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Özet
Lise ö rencilerinin tarih dersinin amaçlar hakk ndaki dü ünceleri, bu dersin i leni i ve ö rencilerin
tarih dersine yönelik görü lerini ortaya koymas aç s ndan önemlidir. Ülkemizde lise ö rencilerinin tarih
dersinin amaçlar na yönelik görü leri hakk ndaki çal malar n say s n n s n rl oldu u bilinmektedir. Bu
çerçevede, ülkemizdeki lise ö rencilerine göre tarih dersinin amaçlar n ortaya koyacak bir çal man n faydal
olabilece i dü ünülerek bu ara t rma gerçekle tirilmi tir. Çal man n amac , lise ö rencilerinin tarih dersinin
amaçlar na yönelik görü lerini ortaya koymakt r. Ara t rma, Trabzon ilindeki 10 liseden 466 son s n f
ö rencisiyle gerçekle tirilmi

olup çal mada veri toplama arac

sonuçlar ndan elde edilen verilerin

olarak anket kullan lm t r. Anket

alt nda, lise ö rencilerinin büyük ço unlu unun tarih dersinin

amaçlar n geçmi i ö renme ve geçmi ten ders alma olarak alg lad klar ve bu alanda dünyada meydana gelen
geli melerden haberdar olmad klar anla lmaktad r.
Anahtar sözcükler: Tarih ö retimi, tarih dersinin amaçlar , ö renci görü leri.
Abstract
High school students’ opinions concerning objectives of the history course are important as they give
information about how history course is taught in high schools and what the students think about this course. It
is known that in Turkey, research regarding the opinions of high school students about objectives of history
lesson is limited. Considering this, it is thought that conducting a research regarding the objectives of history
course for high school students would be beneficial. The aim is to point out the opinions of high school students
about the objectives of the history course. The research was conducted in 10 high schools with 466 twelfth grade
students and to collect data questionnaire was used. In the light of the data analyzed, it is understood that the
objectives of Turkish Course is perceived by the students as getting information about and learn from the past
and that they are unaware of the developments occur in the world concerning the course mentioned.
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Tarih ö retimiyle ö rencilerde ne tür davran
tart malar, bu alanda yap lan deneysel çal malar n

de i ikli i meydana getirilmesi gerekti i ile ilgili
alt nda, 1960’lar n sonuna do ru h z kazanm t r

(Phillips, 1996). A rl kl olarak ngiltere merkezli yap lan çal ma ve tart malar, tarih ö retiminin yöntem,
teknik ve e itimsel amaçlar nda yeniden yap lanmaya yol açm t r. Özellikle, tarih dersleriyle ö rencilere
kazand r lacak niteliklerle ilgili çal malar, B. S. Bloom’un 1956 y l nda e itimin amaçlar yla ilgili olarak
yapt

tasniflemeden etkilenmi tir. Bloom Taksonomisi diye tan mlanan tasniflemenin tarih ö retimindeki

etkisini, 1971 y l nda Coltham ve Fines’ n ortaya koymu oldu u, ‘Tarih Ö retiminin E itimsel Amaçlar ’ isimli
eserde görmek mümkündür (Husbands, 1996). Tarih ö retimi aç s ndan bir dönüm noktas olma özelli i ta yan
bu çal ma, ‘tarih ö retimine kar

tutumlar’, ‘tarih ö retiminin niteli i’, ‘beceri ve yetenekler’ ve ‘ö retimin

e itimsel sonuçlar ’ gibi dört ana k s mdan olu maktayd (Coltham ve Fines, 1971; Safran, 1993). Eserde ‘beceri
ve yetenekler’ alt ba l

alt nda, tarih ö retimi arac l

yla ö rencilere kazand r lmas mümkün olan, toplam on

beceri ve nitelik aç klanm t . Bunlar, ‘sözcük edinme’, ‘referans becerisi’, ‘ezberleme’, ‘kavrama’, ‘çeviri’,
‘analiz’, ‘de er biçme’, ‘sentez’, ‘karar ve de erlendirme’ ve ‘ileti im’ becerileriydi (Coltham ve Fines, 1971;
Safran, 1993). Ö retimin e itimsel amaçlar k sm nda ise, ‘tarih derslerinde anlay -sezme’, ‘de erler bilgisi’ ve
‘mant kl yarg lamadan’ bahsedilmekteydi (Coltham ve Fines, 1971; Safran, 1993). Bu eserle beraber, geleneksel
tarih ö retimi anlay n n d na ç k larak yeni e itimsel amaçlar ortaya konmu tur.
Ekonomik ve teknolojik aç dan geli mi ülkelerde tarih ö retiminin e itimsel amaçlar nda meydana
gelen de i im, dünyan n geri kalan k sm na çok fazla yans mam t r. Bu çerçevede, geçmi ve geçmi in bilimsel
bir yakla mla yeniden yarat lmas olarak tan mlanan tarihin (Tosh, 1997), ö rencilere ne tür beceri ve tutumlar
kazand rmas gerekti ine dair dünyada farkl anlay lar olu mu tur (Demircio lu, 2005). Bu anlay lardan ilki,
tarihin gelenekçi bir yakla m do rultusunda, vatanda l k ve kimlik aktar m amac yla ö retilmesidir. Bu
yakla mla ö rencilere geçmi in bilgisi ö retilerek, tarihini, toplumunu, de erlerini, kültürünü tan yan ve
benimseyen iyi vatanda lar n yeti tirilmesi hedeflenmektedir. Buna ilaveten, geçmi in bilgisi ö retilirken içinde
ya an lan toplumun kimli i ö renciye aktar lmaya çal larak ö rencinin kimlik geli imine de yard mc
olunmaktad r.
Tarih ö retiminde kabul gören ikinci yakla m ise, ö rencilere bilimsel bak

aç s ve üst düzey

dü ünme beceri ve niteliklerinin kazand r lmas esas na dayanan yakla md r. Bu yakla mla ö rencilere, bir
tarihçinin tarihsel bilgiyi nas l üretti i ö retilmeye çal l r. Ba ka bir deyi le, tarihçinin tarihsel bilgiyi ortaya
koyarken kulland

bilimsel yakla m ve dü ünme sistemati i, tarih dersleri arac l

bilgisini ö renmenin yan nda, var olan tarihsel bilginin ortaya konu

yla kazand r l r. Geçmi in

eklini görme ans na sahip olan ö renci,

bilimsel, analitik ve yarat c dü ünme yeteneklerini geli tirmeye yöneltilir. Totaliter rejimlere sahip olan
ülkelerde, tarih, gelenekçi bir anlay la ö retilirken, demokratik ve teknolojik aç dan geli mi ülkelerin her iki
yakla m birle tirip uygulama e iliminde oldu u görülmektedir.
Tarih ö retiminin amaçlar yla ilgili olarak yukar da ortaya konan iki temel yakla ma ilaveten Dilek
(2001), tarih ö retiminin amaçlar n üç temel kategoride toplam t r. Bunlar; ö rencinin ki isel geli imi için tarih
ö retimi, kültürel miras n aktar m olarak tarih ö retimi ve vatanda l k e itiminin arac olarak tarih ö retimidir.

Bu yakla mlardan kültürel miras n aktar m ve vatanda l k aktar m olarak tarih ö retiminin yukar da aç klanan
geleneksel tarih ö retimiyle örtü tü ü görülmektedir. Buna kar n, ki isel geli im olarak tarih ö retiminde ise,
ö rencilere bilimsel ve üst düzey dü ünme becerilerini kazand rmay hedefleyen tarih ö retim anlay
dayand

esas na

anla lmaktad r.
Yukar daki yakla mlar do rultusunda, tarihin neden ö retilmesi gerekti ine dair de i ik amaçlar ortaya

konmu ve alan n amaçlar zaman içinde çe itlendirilerek zenginle tirilmi tir. Geçen yüzy lda geli mi ülkelerde,
özellikle ngiltere’de yeni tarih ö retimi ad yla ortaya ç kan ve ö rencilere tarihçilerin kulland

bilimsel bak

aç s n kazand rmay temel alan anlay la ön plana ç kan amaçlar n bir k sm a a daki gibidir:
•

Ö rencilerde Ho'görü Anlay,',n,n Geli'imi çin Tarih Ö retimi: Tarih ö retimiyle, tarihsel süreç
içinde farkl l klar n nas l olu tu u ö retilebilir. Buna ilaveten, günümüzdeki toplumsal ve kültürel
farkl l klar n bir zenginlik oldu u ve farkl l klar kar s nda ho görülü olunmas n n gereklili i ö renciye
benimsetilebilir (DES, 1985).

•

nsan Haklar,na Duyarl, Bireylerin Yeti'tirilmesi çin Tarih Ö retimi: Tarihsel hikâyeler ve
olaylar yoluyla, insan haklar n n geli im ve önemi ö rencilere anlat labilir. Bu çerçevede, de i ik
kültürel ve dinî anlay lar n nas l olu tu unu ve insan haklar n n geli imini ö renen ö renciler, farkl
görü ve anlay lara sayg duymay da ö renebilirler.

•

Bilimsel ve Mant,ksal Dü'ünebilme Yetene i Kazand,rmak çin Tarih Ö retimi: Tarih, tarihsel
bilginin sorgulanmas anlay yla ö retildi i zaman, ‘analiz’, ‘karar verme’, ‘mukayese ve muhakeme
yetene i’ kazand r r (DES, 1990). Buna ilaveten, bu tarz bir ö retim yakla m , ö rencilerin, ba ms z
ve ele tirel dü ünebilme yetene ini geli tirir. Ba ka bir deyi le, tarihçinin bilgi üretme yöntemini
ö renen ö renciler, bir tarihçi gibi bilimsel ve analitik dü ünebilme ans na sahip olabilirler.

•

Ça ,m,zdaki Sosyal, Siyasal ve Ekonomik Sorunlar,n Nedenlerinin Anla',lmas,
Ö retimi: Tarih ö retimi arac l

çin Tarih

yla ö renciler; ça m zdaki sosyal, siyasal ve ekonomik sorunlar n

nedenlerini ara t rma ve anlama ans na sahip olabilirler.
•

Günümüzü Daha

yi Anlamak ve Yorumlamak

çin

htiyaç Duyulan Temel Kavramlar,n

Ö renilmesi çin Tarih Ö retimi: Ö renciler, tarih ö retimi arac l

yla, ‘de i im’, ‘süreklilik’,

‘sebep’, ‘sonuç’, ‘ileti im’, ‘güç’, ‘ihtilaf’, ‘anla ma’, ‘benzerlik’, ‘farkl l k’, ‘Kapitalizm’, ‘Marksizm’
ve di er temel kavramlarla, geçmi in ve günümüzün nas l olu tu unu daha iyi ö renebilirler (Farmer ve
Knight, 1995).
•

Toplumu Daha yi Tan,mak çin Tarih Ö retimi: Tarih ö retimiyle toplumsal yap n n olu mas nda
etkili olan faktörler ve toplumlar n nas l olu tu u ö retilebilir (DES, 1985).

•

Bo' Zamanlar,n De erlendirilmesi ve Ho' Vakit Geçirilmesi çin Tarih Ö retimi: Tarih ö retimi,
tarihî romanlar n ve hikâyelerin okunmas n n yan nda, tarihî alanlara yap lacak ziyaretler arac l
ö rencilerin bo

zamanlar n

yla

de erlendirmelerine yard m eder ve olumlu ki ilik özellikleri

kazanmalar na zemin haz rlayabilir (Nichol, 1984).
•

Demokratik Bak,' Aç,s, Kazand,rabilmek çin Tarih Ö retimi: Tarih ö retimiyle, demokratik
sistemin nas l geli ti i ö retilebilir. Buna ilaveten, demokrasinin geli im a amalar nda, ne tür mücadele

ve fedakârl klar n yap ld

ve demokratik sistemin neden korunmas gerekti i konusunda ö renciler

bilinçlendirilebilirler.
•

Empatik Bir Bak,' Aç,s, Kazand,rmak çin Tarih Ö retimi: Tarih ö retimi empatik bir bak aç s
sa layarak farkl zaman ve mekânlarda insanlar daha iyi anlamam za yard m edebilir.

•

Dili Ö renme ve Kullanma Becerisi çin Tarih Ö retimi: Tarih ö retimi, okuma, anlama ve yazma
becerilerini geli tirebilir. Tarihî metinler çerçevesince, metnin amac , yazar n vermek istedi i mesaj ve
metnin yaz l

tarz n kavrayabilen ö renciler, dili daha etkili kullanabilirler. Buna ilaveten, yaz l

ödevler yoluyla belirli tarihsel olaylar n kaleme al nmas yazma becerilerini geli tirebilir (Nichol,
1984).
•

De i'im ve Süreklili in Ya'am, Nas,l Etkiledi ini Ö renebilmek çin Tarih Ö retimi: Tarih
ö retimine yüklenen en önemli görevlerden birisi, tarihsel süreç içindeki de i imin ö retilmesidir.
De i imin nas l meydana geldi i, günümüze etkilerinin neler oldu u ve toplum ya am n nas l
etkiledi ini ö renen ö renciler, çevrelerini daha rahat anlama ans na sahip olabilirler.

•

Ö rencilere Deneyim Sa lamak çin Tarih Ö retimi: Tarih ö retimi, ö rencilerin günümüzü
anlamalar na yard m ederek onlar hayata haz rlar (DES, 1985).
Yeni tarih ö retimi anlay na göre tarih ö retimiyle ö rencilere kazand r lmas hedeflenen yukar daki

amaçlara ilaveten, tarih ö retiminin geleneksel amaçlar da bulunmaktad r. Bu amaçlar n bir k sm a a daki gibi
s ralanabilir:
•

Ahlaki Geli'im çin Tarih Ö retimi: Tarih ö retimi, tarihsel olaylardaki ahlaksal tema ve konular n
ö retilmesi yoluyla, ö rencilerin ahlaki geli imlerine katk sa layabilir (Southgate, 1997; Safran, 1997).

•

Uygarl,klar,n, De erlerin ve Kültürün Nas,l Geli'ti ini Ö renmek çin Tarih Ö retimi: Tarih
ö retimiyle, içinde ya an lan toplumun de er sistemi, kültür ve uygarl

n n nas l geli ti i, var olan

de erler ve kültürel yap n n geli iminde etkili olan faktörlerin neler oldu u ö retilebilir.
•

Millî Kimlik Geli'imi ve yi Vatanda' Yeti'tirmek çin Tarih Ö retimi: Tarih ö retimiyle, millî
kimlik ve benlik geli imini sa laman n yan nda, kanunlara sayg l iyi vatanda lar n yeti tirilmesi de
mümkündür (Nichol, 1984).

•

Mevcut deolojik Yap,n,n Ö rencilere Benimsetilmesi çin Tarih Ö retimi: Tarih ö retimiyle,
mevcut ideolojik yap y benimseyen ö rencilerin yeti tirilmesi mümkündür (Southgate, 1997).

•

Geçmi' Hakk,nda Sa l,kl, Bilgilenmek çin Tarih Ö retimi: Tarih ö retimi arac l

yla, ö rencilere

geçmi hakk nda farkl bilgiler sunabiliriz. Bu i lem yap l rken, hangi bilgilerin sa l kl oldu u
konusunda ö rencilerin bilgilendirilmesi mümkündür (Safran, 1997).
•

Geçmi', Bugün ve Gelecek Ba lant,s,n, Kurabilmek

çin Tarih Ö retimi: Tarih ö retimi

ö rencilere, geçmi , bugün ve gelecek aras nda ba lant kurabilme becerisini kazand rabilir (Do anay,
2003).
•

Geçmi'ten Ders Almak çin Tarih Ö retimi: Tarih ö retimi arac l

yla ö renciler, geçmi teki

olaylar n meydana geli sebeplerini görme ve farkl olaylar n ne tür sonuçlar do urdu unu ö renme
ans na sahip olabilirler. Bu çerçevede ö renciler, geçmi ten nas l ders al nabilece ini ö renebilirler.

Ö rencilere bilimsel dü ünme becerilerini kazand rmay merkeze alan yeni tarih ö retimi anlay na
dayanan amaçlar n bir k sm n , teknolojik ve demokratik aç dan geli mi ülkelerin tarih ö retim programlar nda
görmek mümkündür. Geli mi ülkelerin tarih ö retim programlar nda meydana gelen de i im, ülkemizin
müfredat program na yeterince yans mam t r. Özellikle yeni tarih ö retim anlay yla ön plana ç kan, bilimsel
ve mant ksal dü ünebilme, empatik ve demokratik bak
program m z n amaçlar aras nda yer almad

aç s na sahip olabilme gibi amaçlar n tarih müfredat

görülmektedir. Ülkemizdeki Lise Tarih Müfredat Program

incelendi i zaman, sekiz genel amaç do rultusunda tarih ö retiminin gerçekle tirilmeye çal ld

görülür. Bu

genel amaçlar n ilk üçü, kültürle alakal olup; ö rencilerin kültür dünyalar hakk ndaki meraklar n gidermek,
kültür farkl l klar n n nas l olu tu unu kavratmak ve kültür ve medeniyetlerin farkl l

n ö reterek fikirleri

sorgulama, görelilik mefhumunu kavrama, tenkit zihniyetini ve evrenseli ö rencilere kazand rma gibi
amaçlardan olu maktad r (MEB, 1993). Dört, be ve sekizinci amaçlarda, geçmi ve ça da nesillerle ortakl k
duygusu kazand rma, dünyay daha iyi tan ma ve toplumda sorumlu bir rol oynama imkân sa lama, ö rencilere
millî kimli in nas l olu tu unu kavratmak gibi toplumuyla uyumlu, rolünü bilen ve millî kimli e sahip bireylerin
yeti tirilmesi amaçlanmaktad r (MEB, 1993). Programdaki alt nc ve yedinci amaçlarda ise, asliyi ar ziden,
sürekliyi geçiciden ay rabilme yetene i ve zaman anlay

kazand rma gibi tarihsel süreç içindeki de i imin ve

zaman kavram n n ö rencilere kazand r lmas hedeflenmektedir (MEB, 1993).
Geçen asr n son çeyre inde, tarih ö retimi alan nda meydana gelen de i im ve geli meler incelendi i
zaman, tarih müfredat program m z n genel amaçlar n n zenginle tirilmesinin gereklili i ortaya ç kar. Özellikle,
geçmi i ve bugünü yorumlayabilen, demokratik ve empatik bir bak

aç s na sahip, insan haklar na sayg l ,

bilimsel ve mant kl dü ünebilen bireylerin yeti tirilebilmesi için, tarih müfredat program n n genel amaçlar n n,
günün artlar na uygun hâle getirilmesi gerekmektedir.
Tarih ö retimiyle hedeflenen davran
kar

de i ikliklerinin olu abilmesi için, ö rencilerin, tarih dersine

olumlu bir tutuma sahip olmalar n n yan nda, dersin amaç ve hedeflerinden haberli olmalar da

gerekmektedir. Ö rencilerin derse kar

olan tutum ve inançlar , dersin e itimsel amaçlar n n ö renciye

kazand r lmas nda önemli rol oynamaktad r. Bu çerçevede, ülkemizde, ö rencilerin tarih dersinin e itimsel
amaçlar na yönelik görü lerini ortaya koyan, çok fazla çal man n olmad

anla lmaktad r. Bu konuyla ilgili

yap lan iki farkl çal man n ilki, Safran (1993) taraf ndan Ankara ili dâhilinde 120 lise ö rencisiyle
gerçekle tirilmi tir. ‘Lise Ö retmen ve Ö rencilerine Göre Tarih Dersinin Amaçlar ’ isimli bu ara t rma sonucu,
tarih dersinin amaçlar yla ilgili olarak lise ö rencilerinin verdi i cevaplar dokuz maddede toplanm t r. Verilen
cevaplar incelendi i zaman, ö rencilerin gözünde tarih dersinin en önemli ilk üç amac
edilmi tir: ‘‘Geçmi te yapt

u ekilde ifade

m z hatalara tekrar dü memek, Geçmi i ö renme ... [ve] kendi kimli imizi nereden

geldi imizi ö renmek için’’ tarih ö retimi (Safran, 1993). Ara t rmaya göre, çal maya dâhil olan lise
ö rencileri, tarih dersini neden ö rendikleri konusunda yeterli bilgiye sahip de illerdi.
Ülkemizde lise ö rencilerinin tarih ö retiminin amaçlar na yönelik görü lerini ortaya koyan di er bir
çal ma, Körber Vakf taraf ndan, Gençlerin Tarih Bilinci Üzerine Kar la t rmal Avrupa Projesi ad yla 30 ayr
ülkede 32 bin ö renciyle gerçekle tirilen çal man n bir parças olarak yürütülmü tür (Tekeli, 1998). Nisan
1995’te gerçekle tirilen anket çal mas na, 15 farkl ilde bulunan 35 liseden 1231 ö renci kat lm t r (Tekeli,

1998). Elde edilen veriler neticesinde, lise ö rencilerine göre, Türk Tarihini ö renmenin en önemli üç gerekçesi
u

ekilde s ralanm t r (Tekeli, 1998:196): ‘Dünü ve Bugünü Anlay p Gelece i Yönlendirebilmek …,

Geleneklerimizi, Geçmi imizi, Dinimizi Ö renmek …, 9nsan ve Toplumun Geli imini ve De i imini Anlamak …’.
Lise ö rencilerimizin Türk Tarihi ö retiminin gereklili i konusunda ortaya koyduklar görü lerin, Safran’ n
(1993) çal mas n n sonuçlar yla örtü tü ü görülmektedir. Her iki çal mada ö renciler, tarih ö renmenin en
önemli amac n n geçmi i ö renmek oldu u vurgusunu yapm lard r.
Lise ö rencilerinin tarih dersinin amaçlar na yönelik görü leriyle ilgili yukar da aç klanan çal malara
ilaveten, iki binli y llar n ba nda farkl bir il ve örneklem grubuyla yap lacak çal man n faydal olabilece i
dü ünülerek, bu çal ma gerçekle tirilmi tir.
Ara't,rman,n Amac,:
Çal man n amac , Trabzon ili dâhilindeki lise son s n f ö rencilerinin tarih dersinin amaçlar na yönelik
görü lerini ortaya koymakt r.
Bu do rultuda a a daki sorulara cevap aranm t r:
•

Lise ö rencilerinin, tarih dersinin amaçlar na yönelik görü leri nelerdir?

•

Lise ö rencilerinin, tarih dersinin amaçlar na yönelik görü leri, tarih müfredat program n n genel
amaçlar yla ne derece örtü mektedir?

•

Lise ö rencilerinin, tarih dersinin amaçlar na yönelik görü leri, tarih ö retiminin ça da amaçlar yla ne
derece örtü mektedir?

•

Ülkemizdeki tarih müfredat program n n genel amaçlar , geli mi ülkelerdeki tarih ö retimi amaçlar yla
örtü mekte midir?
Yöntem
Lise ö rencilerinin, tarih dersinin e itimsel amaçlar na yönelik görü lerini ortaya koymak amac yla

betimsel tarama modeli (Survey) kullan lm t r (Cohen ve Manion, 1997).
Evren:
Çal man n evrenini, 2003 E itim ve Ö retim Y l nda Trabzon ilindeki liselerin son s n f na devam
eden ö renciler olu turmaktad r.
Örneklem:
Çal man n örneklemini, Trabzon ili dâhilinde bulunan on lisenin son s n f ö rencileri olu turmaktad r.
Bu liseler, seçkisiz örnekleme göre seçilmi olup, örneklemde, il merkezinden üç, ilçelerden alt ve beldelerden
bir lise bulunmaktad r. Örneklem seçiminde farkl sosyo-ekonomik düzeyleri temsil etti i kabul edilen okullar
ara t rma grubuna dâhil edilmi tir (Sproull, 1988).

Veri Toplama Arac, ve Geli'tirilmesi:
Lise son s n f ö rencilerinin, tarih dersinin e itimsel amaçlar na dair görü lerini ve tarih derslerinde
kullan lan yöntem ve etkinlikleri tespit etmek amac yla, aç k ve kapal uçlu sorular ihtiva eden ve toplam üç
bölümden olu an bir anket formu geli tirilmi tir. Anketin ilk k sm , ö rencilerin kimlik bilgileri ve ö renim
görmü olduklar

ubelerle ilgili sorulardan olu maktad r. kinci k s mda, ö rencilerin tarih dersine kar

tutumlar ve bu alan n e itimsel amaçlar sorgulanmaktad r. Anketin üçüncü k sm ise, tarih derslerinde
kullan lan yöntem ve yakla mlar ortaya koymak amac yla haz rlanm

sorulardan olu maktad r. Anket

formunun pilot çal mas , on be lise son s n f ö rencisiyle yap lm olup, bu ö renciler daha sonra yap lan as l
çal maya dahil edilmemi lerdir.
Verilerin Toplanmas,:
Çal ma yap lacak liselerin belirlenmesini takiben, 2003 y l n n Ekim ve Kas m aylar nda Trabzon ili
dâhilindeki liselerde anket çal mas gerçekle tirilmi tir.
Verilerin Analizi:
Verilerin analizi a amas nda, üç bölümden olu an anketin ilk iki k sm kullan lm t r. Anketin ilk k sm
ö renciler hakk ndaki demografik bilgileri elde etmeyi amaçlarken, ikinci k s m ise, ö rencilerin tarih
ö retiminin amaçlar na yönelik görü lerini ortaya koymak amac yla haz rlanan sorular içermektedir. Analiz
a amas nda, Sosyal Bilimler statistik Program (SPSS-Social Science Statistic Program) kullan lm t r. Verilerin
kategorilere ayr lmas n takiben, SPSS program yla frekans ve yüzdeler bulunmu ve veriler tablolar hâlinde
sunulmu tur.
Bulgular ve Yorum:
Tablo 1’de görüldü ü üzere, çal maya 269’u erkek, 196’s k z olmak üzere toplam 466 lise son s n f
ö rencisi kat lm t r. Erkek ö rencilerin kat l m yüzdesi 57,8 iken, k z ö rencilerin kat l m yüzdesi 42,2’dir.
Tablo 1: Çal,'maya Kat,lan Ö rencilerin Cinsiyetini Gösteren Tablo
Cinsiyet
Erkek
Kz
Cevaps z
Toplam

Frekans
269
196
1
466

Ara t rmaya dahil olan 466 lise ö rencinin bulunduklar

Yüzde
57,8
42,2
100

ubeler incelendi i zaman, Tablo 2’de

görüldü ü üzere, en fazla kat l m n oldu u ube 277 (% 59,7) ö renciyle Sosyal Bilimler Nubesidir. Buna kar n,
çal maya en az kat l m, 22 (% 4,7) ö renciyle Yabanc Dil Nubesinden olmu tur. Çal maya kat lan ö rencilerin
bulunduklar

ubelere göre tarih dersinin amaçlar na yönelik görü leri incelendi i zaman, bütün ö rencilerin

tarih dersinin amaçlar n ortak gördükleri anla lmaktad r.

Tablo 2: Çal,'amaya Kat,lan Lise Ö rencilerinin Bulunduklar, ubeleri Gösteren Tablo
ube
Türkçe-Matematik Nubesi
Fen Nubesi
Sosyal Bilimler Nubesi
Yabanc Dil Nubesi
Cevaps z
Toplam

Frekans
82
83
277
22
2
466

Yüzde
% 17,7
% 17,9
% 59,7
% 4,7
% 100

E itim ve ö retim etkinliklerinde ö rencilerin ba ar lar n etkileyen önemli unsurlardan bir tanesi, derse
kar

gösterilen tutumdur. Dersin gereklili ine ve önemine inanan ö rencilerde istenilen davran

de i ikliklerinin daha kolay meydana getirilebildi i bilinmektedir. Bu çerçevede, çal maya kat lan lise
ö rencilerine ‘tarih dersini faydal bulup, bulmad klar sorulmu tur’. Tablo 3’te görüldü ü üzere, bu soruya
cevap veren ö rencilerin çok büyük bir kesimi, tarih dersinin ö rencilere faydal oldu una inanmaktad rlar. Buna
kar n, yaln z 9 (% 1.9) lise ö rencisi, tarih dersini faydal bulmad

n ifade etmi tir. Bu sonuçlar, çal maya

kat lan ö rencilerin büyük ço unlu unun gözünde tarih dersinin önem verilen bir ders oldu unu göstermektedir.
Tablo 3: Tarih Dersi Ö renciye Fayda Sa lar m, ? Sorusuna Verilen Cevaplar, Gösteren Tablo
Cinsiyet
Evet
Hay r
Cevaps z
Toplam

Frekans
455
9
2
466

Yüzde
% 98,1
% 1,9
% 100

Ö rencilerin ö renim gördükleri derslerin e itimsel amaçlar na yönelik görü leri, o dersi ö renme
stillerini ve dersteki ba ar lar n do rudan etkilemektedir. Buna ilaveten, bu alandaki ö renci görü leri, derste
meydana getirilen davran

de i iklikleri ve dersin i leni i hakk nda da bizlere bilgiler sunmaktad r. Bu

çerçevede, çal maya kat lan lise son s n f ö rencilerine, ‘Tarih ö retiminin e itimsel amaçlar na yönelik
görü leriniz nelerdir?’ eklinde aç k uçlu bir soru sorulmu tur. Bu soruyla ilgili ö renci görü leri Tablo 4’te
incelendi i zaman, ö rencilerin sekiz farkl kategoride cevaplar verdi i görülür. Çal maya dâhil olan lise
ö rencileri, tarih ö retiminin en önemli amac n ‘geçmi i ö renmek’ olarak ifade etmi lerdir. Ö rencilerin en
önemli gördükleri ikinci amaç ise, ‘tarih dersinin geçmi ten ders ç karmaya yard m etmesidir’. Buna kar n, tarih
ö retimi amaçlar aras nda en son s raya konulan madde ise ‘tarih dersinin s navda yarar sa layaca ’ olmu tur.
Tablo 4: Lise Ö rencilerine Göre Tarih Dersinin Amaçlar,n, Gösteren Tablo
Ö renci Görü'leri (N-466)
Tarih Geçmi i Ö retir.
Tarih Geçmi ten Ders Ç karmam za Yard m Eder.
Tarih Gelece i Yorumlamam za Yard m Eder.
Tarih Bilinçlenmemize Yard m Eder.
Tarih Kültürel Aç dan Geli imimizi Sa lar.
Tarih Vatan Sevgisi Kazanmam z Sa lar.
Tarih Benli imizi Tan mam za Yard m Eder.
Tarih S navda Fayda Sa lar.

Frekans
336
133
88
48
33
18
17
15

Yüzde
% 72,1
% 28,5
% 18,9
% 10,3
% 7,1
% 3,9
% 3,6
% 3,2

Elde edilen verilerin

alt nda, çal maya kat lan lise ö rencilerinin tarih ö retimin e itimsel

amaçlar yla ilgili olarak dünyada meydana gelen geli melerden çok fazla haberli olmad klar anla lmaktad r.
Özellikle ‘ho görülü ve demokratik bir bak
‘empatik bir bak

aç s na sahip olabilme’, ‘bilimsel ve mant ksal dü ünebilme’ ve

aç s kazanabilme’ gibi, bilgi toplumunda tarih ö retimine yüklenen amaçlar n ö renciler

taraf ndan bilinemedi i anla lmaktad r. Ba ka bir deyi le, lise ö rencileri, tarih ö retiminin e itimsel amaçlar n
geleneksel tarih ö retimi amaçlar yla e de er görmektedirler. Bu cevaplar, ayn zamanda ülkemizdeki tarih
ö retiminin, a rl kl olarak olgular n ö retimi anlay na dayanan geleneksel bir anlay la yap ld

n da

göstermektedir. Buna ilaveten, ö rencilerin vermi oldu u cevaplar aras nda ‘kültür farkl l klar n n olu umunu
kavratmak’, ‘fikirleri sorgulama’, ‘görelilik mefhumunu kavrama’, ‘tenkit zihniyetini ve evrenseli ö rencilere
kazand rma’ gibi amaçlar n bulunmamas , ö rencilerin ülkemizdeki tarih müfredat program nda yer alan baz
genel amaçlardan da haberdar olmad klar n ve tarih derslerinin bu amaçlar ö renciye kazand rmaktan uzak
oldu unu göstermektedir. Çal maya dâhil olan ö rencilerin, tarih ö retiminin genel amaçlar aras nda, analitik
dü ünebilme ve problem çözme’ gibi beceri ve niteliklerden bahsetmemi olmalar , tarih derslerinin ö retmen
merkezli ve nakil esas na dayanan geleneksel bir anlay la ö retildi ini de ortaya koymaktad r.
Yukar da ortaya konan sonuçlar, lise ö rencilerinin tarih ö retiminin amaçlar na yönelik olarak daha
önce yap lm

iki çal man n sonuçlar yla (Safran, 1993; Tekeli, 1998) örtü mektedir.

Özellikle ‘geçmi i

ö renme’ ve ‘geçmi ten ders alma’ daha önceki çal malarda oldu u gibi, bu çal mada da ö rencilerin, tarih
ö retiminden en önde gelen beklentileri aras nda yer almaktad r. Ba ka bir deyi le, ülkemizde bulunan lise
ö rencileri, 21. asr n ba nda günümüz insan n n sahip olmas gereken ve tarih ö retimi arac l

yla elde

edebilecek problem çözme, ele tirel dü ünme ve demokratik bilince sahip olma gibi temel niteliklerden mahrum
yeti mektedir. Bu çal man n sonuçlar , ara t rman n yap ld

dönemde tarih ö retiminin amaçlar na yönelik

ö retmen görü leriyle ilgili bir çal man n sonuçlar yla da örtü mektedir. Tarih dersleri arac l

yla ö rencilerde

davran de i ikli i meydana getirmeye çal an tarih ö retmenlerimizin de, geçen asr n ikinci yar s nda bu alana
yüklenen misyondan çok haberli olmad klar anla lmaktad r. Özellikle, tarih bilinci kazanma, kültürü ö renme
ve geçmi ten ders alma, tarih ö retmenlerinin de tarih ö retiminden beklentileri aras nda yer almaktad r
(Demircio lu, 2004).
Sonuç ve Öneriler
lgili literatürün verdi i bilgilerin

alt nda, ülkemizdeki tarih müfredat program n n genel

amaçlar n n, dünyada bu alanda meydana gelen geli melerin bir k sm n kapsamad

anla lmaktad r. Özellikle

genel amaçlar n, ‘demokratik’, ‘insan haklar na sayg l ’, ‘de i ime aç k’, ‘etkin’, ‘üretken’, ‘yarat c ve problem
çözme yetene ine sahip bireylerin yeti tirilmesi’ için yeterli olmad

gözükmektedir. Buna ilaveten, çal maya

dâhil olan ö rencilerin verdikleri cevaplar, ülkemizde lise düzeyinde tarih ö retiminin geleneksel bir anlay la
yap ld

n göstermektedir.
Çal maya dâhil olan lise ö rencileri, tarih ö retiminin genel amaçlar n , ‘geçmi i ö renme’, ‘geçmi ten

ders alma’, ‘tarih bilinci olu turma’ ve ‘kültürü ö renmeyle’ s n rl tutmu lard r. Ortaya konan bu amaçlar,
geleneksel tarih ö retiminin amaçlar yla örtü mektedir. Buna ilaveten, ö rencilerin tarih ö retiminin amaçlar yla
ilgili olarak ortaya koydu u görü ler, mevcut lise tarih müfredat program n n genel amaçlar n n hepsini

yans tmamaktad r. Ortaya konan bu veriler, liselerimizde tarih ö retiminin ekli hakk nda da önemli bilgiler
vermektedir. Bu çerçevede, geleneksel ve ö retmen merkezli bir anlay la yürütüldü ü anla lan tarih
ö retiminin, mevcut müfredat program n n genel amaçlar aras nda yer alan, ‘kültür farkl l klar n n ö renciye
ö retilmesi’, ‘fikirleri sorgulama’, ‘analiz’, ‘tenkit zihniyeti ve evrenseli ö rencilere kazand rma’ gibi genel
amaçlar ö rencilere kazand ramad
Bu çal man n sonuçlar
•

alt nda dü ünülen önerileri, a a daki gibi s ralamak mümkündür:

Tarih müfredat program m z, tarih ö retiminin e itimsel amaçlar yla ilgili dünyada meydana gelen
geli melerin

•

anla lmaktad r.

alt nda yeniden yap land r lmal d r.

Tarih müfredat program m z n genel amaçlar , ‘demokratik’, ‘insan haklar na sayg l ’, ‘etkin’, ‘de i imle
ba edebilen’, ‘üretken’, ‘yarat c ve problem çözme yetene ine sahip bireylerin yeti tirilmesi’ ba lam nda
zenginle tirilmelidir.

•

Tarih ö retmenleri, dünyada tarih ö retiminin e itimsel amaçlar yla ilgili meydana gelen geli melerden
haberdar edilmelidir.

•

Tarih ö retmenleri, dünyada tarih ö retiminin e itimsel amaçlar yla ilgili meydana gelen geli melerin nas l
uygulanabilece i konusunda hizmet içi e itime tabi tutulmal d r.

•

Tarih ö retiminin ülkemizdeki ö rencilerde ne tür davran de i iklikleri meydana getirilebilece ine yönelik
ara t rmalar yap lmal ve bu ara t rmalar desteklenmelidir.
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Summary
OPINIONS OF HIGH SCHOOL STUDENTS ABOUT THE OBJECTIVES OF
HISTORY COURSE
smail H. DEM RC O LU*
The primary aim of this research is to elicit the opinions of high schools students about the objectives of
history course. Through this study, the following questions were examined:
•

What are the perceptions of high schools students about the objectives of history lessons?

•

Are there any similarity and difference between opinions of high school students about the
objectives of history course and Turkish history curriculum?

•

Are there any similarity and difference between opinions of high school students about the
objectives of history course and objectives of contemporary history teaching?

•

Are there any similarity and difference between the objectives of Turkish history course
curriculum and the objectives of the history course curriculum of the developed countries?

The Methodology of the Study:
To elicit high school students about the objectives of history lessons survey is used in this research.
Population of this study is the final year high school (12th grade) students in the province of Trabzon and ten
high schools’ last year (12th grade) students were chosen for the sample of this study. The questionnaire was
delivered on September and October of 2003 and 466 high school students were joined to the study. In order to
analyse the collected data, SPSS (Statistic Program for Social Sciences) was used.

Findings and Discussion:
466 twelfth grade high school students, of which were 269 boys and 196 girls, participated in the study.
These students were attending four different programs in their high schools, which were Turkish and
Mathematics (82), Science (83), Social Science (277) and Foreign Language. In the light of the data, it seems
that the majority of students were attended social science program (277). High school students were asked to
indicate whether they think that history is a useful subject or not. Based on the evidence, it appears that the
majority of students (455) think that history is a useful subject. Besides this, high school students were asked
Address for correspondence: *Yard. Doç. Dr. smail H. Demircio lu, Karadeniz Teknik Üniversitesi
Fatih E itim Fakültesi Orta Ö retim Sosyal Alanlar E itimim Bölümü, demircioglu61@yahoo.com.

what the objectives of the history courses are. The following responses were given by the students: history
informs about the past (336), helps students to learn from the past (133), helps students to make predictions for
the future (88), helps students to become conscious (48), helps students to recognise the cultural heritage (33),
helps students to develop patriotism (18), helps students to recognise personality (17) and helps students to pass
their exams (15).

Conclusion and Recommendations:
In the light of the literature review, it appears that the objectives of Turkish History Course Curriculum
do not consist of some recent developments concerning the objectives of history teaching. Furthermore, for the
majority of high school students, history is a subject that informs you about the past, helps you to get advice
about past, helps students to make prediction for the future, helps students to recognise the cultural heritage.
These results are in line with the traditional history teaching as mentioned earlier.
According to the data, the following recommendations can be made:
•

Turkish History curriculum should be reshaped in the light of the recent developments concerning the
objectives of history teaching.

•

The objectives of Turkish History Curriculum should be reinforced in order to educate those students
who are creative, productive, problem solver and have respect human rights.

•

History teachers should be informed about recent developments regarding the teaching of history took
place in the world.

•

History teachers should be given in-service training about how to apply recent developments in
connection with educational objectives of the teaching of history.

•

Research into what kind of behavioural changes should take place through the teaching of history in
Turkey should be supported.

