
ESOGÜ Ders Bilgi Formu Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü 

DÖNEM BAHAR 

 

DERSĠN 

KODU 
 DERSĠN ADI Sosyal Antropoloji ve Medeniyet Tarihi 

        

YARIYIL 

 

HAFTALIK DERS SAATĠ DERSĠN 

Teorik Uygulama Laboratuar Kredisi AKTS TÜRÜ DĠLĠ 

 II 2  0  -   2 3  
ZORUNLU (X)  SEÇMELİ (   ) Türkçe 

DERSĠN KATEGORĠSĠ 

Meslek Bilgisi Alan Bilgisi Genel Kültür Seçmeli 

 X   Genel Kültür (  )         Alan ( ) 

DEĞERLENDĠRME ÖLÇÜTLERĠ 

YARIYIL ĠÇĠ 

Faaliyet türü Sayı % 

I. Ara Sınav 1   40 

II. Ara Sınav    

Kısa Sınav    

Ödev     

Proje    

Rapor    

Diğer(Sözlü)    

YARIYIL SONU SINAVI   1  60 

VARSA ÖNERĠLEN 

ÖNKOġUL(LAR) 
  

DERSĠN KISA ĠÇERĠĞĠ 

Sosyal antropolojinin tanımı, kapsamı, çalışma alanları, yöntemi; gündelik 

yaşamla ilişkisi; ilk insanlar ve modern insanın ortaya çıkışı; insanoğlunun 

geçim şekillerinin evrimi; akrabalık sistemleri ve sosyal örgüt; siyasal 

örgütlenmelerin ortaya çıkışı; toplumsal tabakalaşma; toplumsal cinsiyet; din, 

dil, birey ve kültür gibi antropolojinin temel çalışma konuları; medeniyetin 

doğuşu, ilk medeniyetlerin (Eski Yunan, Çin, Hint,Mısır ve Mezopotamya 

medeniyetlerinin) ortak ve ayırt edici özellikleri; tarım, matematik, dil ve 

devlet yönetiminde gelişimler; medeniyetler arası etkileşim; Anadolu 

medeniyetlerinin temel özellikleri; Anadolu'da bırakmış oldukları maddi 

medeniyet ve somut kültürel miras unsurları. 

DERSĠN AMAÇLARI 

1. Bu dersin amacı öğrencilere antropoloji biliminin tarihsel gelişimi, alanı ve 

dalları hakkında gerekli bilgileri kazandırmayı amaçlamaktadır. 2. 

Antropolojinin kullanmış olduğu araştırma yöntem ve metotları ile diğer 

sosyal bilimlerle olan ilişkileri hakkında öğrencilere kavramsal ve teorik 

bilgiler verilecektir. 3. Kültür kavramı ve kültür kuramları, kültürün içeriği, 

kültür araştırmaları, insanın tarihsel evrimi, kültürel evrim, doğal çevre ile 

üretim ve alışveriş biçimleri, farklılaşma ve gruplaşma, akrabalık evlilik ve 

soy hakkında öğrencilere kuramsal ve pratik bilgiler vermeyi 

amaçlamaktadır. 4. Medeniyetin doğuşu, ilk medeniyetlerin (Eski Yunan, 

Çin, Hint, Mısır ve Mezopotamya medeniyetlerinin) ortak ve ayırt edici 

özellikleri; tarım, matematik, dil ve devlet yönetiminde gelişimler; 

medeniyetler arası etkileşim; Anadolu medeniyetlerinin temel özellikleri 

hakkında genel bilgiler vermektir. 

DERSĠN MESLEK EĞĠTĠMĠNĠ 

SAĞLAMAYA YÖNELĠK 

KATKISI 

  

DERSĠN ÖĞRENĠM ÇIKTILARI 
Öğrenciler antropoloji biliminin ortaya çıkmasında rol oynayan faktörleri 

ayırt eder. 

Öğrenciler sosyal bilimler içinde antropolojinin metodolojisini açıklar. 



Öğrenciler kültür kavramı ve kültür kuramları, kültürün içeriği, kültür 

araştırmalarını teorik ve pratik bilgilerle açıklar. 

Öğrenciler insanın tarihsel evriminde, kültürel evrim ve devrimlerin 

oluşumunda rol oynayan faktörleri sıralar. 

Öğrenciler doğal çevre ile üretim ve alışveriş biçimleri arasındaki ilişkileri 

açıklar. Öğrenciler insanın tarihsel evriminde, kültürel evrim ve devrimlerin oluşumunda rol oynayan faktörleri sıralar. Öğrenciler sosyal sorumluluk bilgi ve becerisi kazanarak grup çalışması yaparlar. 

Öğrenciler farklılaşma ve gruplaşma, akrabalık evlilik ve soyu kuramsal ve 

pratik bilgi ve becerilere dayanarak değerlendirir. 

Öğrenciler Türk toplumunun sosyal ve kültürel yapısını objektif olarak analiz 

eder. Öğrenciler insanın tarihsel evriminde, kültürel evrim ve devrimlerin oluşumunda rol oynayan faktörleri sıralar. Öğrenciler sosyal sorumluluk bilgi ve becerisi kazanarak grup çalışması yaparlar. 

TEMEL DERS KĠTABI 
Mustafa Talas, Sosyal Antropoloji, Lisans Yayınları. 

Cüneyt Akalın, Uygarlık Tarihi, Derin Yayınları. 

YARDIMCI KAYNAKLAR 
Bozkurt Güvenç İnsan ve Kültür, Remzi Kitapevi.                                

Marvin Harris, Yamyamlar ve Krallar Kültürlerin Kökenleri, İmge Yayınları. 

DERSTE GEREKLĠ ARAÇ VE 

GEREÇLER 

 Materyal gerekmemektedir.  

DERSĠN HAFTALIK PLANI 

HAFTA ĠġLENEN KONULAR 

1 Antropolojinin tanımı, kapsamı, tarihsel gelişimi 

2 Antropolojinin alt dalları ve kullanmış olduğu yöntemler 

3 
Kültür kavramı ve Kültür kuramları 

4 
İlk insanlar ve modern insanın ortaya çıkışı 

5 Akrabalık sistemleri ve sosyal örgütler 

6 Toplumsal cinsiyet, dil, din birey ve kültür üzerine çalışmalar 

7-8 ARA SINAV  

9 İlk Medeniyetler-Sümer, Mısır, Babil, Asur 

10 
İlk Medeniyetler- Çin, Hint, Greks, Amerika 

11 
Türk -İslam Medeniyeti 

12 Tarım dil, matematik, din ve devlet yönetimindeki gelişmeler 

13 Anadolu Medeniyetlerinin karakteristik özellikleri 

14 Anadolu Medeniyetlerinin bırakmış olduğu somut katkılar 

15-16 FİNAL SINAVI  



 

 
 

 

No PROGRAM ALAN YETERLĠLĠKLERĠ (ÇIKTILARI) 3 2 1 

1.  Sosyal Bilgilerin, yaşamı nasıl kolaylaştırdığını açıklayabilme. X   

2.  İnsan sevgisi ve evrenselliğin önemini açıklayabilme. X   

3.  Vatan sevgisi edinmede Sosyal Bilgilerin önemini kavrayabilme.  X  

4.  Ülkelerin yönetim biçimlerine uygun birey yetiştirmede Sosyal Bilgilerin önemini fark 

edebilme. 

  X 

5.  Sosyal Bilgiler eğitimi sayesinde sosyal-siyasal, ekonomik ve kültürel gelişmeleri 

açıklayabilme. 

X   

6.  Tarih, Coğrafya, Sosyoloji, Psikoloji, Felsefe, Antropoloji, Arkeoloji, Siyaset ve 

Ekonomi gibi disiplinlere ilişkin alan bilgisine sahip olabilme. 

X   

7.  Sosyal bilimlere ilişkin bilgileri bütüncül biçimde kullanabilme.  X  

8.  Sosyal Bilgiler eğitimine ilişkin sorunları belirleyerek bilimsel araştırma yapabilme.   X 

9.  Öğrenme öğretme sürecini planlayabilme.   X 

10.  Sosyal Bilgiler öğretimi strateji, yöntem ve tekniklerini kullanabilme.  X  

11.  Sosyal Bilgiler eğitimine yönelik araç gereçleri tanıma ve kullanabilme.  X  

12.  Sosyal Bilgiler eğitiminde yeni teknolojilerden yararlanabilme.  X  

13.  Sosyal Bilgiler eğitimine ilişkin toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olabilme. X   

14.  Genel kültür bilgisine sahip olabilme. X   

15.  Mesleki yeterliklerini fark etme, zayıf yönlerini geliştirme çabasında olabilme.   X 

16.  Özel eğitime gereksinim duyan öğrencileri dikkate alan uygulamalar yapabilme.   X 

17.  Atatürk ilke ve inkılaplarının toplumun siyasal, sosyal, kültürel, ekonomik alanda 

gelişimine etkilerini ve önemini açıklayabilme. 

 X  

18.  Öğrencilerin gelişim ve öğrenme özellikleri konusunda bilgi sahibi olma ve ailelerle iş 

birliği yapabilme. 

 X  

19.  Etkili iletişim becerilerine sahip olabilme.  X  

20.  Milli bayram ve törenlerin anlam ve öneminin farkına varma, törenlerin yönetim ve 

organizasyonunu yapabilme 

X   

 

 

 

Dersin Öğretim Üyesi:   

                                 Tarih:  

   

                         

   

 

 


