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CCUUMMHHUURR‹‹YYEETT DDÖÖNNEEMM‹‹ 
‹‹LLKKÖÖ⁄⁄RREETT‹‹MM PPRROOGGRRAAMMLLAARRIINNDDAA 

EESSNNEEKK PPRROOGGRRAAMM VVEE UUYYGGUULLAANNMMAASSII

ÇÇaavvuuflfl fifiAAHH‹‹NN**

ÖÖzzeett
Araflt›rman›n amac›, Cumhuriyet dönemi ‹lkö¤retim Programlar›nda

esnek program›n uygulanmas› ve karfl›lafl›lan güçlükleri ortaya koymakt›r. Bu
ana amaç çerçevesinde 1926, 1936, 1948, 1968 ve ilkö¤retim program›nda esnek-
lik özellikleri ne ölçüde ele al›nm›flt›r sorular›na cevap aranm›flt›r. Araflt›rma be-
timsel bir çal›flmad›r. Araflt›rmada kullan›lan kaynaklar›n ve belgelerin güveni-
lir oldu¤u varsay›lm›flt›r. Araflt›rman›n evrenini, geçmiflten günümüze esnek
program ile ilgili tüm bas›l› kaynaklar, örneklemini ise, 1926, 1936, 1948 ve 1968
ilkokul programlar› ve en son uygulanan program oluflturmaktad›r. Sonuç ola-
rak, Cumhuriyetten günümüze, ikö¤retiml programlar›nda esneklik özelli¤ine
uyularak birtak›m ilkeler çerçevesinde ele al›narak düzenlenmeye çal›fl›lm›flt›r.
Programlar sabit bir flekilde kalmaktan ziyade daima bir geliflme gösterdi¤i gö-
rülmüfltür.

AAnnaahhttaarr SSöözzccüükklleerr:: Esnek program, ilkokul programlar›, ö¤renci, ö¤ret-
men

GGiirriiflfl

‹nsano¤lu günümüzde bilgi patlamalar›yla bilgi ve bilgisayar ça¤›n›, uzay›n
derinliklerine ulaflma çabas›yla da uzay ça¤›n› iç içe yaflamaktad›r. Bu h›zl› geliflme-
ler, beraberinde toplumun siyasi, ekonomik, sosyal ve di¤er bütün sistemlerini de de-
¤iflmeye zorlamaktad›r. Ça¤dafll›¤› yakalamada bu sistemlere etkin bir güç kazand›r-
mak gerekmektedir. Bu gücün kayna¤› ise e¤itimdir. E¤itimin bu itici gücü toplum-
sal sistemleri ça¤dafllaflma idealiyle iflletecek nitelikli insan yetifltirme ile daha da art-
maktad›r.

E¤itim, uygulamal› bir bilim alan›d›r. Bu nedenle e¤itim problemlerine masa
bafl›nda veya ka¤›t üzerinde de¤il, problemin kayna¤›nda, okulda veya e¤itim siste-
minin bütününde çözüm aramak gerekir. E¤itim sisteminde ortaya ç›kan problemle-
rin çözümü, bir ülkede izlenen Millî E¤itim Politikas›na, okuldaki ö¤rencinin davra-
n›fl›na dönüfltürmesi söz konusu olan e¤itim programlar›n›n gelifltirilmesine ba¤l› bu-
lunmaktad›r (Var›fl, 1976, 4). Dolay›s›yla, Millî E¤itim Politikas›n›n uygulamaya geçi-
fli de ancak e¤itim programlar›n›n gelifltirilmesi ile sa¤lanabilir.

E¤itimin temel ö¤eleri olarak bilinen ö¤retmen, ö¤renci ve e¤itim program›
ayr›lmaz bir bütündür. Bu üç ö¤eden birinin de¤iflimi di¤erlerini de etkileyecektir. Bu
sebepten dolay› da, e¤itim de¤iflme sürecini e¤itim programlar› ile bunu uygulayacak
ö¤retmen e¤itimi ve ö¤retmen yeterlikleri ile ve nitelikli ö¤retmenlerin ça¤dafl prog-
ramlar yoluyla ö¤renciyi yetifltirmesi ve davran›fllar›nda olumlu de¤ifliklikler meyda-
na getirmesi ile sa¤lanacakt›r. 
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Türkiye planl› döneme girdikten sonra, e¤itim planlamas› kalk›nman›n ayr›l-
maz bir parças› olarak görülmeye bafllanm›fl ve haz›rlanan Befl Y›ll›k Kalk›nma Plan-
lar›nda e¤itime büyük önem ve yer verilmifltir (DPT, 1982, 28).

Program gelifltirme, e¤itim program›n›n hedef, içerik, ö¤renme-ö¤retme süre-
ci ve de¤erlendirme ö¤eleri aras›ndaki dinamik iliflkiler bütünü olarak tan›mlamak
uygun görülmektedir (Demirel, 2002, 6).  Erden’e (1995, 4) göre program gelifltirme
ise, e¤itim programlar›n›n tasarlanmas›, uygulanmas›, de¤erlendirilmesi ve de¤erlen-
dirme sonucu elde edilen veriler do¤rultusunda yeniden düzenlenmesi sürecidir.
Bundan dolay›d›r ki, program gelifltirme etkinlikleri, ya ortaya ç›kan yeni bir ihtiyac›
karfl›lamak ya da mevcut uygulamalar›n yetersiz görülmesi ve yeni bir seçenek su-
nulmas› amac›yla yürütülür. 1961 y›l›nda kabul edilen 222 say›l› ilkö¤retim kanunu-
nun getirdi¤i hükümler, programlar›n gelifltirilip de¤ifltirilmesini zorunlu k›lm›flt›r.
1962 y›l›nda toplanan VII. Millî E¤itim fiuras›’nda,

1. Programlar›n günün gerçekleri ve ihtiyaçlar› dikkate al›narak düzenlenmesi,
2. Programlar›n gelifltirilmesine ba¤l› olarak ders ve kaynak kitaplar›n›n haz›r-

lanmas›,
3. Ö¤retmenlerin yeni programlar›n gereklerine uygun olarak yetifltirilmesi,
4. Haz›rlanacak ve uygulanacak bir deneme program›n›n komisyonlarca ince-

lenip de¤erlendirildikten sonra çeflitli bölgelerde iki y›l süreyle denenmesi,
5. Deneme programlar›n›n gelifltirilerek bütün yurt çap›nda uygulanmas› ka-

rarlaflt›r›lm›flt›r.

Onuncu Millî E¤itim fiuras›’nda ise, Türk Millî E¤itim sisteminin Atatürk ilke-
leri do¤rultusunda bütünlefltirilmesini öngören bir model getirilmifltir. Bu modele gö-
re ilk ve ortaokul programlar› temel e¤itim programlar› halinde bütünlefltirilmekte-
dir. Temel e¤itim 6-14 yafllar› aras›ndaki çocuklara e¤itim veren bir ö¤retim kademe-
si olarak ön görülmüfltür. Bu bütünleflme içinde programlar›n 1-3, 4-5, 6-8 y›llar için
çocu¤un geliflim özelliklerine uygun olarak ve e¤itimin bu ça¤larla ilgili görev ve so-
rumlulu¤u göz önünde bulundurularak düzenlenmesi gere¤i üzerinde durulmakta-
d›r (Gürkan ve Gökçe, 1999, 27).

Bir ö¤retim program›n›n haz›rlanmas›nda göz önünde tutulan ö¤renci kitlesi
ile bu program›n›n belli bir yer ve zamanda uygulanaca¤› ö¤renci grubu aras›ndaki
baz› farklar çok önemlidir. Çünkü bu farklar ö¤retim program›n›n eldeki ö¤rencilere
uygulanmas› s›ras›nda özel önlemler al›nmas›n›, di¤er bir deyiflle program›n eldeki
ö¤rencilerin ihtiyaçlar›na uyarlanmas›n› gerektirir (Özçelik, 1992, 206).  

E¤itimde yenileflme, e¤itimde reform ve düzenleme ad› alt›nda yürütülen bu
çal›flmalar›n temelinde, e¤itim programlar›nda yap›lan düzenlemeler bulunmaktad›r.
De¤iflen ve geliflen dünyada bireylerin topluma uyum sa¤lamalar› için ö¤renmeleri
gereken davran›fl say›s› artmakta, bu arada bireylerin ö¤renmesi gereken baz› kav-
ramlar, ilkeler ve uygulamalar da de¤iflikli¤e u¤ramaktad›r (Senemo¤lu, 1987, 1). Bu
de¤ifliklikler hedefler, hedef davran›fllar, içerik, e¤itim durumlar› ve de¤erlendirme
ö¤elerinden oluflan ve dinamik bir özellik gösteren e¤itim programlar› vas›tas›yla ya-
p›lmaktad›r. Birçok ülkede geçmiflte ve günümüzde e¤itim reformu, e¤itimde yeni-
den düzenleme gibi adlar alt›nda yürütülen ve yap›lan çal›flmalar›n asl›nda temelin-
de program düzenlemesi bulunmaktad›r. Çünkü de¤iflen ve geliflen dünyada bireyle-
rin davran›fllar›nda yap›lmas› düflünülen de¤ifliklikleri ifade eden ve bunlar› sistem-
li bir biçimde bir araya toplayan araçlar e¤itim programlar›d›r. 

Program gelifltirme çal›flmalar› sosyo-ekonomik, teknolojik ve kültürel faktör-
ler ile yerel, bölgesel ve uluslar aras› boyutlarda ele al›nmaktad›r. Toplum, birey ve
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konu alan› olarak özetlenen bu temeller, her ders alan› ve s›n›f düzeyi için gelifltirile-
rek programlar›n genel çat›s› oluflturulmaktad›r. Program haz›rlama ve gelifltirme ça-
l›flmalar›; üniversitelerden davet edilen bilim adamlar›, program gelifltirme, e¤itim
yönetimi, ölçme-de¤erlendirme uzmanlar› ve alan uzmanlar›ndan oluflan program
gelifltirme komisyonlar›nca yap›lmaktad›r.

MEB’de program gelifltirme etkinlikleri; hedefler ve ö¤rencilere kazand›r›la-
cak davran›fllar›n belirlenmesini içeren çok yönlü ve devaml›l›k arz eden bir süreç
olarak ele al›n›p uygulanmaktad›r. Ö¤retim programlar›n›n gelifltirilmesinde kurum-
sal ifl birli¤i ve çoklu kat›l›m esas al›nmaktad›r. Bu süreçte ulafl›lacak hedefler ve ö¤-
renilecek içeri¤e iliflkin kararlar verildikten sonra, çeflitli ö¤renme ve ö¤retme yön-
temlerinin seçilmesi, ö¤retim materyallerinin gelifltirilmesi ve de¤erlendirme esasla-
r›n›n belirlenmesi yer almaktad›r.

Gelifltirilen e¤itim ve ö¤retim programlar›nda, bireyin ve toplumun gereksi-
nimlerinin karfl›lanmas›, kuram ve uygulaman›n bütünlefltirilmesi ile e¤itimsel süreç-
lerde bireyin merkeze al›nmas›; konular›n derinli¤ine ö¤retilmesi, konular›n disiplin-
ler aras› yönünün daha çok vurgulanmas› ve ö¤renciye zengin yaflant› ortam›n›n sa¤-
lanmas› gibi yaklafl›mlar üzerinde durulmaktad›r. Ayr›ca gelifltirilen programlarda
Avrupa Birli¤i (AB) ülkelerinin e¤itim standartlar› da göz önünde bulundurulmakta-
d›r.

E¤itim sistemimizin özellikle ilk ve ortaö¤retim programlar›n› gelifltirme gö-
revi Talim ve Terbiye Kurulu taraf›ndan yerine getirilmektedir. Bu Kurul, kuruluflun-
dan bu yana sistem düzenleme çal›flmalar› yan›nda; toplum ve fert ihtiyaçlar›nda
meydana gelen de¤iflmeleri, bilim ve teknolojideki h›zl› ve sürekli ilerlemeleri yak›n-
dan takip ederek bilimsel araflt›rma sonuçlar›na dayal› program gelifltirme çal›flmala-
r› içerisindedir. 

Cumhuriyetten günümüze ilkö¤retimde aralarda taslak niteli¤inde olanlar›n
d›fl›nda “1926, 1936, 1948, 1968 ve 2005” olmak üzere belli bafll› befl program uygula-
maya konmufltur. Bugün ilkö¤retimde uygulanan programda özellikle sekiz y›ll›k zo-
runlu ilkö¤retim uygulamas› nedeniyle 1970’li y›llardan beri sürekli de¤ifltirilmifl ve
gelifltirilmifl olup halen de gelifltirme çal›flmalar› devam etmektedir.

Ö¤renciden beklenen davran›fllar›n programlarla belirlendi¤i düflünülürse
program gelifltirmenin e¤itimdeki yeri ve önemi anlafl›labilir. Gelifltirilmek istenen
program ve program tasar›s›n›n ne oldu¤una gelince; program tasar›s›, istenen hedef-
leri gerçeklefltirmek üzere belirli esaslara göre tertiplenip örgütlenen “ö¤renme ya-
flant›lar› sistemi” program da bu yaflant›lar›n e¤itim ortamlar›nda gerçekleflmifl görü-
nümüdür (Turgut, 1992, 3). 

‹lkö¤retim programlar›n› tasarlamada ve gelifltirmede ç›k›fl noktalar›ndan bi-
risi, ö¤rencilerin ö¤renim sürecinde karfl›laflt›klar› çeflitli güçlükleri giderici teknikle-
ri göz önünde bulundurarak ö¤renmeyi zorlaflt›rmak de¤il kolaylaflt›rmakt›r (Ersoy,
2001, 10). Burada Saban da (2000, 74), programlardaki konular›n ö¤renci davran›flla-
r›na dönüfltürülmesinde ö¤retmen program›n esneklik özelli¤inden yararlanmas› ge-
rekti¤ini belirtmektedir.  Burada karfl›m›za ilkö¤retim program›n›n önemli özellikle-
rinden biri olan esnek olmas› gelmektedir. 

Önder (1987, 70), esneklik kavram›n›, çerçeve program fleklinde ele almak ve
düflünmek gerekti¤ini belirtmektedir. Çerçeve program, ö¤reteme-ö¤renme etkinlik-
lerine konu olan ünite ve konular›n, sadece ana hatlar›n› veren, çok ayr›nt›ya inme-
yen program demektir. Böyle bir program da ö¤retmene bilim ve tekni¤in getirdi¤i
yenilikleri, ö¤rencilerin ilgi ve ihtiyaçlar›n›, okulun bulundu¤u yerin özelliklerini göz
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önünde bulundurarak konular›n ayr›nt›lar›n› belirleme ve bunlar› ele alma imkan›
verir. 

Büyükkaragöz ve Çivi (1994, 187), iyi bir e¤itim program›n›n esnek olmas›n›
gerektiren nedenleri flöyle s›ralamaktad›rlar.

1. Bir ülkedeki okullar›n bulunduklar› yerlerin çevre ve iklim bak›m›ndan
farkl› olmas›,

2. Ö¤renciler aras›nda bireysel farklar›n olmas›,
3. Bilimsel, teknolojik ve toplumsal alanlarda h›zl› geliflmelerin meydana gel-

mesi.

Kocap›nar  (1966, 46) ve Türky›lmaz ‘a (1966, 52-53) göre ise, Bir program flu
özellikleri tafl›d›¤›nda esnek olabilece¤ini ifade etmektedirler. 

1. Bölge ve çevre özelliklerini dikkate al›r.
2. Bireysel farkl›l›klar› dikkate al›r.
3. H›zla ilerleyen bilim ve tekni¤e ayak uydurabilir.
4. Ö¤retim süresiyle paralel ve denk bir yap›dad›r. 
5. ‹lgili olduklar› okullar›n amaçlar›n› gerçeklefltirmeye azami hizmet eder.

Öte yandan esnek program anlay›fl› bizi, sabit bir program›m›z olmamas›, ça-
¤›n gereklerine göre yap›lan bir program anlay›fl›na götürmemelidir. Bir e¤itim prog-
ram›nda hiç de¤iflmeyen unsur ise, esnek program anlay›fl›d›r (Bossing, 1953, 32-35).
Genel amaçlar›, ilkeleri ve kimi durumlarda yaflant›lar›n›n seçimi, günlük çal›flma çi-
zelgelerinin yap›lmas›, uygulama s›ras›nda ortaya ç›kan sorunlar›n çözülmesi gibi
konularda yerel okul ve örgütlerine ya da tek tek okullara hareket özgürlü¤ü tan›yan
e¤itim program› esnektir (O¤uzkan, 1974, 39).

Program›n esneklik özelli¤ine göre, insan niteliklerini ve ihtiyaçlar›n› esas ka-
bul eden ve insan› merkeze alan e¤itim hizmetinin niteli¤inde kaliteye ba¤l› olarak ki-
flisel farkl›l›klara ve ay›rt  edicili¤e dikkat edilir, e¤itim ve ö¤retim mümkün oldu¤u
ölçüde kiflisellefltirilir. Ö¤rencinin bulundu¤u aflamadan bafllamak flart›yla onun
özelliklerine ve ihtiyaçlar›na uygun e¤itim hizmeti vererek maksimum seviyeye gel-
mesine yard›mc› olmak, ça¤dafl e¤itim sistemlerinin ve okullar›n amac›d›r.

Son y›llarda ilkö¤retim programlar› ders programlar› boyutunda gelifltiril-
mektedir. Baz› ders programlar›; hedef davran›fl, ders konular›, derslerin ifllenifli ile
ilgili aç›klamalar boyutunda ele al›nm›flt›r. Ancak ilkokul program›n›n 1995 y›l›nda-
ki yeni bask›s›nda hedef ve davran›fllar›n belirlenmesi yerine dersin amaçlar› ve ko-
nular›n belirlenmesiyle yetinilmifltir. Ancak ders programlar› ayr› bas›lm›fl ve bu bas-
k›larda hedef ve davran›fllara önemle yer verilmifltir. (Büyükkaragöz, 1997, 231).

Ülkemizde e¤itime olan talebin art›fl gösterdi¤i düflünülerek 2005 y›l›nda yeni
bir ilkö¤retim program› uygulanmaya bafllanm›flt›r. 2005 ilkö¤retim program› ülke-
mizin tarihsel, kültürel, sosyal, ahlaki birikimini ve kat›l›m›n› motivasyon kayna¤›
olarak görmektedir. Ayr›ca, dünyada yaflanan tüm de¤iflimleri ve geliflimleri izleye-
rek ülkemizin mevcut e¤itim özelliklerinin belirlenmesini baflar› ve baflar›s›zl›klar›n
de¤erlendirilmesini ortaya koymaktad›r. 

11.. 11.. AAmmaaçç

Araflt›rman›n temel amac›, Cumhuriyet dönemi ‹lkö¤retim Programlar›nda
esnek program›n uygulanmas› ve karfl›lafl›lan güçlükleri ortaya koymakt›r. Bu ana
amaç çerçevesinde afla¤›daki sorulara cevap bulunmaya çal›fl›lm›flt›r.
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1) 1926 program›nda esnek program›n görünümü nas›ld›r?
2) 1936 program›nda esnek program›n görünümü nas›ld›r?
3) 1948 program›nda esnek program›n görünümü nas›ld›r?
4) 1968 program›nda esnek program›n görünümü nas›ld›r?
5) 2005 program›nda esnek program›n görünümü nas›ld›r?

11.. 22.. ÖÖnneemm

‹lkö¤retimin I.Kademesi, bireylerin kendilerini gerçeklefltirebilmesi, topluma
uyum sa¤layabilmesi, görev ve sorumluluklar›n› bilmesi ve kullanabilmesi için
önemli bir görev üstlenmifltir. Bu kadar önemli görevleri üstlenen bir kurumun da ça-
¤›n gereklerine göre kendisini yenilemesi kaç›n›lmazd›r. Kendini sürekli yenileyen
kurumlar siyasal, sosyal ve ekonomik aç›dan güçlü olan kurumlard›r. Bu aç›lardan
güçlü olan toplumlar›n e¤itimi son derece geliflmifllik gösterir. Dolay›s›yla, bu gibi
toplumlarda da e¤itim programlar› sürekli de¤iflmektedir. Geçmiflle gelecek aras›nda
köprünün kurulmas› aç›s›ndan e¤itim programlar›ndaki de¤iflikliklerin bilinmesi ol-
dukça önemlidir. Ayr›ca daha sonra yap›lacak bu konuyla ilgili araflt›rmalara kaynak
oluflturaca¤›ndan dolay› önemlidir.

11.. 33.. VVaarrssaayy››mmllaarr

Araflt›rma betimsel bir çal›flmad›r. Araflt›rmada kullan›lan kaynaklar›n ve bel-
gelerin güvenilir oldu¤u varsay›lm›flt›r. Ayr›ca kaynaklar›n ve belgelerin güvenirlili-
¤i ve geçerlili¤i nesnel görüfl tafl›y›p tafl›mad›klar› hususlar› dikkate al›nm›flt›r.

11.. 44.. SS››nn››rrll››ll››kkllaarr

1) Araflt›rma, Cumhuriyet dönemi ilkö¤retim programlar› (1926, 1936, 1948,
1968 ve 2005) ile,

2) Konu ile ilgili belge ve dökümanlarla,

3) ‹lkö¤retimin I.Kademesi ve normal ö¤retim ve ikili ö¤retim yapan okullarla, 

4) Kullan›lan yöntem, teknik ve araçlar›n yap›s›ndan kaynaklanan durumlar-
la s›n›rl›d›r. 

YYöönntteemm

Araflt›rma, belgelere dayanarak Cumhuriyet Döneminde ilkö¤retim program-
lar›nda esnek uygulamalara ait, özellikle geçmiflteki olay ve olgular› ele al›p uygulan-
d›klar› gibi incelenmeye çal›fl›lm›flt›r. Yap›lan incelemeler sonucunda birtak›m bilgi-
ler ortaya konaca¤› için, betimsel bir çal›flma fleklidir. Bir tarihi betimleme olan bu tür
araflt›rmalar, geçmiflin ö¤renilmesi, bugünün anlafl›lmas› ve gelece¤in tahmin edile-
bilmesine, geçmiflteki hatalar›n bugünkü çal›flmalarda tekrarlanmas›ndan kaç›n›lma-
s›na yard›mc› olmaktad›r.

Araflt›rman›n evrenini, geçmiflten günümüze esnek program ile ilgili tüm ba-
s›l› kaynaklar oluflturmaktad›r. Örneklemini ise, 1926, 1936, 1948, 1968 ve 2005 ilkö¤-
retim programlar› ve en son uygulanan program oluflturmaktad›r. Verilerin toplan-
mas›nda, Cumhuriyetten günümüze haz›rlanan ilkö¤retim programlar›, program ge-
lifltirme kitaplar›, Talim ve Terbiye Kurulu Kararlar›, Tebli¤ler Dergileri, Üniversite
kütüphanelerindeki ilkö¤retim Programlar›yla ilgili literatürlerde yararlan›lm›fl-
t›r.Verilerin düzenlenmesi ise, elde edilen bilgiler do¤rultusunda konu tarihsel s›ra
dikkate al›narak yap›lm›flt›r. Veriler olgusal nitelikte oldu¤undan, bulgular›n da nes-
nel, kiflisel görüfl ve be¤enilerden etkilenmeyen olgusal bir özelli¤e sahip oldu¤u ka-
bul edilmifltir.
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BBuullgguullaarr vvee YYoorruumm

1926, 1936, 1948, 1968 ve 2005 programlar›nda elde edilen bilgilere göre, afla-
¤›daki bulgular elde edilmifltir.

1926 ilkö¤retim program›nda esneklik özelli¤ine çok fazla yer verilmedi¤i gö-
rülmektedir. Ancak, çocuklar›n yak›n çevrelerine ve geliflimlerine göre derslerin dü-
zenlendi¤i görülmektedir. 

1936 ilkö¤retim program›nda daha çok derslerin hedefleri belirlenmeye çal›fl›l-
d›¤› için program›n di¤er özelliklerine çok fazla yer verilmemifltir. Ama, çocuklar›n
ilgi, ihtiyaç ve geliflimlerine ba¤l› kal›nm›flt›r. Bunun yan›nda, çocu¤un gördü¤ü,
duydu¤u ve söyledi¤i bir fleyi kavrayabilmesi, yeteneklerini gelifltirebilmesi için, o
konuda yeteri kadar temrin yapt›r›lmas› gerekti¤i görülmektedir. 1936 program›n›n
en önemli esneklik özelli¤i de ilkokulda bütün dersler ö¤rencinin düzeyine uygun
olarak haz›rlanmaya çal›fl›lm›flt›r. Ö¤rencilerin bireysel farkl›l›klar›na dikkat edilerek
onlar›n yak›n çevre ve yak›n zaman ilkesi esas al›nmaya çal›fl›lm›flt›r. ‹lkö¤retim ço-
cuklar›n›n, fikirlerine, duygular›na de¤iflik yollarla anlat›m imkanlar› verilmesi ge-
rekti¤i vurgulanm›flt›r.   

1948 ilkö¤retim Program›nda esneklik özelli¤ine gözle görülür flekilde yer ve-
rilmifltir. Buna göre, bir s›n›f içindeki çocuklar›n her biri bafll› bafl›na bir varl›kt›r. Vü-
cut yap›s›, hareket kabiliyeti, büyüme h›z›, ruhsal özellikleri, bilgi ve beceri seviyesi,
ö¤renme kapasitesi, davran›fl›, çevresinden edindi¤i tecrübelerin geniflli¤i, çoklu¤u
ve mahiyeti, ana ve babas›yla münasebeti gibi faktörler her çocu¤un geliflimine ve
davran›fl›na tesir eder. Çocuklar aras›ndaki bu ferdi farkl›l›klar› göz önünde tutarak
her çocu¤u bulundu¤u olgunluk seviyesinde kabul edip, onun kendi özel kabiliyetle-
rinin s›n›rlar› içinde en yüksek olgunluk seviyesine ç›kar›lmas›n› sa¤lamak, e¤itim ve
ö¤retimin önemli noktalar›ndan biridir. Ö¤retmen, s›n›f›ndaki ö¤rencilerin kabiliyet-
leri bak›m›ndan farkl› olduklar›n› kavrayacak; s›n›f ve okul içindeki çal›flmalar›, her
kabiliyetteki ö¤renciye, kendi kapasitesi içinde, baflar› zevkini tatt›racak ve ona gelifl-
me ve olgunlaflma imkanlar› sa¤layacak flekilde planlayacakt›r. Bunun için ilkö¤reti-
min  bütün ö¤retim çal›flmalar› çocuklar aras›ndaki ferdi farklar göz önünde tutula-
rak ve çocuklar›n yafl ve olgunluk seviyelerine uygun olarak ayarlanmas› düflüncesi-
ne yer verilmifltir. Buna ilaveten ilkö¤retim çal›flmalar›nda, yak›n yurt ve yak›n za-
man prensibi hakim olmal›d›r (MEB, 1948, 12-19). 

1968 ilkö¤retim programlar›nda da esneklik özelli¤i hemen göze çarpmakta-
d›r. Buna göre, her çocuk birbirinden farkl›d›r: Ayn› yafltaki çocuklar›n; yetenekleri,
geliflme h›zlar›, ilgi ve ihtiyaçlar› birbirinden büyük farklar gösterir. E¤itim ve ö¤re-
tim fertler aras›ndaki bu farklar› ortadan kald›rmaya ve hepsini birbirine benzetme-
ye u¤raflacak yerde, her birine kendi ihtiyaç ve özelliklerine uygun geliflme ve yetifl-
me imkanlar› sa¤lamal›d›r. Ayr›ca ayn› çocu¤un çeflitli kabiliyetleri aras›nda da
önemli faklar vard›r. Bu yüzden belirli bir s›n›r seviyesindeki bir ö¤rencinin, her ö¤-
renme alan›nda ayn› derecede baflar›l› olmas› beklenemez. Bu anlay›flla, bir s›n›ftaki
ö¤rencilerin birbirleriyle k›yaslanmas› yerine, her çocu¤un baflar›s› kendi geliflimi
içinde de¤erlendirilmelidir (MEB, 1969, 12).

Ayr›ca, 1968 ilkö¤retim program›nda, konular›n programda verilen üniteler
fleklinde ifllenme zorunlulu¤u yoktur. Her yer için ifllenecek konular›n, o çevredeki
özellikleri ile ele al›nmas› gerekir. Baz› yerlerde çevre özellikleri ö¤retmeni yeni bir
ünite yapmaya zorlayabilir. Böyle hallerde ö¤retmen, programda olmayan bir ünite-
yi ele al›r ve ifller. Adana’da “Pamuk”, sahillerde “Bal›kç›l›k” üniteleri gibi. Bundan
baflka, ö¤retmenin, programdaki ünitelerden daha iyi üniteler meydana getirebilece-
¤i hallerde, ayn› s›n›ftaki çeflitli ünitelerden alaca¤› konular› birlefltirerek veya bir üni-
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te içindeki konular› daha de¤iflik yönleriyle ele alarak yeni üniteler düzenlenmesi
mümkündür. Ünitelerin iflleniflinde programdaki s›raya uyulmas› zorunlulu¤u yok-
tur (MEB, 1969, 40-43).

2005 ilkö¤retim program›nda esneklik özelli¤i oldukça dikkat çekmektedir. Bu
program esneklik aç›s›ndan, ö¤rencilerin okul içerisinde ve yak›n çevrede gerçek top-
lumsal hizmetlere kat›lmas›n› ve bu flekilde akademik, sosyal, bireysel geliflimler ka-
zanmas›n› benimser. Bu hizmetler sayesinde ö¤renciler; kiflilik geliflimi, sorumluluk,
vatandafll›k bilinci, baflkalar›n› anlama, mesleki fark›ndal›k, kendine güven, çeflitli
toplumsal de¤erler kazand›klar› gibi akademik aç›dan da geliflme sa¤larlar
(http://programlar.meb.gov.tr/program_giris/karsilastirma_5htm). Ayr›ca 2005 il-
kö¤retim program›nda verilen kazan›mlarda ve ö¤retim etkinliklerinde bireysel fark-
l›l›klar›n gözetilmesi gere¤i üzerinde durulmufltur. Ö¤renci ve ö¤retmenin çevresin-
de kolayca bulabilece¤i veya ucuzca sat›n alabilece¤i e¤itim araç ve gerecinin kulla-
n›ld›¤› etkinliklere yer verilmifltir. Bunlara ilaveten ö¤rencilerin bireysel yetenekleri,
performans farkl›l›klar› ile ba¤›ms›z düflünebilmelerini de¤erlendiren ve yönlendi-
ren, sa¤l›kl› muhakeme ve karar alma becerisini gelifltiren, farkl› çevre ortamlar›nda
uygun ö¤retim yapmaya yönelik etkinliklerin planlanmas› öngörülmüfltür. 

Örnek olarak, Hayat Bilgisi dersi çocuklar›n yaflam› bir bütün olarak ve çocuk
gözüyle alg›lamalar› temeline dayand›r›lm›flt›r. Bunun anlam›, çocuklar›n do¤al ö¤-
renme ortamlar›nda konu alanlar›n› birbirinden ay›rmas›d›r. Çünkü çocuklar›n do¤al
ö¤renmeleri ilginç bir konu alan› ile ifade edilmeye daha elverifllidir.   

SSoonnuuçç vvee ÖÖnneerriilleerr

Belge ve dökümanlardan elde edilen bulgular do¤rultusunda afla¤›daki gibi
sonuçlara gidilebilir. 

1962’den sonra belirgin bir flekilde günümüze kadar ilkö¤retim programlar›n-
da esneklik özelli¤ine uyularak, afla¤›daki ilkeler çerçevesinde ele al›narak düzenlen-
meye çal›fl›lm›flt›r. Programlar sabit bir flekilde kalmaktan ziyade, daima bir geliflme
gösterdi¤i, bu geliflme de memleketin:

a) Sosyal yap›s›ndan
b) Siyasi hayat›ndan, 
c) Ekonomik düzeninden, 
d) Genel olarak bilim ve teknolojide bafl gösteren geliflmelere paralel olarak

düzenlenmifltir.

Son y›llarda bilim ve teknoloji alan›nda bafl gösteren (Atom, Elektronik, Oto-
masyon, Feza araflt›rmalar› gibi) yeni geliflmeler de programda ele al›nm›flt›r.

Sonuçta, ilkö¤retimi esas alan konu olarak alan 5. Millî E¤itim fiuras› ilkö¤re-
tim programlar› üzerinde bir tak›m inceleme ve de¤erlendirmeler yapt›ktan sonra,
hangi istikametlerde de¤ifltirilip gelifltirilmesi gerekti¤i hakk›nda baz› kararlar alm›fl-
t›r. Bugüne kadar uygulanmas›na imkan bulunmayan bu kararlar, programlarda bir
tak›m de¤ifliklikler yap›lmas›na daha önceden ihtiyaç duyuldu¤unu gösteren bir de-
lildir. 1961 y›l›nda kabul edilen 222 say›l› kanun okulöncesi, ilkö¤retim sonras›, özel
e¤itim ve di¤er baz› konularda programa aksetmesi gereken önemli yenilikler getir-
mifltir.

Eski program mahalli flartlar› ve ihtiyaçlar› karfl›layacak esnek bir çerçeve
program› olmaktan ziyade, yurdun her taraf›nda ayn› flekilde uygulanmas› gereken
bir program kiflili¤i tafl›maktad›r. Bu da ö¤retim konu ve üniteleriyle çocu¤un ve ma-
halli ihtiyaçlar›n aras›nda gerekli olan ba¤lant›n›n kurulabilmesini ve ö¤renmeyi ço-
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cuk için anlaml› bir hale getirebilmeyi zorlaflt›rmaktad›r. Yani program›n esnek bir
çerçeve program› halinde yeniden düzenlenmesi zorunlulu¤u vard›r. 

Yeni programda bu husus ya ünite say›s›n› azaltmak yahut da ö¤retmenlere
belirli bir s›n›r içinde seçim yetkisini tan›makla gidilmifltir.

Her memleket, kendi flart ve imkanlar› dahilinde her ferde kabiliyet ve ihtiyaç-
lar›na uygun olarak e¤itim imkanlar› temin etmeli ve bu maksatla e¤itim programla-
r› planlanm›fl ve tatbik edilmifltir.

E¤itim hayat›n›n her seviyesine ait müfredat programlar›, toplumun her kade-
mesinden gelen ö¤rencilerin farkl› ilgi ve e¤ilimlerine uygun olarak haz›rlanmal›, ve
bu gibi de¤iflik ilgi e¤ilimleri, daima yeni hamleler ve e¤itim rehberli¤i ile ilgili yeni
programlar vas›tas›yla faydal› ve daha etkili sahalara yöneltecek nitelikte olmas› yö-
nünde de¤iflikliklere gidilmifltir.

‹yi bir okul müfredat program›, bütün vatandafllara gerekli olan genel ö¤reti-
mi verebilecek ve ayn› zamanda kiflisel yetenekleri ortaya ç›kar›p gelifltirecek tertip
ve nitelikte olmas› ile mümkün olacakt›r.

Yeni bulufl ve ilerlemeleri programlara en k›sa zamanda sokarak, kazan›lm›fl
telakki edilen bilgilerin, bu yeni geliflmelere göre devaml› surette tefsiri öngörülmeli-
dir; kendi yönlerinden e¤itim araç, gereç ve metotlar›n› ortaya koymaya haz›r olma-
s› fleklinde görülmektedir.

Elde edilen bulgular ve sonuçlar do¤rultusunda afla¤›daki önerilere gidilebilir.

11. Esnek bir programlarda hedeflere ulaflmak daha kolayd›r. Bu nedenle, bun-
dan sonra haz›rlanacak olan programlarda hedeflerin ulafl›labilirlik düzeyi, süre ile
ö¤renci yafl›na uygun düzenlemeler yap›lmal›d›r. Dersin hedefleri Millî E¤itimin
amaçlar›na, hizmet edecek flekilde ve kendisine ulafl›ld›¤›na kan›t olacak gözlenebilir
ö¤renci davran›fllar› olarak ifade edilmelidir.

22. Bundan sonraki düzenlemelerde, programlar›n içerik boyutu, belirli zaman-
larda gözden geçirilmeli ve konular; sosyal geliflmelere, anlaflmalara, devletler aras›
iliflkilere ve bunlar›n gereklerine, Anayasa ve kanunlar da meydana gelen de¤ifliklik-
lerin medeni dünyan›n istekleri do¤rultusunda gerçekleflti¤i fikrine uygun tanzim
edilmelidir.

33. ‹lkö¤retim programlar›nda yer verilen esnek ö¤retimin ö¤retmenlerce tam
olarak kavran›lamamas› için çal›flmalar›n yap›lmas› gerekir. Ö¤retmenler ö¤rencileri
ba¤›ms›z ve elefltirel düflünmelerini sa¤layacak ortamlar haz›rlamal›d›rlar. 

44. Ö¤rencilerin bireysel farkl›l›klar›n› dikkate alarak, ö¤retime aktif olarak ka-
t›lmalar›n› sa¤layacak ve ö¤renci etkinli¤ine a¤›rl›k veren problem çözme, tart›flma ve
proje yöntemi ile konular›n ifllenmesine dönük düzenlemeler yap›lmal›d›r. Ö¤renme-
ö¤retme sürecinde geleneksel ö¤retim yöntem ve tekniklerinin yan› s›ra, ö¤rencilerin
aktif oldu¤u yöntem ve teknikler kullan›lmal›d›r. 

55. Özel e¤itime gereksini olan ö¤renciler için mevcut ilkokul programlar›nda
esneklik uygulamalar› daha fazla sa¤lanmal›, ö¤retmenler bu konuda daha fazla bil-
gilendirilmelidir.

66. Ö¤retmen adaylar›na ve ö¤retmenlere program›n esneklik özellikleri hak-
k›nda detayl› bilgiler verilmelidir.  

77.. Programlardaki esneklik özelli¤i, ö¤rencilerin çevreyi kendilerinin de için-
de yer ald›klar› bir bütün olarak alg›lamalar› ve korumalar›, araflt›rma, inceleme, sor-
gulama, elefltirel düflünme gibi biliflsel süreçler çerçevesinde ele al›nmal›d›r. 
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TTHHEE AADDAAPPTTIIVVEE PPRROOGGRRAAMM AANNDD IITTSS AAPPPPLLIICCAATTIIOONN IINN 
PPRRIIMMAARRYY SSCCHHOOOOLLSS IINN RREEPPUUBBLLIICC PPEERRIIOODD

ÇÇaavvuuflfl fifiAAHH‹‹NN**

AAbbssttrraacctt
The aim of the research is to apply the adaptive program in primary

schools in republic period and to expose difficulties faced. For this purpose, a
reply to questions that how dimension of adaptive futures in primary schools in
1926, 1936, 1948, 1968 and 2005 have been searched. This research is a descripti-
ve study. All references about adaptive curricula  from past to today consists of
the population of research and the primary school programs of 1926, 1936, 1948,
1968 and the last applied program consist of sampling rroup. Consequently, the
research is carried out by obeying the rule of adaptive and considering certain
principles that are used in primary school programs. It has been found out that
the programs are not stable and remain but that they continuous develop and
are improved.
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