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Özet
Bu çalı mada cumhuriyet dönemi boyunca gerçekle tirilen hayat bilgisi ö retim
programlarının amaçları ve içeri i, toplumun istemlerine uygun düzenlenip düzenlenmedi i,
ö retim programları arasında bir ilerleme olup olmadı ı üzerinde durulmu ve konuların
seçilmesinde dönemlere göre farklılıkla an içeriklerin toplu bir analizi yapılmı tır. Cumhuriyetin
ilanından günümüze hayat bilgisi ö retim programları dönemin ihtiyaç ve beklentilerine uygun
olarak zaman zaman de i tirilmi tir. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulu undan günümüze geli tirilen
ilkö retim müfredatlarında oldu u gibi hayat bilgisi dersi müfredatları ya E itim uraları gibi
e itim kurullarının ya do rudan yabancı e itim danı manlarının ya da dı sal faktörlerin etkisiyle
yapıla gelmi lerdir.
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Abstract
In this study, a total analysis of the objectives and contents of social studies course during
the Republican period, the developments in the curriculum and the contents changing periodically
in terms of the subjects to be selected are made. From the Turkish Republic to the present, there
have been changes in the curricula of the social studies course in accordance with the needs and
expectations of the related period. Like the primary education curricula prepared from the Turkish
Republic until today social studies course’s curricula were arranged by means of either the
Educational Council or by a foreign educational consultant and external factors.
Key Words: History of Turkish Education, Social Studies Course, Social Studies
Curriculum.

1. Giri
Bilim ve teknolojideki hızlı de i me ve geli meler her alanda oldu u gibi e itim alanında da
kendini göstermektedir. Toplumun sosyal, kültürel, siyasal ve ekonomik yönden kalkınmasında ve
bireylerin kendilerini gerçekle tirmelerinde önemli bir role sahip olan e itim sisteminin, üç temel ö esi
vardır. Bunlar; ö renci, ö retmen ve müfredattır. E itim sisteminde yapılan düzenlemeler, müfredatlarda
yer aldı ı ölçüde anlam kazanır. Müfredatlar ula ılacak amaçları, bu amaçlara ula abilmek için seçilecek
ve belli ilkelere göre düzenlenecek içeri i, uygulanacak yöntemleri, destekleyici araç-gereçleri, amaçlara
ne kadar ula ılabildi ini gösteren de erlendirme ölçütlerini kapsamaktadır (Varı , 1996; Gözütok, 2003).
Türkiye’de cumhuriyetin ilânı ile birlikte e itimde hızlı bir yenile meye gidilmi tir. 1924 yılında
çıkarılan Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile tüm ö retim kurumları Millî E itim Bakanlı ı bünyesinde
toplanmı ve okullarda uygulanan müfredatlar üzerinde bazı de i iklikler yapılmı tır. Cumhuriyet dönemi
süresince birçok defa de i en ilkö retim müfredatlarındaki hayat bilgisi derslerinin müfredatları da söz
konusu süreçte de i imlere u ramı tır. Bilindi i üzere hayat bilgisi dersi günümüzde ilkö retimin ilk üç
sınıfında mihver ders olarak yer almaktadır. Bu dersle çocu a içinde bulundu u do al ve toplumsal çevre
inceletilir. Kendini tanıma, çevreyi ve çevrede meydana gelen olayları anlama, daha iyi ya ama yollarını
bulma, çevredeki e yaların yerlerini ve bunların nasıl kullanılaca ını bilmesi sa lanır.
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lk kez 1869 yılında Saffet Pa a’nın Maarif Nazırlı ı döneminde okutulmaya ba lanan hayat
bilgisi dersi, Cumhuriyet dönemi müfredatlarının tamamında da varlı ını korumu tur (Kodaman, 1991;
Binba ıo lu, 2003; Ba ar, 2004; Deringil, 2007). Cumhuriyetin ilanından günümüze hayat bilgisi ö retim
müfredatları dönemin ihtiyaç ve beklentilerine uygun olarak zaman zaman de i tirilmi tir. Bu
de i iklikler sırasıyla 1924, 1926, 1936, 1948, 1968, 1998 ve son olarak 2005’de gerçekle tirilmi tir.
Tablo 1. Yıllara Göre Hayat Bilgisi Derslerinin Haftalık Ders Saatleri
Yıllar
1. Sınıf
2. Sınıf
3. Sınıf
Toplam Ders Saati
41
42
53
13
1924
4
4
4
12
1926
5
6
7
18
1936
5
6
7
18
1948
6
6
6
18
1968
5
5
5
15
1998
5
5
5
15
2005
Kaynak: Kocaoluk & Kocaoluk, 1998b; Bekta , 2001; Akyüz, 2008.
lkö retim müfredatlarıyla ilgili olarak Demirel (1992), Tekı ık (1992), Eskicumalı (1994),
Arslan (2000), Dündar (2002), Gözütok (2003) ve Akbaba (2004)’ün çalı malarında Cumhuriyet
döneminin de i ik evreleriyle ilgili de erlendirmeler yapılmı tır. Hayat bilgisi dersi müfredatlarının
tarihsel süreciyle ilgili olara Erkan (1996) ba langıcından 1996’ya kadar olan ilkokul ve hayat bilgisi
dersi müfredatlarını incelemi tir. Demir (1998) 1926’dan 1998’e kadar olan hayat bilgisi dersi
müfredatlarını ara tırma konusu yapmı tır. Özbey (2001)’in çalı masında 1948, 1968 ve 1998 hayat
bilgisi dersi müfredatlarının hayat bilgisi ders kitaplarındaki yansımaları incelenmi tir. Bekta (2001)
çalı masında 1998 hayat bilgisi müfredatına yer vermi tir. Uçar (2004) milli e itim politikalarının hayat
bilgisi ders kitaplarına yansımalarını tarihsel perspektifte ele almı , Özden (2006) ise 1998 ve 2004 hayat
bilgisi pilot müfredatını kar ıla tırmı tır.
2. Ara tırmanın Amacı ve Önemi
lkö retim müfredatlarındaki de i ikliklerin, hayat bilgisi dersi özelinde gereksinimleri tam
olarak kar ılayıp kar ılamadı ı, hatta ba langıçta gereksinimlerin iyi belirlenip belirlenmedi i, dönemin
özelliklerine uyup uymadı ıyla ilgili ara tırmaların azlı ı dikkati çekmi o nedenle bu ara tırma
yapılmaya karar verilmi tir. Bu çalı mada Cumhuriyet dönemi boyunca gerçekle tirilen hayat bilgisi
ö retim müfredatlarının amaçları ve içeri i, müfredatlar arasında bir ilerleme olup olmadı ı üzerinde
durulmu ve konuların seçilmesinde dönemlere göre farklılıkla an içeriklerin toplu bir analizi yapılmı tır.
3. Ara tırmanın Yöntemi
Ara tırmada tarama modeli kullanılmı tır. Bilindi i üzere tarama modelinde yapılan
ara tırmalar geçmi te ya da halen mevcut bir durumu mevcut ekliyle betimlemeye çalı an ara tırma
yakla ımlarıdır.
4. Hayat Bilgisi Dersi Müfredatı Geli tirme Çalı maları
Yeni devletin e itim sistemi, yeni bir toplum yaratma anlayı ının ve bu toplumdaki ki ilerin
gereksinimlerini kar ılayacak nitelikte olacaktı. Bu gerekçeyle Türkiye Cumhuriyetinde yeni müfredat
geli tirme çalı maları 1924 yılında ba latılmı tır. lkö retim müfredatları Cumhuriyet dönemi süresince
pek çok kez de i mi müfredatlar içinde yer alan hayat bilgisi derslerinin yapısı da söz konusu süreçte
ciddi dönü üme u ramı tır.

1
2
3

Tabiat Tetkiki, Ziraat, Hıfzıssıhha ile Musahabat-ı Ahlakiye ve Malumatı Vataniye derslerinin toplamıdır.
Tabiat Tetkiki, Ziraat, Hıfzıssıhha ile Musahabat-ı Ahlakiye ve Malumatı Vataniye derslerinin toplamıdır.
Tabiat Tetkiki, Ziraat, Hıfzıssıhha; Musahabat-ı Ahlakiye ve Malumatı Vataniye ile tarih ve co rafya derslerinin toplamıdır.
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4.1 1924 lkokul Müfredatı ve Hayat Bilgisi Dersi
1924 ilkokul müfredatı, yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin e itim ve ö retim anlayı ı,
ihtiyacı ve artları dü ünülerek hazırlanmı tır. 1924 ilkokul müfredatında, ders isimleri önceki
müfredattan büyük bir de i iklik içermese de asıl de i iklik ders konularında gerçekle tirilmi tir. Proje
niteli inde olan 1924 müfredatı iki yıl uygulamada kalmı tır. 1924 müfredatındaki do a incelemesi,
ziraat, sa lık bilgisi, ahlak sohbetleri ve yurtta lık bilgisi, tarih ve co rafya derslerinin konuları genel
olarak hayat bilgisi dersi içeri ine sahiptir. Özellikle ahlak sohbetleri ve yurtta lık bilgisi dersi ile tarih
dersi konuları arasında ayıklama yapılarak cumhuriyetin anlam ve önemine ve yakın tarihte olup bitenlere
a ırlık tanınmı tır. Ayrıca okuma parçalarının ahlaki ve edebi bir de erinin olması yanında, ulusal tarih
ve özellikle Kurtulu Sava ı ve Cumhuriyet ilkeleriyle ilgili olması istenmi tir (Bekta , 2001; Gülcan,
2003).
4.2 1926 lkokul Müfredatı ve Hayat Bilgisi Dersi
1926 ilkokul müfredatı gerek biçim gerekse içerik olarak öncekilerden ayrılır. Müfredatta
derslerin isimlerinin yanı sıra amaçları, konuların i leni i sırasında dikkat edilecek noktalar da yer
almı tır. Bu müfredatta 1924’de Türkiye’ye davet edilen John Dewey’in raporunda, üzerinde önemle
durmu oldu u “hayat bilgisi, toplu tedris ve i okulu” kavramlarına yer verilmi tir. Böylece derslerin
birbirinden kopuk olarak i lenmelerine son verilmi , ilkö retimin ilk üç sınıfında dersler hayat ve toplum
ekseni etrafında bütünle tirilmi tir (Dewey, 1939; Kazamias, 1966; Dewey, 1983; Bekta , 2001). 1926
ilkokul müfredatının amacı, ilkokulun genç nesli ya adı ı yöreye etkin bir ekilde katkı sa layan bir
vatanda yeti tirmesi olarak belirtilmi tir. Müfredatın amacını anlatan bu cümlede iyi vatanda ın
özellikleri, kendi yöresine etkin bir ekilde katkısının nasıl olaca ı ise açık bir ekilde ifade edilmemi tir.
Özellikle birinci evrede bütün derslerin hayat ve toplum ekseni etrafında ve “toplu ö retim” esası kabul
edilmi tir. 1926 müfredatında her dersin amacı ve ö retimde tutulacak yöntemin ana hatları da
belirtilmi tir. 1926 müfredatı ilke, yöntem, ders ve konular bakımından hem biçim hem de içerik
yönünden bir reformdur (Gülcan, 2003).
Eski müfredatta do a incelemesi, tarih ve co rafya dersleri ayrı ayrı gösterilmi oldu u halde
yeni müfredatta bunlar, birinci devrede hayat bilgisi adı altında toplanmı tır. Bu ders, e itimin adeta
belkemi i olacak ve di er dersler daima buna dayanacaktır. 1926 müfredatında ulusal e itim prensipleri
hayat bilgisi dersi aracılı ıyla verilmeye çalı ılmı tır. Müfredatta bu amaç, “hayat bilgisi dersi sayesinde
ö renciler arasında dayanı ma ve birliktelik duygularını uyandırmak ve güçlendirmek” olarak
açıklanmı tır. 23 Nisan ve 29 Ekim bayramları nedeniyle hayat bilgisi dersi aracılı ıyla çocuklara ulusal
egemenlik ve cumhuriyetin ilkelerinin anlatılması konusunda vurgu vardır. Hayat bilgisi ö retiminde
daima yerel ko ulların dikkate alınması gerekti inin altı çizilmi tir. Özellikle co rafya konularında
gözlemin önemi belirtilmi ve söz konusu gözlemde yer ve zaman konusuna özel önem verilmesi gere i
belirtilmi tir. Örne in, her bir do a olayının incelemesinde olayın olu tu u an gözlem yaptırılmasının
detaylarına yer verilmi tir. Güne tutulması, kuyruklu yıldızın olu ması, im e in çakması, kar ve dolu
ya ması örne i gibi. Hayat bilgisi dersinde dersle ilgili resim, eli i, toprak i leri ve koleksiyonların bizzat
çocuklara yaptırılarak bu heyecana katılmasının sa lanaca ı ifade edilmi tir. Hayat bilgisi dersinde
“yakından uza a” prensibi benimsenmi ve ders i lenirken do al ve sosyal çevrenin dikkate alınması
istenmi tir (Baymur, 1937; Kültür Bakanlı ı Dergisi, 1937; Gülcan, 2003; Uçar, 2004).
1926 hayat bilgisi müfredatında yer alan bazı konu ba lıkları unlardır: Dershanede, okulda ve
okul dı ındaki davranı larımız, evimiz, okulla ev arasındaki gidilen yön ve kar ıla ılan ö eler,
vücudumuz ve temizlik, çiftçilik ve tarlada geçen zaman. Mevsimler, ba , bahçe, marangoz ve demirci
dükkânlarını ziyaret, kı lık giyeceklerimiz, kı e lenceleri, hükümet te kilatı, posta, telgraf, sa lık örgütü,
ba lıca hastalıklar, okul bahçesinde tarımsal deneyim, ormanlar (Kültür Bakanlı ı Dergisi, 1937).
4.3 1936 lkokul Müfredatı ve Hayat Bilgisi Dersi
1926 ilkokul müfredatından sonra Türkiye’de de i ik alanlarda devrim yapılmı tı. Devrimin
zorunlu kıldı ı yeni ihtiyaçlar kar ısında müfredatlarda da de i iklik yapılması gerekiyordu. Kültür
Bakanlı ı’nın emriyle 1935’de toplanan ilkokul müfredat komisyonu verilen direktif do rultusunda
çalı malarına ba ladı. Komisyon yeni bir ilkokul müfredatı olu tururken; CHP programındaki esasları,
yeni pedagojik dü ünceleri ve ortaokul programlarını göz önünde tutarak gerekli de i iklikleri yapmayı
amaçlamı tır. Türk devriminin süreci henüz tamamlanmadı ından, hazırlanan 1926 ilkokul müfredatı
yeni rejimin görü lerini tam olarak yansıtamazken bu açıdan 1936 müfredatı ayrı bir öneme sahiptir. Bu
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müfredatta ilkokulun hedefleri ba lı ını ta ıyan ilk bölümünde ulusal e itim ilkelerine yer verilmi , daha
sonra, ilkokul e itim ve ö retim ilkeleri üzerinde durulmu tur (Kültür Bakanlı ı Dergisi, 1937; Kıncal,
1993). 1936 ilkokul müfredatında, her dersle ilgili bölümde o dersin ba lıca amacı ve dersin ö retiminde
ö retmen tarafından dikkate alınacak önemli noktalar açıklanmı tır. Ayrıca derslerde yeni e itim ve
ö retim esasları bakımından dikkat edilecek noktalar hakkında açıklamalarda bulunulmu tur.
1936 ilkokul müfredatına göre yeni müfredat ö rencileri ezbercilikten kurtarmayı amaçlamı ,
canlı mevzular etrafında ö rencinin gözlemler, incelemeler yaparak ulusal sorunlarla sıkı bir ekilde
ilgilenmelerini sa lamayı amaçlamı tır. Toplu ö retim, ilkokulun yöntemi olarak belirlenmi ancak
üçüncü sınıfın sonuna do ru, ö rencilerin olayları ve cisimleri bilimsel kurallara göre inceleme
yeteneklerinin arttırılması amacıyla hayat bilgisi dersinin derece derece gruplara ve dallara ayrılması
istenmi tir. Her üç sınıfta haftada dörder saat okutulan hayat bilgisi dersi, dersin önemine dayalı olarak
1936 tarihli müfredatta 1. sınıfta 5 saate, 2. sınıfta 6 saate, 3. sınıfta 7 saate çıkartılmı tır ki, bu artı ın %
50 oldu u anlamına gelmektedir. 1936 ilkokul müfredatının amaçları arasında yer alan “kuvvetli
cumhuriyetçi, milliyetçi, halkçı, devletçi, laik ve devrimci yurtta lar olarak yeti tirmek; Türk milletini ve
Türk devletini çok önemseyecek ve önemsetecek dü ünceleri bütün yurtta lara a ılamayı kendisine görev
bilecek ö renci yeti tirmek” hayat bilgisi konuları arasında da i lenmi tir (Kültür Bakanlı ı Dergisi,
1937; Akbaba, 2004; Salmoni, 2006).
1936 hayat bilgisi müfredatında 1926’ya göre yer alan bazı yeni konu ba lıkları unlardır:
Bakkal veya aktar dükkânında neler bulunur, kı e lenceleri, yeni yıl, askerlik, mevsime göre farklıla an
do a, mevsime göre yapılan i ler, oyunlar, e lenceler, telefon, kentlerin ve kasabaların yönetim
örgütlenmesi, kentlerin ya da kasabaların etrafındaki köylerden birine ziyaret, gökyüzü incelemesi (Kültür
Bakanlı ı Dergisi, 1937).
4.4 1948 lkokul Müfredatı ve Hayat Bilgisi Dersi
1948’de yapılan yeni ilkokul müfredatı yakla ık 20 yıl uygulamada kalmı tır. 1948 müfredatı,
bilgi ö retimini esas kabul etmi tir. 1948 programında, millî e itimin amaçları; toplumsal bakımdan,
ki isel bakımdan, insanlık ili kileri bakımından ve ekonomik hayat bakımından, olmak üzere dört grupta
toplanmı tır. Her ders için ele alınması gereken konu ve ünite sayısını fazlala tırmak suretiyle yüklü bir
içeri in meydana gelmesine yol açmı tır. 1948 ilkokul müfredatında da ilkokulun temel ödevlerinden
birisinin “milli kültürü a ılamak” oldu u ifade edilmi tir.
1948 müfredatında birinci dönemin ilk üç sınıfında toplu ö retim esasına uyulaca ı ve bu
dönemdeki bütün derslerin hayat bilgisi etrafında bir bütün olu turması gere i belirtilmi tir. 1948
müfredatına göre, hayat bilgisi dersi bir gözlem, ya ama, i ve deney dersidir. Onun için bu derste
ö rencilerin bizzat e ya ve olaylarla kar ı kar ıya gelmelerine ve bunları ya ve seviyelerine uygun bir
ekilde incelemelerine yol açılacaktır. Hayat bilgisi dersinin konusu çocukların do rudan do ruya
duyularına seslenen yakın çevreleridir. Birinci ve ikinci sınıflarda daha ziyade çocu un en yakın çevresi
ev, okul, mahalle veya semt, üçüncü sınıfta ise bütün ehir veya köy üzerinde durulur. Her sınıfın organik
bir bütün olu turan hayat bilgisi konusu da bir takım hayat basamaklarına ayrılır. Müfredatta gösterilen
her sınıf için maddeler altında gösterilen her hayat konusu, böyle bir hayat konusudur. Hayat bilgisi dersi,
tabiat bilgisi dersi, tarih, yurtta lık bilgisi ve co rafya gibi ikinci devre derslerinin birinci devredeki
temeli olmakla birlikte mahiyeti bakımından onlardan ayrılır. Bu ders çocu a içinde bulundu u tabii ve
sosyal gerçe i onun ruhi durumuna uygun olarak bütün halinde kavratmaya çalı ır. Bu nedenle hayat
bilgisi dersi çocuklara, örne in bir hayvan veya bitkiyi tasvir, sınıflama, anatomik bakımdan inceleme
gibi zooloji ve botanik bilimlerinin gerektirdi i bir yoldan yürüyerek de il, çocuk ve çevresiyle olan
ili kisi bakımından inceletir. 1948 ilkokul müfredatı hayat bilgisi dersinin amaçları öyledir: “Evde,
okulda ve okulun bulundu u köyde, kasabada ve ehirde, ilk üç sınıf ö rencileri tarafından kavranması
mümkün olan tabiat, aile, tutum ve toplumsal ya am ile ilgili gündelik hayat olaylarını çocukların
gözleyip incelemelerine yardım ederken onlara, gündelik tabiat olaylarını do ru bir ekilde
yorumlamalarını sa layacak bilgi, tabiat güzelliklerine kar ı sevgi ve tabiat ö elerinin korunması için iyi
alı kanlıklar kazandırmaktır. Ö rencilerin evde, okulda ve çevredeki insanlarla ili kilerinde sevgi, saygı,
do ruluk, i birli i ve sorumluluk duygularını geli tirmek suretiyle onlarda yurda ve millete ba lılı ın
temelini kurmaktır. Gündelik olaylardan, her gün kullandı ımız e yadan, yakın yurdun anıtlarından,
geleneklerinden ve tanınmı insanların hayatından hareketle ö rencilerde tarihi olu fikrini uyandırmak,
çocu a çevresini ve ya ama artlarını co rafi bakımdan gözden geçirtmektir. Yava , yava tabiat ve
toplumsal ya ayı la ilgili gündelik olayların gözlenip incelenmesi sonunda varılacak genel kavramların
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yardımıyla, çocukları ba ka ba ka bilim dallarına uygun bir görü ve inceleme yoluna hazırlamaktır”
(MEB, 1948).
1948 hayat bilgisi müfredatında 1936’ya göre yer alan bazı yeni konu ba lıkları unlardır:
Evimizdeki hayvanlar, bahçede, mahallede, kırda oynanan oyunlar, pazaryeri ve pazaryerinde görülenler,
Atatürk ve nönü’nün ya am öyküleri, ev için kı yiyeceklerinin hazırlanması, eski giysilerimizin
onarılması, evdeki ocak, mangal veya soba, evde çama ır günü, giysilerdeki söküklerin dikilmesi, okul
bahçesinde tarım dersleri, ailemiz ve evimizin tarihi, ta ıtlarla ilgili düzenlemeler, ehrimizin ve
köyümüzün tarihi, 19 Mayıs’ın anlamı, yerli malı haftası, çama ır günü, radyo (Kültür Bakanlı ı Dergisi,
1937; MEB, 1948).
4.5 1968 lkokul Müfredatı ve Hayat Bilgisi Dersi
1968 ilkokul müfredatı yakla ık 30 yıl uygulanan uzun süreli bir müfredat olmu tur. 1968
müfredatının getirdi i en önemli yenilik daha önceki müfredatlarda hayat bilgisi dersi için sa lanmı olan
toplula tırma anlayı ının ilkokulun 4. ve 5. sınıfında da uygulanmasıdır. Bu müfredat ile hayat bilgisi
dersinin yanında sosyal bilgiler ve fen bilgisi dersleri de mihver ders olarak kabul edilmi tir. 1968
müfredatında hedeflerin tamamı ö renciye dönük hale getirilmi tir (Tekı ık, 1992; Bekta , 2001; Özbey,
2001; Binba ıo lu, 2003; Gözütok, 2003; Akbaba, 2004; Öztürk, 2006).
Hayat bilgisi dersi için be ana ba lık belirlenmi tir. Ba lıklar öyledir: Yakın çevreyi tanıma ile
ilgili yetenek ve becerilerin geli tirilmesi. Yurtta lık görevleri ve sorumluluklarının benimsetilmesi.
Toplumda insanların birbirleriyle olan ili kilerinin kavratılması. Ekonomik ya ama fikrinin ve
yeteneklerinin geli tirilmesi. Daha iyi ya ama yeteneklerinin geli tirilmesi. Hayat bilgisi dersi için be
ana ba lık altında hedefler belirlenirken sınıflara göre ayrı hedefler belirlenmemi tir. Her üç sınıf için
aynı hedeflerin belirlenmi olması sınıflar düzeyindeki hedeflerin tespiti sırasında sıkıntılar do mu tur.
1968 hayat bilgisi müfredatı 1948’e göre ünite sayısı daha az olmasına kar ı ünite alt ba lıkları oldukça
ayrıntılı olarak ele alınmı tır (MEB, 1948; MEB, 1968).
1968 müfredatına göre, hayat bilgisi dersi gözlem, ya am, i ve deney dersidir. Onun için bu
derste ö rencilerin e ya ve olaylarla bizzat kar ı kar ıya gelmelerine ve bunları ya ve düzeylerine uygun
bir ekilde incelemelerine yol açılacaktır. Hayat bilgisi dersinin konusu, çocukların do rudan do ruya
duyu ve duygularına seslenen yakın çevreleri olacaktır. Birinci ve ikinci sınıflarda çocu un en yakın
çevresi olan ev, okul, mahalle veya semt, üçüncü sınıfta ise bütün ehir veya köy üzerinde durulacaktır.
Müfredat, genel olarak çerçeve müfredat niteli ini ta ımaktadır. Bu bakımdan üniteler yurt genelinde
ortak ihtiyaçları kar ılamak üzere ana maddeler halinde belirlenmi tir. Ancak sınırlandırılması gerekli
görülen ünitelerde ayrıntılara yer verilmi tir. Çevre özelli inin ve sınıf düzeyinin gerektirece i di er
ayrıntıların belirlenmesi ö retmen ve ö rencilere bırakılmı tır. Ünitelerin i leni inde programdaki
ünitelere, konulara ve ünitelerin sırasına aynen uyma zorunlulu u yoktur. Çevrede rastlanmayan veya
okulda incelenmesi mümkün olmayan konular, i lenecek üniteler dı ında bırakılabilecektir. Programda
gösterilmemi olan, fakat çevre özelli i yönünden ele alınması gereken konular, üniteler, eklenebilecek ya
da üniteler düzenlenebilecektir. Böylesi durumlarda programda olmayan bir üniteyi ele alınıp
i lenebilecektir. Adana’da pamuk, sahillerde balıkçılık gibi. 1968 müfredatına göre, ö retimde yakından
uza a ilkesi önemlidir. Bu bakımdan daima bulunulan yerden ba lanmalıdır. Bulunulan köyden,
kasabadan, ehirden ba lamak gibi. Hayat bilgisi dersi ilkokulun ilk üç sınıfının belkemi idir. fade ve
beceri dersleri adını alan Türkçe, matematik, resim ve beden e itimi dersleriyle hayat bilgisi arasında ba
kurulmalı ve hayat bilgisi konularının çe itli yollarla canlandırılmasına yardım edilmelidir. 1968
müfredatında hayat bilgisi dersinde gezi ve gözleme büyük önem verilmesi ve dönemin gerektirdi i bütün
e itim araç ve gereçlerinden yararlanılması gereklili i belirtilmi , ulusal ve dinsel günler ile yerel
kurtulu etkinliklerinin zamanında kutlanması gere i vurgulanmı tır (MEB, 1968).
1968 hayat bilgisi müfredatında 1948’e göre yer alan bazı yeni konu ba lıkları unlardır: Ta ıtlar
ve kazalardan korunma, yılba ı kutlamaları, yılba ını nasıl geçirdik, tatil alı kanlıklarımızın farklıla ması,
deniz, plaj, yüzme, posta, mektup, postacı, sa lı ımızı nasıl koruyalım, askerlik.
4.6 1998 lkö retim Müfredatı ve Hayat Bilgisi Dersi
1997’de kesintisiz sekiz yıllık ilkö retim uygulamasına geçilmesinin ardından Milli E itim
Bakanlı ı yeni bir ilkö retim programı hazırlamı tır. 1998 müfredatı davranı çı yakla ıma göre genel
Uluslararası Sosyal Ara tırmalar Dergisi
The Journal of International Social Research
Volume 2 / 8 Summer 2009

Cumhuriyetin Kurulu undan Günümüze Türkiye’de Hayat Bilgisi Dersi Programlarının Geli imi

407

olarak çerçeve müfredatı niteli ini ta ıyan bir yapıda hazırlanmı tır. Bu bakımdan üniteler yurt genelinde
ortak ihtiyaçları kar ılamak üzere ana maddeler halinde belirlenmi tir. Ancak sınırlandırılması gerekli
görülen ünitelerde ayrıntılara yer verilmi tir. Çevrenin ve sınıf düzeyinin gerektirece i di er ayrıntıların
belirlenmesi ö retmen ve ö rencilere bırakılmı tır. Ünitelerin i leni inde müfredattaki ünitelere, konulara
ve ünitelerin sırasına aynen uymak zorunlulu u yoktur. Çevrede rastlanmayan veya okulda incelenmesi
mümkün olmayan konular, i lenecek üniteler dı ında bırakılabilece i belirtilmi tir. Müfredatta
gösterilmemi olan, fakat çevre özelli i yönünden ele alınması gereken konuların, ünitelerin,
eklenebilece i ifade edilmi tir. Bu müfredatta ö renme ve ö retme etkinlikleri, yöntemler, kaynaklar,
videokasetler ve önceki müfredatlarda yer almayan ölçme ve de erlendirmeye yer verilmi tir (Kocaoluk
& Kocaoluk, 1998a).
Hayat bilgisi müfredatının uygulanmasıyla ilgili esaslar ise öyledir: Her ö renci, ihtiyaçları,
ilgi, yetenek ve ö renme kapasitesi ile kendine özgü bir varlık oldu undan e itim ve ö retimde ba langıç
noktası, onun hazır bulunu luk düzeyi olmalıdır. Program uygulanırken, bilinenden bilinmeyene, basitten
karma ı a, kolaydan zora, yakından zora, somuttan soyuta ilkesine dayanmalıdır. Hayat bilgisi dersinde
temel amaç ö rencinin içinde ya adı ı toplumla uyum içinde olmasını sa layıcı bilgi, tutum ve beceriler
geli tirmek olmalıdır. Bu nedenle grup çalı maları, rol yapma, oyun gibi tekniklere a ırlık verilmelidir.
Konuların programda verilen sırada islenme zorunlulu u yoktur. Ö retmen çevrenin ihtiyaçları
do rultusunda ek ünite i leyebilir, ünitenin çevreye uygun olmayan bölümlerini çıkarabilir. Ders
i lenirken ö retmen yol gösterici olmalı, ö rencinin derse katılımı ve yaparak ya ayarak ö renmeleri
sa lanmalıdır. Hayat bilgisi dersi ile Türkçe, matematik, fen bilgisi, resim, müzik ve beden e itimi
dersleri arasında paralellik sa lanmalıdır. Ulusal ve dini bayramların, yerel özellikler gösteren kurulu ve
kutlama günlerinin, yıl dönümlerinin, belirli gün ve haftaların zamanında i lenmesine özen
gösterilmelidir. Dersin i leni inde, video kamera, tepegöz, projeksiyon gibi araç-gereçler kullanılmalıdır.
Ö rencinin görerek, i iterek ö renmesini sa layıcı materyallerden yararlanılmalı, gezi ve gözleme a ırlık
verilmelidir. 1998 müfredatında derste kullanılabilecek afi ler, levhalar, videokasetler, di er araç ve
gereçler de tek tek belirtilmi tir. 1998 hayat bilgisi müfredatında genel hedeflerin yanı sıra özel hedefler
ve her sınıfa göre ünite planları detaylarıyla yazılmı tır. Her sınıfa göre hedef sayısı ve davranı sayısı ilk
kez 1998 müfredatında yer almı tır. Yine ilk defa olmak üzere ö retim materyalleri, levha, afi ,
videokasetler bu müfredatta konu edilmi ve detaylarıyla yazılmı tır (Kocaoluk & Kocaoluk, 1998b).
1968’den farklı olarak 1998 hayat bilgisi müfredatında, telefon kullanımı, çocu un sa lı ı ve
kendini tanımaya yönelik tutum geli tirme, evde ve okulda demokrasi, sorumluluklar ve haklar, bilinçli
tüketicilik ve verimlilik, çevresel duyarlılık gibi konulara yer verilmi tir.
4.7 2005 lkö retim Müfredatı ve Hayat Bilgisi Dersi
Türkiye’de 1990’ların sonlarında ivme kazanan yapılandırmacı yakla ımın bir ürünü olarak
2004’de ilkö retim müfredatların geli tirilmesi amacıyla kapsamlı bir çalı ma ba latılmı tır. Bu
çalı mada müfredatların geli tirilmesinin gerekçeleri; bilgi kavramı ve bilgi toplumu anlayı ındaki
geli meler, hayat boyu ö renme yakla ımını esas alan bir ö retme anlayı ının geli mesi ve AB
normlarına uygunluk olarak sıralanmı tır. 2005 ilkö retim müfredatı, Türkiye Cumhuriyeti projesinin
geli erek devamlılı ı ilkesini, dünyada ya anan tüm geli meleri, AB normlarını ve e itim anlayı ını,
Türkiye’nin mevcut e itim özelliklerinin belirlenmesini, ba arı ve ba arısızlıkların de erlendirilmesini ve
ortaya çıkan sonuçları, temel referans noktaları olarak kabul edece ini vurgulamı tır. 2005 müfredatı ile
davranı çı müfredat yakla ımından yapılandırmacı yakla ıma geçilmi tir. lkokul ve ortaokul mantı ına
göre düzenlenmi olan parçalı müfredat anlayı ı yerine, müfredatlar sekiz yıllık kesintisiz e itime uygun
hâle getirilmi tir.
2005 ilkö retim müfredatında hayat bilgisi dersinde ö retmenler bilgi aktaran de il sadece ve
sadece yol gösterici olarak kabul edilmi tir. 2005 hayat bilgisi dersi programında insan biyolojik,
psikolojik, sosyal ve kültürel yönleriyle bir bütün olarak ve de i imin hem öznesi hem de nesnesi olarak
ele alınmı tır. Bu noktadan hareketle “birey”, “toplum” ve “do a” olmak üzere üç ana ö renme alanı
belirlenmi , de i im de bütün bu ö renme alanlarını ku atan daha genel bir boyut olarak dü ünülmü tür.
Gerçek ya amda bu ö renme alanlarının içerikleri ve de i im iç içedir; bunlar sadece e itim-ö retim
amacıyla yapay olarak birbirinden ayrılabilir. Hayat bilgisi dersi için özellikle benimsenen toplu ö retim
yakla ımının de bir gere i olarak, bu ö renme alanlarını aynı anda ku atabilen üç tema belirlenmi tir.
Programda tema isimleri, “Okul Heyecanım”, “Benim E siz Yuvam” ve “Dün, Bugün, Yarın” olarak
belirlenmi tir. Bu müfredatta ö renme ve ö retme etkinlikleri önemli ve kritik ö e olarak vurgulanmı tır.
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“Hayat bilgisi dersi müfredatının öncelikli amacı, ö rencilerin temel ya am becerilerini kazanmalarına ve
olumlu ki isel nitelikler geli tirmelerine yardımcı olmaktır” eklinde belirlenmi tir. Bununla birlikte
“hayat bilgisi dersinde ö rencilere aynı zamanda 4. ve 5. sınıf programlarında yer alan sosyal bilgiler, fen
ve teknoloji derslerine temel olu turabilecek bilgiler de kazandırılacaktır” denilmi tir. 2005 hayat bilgisi
dersi müfredatıyla ö rencilerin u becerileri kazanmalarına yardımcı olunaca ı umulmu tur: Ele tirel
dü ünme, yaratıcı dü ünme, ara tırma, ileti im, problem çözme, bilgi teknolojilerini kullanma,
giri imcilik, Türkçeyi do ru, etkili ve güzel kullanma, karar verme, kaynakları etkili kullanma, güvenlik
ve korunmayı sa lama, öz yönetim, temalarla ilgili temel kavramları tanımadır. Ayrıca hayat bilgisi dersi
müfredatıyla ö rencilerin özsaygı, özgüven, toplumsallık, sabır, ho görü, sevgi, saygı, barı ,
yardımseverlik, do ruluk, dürüstlük, adalet, yenili e açıklık, vatanseverlik, kültürel de erleri koruma ve
geli tirme gibi ki isel nitelikleri ve de erlerinin geli tirmelerine yardımcı olunaca ı dü ünülmü tür
(MEB, 2005).
5. Sonuç
E itim sistemlerinde yeni müfredat hazırlı ına gereksinim duyulmasının nedenleri nelerdir
dendi inde mevcut müfredatın uygulamasında ortaya çıkan güçlükler, söz konusu güçlüklerin giderilmesi
için ulusal ya da uluslararası toplantılarda ileri sürülen görü ler, yeni ku ak ö renci ve ö retmenlerin
istemleri, toplum yapısındaki farklıla ma ve çe itli bilim dallarındaki geli meler bu nedenler arasında
verilebilir.
Hayat bilgisi dersi Osmanlı Devletinde ilk kez 1869 yılında Saffet Pa a’nın Maarif Nazırlı ı
döneminde okutulmaya ba lanmı , Cumhuriyet dönemi müfredatlarının tamamında da yer almı tır
(Kodaman, 1991; Binba ıo lu, 2003; Ba ar, 2004; Deringil, 2007). Türkiye Cumhuriyeti’nin
kurulu undan günümüze geli tirilen ilkö retim müfredatlarında oldu u gibi hayat bilgisi dersi
müfredatları ya Heyet-i lmiye ve E itim uraları gibi e itim kurullarının ya do rudan yabancı e itim
danı manlarının ya da dı sal faktörlerin etkisiyle yapıla gelmi lerdir. 1924 hayat bilgisi dersi müfredatı
yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin henüz bir durum tespiti yapmadan olu turdu u ve sadece iki yıl
uygulanan geçici bir müfredatın izlerini ta ımaktadır. 1926 hayat bilgisi dersi müfredatı siyasal devrim
sürecini tamamlayan ve önemli ölçüde Amerikalı e itimci Dewey’in önerileri do rultusunda ekillenen
bir müfredattır. 1936 hayat bilgisi dersi müfredatı ise Türk devrimi vurgusunun yapıldı ı, yurtta lık
bilinci ifadelerinin yo un i lendi i bir müfredattır. 1948 hayat bilgisi dersi müfredatı da bilgi ö retimini
esas kabul eden, konu sayısının arttırılması suretiyle yüklü bir içeri in meydana gelmesine yol açılan ve
yakla ık 20 yıl uygulamada kalan bir müfredattır. 1968 hayat bilgisi dersi müfredatı hedeflerin tamamının
ö renciye dönük hale getirildi i ve yakla ık 30 yıl uygulamada kalan bir müfredattır. 1998 hayat bilgisi
dersi müfredatı davranı çı yakla ımın ı ı ında genel olarak çerçeve müfredat niteli ini ta ıyan bir
müfredattır. 2005 hayat bilgisi dersi müfredatı ise Avrupa Birli i’ne uyum amacıyla dı sal faktörlerin
etkisiyle ve yapılandırmacı yakla ımla meydana getirilmi olan bir müfredattır.
Türkiye’de ba langıcından günümüze olu turulan ilkö retim müfredatları ve içinde her daim yer
alan hayat bilgisi müfredatlarının hacmi devamlı olarak artı göstermi tir. lkö retim müfredatları ilk
zamanlar birkaç on sayfa ve hayat bilgisi müfredatı da bir kaç sayfa ile sınırlıyken, son ilkö retim
müfredatı toplamda binlerce sayfayı ve hayat bilgisi müfredatında ise yüzlerce sayfayı bulmu tur.
Cumhuriyet döneminde olu turulan müfredatların büyük bir ço unlu u Türk e itim sisteminde
ö renciyi de il, ö retmen ve konuları merkeze almı , bilimsel yöntemi kullanan, özgür ve esnek
dü ünebilen ö renciler yerine ö retmenin söylediklerini ve kitapların yazdıklarını ezberleyen, özellikle
güncel ya ama dair yeterli bilgi ve becerilerin verilemedi i ya amdan kopuk bilgiyle donanmı ki iler
olarak yeti tirilmi tir. Türkiye’de olu turulan müfredatlar ço unlukla bakanlıkta görevli birkaç ki i ve
okullardan ça rılan bazı ö retmenlerin mevcut müfredatı masa ba ında incelemesi, bazı konuların
çıkartılması ya da ilave edilmesi eklinde yürütülmü tür. Müfredatların hazırlanması gere i gibi
yapılmamı , uygulama, de erlendirme ve ileriye dönük iyile tirme çalı malarına genellikle yer
verilmemi tir (Kaya, 1977; Demirel, 1992; Tekı ık, 1992; Varı , 1996; Demir, 1998; Bekta , 2001;
Özbey, 2001; Binba ıo lu, 2003; Akbaba, 2004; Uçar, 2004; Öztürk, 2006). 2005 hayat bilgisi müfredatı
bazı ele tirilerine ra men daha geni katılımlı toplantılarda ele alınıp tartı ılmı olması ve pilot uygulama
sonrası gelen dönütlerin de erlendirilmesiyle görece kendinden önceki müfredat düzenlemelerine göre
olumlu sayılabilir.
Müfredat de i iklikleri öncelikle ülkelerin kendi gereksinim ve ya antılarından kaynaklanmak
durumundadır. lkö retim müfredatlarının hazırlık a amasında daha önce gerçekle tirilen müfredat
geli tirme çalı maları dikkate alınmayarak ve her yeni müfredatın bir siyasal söylem olarak “Türkiye
Uluslararası Sosyal Ara tırmalar Dergisi
The Journal of International Social Research
Volume 2 / 8 Summer 2009

Cumhuriyetin Kurulu undan Günümüze Türkiye’de Hayat Bilgisi Dersi Programlarının Geli imi

409

Cumhuriyeti’nin ilk ve en kapsamlı e itim reformu” olarak tanıtılması do ru bir yakla ım de ildir.
Cumhuriyet tarihi boyunca geli tirilen her yeni müfredatta hemen hemen böyle bir söylem dile
getirilmi tir. Bu durum Cumhuriyet’in ilk yıllarından itibaren toplumsal de i im gereksinimlerini
kar ılamada dinamik ve i levsel bir yapıya sahip olan Türk e itim sisteminde, özellikle ilkö retim
alanındaki müfredat geli tirme çalı malarının göz ardı edilmesine neden olmu tur. Okul müfredatları
organik bir bünye gibi sürekli geli im içindedir ve dinamik bir nitelik ta ırlar. Bu nedenle yeni
olu turulacak müfredatların kendinden öncekilere de dayalı oldu unu dü ünmek ve toplumdaki
geli melere göre bazı yeniliklerin ortaya çıkaca ını beklemek daha anlamlı olacaktır.
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