkü 20. 

yüzyıla kadar yöneticiler, zenginler, aristokratlar gibi kiĢiler ve savaĢlar gibi olaylar 

tarihin konusunu oluĢtururken toplumun büyük bir kesimini oluĢturan köylülere, 

çiftçilere kısacası toplumun günlük yaĢamına, toplumsal hayata tarih pek yer 

vermiyordu. GeçmiĢin aydınlatılması, geleceğin yönlendirilmesi adına toplumsal 

yaĢamın ve sıradan bireyler olarak görülen toplumsal tabakaların da bilinmesi önem 

arz etmektedir. Bu anlayıĢ da sözlü tarihe olan ilgiyi arttırmaktadır. Sözlü tarihi 

zorunlu kılan nedenlerden biri de teknolojinin ilerlemesidir. Caunce (2001)‟nin 

ifadesiyle teknolojik değiĢim devrinde sanayiler, artlarında kullanıĢları hakkında pek 

bir Ģey bilmediğimiz bazı araçlara benzeyen tuhaf kalıntılar bırakmıĢlardır. ġiveler 

hatta diller kaybolmuĢtur. Teknoloji, kitle iletiĢimini yaratmak suretiyle geleneksel 

kültürü tehdit etmektedir.  

  Sözlü tarih, bir araĢtırmacının geçmiĢe ait verileri elde edebileceği bir yöntem 

ve bir tarih yazım biçimi olmasının yanında, sosyal bilgiler dersinde kullanılabilecek 

olan önemli bir öğretim yaklaĢımıdır. Ġlköğretim öğrencileri sözlü tarih etkinlikleri 

aracılığıyla pek çok davranıĢ kazanabilirler.  Sözlü tarih etkinlikleri ile (Brooks, Aris 

ve Perry; 1993, McCulloch ve Richardson; 2000 Akt. Demircioğlu, 2010): 

 Öğrencilerin, araĢtırma becerileri geliĢtirilebilir. 

 Öğrencilerin, eleĢtirisel düĢünme ve soru sorma becerileri geliĢtirilebilir. 

 Öğrenciler, yaparak ve yaĢayarak öğrenme imkânı bulurlar. 

 Öğrencilerin, ortak çalıĢabilme, sosyal ve kiĢilik becerileri geliĢir. 
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 Okul ile yaĢam arasında köprü vazifesi görür. 

 Mülakat sorusu hazırlama, verileri elde etme, analiz ve yorum yapma 

becerileri geliĢir. 

 Öğrencilerin gözlem becerisi geliĢebilir. 

 Öğrenciler yeni bakıĢ açısı kazanabilirler. 

  Sarı ( 2007 ), sosyal bilgiler öğretiminde sözlü tarih etkinliklerinin 

öğrenci baĢarı, beceri ve tutumlarına etkisini araĢtırmıĢtır. Bu araĢtırma sonucunda, 

sözlü tarih yönteminin geleneksel öğretim yöntemine göre akademik baĢarıyı 

arttırmada daha etkili olduğu ortaya konulmuĢtur. AraĢtırmaya konu olan öğrenciler, 

sözlü tarih yöntemiyle iĢlenen derslerde bilgiyi düzenleme, olguyu düĢünceden 

ayırma, ilgisiz bilgi arasından ilgili bilgiyi bulma ve kendinden önceki kuĢakları daha 

iyi anlama ve takdir etme, değiĢim ve sürekliliği algılama becerileri geliĢtirdiklerini 

belirtmiĢlerdir. 

            Yukarıda ifade edilen faydaları göz önünde bulundurularak sosyal bilgiler 

dersinde sözlü tarih çalıĢmalarına yer verilmesi önem arz etmektedir. Sözlü tarih 

etkinlikleri dersin kazanımları göz önünde bulundurularak gerçekleĢtirilmelidir. Bu 

etkinlikler öğretmenin gözetimi ve denetim altında bir ekip çalıĢması olarak 

yürütülebilir. Sözlü tarih çalıĢmaları öğrencilere proje görevi olarak da verilebilir. Bu 

durumda öğretmen, öğrencilere rehberlik yapmalıdır.    

 

2.13 ĠLGĠLĠ ÇALIġMALAR 

  Sertkaya‟nın ( 2010) çalıĢmasında ilköğretim II. Kademe sosyal bilgiler ders 

programı ile kültür aktarımı ve kültürel kimlik geliĢtirme arasındaki iliĢki ortaya 

çıkarılmaya çalıĢılmıĢtır. Bu araĢtırmada betimsel tarama yöntemi kullanılmıĢtır. Bu 

amaçla çalıĢma konusuna temel oluĢturması düĢüncesiyle, Türk Milli Eğitim‟in 

amaçları, ilköğretimin amaçları ve sosyal bilgiler ders programının amaçları, içerik 

ve kazanımları incelenerek değerlendirme yapılmıĢtır. Bu çalıĢmaya göre kültüre ait 

öğeler kültürler arası ve çok kültürlü bir yaklaĢımdan uzak olarak, daha milliyetçi bir 

bakıĢ açısıyla verilmiĢtir. Bu bakımdan çok kültürlü bir yapıya sahip olan Türk 

toplumunun ihtiyaçlarını karĢılama açısından yetersiz görülmüĢtür. 1998 yılı sosyal 

bilgiler programında, kültür aktarımı ile ilgili maddeler büyük çoğunlukla tarihi bilgi 
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vermek amacıyla hazırlanmıĢtır. Kültür aktarımı tarih dersinin bir parçasıymıĢ gibi 

gözükmektedir. 2005 yılında tüm eğitim kademelerinde uygulanan öğretim kuramı 

değiĢmiĢ, davranıĢçı kuram yerine yapılandırmacı öğretim kuramı eğitim 

uygulamalarının temel dayanağı haline gelmiĢtir. Bu yıldan itibaren sosyal bilgiler 

programının hedefleri ve içeriğinde değiĢiklikler olmuĢtur. 2005 sosyal bilgiler 

öğretim programının kültürel kimlik kazandırma açısından hedef ve içerikle uyumlu 

olduğu tespit edilmiĢtir.   

  Sertkaya ( 2010 ) Hükümetler değiĢtikçe değiĢen kültür politikalarını, 

bunların eğitim programlarına yansımaları sırasında karĢılaĢılan tutarsızlıkları ve 

kültürel kimlik kazandırma hedefinin sadece ders programlarıyla sınırlandırılmasını 

kültürel kimliğin kazanılması önündeki engeller olarak görmektedir. Sertkaya‟ya 

göre öğrencilerin kültürü öğrenmelerini ve benimsemelerini sağlayacak etkinlikler 

mevcut iken, kültürel kimlik kazanımına yardımcı olacak uygulama eksikliği 

nedeniyle öğrenciler tam manasıyla kültürel kimliğe sahip olamamaktadırlar.   

             Aslan ve Çulha (2008 )‟nın yapmıĢ olduğu araĢtırmada Türkiye‟deki 

ilköğretim okullarında „‟ kültürel miras „‟ eğitiminin „‟ ulusal kimlik „‟ 

geliĢtirilmesinde nasıl kullanıldığı üzerinde durulmuĢtur. 4. ve 6. sınıf öğrencileri 

üzerinde yapılan araĢtırmada katılımcıların deneyimlerini betimlemeyi olanaklı kılan 

örnek olay çalıĢması yöntem olarak seçilmiĢtir.  Öğrencilere kültürel mirasla ilgili 

üniteler anlatılmadan önce konu hakkında ön bilgilere sahip oldukları; bu bilgileri 

daha önceki sosyal bilgiler derslerinden, ailelerinden, ulusal bayramlardan, 

televizyon ve dergilerden edindikleri tespit edilmiĢtir.  Bu çalıĢmada 4. sınıf 

öğrencileri geçmiĢi, daha çok kendi bireysel geçmiĢleri ile iliĢkilendirerek, kendi aile 

tarihleriyle öğrenmeyi ilgi çekici bulmuĢlardır. 6. sınıf öğrencileri, kendi kiĢisel 

tarihleri ile tarihsel olaylar arasında bağ kurarak, tarih öğretiminin amacının kendi 

atalarını öğrenmek olduğunu belirtmiĢlerdir. 4. Sınıf öğrencilerine „‟ Okulda size 

neden tarih öğretiliyor ?‟‟ diye sorulduğunda öğrencilerden hiç biri kimlikle ve 

kültürel mirasla ilgili bir Ģeyden söz etmemiĢlerdir. Sınavlarda baĢarılı olmak ve iyi 

bir iĢ sahibi olmak için tarih derslerinde öğrendiklerinin kendilerine fayda 

sağlayacağını düĢünmüĢlerdir. Aynı soruya 6. sınıf öğrencileri tarihin atalarını 

öğrenmelerine ve anlamalarına yardım ettiğini düĢünmüĢlerdir.  
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  Bıyıklı ( 2010 ) çalıĢmasında sosyal bilgiler ders kitaplarında kültürel miras 

konusunun ve kültürel miras öğelerinin nasıl sunulduğunu araĢtırmıĢtır. Ġçerik analizi 

bu çalıĢmanın yöntemi olarak seçilmiĢtir. AraĢtırmada kültürel mirasla ilgili 

görsellerin geçmiĢten günümüze sosyal bilgiler ders kitaplarında önemli ölçüde yer 

aldığı belirtilmektedir. Tarih öncesine ait Anadolu uygarlıkları, Mezopotamya 

uygarlıkları, Orta Asya‟da kurulan Türk devletleri, Ġslam devletleriyle ilgili 

görsellerin ders kitaplarında yer aldığı; özellikle Osmanlı ve Selçuklu dönemine ait 

görsellerin daha fazla yer aldığı belirtilmektedir. Bıyıklı( 2010 )‟ya göre Osmanlı ve 

Selçuklu‟ya ait anıt ve eserlerin yer almasının nedeni bu uygarlıkların baĢarılarını 

göstermektir. Bıyıklı ( 2010 ) 1962 ve 1968 sosyal bilgiler programlarında özellikle 

tarihi eserlere ve objelere yer verilmesini üç nedene bağlamaktadır. Birincisi 

öğrencilere zaman içerisindeki değiĢimi kavratmak, ikincisi Türkiye‟nin askeri, 

yönetim, hukuk ve sanat alanlarındaki gücünü göstermek, üçüncüsü ise turizm 

potansiyellerimizi vurgulamaktır.  

             Bıyıklı( 2010 )‟ ya göre 1998 yılına kadar sosyal bilgiler programında 

kültürel mirasın korunması fikri bir vatandaĢlık görevi olarak görülüyordu. Bu 

anlayıĢ 1998-2004 yılları arasında yumuĢatıldı. 2005- 2009 yılları arasında 

yayınlanan ders kitaplarında kültürel mirasın korunması milli bir görevden ziyade 

dünya mirasını korumak sorumluluğu olarak görülmüĢtür. 2005 yılından itibaren ders 

kitaplarında kültürel miras konusunun daha çok iĢlendiği, içeriğin ve görselliğin 

zenginleĢtirildiği belirtilmiĢtir. Yine bu programla birlikte somut olmayan kültürel 

mirasa da önemli ölçüde yer verildiği anlatılmaktadır.   

             YeĢilbursa ( 2006 )  ilköğretim 6. sınıf dersinde „‟ Osmanlı Devleti‟nin 

KuruluĢu‟‟ ünitesinin geleneksel yöntemle iĢleniĢiyle, tarihi yerlerle öğretim 

yöntemine göre iĢleniĢi arasında, öğrencilerin akademik baĢarılarını etkileme ve 

bilgilerin kalıcılığını sağlama bakımından anlamlı bir fark olup olmadığını 

saptamaya çalıĢmıĢtır.  Öntest- sontest- kalıcılık testi karĢılaĢtırmalı deneysel 

yöntemin uygulandığı bu araĢtırmada tarihi yerlerle öğretim yönteminin uygulandığı 

deney grubu öğrencilerinin, geleneksel yöntemle öğrenim gören öğrencilere göre 

akademik olarak daha baĢarılı oldukları görülmüĢtür. Bu araĢtırmada; tarihi yerlerle 

öğretim yönteminin kalıcılığı sağlama açısından geleneksel yönteme göre daha etkili 

olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır.  
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  IĢık( 2008) Ġlköğretim 6. sınıf sosyal bilgiler dersinde sınıf ortamında 

öğretmen anlatısına dayanan geleneksel yöntemle iĢleniĢi ile yerel tarih öğretimi 

kullanarak iĢleniĢi arasında; öğrencilerin akademik baĢarıları bakımından anlamlı bir 

fark olup olmadığını saptamayı amaçlayan deneysel bir çalıĢma gerçekleĢtirmiĢtir. 

Bu çalıĢma sonucunda yerel tarih öğretiminin uygulandığı deney grubundaki 

öğrencilerin; geleneksel yöntemin uygulandığı kontrol grubundaki öğrencilere göre 

daha baĢarılı oldukları saptanmıĢtır. Bu çalıĢmada aynı zamanda deney grubundaki 

öğrencilerin yerel tarihe olan yaklaĢımları saptanmaya çalıĢılmıĢtır. Yerel tarih 

yöntemiyle dersin iĢlendiği sınıftaki öğrencilerin tarih dersini sevdiklerini, ileride 

tarihçi olmak istediklerini belirtmiĢlerdir. Bu çalıĢma sonucunda öğrencilerin kendi 

mahallerinde bulunan tarihi eserlere ilgilerinin arttığı, çevrelerinde bulunan tarihi 

keĢfettikleri, öğrencide gözlem becerisinin geliĢmeye baĢladığı, öğrencilerin 

kaynağından bilgi öğrenmelerinin sağlandığı, ezber yerine araĢtırmaya ve incelemeye 

yöneldikleri görülmüĢtür.  

  Çulha ( 2006 ) ilköğretim sosyal bilgiler dersinde tarihsel mekanlarda 

keĢfederek öğrenme yöntemini kullanarak öğrencilerin sosyal bilgiler öğretimine 

yönelik görüĢlerini tespit etmiĢtir. Bu araĢtırma sonucunda:  

          Tarihi mekanları keĢfederek öğrenme yönteminin öğrencilerin tarihsel 

düĢünme becerileri ile tarihsel empati becerilerini geliĢtirdiğini;     

          Öğrencilerin sosyal bilgiler dersinde akademik baĢarıları ne olursa olsun 

tarihsel mekan ve müzedeki etkinliklerde istekli oldukları; 

          Öğrencilerin tarih ve sosyal Bilgiler dersine olan güdülerinin arttığı; 

           Öğrencilerin kendi çevrelerindeki tarihsel mekanlar hakkında soru sormaya 

baĢladıkları; 

          Tarihsel mekanlarda yapılan etkinliklerde öğrencilerin birbirlerinin 

öğrenmelerine yardımcı oldukları gözlenmiĢtir.  

          AlkıĢ ve Oğuzoğlu ( 2005 )‟nun araĢtırmasının amacı ilköğretim öğrencilerinin 

tarihi çevre bilgisinin Bursa ölçeğindeki mevcut durumunu değerlendirmektir. 

Tarama modeli kullanılan bu araĢtırmada ilköğretim programları ve ders kitaplarında 

tarihi çevre eğitimi ile ilgili bağımsız bir ünite ya da bir bölümün bulunmadığı 

belirtilmiĢtir. Bu araĢtırmada sosyal bilgiler dersinin tarih çevre bilinci oluĢturmada 

yeterli olmadığı ve öğrencilerin tarihi çevre bilgisinin yeterli olmadığı saptanmıĢtır.                  
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Ata ( 2002 ) yapmıĢ olduğu doktora çalıĢmasıyla tarih öğretmenlerinin müze 

eğitimine iliĢkin görüĢlerini tespit etmiĢtir. Tarama modeli kullanılan bu araĢtırma 

Ankara‟daki öğretmenlere uygulanmıĢtır.  Bu araĢtırmaya göre: 

           Tarih öğretmenleri, haftalık ders programında gezi için boĢ zaman 

olmamasını, sınıfların kalabalık olmasını ve tarih ders programlarının yeterince 

yoğun olmasını, müzelere öğrenci götürülmemesin en önemli gerekçeleri olarak 

görmektedirler.  Tarih öğretmenleri, müzeler ve tarihi yerler sayesinde öğrencilerin 

tarihi konuları daha iyi öğreneceği görüĢündedirler. Tarih öğretmenleri, müzeler ve 

müzelerle tarih öğretimi konularında hizmet içi kurslar, seminerler ve konferanslar 

düzenlenmesi gerektiği, geziler için yasal prosedürün azaltılması gerektiği 

görüĢündedirler. Aynı zamanda tarih müfredat programının, müze ve tarihi mekân 

gezilerine elveriĢli Ģekilde düzenlenmesi görüĢüne sahiptirler.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

III. BÖLÜM 

 

3.ARAġTIRMANIN YÖNTEMĠ 

   Bu bölümde araĢtırmanın modeli, aĢamaları, veri toplama araçlarının 

geliĢtirilmeleri ve uygulanması, verilerin toplanması ve çözümlenmesine iliĢkin 

bilgilere yer verilmiĢtir.  

 

3.1 ARAġTIRMANIN MODELĠ 

           Bu araĢtırma nicel araĢtırma yöntemlerinden biri olan tarama modeline göre 

yürütülmüĢtür. Nicel araĢtırmanın temel çalıĢma prensibi, elde edilen bulguların bir 

Ģekilde sayısal değerle ifade edilmesi ve ölçülebilmesidir. Ayrıca araĢtırmanın 

hipotezlere dayandırılması ve bu hipotezleri test etmesi nicel araĢtırmanın üzerinde 

durduğu en belirgin prensiptir ( Ekiz,2003: 93). Tarama modeli ise geçmiĢte ya da 

halen var olan bir durumu var olduğu Ģekliyle betimlemeyi amaçlayan bir 

yaklaĢımdır (Karasar,1999).  Tarama ( Survey ), sosyal bilimlerde çok yaygın 

kullanılan veri toplama tekniklerinden biridir. Surveyler, sosyal dünya hakkında nicel 

enformasyon üretir ve insanların ya da sosyal dünyanın görünümlerini betimler. Aynı 

zamanda açıklama ya da keĢfetme için de kullanılır. Surveyler, cevaplayıcılar olarak 

adlandırılan çok sayıda insana inançları, fikirleri, karakteristikleri ve geçmiĢ ya da 

Ģimdiki davranıĢları hakkında sorular sorar ( KuĢ, 2007: 43-44).  Bu araĢtırmada 

Adıyaman il merkezinde ve Kâhta ilçesinde öğretim gören ilköğretim 7. sınıf 

öğrencilerinin kültürel miras ile ilgili baĢarı durumları ve tutumları bazı değiĢkenler 

açısından incelendiğinden tarama modeli seçilmiĢtir.  

 

3.2 ARAġTIRMANIN EVRENĠ 

 

          AraĢtırma sonuçlarının genellenmek istenen bütününe evren denilmektedir.  Ġki 

tür evrenin varlığından söz edilebilir. Birincisi,  uygulanması ya da ulaĢılması 

oldukça güç olan genel evrendir. Örneğin; öğrencileri evren olarak alan bir 

araĢtırmada bütün öğrencilere ulaĢabilmek oldukça güçtür.  Ġkinci evren ise çalıĢma 

evrenidir.  Bu evren ise ulaĢılabilen bir evrendir ve genel evrenle karĢılaĢtırıldığında 

somuttur ve ulaĢılması kolaydır. Örnekleme yapılarak hakkında görüĢ ya da genel 
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yargılara varabilecek bütün çalıĢma evrenidir. AraĢtırmalarda, çalıĢma evreni 

kullanılmaktadır ( Karasar: 2000 Akt. Ekiz 1993). Bu araĢtırmanın evrenini 

Adıyaman il merkezi ve Kâhta ilçesindeki ilköğretim okullarında öğretim gören 7. 

sınıf öğrencileri oluĢturmaktadır. 

 

3.3 ARAġTIRMANIN ÖRNEKLEMĠ 

 ÇalıĢma evreninden, araĢtırma amacına uygun örnek grubun belirlenmesi 

sürecine veya yöntemine örnekleme adı verilir ( Böke, 2009: 106). Bir araĢtırmada 

evren seçiminden sonra gelinen aĢama araĢtırmaya uygun örneklem seçimidir.   

             Örneklem seçimini zorunlu kılan bir takım nedenler vardır. Evrenin kesin 

hatlarıyla belirlenmesi araĢtırmacının bütün sorunlarını çözmez, çünkü evren 

genellikle bir araĢtırmacının ulaĢamayacağı kadar büyüktür. Bu sorunu çözmek için 

bilim adamları örneklem kavramını keĢfetmiĢlerdir. Bütün evreni çalıĢmak yerine, 

evreni temsil etme gücüne sahip sınırlı sayıda birey, olay veya olguyu araĢtırma 

kapsamına dâhil etmek pratik bir çözümdür. Daha çok sayıda birey, olay veya olguyu 

içeren evren, belirli yöntemlerle örneklem dediğimiz küçük ve çalıĢılabilir bir 

büyüklüğe indirgenir ( ġimĢek ve Yıldırım, 2008: 101).  

  Bu çalıĢmada, katmanlı rastgele örnekleme yöntemi kullanılmıĢtır. Katmanlı 

örnekleme yöntemi, tüm çalıĢma evrenini temsil ettiği varsayılan bir örnek 

toplanmadan önce çalıĢma evreni ile ilgili olarak elde olan bütün bilgileri kullanarak 

örnekleme sürecini daha etkin kılmaya çalıĢan bir yöntemdir. Katman oluĢturmadaki 

amaç, çalıĢma için seçilen örneğin çalıĢma evreni ile benzerliğini olabildiğince 

yükseltmek, böylelikle örneğin çalıĢma evrenini temsil etme kapasitesini arttırarak 

örnekleme hatasını en aza indirebilmektir ( Böke, 2009: 112). Bu bağlamda 

çalıĢmanın örneklem seçiminde öğrencilerin Sosyo-ekonomik düzeyleri, Seviye 

Belirleme Sınavı‟ndan ( SBS ) aldıkları puanlar göz önünde bulundurulmuĢtur. 

Örneklemin evreni temsil etmesi amacıyla okul seçiminde Sosyo- ekonomik 

düzeyleri ve baĢarıları alt, orta ve üst düzeyde olan okullar seçildi. Okulların bu 

Ģekilde sınıflandırılmasında Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü‟nden ve uzman görüĢünden 

yararlanıldı.  

 Bu evren içerisinde yer alan 

 Adıyaman Merkez ĠMKB Ġlköğretim Okulu, 
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Adıyaman Merkez Yavuz Selim Ġlköğretim Okulu, 

Adıyaman Merkez 1 Aralık Ġlköğretim Okulu, 

Adıyaman Merkez Cengiz Topel Ġlköğretim Okulu, 

Adıyaman Merkez Menderes Ġlköğretim Okulu, 

Adıyaman Merkez Cumhuriyet Ġlköğretim Okulu, 

Adıyaman Merkez GümüĢkaya Ġlköğretim Okulu, 

Adıyaman Merkez Özel Ġdare Ġlköğretim Okulu, 

Adıyaman Merkez Mustafa Yücel Özbilgin Ġlköğretim Okulu 

Kâhta Hürriyet Ġlköğretim Okulu, 

Kâhta Damlacık Ġlköğretim Okulu, 

Kâhta Karadut Ġlköğretim Okulu, 

Kâhta Narince Ġlköğretim Okulu, 

Kâhta BağbaĢı Ġlköğretim Okulu 7. Sınıfta öğretim gören 425 öğrenci araĢtırmanın 

örneklemini oluĢturmaktadır. 

 

3.4 VERĠ TOPLAMA ARAÇLARI 

           Bu bölümde araĢtırmada kullanılan veri toplama araçlarının nasıl 

geliĢtirildiğiyle ilgili bilgi verilecektir. AraĢtırmada veri toplama aracı olarak, 

kültürel mirasa yönelik baĢarı testi ve kültürel mirasa yönelik tutum ölçeği 

kullanılmıĢtır.  

 

3.4.1 Kültürel Mirasa Yönelik BaĢarı Testi 

             Bu araĢtırmada 7. sınıf öğrencilerinin kültürel mirasla ilgili baĢarılarını 

ölçmek amacıyla baĢarı testi geliĢtirildi. BaĢarı testi hazırlanırken aĢağıdaki iĢlemler 

gerçekleĢtirildi: 

1- Öncelikle araĢtırma kapsamına giren 4-7. sınıflardaki kültür ve miras 

öğrenim alanıyla ilgili konular ve kazanımlar analiz edildi.  Testin tüm kazanımlarını 

yansıtabilecek Ģekilde tasarlanması amacıyla belirtke tablosu (Ek: 4) hazırlandı. 

Belirtke tablosu, bir boyutunda testin kapsamının, diğer boyutunda ölçülecek 

davranıĢın gösterildiği iki boyutlu bir tablodur ( Demirel, 2004: 219). Burada belirtke 

tablosunun temel iĢlevi testin kapsam geçerliliğini sağlamaktır.  
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2- 4-7. sınıf kültür ve miras öğrenim alanıyla ilgili kazanımları yoklayacak 

Ģekilde 47 sorudan oluĢan bir ölçme aracı hazırlandı. Bu maddeler oluĢturulurken 

ders kitaplarından, SBS soru bankalarından ve Göğebakan (2009)‟nın doktora 

tezinden yaralanıldı. Ayrıca yerel tarihi içeren sorular hazırlanırken de uzman 

görüĢünden yararlanıldı.  Hazırlanan test, 2010-2011 eğitim – öğretim yılını mart 

ayında, Adıyaman Merkez Akpınar ilköğretim okulunda, Adıyaman Merkez 

Biraralık Ġlköğretim okulunda ve Kâhta Kubilay Ġlköğretim okulunda olmak üzere üç 

okulda toplam 156 öğrenciye uygulandı.  

3-  Uygulama sonuçlarından elde edilen cevaplar “ITEMAN”  (Item and 

Test Analysis )  programı ile analiz edilmiĢtir. Hazırlanan testin Cronbach Alfa 

güvenirlik katsayısı .873 olarak hesaplanmıĢtır. Bu sonuca göre hazırlanan baĢarı 

testinin oldukça güvenilir bir ölçme aracı olduğu söylenebilir.  

4-Soruların madde güçlükleri aĢağıdaki esaslar göz önünde 

bulundurularak değerlendirilmiĢtir: 

- Çok güç ve çok kolay maddelerle bir maddenin istenmeyen ve akla uygun 

olmayan çeldiricilerini tanımak 

             - GeliĢtirilecek testin maksadına uygun güçlükteki maddeleri seçebilmek için 

her bir maddenin güçlük düzeyini belirlemek. 

          - Her bir maddenin ayırt etme gücünü belirlemek 

            - Testin son formunda bulunacak madde sayısını kararlaĢtırmak için gerekli 

verileri sağlamak 

          - Testin son formunun uygulanmasında verilecek zamanı saptamada 

yardımcı bilgi sağlamak 

           - Yönergedeki eksiklik ve kusurları ortaya çıkarmak( Tekin, 2000; Akt. 

Doğan, 2006 ). 

            5- Yukarıda yapılan iĢlemler sonucunda 47 madde içerisinden madde güçlük 

indeksi ve ayırt edicilik indeksi puanları 0.30 ile .75 aralığında olan 30 madde 

uygulamaya dahil edilmiĢtir. Ön uygulama testinde yer alan 47 madde ve bu 

maddelere ait güçlük ve ayırt edicilik indeksi Tablo 9‟da verilmiĢtir. 
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                Tablo 4: BaĢarı testi Madde Analizi Sonuçları  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

  

 

 

Madde No 

   P=Güçlük 

D=Ayırt Edicilik     

Ġndeksi 

   

  Madde No 

  P=Güçlük 

  D=Ayırt Edicilik  

  Ġndeksi 

1(B) P=87      D=17 25(D) P=38      D=44 

2(B) P=49      D=58 26(A) P=69      D=66 

3(D) P=74     D=36 27(B) P=65      D=62 

4(A) P=53     D=60 28(B) P=55      D=40 

5(C) P=81    D=29 29(C) P=79      D=43 

6(C) P=65     D=59 30(D) P=80      D=40 

7(A) P=52     D=30 31(B)  P=25       D=04 

8(C) P=67     D=57 32(C) P=65      D=57 

9(A) P=71     D=41 33(B) P=70     D=47 

10(D) P=67      D=26 34(C) P=33      D=32 

11(B) P=75      D=43 35(A) P=63       D=63 

12(D) P=84      D=37 36(C) P=74       D=41 

13(A) P=71      D=43 37(D) P=58      D=57 

14(C) 

 
P=50       D=32 38(A) P=81         D=45 

15 (D) P=77       D=42 39(B) P=61       D=58 

       16(B) P=55       D=18 40(B) P=63       D=54 

      17 (A) P=72       D=43 41(D) P=58       D=34 

      18(C) P=72       D=50 42(A) P=59       D=36 

19(C) P=35       D=29 43(C) P=32       D=23 

20(A) P=67         D=34 44 (D)            P=65         D= 23 

21(D)   P=39        D=38 45(B)            P=73         D=31 

22 (C) P=64         D=61 46(B) P=61         D=41 

23 (D) P=59         D=55 47(D) P=75         D=42 

24(A) P=80         D=40   
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 6-  Son olarak uzman desteği alınarak testtin sayfa düzeni ve soruların yerleri 

tespit edildi. Sınavın niçin yapıldığını ve nasıl cevaplandırılacağıyla ilgili bir yönerge 

hazırlandı. Buradaki amaç testin görünüĢ geçerliliğini sağlamaktır. GörünüĢ 

geçerliliği testin geçerli görünüp görünmediğiyle ilgilidir.   

 

3.4.2 Kültürel Mirasa Yönelik Tutum Ölçeği 

 

 Bu araĢtırmada, öğrencilerin kültürel miras ile ilgili tutumlarını ölçmek 

amacıyla tutum ölçeği kullanıldı.  Curtis ve Seymour ( 2004 ) tarafından geliĢtirilen 

ve 2001-2002 eğitim öğretim yılında, Louisiana‟daki ilköğretim 4. sınıf ve 8. sınıfta 

uygulanan „‟ kültürel miras tutum ölçeği „‟  Adıyaman‟a uyarlanarak bu çalıĢmada 

kullanıldı.  Louisiana‟da 373 öğrenci üzerinde uygulanan bu tutum ölçeğinin Alpha 

güvenirlik katsayısı .85 olarak (Cronbach‟s a = .85 ) hesaplandı. Adıyaman‟a 

uyarlanan tutum ölçeği Adıyaman Merkez Yavuz Selim Ġlköğretim Okulu‟nda ve 

Adıyaman Akpınar Ġlköğretim Okulu‟nda toplam 80 öğrenciye uygulandı. Uygulama 

esnasında öğrencilerin kültürel miras ile ilgili ifadeleri anlayıp anlamadıkları soruldu. 

Öğrenci ve uzman görüĢü de alınarak „‟ Kommegene Uygarlığının Adıyaman‟ı nasıl 

etkilediğini bilmeme gerek yok. „‟ ifadesi „‟ Adıyaman‟da yaĢamıĢ uygarlıkların Ģu 

anki Adıyaman‟ı nasıl etkilediğini bilmeme gerek yok.‟‟ Ġfadesiyle değiĢtirilmiĢtir. „‟ 

Eski yollardaki yapı malzemelerini korumak önemlidir. „‟ ifadesi de „‟ Eski 

köprülerin ve binaların taĢlarını korumak önemlidir.‟‟ Ġfadesiyle değiĢtirilmiĢtir. 

Kültürel Mirasa Yönelik Tutum Ölçeğinin( KMYTÖ ) bu araĢtırmanın kullanımında 

güvenirlik katsayısı .869 çıkmıĢtır. Bu da ölçeğin güvenirliliğinin sosyal bilimlerdeki 

bir araĢtırma için yeterli olduğu anlamına gelmektedir.     

  Ankette 20 tutum ifadesi yer almaktadır. Bu ölçekte öğrencilerden ölçekte 

yer alan maddelere yönelik düĢüncelerini yansıtmaları beklenmiĢtir. Her maddenin 

karĢısında “kesinlikle katılıyorum”, “katılıyorum”, “kararsızım”, “katılmıyorum”, 

“kesinlikle katılmıyorum”, Ģeklinde beĢ seçenek sunulmuĢtur. Öğrencilerden 

bunlardan yalnızca bir tanesini iĢaretlemeleri istenmiĢtir. Bu Ģekilde olumlu tutuma 

sahip öğrencilerle olumsuz tutuma sahip öğrencilerin daha iyi tespit edileceği 

düĢünülmüĢtür. Ölçekte likert tipinde ifadeler için “kesinlikle katılıyorum (5)”, 

“katılıyorum (4)”, “kararsızım (3)”, “katılmıyorum (2)”, “kesinlikle katılmıyorum 
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(1)”, puanı verilmiĢtir. Ġstatistiksel analizler göz önünde bulundurularak olumlu 

cümleler kesinlikle katılıyorumdan itibaren 5, 4, 3, 2, 1; olumsuz cümleler de 

kesinlikle katılıyorumdan itibaren 1, 2, 3, 4, 5 puanla değerlendirilerek SPSS 

programının veri dosyalarına iĢlenmiĢtir. Olumsuz cümle içeren ve ters kodlanan 

maddeler sırasıyla 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 ve 19 numaralı maddelerdir. 

GeliĢtirilen ölçekte yer alan maddeler 5‟li Likert tipi derecelendirme ölçeğine 

göre hazırlanmıĢtır. Bu derecelendirme ölçeğinde dört aralık yer aldığından her bir 

aralığın 4/5=0.80 puanı kapsaması ve böylelikle aĢağıdaki Ģekilde olması 

gerekmektedir ( Yenilmez, 2008; Akt. Kara, 2010 ). 

1.00 ile 1.80 aralığı: Kesinlikle Katılmıyorum 

1.81 ile 2.60 aralığı: Katılmıyorum 

2.61 ile 3.40 aralığı: Kararsızım 

3.41 ile 4.20 aralığı: Katılıyorum 

4.21 ile 5.00 aralığı: Kesinlikle Katılıyorum 

 

3.5 UYGULAMA SÜRECĠ 

 AraĢtırmada kullanılacak veri toplama araçları hazırlandıktan sonra uzman 

desteği ve Adıyaman Ġl Milli Eğitim Müdürlüğünün de görüĢü alınarak uygulama 

yapılacak okullar tespit edildi. Bir sonraki basamakta Adıyaman Üniversitesi ve 

Adıyaman Ġl Milli Eğitim Müdürlüğünden uygulama yapmak üzere yasal izinler 

alındı. Uygulamanın sağlıklı bir Ģekilde yürütülebilmesi için uygulama yapılacak 

okullar önceden bildirildi. Adıyaman Merkez ve Kâhta ilçesi olmak üzere toplam 14 

okulda uygulama gerçekleĢtirildi. Uygulama ilgili okul müdürlüklerinin uygun 

gördüğü zamanlarda, eğitim- öğretimi aksatmadan, bir ders saatinden fazla olmamak 

kaydıyla gerçekleĢtirildi. Veri toplama araçları sosyal bilgiler öğretmeninin eĢliğinde 

7. sınıf öğrencilerine uygulandı. AraĢtırmada öğrencilere herhangi bir zorlama 

yapılmadı. Öğrencilerin gönüllü katılımı esas alındı. Uygulama öncesi öğrenciler 

araĢtırma hakkında bilgilendirildi. Bu çalıĢmanın bilimsel bir araĢtırmaya yön 

vermek için yapıldığı ve bir sınav olmadığı vurgulandı. Öğrencilere, veri toplama 

araçlarına isimlerini yazmak zorunda olmadıkları, isterlerse de yazabilecekleri 

söylendi. Gerekli açıklamalar yapıldıktan sonra, önce kültürel miras tutum ölçeği 

daha sonra kültürel miras baĢarı testi öğrencilere uygulandı. Uygulama yaklaĢık bir 
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ders saati sürdü. Uygulamalarda araĢtırmanın objektifliğini etkileyecek herhangi bir 

olumsuzluk yaĢanmadı. AĢağıda uygulama yapılan okullar ve bu okullardaki kız- 

erkek öğrenci sayıları verilmektedir.  

 

Tablo5: Uygulama Yapılan Okullardaki Kız ve Erkek Öğrenci Sayıları 

 

 

3.6 VERĠLERĠN ANALĠZĠ 

 Nicel araĢtırma yaklaĢımına göre desenlenen bu çalıĢmada  nicel yollarla elde 

edilen verilerin analizi için SPSS ( Statistical Package For Social Science ) 15.00  

programı kullanılmıĢtır. AraĢtırmanın her bir alt probleminin analizini ve 

yorumlamasını yapabilmek için kullanılan analizler ĠliĢkisiz örneklemler için T testi, 

Tek Faktörlü Varyans Analizi ve Korelasyon testi kullanılmıĢtır. Ayrıca verilerin 

betimlenmesi için frekans, yüzdelik oran ve ortalama puanlar gösterilmiĢtir.  2 

kategoriden oluĢan cinsiyet, tarihi mekana yakın bir yerde yaĢama, sınıf gezisine 

Okulun Adı Erkek Kız 
Toplam 

Öğrenci Sayısı 

Adıyaman Merkez ĠMKB Ġ.Ö.O 15 17 32 

Adıyaman Merkez Yavuz Selim Ġ.Ö.O 19 14 33 

Adıyaman Merkez 1 Aralık Ġ.Ö.O 15 16 31 

Adıyaman Merkez Cengiz Topel Ġ.Ö.O 19 22 41 

Adıyaman Merkez Menderes Ġ.Ö.O 12 12 24 

Adıyaman Merkez Cumhuriyet Ġ.Ö.O 19 13 32 

Adıyaman Merkez GümüĢkaya Ġ.Ö.O 14 14 28 

Adıyaman Merkez Özel Ġdare Ġ.Ö.O 14 7 21 

Adıyaman Merkez M. Yücel Özbilgin Ġ.Ö.O 11 7 18 

Kâhta Hürriyet Ġ.Ö.O 15 19 34 

Kâhta Damlacık Ġ.Ö.O 14 17 31 

Kâhta Karadut Ġ.Ö.O 14 12 26 

Kâhta Narince Ġ.Ö.O 22 27 49 

Kâhta BağbaĢı Ġ.Ö.O 10 15 25 

Toplam 213 212 425 
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katılım gibi bağımsız değiĢkenlerin öğrencilerin bağımlı değiĢkenler olarak KMYBT 

ve KMYTÖ  puanlarıyla karĢılaĢtırılmasında normallik sağlandığı için ĠliĢkisiz 

örneklemler T testi ile analiz yapılmıĢtır. Yine 2 den fazla kategoriden oluĢan ailenin 

gelir düzeyi, annenin eğitim durumu ve babanın eğitim durumu gibi bağımsız 

değiĢkenlerin bağımlı değiĢkenlerle arasındaki farkı tespit etmek için ANOVA 

analizi kullanılmıĢtır. Kategorilerde verilerin yetersiz olduğu durumlarda bazı 

kategoriler analize tabi tutulmadığı gibi bazı kategorilerinde birbiriyle birleĢtirilip ve 

yeniden kodlandırılmasıyla analize tabi tutulduğu ifade edilmelidir. ANOVA ile 

yapılan analizlerde en yüksek farklılıkları görebilen Sheffe testi tercih edilmiĢtir. Bu 

da sosyal bilimlerle ilgili araĢtırmaların analizi için önemli olduğu belirtilebilir. 

  Öğrencilerin Kültürel Mirasa yönelik tutumları ile kültürel mirasa yönelik 

baĢarıları arasındaki iliĢkinin anlamlı olup olmadığını ortaya koymak için 

Korelasyon analiziyle Pearson tercih edilmiĢtir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

IV. BÖLÜM 

4.BULGULAR VE YORUMLAR 

AraĢtırmanın amaçları doğrultusunda toplanan verilerin iĢlenmesinden sonra 

problem çözümüne ıĢık tutacak Ģekilde kullanıma hazır hale getirilen veriler bu 

bölümde yer almaktadır. 

4.1 Öğrencilerin Kültürel Mirasa Yönelik BaĢarı Testi Puanlarının 

Değerlendirilmesi  

AraĢtırmaya katılan çalıĢma evrenindeki öğrencilerin KMYBT‟nden almıĢ 

oldukları puanların ne düzeyde olduğunu gösteren bulgular aĢağıdaki tabloda 

gösterilmiĢtir. 

Tablo 6: Öğrencilerin KMYBT Puanlarının Ortalaması 

KMYBT N En DüĢük En Yüksek   Std. Sapma 

Puanlar 425 3 30 17,69 6,581 

          

 

Tablo 6‟ya bakıldığında KMYBT‟den öğrencilerin alabileceği en düĢük puanlar ile 

en yüksek puanlar gösterilmiĢtir. Ayrıca tablo 6‟ya bakıldığında araĢtırmaya katılan 

7. sınıf öğrencilerinin ilgili baĢarı testi puanlarının ortalaması  = 17,69 olarak 

görülmektedir. Bu bulguya göre araĢtırmaya katılan 425 öğrencinin 7. sınıf sonunda 

kazanmıĢ oldukları düĢünülen kültürel mirasa yönelik bilgi düzeylerinin orta düzeyde 

olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır. Bir baĢka deyiĢle bu bulgu Adıyaman ilindeki 

ilköğretim 7. sınıf öğrencilerinin kültürel mirasla ilgili konularda bilgilerinin yeterli 

olmadığı anlaĢılmaktadır. Bu çalıĢmaya katılan öğrencilerin KMYBT ile ilgili 

sorulara verdikleri cevapların okullara göre analizini gösteren tablo 7 aĢağıda 

verilmiĢtir.  
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 Tablo 7: Öğrencilerin KMYBT’den AlmıĢ Oldukları Puanların 

Okullara Göre KarĢılaĢtırması Göre KarĢılaĢtırması 

 

Tablo 7‟de görüldüğü gibi KMYBT‟den öğrencilerin aldıkları puanların 

okullar bazında karĢılaĢtırıldığında; en yüksek puan ortalamasına sırasıyla ĠMKB 

Ġlköğretim Okulu ( =24,5), Yavuz Selim ilköğretim Okulu ( =23,9) puan 

ortalamasına sahip oldukları görülmektedir. KMYBT‟den  ortalama olarak en düĢük 

alan okulların aldıkları puanların ortalaması ise sırasıyla Özel Ġdare Ġlköğretim Okulu 

( = 10.1), BağbaĢı Ġlköğretim Okulu (  =12,52),  Karadut Ġlköğretim Okulu ( 

=13,8) ve GümüĢkaya Ġlköğretim Okulu ( =13,6)  olduğu görülmektedir.  

KMYBT‟nde öğrencilere sorulan 30 sorunun yarısı Ġlköğretim sosyal bilgiler 

programında yer alan kazanımlarla doğrudan iliĢkili olarak hazırlanmıĢtır. Diğer 15 

soru ise Adıyaman ili içerisinde yer alan Tarihsel mirası kapsayan konulardan 

OKULLAR ORTALAMA ( ) 

YAVUZ SELĠM Ġ.Ö.O 23.9 

ÖZEL ĠDARE  Ġ.Ö.O 10.1 

MENDERES  Ġ.Ö.O 18.5 

KARADUT  Ġ.Ö.O 13.8 

ĠMKB  Ġ.Ö.O 24.5 

GÜMÜġKAYA  Ġ.Ö.O   13.6 

DAMLACIK  Ġ.Ö.O 19.9 

CUMHURĠYET  Ġ.Ö.O 19.4 

CENGĠZ TOPEL  Ġ.Ö.O 17.78 

M. YÜCEL ÖZBĠLGĠN  Ġ.Ö.O 17.77 

BĠR ARALIK  Ġ.Ö.O 20.38 

KÂHTA HÜRRĠYET  Ġ.Ö.O 20.58 

KÂHTA NARĠNCE  Ġ.Ö.O 14.97 

KÂHTA BAĞBAġI  Ġ.Ö.O 12.52 

GENEL ORTALAMA 17.69 
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oluĢturulmuĢtur. Öğrencilerin KMYBT‟nin yerel konuları içeren ve genel konuları 

içeren sorularından aldıkları puanların Okullara göre karĢılaĢtırması tablo 8‟de 

gösterilmiĢtir. 

Tablo 8 KMYBT Puanlarının Yerel  ve Genel Ġçerikli Konularının 

Okullara Göre KarĢılaĢtırılması 

 

Tablo 8 incelendiğinde öğrenciler tarafından KMYBT‟nin yerel tarihi mirası 

kapsayan sorulara verilen cevaplar ile sosyal bilgiler programını kapsayan genel 

içerikli sorulara verilen cevapların okullara göre karĢılaĢtırılması sonucunda yerel 

içerikli soruları doğru cevaplayanların oranı % 60.01 iken genel içerikli soruları 

doğru cevaplayanların oranı %  58.04 olarak tespit edilmiĢtir. Buna göre öğrencilerin 

yerel içerikli sorularda genel içerikli sorulara göre daha baĢarılı oldukları fakat baĢarı 

oranlarının birbirine yakın olduğu görülmektedir.  Ancak tablo incelendiğinde bazı 

okullarda yerel ve genel sorulara verilen cevaplar arasında farklılıkların göze çarptığı 

görülmektedir. Bu farklılıkların kendi içerisinde bir bütünlük sağladığı da 

OKULLAR GENEL SORULAR% YEREL SORULAR% 

YAVUZ SELĠM 80.9 78.3 

ÖZEL ĠDARE 30.1 37.1 

MENDERES 61.3 61.9 

KARADUT 43.1 48.9 

ĠMKB 78.1 78.4 

GÜMÜġKAYA 45.7 45.1 

DAMLACIK 67.9 65.1 

CUMHURĠYET 62.6 66.6 

CENGĠZ TOPEL 59.63 58.80 

BĠR ARALIK 65.32 70.26 

M. YÜCEL ÖZBĠLGĠN 56.98 69.98 

KÂHTA HÜRRĠYET 70.74 66.42 

KÂHTA NARĠNCE 50.58 49.65 

KÂHTA BAĞBAġI 39,73 43,73 

GENEL ORTALAMA 58.04 60.01 
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görülmektedir. Bazı okullardaki öğrencilerin yerel içerikli yani Adıyaman‟ın kültürel 

mirasını içeren sorulara daha çok doğru cevap verdikleri anlaĢılmaktadır.  

4.2 Kültürel Mirasa Yönelik BaĢarı Testi Puanlarının Cinsiyet Açısından 

KarĢılaĢtırılmasıyla Ġlgili Bulgular ve Yorumlar 

Adıyaman ilinde çalıĢmanın örneklemini oluĢturan Ġlköğretim 7. sınıf  

öğrencilerinin Kültürel mirasa yönelik baĢarı düzeylerinin cinsiyetlerine göre 

değiĢiklik gösterip göstermediğine bakılmıĢtır. Bu değiĢikliğin istatistiksel olarak 

anlamlılık taĢıyıp taĢımadığına bakmak için öğrencilerin KMYBT toplam 

puanlarının cinsiyetlerine göre iliĢkisiz örneklemler T testiyle analiz edilmiĢtir. 

 Öğrencilerin KMYBT‟den almıĢ oldukları toplam puanların cinsiyete göre 

analizi tablo 9‟da verilmiĢtir. 

Tablo : 9 

 Kültürel Mirasa Yönelik BaĢarı Testi Puanlarının Cinsiyete Göre T Testi 

Sonuçları 

Tablo 9‟da görüldüğü gibi, KMYBT‟den öğrencilerin almıĢ oldukları 

puanların cinsiyetlerine göre değerlendirildiğinde aĢağıdaki bulgu elde edilmiĢtir. 

Erkek öğrencilerin  KMYBT‟den aldıkları puanların ortalaması  =17,75 iken; kız 

öğrencilerin aldıkları puanların ortalaması  =18,33 olarak tespit edilmiĢtir. Bu 

bulgu erkek öğrencilerle kız öğrenciler arasında testten aldıkları puanların anlamlı bir 

farklılık taĢımadığı sonucuna ulaĢtırmıĢtır (t (423)  = -,914, p > ,05).  Kız ve erkek 

öğrenciler 30 soruluk KMYBT‟inden almıĢ oldukları puanlar birbirine oldukça yakın 

çıkmıĢtır. Aldıkları puanlara göre her iki grubun baĢarı düzeyi orta olarak 

değerlendirilebilir.  

Cinsiyet N   S sd t p 

Erkek 213 17,75 6,82 
423 -,914 ,036 

Kız 212 18,33 6,32 
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4.3 Kültürel Mirasa Yönelik BaĢarı Testi Puanlarının Ailenin Geliri Açısından 

KarĢılaĢtırılmasıyla Ġlgili Bulgular ve Yorumlar 

Adıyaman ilinde çalıĢmanın örneklemini oluĢturan Ġlköğretim 7. sınıf  

öğrencilerinin kültürel mirasa yönelik baĢarı düzeylerinin öğrencilerin ailelerinin 

gelir düzeyine  göre değiĢiklik gösterip göstermediğine bakılmıĢtır. Bu değiĢikliğin 

istatistiksel olarak anlamlılık taĢıyıp taĢımadığına bakmak için öğrencilerin KMYBT 

toplam puanlarının ailenin sahip olduğu gelir düzeyine göre iliĢkisiz örneklemler 

için tek faktörlü varyans analizi testi uygulanmıĢtır. Öğrencilerin gelir düzeylerine 

göre KMYBT‟den almıĢ oldukları puanlara ait bilgiler aĢağıdaki tablo 10‟da 

gösterilmiĢtir. 

Tablo 10 Öğrencilerin KMYBT puanları ve Ailelerin gelir düzeyi 

Ailelerin Gelir Düzeyi 

(TL) 
N   Std. Sapma  Std. Hata 

500 TL‟den DüĢük 140 14,97 5,457 ,461 

500-1000  137 17,89 6,556 ,560 

1001-1500 60 21,07 6,292 ,812 

1501-2000 43 20,44 6,645 1,013 

2000  TL ve üzeri 45 21,73 5,750 ,857 

Toplam  425 18,04 6,581 ,319 

 

Öğrencilerin KMYBT‟den almıĢ oldukları toplam puanların ailelerinin sahip 

olduğu gelire göre analizi tablo 11‟de verilmiĢtir.  
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Tablo: 11 

 Kültürel Mirasa Yönelik BaĢarı Testi Puanlarının Aile Gelirine Göre ANOVA 

Testi Sonuçları 

Tablo 11‟de görüldüğü gibi, analiz sonuçları öğrencilerin aile gelir 

düzeylerinin KMYBT puanları bakımından istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

olduğunu göstermektedir(F (4-420)=18,358,p<.01). BaĢka bir deyiĢle öğrencilerin 

KMYBT puanları öğrencilerin ailelerinin gelir düzeylerine bağlı olarak anlamlı bir 

Ģekilde değiĢmektedir. Gelir düzeyleri arasındaki farkların hangi gruplar arasında 

olduğunu bulmak amacıyla varyansları eĢit kabul edildiği göz önünde bulundurularak 

yapılan Scheffe testinin sonuçlarına göre; ailelerinin gelir düzeyi 2000 TL den 

yüksek olan öğrencilerin puanları ( =21,73), Ailelerin gelir düzeyi 2000-1500 TL 

arasında olan öğrencilerin puanları ( =20,44),  Ailelerin gelir düzeyi 1500-1000 TL 

arasında olan öğrencilerin puanları  ( =21,07), Ailelerin gelir düzeyi 1000-500 TL 

arasında olan öğrencilerin puanları  ( =17,89), Ailelerin gelir düzeyi 500 TL‟den az 

olan öğrencilerin KMYBT puanlarından  ( =14,97),  daha yüksek olduğu sonucuna 

Varyansın 

Kaynağı  

Kareler 

Toplamı 
sd 

Kareler 

ortalaması 
f p 

Anlamlı 

Fark 

Gruplararası 2732,85 4 683,214 
18,358 0,000 

(2000 üzeri)-

(500-1000) 

(1000-1500)-

(500-1000) 

 (2000 

üzeri)-

(500den az) 

(1500-2000)-

(500den az) 

(1000-1500)-

(500den az) 

(500-1000)-

(500den az) 

Gruplar içi 15630,38 420 37,215 

Toplam 18363,23 424   
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varılmıĢtır.  Ayrıca ailelerinin gelir düzeyi 2000 TL den fazla olan öğrencilerin 

puanları ( =21,73) ve ailelerinin gelir düzeyi 1500-1000 TL arasında olan 

öğrencilerin puanları ( =21,07) ailelerinin gelir düzeyi 1000-500 TL arasında olan 

öğrencilerin puanlarından ( =17,89) daha yüksektir.  

4.4 Kültürel Mirasa Yönelik BaĢarı Testi Puanlarının Anne-Baba Eğitim Düzeyi 

Açısından KarĢılaĢtırılmasıyla Ġlgili Bulgular ve Yorumlar 

Adıyaman ilinde çalıĢmanın örneklemini oluĢturan Ġlköğretim 7. sınıf  

öğrencilerinin kültürel mirasa yönelik baĢarı düzeylerinin öğrencilerin anne ve 

babalarının eğitim düzeylerine  göre değiĢiklik gösterip göstermediğine bakılmıĢtır. 

Varsa bu değiĢikliğin istatistiksel olarak anlamlılık taĢıyıp taĢımadığına bakmak için 

öğrencilerin KMYBT toplam puanlarının ebeveynlerinin öğretim düzeyleri 

bakımından iliĢkisiz örneklemler için tek faktörlü varyans analizi testi 

uygulanmıĢtır. Öğrencilerin annelerinin öğretim düzeylerine göre KMYBT‟den 

almıĢ oldukları puanlara ait bilgiler aĢağıdaki tablo 12‟de gösterilmiĢtir. 

                 Tablo 12: Anne Öğretim Düzeyi ve Öğrencilerin KMYBT Puanları 

 Öğretim Düzeyi N   Std. Sapma Std. Hata 

Okur yazar değil 119 15,71 6,345 ,582 

Ġlkokul 200 17,70 6,236 ,441 

Ortaokul 43 20,23 5,537 ,844 

Lise 46 21,85 6,877 1,014 

Üniversite 17 22,59 5,927 1,438 

Total 425 18,04 6,581 ,319 

 

Öğrencilerin KMYBT‟den almıĢ oldukları toplam puanların anne öğretim 

düzeyine göre farklılaĢıp farklılaĢmadığını gösteren analiz sonuçları tablo 13‟te 

verilmiĢtir.  
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Tablo 13 

 Öğrencilerin Kültürel Mirasa Yönelik BaĢarı Testi Puanlarının Anne Öğretim 

Durumuna Göre ANOVA Testi Sonuçları 

 

Tablo 13‟de görüldüğü gibi, analiz sonuçları öğrencilerin annelerinin öğretim  

düzeylerinin KMYBT puanları bakımından istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

olduğunu göstermektedir (F (4-420)=12,095,p<.01). BaĢka bir deyiĢle öğrencilerin 

KMYBT puanları öğrencilerin annelerinin öğretim düzeylerine bağlı olarak anlamlı 

bir Ģekilde değiĢmektedir. Anne öğretim düzeyleri arasındaki farkların hangi gruplar 

arasında olduğunu bulmak amacıyla homojenlik testi sonucunda varyansları eĢit 

kabul edildiği göz önünde bulundurularak yapılan Scheffe testinin sonuçlarına göre; 

Annesi üniversite mezunu olan öğrencilerin baĢarı puanları ( =22,59),  Annesi lise 

mezunu olan öğrencilerin baĢarı puanları ( =21,85), Annesi ortaokul mezunu olan 

öğrencilerin baĢarı puanları ( =20,23) ile Annesi okuryazar olmayan öğrencilerin 

baĢarı puanları  ( =15,71) arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuĢtur 

p<0.05. Ayrıca Annesi lise mezunu olan öğrencilerin baĢarı puanları  (  =21,85) ile 

Annesi okuryazar olan öğrencilerin baĢarı puanları ( =17,70) arasında da 

istatistiksel olarak bir fark bulunmuĢtur. BaĢka bir deyiĢle öğrencilerin annelerinin 

öğretim düzeyi arttıkça öğrencilerin KMYBT puanlarında da bir artıĢ 

gözlenmektedir.  

Varyansın 

Kaynağı  

Kareler 

Toplamı 
sd 

Kareler 

ortalaması 
f p Anlamlı Fark 

Gruplararası 1896,805 4 474,201 
12,095 0,000 

Üniversite-

Okuryazar 

değil 

Üniversite-

Okuryazar 

 Üniversite-

Ortaokul 

Lise-Okuryazar 

Gruplar içi 16466,43 420 39,206 

Toplam 18363,23 424   
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Öğrencilerin babalarının öğretim düzeylerine göre KMYBT‟den almıĢ 

oldukları puanlara ait bilgiler aĢağıdaki tablo14‟de gösterilmiĢtir.  

        Tablo 14: Baba Öğretim Düzeyi ve Öğrencilerin KMYBT Puanları 

 Baba 

Öğretim 

Düzeyi N Mean Std. Sapma Std. Hata 

Okur yazar 

değil 
18 16,72 6,763 1,594 

Ġlkokul 183 15,23 5,677 ,420 

Ortaokul 82 18,04 6,478 ,715 

Lise 86 21,16 5,863 ,632 

Üniversite 56 22,86 5,706 ,763 

Total 425 18,04 6,581 ,319 

 

Baba öğretim durumunun öğrencilerin KMYBT puanları üzerinde etkisini 

incelemek için tek faktörlü varyans analizi yapılmıĢ ve bu analizin sonuçları tablo 

15‟ de gösterilmiĢtir. 
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Tablo 15 

 Öğrencilerin Kültürel Mirasa Yönelik BaĢarı Testi Puanlarının Baba Öğretim 

Durumuna Göre ANOVA Testi Sonuçları 

 

Tablo 15‟de görüldüğü gibi, analiz sonuçları öğrencilerin babalarının öğretim  

düzeylerinin KMYBT puanları bakımından istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

olduğunu göstermektedir (F (4-420)=25,686 p<.01). BaĢka bir deyiĢle öğrencilerin 

KMYBT puanları öğrencilerin babalarının öğretim düzeylerine bağlı olarak anlamlı 

bir Ģekilde değiĢmektedir. Baba öğretim düzeyleri arasındaki farkların hangi gruplar 

arasında olduğunu bulmak amacıyla homojenlik testi sonucunda varyansları eĢit 

kabul edildiği göz önünde bulundurularak yapılan Scheffe testinin sonuçlarına göre; 

Babası üniversite mezunu olan öğrencilerin baĢarı puanları ( =22,86) ile  babası 

ortaokul  mezunu olan öğrencilerin baĢarı puanları (  =18,04), babası okuryazar 

olan öğrencilerin baĢarı puanları ( =15,23) ve babası okuryazar olmayan 

öğrencilerin baĢarı puanları  ( =16,72) arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

bulunmuĢtur p<0.05. Ayrıca babası lise mezunu olan öğrencilerin baĢarı puanları  (

Varyansın 

Kaynağı  

Kareler 

Toplamı 
sd 

Kareler 

ortalaması 
f p Anlamlı Fark 

Gruplararası 3609,26 4 902,316 
25,686 0,000 

Üniversite-

Okuryazar 

değil 

Üniversite-

Okuryazar 

 Üniversite-

Ortaokul 

Lise-Okuryazar 

Lise-Ortaokul 

Ortaokul-

Okuryazar 

Gruplar içi 14753,97 420 35,129 

Toplam 18363,23 424   
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 =21,16) ile babası okuryazar olan öğrencilerin baĢarı puanları  ( =15,23)  ve 

babası ortaokul mezunu olan öğrencilerin puanları ( =18,04)  arasında da 

istatistiksel olarak bir fark bulunmuĢtur p<0.05. Yine babası ortaokul mezunu olan 

öğrencilerin baĢarı puanları( =18,04)   ile babası okuryazar olan öğrencilerin baĢarı 

puanları ( =15,23)   arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuĢtur 

p<0.05. BaĢka bir deyiĢle öğrencilerin babalarının öğretim düzeyi arttıkça 

öğrencilerin KMYBT puanlarında da bir artıĢ gözlenmektedir. Ayrıca bu bulgulara 

dayanılarak öğrencilerin KMYBT puanlarında baba öğretim durumundaki değiĢme 

anne öğrenim durumuna göre daha çok etki ettiği sonucuna ulaĢılmıĢtır.  

        4.5 Öğrencilerin Kültürel Mirasa Yönelik Tutum Ölçeği Puanlarının 

Değerlendirilmesi  

AraĢtırmaya katılan çalıĢma evrenindeki öğrencilerin Kültürel Mirasa Yönelik 

Tutum Ölçeğinden (KMYTÖ) almıĢ oldukları puanların ne düzeyde olduğunu 

gösteren bulgular aĢağıdaki tabloda gösterilmiĢtir. 
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Tablo 16: Öğrencilerin KMYTÖ Puanlarının Ortalaması 

OKULLAR N Minimum Maximum   Std. Sapma 

BağbaĢı 25 52 86 70,52 8,466 

Özel Ġdare 21 51 92 70,62 11,391 

GümüĢkaya 28 53 97 76,82 10,832 

Narince 49 55 100 78,18 9,552 

Karadut 26 31 100 79,92 17,309 

Bir Aralık 31 60 100 82,23 10,785 

Cengiz Topel 41 53 100 82,27 11,643 

Menderes 24 62 98 83,12 9,200 

Damlacık 31 52 100 85,03 11,929 

Kâhta Hürriyet 34 49 100 85,35 11,138 

ĠMKB 32 44 100 87,44 12,687 

M. Yücel Özbilgin 18 55 99 87,56 11,986 

Cumhuriyet 32 69 100 87,78 8,346 

Yavuz Selim 33 61 98 87,85 7,787 

Genel Puanlar 425 31 100 81,98 12,102 

 

Tablo 16 incelendiğinde araĢtırmaya katılan öğrencilerin KMYTÖ‟den almıĢ 

oldukları puanların genel ortalaması  =81,98 olduğu görülmektedir. 5‟li likert 

derecelendirme ölçeğine göre öğrencilerin alabilecekleri en yüksek puan‟ın 100 en 

düĢük puanın ise 20 olacağı göz önünde bulundurulduğunda genel olarak araĢtırmaya 

katılan öğrencilerin kültürel mirasa yönelik tutumlarının olumlu olduğu 

anlaĢılmaktadır. Ayrıca okulların tutum puanlarının karĢılaĢtırılmasına bakıldığında  

Adıyaman merkezde yer alan Yavuz Selim, Cumhuriyet, Mustafa Yücel Özbilgin ve 

ĠMKB Ġlköğretim okullarında öğretim gören öğrencilerin Kültürel mirasla ilgili 

oldukça olumlu tutuma sahip oldukları(  =87) Kahta ilçesi BağbaĢı Ġlköğretim 

okulu ve Adıyaman Merkez Özel Ġdare ilköğretim okulunda öğretim gören ve 

araĢtırmaya katılan öğrencilerin Kültürel mirasla ilgili tutum puanlarının ( =70) ise 
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diğer okullara göre oldukça düĢük olduğu anlaĢılmaktadır. Bu bulguya dayanılarak 

söz konusu okulların kültürel mirasa yönelik tutumlarının yeterince olumlu olmadığı 

anlaĢılmaktadır. 

  

4.6 Kültürel Mirasa Yönelik Tutum Ölçeği Puanlarının Cinsiyet Açısından 

KarĢılaĢtırılmasıyla Ġlgili Bulgular ve Yorumlar 

Adıyaman ilinde çalıĢmanın örneklemini oluĢturan Ġlköğretim 7. sınıf  

öğrencilerinin Kültürel mirasa yönelik tutumlarının cinsiyetlerine göre değiĢiklik 

gösterip göstermediğine bakılmıĢtır. Bu değiĢikliğin istatistiksel olarak anlamlılık 

taĢıyıp taĢımadığına bakmak için öğrencilerin KMYTÖ toplam puanlarının 

cinsiyetlerine göre iliĢkisiz örneklemler T testiyle analiz edilmiĢtir. 

 Öğrencilerin KMYTÖ‟den almıĢ oldukları toplam puanların cinsiyete göre 

analizi tablo 19‟da verilmiĢtir. 

 

Tablo: 17  

 Kültürel Mirasa Yönelik Tutum Ölçeği Puanlarının Cinsiyete Göre T Testi 

Sonuçları 

Tablo 17‟de görüldüğü gibi, KMYTÖ‟den öğrencilerin almıĢ oldukları puanların 

cinsiyetlerine göre değerlendirildiğinde aĢağıdaki bulgu elde edilmiĢtir. Erkek 

öğrencilerin KMYTÖ‟den aldıkları puanların ortalaması ( =81,04) iken; kız 

öğrencilerin aldıkları puanların ortalaması ( =82,93) olarak tespit edilmiĢtir. Bu 

bulgu erkek öğrencilerle kız öğrenciler arasında tutum ölçeğinden aldıkları puanların 

anlamlı bir farklılık taĢımadığı sonucuna ulaĢtırmıĢtır (t (423)  = -1,618, p > .05).  Kız 

ve erkek öğrenciler 20 ifadeden oluĢan KMYTÖ‟den almıĢ oldukları puanlar 

Cinsiyet N   S sd t p 

Erkek 213 81,04 13,044 
423 -1,618 ,106 

Kız 212 82,93 11,024 
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birbirine oldukça yakın çıkmıĢtır. Aldıkları puanlara göre her iki grubun kültürel 

mirasa yönelik tutumları cinsiyetleri açısından bir farklılaĢmaya yol açmadığı 

görülmektedir.  

4.7 Kültürel Mirasa Yönelik Tutum Ölçeği Puanlarının Ailenin Geliri Açısından 

KarĢılaĢtırılmasıyla Ġlgili Bulgular ve Yorumlar 

Adıyaman ilinde çalıĢmanın örneklemini oluĢturan Ġlköğretim 7. sınıf  

öğrencilerinin Kültürel mirasa yönelik tutumlarının; öğrencilerin ailelerinin gelir 

düzeyine  göre değiĢiklik gösterip göstermediğine bakılmıĢtır. Bu değiĢikliğin 

istatistiksel olarak anlamlılık taĢıyıp taĢımadığına bakmak için öğrencilerin 

KMYTÖ toplam puanlarının ailenin sahip olduğu göre iliĢkisiz örneklemler için tek 

faktörlü varyans analizi testi uygulanmıĢtır. Öğrencilerin gelir düzeylerine göre 

KMYTÖ‟den almıĢ oldukları puanlara ait bilgiler aĢağıdaki tablo 18‟de 

gösterilmiĢtir. 

 

Tablo 18: Öğrencilerin KMYTÖ puanları ve Ailelerin gelir düzeyi 

Ailelerin Gelir Düzeyi 

(TL) 
N   Std. Sapma  Std. Hata 

500 TL‟den DüĢük 140 78,59 11,726 ,991 

500-1000  137 81,91 12,588 1,076 

1001-1500 60 85,68 10,700 1,381 

1501-2000 43 84,35 11,688 1,782 

2000  TL ve üzeri 45 85,60 11,355 1,693 

Toplam  425 81,98 12,102 ,587 

 

Öğrencilerin KMYTÖ‟den almıĢ oldukları toplam puanların ailelerinin sahip olduğu 

gelire göre analizi tablo 19‟da verilmiĢtir. 
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Tablo: 19 Kültürel Mirasa Yönelik Tutum Ölçeği Puanlarının Aile Gelirine  

Göre FarklılaĢmasını Gösteren  Tek  Faktörlü ANOVA Testi Sonuçları 

 

Tablo 19‟da görüldüğü gibi, analiz sonuçları öğrencilerin aile gelir 

düzeylerinin KMYTÖ puanları bakımından istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

olduğunu göstermektedir(F (4-420)=5,832  p<.01). BaĢka bir deyiĢle öğrencilerin 

KMYTÖ puanları öğrencilerin ailelerinin gelir düzeylerine bağlı olarak anlamlı bir 

Ģekilde değiĢmektedir. Gelir düzeyleri arasındaki farkların hangi gruplar arasında 

olduğunu bulmak amacıyla varyansları eĢit kabul edildiği göz önünde bulundurularak 

yapılan Tukey  testinin sonuçlarına göre; ailelerinin gelir düzeyi 2000 TL den yüksek 

olan öğrencilerin puanları ( =85,60),  ailelerin gelir düzeyi 2000-1500 TL arasında 

olan öğrencilerin puanları ( =84,35) ve ailelerin gelir düzeyi 1500-1000 TL 

arasında olan öğrencilerin puanları  ( =85,68) ile  ailelerin gelir düzeyi 500 TL den 

düĢük olan öğrencilerin tutum puanları ( =78,59)  arasında  anlamlı bir 

farklılaĢmanın olduğu görülmektedir.  Ailelerin gelir düzeyi asgari geçim düzeyinden 

düĢük olan öğrencilerin kültürel mirasa yönelik tutumlarının daha yüksek gelir 

düzeyine sahip olan ailelerin çocuklarına göre daha az olumlu olduğu 

anlaĢılmaktadır.  

Varyansın 

Kaynağı  

Kareler 

Toplamı 
sd 

Kareler 

ortalaması 
f p Anlamlı Fark 

Gruplararası 3267,59 4 816,899 
5,832 0,000 

(2000 TL üzeri)-

(500 TL den 

düĢük) 

(2000-1500)-500 

TLden düĢük 

 (1500-1000)-

(500 TL den az) 

Gruplar içi 58831,28 420 140,074 

Toplam 62098,88 424   
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4.8 Kültürel Mirasa Yönelik Tutum Ölçeği Puanlarının Anne-Baba Eğitim 

Düzeyi Açısından KarĢılaĢtırılmasıyla Ġlgili Bulgular ve Yorumlar 

Adıyaman ilinde çalıĢmanın örneklemini oluĢturan Ġlköğretim 7. sınıf  

öğrencilerinin kültürel mirasa yönelik tutumlarının, öğrencilerin anne ve babalarının 

öğretim düzeylerine  göre değiĢiklik gösterip göstermediğine bakılmıĢtır. Varsa bu 

değiĢikliğin istatistiksel olarak anlamlılık taĢıyıp taĢımadığına bakmak için 

öğrencilerin KMYTÖ toplam puanlarının ebeveynlerinin öğretim düzeyleri 

bakımından iliĢkisiz örneklemler için tek faktörlü varyans analizi testi 

uygulanmıĢtır. Öğrencilerin annelerinin öğretim düzeylerine göre KMYTÖ‟den 

almıĢ oldukları puanlara ait bilgiler aĢağıdaki tablo 20‟ de gösterilmiĢtir. 

            Tablo 20: Anne Öğretim Düzeyi ve Öğrencilerin KMYTÖ Puanları 

 Öğrenim Düzeyi N   Std. Sapma Std. Hata 

Okur yazar değil 119 77,06 12,022 1,102 

Ġlkokul 200 83,10 11,635 ,823 

Ortaokul 43 85,12 9,772      1,490 

Lise 46 86,48 12,165 1,014 

Üniversite 17 83,29 13,508 1,438 

Toplam  425 18,04 12,102 ,319 

 

Öğrencilerin KMYTÖ‟den almıĢ oldukları toplam puanların anne öğretim düzeyine 

göre farklılaĢıp farklılaĢmadığını gösteren analiz sonuçları tablo 21‟de verilmiĢtir.  
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Tablo 21 Öğrencilerin Kültürel Mirasa Yönelik Tutum Ölçeği Puanlarının 

Anne Öğretim Durumuna Göre ANOVA Testi Sonuçları 

 

Tablo 21‟de görüldüğü gibi, analiz sonuçları öğrencilerin annelerinin öğretim  

düzeylerinin KMYTÖ puanları bakımından istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

olduğunu göstermektedir (F (4-420)=8230 ,p<.01). BaĢka bir deyiĢle öğrencilerin 

KMYTÖ puanları öğrencilerin annelerinin öğretim düzeylerine bağlı olarak anlamlı 

bir Ģekilde değiĢmektedir. Anne öğretim düzeyleri arasındaki farkların hangi gruplar 

arasında olduğunu bulmak amacıyla homojenlik testi sonucunda varyansları eĢit 

kabul edildiği göz önünde bulundurularak yapılan Scheffe testinin sonuçlarına göre; 

annesi lise mezunu olan öğrencilerin tutum puanları ( =86,48),  annesi ortaokul 

mezunu olan öğrencilerin tutum puanları ( =85,12), annesi ilkokul mezunu olan 

öğrencilerin baĢarı puanları ( =83,10) ile annesi okuryazar olmayan öğrencilerin 

baĢarı puanları  ( =77,06) arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuĢtur 

p<0.05. Annesi okuryazar olmayan öğrencilerin tutum puanlarına göre annesi 

üniversite mezunu olan öğrencilerin tutum puanları arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir farkın çıkmamasının sebebi anne öğretim durumuna göre her iki grup 

arasındaki cevaplayıcı sayısı arasında büyük bir farkın olmasından 

kaynaklanmaktadır. Yani annesinin öğretim durumu okuryazar olmayan 119 kiĢi bu 

araĢtırmaya katılırken annesi üniversite mezunu olan sadece 17 öğrenci araĢtırmaya 

katılmıĢtır. Sonuç olarak temel eğitim düzeyine sahip olmayan annelerin 

çocuklarının kültürel mirasa yönelik tutumlarının temel eğitim ve yukarısı öğretim 

Varyansın 

Kaynağı  

Kareler 

Toplamı 
sd 

Kareler 

ortalaması 
f p Anlamlı Fark 

Gruplararası 4513,675 4 1128,41 
8,230 0,000 

Lise -Okuryazar 

değil 

Ortaokul-

Okuryazar değil 

 Ġlkokul-

Okuryazar değil 

Gruplar içi 57585,21 420 137,108 

Toplam 62098,88 424   
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duruma sahip annelerin çocuklarına göre daha düĢük çıktığı ve tutumun olumlu 

olmasına etki ettiği görülmektedir. 

Baba öğretim durumunun öğrencilerin kültürel mirasa yönelik tutumlarında 

değiĢikliğe sebep olup olmadığını ortaya koymak için Tek faktörlü varyans analizi 

yapılmıĢtır.  

Öğrencilerin babalarının öğretim düzeylerine göre KMYTÖ‟den almıĢ 

oldukları puanlara ait bilgiler aĢağıdaki tablo 22‟ de gösterilmiĢtir.  

        Tablo 22: Baba Öğretim Düzeyi ve Öğrencilerin KMYTÖ Puanları 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Baba öğretim durumunun öğrencilerin KMYTÖ puanları üzerinde etkisini 

incelemek için tek faktörlü varyans analizi yapılmıĢ ve bu analizin sonuçları tablo 

23‟de gösterilmiĢtir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baba Öğretim 

Düzeyi N Mean Std. Sapma Std. Hata 

Okur yazar 

değil 
18 16,72 6,763 1,594 

Okuryazar 183 15,23 5,677 ,420 

Ortaokul 82 18,04 6,478 ,715 

Lise 86 21,16 5,863 ,632 

Üniversite 56 22,86 5,706 ,763 

Total 425 18,04 6,581 ,319 
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Tablo 23  

 Öğrencilerin Kültürel Mirasa Yönelik Tutum Ölçeği Puanlarının Baba 

Öğretim Durumuna Göre ANOVA Testi Sonuçları 

Tablo 23‟de görüldüğü gibi, analiz sonuçları öğrencilerin babalarının öğretim  

düzeylerinin KMYTÖ puanları bakımından istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

olduğunu göstermektedir (F (3-403)=12,906 p<.01). BaĢka bir deyiĢle öğrencilerin 

KMYTÖ puanları öğrencilerin babalarının öğretim düzeylerine bağlı olarak anlamlı 

bir Ģekilde değiĢmektedir. Baba öğretim düzeyleri arasındaki farkların hangi gruplar 

arasında olduğunu bulmak amacıyla homojenlik testi sonucunda varyansları eĢit 

kabul edildiği göz önünde bulundurularak yapılan Scheffe testinin sonuçlarına göre; 

babası üniversite mezunu olan öğrencilerin kültürel mirasa yönelik tutum puanları (

 =88,36) ile babası okuryazar olan öğrencilerin puanları ( =78,55) ve yine babası 

üniversite mezunu olan öğrencilerin kültürel mirasa yönelik tutum puanları (

=88,36) ile babası ortaokul mezunu olan öğrencilerin baĢarı puanları ( =82,02) 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuĢtur. Ayrıca babası lise mezunu 

olan öğrencilerin tutum ölçeğinden almıĢ oldukları puanlar ( =85,36) ile babası 

okuryazar olan öğrencilerin tutum puanları ( =82,02)  arasında da istatistiksel 

olarak anlamlı bir fark oluĢmuĢtur p<0.05. BaĢka bir deyiĢle öğrencilerin babalarının 

öğretim düzeyi arttıkça öğrencilerin KMYTÖ puanlarında da bir artıĢ 

gözlenmektedir.  

 

Varyansın 

Kaynağı  

Kareler 

Toplamı 
sd 

Kareler 

ortalaması 
f p Anlamlı Fark 

Gruplararası 5225,295 3 1741,765 
12,906 0,000 

Üniversite-

okuryazar 

Üniversite-

ortaokul 

Lise-Okuryazar 

Gruplar içi 54389,152 403 134,961 

Toplam 59614,44 406   
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4.9 Öğrencilerin Kültürel Mirasa Yönelik BaĢarı Puanları Ġle Kültürel Mirasa 

Yönelik Tutum Puanları Arasındaki ĠliĢkiye Yönelik Bulgular ve Yorumlar 

AraĢtırmaya katılan öğrencilere sırasıyla uygulanan KMYBT ve KMYTÖ‟nin 

arasında anlamlı bir iliĢkinin var olup olmadığı araĢtırmanın bir alt  problemidir. 

Öğrencilerin KMYBT puanları ile KMYTÖ puanları arasında anlamlı bir iliĢkinin 

var olup olmadığını görmek için korelasyon ile analiz yapılmıĢtır. 

KMYBT VE KMYTÖ Puanları Arasındaki ĠliĢki Tablo 24‟de gösterilmiĢtir. 

Tablo 24: KMYBT Ve KMYTÖ Puanları Arasındaki ĠliĢki 

    

BaĢarı Toplam 

Puanları 

Tutum toplam 

Puanları 

BaĢarı 

toplam 

Pearson 

Correlation 
1 ,434(**) 

  Sig. (2-tailed)   ,000 

  N 425 425 

Tutum 

toplam 

Pearson 

Correlation 
,434(**) 1 

  Sig. (2-tailed) ,000   

  N 425 425 

      ĠliĢki Binde bir düzeyinde önemlidir. p <0.001 

Tablo 24 incelendiğinde araĢtırmaya katılan öğrencilerin kültürel mirasa 

yönelik baĢarı testi puanları ile kültürel mirasa yönelik tutum ölçeği puanları arasında 

yüksek düzeyde pozitif ve anlamlı bir iliĢki olduğu görülmektedir (r=0,434, p<0.01). 

Buna göre öğrencilerin KMYBT puanları arttıkça KMYTÖ puanlarının da arttığı 

söylenebilir. Determinasyon katsayısı (r
2 

=0.19) dikkate alındığında öğrencilerin 

KMYBT puanlarındaki toplam varyansın (değiĢkenliğin) % 19‟u kültürel mirasa 

yönelik tutumlarından kaynaklandığı söylenebilir. Ancak teorik olarak açıklanan 

varyans diğer değiĢken için de yorumlanabilir. Yani öğrencilerin KMYTÖ 

puanlarındaki toplam varyansın % 19‟u kültürel mirasa yönelik konulardaki baĢarı 

düzeylerinden kaynaklandığı söylenebilir. Bir baĢka anlatımla böyle bir analiz bize 

neden-sonuç bağlamında yorumlama imkânı vermez sadece değiĢkenlerin birlikte 

hangi düzeyde ve yönde değiĢtikleri konusunda fikir verir. 
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Okulların KMYBT puanlarının ve KMYTÖ puanlarının yüzdelik olarak 

karĢılaĢtırılması yapılarak baĢarı ve tutum puanları arasındaki iliĢki ortaya 

konulmaya çalıĢılmıĢtır.  

Tablo 29‟da öğrencilerin tutum ve baĢarı puanlarından almıĢ oldukları puanların 

yüksekten düĢüğe doğru oranı gösterilmiĢtir. 

 

Tablo 25: Öğrencilerin KMYBT ve KMYTO Puanlarının Okullara Göre 

KarĢılaĢtırılması 

OKULLAR N BaĢarı % BaĢarı puan 

Tutum 

puan 

BağbaĢı 25 41,69 12,52 70,52 

Özel Ġdare 21 33,63 10,1 70,62 

GümüĢkaya 28 45,28 13,6 76,82 

Narince 49 49 14,97 78,18 

Karadut 26        46 13,8 79,92 

Bir Aralık 31 67,86 20,38 82,23 

Cengiz Topel 41 59,20 17,78 82,27 

Menderes 24 61,60 18,5 83,12 

Damlacık 31 66,26 19,9 85,03 

Kâhta Hürriyet 34 68,4 20,58 85,35 

M. Yücel Özbilgin 18 59,17 17,77 87,56 

Cumhuriyet 32 64,5 19,4 87,78 

ĠMKB 32 81,60 24,5 87,44 

Yavuz Selim 33 79,5 23,9 87,85 

Genel Puanlar 425   81,98 

 

Tablo 25 incelendiğinde BağbaĢı, Özel idare ve GümüĢkaya ilköğretim okullarında 

öğretim gören öğrencilerin kültürel mirasa yönelik tutumları ile baĢarıları arasında 

iliĢki açık bir Ģekilde görülmektedir. Nitekim her iki puan türünün oranı birbirine 

yakın yani diğerlerine göre düĢük çıkmıĢtır. Ayrıca kültürel mirasa yönelik oldukça  

olumlu tutum ifade eden Yavuz Selim Ġlköğretim Okulu ve  ĠMKB Ġlköğretim Okulu 

öğrencilerinin baĢarı puanları da diğerlerine göre oldukça yüksek olduğu 
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görülmektedir. Bu bulgular yüzde yüz olmasa bile kültürel mirasa yönelik tutum ile 

kültürel mirasa yönelik öğrenci baĢarıları arasındaki iliĢkiyi yansıtmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

V. BÖLÜM 

 

5. SONUÇLAR VE ÖNERĠLER 

 Bu bölümde araĢtırmanın sonuçlarına ve bu sonuçlar sonucunda elde edilen 

bulgulara dayalı olarak oluĢturulan önerilere yer verilmiĢtir. 

 

5.1 SONUÇLAR 

          AraĢtırma uygulaması sonucunda elde edilen bulgulara dayalı olarak Ģu 

sonuçlara varılmıĢtır: 

          1- Öğrencilerin KMYBT puanları değerlendirildiğinde öğrencinin 7. sınıf 

sonunda kazanmıĢ oldukları düĢünülen kültürel mirasa yönelik bilgi düzeylerinin orta 

düzeyde olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır. Adıyaman ilindeki ilköğretim 7. sınıf 

öğrencilerinin kültürel mirasla ilgili konularda bilgilerinin yeterli olmadığı 

anlaĢılmaktadır. Öğrencilerin yerel içerikli sorularda genel içerikli sorulara göre daha 

baĢarılı oldukları fakat baĢarı oranlarının birbirine yakın olduğu sonucuna 

ulaĢılmıĢtır. 

        2-  Öğrencilerin KMYBT‟den aldıkları puanların cinsiyet türüne göre faklılaĢıp 

farklılaĢmadığına yönelik yapılan analizde erkek öğrenciler ile kız öğrenciler 

arasında anlamlı bir farklılık olmadığı görülmektedir. Erkek öğrenciler ile kız 

öğrencilerin kültürel mirasa yönelik akademik baĢarılarının birbirine yakın olduğu 

görülmektedir. Bu da cinsiyetin kültürel mirasa yönelik akademik baĢarıları üzerinde 

bir farklılaĢmaya yol açmadığını göstermektedir.    

        3-Öğrencilerin KMYBT‟den aldıkları puanların ailelerinin gelir düzeyine göre 

farklılaĢıp farklılaĢmadığına yönelik yapılan analizde öğrencilerin ailelerin gelir 

düzeyi ile KMYBT‟den aldıkları puanlar arasında anlamlı bir fark olduğu 

görülmektedir. Öğrencilerden ailelerin gelir düzeyi 2000 TL‟den yüksek olan 

öğrencilerin KMYBT‟den aldıkları puanların, ailelerin gelir düzeyi 2000-1500 TL, 

1500-1000 TL, 1000-500 TL arası ve 500 TL den az olan öğrencilerden yüksek 

olduğu görülmektedir. Özellikle ailelerinin geliri 1000 TL ve asgari ücretin altında 

olan öğrencilerin KMYBT‟den aldıkları puanların daha üst seviyede geliri olan 

öğrencilerin aldıkları puanlara göre oldukça düĢük olduğu görülmektedir. Bu 

araĢtırma sonucunda ailenin geliri açısından baĢarıyı etkileyen aralık 1000 TLden az
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veya çok olmasıdır. Bu miktarda gelir düzeyi günümüzde asgari düzeyde geçim 

miktarına yaklaĢık olarak denk gelmektedir.  Bu durum da göstermektedir ki genel 

olarak gelir düzeyi düĢtükçe öğrencilerin ile KMYBT‟den aldıkları puanlar 

düĢmektedir. 

           Kılıçaslan ( 2008 )‟a göre de ailelerin gelir düzeyi arttıkça öğrencinin baĢarı 

düzeyi artmaktadır. Kılıçaslan ( 2008 )‟a göre bunun nedeni gelir düzeyi yüksek 

ebeveynler çocuklarının baĢarısını arttıracak gerekli tedbirleri alabilmektedir. Gelir 

düzeyi yüksek olan ebeveyn nitelikli bir eğitim kurumuna gönderecek bir hazırlığı 

çocuğuna sunmaktadır. Ebeveynin ekonomik durumunun düĢük olması çocuğu 

olumsuz olarak etkilemektedir. Çünkü ebeveyn çocuğunun eğitimi için gerekli olan 

ihtiyacı karĢılayamamaktadır.  

         Gelbal ( 2008 )‟a göre ekonomik durumla baĢarı arasında çift yönlü bir iliĢki 

vardır. BaĢarı arttıkça ekonomik düzeyde bir yükseliĢ olur; ekonomik düzey arttıkça 

baĢarıda artmaktadır.  

        Bu çalıĢmada gelir düzeyi düĢük, asgari geçimin altında olan ailelerin 

çocuklarının kültürel mirasa yönelik baĢarıları gelir düzeyi orta ve yüksek olan 

ailelerin çocuklarına göre oldukça düĢük olduğu görülmektedir. Fakat gelir düzeyi 

orta ve yüksek olan ailelerin çocukları arasında baĢarı olarak anlamlı bir fark 

görülmemektedir. Bu da göstermektedir ki belli bir gelirin üzerine çıktıktan sonra 

gelir düzeyinin artması baĢarıyı arttırmamaktadır.  

         4- Öğrencilerin KMYBT puanları öğrencilerin annelerinin öğrenim düzeylerine 

bağlı olarak anlamlı bir Ģekilde değiĢmektedir. BaĢka bir deyiĢle öğrencilerin 

annelerinin öğrenim düzeyi arttıkça öğrencilerin KMYBT puanlarında da bir artıĢ 

gözlenmektedir. Benzer durum baba öğrenim düzeyi için de geçerlidir. Öğrencilerin 

baba öğrenim düzeyi arttıkça KMYBT puanlarında da bir artıĢ gözlenmektedir. 

Ayrıca bu bulgulara dayanılarak öğrencilerin KMYBT puanlarında baba öğrenim 

durumundaki değiĢme anne öğrenim durumuna göre daha çok etki ettiği sonucuna 

ulaĢılmıĢtır. Babanın eğitim kademeleriyle ilgili durumundaki bir değiĢiklik 

çocuklarının akademik baĢarısına etki etmektedir.  Sonuç olarak anne- babanın 

eğitim durumunun çocuğun baĢarısını arttırdığı söylenilebilir.   

           Tural ( 2000 )‟ göre Sosyo-ekonomik düzeyi yüksek olan aileler kültürel 

etkinliklere daha fazla zaman ayırdıkları için daha baĢarılı olmaktadırlar. Orta Sosyo 
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ekonomik düzeydeki ailelerin kültürel etkinlikler için ayırdıkları zamanın da baĢarıyı 

etkilediği düĢünülmektedir. Ancak düĢük Sosyo ekonomik düzeydeki ailelerde baĢarı 

düĢüktür. Benzer bir çalıĢma da Duman ve Yenilmez ( 2008 ) tarafından 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu çalıĢmaya göre de Sosyo ekonomik düzeyi yüksek ve orta 

olan öğrencilerin baĢarılı oldukları, Sosyo ekonomik düzeyleri düĢük olan 

öğrencilerin baĢarısız oldukları tespit edilmiĢtir. 

        5- Yapılan analizler çerçevesinde araĢtırmaya katılan öğrencilerin kültürel 

mirasa yönelik tutumlarının olumlu olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır.  

         6- Öğrencilerin KMYTÖ‟den aldıkları puanların cinsiyet türüne göre faklılaĢıp 

farklılaĢmadığına yönelik yapılan analizde erkek öğrenciler ile kız öğrenciler 

arasında anlamlı bir farklılık olmadığı görülmektedir. Erkek öğrenciler ile kız 

öğrencilerin kültürel mirasa yönelik tutumlarının birbirine yakın olduğu 

görülmektedir. Bu da cinsiyetin kültürel mirasa yönelik tutum üzerinde bir 

farklılaĢmaya yol açmadığını göstermektedir.    

        Doğan ve Temple ( 2011 ) Ġngiltere ve Türkiye‟deki 9-10 yaĢ grubu öğrencilerin 

kültürel mirasa yönelik tutumlarını karĢılaĢtırdıkları çalıĢmalarında her iki ülkedeki 

çocukların kültürel mirasa yönelik tutumlarında cinsiyetin etkili olmadığı sonucuna 

ulaĢılmıĢtır. 

       7- Kültürel mirasa yönelik tutum ölçeği puanlarının ailenin geliri açısından 

karĢılaĢtırıldığında Kültürel Mirasa Yönelik Tutum Ölçeği (KMYTÖ ) puanları 

öğrencilerin ailelerinin gelir düzeylerine bağlı olarak anlamlı bir Ģekilde 

değiĢmektedir. Ailenin gelirinin artmasına bağlı olarak öğrencilerin kültürel mirasa 

yönelik tutumları artmaktadır. Ailelerin gelir düzeyi asgari geçim düzeyinden düĢük 

olan öğrencilerin kültürel mirasa yönelik tutumlarının daha yüksek gelir düzeyine 

sahip olan ailelerin çocuklarına göre daha az olumlu olduğu anlaĢılmaktadır. 

        8- Yapılan analizler sonucunda anne eğitim durumunun baĢarı testinde olduğu 

gibi öğrencilerin kültürel mirasa yönelik tutumları üzerinde de etkili olduğu 

sonucuna ulaĢılmıĢtır. Fakat araĢtırmada annesi okuryazar olmayan öğrencilerin 

tutum puanlarına göre annesi üniversite mezunu olan öğrencilerin tutumları arasında 

anlamlı bir farkın çıkmamasının sebebi anne öğrenim durumuna göre her iki grup 

arasındaki cevaplayıcı sayısı arasında büyük bir farkın olmasından 
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kaynaklanmaktadır. Sonuç olarak temel eğitim düzeyine sahip olmayan annelerin 

çocuklarının kültürel mirasa yönelik tutumlarının temel eğitim ve yukarısı öğrenim 

duruma sahip annelerin çocuklarına göre daha düĢük çıktığı ve tutumun olumlu 

olmasına etki ettiği görülmektedir. 

       Anne eğitim durumda olduğu gibi baba eğitim durumu da öğrencilerin kültürel 

mirasa yönelik etkilemektedir. Yapılan analizler sonucunda baba eğitim düzeyi 

arttıkça öğrencilerin KMYTÖ puanları da artmaktadır. 

      9- AraĢtırmaya katılan öğrencilerin Kültürel mirasa yönelik baĢarı testi puanları 

ile Kültürel mirasa yönelik tutum ölçeği puanları karĢılaĢtırıldığında aralarında 

pozitif yöne bir iliĢkinin olduğu görülmektedir. Bu iliĢkinin yaklaĢık % 20 oranında 

olduğu saptanmıĢtır. Bir baĢka değiĢle öğrencilerin kültürel mirasa yönelik baĢarıları 

ve tutumları yaklaĢık % 20 oranında birbirini etkilemiĢtir. Bu da sosyal bilimler 

açısından kayda değer bir etkidir.  

         Tay ve Tay ( 2006 ) yapmıĢ oldukları çalıĢmada tutumun baĢarı üzerinde etkili 

olduğunu tespit etmiĢlerdir. Buna benzer bir çalıĢmada Özkal ( 2000 ) tarafından 

yürütülmüĢtür. Özkal (2000)„da tutumun baĢarı üzerinde etkili olduğunu 

belirlemiĢtir.    

 

5.2 ÖNERĠLER 

1- Sosyal bilgiler öğretmenleri tarih konularını iĢlerken görev yaptığı çevrenin 

tarihini göz önünde bulundurarak yerel tarih konularına değinebilir. 

2-  Sosyal bilgiler öğretmenlerine yerel tarih öğretimi ile ilgili hizmet içi eğitim 

verilebilir. Bu eğitimin yerel tarih öğretimi konusunda uzman kiĢiler tarafından 

verilmesi sağlanabilir. 

3- Okulun bulunduğu yakın çevreden baĢlayarak müze, ören yeri gibi tarihi 

mekânlara sınıf gezileri düzenlenebilir. Sınıf gezileri dersin amaçlarına ve 

kazanımlarına uygun bir Ģekilde tasarlanmalıdır. Gezi önceden planlanmalı ve gezi 

esnasında çıkabilecek sorunlara karĢı tedbirler alınmalıdır.  
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4-Sınıf gezileri önündeki bürokratik engeller ve mali sorumluluklar azaltılabilir.  

5- Sosyal bilgiler öğretmenlerinin görev yaptıkları çevrenin yerel tarih bilgisine sahip 

olmaları gerekmektedir. Bu amaçla sosyal bilgiler öğretmenlerine görev yaptıkları 

bölgenin yerel tarihini öğretecek etkinlikler düzenlenmelidir.  

6- Ders kitaplarında yerel tarih konularına ağırlık verilmelidir.  

7- Okullarda yerel tarih ve kültürü yansıtacak bir pano düzenlenmelidir. Panoda afiĢ 

ve fotoğraf gibi görsel materyallere yer verilmelidir.  

8- Okulda kültürümüzü tanıtmak ve korumak amaçlı bilgi, resim ve kompozisyon 

gibi yarıĢmalar düzenlenmelidir.  

9- Öğrencilerin müze ve ören yerlerine ücretsiz girmelerini sağlanmalıdır. 

10- Tarihi mekânlar, tarihi nesneler ve kültürel unsurlar internet ortamına 

taĢınmalıdır.  
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7 Türk Tarihinde Yolculuk 

Osmanlı- Avrupa iliĢkileri 

çerçevesinde kültür, sanat ve estetik 

anlayıĢındaki etkileĢimi fark eder. 

 

1. Batılılar, Osmanlı mehterinden ve halılarından izler taĢıyan sanat eserleri 

vücuda getirmiĢler; Osmanlılar ise 19. yüzyılda Avrupa ordularını ve okullarını 

örnek alarak yenilikler yapmıĢlardır.        

 Bu durumun aĢağıdakilerden hangisine örnek teĢkil ettiği söylenebilir? 
A) Osmanlı sanatının geliĢimine, 

B) Avrupalılarla Osmanlılar arasındaki etkileĢime, 

C) Avrupa okullarının eğitim kalitesine, 

D) Osmanlı Devleti ve Avrupa arasındaki siyasi iliĢkilere 

  

* 

    

5 Adım Adım Türkiye 

Çevresindeki ve ülkemizin çeĢitli 

yerlerindeki doğal varlıklar ile tarihî 

mekânları, nesneleri ve yapıtları tanır. 

 

2.Adıyaman’ın geçmiĢteki ekonomik faaliyetlerini araĢtıran AyĢe Hanım 

aĢağıdaki mekânların hangisinde araĢtırma yapabilir? 

A) Tuz Hanı                     B) Ulu Camii 

C) Adıyaman Kalesi       D) Abu zer Gaffarı Türbesi 

 

* 

     

7 Türk Tarihinde Yolculuk 

Osmanlı toplumunda hoĢgörü ve 

birlikte yaĢama fikrinin önemine dayalı 

kanıtlar gösterir. 

 

3. Günümüzde Balkanlarda dolma, kebap, pide, helva ve baklava gibi Türk 

yemek kültürüne ait birçok unsuru görmek mümkündür. 

Verilen bilgilerle aĢağıdakilerden hangisi arasında bir bağlantı 

kurulamaz? 
A) Osmanlı‟nın Balkanları kültürel yönden etkilemesi 

B) Balkanlarda uygulanan yerleĢtirme politikasının baĢarıya ulaĢması 

C) Yerel halkın kendi kültürlerini tamamen terk etmesi 

D) Balkanlarda günümüzde de Türk varlığının devam etmesi 

  

* 

    

5 Adım Adım Türkiye 
Ülkemizin çeĢitli yerlerindeki kültürel 

özelliklere örnekler verir. 

4. Anadolu’nun zengin bir kültürel mirasa sahip olmasının en önemli 

nedeni aĢağıdakilerden hangisidir?  

A)  Coğrafi konumunun farklılığı                             

B)  Üç tarafının denizlerle çevrili olması 

C) Önemli birçok farklı medeniyete ev sahipliği yapması                            

D)  Ġpek yolu üzerinde yer alması 

 

 

 *     
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7 
Türk Tarihinde Yolculuk 

Osmanlı- Avrupa iliĢkileri 

çerçevesinde kültür, sanat ve estetik 

anlayıĢındaki etkileĢimi fark eder. 

 

  

5.    I. Ġstanbul‟da kütüphanelerin açılması 

       II. Yabancı eserlerin Türkçeye çevrilmesi 

       III. Yalova da kâğıt fabrikasının açılması 

Yukarıdakilerden hangileri Lale Devri’nde kültürel hayatın 

canlandırılması amacıyla yapılan faaliyetlerdendir? 

A) I,II ve III      B) Yalnız II       C) Yalnız III    D) Yalnız I 

 

* 

     

7 Ülkeler Arası Köprüler 

DüĢünce, sanat ve edebiyat 

ürünlerinin, doğal varlıkların ve tarihi 

çevrelerin ortak miras öğesi olarak 

yaĢatılmasında insanlığın 

sorumluluğunun farkına varır. 

 

6. Kültürel varlıklar açısından zenginlikleri ve güzellikleri olan bir bölgeye, 

bir grup insan yerleĢiyor. Zamanla bölge, önemli bir ticaret merkezi oluyor. 

Bunların sonucunda bölgede büyük bir sanayileĢme yaĢanıyor. Yeni binalar 

ve iĢ merkezleri inĢa edilirken eski dönemlere ait birçok bina yıkılıyor. 

Yukarıdaki durum devam ettiğinde bölgede yaĢanacak olası kayıpların 

hangi alanda olabileceği söylenebilir? 

A)  Kültür                     B)  Eğitim 

C)  Ticaret                    D)  Yiyecek 

   *   

5 Adım Adım Türkiye 

Çevresindeki ve ülkemizin çeĢitli 

yerlerindeki doğal varlıklar ile tarihî 

mekânları, nesneleri ve yapıtları tanır 

7. Adıyaman ili eski bir yerleĢim yeri olduğu için, Adıyaman‟da çok eski 

yapılara rastlamak mümkündür. Bu yapılardan biri de camilerimizdir. 

AĢağıdaki camilerden hangisi Adıyaman’da bulunan tarihi camilerden 

biri değildir? 

A) Kab  Camii                         B) Sultan Ahmet Camii 

 C) Yenipınar Camii                D) Ulu Camii   

*      

6 Elektronik Yüzyıl 

Sosyal bilimlerdeki çalıĢma ve 

bulgulardan hareketle sosyal 

bilimlerin toplum hayatına etkisine 

örnekler verir. 

 

8.  Bir bölgenin kültürel yapısı hakkında araĢtırma yapmayı planlayan bir 

ekip, sağlıklı sonuçlara ulaĢabilmek için, aĢağıdakilerden hangi yaklaĢımı 

detaylı bir Ģekilde incelemesi gerekmektedir? 

A) Çevrede yer alan fabrikaları 

B) Çevrenin ulaĢım ağını 

C) Çevrenin tahıl ürünlerini 

D) Çevredeki kültür varlıklarını ve müzeleri 

  

* 

    

5 Adım Adım Türkiye 

Türkiye Selçukluları döneminde 

Türklerin siyasal mücadeleleri ve 

kültürel faaliyetlerinin Anadolu‟nun 

TürkleĢme sürecine katkılarını 

değerlendirir. 

9. Anadolu Türk beylikleri kuruldukları yerlerde cami, medrese, kümbet, türbe, 

kervansaray gibi mimari eserler yaptılar. 

Yukarıda Anadolu beyliklerinin hangi alandaki etkinliği vurgulanmıĢtır? 
A) Bayındırlık               B) Yönetim 

C)   Eğitim                    D) Askerlik 

 *     

5 Hepimizin Dünyası 
Ortak mirasın tanınmasında turizmin 

yerini fark eder. 

10. YurtdıĢından Nemrut dağını gezmeye gelen  turist hangi amaçla gelmiĢ 

olamaz?         
 A) GüneĢin doğuĢunu ve batıĢını izlemek 

 B) Kral I. Antiochos‟a ait tümülüsü(mezar-anıt) görmek 

 C) Tanrı heykellerini görmek 

 D) Dağ keçilerini izlemek 

*      
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5 Adım Adım Türkiye 

Çevresindeki ve ülkemizin çeĢitli 

yerlerindeki doğal varlıklar ile tarihî 

mekânları, nesneleri ve yapıtları tanır. 

 

11. I. Kommagene krallığının beĢ büyük antik kentinden biridir. 

        II. Bu kentte en önemli kalıntılar kaya mezarlarıdır. 

        III. Kayalıklar içine oyularak yapılmıĢ oda mezarlar harika bir görünüm 

oluĢturmaktadır. 

Yukarıda verilen bilgiler Adıyaman’da bulunan hangi antik kente aittir? 

A) Efes antik kenti                    B) Aspendos antik kenti 

C) Perre ( Pirin ) antik kenti     D) Zeugma antik kenti 

*      

5 Adım Adım Türkiye 
Çevresindeki ve ülkemizin çeĢitli 

yerlerindeki doğal varlıklar ile tarihî 

mekânları, nesneleri ve yapıtları tanır. 

12. AĢağıda verilen tarihi yerlerden hangisi Kommagene uygarlığına ait 

değildir? 

A) Ulu Camii  B) Arsemia ören yeri C) Nemrut Dağı    D) Perre antik kenti 

*      

7 Ülkeler Arası Köprüler 

DüĢünce, sanat ve edebiyat ürünlerinin, 

doğal varlıkların ve tarihi çevrelerin 

ortak miras öğesi olarak yaĢatılmasında 

insanlığın sorumluluğunun farkına 

varır. 

13.AĢağıdakilerden hangisi Adıyaman müzesinin görevlerinden biri 

değildir? 

A) Adıyaman‟daki tarihi eserleri yer altından çıkarmak    

B) Öğrencilere Adıyaman‟ın kültürel mirasını fark ettirmek için çalıĢmalar 

yapmak    

C) Çıkarılan tarihi eserleri gelecek nesillere ulaĢtırmak için korumak 

D) Çıkarılan tarihi eserleri büyük müzelere göndermek 

 *     

7 Ülkeler Arası Köprüler 

DüĢünce, sanat ve edebiyat ürünlerinin, 

doğal varlıkların ve tarihi çevrelerin 

ortak miras öğesi olarak yaĢatılmasında 

insanlığın sorumluluğunun farkına 

varır. 

14. Tarihsel değere sahip eserlerimizin gelecek kuĢaklara aktarılabilmesi 

için aĢağıdaki etkinliklerden hangisine daha fazla önem verilmelidir? 

A) Tarihi eser kaçakçılığının önlenmesi 

B)  Tarihi eserlerin satılması 

C)  Tarihi eserlerin kiralanması 

D)  Tarihi eserlerin boyanması 

 *     

6 Yeryüzünde YaĢam 

Anadolu ve Mezopotamya‟da 

yaĢamıĢ ilk uygarlıkların yerleĢme ve 

ekonomik faaliyetleri ile sosyal 

yapıları arasındaki etkileĢimi fark 

eder. 

15. Perre ( Pirin ) antik kenti hakkında araĢtırma yapan Ahmet Bey, tarihi 

kaynaklarda Perre suyunun güzelliğini anlatan bölümlere rastlamıĢtır. 

Bugün hâlâ kullanılan suyun aktığı çeĢme aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) Urartu çeĢmesi         B) Sümer çeĢmesi 

C) Hitit çeĢmesi            D) Roma çeĢmesi 

*      

4 GeçmiĢimi Öğreniyorum Ailesi ve çevresindeki millî kültürü 

yansıtan öğeleri fark eder. 

16.  I.   Abu zer Gaffarı Türbesi 

       II.  Mahmud Ensari Türbesi 

       III. Samsat yolundaki Sahabe Mezarı  

Yukarıda verilen 3 mekânı ziyaret etmek için Adıyaman’a gelen turistler 

Adıyaman’ın kültürel mirasın hangi boyutunu merak etmiĢ olabilirler? 

A) Dini                                    B) Tarihi 

C) Arkeolojik                          D) Mimari 

 *     
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5 Hepimizin Dünyası 

ÇeĢitli ülkelerde bulunan ortak miras 

öğelerine örnekler verir. 

 

17.  

 

 

 

 

 

 

 

Yukarıda Osmanlıların Bulgaristan‟da yaptığı bazı eserlerin sayıları verilmiĢtir. 

Bunlara bakarak Osmanlı Devleti’nin Balkanlardaki ekonomik, sosyal ve 

kültürel faaliyetleri ile ilgili aĢağıdakilerden hangisi savunulamaz? 

A) Ġslamiyet‟in yayılmasına çalıĢtığı 

B) Hıristiyanlar arasında yaĢanan bütün sorunları çözüme kavuĢturduğu 

C) Eğitim- öğretim faaliyetlerine önem verdiği 

D) Halkın devlete bağlılığını arttıracak çalıĢmalar yaptığı 

Camii- mescit 2356 

Medrese- mektep 415 

Han- kervansaray 132 

Köprü 24 

ÇeĢme, saat kulesi, bedesten, 

hastane, kütüphane v.b 
75 

 *     

7 Ülkeler Arası Köprüler 

DüĢünce, sanat ve edebiyat 

ürünlerinin, doğal varlıkların ve tarihi 

çevrelerin ortak miras öğesi olarak 

yaĢatılmasında insanlığın 

sorumluluğunun farkına varır. 

18. I.Okullarda konu ile ilgili faaliyetlerin artırılması 

      II. Belediyelerin, bölgelerindeki kültürel mirasa ait eserler hakkında duyarlı 

olması 

      III. Kültürel mirasa ait eserlerin üzerlerinin kapatılması 

Kültürel mirasa ait eserlerin tanınması ve koruma bilincinin oluĢması 

açısından, yukarıdaki yaklaĢımların hangileri önem taĢımaktadır? 

 A)  I, II ve III    B) I, II    C) I,  III                       D)II,  III 

 *     

5 Adım Adım Türkiye 

Çevresindeki ve ülkemizin çeĢitli 

yerlerindeki doğal varlıklar ile tarihî 

mekânları, nesneleri ve yapıtları tanır. 

 

19. Adıyaman’daki saat kulesinin üzerinde yer alan kartal motifi 

aĢağıdaki hangi tarihi alandaki eserden esinlenerek yapılmıĢtır? 

A) Cendere Köprüsü             B) Perre kaya mezarları          

C) KarakuĢ Tepesi                 D)Ulu Camii 

*      

7 Türk Tarihinde Yolculuk 

Türkiye Selçukluları döneminde 

Türklerin siyasal mücadeleleri ve 

kültürel faaliyetlerinin Anadolu‟nun 

TürkleĢme sürecine katkılarını 

değerlendirir. 

20. Selçuklular ve Osmanlılar zamanında yoksul ve düĢkünlere ücretsiz olarak 

hizmet vermek üzere; darülacezeler, aĢevleri, hastaneler kurulmuĢ, bu 

kurumların giderlerini karĢılamak için vakıflar oluĢturulmuĢtur. 

Bu durum Türk devletlerinde aĢağıdakilerden hangisine önem verildiğinin 

göstergesidir? 

A) Askeri gücü arttırmaya                B) Mimari eserler yapmaya 

C) Devlet giderlerini azaltmaya       D) Sosyal yardımlaĢma ve dayanıĢmaya 

 

 

 

 

     * 
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6 Yeryüzünde YaĢam 

Anadolu ve Mezopotamya‟da yaĢamıĢ 

ilk uygarlıkların yerleĢme ve ekonomik 

faaliyetleri ile sosyal yapıları 

arasındaki etkileĢimi fark eder. 

 

21. UNESCO(BirleĢmiĢ Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu) Dünya 

kültür miras listesi içerisinde, Adıyaman’daki hangi eseri göstermiĢtir? 

A) Palanlı mağarası         

B) Nemrut Dağındaki Heykeller 

C) Ulu Camii 

D) Cendere Köprüsü  

*      

5 Adım Adım Türkiye 

Çevresindeki ve ülkemizin çeĢitli 

yerlerindeki doğal varlıklar ile tarihî 

mekânları, nesneleri ve yapıtları tanır. 

 

22. Nemrut dağı ören yeri hangi medeniyet tarafından inĢa edilmiĢtir? 
A) Kommagene Uygarlığı 

B) Sümerliler  

C) Mısır Uygarlığı   

D )Bergama Uygarlığı 

*      

7 Zaman Ġçinde Bilim 

Ġlk uygarlıkların bilimsel ve teknolojik 

geliĢmelere katkılarına örnekler verir. 

 

23.  I.Öğrenci: Ġlk uygarlıkların kullandıkları yazılarla ilgili araĢtırma yapmam 

gerekiyor. 

         II.Öğrenci: Nereden bilgi toplamayı düĢünüyorsun? 

         I.Öğrenci: …………………. 

Yukarıdaki konuĢmada, boĢ bırakılan yere aĢağıdakilerden hangisi gelir?   

A)  Adliyeden           B) Belediyeden 

C)  Müzeden           D) Milli Eğitimden 

 *     

5 Hepimizin Dünyası 

Ortak mirasın tanınmasında turizmin 

yerini fark eder. 

 

24. Nemrut Dağı ören yerine gezmeye giden biri aĢağıdaki tarihi 

yapılardan hangisiyle karĢılaĢmaz? 
A) Heykeller                     B) Anıt mezar 

C) Kitabeler                      D) Kervansaray 

*      

7 Zaman Ġçinde Bilim 

Ġlkyazı örneklerinden yola çıkarak 

yazının kullanım alanlarını ve bilgi 

aktarımındaki önemini fark eder. 

 

25. AĢağıdakilerden hangisi insanların bilgi birikimiyle ilgili mirasının 

aktarılmasında diğerleri kadar etkili olmamıĢtır? 

A) Barut                              B) Kâğıt 

C) Yazı                                D) Matbaa 

 *     

4 GeçmiĢimi Öğreniyorum 

Ailesi ve çevresindeki millî kültürü 

yansıtan öğeleri fark eder. 

 

26.  I. Geleneksel Giyim- KuĢam (bebek- çocuk giysisi, gelin giysisi, özel 

günlere has giysiler) 

II. Halk Edebiyatı (destanlar, efsaneler, masallar, atasözleri, ağıtlar, maniler) 

III. Mimari Eserler (köprü, hamam, çeĢme ) 

Yukarıdakilerden hangisi kültürümüze ait somut olmayan mirası (elle 

tutulmayan, dokunulmayan kültürel miras) içerisinde barındırır? 

A)  I        B)  II        C)  III                 D)  I ve II 

 

 

 

 

 

 *     
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4 Ġnsanlar ve Yönetim 
Kamu hizmetlerinin yürütülmesinde 

yerel yönetimlerin rolünü açıklar. 

 

27. Valilik, milli kültürümüzün yaĢatılması için bazı çalıĢmaların yapılması 

gerektiğine inanıyor. Özellikle, kültürel mirasa ait unsurların birçok yönden 

tahribata uğradığını ve bunun önüne geçilmesi için bilinçlendirmenin 

gerektiğini savunuyor. Konuyla ilgili olarak bazı kurumlarla iĢbirliği 

yapılması gerektiği düĢünülüyor. 

 Valilik aĢağıdaki kurumların hangisiyle çalıĢma yapma 

gereği duyar? 

  A) Bankalar               B) Eğitim-Öğretim Kurumları   

  C) Sağlık Kurumları          D) Türk Hava Kurumu 

 

 

 

 

 

 *     

5 Adım Adım Türkiye 

Çevresindeki ve ülkemizin çeĢitli 

yerlerindeki doğal varlıklar ile tarihî 

mekânları, nesneleri ve yapıtları tanır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28, 29. ve 30. soruları yukarıda verilen Adıyaman iline ait haritaya göre 

cevaplayınız. 

 

 

 

 *     

5 Adım Adım Türkiye 

Çevresindeki ve ülkemizin çeĢitli 

yerlerindeki doğal varlıklar ile tarihî 

mekânları, nesneleri ve yapıtları tanır. 

 

 

 

 

 

 *     

5 Adım Adım Türkiye 

Çevresindeki ve ülkemizin çeĢitli 

yerlerindeki doğal varlıklar ile tarihî 

mekânları, nesneleri ve yapıtları tanır. 

 

 *     
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28. Yukarıdaki haritanın hangi amaçla çizildiğini açıklayan seçenek 

aĢağıdakilerden hangisidir? 

      A) Adıyaman il sınırlarını gösteren bir haritadır.  

      B) Adıyaman‟ın turizm özelliklerini gösteren bir haritadır. 

      C) Adıyaman‟daki ekonomik faaliyetleri gösteren bir haritadır. 

      D) Adıyaman‟ın yollarını gösteren bir haritadır. 

 

29. AĢağıdakilerden hangisi yukarıdaki haritadan çıkarılabilecek bir 

sonuç değildir? 

        A) Adıyaman turizm potansiyeline sahip bir ildir.  

        B) Adıyaman‟ın ekonomisi hayvancılığa dayalıdır.  

        C) Adıyaman‟da geçmiĢi aydınlatan önemli tarihi yerler vardır. 

        D) Adıyaman‟ın birçok tarihi yerine ulaĢım yapılabilmektedir.   

 

30. Yukarıdaki haritada numaralandırılan tarihi yerler aĢağıdaki 

seçeneğin hangisinde doğru olarak verilmiĢtir? 

 

  

 

A)  Nemrut Dağ        Malabadi Köprüsü             Perre Antik Kenti 

B)  Arsemia               Malabadi Köprüsü             Besni Ören Yeri 

C)  Arsemia               Cendere Köprüsü               Perre Antik Kenti 

D)  Nemrut Dağı       Cendere Köprüsü               Besni Ören Yeri 
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ÖZGEÇMĠġ 

Yazar Adıyaman Merkez‟e bağlı Uzunpınar köyünde doğdu. Ġlk, orta ve lise 

öğrenimini Adıyaman‟da, yüksek öğrenimini Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi 

Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Anabilim Dalı‟nda tamamladı. Yüksek 

lisans öğrenimini Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde yaptı. Halen 

Adıyaman Merkez Akpınar Ġlköğretim Okulunda sosyal bilgiler öğretmeni olarak 

görev yapmaktadır.   


