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EEddiittöörr’’ddeenn  ……

De¤erli Millî E¤itim okurlar›,

Millî E¤itim Bakanl›¤›n›n akademik yay›nc›l›¤a göstermifl oldu¤u önemin bir so-
nucu olarak dergimizin 36. y›l›na girdi¤i 174. say› ile karfl›n›zday›z.

Millî E¤itim dergisi, sosyal bilimler ve e¤itim bilimleri alan›nda yapt›¤› yay›n fa-
aliyeti ile özellikle akademik meselelerin tart›fl›ld›¤› ve çözüm yollar›n›n arand›¤› bir
platform görevi yüklenmifltir.

Bu say›m›zda Vahap Özpolat ve Nida Bay›nd›r’›n “Yeni Müfredatla Birlikte De-
¤iflen S›n›f Yönetiminin Ö¤retmen Davran›fllar›na Yans›mas›” bafll›kl› makalesinde yeni
müfredat çal›flmalar›n›n s›n›f yönetimi ve ö¤retmen davran›fllar› üzerinde öngördü¤ü
de¤ifliklikleri ele al›nmakta.  

Hilmi Uçan, Reflat Nuri Güntekin’in Bir Kad›n Düflman› adl› roman›ndan hare-
ketle çocuk e¤itimi meselesini incelemekte ve kurgusal bir anlat›n›n e¤itim sorunsal›
çerçevesinde çözümlenmesine bir örnek vermekte.

Birbirinden de¤erli araflt›rma ve emek mahsulü makalelerin büyük ço¤unlu¤u
yine e¤itim ve ö¤retim konusunu ifllemektedir. Anadil ö¤retimini Davut ve Fatma Da-
¤abakan bu konudaki teorilerden hareketle detayl› biçimde ele al›yorlar. Mehmet Te-
mizkan ise dil ö¤retimini “yaz›l› anlat›m etkinli¤i” çerçevesinde ifllemektedir.

Dergimizde yay›nlanan makaleler vas›tas›yla  e¤itim ve ö¤retime yararl› katk›lar
sa¤land›¤› düflüncesindeyiz. Bize yaz›lar›yla katk› sa¤layan araflt›rmac›lara ve bu yaz›la-
r› de¤erlendiren hakem heyetine teflekkürü borç biliyoruz. Dergimize yazarlar›n ilgisi
gün geçtikçe katlanarak artmaktad›r. Bu sebeple oluflan yo¤unluktan yaz›lar›n yay›n-
lanma süreci uzayabilmektedir. Bu hususta yazarlar›m›z›n bizi anlay›flla karfl›layacak-
lar›n› ümit ediyoruz. 

Millî E¤itim dergisi 170. say›s›ndan itibaren ulak bilim taraf›ndan indekslen-
meye bafllanm›flt›r. Üç ay sonra yay›mlanacak say›m›zda buluflmak dile¤iyle…  



EEddiittoorriiaall

Dear readers of National Education Journal,

As a result of the Ministry of National  Education’s  giving great importance to
the academic publishing, in our 36th year we are again  with you with our  174th
issue.

National Education Journal has a mission of discussing and finding solutions to
social sciences and educational sciences academic problems.

‹n this issue the article of Vahap Özpolat and Nida Bay›nd›r “ The reflection of
class management changing with the  new curriculum to teacher behaviours” analy-
ses class management  and teacher behaviours with  the changes of  the new  cur-
riculum. 

Hilmi Uçan has analysed child education  and has given an example for the
solution  of education problem starting with Reflat Nuri Güntekin’s novel named  Bir
Kad›n Düflman›  

Many valuable and important articles involve the subject of education  and
training. Davut and Fatma Da¤abakan discuss the teaching of native language in a
wide area by using the theories about this subject. And Mehmet Temizkan analyses
language teaching  on the written skills activities.

We think that we have a beneficial contribution to education and  training with
the articles published in our  journal. We thank to the writers and advisory board for
their contribition. The writers’ concern to our journal  increases day by day. For this
reason there may be a delay during the publishing procees. We hope that our writers
will  understand us.

National Education  Journal has been started to index by ulak bilim from ›ts
170th issue.Hope to meet you in our issue that will published after three months
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YEN‹ MÜFREDATLA B‹RL‹KTE DE⁄‹fiEN 
SINIF YÖNET‹M‹N‹N Ö⁄RETMEN 
DAVRANIfiLARINA YANSIMASI

Vahap Özpolat*

Nida BAYINDIR**

ÖÖzzeett

Bu araflt›rmada, ilkö¤retim okullar›nda yeni müfredat›n uygulanmas›
ile s›n›f yönetiminin sa¤lanmas›na yönelik ö¤retmen davran›fllar› belirlenmeye
çal›fl›lm›flt›r. Araflt›rman›n amac›; ö¤retmenlerin yeni müfredatla yeni bir flekil
alan s›n›f yönetimi de¤iflkenleri karfl›s›nda sergileyecekleri davran›fllar› konu-
sundaki bilgileri ve bu bilgileri uygulama düzeylerini belirlemektir. Araflt›rma-
da tarama modeli kullan›lm›flt›r. Araflt›rma, 2006-2007 ö¤retim y›l›nda ‹stan-
bul’daki ilkö¤retim okullar›nda görev yapan 180 s›n›f, 169 branfl ö¤retmeninin
anket arac›l›¤›yla görüflleri al›narak gerçeklefltirilmifltir. Toplanan veriler, fre-
kans, ortalama ve ki-kare kullan›larak çözümlenmifltir. Araflt›rmada; ö¤retmen-
lerin, yeni müfredatla farkl›laflan s›n›f yönetim de¤iflkenlerini alg›lay›fllar›n›n
farkl›laflt›¤› ve s›n›f ö¤retmenlerinin yeni müfredata göre s›n›f yönetim de¤ifl-
kenlerini daha iyi anlad›klar› ve anlamland›rd›klar› sonucuna var›lm›flt›r. 

AAnnaahhttaarr  SSöözzccüükklleerr::  Yeni müfredat, ö¤retmen davran›fllar›, s›n›f yöne-
tim de¤iflkenleri

GGiirriiflfl

S›n›f›, programsal örüntülerin gerçekleflti¤i bir yap› olarak tan›mlad›¤›m›zda;
bireyin ö¤renimi süresince çeflitli de¤iflkenlerle etkilendi¤i, belli bir yafl grubunda ve
bireysel farkl›l›klar› bulunan ö¤rencilerin belirlenmifl kazan›mlarla onlardan bekle-
nen sistematik bilgi, beceri, tutum ve de¤erlerin gerçekleflmesi için u¤rafl verdikleri
özel bir çevre olarak görebiliriz (Ayd›n, 1998,1). Bu bak›mdan s›n›f›n yönetimi, ö¤ret-
me ve ö¤renme sürecinin önemli de¤iflkenlerinden bir tanesidir. Yönetme süreci di-
siplin sorunlar›n›n yan›s›ra, ö¤renme aktivitelerinin planlamas›, aktiviteler aras› ge-
çifl, s›n›f›n fiziksel düzeninin organizasyonu, ö¤renme materyallerinin haz›rlanmas›,
zaman kullan›m› ve genel düzeni koruma gibi çeflitli de¤iflkenleri de kapsamaktad›r
(Latz, 1992,2). Asl›nda ö¤rencinin merkeze al›nmas›yla s›n›f›n yönetimi, disiplinin
ötesinde daha bir genifllik ve derinlik içermektedir (Sanford, Emmer ve Climents,
1983,58). Etkili bir s›n›f yönetimi olmaks›z›n s›n›f ortam›nda ö¤renciye kazand›r›lmak
istenen deneyimlerin istendik düzeyde gerçekleflebilece¤ini söyleyebilmek zordur.
Bu anlamda s›n›f yönetimi kaynaklar› örgütleme, çevreyi etkili bir biçimde düzenle-
me, ö¤renci geliflimini gözleme, ortaya ç›kabilecek ö¤renci sorunlar›n› önceden tah-
min edebilme gibi unsurlar› içeren s›n›ftaki hayat›n bir orkestra gibi yönetilmesidir
(Lemlech, 1988,3). S›n›f yönetimi sadece bir ö¤retim sistemi olmay›p, modern s›n›f›n
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kaç›n›lmaz çeflitlili¤ini, karmafl›kl›¤›n› eflgüdümleyen sistematik bir yöntemdir (Wa-
terhause, 1990,5). S›n›f yönetiminin de¤iflkenlerini ö¤retmen, ö¤renci, müfredat, ö¤-
renme ortam›n›n yönetimi, aile ve çevre olarak s›ralayabiliriz. Ancak bu de¤iflkenler
içerisinde en stratejik olan› ö¤retmenlerdir. Çünkü ö¤renme süreçlerinin düzenlen-
mesinden ve yürütülmesinden ö¤retmen sorumludur (Ayd›n, 1998,16; Wragg,
1993,1). Bu anlamda etkili bir biçimde yönetim yetenekleri olmaks›z›n ö¤retmenlerin
di¤er becerileri etkisiz kalabilece¤i gibi iyi bir s›n›f yönetimi ve organizasyonu ö¤ret-
menleri karfl›laflacaklar› bir çok zorluktan da kurtar›r (Macrae, 1998,132).

Bu anlamda, yeni müfredata göre de s›n›f yönetimi; özel bir çevre olan s›n›fta
gerçekleflen etkileflimleri ve ö¤renmeyi etkileyen de¤iflkenleri yönetmek anlam›na
gelmektedir. Asl›nda, bu anlay›fla göre s›n›f›n yönetimi kavram›n›n net bir tan›mlana-
bilirlik s›n›r› yoktur. Burada, s›n›f› etkileyen de¤iflkenlerin ayr› ayr› ya da birbiri ile
Newtoncu iliflkilendirmelerden çok, ö¤renenin merkeze al›narak, onun de¤iflkenler
üzerindeki etki sahas› söz konusu olmaktad›r. Amaç; bu de¤iflkenleri girift olarak ço-
cu¤un hizmetine sunmak ve bunlar› ifllemesi ya da bunlara bir yön vermesinde ona
hem mekansal hem de içeriksel yönetim özelli¤i kazand›rmakt›r. Bu anlamda s›n›f›n
yönetimi; ö¤rencilerin hem bireysel potansiyellerini keflfedici ve artt›r›c› alt yap›y› (s›-
n›f yönetim de¤iflkenleri) haz›rlamak, hem de sosyal ö¤renme sistemlerini bireysel ve
grupsal olarak yap›land›rmakt›r. Bu anlay›flta, bireysel ve grupsal zihni performans-
lar›n sosyal bir sistem içinde örgütlenmesi ile olas› ö¤renme yaflant›lar›n›n aç›¤a ç›-
kart›larak yönetilecek de¤iflkenlere ivme kazand›raca¤› düflünülmektedir. Bu dina-
mik süreçleri e¤itim ve ö¤retimin hedefleri do¤rultusunda yönlendirecek ö¤retmene
önemli görevler düflmektedir. Etkili s›n›f yönetiminin önemli de¤iflkenlerinden biri-
nin ö¤retmen davran›fllar› oldu¤u söylenebilir.

Bu anlamda ö¤retmenin yönetim de¤iflkenlerine yaklafl›m tarz›, onun sürece
verdi¤i önemine ve üst düzeyde kat›l›m sonucunda elde etti¤i de¤erlere ba¤l› kal-
maktad›r. Ö¤renme sürecinde ö¤rencinin üst düzey yap›ya uyumsall›¤›, onun önem-
li bilgiler ›fl›¤›nda ö¤retime odaklanarak sonuçlar› gözden geçirmesi anlam›na gel-
mektedir (Wade; Trathen, 1989,41). Ö¤rencinin ö¤renme ve yönlendirme ortam›na
uygun hareket eden ö¤retmenler, onlar›n düflünce tarzlar›n›n önünü açm›fl olacak ve
s›n›ftaki yönetimsel de¤iflkenleri birlikte idare edebileceklerdir (Brophy; Alleman,
2003,83). Bu anlamda ö¤renci deneyimleri ile efl güdümlenen ö¤renme yaflant›lar›, ge-
nellikle ö¤rencilerin e¤itim süreçlerini biçimlendirmelerini teflvik eder. Böylece, ö¤-
rencilere stratejik düflünen ö¤renciler olmalar›n› ö¤retme, ço¤unlukla, ö¤retmenlerin
de¤iflkenleri e¤itim ortam›na entegre etmeleri ve bunlar› sinerjik olarak kullanma ye-
teneklerine ba¤l›d›r (Pressley; Harris; Guthrie, 1992,363).

S›n›f yönetim de¤iflkenlerine göre ö¤renmelerin yönetimi, dersin bafllang›c›n-
dan bitirilifline kadarki süreçlerin organize edilmesi ve dersin uygun flekilde götürü-
lebilmesi için akademik süreci destekleyici davran›fllar› içermektedir (Sanford ve Em-
mer 1988,112). ‹çeriklerinden de anlafl›laca¤› gibi bu iki de¤iflken, ö¤retimin yönetil-
mesi ve s›n›f prosedürü-rutin ifller, daha çok yönlendirme alanlar›yla yak›ndan iliflki-
lidir. Bu nedenle, ö¤renci yönetimi, grup yönetimi, ve süreç yönetimi üzerinde duru-
lacakt›r. Ö¤rencilerin ö¤renme yaklafl›mlar›n› belirlemeye ve gelifltirmeye dönük ya-
p›land›rmac› e¤ilim, ö¤retimin niteli¤ini artt›r›c› özellikleri bünyesinde bar›nd›rmak-
tad›r. Ö¤rencinin ö¤renmelerine odaklanmas›n› sa¤layan bir yönetim ise, onlar›n ki-
flisel tercih, haz›r bulunuflluk ve beklentilerini aktive eden bir yaklafl›md›r. Amaç, içe-
rik ve ifllem kapasitelerinin geliflimini kapsayan bu program anlay›fl›, adaptasyon sü-
recindeki etkileflim ve edinimlerle kullan›m sahas› bulacakt›r. Ö¤retmenin kontrolün-
de gerçekleflecek bu planl› süreç, ö¤rencilerin, bireysel ö¤renmelerinin fark›nda olma-
s›n› ve ö¤renme çevresini mümkün olan de¤iflkenlere göre yeniden yap›lanmas›n›
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sa¤lamaktad›r (Schmeck, 1988,339). Ö¤retimsel yap› içerisinde, ö¤renme boyutlar›n-
daki farkl› tarzlar›n ortak amaçlara yöneltilmesi, ö¤rencilerle ifllenecek olan bilginin
kifliselleflmesini sa¤lay›c› sembolik aktiviteleri ve stratejik alt yap›lar›n kurulumunu
gerekli k›lmaktad›r (Resnick, 1989,12). Böylece ö¤retim, ö¤rencilerin ö¤renmelerinin
ve düflünme profillerinin geliflimine hizmet etmekle birlikte çeflitli ö¤renme yaflant›-
lar›yla belli bir deneyim kazanmalar›n› hedeflemektedir. Tart›fl›lmas› beklenen ana
metafor, belki de, ö¤rencilerin bir makine gibi görülmesinden çok, ö¤renen sorumlu-
lu¤unda flekillenen bask›n bilgi yap›land›rmalar›n›n formal yaflamdaki organizasyo-
nu olmaktad›r (Mayer, 1992,407). Bu organizasyonun uygulanmas›, planlanan ve de-
¤erlendirilen süreçler aras›nda kesintisiz olarak iflleyen bir iliflkiye iflaret etmektedir.
Çok iyi olarak yap›land›r›lm›fl bu uygulamalarda;          a- ilerlemeleri izlemek ve b-
ö¤renme deneyimlerine rehberlik etmek gibi etkinliklere ihtiyaç vard›r (Qualter,
1996,112). Ö¤rencilerin bireysel ö¤renmelerini yap›land›rmalar›, ö¤retmenlerin de-
¤iflkenleri e¤itim ortam›na entegre etmelerine ba¤l›d›r (Pressley, Harris ve Guthrie,
1992,363).

Ö¤retimdeki uzmanl›k, ö¤rencinin ö¤renme yaflant›s›ndaki yerini bizzat ken-
disinin belirleyip gerçeklefltirece¤i bir ortam yarat›lmas›d›r. Ö¤renmenin anlam›, ö¤-
renilmesi gereken konular›n, ö¤renci gözünde kendi biliflsel uyum sürecindeki yeri-
ne göre belirlenmektedir (Jones, Carter veRua, 1999,556). Bu belirlemelerin yap›lma-
s›, yani kifliye uygun ö¤renme yönlendirmelerini yapmak ö¤retmene düflmektedir.
Çocuk için önemli olan, onun ö¤renme ihtiyaçlar›n›n göz önüne al›narak ö¤renme ya-
flant›lar›n›n düzenlenmesidir (Sternberg, 1994,565). Ö¤renenler aras›ndaki bilifl ayr›-
l›klar› ve ihtiyaç duyduklar› ö¤renme yaflant›lar›n›n sunumu, ayn› zamanda, bireysel
ö¤renme e¤ilimlerinin de tan›mlanmas› anlam›na gelmektedir. Ö¤renmedeki bu fark-
l›l›klara odaklanmak, asl›nda, tasarlanacak ö¤renme yap›lar›na ait kontrol de¤iflken-
lerinin spesifik olarak ayarlanmas›n› gerektirmektedir (Henderson, 1989,112). Çünkü,
ö¤rencilerin sahip olduklar› farkl› yap›lar›n ve kiflisel deneyimlerin genellenemeye-
cek kadar hassas bir yan› bulunmaktad›r. Sadece, onlar›n ö¤renme tasar›mlar›n›n iz-
lenerek belli prensiplere adapte edilmesi bile, ö¤renci de¤er sistemini ve bilgiyi iflle-
me becerisini yönlendirmede hayati bir öneme sahiptir (Knowles ve Holt-Reynolds,
1991,94). Bu önem, de¤iflen program paradigmalar›nda kendini aç›kça göstermekte-
dir. De¤iflen bu rollere uygun olarak da s›n›ftaki ö¤renme sadece bir bilgilendirme ya
da körü körüne bir yönetme de¤il, bilgi üretme ve bilgi ile davran›fl› birlikte yönelt-
me olarak görülür. Yani asl›nda sadece de¤iflen (farkl›laflan) s›n›f yönetim de¤iflken-
leri de¤il, bu de¤iflkenleri yap›land›rmac› anlay›fla göre etkilemesi beklenen ö¤renci-
ler ve onlar›n ürettikleri akademik performanslard›r. Geleneksel anlamda s›n›f yöne-
timine bakt›¤›m›zda ö¤retmen, fakülteden ya da kendi deneyimleri ile al›flkanl›k ha-
line getirmifl oldu¤u davran›fllar› (genelde disiplin ve direkt yönetme odakl›) s›n›fta
uygulamaya koymaktad›r. 

Halbuki yeni müfredat›n ana vizyonu; sosyalleflme süreci içinde, biliflsel po-
tansiyellerin bireyin ö¤renme sorumlulu¤u dahilinde geliflti¤i, ö¤renme zevkini yafla-
yan mutlu bireyler yetifltirmektir. 

Ö¤retmenin bu yönlendirmelerinden yola ç›kacak olursak toplumsal yap› ile
iflleyiflinin farkl›laflmas›yla ve küreselleflmeyle artan rekabet, mevcut programlar›n
de¤iflimini zorunlu k›lm›flt›r. Ülkemizde, özellikle son y›llarda etkili model aray›fllar›
bak›m›ndan yo¤un giriflimlerde bulunulmaktad›r. Bu giriflimler; basit neden sonuç
iliflkilerinden çok, karfl›l›kl› s›nama iliflkilerine dayanan kuantal ç›kar›mlara odaklan-
m›flt›r. Bu çerçevede, ö¤retim programlar›m›z›n dayand›¤› teorik alt yap›n›n kat› dav-
ran›flç› bir anlay›fltan, yap›land›rmac› bir anlay›fl› içeren bir çevrim içine girip, kitlesel
dönüflümü gerçeklefltirmek için tam anlam›yla uygulanmas› gerekmektedir. Asl›nda
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yeni program yap›s›na bakt›¤›m›zda bu program›n daha önceki uygulamalarla da
desteklenebilen, öz itibari ile; konu (tasar›m ve etkinlik) merkezli, ö¤renen (çocuk ve
yaflant› odakl›) merkezli ve sorun (toplumsal ve bireysel) merkezli bir üçlemenin ürü-
nü oldu¤unu görürüz. 

Bu uygulama sahas›nda; ö¤rencilerin gerek örgün e¤itimde derslerde baflar›l›
olmalar›, gerekse örgün e¤itimden sonra yaflad›¤›m›z bilgi ça¤›nda kendilerini gelifl-
tirebilmeleri için, kendi ö¤renmelerini desteklemeleri ve farkl› ö¤renmeleri izleme ye-
tene¤ini kazanarak grupsal profildeki yerini ve görevini tamamlamas› gerekmekte-
dir. Ö¤renenin kendini bu ölçütlere göre planlamas›, asl›nda, iliflkisel s›n›f yönetim
de¤iflkenleri içindeki mikro kat›l›m özelliklerini bir anlamda organize etmesidir. Bir
baflka deyiflle, ö¤renenin s›n›f yönetim süreçlerine karfl› duyarl›l›¤› ve davran›fllar›,
bir ölçüde, kendi içindeki bireysel ö¤renme ve grupsal etkileflimler aras›ndaki bir
köprüdür. Yani çocu¤un müfredattaki yeri, ö¤renme ortam›nda kendi ö¤renmesini
ve rolünü planlayarak bunu uygulamas›d›r. Burada, ö¤rencinin hem kendi geliflimi-
ne hem de s›n›f içindeki yerine (akademik, sosyal, duygusal) rehberlik etmek ö¤ret-
menin ana fonksiyonunu belirlemektedir. Ö¤retmenin bu anlamdaki görevi; ö¤rene-
nin ö¤renirken kendini hem s›n›f yönetim de¤iflkenlerine göre ayarlamas›, hem de
ö¤retmen yöneltimindeki s›n›f yönetim de¤iflkenlerini bireysel ve sosyal etkileflimler
bütününe dahil etmesini sa¤lamakt›r. 

AArraaflfltt››rrmmaann››nn  AAmmaacc››

Bu çal›flman›n amac›; yeni müfredatla farkl› bir boyut kazanan s›n›f yönetim
de¤iflkenlerinin ö¤retmenlerce istenen düzeyde alg›lan›p alg›lan›lmad›¤›n› ve ilkö¤-
retim s›n›f ve branfl ö¤retmenlerince alg›lan›fl fleklini saptamakt›r. Bu genel amaca
varmak için afla¤›daki sorulara yan›t aranm›flt›r.

1.Ö¤retmenler s›n›f yönetim de¤iflkenlerini yeni müfredat anlay›fl›na uygun
flekilde alg›l›yorlar m›?

2.Yeni müfredata göre flekillenen s›n›f yönetim de¤iflkenleri hangi grup ö¤ret-
menlerce daha iyi anlafl›l›yor?

YYöönntteemm

Araflt›rma, tarama modeli çerçevesinde ve anket uygulamas› fleklinde yürütül-
müfltür. Bu desen çerçevesinde, ilkö¤retim okullar›ndaki s›n›f ve branfl ö¤retmenleri-
nin yeni müfredat anlay›fl›na uygun s›n›f yönetim de¤iflkenlerini alg›lamas› ve anla-
ma düzeyi belirlenmeye çal›fl›lm›flt›r. Araflt›rman›n çal›flma evrenini 2006-2007 ö¤re-
tim y›l›nda ‹stanbul il merkezindeki ilkö¤retim okullar› ve bu okullarda görev yapan
180 ilkö¤retim s›n›f ö¤retmeni, 169 ilkö¤retim branfl ö¤retmeni oluflturmaktad›r. Ça-
l›flma grubunun belirlenmesinde, kolay ulafl›labilir durum örneklemesi (convenience
sampling) temel al›nm›flt›r.

Araflt›rma verilerinin toplanmas› için önce literatür taramas› yap›lm›fl ve ö¤-
retmenlerle yap›lan bir ön mülakat sonucu yeni müfredat konusundaki görüflleri al›-
narak bir görüflme formu gelifltirilmifltir. Bu formda yeni müfredat anlay›fl›na uygun
6 s›n›f yönetim de¤iflkeni ve bunlar›n genel özelliklerine yer verilmifltir. Ö¤retmenler
bu genel özelliklerden yola ç›karak kendilerinin ne derece uygun davran›fllar sergile-
diklerini ortaya koymaya çal›flm›fllard›r. Çal›flmada; ö¤retmenlerin, oldukça çok, ki-
mi zaman, ve hiç fleklindeki bir dereceleme ile bu özelliklere, bütün olarak de¤erlen-
direrek, kat›l›m oranlar› belirlenmeye çal›fl›lm›flt›r. Verilerin çözümlenmesinde ista-
tiksel teknik olarak frekans, yüzde ve ki-kare hesaplamalar› yap›lm›fl, SPSS 10.0 paket
program› kullan›lm›flt›r. 
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BBuullgguullaarr  

Bu araflt›rmada, ö¤retmenlerin yeni müfredat anlay›fl›na uygun olarak farkl›-
laflan s›n›f yönetim de¤iflkenlerini alg›lay›fllar› ve bu yöndeki olas› davran›fllar› betim-
lenmeye çal›fl›lm›flt›r. Araflt›rman›n amac› do¤rultusunda ö¤retmenlere, ilk olarak,
yeni müfredata göre ö¤renci (birey) merkezli düzenleyip düzenlemedikleri sorul-
mufltur. Ö¤retmenlerin verdikleri yan›tlar›n çözümlenmesinde elde edilen de¤erler
tablo 1’de verilmifltir. 

Tablo 1. Ö¤retmenlerin yeni müfredatla flekillenen s›n›f yönetim anlay›fllar›na
göre ö¤renciye yönelik davran›fllar sergileme durumlar›

Dereceleme OOlldduukkççaa  ççookk KKiimmii  zzaammaann HHiiçç TTooppllaamm

KKaaddeemmee  f % f % f % f %

S›n›f 100 55,4 66 36,8 14 7,8 180 100
ö¤retmenleri

Branfl 66 39,2 62 36,7 41 24,1 169 100
ö¤retmenleri

Toplam 166 47,6 128 36,7 55 15,8 349 100

Sd=2 Kikare=20,022 p<0,05

Yap›lan analizde s›n›f ö¤retmenleri ile branfl ö¤retmenlerinin yeni müfredata
uygun s›n›f yönetme de¤iflkenlerine göre ö¤renciye yönelik davran›fllar sergilemeleri
aras›nda kademeler aras›nda anlaml› bir farkl›l›¤›n olup olmad›¤› kikare testi ile s›-
nanm›fl ve s›nama sonunda anlaml› bir farkl›l›k oldu¤u görülmüfltür. Buna göre, s›n›f
ö¤retmenlerinin yeni müfredata göre flekillenen spesifik ö¤retim de¤iflkenleri (kaza-
n›m, etkinlik, fizik ortam,- materyal- kaynak, davran›fl, zaman ve de¤erlendirme yö-
netimi) do¤rultusunda branfl ö¤retmenlerine oranla daha çok ö¤renciyi merkeze al-
d›klar›n› belirttikleri söylenebilir. 

Ö¤retmenlere, yeni müfredata göre gruba yönelik davran›fl düzenleyip dü-
zenlemedikleri sorulmufltur. Ö¤retmenlerin verdikleri yan›tlar›n çözümlenmesinde
elde edilen de¤erler tablo 2’de verilmifltir. 

Tablo 2. Ö¤retmenlerin yeni müfredatla flekillenen s›n›f yönetim anlay›fllar›na
göre gruba yönelik davran›fllar sergileme durumlar›

Dereceleme OOlldduukkççaa  ççookk KKiimmii  zzaammaann HHiiçç TTooppllaamm

KKaaddeemmee  f % f % f % f %

S›n›f 11 6,1 97 53,9 72 40 180 100
ö¤retmenleri

Branfl 16 9,5 98 58 55 32,5 169 100
ö¤retmenleri

Toplam 27 7,7 195 55,9 127 36,4 349 100

Sd=2 Kikare=2,088 p>0,05

Yap›lan analizde s›n›f ö¤retmenleri ile branfl ö¤retmenlerinin yeni müfredata
uygun s›n›f yönetme de¤iflkenlerine göre gruba yönelik davran›fllar sergilemeleri ara-
s›nda kademeler aras›nda anlaml› bir farkl›l›¤›n olup olmad›¤› kikare testi ile s›nan-
m›fl ve s›nama sonunda anlaml› bir farkl›l›k olmad›¤› görülmüfltür. 
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Ö¤retmenlere, yeni müfredata göre ö¤renme süreçlerine yönelik davran›fl dü-
zenleyip düzenlemedikleri sorulmufltur. Ö¤retmenlerin verdikleri yan›tlar›n çözüm-
lenmesinde elde edilen de¤erler tablo 3’de verilmifltir. 

Tablo 3. Ö¤retmenlerin yeni müfredatla flekillenen s›n›f yönetim anlay›fllar›na
göre ö¤renme süreçlerine yönelik davran›fllar sergileme durumlar›

Dereceleme OOlldduukkççaa  ççookk KKiimmii  zzaammaann HHiiçç TTooppllaamm

KKaaddeemmee  f % f % f % f %

S›n›f 149 83,0 31 17,2 - - 180 100
ö¤retmenleri

Branfl 135 79,7 32 18,9 2 1,2 169 100
ö¤retmenleri

Toplam 284 81,4 63 18,1 2 0,6 349 100

Sd=2 Kikare=16,32 p<0,05

Yap›lan analizde s›n›f ö¤retmenleri ile branfl ö¤retmenlerinin yeni müfredata
uygun s›n›f yönetme de¤iflkenlerine göre ö¤renme sürecine yönelik davran›fllar ser-
gilemeleri aras›nda kademeler aras›nda anlaml› bir farkl›l›¤›n olup olmad›¤› kikare
testi ile s›nanm›fl ve s›nama sonunda anlaml› bir farkl›l›k oldu¤u görülmüfltür. 

Buna göre, s›n›f ö¤retmenlerinin branfl ö¤retmenlerine oranla s›n›f yönetim
de¤iflkenlerini sürece ba¤l› olarak kulland›klar›n› belirttikleri görülmüfltür. 

TTaarrtt››flflmmaa  vvee  YYoorruummllaarr

Bütünü görebilme ad›na (kuantum paradoksuna at›fla), ö¤renenin ö¤renme
bütünü içindeki yeri, asl›nda her bir ö¤enin (parçan›n) bütünün bilgisini bünyesinde
saklamas›d›r. Yani s›n›f yönetim de¤iflkenlerinin, sadece d›flsal olarak (ba¤›ms›z bir
flekilde) planlanmas› ve uygulanmas› bu anlamda yeterli de¤ildir. Beklenen, mozaik-
sel bir flekilde, her de¤iflkenin ö¤renence etkilendi¤i ve ö¤renenlerin özellikleri ile
toplam bir bütüne kavuflmas› anlay›fl›n›n yönetimidir. Her ö¤rencinin s›n›f yönetimi
de¤iflkenlerini bireysel olarak organize etmesi, ö¤retmenin bu de¤iflkenleri olumlu
yönde güdülemesi, asl›nda, esas itibariyle belli ö¤elerin tüm tabana yay›lmas›d›r. Bu
iç içe girmifl etkileflimlerin amac›; s›n›f yönetim anlay›fllar›n, çoklu iliflkilendirmeler
ve karfl›l›kl› etkileflimler sonucu bütünü niteler flekilde yeniden yap›land›rmakt›r. Ya-
p›lan s›namalarda ö¤renciyi merkeze koyan bir anlay›flla yönetilen s›n›f, yeni müfre-
dat›n özüne daha çok uymaktad›r. Bu anlamda farkl›laflan kademelere bakt›¤›m›zda,
s›n›f ö¤retmenlerinin her ö¤renciyi bu anlay›fl çerçevesinde de¤erlendirdi¤i ve buna
uygun bir yönetimsel davran›fllar› alg›lad›¤› söylenebilir. 

Branfl ö¤retmenlerinde ise durum farkl›d›r. Burada ö¤retmenler, yaklafl›mlar›-
n›n ö¤renciler için çal›flt›¤›n› iyi alg›lamalar› üzerine de¤iflen derecelere odaklan›rken,
yaklafl›mlar›n›n onlar için ne kadar iyi çal›flt›¤› hakk›nda da fazlaca ilgilidirler. Bu ö¤-
retmenler, davran›fl yönetim konular›na ö¤renci ö¤renmesi ile olandan daha fazla il-
gili olmaya e¤ilimlidirler. Onlar ö¤retmek için yap›land›r›c› yaklafl›m›n kontrollerini
y›prataca¤›ndan korkarlar. Bir ö¤retmen s›n›fta neyin do¤ru oldu¤una kendisi karar
verme amac›yla s›n›f dinamiklerini düzenledi¤inde, ço¤u ö¤renci elefltirmeden bek-
lentilere uymay›, ö¤retme direktiflerine soru sormaktan çekinmeyi, s›n›fta hareket et-
mek için ö¤retmenden izin istemeyi, yarg›lay›c› ve de¤erlendirici bir geri bildirim için
ö¤retmene bakmay› ö¤renir (Brooks, 1999,152).
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Gruba ba¤l› yap›lan s›namada ise kademeler aras›nda bir farkl›laflma yaflan-
mad›¤› görülür. Yeni yap› ve anlay›fllarla flekillenen tüm bu de¤iflkenlere göre s›n›f
yönetimi de farkl›laflmaktad›r. Yenilenen farkl›lafl›r. Çünkü, karfl›m›za de¤iflen müf-
redatla birlikte de¤iflen ö¤renme yaflant›lar› ve karfl›l›kl› etkileflen iliflkiler ç›kmakta-
d›r. (Kazan›mlar, etkinlikler, kiflisel nitelikler, entegre sistemler, ana ve ara disiplinler
gibi) bu etmenlerin birbiri ile etkileflmesi bir grup anlay›fl›n›n daima benimsendi¤i so-
nucunu do¤urur. Bu yüzden her iki kademede de ö¤retmenler, grupsal yönlendirme-
ler aç›s›ndan farkl›laflmamaktad›rlar. 

Di¤er s›namada ise karfl›m›za s›n›f ö¤retmenlerinin ö¤renme süreçlerine göre
s›n›f yönetim de¤iflkenlerini daha çok benimsedikleri görülür. Buradaki farkl›l›k, bel-
ki de, s›n›f ö¤retmenlerinin ayn› ö¤renci ile ilk befl s›n›fta birlikte olmas› ve ö¤renci ile
ö¤renmeleri bir bütün olarak görmesinden kaynaklanabilir. S›n›f ö¤renmelerinin dü-
zenlenmesindeki organizasyon, ileri ö¤renme sürecini uygulayan ö¤retmen taraf›n-
dan uygulanabilir. Ö¤retmen burada ö¤rencinin var olan bilgisini yeni materyalle
iliflkilendirebilmesine yard›m eder (Howe, 1999,69).

SSoonnuuçç  vvee  ÖÖnneerriilleerr

Araflt›rma sonuçlar›na göre; s›n›f ö¤retmenlerinin branfl ö¤retmenlerine oran-
la, yeni müfredat do¤rultusunda, s›n›f yönetiminde sergiledikleri davran›fllar aç›s›n-
dan farkl›laflt›klar› görülmüfltür. Buna göre, s›n›f ve branfl ö¤retmenlerinin yap›lan ön
görüflmelerle yeni müfredat hakk›nda bilgileri oldu¤u, ancak branfl ö¤retmenlerinde
bu alg› düzeylerinin s›n›f yönetim de¤iflkenlerine yans›mad›¤› belirlenmifltir. Bunun
yan›nda s›n›f ö¤retmenlerinin yeni anlay›fla göre s›n›f›n yönetilmesinde ço¤unlukla
ö¤renci ve ö¤renme merkezli hareket ettikleri tespit edilmifltir. Branfl ö¤retmenlerinin
ise, gruba yönelik bir s›n›f yönetim sistemine devam ettikleri tespit edilmifltir. Bu bul-
guya göre, branfl ö¤retmenlerinin yeni müfredat ve uygulanmas›ndaki farkl›laflan s›-
n›f yönetim de¤iflkenlerini alg›lama ve kullanmalar› s›n›f ö¤retmenlerine göre daha
geç olaca¤›d›r. Bu yüzden, yeni müfredat›n tüm e¤itim kademelerinde istenen düzey-
de s›n›f yönetim süreçlerine yans›mas› beklenmektedir. Bunun için kademeler aras›
bütünlü¤ün ve eflgüdümün sa¤lanmas› gerekmektedir. 

Daha makro anlamda ise, geleneksel sistemin lineer yap›s›ndan ba¤›ms›z ola-
rak, s›n›f yönetim de¤iflkenleri ile ö¤reneni birbirine entegre olmufl bir sistem olarak
düflündü¤ümüzde karfl›m›za ö¤renci, grup ve iflleyen süreçler (ba¤›ml›-ba¤›ms›z) ç›-
kar. Bireysel ve toplu ö¤renmelerin bir s›n›f çat›s› alt›ndaki entegrasyonu, s›n›f yöne-
tim de¤iflkenlerinin kubafl›k bir flekilde yönetimini kapsamaktad›r. Ö¤rencinin birey-
sel olarak yapacaklar› hem onun bireysel s›n›f yönetim de¤iflkenleri içindeki yerini
belirlemekte, hem de onu do¤rudan etkileyici k›lmaktad›r. Yine grubun ya da birey-
lerin s›n›f yönetim de¤iflkenleri ile idaresi ö¤retmenin ba¤›ml› s›n›f yönetim sürecin-
de flekillenmektedir. Süreç yönetimi olarak nitelenen bu planl› dizge, ö¤retmenin
hem ö¤renciyi, hem de grubu belli bir profilde idaresini kapsamaktad›r. Ö¤retmenin
bu idare anlay›fl› ise, büyük ölçüde; program yap›lar›n›n destekledi¤i ö¤renci merke-
ziyle flekillenmektedir. Yani eskiden oldu¤u gibi, ö¤rencilerden ba¤›ms›z olarak al›-
nan ö¤retmen kararlar› ile bir flekil bulan s›n›f yönetimi anlay›fl› tarih olmakta, onun
yerini ça¤dafl ve demokratik çoklu iliflkilerle flekillenen ortak (bütünü niteler) bir ya-
p› almaktad›r. 

Ö¤retmenlerin, yap›land›rmac› anlay›flla flekillenen bu programsal de¤iflken-
ler üzerine infla edilecek s›n›f› yönetmedeki baflar›s›, asl›nda, ö¤renme ve ö¤retme fel-
sefelerinin de bafltan sorgulanmas›n›n yan›nda s›n›f yönetim de¤iflkenlerini grup ve
bireyin niteliklerine göre yeniden yap›land›rma becerilerine ba¤l›d›r. ‹ç içe düzenle-
nen bu sistem, yap› itibariyle, birbiri ile iliflkili iflleyen süreçler aras›ndaki ba¤›nt›n›n
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bir ifadesi olacakt›r. Sonuç itibariyle; yap›land›rmac› bir anlay›flla de¤iflen müfredat
sisteminin, s›n›f yönetimini de farkl›laflt›rmas› kaç›n›lmazd›r. De¤iflen; geleneksel an-
lay›fllar ve bu anlay›fllar› besler durumundaki alt de¤iflkenlerdir. Bu nedenle, s›n›f yö-
netimi gibi pek çok önemli de¤iflkende yeni anlay›fllara uygun bir flekilde planlanma-
y› ve yürütülmeyi beklemektedir. Ancak bu de¤iflkenlerin yönetimi tüm okul kade-
meleri içinde bir bütün olarak sürdürülmelidir. Yani bir anlamda s›n›f ö¤retmeni ya
da branfl ö¤retmeni ayr›m› yahut farkl›laflmas› olmamal›d›r. 

Çal›flman›n sonunda yeni müfredatla flekillenen s›n›f yönetimine uygun dav-
ran›fllar sergilemedeki baflka bir öneri ise; her ö¤retmenin ö¤renci davran›fllar›n›n na-
s›l yönetilece¤ine yönelik bir politika oluflturup, tüm ö¤retmenlerle eflgüdümsel bir
flekilde uygulayabilecekleri bir kültürün oluflturulmas›d›r. Okullar ve s›n›flar baz›n-
da farkl›laflacak s›n›f yönetim anlay›fllar›, her okulun ve s›n›f›n kendi özgün yap›s›na
uygun bir tarzda flekillenip, yürütülecektir. Farkl›laflan bu yönetim tarzlar›n›n okul
bafllang›c›ndan itibaren yerlefltirilmesi ve titizlikle uygulanmas›n›n gereklili¤i söyle-
nebilir.
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AAnnkkeett  ffoorrmmuu::  SS››nn››ff  YYöönneettiimm  MMaattrriikkssii
fiekilde, s›n›f yönetim de¤iflkenlerine entegre edilecek davran›fllar, belirli ö¤-

retimsel örneklerle verilmifltir. Verilen soru maddeleri tablo ile s›n›rl› de¤ildir. Bu
süreçleri kendi içinde bir bütün olarak ele ald›¤›m›zda, ö¤renci, grup ve süreç
yönetimlerinde s›n›fta uygulamaya çal›fl›lan davran›fllara kat›l›m oran› tespit edil-
mektedir.

Not: Birey, grup ve süreç yönetimleri tüm s›n›f yönetim de¤iflkenleri ile bir bütün olarak alg›land›¤›ndan
yap›lacak s›n›fland›rmada total (sütunsal) bir sonuca var›lmas› istenmifltir. Bu sonuçlar ise (oldukça çok, kimi
zaman, hiç) olarak belirlenmifltir. 
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Yönetim Alanlar›

Yönetim 
De¤iflkenler

ÖÖ⁄⁄RREENNCC‹‹  ((BBiirreeyy))
YYÖÖNNEETT‹‹MM‹‹

GGDDUUPP  ((ttoopplluumm))
YYÖÖNNEETT‹‹MM‹‹

SSÜÜRREEÇÇ  YYÖÖNNEETT‹‹MM‹‹
(Ba¤›ml›-Ba¤›ms›z)

KKAAZZAANNIIMM
YYÖÖNNEETT‹‹MM‹‹

Ö¤rencilerin, kazan›m›
bireysel olarak
gerçeklefltirme potansiyelini
dikkate al›n›yor musunuz?

Ö¤rencilerin kazan›mlarla
ilgili ortak yaflant›lar›
birlikte gerçeklefltirmelerini
sa¤l›yor musunuz? 

Grupsal ve bireysel 
kazan›mlar›n 
entegrasyonunu sa¤l›yor
musunuz? 

EETTKK‹‹NNLL‹‹KK
YYÖÖNNEETT‹‹MM‹‹

Kazan›ma uygun etkinli¤i 
ö¤rencinin bizzat 
kendisinin tasarlay›p 
yapabilmesini sa¤l›yor
musunuz?

Kazan›ma uygun 
etkinlikleri (ortak
paylafl›mlar aç›s›ndan) 
ö¤rencilere 
uygulayabiliyor musunuz?

Ortak etkinliklerde 
ö¤renci bireysel ve sosyal
yönelimlerini birlikte 
yönetebiliyor musunuz? 

FF‹‹ZZ‹‹KK  OORRTTAAMM,,  
MMAATTEERRYYAALL  VVEE  
KKAAYYNNAAKK  
YYÖÖNNEETT‹‹MM‹‹

Ö¤renciyi, ö¤renme için 
gerekli ortam, materyal ya
da kaynaklara ulaflt›r›p, 
kullanmas›n› sa¤l›yor
musunuz?

Ö¤rencilerinizin, ortam›, 
materyal ya da kayna¤› 
bireysel ve sosyal amaçlar 
için ortak kullanabilmelerini
sa¤l›yormusunuz? 

Ö¤rencilerin ihtiyaç 
duyduklar› ortam› bireysel
ve gruplar olarak 
düzenleme süreçlerini 
destekliyor musunuz? 

DDAAVVRRAANNIIfifi  
YYÖÖNNTTEEMM‹‹  

Ö¤rencilerinizin bireysel 
akademik ve sosyal 
davran›fllar›n› planlay›p 
uygulayabilmelerini
sa¤l›yor musunuz? 

Ö¤rencilerin uygun 
modelleri görüp, uygun 
davran›fllar› örnek 
alabilemesini sa¤l›yor
musunuz? 

Ö¤retmen olarak, 
davran›fllar› takip edip, 
belli ö¤renci 
davran›fllar›n› 
kaydedebiliyor musunuz? 

DDAAVVRRAANNIIfifi  
YYÖÖNNTTEEMM‹‹  

Ö¤rencilerinizin bireysel 
akademik ve sosyal 
davran›fllar›n› planlay›p 
uygulayabilmelerini
sa¤l›yor musunuz? 

Ö¤rencilerin uygun 
modelleri görüp, uygun 
davran›fllar› örnek 
alabilemesini sa¤l›yor
musunuz? 

Ö¤retmen olarak, 
davran›fllar› takip edip, 
belli ö¤renci 
davran›fllar›n› 
kaydedebiliyor musunuz? 

ZZAAMMAANN
YYÖÖNNEETT‹‹MM‹‹

Ö¤renenin bireysel 
ö¤renme profiline göre 
etkinlikleri zamansal 
olarak ayarlamas›n› 
destekleyebiliyor musunuz?

Grupsal çal›flmalarda 
kullan›lan zaman›n bireysel
ihtiyaçlar› tatmin edecek 
kadar iyi kullan›m›n› 
sa¤layabiliyor musunuz? 

Bu sistemde zamansal 
çeldiricileri görülüp, 
an›nda müdahale 
edebilecek zaman› 
ay›rabiliyor musunuz? 

DDEE⁄⁄EERRLLEENNDD‹‹RRMMEE
YYÖÖNNEETT‹‹MM‹‹

Bireysel ö¤renmelerde
de¤erlendirme ölçütlerini,
süreçlerini ve kay›tlama 
sistemini biliyor musunuz? 
(Öz denetimli
de¤erlendirme, bireysel 
ilerleme profili)

Grup de¤erlendirme 
ölçütlerini, toplam s›n›f 
yönetim de¤iflkenleri ile 
ba¤lant›l› k›labiliyor 
musunuz? (grup içinde) 
birey-s›n›f içinde grup) 

De¤erlendirmeleri belli
bir sistemde ve sürekli 
olarak izleyip, 
ilerlemelerin ölçümünü 
planlayabiliyor musunuz? 



THE REFLECTION OF CLASS MANAGEMENT 
CHANGING W‹TH THE NEW CURRICULUM 

TO TEACHER BEHAVIOURS

Vahap Özpolat*

Nida BAYINDIR**

AAbbssttrraacctt
In this research, the new curriculum with the view of teacher’s behav-

iors providing classroom management in primary schools, was tried to emp-
hasized. The aim of this research is to find out the effective teaching behaviors
known and used by the teachers working in primary schools on the new cur-
riculum. Survey method has been used in this research. The research was car-
ried out with a sample of 349 teachers teaching in those schools in ‹stanbul dur-
ing the academic years of 2006-2007. Frequency, means, One a way analysis of
variance, chil square was used to analyze data. The result have shown that the
teacher’S behaviors change on the new curriculum practice. 

KKeeyy  WWoorrddss::  New curriculum, the teacher’s behaviors, variabilty of the
class management 
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ÇOCUK, A‹LE, OKUL ÜÇGEN‹NDE 
REfiAT NUR‹ GÜNTEK‹N’‹N 

B‹R KADIN DÜfiMANI ADLI ROMANI 

Hilmi UÇAN*

ÖÖzzeett
1889-1956 y›llar› aras›nda yaflayan Reflat Nuri Güntekin, Osmanl› ve

Cumhuriyet dönemini görmüfl bir romanc›m›zd›r. Romanlar›nda yaflad›¤› çal-
kant›l› dönemlerin izleri, iki farkl› kültür ve uygarl›k aras›ndaki gelgitler, her iki
dönemin düflünce dünyas›n› yans›tan bak›fl aç›lar› gözlenebilir. Baflka bir deyifl-
le, hem Osmanl›’n›n izlerini, hem Cumhuriyet döneminin ideolojisini bu ro-
manlarda gözlemek mümkündür. 

Reflat Nuri Güntekin’in bir baflka özelli¤i de hemen hemen bütün ro-
manlar›n›n e¤itim ve çocuk ile ilgili bir içeri¤e sahip olmas›d›r. Miskinler Tekkesi,
Çal›kuflu, Bir Kad›n Düflman›, K›z›lc›k Dallar›, Damga, Kan Davas›…romanlar›nda
çocuklar ve bunlar›n e¤itimi ile ilgili düflünceleri yer al›r. Unutmayal›m ki Reflat
Nuri bir e¤itimcidir ve 1929 y›l›nda “Ortamektep ve Liselerin Türkçe Müfredat
Program›”n› haz›rlayan komisyonun üyesidir. Romanlar›ndaki lirizmin, top-
lumsal sorunlara, bir toplumun gelece¤i olan çocu¤a karfl› ilginin as›l nedeni de
onun bu e¤itimci yönüdür. Ço¤u romanlar›nda okuyucu, çocuktaki ruhsal te-
mizli¤i hisseder. Hatta diyebiliriz ki onun “eserleri as›l lirizmi, büyük mânâda
üslûp s›cakl›¤›n› çocukla karfl›lafl›nca bulur” (Tanp›nar, 2000, 460). 

Biz bu yaz›da, Reflat Nuri Güntekin’in Bir Kad›n Düflman› adl› roman›n›
çözümlemeye; bu romandaki çocuk ve e¤itim boyutunu, çocu¤un kiflilik oluflu-
muna etki eden etmenleri aç›klamaya çal›flaca¤›z. Çözümlemelerimizde göster-
gebilimin önerdi¤i çözümleme araçlar›ndan yararlanaca¤›z. 

AAnnaahhttaarr  SSöözzccüükklleerr::  E¤itim, çocuk, edebiyat, Reflat Nuri Güntekin, Bir
Kad›n Düflman›

AANNLLAATTIINNIINN  GGEENNEELL DDÜÜZZEENNLLEENN‹‹fifi‹‹  

Bir Kad›n Düflman› mektup-roman tekni¤i ile yaz›lm›flt›r. Roman iki k›s›mdan
oluflmaktad›r: Birinci k›s›m’da Sâra’n›n, babas› Adnan Pafla’ya yazd›¤› üç; Nermin’e
yazd›¤› on bir mektup ve arkadafl› Ferhan ile yapt›¤› bir telefon görüflmesi yer al›r.
‹kinci k›s›m ise “Ölüye Mektuplar” bafll›¤› alt›nda Homongolos’tan ölmüfl arkadafl›
Necdet’e yaz›lan dört mektuptan oluflur.

I.K›s›m’daki mektup-anlat›larda özne rolünde olan Sâra, “Marmara sahilinde
bir köye” gider. Bu seyahat, “otuz k›rk günlük küçük bir seyahat”1tir. Bu seyahatin

* Yrd. Doç. Dr.; Afyon Kocatepe Üniv, E¤itim Fak, Türkçe E¤t, Böl. 

1 R.N.GÜNTEK‹N, BBiirr  KKaadd››nn  DDüüflflmmaann››, ‹nk›lâp Kitabevi, ‹stanbul,  1958, s.11. Bundan sonra
t›rnak içine al›p gösterece¤imiz al›nt›lar›n referans›, roman›n bu bask›s› olacakt›r.



nedeni de day›s›n›n k›z› Vesime’nin dü¤ünüdür. Homongolos, Kaya Bal›¤› gibi lakap-
larla da an›lan Ziya Bey ad›nda bir sporcu, bu köyün yak›nlar›ndaki bir sporcu kam-
p›ndad›r. Kad›nlar› hor gördü¤ü, küçümsedi¤i için, onlara güvenmedi¤i için; onlara
karfl› gizli bir kini içinde tafl›d›¤› için ad› kad›n düflman›na ç›km›flt›r. Sâra, kendisine
çok güvenen bir k›zd›r. Homongolos’tan intikam almak, onu kendisine âfl›k etmek,
sonra da yüz üstü b›rakmak ister. Sonuç durumunda baflar›l› olur: Homongolos’u
kendisine âfl›k eder. Homongolos, kendisine oyun oynand›¤›n› anlar. Aflk›n› itiraf et-
mektense ölmeyi tercih eder: Bir motosiklet kazas›nda ölür. Asl›nda bu bir intihard›r.

Bafllang›ç durumunda Özne (Sâra) nesnesinden ayr›d›r; sonuç durumunda ise
nesnesine kavuflmufltur.  Genel anlat› izlencesini flu flekilde özetleyebiliriz:

Bafllang›ç Durumu : Ö   V   N

Sonuç Durumu : Ö  Λ N   

Göstergebilimsel bir çözümleme bir anlat›y›, Yüzeysel Düzey ve Derin Düzey ol-
mak üzere iki aflamada çözümler. Yüzeysel Düzey de iki bileflenden oluflur: Anlat› Dü-
zeyi ve Söylem Düzeyi.

AAnnllaatt››  DDüüzzeeyyii

Bu romanda okuyucu, mektup tekni¤inin s›cakl›¤›n› hisseder. Anlat›da iki ay-
r› benöyküsel anlat›c› var: Sâra ve Ziya Bey. Bu iki anlat›c›/öznenin d›fl›nda Sâra’n›n
Pafla Babas›, Nermin, Nesip, R›za Bey, Remzi Bey, Vesime, Behire, Handan, ‹smet Ha-
n›m, Necdet, Ferhan…di¤er önemli eyleyenler.

Anlat›n›n Birinci K›sm›’nda özne rolünde olan eyleyen Sâra’d›r. Özne, güzelli-
¤i nedeniyle ve ald›¤› e¤itim sonucu “fl›mar›k”, “etraf›ndaki insanlar› kendisine hay-
ran ve esir etmekte âdeta marazî bir zevk duyan”; “be¤enilmeyi bir hak, güzelli¤ine
karfl› herkesin vermeye mecbur oldu¤u bir vergi telakkî etmeye al›flm›fl”t›r. Özne,
böyle bir tutum ve davran›fl›n bir tür “hastal›k” oldu¤unun kendisi de fark›ndad›r.
Özne’nin “hangi tabakadan ve yafltan olursa olsun, erkekler taraf›ndan ihmal edilme-
ye, önemsenmemeye tahammülü yoktur ve o böyle davranan erkekleri kendisine
ba¤lay›ncaya kadar akla gelmedik tertiplere” (Emil, 1984, 296) giriflecek bir kiflili¤e
sahiptir.

Anlat› düzeyi dört aflamadan oluflur: Eyletim, edinç, edim ve yapt›r›m. Kad›n-
Özne, Ziya’n›n kad›nlar› hor gördü¤ünü, küçümsedi¤ini ö¤renir. Kendisine Ziya ile
ilgili anlat›lanlar onu “fena halde sarsar”, bu duruma “isyan” eder; “Homongolos için
fecî bir ceza düflünmeye” bafllar; “bir intikam sillesi vurmay›” düfller. Anlat›daki eyle-
tim aflamas› bu aflamad›r. Bunu yapabilmesi için bir güce ihtiyac› vard›r. Bu gücü gü-
zelli¤inden al›r; kendine güvenir. Bu edinç aflamas›ndan sonra Ziya ile görüflmenin
yollar›n› arar ve O’nunla görüflmeyi baflar›r. Edim aflamas›nda Ziya’y› kendisine âfl›k
eder. Ne var ki Ziya, Özne’nin bir oyun oynad›¤›n›, davran›fllar›nda dürüst olmad›¤›-
n›; onun, “o kadar fazla alâka göstermekle sadece etraf›ndakilere numara yapmak” is-
tedi¤ini; “umumî suikaste kurban edilmek” üzere oldu¤unu anlar. Gururunu koru-
mak için Sâra’n›n yan›na gitmez; bir motosiklet kazas›nda ölür: Bu bir tür intihard›r.

u HHiillmmii  UUççaann  
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Anlat›y› eyleyenler flemas›nda flöyle özetleyebiliriz:

Gönderici Nesne Al›c›
(Grur, Kibir) (Ziya Bey'i elde etme 

ve O'nunla alay etme)

Yard›m edici Özne Engelleyici
(Handan, Behire, (Sara) (Φ)
‹smet Han›m)

SSööyylleemm  DDüüzzeeyyii

Anlat› düzeyinde eyleyenler aras›ndaki iliflkiler belirlenirken, söylem düze-
yinde bu eyleyenlerin nas›l ‘oyuncu’ hâline geldi¤i gözlenir. Anlat›daki oyuncu, yap-
t›¤› eylem boyunca gözükara, korkak, çekingen, cimri, cömert vb. bir kiflilik sergiler.
Bu oyuncular›n olaylara bak›fl aç›lar›, tutum ve davran›fllar›, kiflilik yap›lar›, k›sacas›
izleksel rolleri söylem düzeyinde aç›¤a ç›kar›l›r.

‹‹zzlleekksseell  RRoolllleerr

Bir Kad›n Düflman›’nda iki önemli oyuncu söz konusudur: Sâra ve Homongo-
los. Di¤er oyuncular, bir bak›ma bu iki karaktere yard›m eden oyunculard›r. En belir-
gin figüratif z›tl›klar flunlard›r:

/ güzel /   kfl   / çirkin / 

/ aflk /      kfl   / nefret /

/ alçak /   kfl  / yüksek /

Anlat›n›n Birinci Bölüm’ünde Özne rolündeki oyuncu olan Sâra yirmi alt› ya-
fl›ndad›r. Erzurum’da valilik görevinde bulunan bir paflan›n k›z›d›r. fi›mar›k ve güzel
bir k›zd›r. “Güzelli¤i onu fl›martm›flt›r. Kurnazd›r. Pafla Babas›n›n yan›na gitmemek
için hasta numaras› yapar. Salon yaflam›n› bilir. “Nazl›, nahif bir ‹stanbul çocu¤u”dur.
Mektuplar›n sonlar›nda “adiyö” , “orövuar” diyen, zaman zaman Frans›zca sözcük-
ler kullanan, Bat› kültürünü benimsemifl gibi görünen; ama “salon centilmenlerinin
riyakâr komplimanlar›ndan” da pek hofllanmayan; sabahlara kadar e¤lenip “günefli
üzerine do¤urmayan”, h›rsl›, k›skanç, güzelli¤ine güvenen, kindar denilebilecek bir
kiflili¤e sahiptir. Asl›nda Homongolos ne kadar ‘kad›n düflman›’ ise, Sâra’n›n da er-
keklere düflmanl›kta Ziya’dan geri kal›r bir yan› yoktur. Ona göre erkekler “ahmak,
riyakâr, galiz”dir ve Sâra bu cinsin “can düflman›”d›r; ona göre bu cinsin gençleri “ap-
tal” d›r; yafll›lar›n yüzleri ise “binbir hile ve riyakârl›k rolü oynaya oynaya bir çizgi
koleksiyonu hâline gelmifl”tir, “yamru yumru, yoluk, y›rt›k, k›r›fl›k suratlar›” vard›r
ve bu “suratlara bakarken Sâra ç›ld›rmaktad›r”.   

ÇÇooccuukk,,  AAiillee,,  OOkkuull  ÜÜççggeenniinnddee  RReeflflaatt  NNuurrii  GGüünntteekkiinn''iinn  BBiirr  KKaadd››nn  DDüüflflmmaann››  AAddll››  RRoommaann›› u
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‹kinci Bölüm’deki özne ise Homongolos’tur. Homongolos çirkin görünümlü,
“otuz, otuz befl yafllar›nda, fevkalâde kuvvetli, çevik, zeki, metin, iradeli, tafl gibi his-
siz, biraz zevzek, sevgi ve flefkati gülünç bir zaaf addeden, bir makineden farks›z”
bir karakterdir. Diyebiliriz ki uç noktalardaki iki farkl› karakter karfl› karfl›ya gel-
mektedir. 

Anlat›daki di¤er oyuncular ya silik kifliliklerdir ya da bu iki öznenin yard›m-
c›lar›d›r.

UUzzaamm

Anlat›n›n bafllang›c›nda, Sâra’n›n içinde bulundu¤u uzam ‹stanbul uzam›d›r.
Öznenin e¤lenebildi¤i bir uzamd›r bu uzam. Bu nedenle Erzurum’a gitmek istemez.
Özne, “yaz›n en güzel aylar›nda ‹stanbul e¤elenirken, ben Erzurum’da ne yapacak-
t›m” der. Daha sonraki uzam Marmara k›y›lar›nda bir köy, bir çiftlik uzam›d›r. Bu
köyde “flalvarl›, poturlu, bir alay iflsizle dolu kahveler… camekânlar› kirden pastan
âdeta buzlu cam hâlini alm›fl mini mini dükkânlar…” vard›r. Ahaliden zengin olan-
lar da var. Bunlar, “zengin olunca tabiî oturdu¤u yeri, fakir kalan komflular›n› be¤en-
memifl… Kasaban›n d›fl›ndaki zeytinliklere do¤ru aç›lm›fl, uzanm›fl”lar, “zarif, sevim-
li evler, köflkler” yapm›fllard›r. Senenin büyük bir k›sm›n› ‹stanbul’da geçiren bu köflk
sahipleri, yaz›n buralara gelmektedirler. Bu köy “eski alaturka kasaban›n üstünde
ekstra modern sayfiyesiyle flalvar üstüne frak giymifl bir insana” benzemektedir. Ho-
mongolos da bu kasabaya yak›n bir yerde her y›l kamp yapmaktad›r. Bu uzamlar›n
yan›nda deniz, bahçe gibi aç›k uzamlar da vard›r.

‹kinci Bölüm’deki Özne olan Ziya’n›n (Homongolos) bulundu¤u uzamlar ise
Sâra’n›n bulundu¤u uzamlardan farkl› uzamlard›r. Özne’nin ilk çocukluk uzam› olan
aile uzam›nda üvey bir anne, bir baba ve dört kardefl vard›r. Bu uzamda Özne, hiç
kimse taraf›ndan sevilmemifltir. Babas› ondan kurtulman›n yolunu, onu “yat›l› mek-
tebe atmakta” bulmufltur. “Çirkin ve vahfli” bir görünümü olan Homongolos’u “ço-
cuklar bir an rahat” b›rakmazlar; “gülse k›zarlar”, “a¤lasa gülerler”, “yalvarsa haka-
ret ederler”; “arkadafllar›n›n zulmünden kurtulmak için, kertenkeleler gibi, duvar ko-
vuklar› içine, merdiven altlar›na” saklan›r. Okul yönetimi de onu koruyup kollamak-
tan “âciz”dir; hatta okuldaki “mubass›rlar” ve “hocalar” da ona “hakaret” ederler. Se-
kiz yafl›nda verildi¤i yat›l› okul uzam› da Homongolos için olumsuz, esenliksiz bir
uzamd›r. 

DDeerriinn  DDüüzzeeyy

‹nsan›n, varl›klar›n yaflad›klar› gerçeklik ekseni /yaflam/ kfl /ölüm/ ekseni-
dir. Her insan do¤ar, bu eksende yaflar ve ölür. Bu eksen üzerinde esenlikli hâller ola-
bilece¤i gibi esenliksiz hâller de olabilir.

Birinci Bölüm’ün öznesi olan Sâra bafllang›ç durumunda, esenlikli bir anlam
ekseni üzerindedir. Homongolos’tan intikam almaya, onu cezaland›rmaya karar ve-
rir: Homongolos’u kendisine âfl›k edecek; Homongolos kendisine evlenme teklif etti-
¤i zaman da onunla alay edecektir. Homongolos’u kendisine âfl›k eder. Ne var ki Ho-
mongolos ona, alay etme f›rsat›n› vermez; bir motosiklet kazas› süsüyle intihar eder.
Sâra ile sohbet ettikleri uçurumdan afla¤› motosikletle birlikte atlar.

u HHiillmmii  UUççaann  
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Derin düzeyde bu durumu göstergebilimsel dörtgende flöyle özetleyebiliriz:  

Esenlikli Esenliksiz
(Yaflam) (Ölüm)

Olumlu Eksen Olumsuz Eksen 
(Gerçek) (Yalan)

Esenliksiz olmayan Esenlikli olmayan
(Ölüm olmayan) (Yaflam olmayan)

Dd dönüfllü bir dönüflümü ifade eder. “Durum öznesi ile icra edici öznenin ey-
lemsel rolleri ayn› oyuncu taraf›ndan oynan›yorsa bu dönüflüm, dönüfllü bir dönü-
flümdür; farkl› oyuncular taraf›ndan oynan›yorsa bu dönüflüm, geçiflli bir dönüflüm-
dür” (Everaert-Desmedt, 1988, 31). Baflka bir deyiflle, geçiflli dönüflüm, baflkalar›n›n
arac›l›¤› ile gerçeklefltirilen bir dönüflümken, dönüfllü dönüflüm, öznenin kendisi ta-
raf›ndan gerçeklefltirilen bir dönüflümdür. Her iki özne de dönüfllü bir dönüflümü ya-
flar.

Her iki bölümdeki özne için de sonuç durumu, esenliksiz bir anlam eksenine
ç›kmaktad›r. Birinci Bölüm’deki Özne olan Sâra bafllang›ç durumunda /esenlikli/ bir
konumdad›r. Ulaflmak istedi¤i de¤er-nesnesi olan Homongolos kad›nlar› hor gör-
mekte, onlara hiç güvenmemektedir. Sâra, onu cezaland›rmak, ona haddini bildirmek
ister: Homongolos’u kendisine âfl›k edecek, Homongolos evlenme teklif edince de
onu reddedecek,  onunla alay edecektir. Homongolos’u kendisine âfl›k etmeyi baflar›r.
Ne var ki Homongolos, Sâra’n›n bir oyun oynad›¤›n›, gibi görünmek kipli¤i içinde ol-
du¤unu anlar. Sâra’n›n tuza¤›na düflmektense ölmeyi tercih eder. Sâra’n›n bile “bu fa-
ciaya içi inanmaz”. Bu durum Sâra için esenliksiz bir durumdur. Homongolos ise, Sâ-
ra’n›n yapt›¤› oyun nedeniyle /yaflam/ ekseninden /ölüm/ eksenine geçer. Bu eksen
de Homongolos için esenliksiz bir anlam eksenidir.

ÇÇooccuukk  //    EEddeebbiiyyaatt  //  EE¤¤iittiimm  ÜÜççggeenniinnddee  BBiirr  KKaadd››nn  DDüüflflmmaann››

‹nsan, çevresindeki kifli, olay ve olgulara karfl› kay›ts›z kalamaz: Okur, görür,
düflünür, hisseder, etkilenir. Gözler, düflünceye aç›lan penceredir. Çocuk da çevresin-
de olup bitenlere karfl› kay›ts›z de¤ildir; toplumsal yap›dan, kurumlardan, topluma
egemen olan kültürden, arkadafl çevresinden etkilenir. Çocu¤un kiflilik oluflumunda
özellikle aile, okul, arkadafl çevresi, toplum önemli etkenlerdir. Görsel yay›nlar›n ki-
flilik oluflumuna etkisi ise ayr›ca de¤erlendirmeyi hak edecek kadar önemlidir.   

Çocuklar günümüzde elektronik, dijital bir çocuklu¤u yafl›yorlar. Çocuklar
kendileri oyun oynam›yorlar; bilgisayarlar üzerinde bedenlerini sa¤a sola e¤erek sa-
nal oyunlar oynuyorlar, sanal maçlar yap›yorlar. “Elektronik çocu¤un görsel masalc›-
s› ise televizyon”lar (fiirin, 1999, 22), bilgisayar oyunlar›, internet üzerinden ulafl›lan
yay›nlard›r. Günümüz aile yap›s›nda art›k çocuklara masal anlatan büyükler yoktur.
“Çocu¤u yaflad›¤› dünyadan soyutlayan çocuk kulvar›, yan›lt›c› oldu¤u gibi çocuklu-
¤u tüketen anaforlarla da dolu”dur (fiirin, 1999, 23). Çocuklu¤un en belirgin ö¤esi
olan oyunlar do¤al de¤ildir, yapmac›kt›r. Çocuklar, çocukluklar›n› yaflamadan olgun-
laflt›r›lmaktad›r. Günümüzde yetiflkinleri oldu¤u gibi, çocu¤u da görsel yay›nlar yön-
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lendirmektedir. Di¤er taraftan çocuklar, çocuktaki masumiyet görsel medyada, tüke-
tim politikas›n›n bir arac› olarak kullan›lmaktad›r.

Lévi-Strauss’un do¤a/kültür ayr›m›n› izleyerek flöyle de diyebiliriz: Yetiflkin
olsun çocuk olsun, insan küresel bir kültür arac›l›¤› ile do¤al hâlden uzaklaflt›r›lmak-
ta (culturaliser); yapay kabullerle insanl›k yönlendirilmekte, flekillendirilmektedir.
Brezilya’da yaban›l insanlar›n yaflam›n› inceleyen Lévi-Strauss, burada yapt›¤› insan-
bilim araflt›rmalar›nda “kendini be¤enmifl Bat›’n›n bir tür yalanlamas› olan insan s›-
cakl›¤›n› bulur” ve flunlar› söyler: “Nambikwara’lar›n toplumu öylesine yal›nd› ki,
burada yaln›zca insanlar buldum” (Strauss, 1984, 13).  

Görsel yay›nlar›n yan›nda çocu¤u flekillendiren di¤er toplumsal kurumlar ai-
le ve okuldur; bunlara ba¤l› olarak arkadafl çevresidir. Çocuktaki baz› davran›fl bo-
zukluklar›n›n ortaya ç›kmas›nda ya da çocu¤un tutarl› bir davran›fl modeli sergileme-
sinde okul, aile ve arkadafl çevresinin önemli bir rolü vard›r. Aile ile okul, okul ile top-
lum çat›fl›yorsa; aile ile okul aras›nda, okul ile toplum aras›nda bir güven ortam› olufl-
turulamam›flsa; çocuk, aileden ve okuldan yeterli destek ve ilgiyi alam›yorsa; kendi
içinde çat›flmalara sürükleniyorsa; görsel yay›nlar›n ve toplumsal yap›n›n ak›nt›s›na
b›rak›l›yorsa çocu¤un kiflilik geliflimi sa¤l›kl› olmayacakt›r. 

“Her ö¤renci, ö¤renebilmek için, s›n›f içinde kendisini güven içinde hissetme
ihtiyac›n› duyar” (Auger-Boucharlat, 2001, 69). Bu ilke aile için de, arkadafl çevresi
için de geçerlidir. Aile içinde, okul içinde, arkadafl çevresinde sevilmeyen, ilgi görme-
yen ya da horlanan bir çocukta kiflilik bozukluklar› görülecektir. 

Bu ba¤lamda, çözümlemesini yapt›¤›m›z anlat›da çocuk, aile, okul ve e¤itim
ekseninde bizi ilgilendiren iki oyuncu Sâra ile Ziya, di¤er ad›yla Homongolos’tur; bu
iki öznenin ald›klar› e¤itimdir. Anlat›da, Ziya’n›n çocuklu¤u ve okul döneminde ya-
flad›klar›, arkadafl çevresi anlat›lmakta; Sâra’n›n e¤itiminden ise do¤rudan söz edil-
memekte, kulland›¤› sözcük ve deyimlerle (adiyö, o rövuar vb) hissettirilmektedir.
Ailede, okulda, yaflananlar›n, toplumun ve arkadafl çevresinin Ziya’n›n ve Sâra’n›n
kiflilik oluflumunda önemli bir etkisi olmufltur.

Romandaki iki özneden biri olan Ziya, aile içinde sevgi görmez. Annesi öl-
müfltür, üvey bir annesi, bir “babas›, birçok kardefli vard›r. Kalabal›k bir ailedir. Fakat
aile içinden hiç kimse baba, kardefl sevgisinin ne oldu¤unu” Ziya’ya “anlatamam›fl-
lar”, hissettirememifllerdir.  Ziya’n›n bir tek sevdi¤i kifli vard›r: Necdet. Necdet’i sev-
mesinin nedeni onun “seviyor ve seviliyor” olmas›d›r. Necdet’e mektuplar›n›n birin-
de flöyle der: “Çok mesuttun. Seviyordun, seviliyordun. Saadetin bu mertebesine ç›-
kan bir insan›n dünyada istenecek nesi kalabilirdi?” Ziya, seven ve sevilen insanlara
“baflka dünyalardan gelmifl harikulâde mahluklar gibi hayretle” bakar. 

Ziya’n›n evinde de okulda da sevgi görmemesi, onun h›rç›n, sald›rgan bir ki-
flilik edinmesine yol açar. Bu sald›rganl›¤› nedeniyle “yaln›z evi, ailesi de¤il mahalle-
si de” ondan “bîzar”d›r. “Mekteplerin aç›lmas›” aile için, mahalleli için “bir kurtulufl
bayram›”d›r. “Mektep idaresi” ise Ziya’n›n gözünde “münasebetsizdir”. 

Yat›l› okula verildi¤i ilk günlerde baflkalar›ndan, arkadafllar›ndan dayak yer.
Ziya her zaman dayakla terbiye edilmeye çal›fl›lan bir çocukluk yaflar. “Önce mektep-
te ceza görür, sonra evde dayak yer.” Öyle ki “Keflke benim de kimsem olmasayd›”
der. Ziya’n›n okul ve aile içinde edindi¤i kiflilik flöyle özetlenebilir: “Baflkalar›ndan
gördü¤ü fenal›¤›n ac›s›n›” yine baflkalar›ndan ç›karmak için haz›r bekleyen bir kiflilik.
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Ziya’ya karfl› toplum da ac›mas›zd›r: “Küçük bir boks maç›nda rakibini fena
halde h›rpalamakta”d›r. “Etraf›ndan gelen seslere dikkat” eder. Bu seslerin, “daima
galibin lehine” yükselmesi” beklenir. Ne var ki yükselen sesler Ziya’n›n aleyhinde
“bo¤uk isyanlara benzer gürültülerdir”. Ziya yumruk yiyince ahâli sevinçle hayk›-
r›r”. Toplum, “çehresi çirkin oldu¤u için” Ziya’ya düflmand›r. 

Toplum içinde bir özne olarak çocuk, gördüklerini taklit eden bir yap›ya sa-
hiptir. Baflkalar›nda, toplum içinde, kurumlarda gördü¤ü ‘iyi’ veya ‘kötü’yü taklit
edecektir. Kötü olana karfl› ç›kmak istedi¤inde de gördüklerini ve yaflad›klar›n› taklit
edecektir. Ziya okulda aflç› bafl›n›n etin ve pilav›n iyi taraf›n› kendisine ay›rd›¤›n› gö-
rür ve fluna karar verir: “fiimdi ben bir yolunu bulup onu çalaca¤›m. Bahçede kendi-
me y›lbafl› ziyafeti verece¤im”. Ziya aile içinde, okulda “merhamet, muhabbet, arka-
dafll›k denen güzel fleylerin zevkini” tatmam›flt›r. “Küçüklü¤ünde sevilmeyen, okflan-
mayan, naz›n› çekecek bir insan” bulamam›flt›r. Böyle bir çocukta da “ince ve güzel
hislerin do¤mas›na imkân tasavvur” edilemez. Ziya ile herkes “mütemadiyen e¤len-
mifl”tir, “hakaret etmifl”tir, “zulmetmifltir”, herkes ona kötü davranm›flt›r. E¤er anla-
t›daki özne “haflin, zalim, sinsi ve merhametsiz bir çocuk olmuflsa” bunun nedeni
“baflkalar›n›n zulmüne, haks›zl›¤›na karfl› kendini müdafaa etmek mecburiyetinden”
do¤mufltur. Ve özne flöyle sa¤l›ks›z bir sonuca ulafl›r: “Eskiden u¤rad›¤› hakaretlerin
hesab›n› sormak”. Ziya’n›n “aksi, hat›r gönül tan›mayan ve insanlarla alay eden, e¤-
lenen biri olmas›n›n sebebi ise çocukluk y›llar›nda kendisinin çirkinli¤i yüzünden sü-
rekli horlanm›fl, itilip kak›lm›fl olmas›d›r. (…) Güçlünün zay›f› ezdi¤ini anlayan Ziya
iflte bu yüzden Necdet’i tan›d›¤› günden beri korumas› alt›na alm›fl, onun da kendisi
gibi ezilmesini engellemek istemifltir” (Kefeli, 2002, 79).

Sonuçta Ziya “kuvvetli olmak”, “kendisinden baflka kimseye güvenmemek”
gibi bir kiflilik kazan›r. “Müthifl bir kavgac› olarak yetiflmeye” çal›fl›r. 

‹ster aile içinde isterse okulda al›nan e¤itim, düflünme yetisini köreltmemeli,
baflkalar›n› dikkate almay› ö¤retmeli, dayatmac› bir anlay›fltan uzak olmal›d›r. Güce,
ç›kara dayal›, ideolojik ön kabulleri dayatan bir e¤itim çocuk-özne’nin kiflili¤ini de
olumsuz yönde etkileyecektir. R.Nuri mizahî bir dille böyle bir durumu da aç›klama-
ya çal›fl›r. Sonuçta, al›nan e¤itimden sadece kendisini, kendi ç›kar›n› düflünen, amac›-
na ulaflabilmek için her yolu deneyebilen bir anlay›fl ediniliyorsa böyle bir e¤itimden
“âcizlere karfl› merhametsiz, (…) kuvvetlilerin karfl›s›nda fleker gibi tatl›, nazik” bir
kiflilik ortaya ç›kabilir. “‹nsanlar vard›r ki menfaatleri müflterek oldu¤u için birbirle-
rini severler”. Çocu¤un sa¤l›kl› bir kiflili¤e sahip olmas› için birçok yöntem önerilebi-
lir. Bunlar›n aras›nda “en etkili, en hofl, en çabuk sonuç al›nabilecek, uygulamas› en
kolay yöntem sevgidir, flefkattir, do¤ru anlamad›r” (Muller, 1997, 91).

Anlat›n›n Birinci Bölümü’ndeki Özne olan Sâra da, Ziya’n›n tersine afl›r› ilgi
görmüfl, fl›mart›lm›fl bir çocukluk yaflar. Bu nedenle de son derece kibirli, kurumlu,
al›ml›d›r. “Etraf›ndaki insanlar› bafltanbafla kendi tebaas›” olarak görür, “onlar›n ›st›-
raplar›n›, gözyafllar›n› bir nevi vergi addeder”. 

Sâra güzelli¤inden, Ziya ise çirkinli¤inden dolay› yaln›zd›r: Sâra, güzelli¤inin
verdi¤i gururla insanlar› küçümser; Ziya ise kendisine yap›lan kötülükler, hor görme-
ler nedeniyle insanlara güvenmez, insanlardan kaçar. Çirkin oldu¤u için bütün kötü-
lüklere lay›k oldu¤unu düflünür ve bu nedenle bütün güzelliklere düflmand›r. Sâra
içinde bulundu¤u salon sosyetesini be¤enmez. “Etraf›ndakilerin yapmac›klar›ndan,
nümayifllerinden, iddia ve ukalâl›klar›ndan b›k›p usanm›flt›r”.
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Her iki öznenin eylemlerinde…gibi görünmek kipli¤inin bask›n oldu¤u gözle-
nebilir. Sâra afl›r› ilgiden, Ziya ise ilgisizlikten, sevgisizlikten ve fliddetten dolay› sa¤-
l›kl› bir kiflili¤e sahip olamam›fllard›r. 

Çocuklu¤unu yaflamam›fl, erken olgunlaflt›r›lm›fl, sevgi görmemifl, korkutul-
mufl bir çocuk kendi yafl›n›n davran›fllar›n› sergileyemez. Çocuk çocuklu¤unu yafla-
yabilmelidir. Çocuk yafl›n›n gerektirdi¤i davran›fllar› sergilemelidir. Çocuk, baflka ço-
cuklarla bir arada bulunmal›, baz› bilgi ve davran›fllar dayat›larak de¤il, grup içinde
edinilmeli, yaflam birlikte keflfedilmelidir.

Çocu¤un kiflilik oluflumunda aile, arkadafl grubu, okul, toplumsal çevre, dev-
let ve cami etkin bir güce sahiptir. Toplumsal kurumlar, devlet, aile kendi gelenek ve
göreneklerini, inançlar›n›, düflüncelerini çocuklara aktarmak isterler. Bu aktar›mda da
dil ve edebiyat› bir araç olarak kullan›rlar.  

Okulsuz toplumdan söz eden toplumbilimcilerin yan›nda, okulun yönlendiri-
ci ve yararl› ifllevine dikkat çeken e¤itimciler ve toplumbilimciler de vard›r. Ferrer,
“Milli okullar› örgütleyenler, hiçbir zaman bireyin yüceltilmesini istemediler. Ancak
onun kölelefltirilmesini istediler ve bugünün okulundan herhangi bir fley ümit etmek
boflunad›r” (Spring, 1997, 20) derken Illich Okulsuz Toplum’u yazar. Bu ba¤lamda
“Sosyal Yeniden Yap›lanmac›l›k, okulun yeni bir toplum yarat›lmas›nda kullan›lma-
s›n› gerekli gören bir kuram olup, okullar›n temel ifllevinin, modern toplum krizleri-
ni teflhis etmek oldu¤unu ileri sürmektedir” (Gutek, 2001, 353). “Kriz teflhis etmek”,
sorunlara çözüm yolu bulmak sa¤l›kl› düflünmesini ö¤renmifl insanlar›n yapabilece-
¤i bir etkinliktir. Bu ba¤lamda çocuk, çocuk e¤itimi ve çocuk edebiyat› son derece
önemsenmesi gereken çal›flma alanlar›d›r.

SSoonnuuçç

Korkutulan çocuk, toplum içinde kendisini ifade etmekten çekinir. Çocuk ilk
çocukluk ça¤›nda, baflka bir deyiflle oyun ça¤›nda kendisini son derece rahat bir fle-
kilde, çekinmeden dile getirir. Söylediklerinde içtendir; art niyeti, kurnazl›¤› yoktur.
Bu yetene¤i okul ortam›nda ve aile içinde köreltilmemelidir. ‹lkö¤retimdeki çocukla-
r›n ö¤renme, bir beceri edinme motivasyonlar› son derece yüksektir. Bu yüksek moti-
vasyon yafl büyüdükçe azalmaktad›r. Azaltan ailedir, okuldur, toplumsal, ideolojik
kabullerdir. ‹lkö¤retimin ikinci, üçüncü s›n›f›ndan itibaren test s›tmas›na yakalanan
çocuk, çocuklu¤unu yaflayamad›¤› gibi, neyin de¤erli, neyin de¤ersiz; neyin do¤ru
neyin yanl›fl oldu¤unu da kavrayamamaktad›r. 

Roman›m›zda da iyi bir e¤itim alm›fl gibi görünen Sâra hiç de ideal bir tip de-
¤ildir: Kibirlidir, gururludur, ailesinden gördü¤ü afl›r› sevgi ve ilgi onun, baflkalar›n›
hor gören bir kiflili¤e sahip olmas›na yol açm›flt›r. Ziya öldü¤ü zaman bile Sâra ken-
disini suçlamaz, çok fazla üzülmez. Hatta Ziya’y› suçlar: “Sen yine kâlpsizli¤ine kur-
ban gittin” der. Buna karfl›l›k ‹yi bir e¤itim almam›fl olan Ziya’da ise davran›fl bozuk-
luklar› görülmektedir; ama sevmeye haz›r bir kâlbi vard›r. Davran›fl bozukluklar›n›n
sebebi sürekli utand›r›lmas›d›r, sevgi görmemesidir.

Çocu¤u korkutmak yerine onu yüreklendirmek, düflündü¤ünü dile getirmesi-
ne olanak vermek gerekir. Korkularla büyümüfl bir insan duygu ve düflüncelerine aç›-
¤a vuramaz; dikenlerini içine çevirmifl bir kirpiye döner; kendisini saklama, gizleme
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gereksinimi duyar. “Çocu¤u ne kendini be¤enmifl biri hâline getirmek ne de en küçük
bir baflar›s›nda ç›lg›nca hayranl›k göstermek söz konusu olmamal›d›r. Her afl›r›l›k
onun ruhsal dengesine zarar verecektir” (Muller, 1997, 68). 

Çözümlemesini yapt›¤›m›z romanda da her iki öznenin çocukluklar›nda bu
afl›r›l›klar› farkl› uçlarda gözlemek mümkündür: Kad›n-özne afl›r› derecede övülmüfl,
fl›mart›lm›fl birisi iken, di¤er özne hiç de¤er verilmemifl, takdir edilmemifl bir çocuk-
luk yaflam›flt›r. Ziya’n›n lâkab› “kaya bal›¤›”d›r, kaya gibi çirkin, kaya gibi sert ve
duygusuz bir görünümü vard›r. Çocuklu¤unda hiç takdir edilmemifl, ilgi ve sevgi
görmemifltir; hep hor görülmüfl, yat›l› okula gönderilmesi aile için, bir kurtulufl ola-
rak kabul edilmifltir. Ne var ki göründü¤ü gibi duyars›z de¤ildir; içine kapan›kt›r: Se-
ver, sevgisini saklar, içine gömer; sevdi¤ini söyleyemez. Kendisine oyun oynand›¤›n›
hissedince de intihar eder.

Çocu¤un, genel anlamda insan›m›z›n kiflilik gelifliminde sorunlar vard›r. Bu
sorunlardan kaçamay›z. Kimi ön kabullerle bu sorunlar› yok saymak veya sorunlar›n
kayna¤› olarak bir noktaya saplan›p kalmak do¤ru bir tutum olmayacakt›r. 

Yeni bir toplumun yap›lanmas›nda düflünce namusu olan, sadece sonuçlar›
elefltiren de¤il, sebepleri de görebilen bir kiflilik oluflumuna zemin haz›rlayan olu-
flumlara büyük bir gereksinim oldu¤u kesindir. Aile, okul, kamu kurumlar›, sivil top-
lum örgütleri; bireysel planda anne-baba ve ö¤retim elemanlar› çocu¤un hayal ve dü-
flünce dünyas›n› gelifltirecek ufuk aç›c› etkinlikler üretebilmeli; çocu¤un yarat›c› kim-
li¤ini zedeleyecek davran›fllardan kaç›nmal›d›r. 
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REfiAT NUR‹ GÜNTEK‹N’S NOVEL NAMED 
B‹R KADIN DÜfiMANI THROUGH THE TRIANGLE 

OF CHILD, FAMILY AND SCHOOL

Hilmi UÇAN*

AAbbssttrraacctt

Reflat Nuri Güntekin survived both in Otoman and Republic period. His
novels represent some characteristics from both periods. Another characteristic
in his novel is the emphasis on children and education-pedogy. His novels Mis-
kinler Tekkesi, Çal›kuflu, K›z›lc›k Dallar›, Bir Kad›n Düflman›… are instances of
this lind. Lyrism, social problems, and interest in the child as the future of th e
society are mainly results of the didactic dimension.

In this article R. Nuri Güntekin’s novel Bir Kad›n Düflman› is analysed
in terms of factors on personality child developlment and pedagoy by using se-
miological techniques.

KKeeyy  WWoorrddss::  Education, Child, Literature, Reflat Nuri Güntekin, Bir Ka-
d›n Düflman›

* Assist. Prof. Dr.; Afyon Kocatepe University, Faculty of Education, Department of Turkish

Language Teaching
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YABANCI D‹L Ö⁄RET‹M‹NDE B‹R DERS MODEL‹: 
‘Ö⁄RETEREK Ö⁄RENME’

Zeki KARAKAYA*

Anlat›rsan unuturum, gösterirsen anlar›m, yapt›r›rsan ö¤renirim.  

(Çin Sözü)

ÖÖzzeett

Bu makalede, yaparak yaflayarak ö¤renme metotlar›na dayal› olarak ge-
lifltirilen yabanc› dil ö¤retiminde ‘Ö¤reterek ö¤renme’ ders modeli incelenmifl-
tir. Çal›flmada önce yabanc› dil ö¤renimindeki yetersizlikler ele al›nm›fl ve yeter-
sizliklerin en önemli nedeninin ö¤retmen ve ö¤renci kaynakl› oldu¤u tespit edil-
mifltir. Bu nedenle bu yetersizlikleri aza indirecek bir model denemesi üzerinde
durulmufltur. ‘Ö¤reterek ö¤renme’ modeli ö¤renci merkezli bir modeldir. Mo-
del, bir ders modeli olarak uygulanabilece¤i gibi ayn› zamanda ders içinde bir
teknik olarak da uygulanabilir. Yabanc› dil ö¤reniminin sadece bilgi ö¤renmeye
de¤il, öncelikli olarak yeti ve beceri gelifltirmeye yönelik olmas› ve yaparak ve
yaflayarak ö¤renmeye dayal› metotlarla gerçeklefltirilmesi gereklidir. Modele
göre yabanc› dil ö¤renme anlay›fl›, ö¤retmen ve ö¤renci görev ve sorumlulukla-
r› yeniden belirlenmifltir. Art›k ö¤retmen sadece bilgiyi ö¤reten kifli de¤ildir, o
daha çok metot ve teknik bilen, bilgiye ulaflman›n yollar›n› gösteren rehber ve-
ya yönlendirici kiflidir. Ö¤renci ise okul içinde ve okul d›fl›nda aktif ö¤renme so-
rumlulu¤una sahip, kendi kendine ö¤renme metotlar›n› bilen, ders alt yap›s›na
katk›da bulunan ve ders içinde aktif görev alan kiflidir. 

AAnnaahhttaarr  SSöözzccüükklleerr::  Ö¤reterek ö¤renme, dil ö¤retimi, metot, model, teknik

GGiirriiflfl

Ülkemizde yabanc› dil ö¤retimine çok önem verilmektedir. Anaokulundan
üniversiteye kadar tüm örgün e¤itim kurumlar›nda yabanc› dil dersleri vard›r. Baz›
liseler (Fen Liseleri, Anadolu Liseleri, özel liseler vs.) yabanc› dil a¤›rl›kl› ö¤retim ya-
parken, baz› üniversitelerde de (ODTÜ, Bo¤aziçi, Bilkent vs.) ö¤retim dili ‹ngiliz-
ce’dir. Ayr›ca baz› üniversitelerin yabanc› dil bölümleri, Devlet Lisan Okulu,  özel
dershaneler, dil kurslar› vs. yabanc› dil ö¤retimi yapmaktad›rlar. Fakat ne yaz›k ki, bu
kadar önem verilen yabanc› dil ö¤retimi istenildi¤i gibi baflar›l› olamamaktad›r (De-
mircan, 1990, 9, 285; Demirel, 1999, 5). 

Bize göre baflar›s›zl›¤›n en önemli nedeni dili ö¤reten ve ö¤renen kiflilerdeki
yetersizliklerdir. ‹yi bir ö¤retim, her fleyden önce yeti ve beceri geliflimini hedefleme-
lidir. Bu hedef ise ö¤retim metod ve tekniklerine sahip ö¤retmen ve ö¤renmeye haz›r

* Doç. Dr.; Almanya Frankfurt Goethe Üniversitesi, Türkoloji Bölümünde misafir ö¤retim üye-
sidir. 



ö¤renciyle gerçekleflebilir. Bilindi¤i gibi bilhassa yabanc› dil ö¤retim metodlar› zama-
n›n flart ve teknolojisine göre çok çabuk de¤iflmekte ve geliflmektedir. Yabanc› dil ö¤-
retimi yapan kiflilerin ö¤rettikleri dili yaflayarak edinmifl veya ö¤renmifl olmalar› ve
yeni geliflen ö¤retim metotlar›n› ö¤renerek kendilerini sürekli yenilemeleri gerekmek-
tedir.  

Art›k sadece ö¤retmenler de¤il, ayn› zamanda ö¤renciler de ö¤renme sorum-
luluklar›n› yerine getirmek zorundad›r. Çünkü yeni dil ö¤retim metodlar› sadece ö¤-
retmen için de¤il; ö¤renci için de altyap› yeterlili¤ini flart koflmaktad›r. Ö¤rencilerin
de ö¤renme metot ve tekniklerini bilmeleri, yeni geliflen araç-gereçleri veya teknoloji
ürünlerini kullanabilmeleri gerekmektedir. Özellikle yeni haz›rlanan yabanc› dil ders
kitaplar› veya yabanc› dil ö¤retim setleri önemli oranda metodik ve teknolojik altya-
p› gerektirmektedir. Bir kitab›n yan›nda en az birkaç tane araç ve gereç vard›r. Ö¤ren-
cinin yeni kitap ve araçlarla dil ö¤renebilmesi için “kendi kendine ö¤renme yöntem-
lerini” bilmesi gerekmektedir. 

Ülkemizdeki yabanc› dil ö¤retiminin geliflebilmesi için köklü de¤iflikliklerin
yap›lmas› gerekmektedir: öncelikle yabanc› dil ö¤renme anlay›fl›n›n, sonra da ö¤ret-
menlik ve  ö¤rencilik anlay›fl›n›n de¤ifltirilmesi gerekmektedir. Ancak k›sa sürede
köklü de¤ifliklikler yapmak oldukça zordur. Bunun yerine k›sa vadeli ve geçici çö-
zümler aranmaktad›r. Biz de bu anlay›fltan hareket ederek k›sa vadeli, fakat kal›c› bir
çözüm önerisinde bulunmak istedik. Bu bir ders modeli önerisidir. K›saca ad›na ‘Ö¤-
retirken Ö¤renme’ modeli denilmektedir.

11..  ÖÖ¤¤rreettiirrkkeenn  öö¤¤rreennmmee

Günümüzde çok say›da ö¤renme stratejileri ve buna ba¤l› olarak da ders mo-
delleri gelifltirilmektedir. Bunlardan biri de ‘ö¤reterek ö¤renme’ ders modelidir. ‘Ö¤re-
terek ö¤renme’ düflüncesi ilk defa Ute Rampillon, Günter Zimmermann (1997); Chris-
toph Edelhoff, Ralf Weskamp (1999) gibi kifliler taraf›ndan ortaya at›lm›flt›r. Bu düflün-
ce daha sonra Jean-Pol Martin  taraf›ndan ders modeli hâline getirilmifltir. Bu yeni mo-
del, klasik ve otoriter e¤itimin aksine ö¤renci merkezli bir ö¤renme modelidir. Ancak
ö¤rencinin bu modele göre ö¤renme yapabilmesi için belirli flartlara sahip olmas› ge-
rekmektedir. Dagmar Abendroth-Timmer (2000) bu flartlar› flöyle s›ralam›flt›r: 

1.Ö¤rencinin kendisini ö¤renen ve ö¤reten birisi olarak kabul etmesi,

2.K›smî özerkli¤e sahip olmas› (ö¤renciden ö¤retmen: ö¤renen ve ö¤reten ki-
fli),

3.Ö¤rencinin, ö¤renen ve ö¤reten biri olarak belirli alt yap›ya: yani belirli yeti
ve becerilere sahip olmas›,  ba¤›ms›z araflt›rma ve ö¤renme yapabilmesi için kendi
kendine ö¤renme yöntemlerini bilmesi, konu alan›yla ilgili bilgiye sahip olmas›,  

4.Ö¤renme ve ö¤retme sorumlu¤una ve bilincine sahip olmas› gerekmektedir.

Little ayn› do¤rultuda ö¤rencinin ö¤renme ve ö¤rendi¤ini paylaflma sorumlu-
lu¤una sahip olmas› gerekti¤ini belirtir (Little 1997a, 236). Bu model sayesinde ö¤ren-
ci bireysel ö¤renme standard›n› oluflturarak ö¤renme özerkli¤ini kazanacakt›r. Bu ay-
n› zamanda ö¤rencinin kendi farkl›l›¤›n›n bilincine varmas› ve bireysel yetisine göre
kendisini gelifltirme imkân› bulmas› demektir (Fischer / Graef 1994, 8). Steinig de bu
model sayesinde interaktif  bir ö¤retimin gerçekleflece¤ini söylemifltir (Steinig 1989,
40).

u ZZeekkii  KKaarraakkaayyaa
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Yabanc› dil ö¤retiminde öncelik, yeti ve beceri geliflimine verilir. Yeti ve bece-
ri dönüflümü gerçekleflti¤i takdirde ö¤renim süreklilik kazanm›fl olur. Bu ise aktif ö¤-
renme ile gerçekleflebilir. Özellikle okuma, dinleme, anlama, kavrama, konuflma ve
yazma gibi temel becerilerin aktif olarak kazan›lmas› gereklidir. Bu becerilerin kaza-
n›lmas›;; yaparak, yaflayarak ö¤renmeye dayanan özel ö¤retim metotlar›yla gerçeklefl-
tirilebilir. Bu metotlar sayesinde tüm duyu organlar› aktif olarak kullan›l›r ve dolay›-
s›yla ö¤renilenlerin yaflant› yoluyla içsellefltirilmesi sa¤lanm›fl olur.

‘Ö¤reterek ö¤renme’, ö¤retim faaliyetlerinin ve bilgi uygulamalar›n›n aktif ya-
fland›¤› bireysel ve sosyal bir ö¤renme biçimi oldu¤u için her yönüyle yabanc› dil ö¤-
retimine uygundur. Bu model bir ders modeli olarak uygulanabilece¤i gibi ayn› za-
manda ders içinde bir çal›flma tekni¤i olarak da kullan›labilir. Ders modeli en az üç
aflamal› olarak gerçeklefltirilebilir; haz›rl›k, uygulama ve de¤erlendirme. Haz›rl›k afla-
mas› iki bölümden oluflur: 1. ö¤retmen, 2. ö¤renci haz›rl›¤›. Burada ö¤retmen, ö¤ren-
cilere ders modelinin teorisi ve uygulamas› hakk›nda önceden bilgi verir ve ö¤renci-
yi haz›r hale getirir. Bu aflamada ö¤retmen ö¤rencilere kendi kendilerine ö¤renme ve
haz›rlanma ve uygulama metotlar›n› anlat›r ve gerekirse konuyla ilgili en az bir örnek
gösterir. Altyap› sorunu halledildikten sonra ikinci aflamaya, yani uygulamaya geçi-
lir. Uygulamada ö¤renci aktiftir. Ö¤renci, sadece bir ö¤renci gibi de¤il; bir ö¤retmen
rolüyle çal›flmas›n›, projesini vs. sunar veya uygulamas›n› gerçeklefltirir. Uygulama
esnas›nda ders veya s›n›f›n yönetimi ö¤renciye aittir: derse uygun olarak her türlü
e¤itim ve ö¤retim tekniklerini kullanabilir ve di¤er ö¤rencilerle iletiflim kurabilir, so-
ru sorabilir, sorulara cevap verebilir. Üçüncü aflamada ise dersin de¤erlendirilmesi
yap›l›r. De¤erlendirme hep beraber tüm kat›l›mc›lar taraf›ndan bilgi, uygulama ve so-
nuç de¤erlendirilmesi olarak yap›labilir. Burada s›n›f yönetimi ö¤retmene aittir; ö¤-
retmen, subjektif de¤erlendirmelere engel olur, o, elefltirilerin yap›c› olmas›n› ve ge-
liflmeye yönelik yap›lmas›n› sa¤lar. 

Modelin bir önemli bir parças› da tüm yap›lan çal›flmalar›n raporland›r›lma-
s›d›r.  Ders faaliyetlerin haz›rl›k aflamas›ndan de¤erlendirme aflamas›na kadar rapor-
land›r›lmas› ö¤renci ve ö¤retmen aç›s›ndan faydal› olacakt›r. S›n›f içinden veya grup
içinde bir ö¤renci bu görevi yerine getirir. Bu raporda kimin, ne zaman, neyi ve na-
s›l yapt›¤› k›sa k›sa not edilir. Sonra rapor olarak haz›rlan›r, haz›rlanan rapor ö¤ren-
ci ve ö¤retmene da¤›t›l›r. Ö¤renciler bu raporla planl›, programl› ve metodlu ö¤ren-
me yapabilecekleri gibi k›sa ve özlü bilgilere de sahip olacaklard›r. Ö¤retmenler ise
hedefleri denetleyebilir; dersin ve ö¤rencilerin de¤erlendirilmesini daha kolay yapa-
bilir. 

Yabanc› dil e¤itiminde bir iki saatlik s›navlarla ö¤renci baflar›s› ölçülemez, dil
ö¤retimi yeti ve beceri gelifltirmeyi hedefledi¤i için ölçme ve de¤erlendirilmenin sü-
rekli olmas› gerekir. Bu modelde ö¤renciyi daha gerçekçi ve dolay›s›yla daha iyi de-
¤erlendirme imkân› vard›r.

Görüldü¤ü gibi bu modele göre ö¤retmen, ö¤renci ve ders tan›mlamas› de¤ifl-
mektedir. Ö¤retmen art›k sadece bilgi veren de¤il, ö¤renmenin yollar›n›, yani bilgiye
ulaflman›n ve bilgiyi içsellefltirmenin yollar›n› ö¤reten kiflidir. O daha çok yöneten ve
yönlendirendir. Ö¤renci ise „belirli yetilere sahip, haz›rbulunuflluk“ içinde olan, ken-
di kiflisel yeti ve becerilerini aktif olarak kullanabilen, k›saca ba¤›ms›z veya özerk ö¤-
renme yapabilen ve uygulayabilen kifli demektir (Littlewood 1996, 428). 

YYaabbaanncc››  DDiill  ÖÖ¤¤rreettiimmiinnddee  BBiirr  DDeerrss  MMooddeellii::  ''ÖÖ¤¤rreetteerreekk  ÖÖ¤¤rreennmmee'' u
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22..    MMooddeelliinn  ddüüflflüünnsseell  tteemmeelllleerrii

‘Ö¤retirken ö¤renme’ye dayal› ders modelinin düflünsel temelleri e¤itim bi-
limciler (Freinet, Montessori, Freire, Bloom vb.), yap›sal davran›flç›lar, biliflsel psiko-
loglar (Tönshoff 1995) ve inflac› düflünceyi savunanlar (Wolff 1994, Wendt 1996) tara-
f›ndan at›lm›flt›r (bk. ayr›nt›: Martin 1985, 96–126, 1986; 395–399, 1994c: 20–27, 1996;
71–73, Preller 1994a: 82–84, Schelhaas 1996: 5–15). Biz burada bu kuramlara k›saca de-
¤indikten sonra, bunlar›n modele olan katk›lar›n›  ele alaca¤›z.

aa..  YYaappaarraakk  öö¤¤rreennmmee

Yaparak ö¤renme modelini (Learning by doing) ortaya süren ilk kifli John De-
wey‘dir (1859–1952). Dewey,  pragmatizme ba¤l› bir e¤itim reformcusudur. Pragma-
tizm  ‘faaliyet’i esas al›r. Hayat ancak faaliyetten ibarettir (bk. Aytaç 1981: 95).  Yaban-
c› dil e¤itiminde tüm hayat› uygulama alan›na çevirmek gerekmektedir. Yani dili ya-
flamak ve yaflatmak gerekmektedir. Çünkü dil ancak faal haldeyken, yaparak, yafla-
narak ö¤renilir. Bu yap›lam›yorsa okulu „yaflama veya uygulama alan›“ haline getir-
mek gerekir. 

Dewey’in dedi¤i gibi: „Asl›nda okul sosyal hayat›n kendisi ve devam› olan bir
organd›r. Ona göre ö¤renci merkezde, yani günefltir, her fley onun etraf›nda dönmeli-
dir. Bu faydal› olan ve aktif bir okuldur (Aytaç 1981: 95).  Bu görüfl yabanc› dil ö¤re-
timine de uymaktad›r. Yabanc› dil ö¤retimi ö¤renci merkezli yap›lmal›d›r. Ö¤renci
bilgi, görgü ve deneyimlerini yaparak, yaflayarak elde etmelidir. Ö¤renci, ö¤renme fa-
aliyeti içerisinde bulunaca¤› gibi ö¤retim faaliyetlerine de aktif olarak katk›da bulun-
mal›d›r.  Model dili yaparak, yaflayarak ö¤retmeyi ve içsellefltirmeyi hedeflemektedir.
Her aflamas› faaliyeti gerektirmektedir. Ö¤renciler her aflamada faaldirler.

bb..  YYaapp››ssaall  ddaavvrraann››flflçç››ll››kk

Yap›salc› veya onun devam› olan yap›sal davran›flç› kuram, ö¤reterek ö¤ren-
me modelinin temelini oluflturan en önemli kuramlard›r. Bilindi¤i gibi yap›salc›l›k,
Piaget’in biliflsel geliflim ve bilginin oluflumu ile ilgili çal›flmalar›na dayal› olarak ge-
lifltirilmifl bir ö¤renme kuram›d›r (bk. Kindsvatter, Wilen ve Ishler, 1996, s.112). Yap›-
salc› anlay›fl›n uyguland›¤› e¤itim ortamlar›, bireylerin ö¤renme sürecinde daha faz-
la sorumluluk almalar›n› ve etkin olmalar›n› gerektirir. Çünkü ö¤renilecek ö¤elerle il-
gili zihinsel yap›land›rmalar bireyin bizzat kendisi taraf›ndan gerçeklefltirilir. Bu ne-
denle, yap›salc› e¤itim ortamlar›, bireylerin çevreleriyle daha fazla etkileflimde bulun-
malar›na, dolay›s›yla, zengin ö¤renme yaflant›lar› geçirmelerine imkân sa¤layacak bir
biçimde düzenlenir. Bu kuramda iflbirli¤ine dayal› ö¤renme (cooperative learning) ve
probleme dayal› ö¤renme (problem based learning) biçimleri tercih edilir (Yaflar, 1998,
Alkove ve McCarty, 1992, Jonassen, Davidson, Collins,Campbell ve Haag, 1995). 

Ö¤retmen ö¤renmeyi kolaylaflt›rmak için daha çok düzenleyicilik ve dan›fl-
manl›k görevini yerine getirir: Ö¤retmen bu rollerini, s›n›fta bir ö¤renme ortam› olufl-
turup, ö¤renciyi bu ortam›n etkin bir üyesi yaparak yerine getirmeye çal›fl›r. Verimli
bir ö¤renmenin gerçekleflmesi için, ö¤rencinin, ö¤renme-ö¤retme sürecinde daha faz-
la sorumluluk almas› ve aktif olmas› gerekir (Yaflar 1998, 68-75). 

Yap›sal davran›flç› kuram, ‘taklit - tekrar (imitativ - repetitiv)’ yoluyla davran›fl-
lar› içsellefltirmeyi amaçlar. Hedef, ö¤renilenlerin davran›fla dönüfltürülmesidir. Ya-
banc› dil ö¤retiminde de hedef, dili davran›fla dönüfltürmek ve yaflamakt›r. Bu hedef
ise dilsel davran›fl örneklerinin taklit ve tekrar yoluyla davran›fla dönüflmesiyle ger-
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çekleflebilir. Ö¤reterek ö¤renme modeli ö¤renciye bu f›rsat› vermektedir. Tüm bu özel-
likler (hedef, amaç ve araçlar) göz önünde bulunduruldu¤unda yap›salc› veya yap›sal-
c›  davran›flç› kuram›n ö¤reterek ö¤renme modeline temel teflkil etti¤i görülecektir. 

cc..  BBiilliiflflsseell  ppssiikkoolloojjii

Biliflsel psikolojiye dayanan ö¤renme uygulamas›, ö¤renciye muhakeme etme
imkân› verir, düflünmeyi ö¤retir. Muhakeme içerisinde bilgi esasl› yetiler devreye gi-
rer; yani önceden ö¤renilen davran›fl modelleri ve ifade biçimleri kendili¤inden faali-
yete geçer. Bu, ayn› zamanda bilinen sistemlerden hareketle bilinmeyeni, yabanc› ve-
ya yeni olan sorunu çözmek demektir.  Dil ö¤retiminde de var olan altyap› sistemle-
rinden istifade edilir. Burada anadil alt yap›s›, yani biliflsel alt yap› önemlidir. Çünkü
ö¤renilecek olan yeni dil bunun üzerine infla edilecektir. 

K›saca; dil ö¤retiminde biliflsel süreçlerin yaflanmas› gerekir. Biliflsel olarak ya-
flanan bilgiler uzun vadeli belle¤e yerlefltirilir ve böylece kal›c› ö¤retim gerçeklefltiril-
mifl olur. Bu sa¤lam bir ö¤renme biçimidir. Bu sistemi çal›flt›ran ö¤renci; her fleyden
önce ö¤renme yeti ve becerilerini gelifltirerek kendi bafl›na ö¤renmeyi gerçeklefltirmifl
olur (Schelhaas 1996, 44). Böyle bir donan›ma sahip olan ö¤renci  ö¤reterek ö¤renme-
ye haz›r demektir. 

dd..  MMoottiivvaassyyoonn  ppssiikkoolloojjiissii  

Ö¤renmenin gerçekleflebilmesi için haz›rbulunuflluk flartt›r. Bu konuda ilk
önemli kavram motivasyondur. ‹ster ö¤renci, ister ö¤retmen olsun, mutlaka iyi bir
motivasyona sahip olmas› gerekir. Çünkü istekli olmayan bir ö¤retmenin ö¤reticilik
düzeyi düflük olur, ayn› flekilde iyi motive olamayan ö¤rencinin de ö¤renicilik düze-
yi düflük olacakt›r.  

Yabanc› dil e¤itiminde motivasyon, ö¤retimin olmazsa olmaz flart›d›r. Hatta
genel motivasyonun yan›nda baz› alanlara yönelik özel motivasyon da gerekmekte-
dir. Örne¤in konuflma iste¤i olmayan ö¤renciyle iyi bir iletiflim kuramaz, dili çok iyi
bilse de bildi¤i dili iyi kullanamaz. Ayr›ca kendisini derse veremez. 

Motivasyon, ‘Ö¤reterek ö¤renme’ amac›yla yap›lan derslerde aktif olan tüm
taraflara (birey. grup, s›n›f) özgüven duygusunu kazand›r›r. Burada belki en önemli
husus motivasyonun ö¤renme ve ö¤retmenin yap›labilmesi için ö¤rencinin ba¤›ms›z
ö¤renme güdüsünü gelifltirmesi ve dolay›s›yla iyi güdülenmifl ö¤rencinin de s›n›f ve-
ya topluluk içinde daha baflar›l› olmas›d›r (Dahl 1989, 2, Martin 1996, 74). 

Bilindi¤i gibi motivasyon daha çok d›fl flartlara ba¤l›d›r. Yani ö¤renci d›fltan et-
kilenir ve d›fl› etkiler. Yabanc› dil ö¤retiminde sosyal çal›flma biçimleri (eflli, grup ve
s›n›f) yap›ld›¤› için efllerden birinin veya gruptan birinin motivasyonlu olmas› veya
olmamas› çal›flmay› ve dolay›s›yla baflar›y› etkileyecektir.  K›saca ö¤renmede ve ö¤-
retmede motivasyon psikolojisi çok önemlidir (Dahl 1989, 2).

ee..  ‹‹nnflflaacc››  kkuurraamm

‹nflac› kuram bireyin nas›l anlad›¤›n› ve ö¤rendi¤in aç›klayan  bir bilgi teorisi-
dir.  Ö¤renme kavram›n› daha ziyade  ö¤renme psikolojisi aç›s›ndan ele al›r ve ö¤ren-
menin bireyde nas›l gerçekleflti¤i konusu üzerinde durur (Saban 2000; Tezci ve Gürol
2001). ‹nflac› kuram ayn› zamanda ö¤renci merkezli bir ö¤renme yöntemidir. Ö¤ren-
ci kendisine iletilen bilgiyi aynen almay›p, zihinsel süreçten geçirip, kendisine göre ifl-
levsel bir anlam yükleyerek ö¤renir (Brooks ve Brooks, 1993, Senge, 1990). 
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‘Ö¤reterek ö¤renme’ modelinin en önemli düflünsel temellerinden birisi infla-
c› kuramd›r.  Çünkü ö¤renme, bir süreç içerisinde sürekli  bilgi, görgü ve yaflant›n›n
infla edilmesiyle gerçekleflebilir. Bu ö¤renme sürecinde aktif olan ö¤rencidir. Burada
ö¤renme pasif bir bilgi alma süreci de¤il, aktif bir anlam infla etme sürecidir.  

33.. KKaazzaann››mmllaarr

Bu model sayesinde  elde edilebilecek muhtemel kazan›mlar afla¤›da s›ralan-
m›flt›r (bk. ayr›nt› Lompscher 1992: 149). Bunlar daha çok bireysel kazan›mlar› kapsa-
maktad›r:

aa..  SSoorruummlluulluukk  ssaahhiibbii  bbeennlliikk  ggeelliiflflttiirrmmee

Ö¤renci ve ö¤retici benli¤ine sahip olmak, her fleyden önce ba¤›ms›z ve so-
rumlu bir kiflilik gelifltirmek demektir. Bilindi¤i gibi 20.yüzy›lda bireyselli¤i gelifltiren
e¤itim modelleri uygulanmaktad›r. Yani kiflisel yeti ve becerileri en iyi flekilde kullan-
mak amaçlanmaktad›r. Bu nedenle daha çok ö¤renci merkezli e¤itim ve ö¤retim ya-
p›lmaktad›r. Ö¤renecek olan ö¤rencidir, dolay›s›yla aktif olmas› gereken kifli de ö¤-
rencidir. Yaln›z her ö¤rencinin farkl› do¤as› vard›r; bu farkl›l›k onun e¤itim ve ö¤re-
tim usulünü belirlemektedir. E¤itimde as›l olan; kiflileri do¤alar› çerçevesinde gelifl-
tirmek ve e¤itmektir. Genel e¤itim yöntemleri kiflilerin özel yetilerini istenildi¤i gibi
gelifltirememektedir. Kiflilerde sorumluluk sahibi ö¤renici ve ö¤retici benli¤i gelifltir-
mek gerekir.

Yabanc› dil benli¤i, özgür iradeye ve bireysel iste¤e ba¤l›d›r (Bastien 1997).
Ö¤renme iste¤i olmayan ve yabanc› dili sevmeyene dil ö¤retilemez. Kifli dil ö¤rene-
cekse mutlaka kendi iste¤iyle ö¤renmelidir. Bu bak›mdan öncelikle ba¤›ms›z bir ben-
li¤e sahip olmas› gereklidir. 

Dil ö¤retiminde ayn› zamanda bireysel benli¤in sosyallefltirilmesi gerekmek-
tedir. Sosyal benlik, kiflisel benli¤in gelifliminden sonra d›fl dünyaya aç›lmakla gerçek-
lefltirilir. Ö¤retimde daha çok insanla iletiflim kurmak, daha çok sosyal ortamlarda
bulunmak gerekir. Bu nedenle sorumluluk sahibi sosyal kiflilik de önemlidir.

K›saca dil ö¤retiminde bireysel benli¤in en önemli destekleyicisi sosyal benlik-
tir. Sosyal etkileflimler dilsel benli¤i çok iyi gelifltirir. Yani bireysel, sosyal yeti ve be-
cerilerin karfl›l›kl› olarak gelifltirilmesi gerekir (Tatz 1992, 49; Gegner 1994, 224). 

bb..  HHaazz››rrbbuulluunnuuflfllluukk

‘Ö¤retirken ö¤renme’ sürecinde ö¤renci haz›rbulunuflluk içinde olacakt›r. Bu-
rada ders içi ve ders d›fl› olmak üzere iki türlü haz›rbulunuflluk söz konusudur. Ö¤-
renci önce belirli bir motivasyona sahip olacak, bilgiye ulaflman›n yollar›n› bilecek
(ö¤renme ve ö¤retme ilgili hususlar: teknik, metod vs.), sonra bilgi ön birikimine sa-
hip olacakt›r. Bu ön birikim ö¤renme alt yap›s›n› oluflturmaktad›r.  Ayr›ca derse ve ifl-
lenecek konulara göre de ön birikim gerekebilir. Bu sadece ö¤retici ö¤renci için de¤il,
ayn› zamanda ö¤renen ö¤renci için de geçerlidir. Müstakil ö¤renmede de ayn› flartlar
geçerlidir. Belirli alt yap›y› alamayan kifliler kendi kendine ö¤renemezler. 

cc..  ÖÖ¤¤rreennmmee  bbiiççiimmii  vvee  öö¤¤rreennmmee  ssttrraatteejjiissii

Ö¤renme biçimi, kiflinin ö¤renmeye yönelik e¤ilimlerini ya da tercihlerini gös-
teren özelliklerdir. Kiflilerin farkl› ö¤renme biçimleri vard›r.  Baz›lar› görerek ö¤ren-
meyi (görerek, okuyarak), baz›lar› ifliterek ö¤renmeyi (duyarak ve dinleyerek), baz›-
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lar› da dokunarak veya bizzat yaparak ö¤renmeyi tercih ederler (Duyar 1996: 309).
Genellikle bizim ö¤rencilerin kafalar›nda net bir yabanc› dil ö¤renme flekli yoktur. Bu
model kendi kendine ö¤renme yöntemlerini ö¤retirken kiflilerin ö¤renme biçimlerini
de ortaya ç›kar›p gelifltirebilir.‹deal bir yabanc› dil ö¤retimi befl duyuya yönelik ola-
rak yap›l›r. Tüm bu yetilerin iyi kullan›lmas› ve iyi gelifltirilmesi gerekir. Bunun için
ö¤renme biçiminin tespit edilmesi ve gelifltirilmesi çok önemlidir (Alder, Çev: Biliz
1998, 60).

Ö¤renme stratejisi, ö¤rencinin ö¤renmesini kolaylaflt›ran tekniklerin her biri-
dir. Bu teknikler, ö¤renen birey taraf›ndan ö¤renme esnas›nda bilgi iflleme sürecini et-
kilemesi için kullan›lan hedefli  davran›fl ve düflünceleri kapsar. Yabanc› dil ö¤reti-
minde ö¤renme stratejileri dil yetisinin gelifltirilmesi için bilgileri seçmede, edinme-
de, düzenlemede ve uygulamada etkili tarz ve yollar›n izlenmesini sa¤lar (Edmond-
son/House 1993: 20). Bir bak›ma hedefe ulaflmak için benimsenen ve takip edilen ö¤-
renme tarz›d›r. Bu modelle ö¤rencilerin ö¤renme ihtiyaçlar› ve biçimleri tespit edile-
bilir, onlara kendi kendilerine ö¤renme stratejileri ö¤retilebilir. (Alder, Çev: Biliz,
1998, s.59). Burada önemli olan ö¤rencinin kendi ö¤renme özelliklerini tan›mas›, ö¤-
renme stratejilerini bilmesi, seçmesi ve kullanabilmesidir.

Ö¤renme stratejileri ile ilgili çok say›da görüfl vard›r. Bilindi¤i gibi yabanc› dil
ö¤renimi yaparak, yaflayarak ö¤renmeye dayan›r. Bu nedenle davran›flç›l›k, yap›sal
davran›flç›l›k, direkt, ya da biliflsel ö¤renme ve ba¤›ms›z ö¤renme stratejileri önemli
olmaktad›r (bk. Ayr›nt› Bimmel ve Rampillon, 2000).

dd..  MMeettoott  vvee  tteekknniikk  bbiillggiissii

Ö¤renme stratejilerine ba¤l› olarak yöntemler gelifltirilmifltir. ‘Ö¤retirken ö¤-
renme’ yap›l›rken ço¤ulcu metodlar kullan›lmaktad›r. Özellikle ö¤renci merkezli
derslerde aktif ö¤retme ve ö¤renme metotlar› kullan›lmaktad›r. Buna göre direkt, ile-
tiflim, psikodrama, iflitsel - görsel baflta olmak üzere daha çok yaparak yaflatmaya da-
yanan metotlar kullan›lmaktad›r. Bireysel ö¤renmede ise ‘kendi kendine dil ö¤renme
metodlar› uygulan›r. Ö¤renme teknikleriyle ilgili hususlar, genellikle dil ö¤retiminde
yap›lacak tercihlere göre belirlenir. Genellikle ö¤renme modeline göre ders kitab›,
araç, çal›flma biçimi tercih edilir. ‘Ö¤retirken ö¤renme’ esnas›nda genellikle sosyal ça-
l›flma biçimleri (bireysel, eflli, grup, s›n›f) benimsenmektedir. Amaçlar do¤rultusunda
grup taraf›ndan teknikler belirlenir (bk. Wendt 1993,60). Bunun için kiflilerin didaktik
olgunlu¤a sahip olmas› gerekir. Çünkü ö¤renci ne amaçla, neyi seçece¤ini iyi bilmeli-
dir. Bu tip dersler belirli aflamalarla yap›l›r. Haz›rl›k, sunum, tart›flma ve de¤erlendir-
me yap›l›r, bu ayr›nt›lara göre her zaman uygulanan genel teknikler vard›r. Birlikte
ö¤renme yap›ld›¤› için sürekli aktif kifliler de¤iflmektedir, genellikle dersi sunan kifli
veya grup aktif olur. Fakat her an dersin konumu de¤iflebilir. Herkesin kat›ld›¤› bir
tart›flma ortam› do¤abilir veya uygulamaya herkes aktif olarak kat›labilir. Yani o an-
ki dersin yöntemi de¤iflebilir. Dolay›s›yla teknikler de de¤iflebilir. Gegner (1994, 224),
ö¤rencilerin ders organizasyonunda yer ald›klar›,  bir ö¤retmen gibi ders yapt›klar›
zaman derslerin zevkli geçece¤ini söylemifltir. Bireysel çal›flmalarda teknikler de¤iflir.
Genel tekniklerin yan›nda kifliye özel ö¤renme teknikleri seçilebilir, çünkü herkesin
ö¤renme biçimi farkl›d›r. Schräder - Naf (1992, 28) ö¤renme biçimin belirlenebilmesi
için önce bir test yap›lmas›n› ve bunun sonucuna göre ö¤renme tekniklerinin seçilme-
sini önermifltir. En önemlisi bireyin ö¤renme yetisine sahip olmas› ve kendi tekni¤ini
kolayl›kla seçebilmesidir. 
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ee..  ÖÖ¤¤rreennmmee  sseevviiyyeessii  vvee  öö¤¤rreennmmee  tteemmppoossuu

Her ö¤rencinin farkl› yarat›l›fl› vard›r. Dolay›s›yla her ö¤rencinin ö¤renme ye-
tisi de farkl› olacakt›r. Asl›nda her ö¤renci sosyal yetileri çerçevesinde e¤itilmeli-
dir.Yani ö¤rencinin ö¤renme biçimi do¤rultusunda e¤itim verilmelidir. Bu modelle
ö¤rencinin seviyesi tespit edilip e¤itim verme imkân› do¤ar. Ö¤renciler hangi alanda
eksik ise o alanda destek e¤itimi verilir ve her ö¤renciye seviye kazand›r›l›r. 

Ö¤renci önce kendi kendine ö¤renmesiyle belirli bir ö¤renme düzeyine gelir.
Sonra elde etti¤i bilgiyi veya tecrübeyi s›n›fa aktar›r. Bu esnada karfl›l›kl› iletiflim ve
etkileflim ile yeni ö¤renme gerçekleflir. fiayet ö¤retilen bilgi uygulama ile yap›l›yorsa,
yaparak ö¤retme ve ö¤renme meydana gelir. Bu somut ve aktif bir ö¤renme demek-
tir. ‹nsan daha çok tecrübe sahibi olur, dolay›s›yla bu biçime ‘tecrübî ö¤renme’ denir.
Ö¤retilecek konu gerçek hayatla ilgili oldu¤u zaman yaflayarak ö¤renme düzeyi ger-
çekleflir. Ö¤renilen bilgi bir süre sonra uzun vadeli belle¤e yerleflir ve etkili ö¤renme
gerçekleflmifl olur. Alg›lanan ve al›mlanan bilginin epistemolojik de¤erlendirilmesi
yap›l›yorsa, yani ö¤renme bilimsel bilgi düzeyine ç›kart›labiliyorsa edim ve edinç dü-
zeyinde ö¤renme gerçekleflmifl demektir. 

Bu modelde ö¤renme temposu yavafl gibi görünmektedir. Bunun nedeni ö¤-
retmenin ve ö¤renmenin birlikte yap›lmas›d›r. Ancak burada iki süreç birlikte gerçek-
leflmektedir. Kifli ö¤retece¤i konuyu çok iyi ö¤renmektedir. Yani etkili ö¤renme söz
konusudur (Schilder 1994, 3, Schelhaas 1996, 51–53). Hedef yabanc› dil ö¤retimi oldu-
¤u için; elbette ikinci dilde ö¤renme temposu düflük olacakt›r. Anadile göre yabanc›
dilde ö¤renme daha zordur ve dolay›s›yla daha uzun sürecektir. 

Ö¤retmen rolünü üstlenen kiflinin dil kullan›m› sürekli de¤iflecektir. Önce
yönlendirici rolünden dolay› daha çok buyrumsal yönlendirici ifadeler kullanacakt›r.
Di¤er taraftan ö¤renci seviyesine göre dil kullan›lacakt›r. Ö¤rencinin s›n›fa çok iyi hâ-
kim olmas› gerekir. Nerede konuyu aç›klayaca¤›n›, nerede sorular› cevapland›raca¤›-
n› ve nerede uygulama yapaca¤›n› çok iyi bilmelidir. Önemli olan zaman› en iyi bir
biçimde kullanmak, yani zaman plan›na dikkat etmektir. Etkili bir ö¤retim yapabil-
mek için zaman plan› yapmak ve ona uymak çok önemlidir.

ff.. RRooll  kkiiflfliillii¤¤ii  vvee  dduuyygguuddaaflflll››kk  yyeetteennee¤¤ii

Moreno‘ya göre rol, kiflileraras› bir yaflant›d›r, çocu¤un yaflant›s›n›n ayr›lmaz
bir parças›d›r. Çocuklar›n belleklerinde rol repertuarlar› vard›r; çocuklar oyun oynar-
ken, sürekli yeni rolleri denerler ve içsellefltirirler; ‘Ö¤retirken ö¤renme’ modelinde
‘rol de¤ifltirme teknikleri’ kullan›r (Dökmen 1995, 112). 

Ö¤reterek ö¤renmede duygudafll›k vard›r. Roller de¤iflmektedir. Ö¤renci, ö¤-
retmen olmad›¤› halde kendisini onun yerine koymaktad›r. “Ben olsayd›m ne yapar-
d›m!” düflüncesinden hareket etmektedir. Ö¤retmen kendisini ö¤renci yerine, ö¤ren-
ci de kendisini ö¤retmen yerine koyacak ve böylece e¤itim ve ö¤retimin etkili olacak-
t›r. Bu tarz›n e¤itimin d›fl›nda kifliye  iletiflim ve psikoloji aç›s›ndan da faydalar› var-
d›r. Kendisini baflkas›n›n yerine koyan kifli iletiflim sorunu yaflamaz. Onun ruh halini
de¤erlendirir ve onu en iyi flekilde anlar veya anlamaya çal›fl›r. Duygudafll›k belirli
ders alanlar› içinde de uygulanabilir. Örne¤in konuflma ve metin okuma derslerinde
uygulanabilir. Konuflmalarda diyalog kurulacaksa bunu yapan kifli kendisini karfl›-
s›ndaki kifli yerine koymak zorundad›r. Bir metin yazacaksa karfl› figürleri ve görüfl-
leri düflleyecektir. Konuflma derslerinde ‘ö¤renci empati kiflili¤ini’ gelifltirebilir. Tiyat-
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rosal çerçeveye dayanan yöntemleri kullanarak duygudafll›k yapabilir. Bireysel ve ba-
¤›ms›z ö¤renmeyi gerçeklefltirmede çeflitli duygudafll›k teknikleri kullan›labilir; tiyat-
rosal çerçeveye dayanan modeller, örne¤in psikodrama teknikleri kullan›labilir. Psi-
kodrama kelime anlam› olarak „kiflilerin iç dünyalar›n›n eyleme dönüflmesi anlam›-
na gelir“ (Dökmen 1995, 109). Yabanc› dil ö¤retiminde özdeflim geribildirim de önem-
lidir. Geribildirim ö¤renilen, yaflanan, hissedilen bilgi, tecrübe deneyim demektir
(Dökmen 1982, 71- 79). Bu bak›mdan bu model son derece uygundur.

gg..  MMeelleekkee  kkaazzaannmmaa,,  yyaarraatt››cc››ll››kk  vvee  ffaanntteezzii  ggeelliiflflttiirrmmee  ggüüccüü

Viola Spolin‘e göre meleke kazanmak kendili¤inden gerçekleflen bir davran›fl-
t›r. Adeta irticalen davranmakt›r. Bu meleke insan›n muhatap oldu¤u bir olay ve bir
dilsel davran›fla karfl›, özgür bir flekilde en uygun tepkiyi verme sürecidir. Tabi ki bu-
nu gerçeklefltirirken kifli alg›lama, çözme ve dilsel davran›fla dönüfltürme otomasyo-
nunu yerine getirir. Bu noktada kendili¤inden tepki do¤du¤u için oldukça ba¤›ms›z,
özgür dilsel davran›fl sergilenmektedir. Üstün Dökmen, „‹nsanlar kendili¤inden ola-
bildikleri ölçüde sahip olduklar› yarat›c› gücü ürüne dönüfltürebilirler.“ demifltir
(Dökmen 1995, 111).  Bu ifllem esnas›nda fiziksel, düflünsel ve duygusal mekanizma-
lar faaldir. Kendili¤inden söylenen sözler veya yap›lan dilsel davran›fllar tam özgür
dilsel eylemlerdir. Dil ö¤retiminde kendili¤inden davran›fllar kazanmak çok önemli-
dir. Bilhassa konuflma becerilerini gelifltirmede çok önemli ifllevi vard›r. Konuflma ey-
lemi zaten meleke kazanma eylemidir. Konuflma sürecinde kendili¤indeli¤i sa¤la-
mak, korkular› aflmak ve rahat konuflmak anlam›na gelir (Karanc›, N. 1987, 13–15;
Özer 1990, Cücelo¤lu 1991). Ayr›ca dersin haz›rlanmas› ve uygulanmas› aflamas›nda
ö¤renci yarat›c›l›¤›, hayal gücü ve muhakeme gücü de önem kazanmaktad›r. Bu tür
derslerin organizasyonu ve sunulmas›n›n öncelikle düflüncede halledilmesi yani, pro-
jelendirilmesi, senaryosunun oluflturulmas› gerekmektedir. Tüm bu ifllemler ö¤renci-
nin meleke kazanmas›n›, yarat›c›l›k ve fantezi gelifltirme gücünü gelifltirmesini sa¤la-
yacakt›r.

hh..  ‹‹nniissiiyyaattiiff  ggeelliiflflttiirrmmee

Yukar›da da belirtildi¤i gibi art›k bireysel ö¤renme stratejileri ve yöntemleri
önem kazanmaktad›r. Çünkü bireyin yetilerini ve becerilerini gelifltirmek gereklidir.
Ö¤renci merkezli yabanc› dil ö¤retiminde ö¤renici ilgileri çok önemlidir. “Ö¤reterek
ö¤renme” modeli ö¤renci ilgi ve becerisine göre yap›lmaktad›r. Ö¤renci sorumlulu¤u
kendi üzerine almaya haz›rd›r. Ö¤retmen yönlendirici olmakta, ö¤renci ise kendi in-
siyatifini kullanarak seçebilmektedir. Konu seçimi, kitap, kaynak seçimi, araç seçimi
ve hatta sunufl biçimi ö¤renciye b›rak›labilir (Martin 1996, 79). Çünkü böylece ö¤ren-
cinin ilgisi sadece konuya de¤il, metoda ve tekniklere de çekilmifl olmaktad›r. Ö¤ren-
ci gerekli olan ders araç ve gereçlerini (kitle iletiflim araçlar›: bilgisayar, video vb.) ser-
bestçe kullanabilmektedir. Gohbrandt, ö¤renciye okul d›fl›ndan araç ve gereçleri oku-
la getirme izninin verilmesi, özellikle ö¤rencinin özel eflyalar›n›n getirilmesine müsa-
ade edilmesi gerekti¤ini söylemifltir (1987, 7). Böylece ö¤renme daha sahici ve daha
etkili olacakt›r. Ayr›ca ö¤renci sunum veya uygulama esnas›nda s›n›f yönetimi ile il-
gili insiyatiflere de sahip olabilmektedir.

ii..  SSoossyyaall  kkiiflfliilliikk  vvee  iilleettiiflfliimm

E¤itimde sosyal kiflilik ve iletiflim önemlidir. Yabanci dil ö¤retimi bireysel ve
sosyal ö¤renme flekillerine dayan›r. Bu nedenle kiflinin kendisi ve baflkalar› aras›nda
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iflbirli¤i yapma yetene¤inin gelifltirilmesi gerekir (Gardner 1993, 8). Yabanc› dil ö¤re-
niminin arac› ve amac› iletiflimdir. Her türlü bilgi ve beceri, iletiflim ifllevi do¤rultu-
sunda de¤erlendirilir ve uygulan›r. Bu ders modeline göre de en etkili metot iletiflim
metodudur. Hem s›n›f içi yönetimle ilgili hem de model içi uygulama için iletiflim söz
konusudur. Model bireysel çal›flmadan çok sosyal çal›flma tekniklerine dayan›r; Kifli-
lerle, gruplarla çal›fl›l›r. Özellikle konuflma derslerinde iletiflim becerileri çok önemli-
dir. Yabanc› dil ö¤renmenin en önemli ifllevi baflkalar›n› anlama ve kendini baflkalar›-
na anlatmad›r. Bu modelin öncelikli hedefleri aras›nda bu etkileflim vard›r. Ö¤renci
bu modelle konuflma ve uygulama denemeleri yapma imkân› bulacakt›r. 

Sosyal kiflilik ve iletiflim faktöründe cinsiyet de önem arz etmektedir. E¤itim
bilimciler ö¤renmenin cinsiyete göre farkl›l›k gösterdi¤ini söylerler. Kippel ve
Christ‘e (1996, 22) göre erkek ö¤renciler genel olarak d›fla aç›kt›rlar ve k›z ö¤rencilere
göre daha çok kendine güvenirler. K›z ö¤renciler ise içe dönüktürler, kendilerine yö-
nelik hedefleri vard›r. K›z ö¤renciler genel ve kolektif ö¤renmeyi severler, ö¤renme
tekniklerine uyarlar. Birbirleriyle sosyal ba¤lant›lar› iyidir. Dayan›flarak, paylaflarak
ö¤renmeyi severler. Bu özellikler genel özelliklerdir ve yafla göre de¤iflkenlik göstere-
bilir. Bilindi¤i gibi ö¤reterek ö¤renme modeli sadece ö¤renme a¤›rl›kl› de¤ildir. Bir-
likte ö¤renim gerçekleflti¤i için, sosyal kiflilik yetileri gelifltirilmektedir. 

‘Ö¤reterek ö¤renme’ modeli kiflinin sosyal kiflilik, iletiflim yeti ve becerilerini
gelifltirerek d›fl olumsuz flartlar› aza indirgemekte ve dolay›s›yla baflar› sa¤lamaktad›r
(Martin 1992: 4, 1994a: 209; Schelhaas 1996, 46).

jj..  DDiill  zzeekkââss››  vvee  ddiill  bbeecceerriissii

Sa¤l›kl› her insan dil kullanma becerisine sahiptir. Yaln›z anadil edinimi ile ya-
banc› dil ö¤renimi farkl›d›r. Yabanc› bir dilde iletiflim becerileri gösterebilmek özel ye-
tenek ister. Dil zekâs›, “dilsel ifadeleri hem sözlü hem de yaz›l› olarak etkili biçimde
kullanma becerisidir”(Demirel 1999, 43–45).  Bu modele göre ö¤rencinin var olan dil
zekâs› uygulama sayesinde gelifltirilir.  Yabanc› dilde önemli olan pratik edinimlerin
meleke haline getirilmesidir. Uygulama belirli bir yo¤unlu¤a ulaflt›¤›nda dil pratiklik
kazanacakt›r. Dil zekâs› sadece ö¤renilen hedef dille ilgili de¤ildir, ayn› zamanda bafl-
ka dilleri ö¤renmede, baflka dilden insanlarla iletiflim kurmada ve anlaflmada etkili
olacakt›r. 

Yabanc› dilde en önemli olan husus ise yeti ve becerilerin gelifltirilmesidir. Bu
model ile birçok yeti ve beceri gelifltirme imkân› vermektedir: Her fleyden önce ya-
banc› dili ö¤renme stratejileri, metotlar ve teknikler ö¤renilebilir ve bunlara ba¤l› ola-
rak dil ö¤renimi için gerekli belirli temel beceriler gelifltirilebilir. Bunlar dört temel be-
cerilerdir. Bu beceriler içinde konuflma becerisi önemlidir. Çünkü konuflma, di¤er be-
cerileri de kapsamaktad›r ve daha çok kolektif veya sosyal ö¤renme ile gerçekleflir
(Martin 1992, 3; Schelhaas 1996, 43). K›saca bu modelde sayesinde aktif dinleme, ko-
nuflma, yazma ve sergileme gerçekleflir. Bu ise dili aktif içsellefltirme demektir. Ayr›-
ca bu yolla konuflma dilinin temposu, ritmi, vurgusu, melodisi ve h›z› ayarlanabilir
(Gegner 1994, 223). 

SSoonnuuçç

Maalesef bugün ülkemizde yabanc› dil ö¤retimi yeterli seviyede de¤ildir. Bu
yetersizli¤in belli bafll› nedenleri vard›r: Öncelikli olarak ö¤retimin, sadece bilgi ver-
me esas›na dayanmas› ve yeti ve becerileri gelifltirmeye yönelik yap›lmamas›d›r. Bil-
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gi, tek bafl›na yeterli de¤ildir, temel becerilerin gelifltirilmesi önemlidir. Okuma, anla-
ma, kavrama, konuflma, yazma gibi becerilerin gelifltirilmesi gereklidir.  Bu konuda-
ki di¤er önemli bir eksiklik de ö¤retmen ve ö¤renci yetersizli¤idir. Ö¤retmenlerin ye-
ni geliflen metod ve teknikleri bilmeleri ve gerekli teknolojiyi kullanmalar› hususun-
da eksiklikleri vard›r. Ö¤rencilerde ise yeterli derece yabanc› dili ö¤renme iste¤i ve
hedefi yoktur, yani yabanc› dil ö¤renme bilincine sahip de¤illerdir. Sadece amaçl› ola-
rak dil ö¤renme iste¤i vard›r: Ö¤renci s›nav› geçinceye kadar ö¤renmekte ve daha
sonra ö¤renmeye devam etmek istememektedir. Bunlar›n sonucu olarak da yabanc›
dil e¤itimi için gerekli olan bireysel ö¤renme yeti ve becerileri (sorumluluk sahibi
benlik, duygudafll›k yetene¤i, sosyal rol kiflili¤i, dil zekâs›, konuflma becerisi, meleke
kazanma, yarat›c›l›k ve fantezi gelifltirme, inisiyatif gelifltirme, ö¤renme stratejisi, me-
tot ve teknik bilgisi vb.) geliflememektedir. 

Bu çal›flmada söz konusu sorunlar göz önünde bulundurarak k›sa vadeli, fa-
kat kal›c› bir çözüm önerisi üzerinde durulmufltur. Bu bir ders modeli önerisidir. K›-
saca ad›na ‘Ö¤retirken Ö¤renme Modeli’ denilmektedir. 

Bu model klasik yabanc› dil ö¤renme ve ö¤retme anlay›fl›n› de¤ifltiren ö¤renci
merkezli ders modelidir. Modele göre ö¤retmen, eskiden oldu¤u gibi, sadece bilgi ö¤-
reten kifli de¤ildir; Ö¤retmen, öncelikli olarak ö¤rencinin yeti ve becerilerini gelifltir-
mek için yönlendirme ve yönetme görevini yerine getirecek olan kiflidir. Onun bu ifl-
levi yerine getirebilmesi için belirli donan›mlara sahip olmas›: yani yeni geliflen etki-
li ö¤renme, ö¤retme metot, teknik ve araçlar›n› bilmesi ve ö¤renciye bilgi kaynaklar›-
na ulaflman›n yollar›n› göstermesi gerekmektedir.

Bu modelin ortaya koydu¤u temel flartlardan birisi de ö¤rencinin kendi ken-
dine ö¤renme yöntemlerini bilmesi ve kendisini gelifltirme imkân› bulabilmesidir. Bu-
rada sorumlu ö¤renci kimli¤i önemli hale gelmektedir. Her yerde ö¤renmesi gereken
ö¤rencidir. Ayr›ca yeni haz›rlanan kitaplar ö¤renci sorumlulu¤unu gerektirmektedir.
Ö¤rencinin e¤itim, ö¤retim ve teknolojiyi kullanma bak›m›ndan belirli bir haz›r bulu-
nufllu¤a sahip olmas› gereklidir. Bu ayn› zamanda yabanc› dil ö¤renme bilincine sa-
hip olmak demektir. 

Yabanc› dil ö¤renme özerk kiflilik ister. Bu modele göre yukar›da say›lan kifli-
likle ilgili hususlar hem potansiyel olarak vard›r; hem de bu süreç içerisinde aktif ola-
rak gelifltirilir.  Bu modelin en önemli faydas› pasif e¤itim, ö¤retim veya ezber e¤itim
ve ö¤retim yerine yaparak yaflama imkân› vermesi ve bu aktif e¤itim ve ö¤retim sa-
yesinde yeti ve becerilerin geliflimini  sa¤lamas›d›r. 

Model ayn› zamanda yabanc› dil e¤itim kurumlar›ndaki s›nav sistemlerinin
de¤iflmesini de gerekli hale getirmektedir. Çünkü uygulamal› derslerde ö¤rencinin
becerisini sadece 1 veya 2 saatlik s›navlarla ölçmek gerçekçi ve objektif olamaz, onun
yerine ö¤retim süresi içinde ö¤rencinin uygulama faaliyetlerinin de¤erlendirilmesi ve
not verilmelisi uygun olacakt›r. 

Özetle; bu model sayesinde bireysel yeti ve beceriler gelifltirilir. Bireysel ö¤ren-
meye önem verilir: Her birey kendince ve kendine has infla yöntemleriyle bilgiyi zih-
ninde anlamland›r›r ve içsellefltirir. Seçilen metod ve kullan›lan teknikler sayesinde
kifli kendi yaflant›s› yoluyla, yaparak, yaflayarak ö¤renir. Aktif uygulama esast›r: ö¤-
renci sürekli faaliyet halindedir. Sosyal ö¤renme biçimi vard›r: Ders iletiflim ve etkile-
flim esas›na dayal› olarak yap›l›r; uygulamada sosyal çal›flma biçimleri benimsenir.
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Ö¤renmede süreklilik vard›r:  Önceden kazan›lm›fl bilgi, yeti ve beceriler ile  ba¤lan-
t› kurularak ö¤renmede süreklilik sa¤lan›r. Ö¤renmede ö¤retmen, ö¤renme ortam›n›n
haz›rlay›c›s›, kaynak ve rehber kiflidir. Ö¤renci ö¤renme sorumlulu¤una sahip aktif
kiflidir. Ö¤retmen ve ö¤renci haz›rbulunufllu¤u önemlidir. Dersler çeflitli flekillerde
(proje esasl› ö¤renci sunular› ve problem esasl› s›n›f içi tart›flmalar vb.) yap›labilir. Ö¤-
renci baflar›s› daha kolay ölçülür.

Sonuç olarak e¤itimde kalitenin art›r›lmas› için yabanc› dil ö¤retiminde yeti ve
beceri gelifltirilmesine önem verilmesi ve ö¤retmen ve ö¤renci yetersizliklerinin gide-
rilmesi gerekmektedir. Bunun için daha geliflken ve daha özerk ö¤retmen ve ö¤renci
anlay›fl›n›n benimsenmesi uygun olacakt›r. Ö¤retmen, ö¤rencisine göre faydal› gör-
dü¤ü ders modelleri gelifltirebilme ve uygulayabilme imkân›na sahip olmal›d›r. Ö¤-
renci de bireysel ö¤renmede ve ders içinde aktif sorumluluk almal›d›r. Çünkü aktif fa-
aliyetler yabanc› dil ö¤renme bilincinin sürekli canl› tutulmas›na neden olacakt›r.  Bu-
rada söylenmesi gereken son söz ise; paylafl›mc›, gönüllü, aktif e¤itim ve ö¤retim fa-
aliyetlerinin sonucunda ö¤rencilerin daha da baflar›l› olaca¤› gerçe¤idir.
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‘LEARNING THROUGH TEACHING’ AS A MODEL IN
LAGUAGE TEACHING

Zeki KARAKAYA*

If you tell I will forget if you show I understand if you let 
me do I learn (chinese proverb)

AAbbssttrraacctt

In this article, “learning through teaching” (a model which is based on
the investigation of methods of learning by experiencing) has been studied. Pos-
sible inconveniencies and insufficiencies, which are thought to have been origi-
nated mainly from teachers and students, in language teaching have been figu-
red out. For this reason, an experimental adaptation, which is expected to dec-
rease the impact of such inconveniences, has been studied. The model, which is
student-centered, can be employed as a technique as well. In this model, the ro-
les and responsibilities of both teachers and students, and the concept of langu-
age learning have been redefined. The language learning process is not only an
act of receiving knowledge but also of experiencing. The teacher is expected to
have the required proficiency as well as methodological, didactical and techno-
logical background. In addition, the student is obliged to have his or her own
responsibilities in the language learning process.

KKeeyy  WWoorrddss::  Learning through teaching, language teaching, method,
model, technique
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FEN- MATEMAT‹K VE SOSYAL ALAN 
Ö⁄RETMENLER‹N‹N B‹L‹M‹N DO⁄ASINI 

ANLAMAYA YÖNEL‹K TUTUMLARI

Nurettin fiAH‹N*

‹zzet GÖRGEN**    

Hasan fiEKER**    

Sabahattin DEN‹Z**

ÖÖzzeett

Ö¤retmenlerin kiflisel bilinç, tutum ve anlay›fllar› ile akademik geçmifl-
leri fen ve sosyal bilimlerin ö¤retimine yönelik yaklafl›mlar›n› etkileyebilmekte-
dir. Ö¤retmenlerin bilimsel süreçlerin fark›nda olmas›n› sa¤lamak, fen ve sosyal
bilimlerin ö¤retim programlar›n›n önemli amaçlar›ndand›r. Bu çal›flmada ilk ve
ortaö¤retim okullar›ndaki ö¤retmenlerin bilimin do¤as›na yönelik tutumlar›n›
etkileyen baz› faktörler betimsel yöntem kullan›larak incelenmifltir. Bu araflt›r-
man›n örneklemi, Mu¤la ve merkez ilçelerine ba¤l› ilk ve ortaö¤retim kurumla-
r›nda görev yapan ö¤retmenlerdir (n=398). Ö¤retmenlerin bilimin do¤as›na yö-
nelik tutum davran›fllar› 16 maddelik likert tipi bir tutum ölçe¤iyle belirlenmifl-
tir. Araflt›rman›n verileri tek yönlü varyans analizi ve t-testi ile çözümlenmifltir.
Araflt›rma sonucu, cinsiyetle tutum puan ortalamalar› aras›nda erkek ö¤retmen-
ler lehine anlaml› farkl›laflma göstermektedir. Fen-matematik ö¤retmenlerinin
tutum puan ortalamas› ile sosyal alanlar ö¤retmelerinin tutum puanlar› ortala-
mas› aras›nda istatistiksel olarak anlaml› farkl›laflma bulunmamaktad›r. Ö¤ret-
menlerin mesleki k›demleri ile tutum puanlar› aras›nda mesleki k›demi yüksek
olanlar lehine anlaml› farkl›l›klar görülmektedir. Ö¤retmenlerin mezuniyet du-
rumu ile tutum puan ortalamalar› aras›nda istatistiksel olarak anlaml› farkl›lafl-
ma görülmemektedir.

AAnnaahhttaarr  SSöözzccüükklleerr: Bilimin do¤as›, bilimsel okur-yazarl›k, ö¤retmen
e¤itimi

GGiirriiflfl

Fen e¤itiminin en genel amaçlar›ndan biri ö¤rencilerin bilimin do¤as›n› yete-
rince anlamalar› ve gelifltirmelerine yard›mc› olmakt›r (MEB, 2000; Abd-El-Khalik,
2001). Bilimin do¤as› kavram›, bilimin nas›l ilerledi¤i, bilim dünyas›nda kabullenme

* Yrd. Doç. Dr.; Mu¤la Üniversitesi, E¤itim Fakültesi, OFMA Egitimi Bölümü, Kötekli-
Mu¤la

** Yrd. Doç. Dr.; Mu¤la Üniversitesi, E¤itim Fakültesi, Egitim Bilimleri Bölümü, Kötekli-
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ve reddetmeye nas›l karar verildi¤i, sürekli kendini yenileyen ve geniflleyen kapsam-
l› bilimsel bilgiler bütünü içinde özgür düflünce, bireysel inan›fl ve de¤erler ile sa¤-
duyuya ne kadar yer oldu¤u fleklinde aç›klanmaktad›r (Hammrich, 1997). Günümüz
fen e¤itimi, ö¤rencilere bilimsel bilgiyi, genel yap›s›yla ve bir düflünce biçimi olarak
anlama ve bilgiye ulaflmada keflfetme sürecini gelifltirme, fen-teknoloji ve toplum
iliflkilerini kavrama, bilimsel okur-yazar birey özelliklerinin kazand›r›lmas›na daya-
l›d›r. Bilimsel okur-yazarl›¤a sahip bireyler, bilimin do¤as› ve özellikleri hakk›nda
bilgilidirler. Kavram olarak bilimin do¤as› fen ö¤retimi ve ö¤renimi için önemli ve
kurumsal bir bilgi temelini oluflturur. Dolay›s›yla bilimin do¤as› ö¤rencilerin toplam
fen bilgilerini çerçeveleyen evrensel bir kavramd›r (Hammrich, 1997). Bilimsel okur-
yazarl›k; ö¤rencilerin bilim hakk›ndaki bilgilerini günlük hayatta kullanabilmelerini
gerektirir (Hurd, 1993) ve do¤al dünyay› anlamak, aç›klamak ve yorumlamak ama-
c›yla bilimde genel olarak kabul edilen teorileri kullanabilme kabiliyetidir (Shiland,
1998). 

Ö¤retmenler, fen ve sosyal bilimlerin ö¤retimine yönelik bir program› ele al-
d›klar›nda önemli miktarda fen ve sosyal bilim içeri¤i ile karfl› karfl›ya kalmakta ve
genellikle bilimsel süreçlere ve bilimin do¤as›na odakl› hedeflere daha az dikkat çek-
mektedir. Son y›llarda ö¤retmenlerin bilimin do¤as›na yönelik görüflleri e¤itim arafl-
t›rmalar› içinde öncelikli bir konu haline gelmifltir. Literatür incelendi¤inde, Bilimin
do¤as› hakk›ndaki birçok konuda fen alan› ö¤retmenlerinin post-pozitivist bilim fel-
sefesine göre gerçekçi görüfllere sahip olmad›klar› görülmektedir (Yakmac›-Güzel,
2000). Balk› ve ark. (2003) ilkö¤retim ikinci kademesine devam eden ö¤rencilerin bili-
min do¤as›na ve bilim insan›na yönelik görüfllerini incelemifl ve bilimin do¤as›n›n ifl-
lendi¤i fen bilgisi dersinin tam anlam›yla yap›lamamas›n›n ö¤rencilerin bilim insan›
kavram›na karfl› tutumlar›n› ve bilim insan› olma yolundaki özgüvenlerini kaybetme-
lerinde etkili oldu¤unu bildirmifltir. Ö¤retmenlerin bilimin do¤as›na iliflkin görüflleri
onlar›n fen ö¤retimindeki programlar›n›n gizli (hidden curriculum) bir parças›d›r. Bu
yüzden bilimin do¤as›, fen ö¤retiminde ö¤renenlerin deneyimlerini anlama aç›s›ndan
önemlidir (Lunn, 2002). Ö¤rencilerin ve ö¤retmenlerin bilim ve bilimin do¤as› hak-
k›ndaki kiflisel görüfl, tutum ve anlay›fllar› ile kavram yan›lg›lar›na yönelik çal›flmalar
ö¤rencilerin bilimin do¤as›na yönelik tutumlar›n›n zay›f oldu¤unu göstermektedir.
Ayr›ca ö¤rencilerin bilim ile teknoloji kavramlar›n› kar›flt›rmakta olduklar› ve fen bi-
limlerinin özel ve genel yönü ile ilgili görüfllerinin yüzeysel oldu¤u görülmektedir
(Lederman ve Zeidler, 1987; Cobern, 2000). Tobin ve McRobbie (1997)’nin çal›flmas›n-
da ö¤retmenlerin yapt›klar› pratik çal›flmalarla inançlar› aras›nda iliflkiler görülmek-
tedir. 

Çok az fen ö¤retmeni formal olarak bilim felsefesi ve bilimin do¤as›na yöne-
lik olarak ortaö¤retim, lisans veya lisansüstü dönemde e¤itim almaktad›r (Mellado,
1997). Ö¤retmen ve ö¤retmen adaylar›na yönelik çal›flmalar, hizmet içi veya e¤itimle-
ri s›ras›nda adaylar›n %10’undan daha az bir k›sm›n›n bilim tarihi, felsefesi veya sos-
yolojisi derslerini ö¤retim program›n›n bir parças› olarak ald›klar›n› göstermektedir
(Nott ve Wellington, 1998). Bununla birlikte ö¤retmenler bilimin do¤as›na iliflkin so-
rulara anlaml› cevaplar verebilmektedirler. Bu da onlar›n bilimin do¤as›na yönelik
baz› görüfl ve düflüncelere sahip olduklar›n› gösterir.

Bu araflt›rman›n temel amac› ilkö¤retim ve ortaö¤retimde görev yapan fen-
matematik ve sosyal alan ö¤retmenlerinin bilimin do¤as›na yönelik tutumlar› ve bu

FFeenn--MMaatteemmaattiikk  vvee  SSoossyyaall  AAllaann  ÖÖ¤¤rreettmmeennlleerriinniinn  BBiilliimmiinn  DDoo¤¤aass››nn››  AAnnllaammaayyaa  YYöönneelliikk...... u
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tutumlar› etkileyen baz› faktörleri belirlemektir. Bu amaçla afla¤›daki sorulara yan›t
aranmaya çal›fl›lm›flt›r.

PPrroobblleemm  ccüümmlleessii

‹lkö¤retim ve ortaö¤retimde görev yapan fen- matematik ve sosyal alan ö¤ret-
menlerinin bilimin do¤as›n› anlamaya yönelik tutumlar› nelerdir?

AAlltt  pprroobblleemmlleerr::  ‹lk ve ortaö¤retimde görevli fen- matematik ve sosyal alan ö¤-
retmenlerinin bilimin do¤as›n› anlamaya yönelik tutumlar›;

a. Cinsiyete,

b. Konu alanlar›na,

c. Mesleki k›demlerine,

d. Mezuniyet durumuna göre de¤iflmekte midir?

YYöönntteemm

Araflt›rmada ö¤retmenlerin bilimin do¤as›n› anlamaya yönelik tutumlar›n›n
belirlenmesi için betimsel yöntemi kullan›lm›flt›r.

ÖÖrrnneekklleemm

Araflt›rmada amaç örnekleme yöntemi uygulanm›flt›r. Araflt›rma örneklemini
Mu¤la merkezde ve ilçelerde bulunan dokuz ortaö¤retim, dokuz ilkö¤retim okulun-
dan toplam 18 okul ve bu okullarda görev yapan 97 fen-matematik alan ö¤retmeni ile
301 sosyal alan ö¤retmeni oluflturmaktad›r. Toplam 398 ö¤retmenin %24’ü fen-mate-
matik, %76’s› sosyal alan ö¤retmenidir. Örneklem grubunun %51’i bayan, %49’u er-
kek ö¤retmenlerden oluflmaktad›r.  Araflt›rmaya kat›lan ö¤retmenlerin %11’i 1–5,
%15’i 6–10, %21’i 11–15, %53’ü 16 ve üstü k›dem y›l›na sahiptir. 

VVeerrii  TTooppllaammaa  AArraacc››

Araflt›rmada Johnson (1985)’un gelifltirdi¤i ve Rutlage ve Warden (2000) ta-
raf›ndan kullan›lan 58 soruluk formun (evrim teorisi 20 soru, evrim teorisini anla-
ma 21 soru, bilimin do¤as›n› anlama 17 soru) ö¤retmenlerin bilimin do¤as› hakk›n-
daki tutumlar›n› belirlemek amac›yla gelifltirilen 17 soruluk alt ölçek çal›flmada kul-
lan›lm›flt›r. Beflli likert tipi 17 sorudan oluflan bilimin do¤as›n› anlamaya yönelik
testin dil geçerli¤ine bak›lm›flt›r. Bilimin amac›, bilimsel teoriler, bilimsel metodolo-
ji, bilimin karakteristi¤i, direkt gözlem, bilimin gerçek nedenlere ulaflmas› ve bili-
min s›n›rlar› ölçe¤in boyutlar›n› oluflturmaktad›r. Dil geçerli¤inde, dil bilen uzman-
lara testin orijinal ve Türkçe formu uygulanm›fl, her iki formda tutarl›k gösteren 16
soru de¤erlendirmeye al›nm›flt›r. Ölçek afla¤›daki örnek sorulara benzer beflli Likert
tipindedir. 

u NNuurreettttiinn  fifiaahhiinn  //  ‹‹zzzzeett  GGöörrggeenn  //  HHaassaann  fifieekkeerr  //  SSaabbaahhaattttiinn  DDeenniizz
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Cevaplay›c›lar her soruya iliflkin görüfllerini “kesinlikle kat›l›yorum, kat›l›yo-
rum, karars›z›m, kat›lm›yorum ve kesinlikle kat›lm›yorum” kategorilerinden birini
seçerek belirtmifllerdir. 16 soruluk ölçek 1 ile 5 aras›nda puanlanm›flt›r. Ölçekten al›-
nabilecek en düflük puan 16 ve en yüksek puan 80 dir. Ölçek maddelerinin dil tutar-
l›l›¤›na bak›lm›fl. Çeviri ve orijinal test aras›nda uyum oldu¤u gözlenmifltir. 

ÇÇaall››flflmmaa  öörrnneekklleemmiinnddee  uuyygguullaannaann  tteessttiinn  ffaakkttöörr  ((yyaapp››))  ggeeççeerrllii¤¤ii  vvee  ggüüvveenniirr--
llii¤¤ii::  Testin örneklem grubunun verdikleri tepkilerden hareketle, örneklemin faktör
analizine uygun olup olmad›¤› KMO de¤erleri (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of
Sampling Adequacy) ve Bartlett testi ile analiz edilmifltir. Ntoumalis, (2001) ‘e göre
KMO, örneklemin ve ölçek sorular› aras›ndaki korelasyonun uygunlu¤u ile ilgilidir
ve KMO sonuçlar›n›n yüksekli¤i Barlett test sonuçlar›n›n yüksekli¤i anlam›na gel-
mektedir (Akt: fieker, Deniz ve Görgen, 2004). Sorular›n KMO de¤eri 0,747 Barlett test
de¤eri 785.768 yaklafl›k ki-kare de¤eri olarak hesaplanm›flt›r. Bu bulgular örneklem
grubunun faktör çal›flmas› için yeterli oldu¤unu göstermektedir. Temel bileflenler
analizine göre (Principal Component Analysis) ölçek toplam varyans›n %50.963’ünü
aç›klama gücündedir. 16 soruluk ölçe¤in faktör yük de¤erleri 0.405 ile 0,792 aras›nda
de¤iflmektedir. Testin alfa güvenirli¤i örneklem grubunda 0.58 olarak hesaplanm›flt›r.
Araflt›rma örneklemine uygulanan faktör analizi sonuçlar›na göre ölçe¤in tek boyut-
lu olarak kullan›labilece¤i görülmektedir

VVeerriilleerriinn  AAnnaalliizzii

Araflt›rman›n verilerini çözümleme amac›yla, tek yönlü varyans analizi ile tu-
key testi ö¤retmenlerin mesleki k›demleri ve ö¤renim durumlar› ile tutumlar› aras›n-
da farkl›laflmalar›n olup olmad›¤›n› test etmek, ba¤›ms›z gruplar t-testi ise cinsiyet ve
alanlarla tutum puanlar› aras›ndaki iliflkileri belirleme amac›yla kullan›lm›flt›r. Bu
analizler için SPSS program›ndan yararlan›lm›flt›r. Örneklem say›lar›ndaki farkl›l›klar
baz› kat›l›mc›lar›n cinsiyet, mezun olduklar› alan ve mesleki k›dem sorular›n› iflaret-
lemediklerinden kaynaklanmaktad›r. 

BBuullgguullaarr  vvee  YYoorruumm

11..  AAlltt  pprroobblleemmlleerree  iilliiflflkkiinn  bbuullgguullaarr  vvee  yyoorruumm

Araflt›rman›n ilk alt probleminde “ö¤retmenlerin bilimin do¤as›na iliflkin tu-
tumlar› cinsiyetlerine göre de¤iflmekte midir?” sorusunun cevab› aranm›flt›r. Bu du-
rumu test etmek için ö¤retmenlerin bilimin do¤as›na iliflkin tutumlar› ölçe¤inin uy-
gulama sonuçlar›na göre yap›lan t testi sonucu Tablo 1’de sunulmufltur.
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TTaabblloo  11. Ö¤retmenlerin Cinsiyetlerine Göre Bilimin Do¤as›na Yönelik Tutum-
lar›na ‹liflkin t Testi Sonuçlar›

Tablo 1 incelendi¤inde hem erkek, hem de bayan ö¤retmenlerin tutum puan-
lar› ortalamalar› 80 üzerinden de¤erlendirildi¤inde bilimin do¤as›na yönelik ortala-
ma düzeyde olumlu tutuma sahip olduklar› görülmektedir. Örneklemde bulunan ba-
yan ö¤retmenlerin tutum puan ortalamas› 50,883, erkek ö¤retmenlerin 52,884 olarak
hesaplanm›flt›r. Ortalamalar aras›nda erkek ö¤retmenler grubu lehine istatistiksel ola-
rak anlaml› farkl›laflmalar görülmektedir (t = -2.920, p< 0.05). Osborne, (2003).’un
yapt›¤› bir araflt›rmada ö¤retmen adaylar›n›n fen bilimleri ve teknoloji alan›ndaki tu-
tumlar›n›n cinsiyet faktörü ile yak›ndan ilgili oldu¤u ve ço¤u durumda erkek ö¤ret-
men adaylar›n fen ve teknolojiye yönelik olarak sürekli ve artan olumlu tutumlara sa-
hip olduklar› belirtilmektedir. 

22..  AAlltt  pprroobblleemmee  iilliiflflkkiinn  bbuullgguullaarr  vvee  yyoorruumm

Araflt›rman›n ikinci alt probleminde “Ö¤retmenlerin bilimin do¤as›na iliflkin
tutumlar› konu alan›na göre de¤iflmekte midir?” sorusuna cevap aranm›flt›r. Bu du-
rumu test etmek için “ö¤retmenlerin bilimin do¤as›na iliflkin tutumlar› ölçe¤inin uy-
gulama sonuçlar›na göre yap›lan t testi sonucu Tablo 2’ de sunulmufltur.

TTaabblloo  22. Ö¤retmenlerin Konu Alanlar› Göre Bilimin Do¤as›na Yönelik Tutum-
lar›na ‹liflkin t Testi Sonuçlar›

Tablo 2’deki de¤erler incelendi¤inde fen-matematik alan› ö¤retmenlerinin tu-
tum puan ortalamas› 51.732, Sosyal alanlarda görev yapan ö¤retmelerin tutum orta-
lamas› ise 52 00 olarak hesaplanm›flt›r. Bu bulgulara göre ortalamalar aras›nda istatis-
tiksel olarak anlaml› bir farkl›laflma görülmemektedir (t = -0,326, p>0.05). 

Fen- matematik ve sosyal alan ö¤retmenlerinin alan fark› olmaks›z›n bilimin
do¤as›n› anlamaya yönelik ortalama düzeyde olumlu tutuma sahip olduklar› söyle-
nebilir. Bu sonuç gerek sosyal gerekse fen alanlar›nda ö¤retmen yetifltirme sistemi ö¤-
retim programlar›nda yer alan bilimsel düflünme gücünü gelifltirmeye iliflkin genel
amaçlardan kaynaklanabilir.
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33..  AAlltt  pprroobblleemmee  iilliiflflkkiinn  bbuullgguullaarr  vvee  yyoorruumm

Araflt›rman›n üçüncü alt probleminde “Ö¤retmenlerin bilimin do¤as›na ilifl-
kin tutumlar› mesleki k›demlerine göre de¤iflmekte midir?” sorusuna cevap aranm›fl-
t›r. Mesleki k›dem ile tutum puan ortalamalar› aras›nda farkl›l›klar tek yönlü varyans
analizi ve Tukey testi ile analiz edilmifltir. Sonuçlar Tablo 3’de sunulmufltur.

TTaabblloo  33. Ö¤retmenlerin Mesleki K›demlerine Göre Bilimin Do¤as›na Yönelik
Tutumlar›na iliflkin ANOVA Sonuçlar›

Tablo 3’ deki bulgulara göre mesleki k›dem ile tutum puanlar› aras›nda önem-
li ölçüde farkl›l›klar meydana gelmifltir (F=5.836, p<0.05). Mesleki k›demlere göre
aritmetik ortalama ve standart sapma de¤erleri Tablo 4 ‘de görülmektedir.

TTaabblloo  44.. Ö¤retmenlerin Mesleki K›demlere Göre Bilimin Do¤as›na Yönelik Tu-
tumlar›na iliflkin Puan Ortalamalar› ve Standart Sapma De¤erleri

Tablo 3 ve Tablo 4 incelendi¤inde en düflük tutum puan ortalamas›n›n
(48.4651) 1-5 mesleki k›dem grubunda, en yüksek puan ortalamas›n›n ise (52.9147)
16 ve üstü k›deme sahip grupta oldu¤u görülmektedir. Tukey testi sonuçlar›na göre
1. ve 4. k›dem gruplar›nda fark anlaml› görülmektedir. Baflka bir ifade ile en üst ve
en alt k›dem gruplar› aras›nda farkl›laflma istatistiksel olarak önemlidir (Ortalama
Fark› = -3,1556 p<0.05). Ö¤retmenlerin mesleki deneyimleri artt›kça bilimin do¤as›-
n› anlamaya yönelik olumlu tutumlar gelifltirdikleri söylenebilir. Lunn (2002) bilimin
do¤as›n› anlamaya yönelik ö¤retmen tutumlar›n›n ö¤retmenin ö¤retmenlik deneyi-
mi ile birlikte ve hizmet içi e¤itim yoluyla meslek yaflam› süresince geliflebilece¤ini
ifade etmektedir. Ortaö¤retim fen ö¤retmenleri üzerinde Brickhouse (1991)’›n çal›fl-
mas›, tecrübeli ö¤retmenlerin bilimin do¤as›na iliflkin görüfllerinin onlar›n s›n›f uy-
gulamalar›na güçlü etkiler b›rakmaktad›r (Akt: Lunn, 2002). Ö¤retmenlerin geçmifl-
te yaflad›klar› deneyimler ve bunlar›n s›n›fa getirilmesi ö¤rencilerin bilimin ne oldu-
¤u ve kendi s›n›flar›nda nas›l ö¤reneceklerine yönelik inançlar›na güçlü etkileri bu-
lunmaktad›r(Leigh, 2005).
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44..  AAlltt  pprroobblleemmee  iilliiflflkkiinn  bbuullgguullaarr  vvee  yyoorruumm

Araflt›rman›n dördüncü alt probleminde “Ö¤retmenlerin bilimin do¤as›na
iliflkin tutumlar› mezuniyet durumuna göre de¤iflmekte midir?” sorusuna cevap
aranm›flt›r. Mezuniyet Durumu ile tutum puan ortalamalar› aras›nda farkl›l›klar tek
yönlü varyans analizi ile test edilmifltir. Sonuçlar Tablo 5’ de sunulmufltur.

TTaabblloo  55. Ö¤retmenlerin Mezuniyet Durumu (ön lisans, lisans, lisansüstü) Gö-
re Bilimin Do¤as›na Yönelik Tutumlar›na ‹liflkin ANOVA Sonuçlar›

Tablo 5’e göre mezuniyet durumu ile tutum puanlar› aras›nda farkl›laflma
görülmemektedir (F=0.892, p>0.05). Ö¤retmenlerin enstitü, fakülte veya yüksek okul-
dan mezun olmalar› bilimin do¤as›n› anlamaya yönelik tutumlar›n› etkilememekte-
dir. Ö¤retmenler hangi ö¤renim düzeyinden mezun olurlarsa olsunlar ö¤retmen ye-
tifltirme sisteminin genel amaçlar›ndan kaynaklanan nedenler ile bilimin do¤as›n› an-
lamaya yönelik tutumlar›nda benzerlik göstermektedirler. Lederman (1992) ve Mella-
do (1997) ö¤retmenlerin bilimi kavray›fllar›yla akademik geçmiflleri aras›nda herhan-
gi bir iliflki olmad›¤›n› belirtmifltir. 

TTaarrtt››flflmmaa

Araflt›rma örnekleminde bulunan ö¤retmenler ölçekten al›nabilecek en yük-
sek puan olan 80 üzerinden bayan ö¤retmenler 50,88, erkek ö¤retmenlerin 52,88 tu-
tum puan›na sahip olduklar› görülmektedir. Bu bulguya göre cinsiyet ile bilimin do-
¤as›na yönelik tutumlar aras›nda erkek ö¤retmenler grubu lehine anlaml› farkl›lafl-
malar görülmektedir. Bunun nedenini bu çal›flma s›n›rl›l›klar›yla aç›klamak zor, fakat
cinsiyet rolleri ile fen e¤itimi aras›nda iliflkiler gösteren çal›flmalardan baz›lar› ince-
lendi¤inde Breakwell, Vignoles ve Robertson, (2003)’un çal›flmalar›nda sosyolojik ola-
rak bilimle u¤raflan erkeklerin bayanlara göre kendilerini daha olumlu cinsiyet rolün-
de hissetmektedir. Baflka bir anlat›mla bilimle u¤raflman›n daha çok erkek cinsiyet ro-
lüne uygun alg›land›¤› görülmektedir. Gilbert ve Calvert, (2003)’ in çal›flmas›nda da
cinsiyet ve bilim e¤itimi araflt›rmas›ndaki birçok çal›flman›n, kad›nlar›n genelde bili-
mi seçmek istemediklerinden bafllamakta bunun de¤ifltirilmesi gerekti¤i vurgulan-
maktad›r. Bu bulgular bilim, bilimin do¤as› ve cinsiyet aras›ndaki iliflkilerin sosyolo-
jik, sosyal psikolojik boyutlar›yla irdelenmesi gerekmektedir.

Fen okur-yazarl›¤› ö¤rencilere var olan bilgileri aktarmaktan çok bilgiye ulafl-
ma becerilerini kazand›rmaktad›r. Fen e¤itiminde yaln›zca kuramsal bilgilere a¤›rl›k
vermek e¤itimin gerçek dünya ile ba¤lar›n›n zay›flamas›na neden olmaktad›r. Oysa
yaflama dönük gerçek problem ve sorular fen ö¤retimine yön vermede daha etkili ola-
bilir (YÖK, 1998). Ö¤rencilerin do¤rudan bir deneyim kazanmalar› önemlidir. Bu ise
ancak bilimsel düflünceye sahip deneyimli ö¤retmenlerin yetifltirilmesi ile mümkün
olabilir. Ö¤retmenler bilimsel düflünceyi kazand›rma sürecinde okul ortamlar›nda
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ö¤rencilere grup tart›flmalar›, grup çal›flmalar› yapt›rmal›, s›n›f bir araflt›rma labora-
tuar› gibi görülmelidir. Laboratuar imkan› sa¤lansa bile, bu durum kitaptaki bilgile-
rin aktar›lmas›ndan çok yaparak ve yaflarak ö¤renme ortamlar›n› kapsamal›d›r
(McComas ve ark., 1998).

Fen- matematik ve sosyal alan ö¤retmenlerinin her etkinlikte oldu¤u gibi bi-
limsel okur-yazarl›¤a ulaflma ve bilimin do¤as›n› kavramada ö¤renciler üzerinde
önemli bir etkisi oldu¤u bilinmektedir (Solomon ve ark., 1996; Eichinger, 1997; Balk›
ve ark., 2003). Bilimin do¤as›na yönelik bilgilenme ö¤rencilerin fen ö¤retim progra-
m›n› ö¤renmelerine de yard›mc› olmaktad›r. Araflt›rmam›zda fen-matematik alan ile
sosyal alan ö¤retmenlerinin mezun olduklar› alan ve mezuniyet durumlar› (ön lisans,
lisans,yüksek lisans, doktora) bilimin do¤as›na yönelik tutum puanlar› aras›nda an-
laml› bir fark görülmemektedir.Gerek fen gerekse sosyal alan ö¤retmenlerinin bilim-
sel bilginin do¤as›n› yayg›nlaflt›racak bir ö¤retimi yaparken zorluk çekmeleri, yeterli
pedagojik formasyon ve niteli¤e sahip olmamalar›na ba¤lanabilinir (Cajas, 1999). E¤i-
tim programlar›nda bilimin do¤as›n› anlamaya yönelik genel amaçlar›n yetersizli¤i
ve ö¤retmenlerin bilimsel bilginin do¤as›na yönelik görüfl ve tutumlar›, ö¤rencilerin
bilimsel süreç becerilerinin geliflimini olumsuz yönde etkilemektedir. Bilimin do¤as›-
n›n, fen ve sosyal bilimler e¤itiminin bir parças› olarak ifllenmesi, s›n›fta dikkat çeki-
ci özel olgu ve olaylar üzerinde derinlemesine düflünme ortam›n›n yarat›lmas› ve bi-
limin do¤as›n›n daha aç›k bir flekilde ayr› bir ders olarak ö¤retilmesi bu konudaki
bafll›ca yaklafl›mlard›r (Taflar, 2003).

Bilimsel okur-yazarl›¤a ulaflmada, bilimsel araflt›rma yoluyla fen ö¤retimi de
üzerinde durulan güncel yaklafl›mlardan biridir (AAAS, 1993; NRC, 1996). ‹lkö¤retim
fen ve sosyal bilgiler program›nda, bilimsel araflt›rmalar yoluyla fen ö¤renilmesi ge-
rekti¤i vurgulanmaktad›r (MEB, 2000). Bilimsel araflt›rma yoluyla ö¤retim oldukça
önemsenmekle birlikte ço¤u ülkede yeterince gerçeklefltirilemedi¤i bir gerçektir (ISC,
2000). 

Araflt›rmam›zda elde edilen bulgulara göre bilimin do¤as›n› anlamaya yöne-
lik ö¤retmen tutumlar›n›n cinsiyet faktörü ile yak›ndan ilgili oldu¤u ve erkek ö¤ret-
menlerin lehine farkl›l›k gösterdi¤i görülmektedir. Ayr›ca elde edilen bulgular ö¤ret-
menlerin mesleki deneyimlerinin artmas› onlar›n bilimin do¤as›na yönelik tutumlar›-
n› daha olumlu etkilemektedir. Lederman (1992)  ise ö¤retmenler aras›nda ön görüfl-
melerin, sorulardan daha zengin datalar ortaya koydu¤unu, ö¤retmenlerin bilimi
kavray›fllar›yla akademik geçmiflleri aras›nda herhangi bir iliflki olmad›¤›n› belirtmifl-
tir.  Burada flu soruya cevap aramak gerekir. O halde bu görüfller nereden kaynaklan-
maktad›r? Bu konuda yap›lan çal›flmalar ö¤retmen görüfllerinin, ö¤retme-ö¤renme
ortam›nda yerleflerek, s›n›f etkinlikeri s›ras›nda etkili ö¤renme - ö¤retme yöntem ve
tekniklerinden tart›flma ve örneklerin analiziyle flekillendi¤i söylenebilir. (Nott ve
Wellington, 1998). Fakat ö¤retmenlerin bilimin do¤as›na yönelik anlay›fllar›n›n ö¤ren-
me ortam›na direkt olarak geçmedi¤i, kendi konu alanlar›nda pozitivist bir bak›fl aç›-
s›n› tafl›d›klar› da ifade edilebilir (Mellado, 1997; Guess-Newsome, 2002). 

ÖÖnneerriilleerr

Cinsiyet ile bilimin do¤as›na iliflkin tutumlar aras›ndaki iliflkiler nitel ve nicel
araflt›rma yöntemleri ile araflt›r›labilir.
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Ö¤retmenlerin mesleki deneyimleri artt›kça bilimin do¤as›n› anlamaya yöne-
lik olumlu tutumlar gelifltirdikleri, baflka bir ifade ile mesleki k›demleri az olan ö¤ret-
menlerin mesleki k›demleri daha fazla olanlara göre daha fazla olumlu tutuma sahip
olduklar› görülmektedir. Bu bulgu ö¤retmen adaylar›n›n ve ö¤retmenlerin hizmet içi
ve öncesinde bilimin do¤as›n› anlamaya yönelik kurs seminer vb., etkinliklerde bu-
lunmalar› onlar›n daha iyi tutum gelifltirmelerine yard›m edebilir.

Ö¤retmenlerin bilimi anlama ve anlay›fllar› ile, uygulad›klar› ö¤retme yöntem
ve teknikleri ö¤rencilere bilimsel gerçekleri ö¤retmede yard›mc› olabilmelidir. Bunu
sa¤lamak da psikolojik bir yaklafl›m gerektirir ki, bu da ö¤rencileri sosyo-kültürel ku-
rallar›n yönlendirici etkilerinden ç›kararak bilimsel gerçekleri ö¤retmekle mümkün-
dür.

‹lkö¤retim ve ortaö¤retim ö¤rencilerine bilimsel araflt›rma, bilgiye ulaflma tek-
niklerini, bilim tarihi ve do¤as›n› ö¤retmeyi amaçlayan bir ö¤retim program› ilkö¤re-
tim ve ortaö¤retim düzeyinde fen-matematik (fen bilgisi, fizik, kimya, biyoloji, mate-
matik) ve sosyal (felsefe, sosyal bilgiler, psikoloji, tarih, sosyoloji) alan derslerinde ve-
rilebilir. Fen- matematik ve sosyal alan ö¤retmenlerine hizmet içi e¤itim ve ö¤retim,
materyal deste¤i sa¤lanarak ö¤retim program›na uygun konularda ö¤rencilere bilim
tarihi, bilimsel süreçler ve bilgiye ulaflma yollar›n› ö¤retmeleri mant›kl› bir yaklafl›m
olacakt›r. Bu amaca yönelik olarak nitelikli ö¤retmenler yetifltirilmeli, s›n›f ortam›nda
fen ve do¤a etkinliklerine yer verilmelidir. Üniversite ö¤retmen yetifltirme program-
lar›nda bilimin do¤as›n›n, fen ve sosyal bilimler e¤itiminin bir parças› olarak ifllenme-
si sa¤lanmal›d›r. Lisans sonras› ve hizmet içi dönemde düzenli kurslar yoluyla, yük-
sek lisans ve doktora düzeyinde ö¤retmen yetifltirme programlar› düzenlenerek, ya-
p›lacak çal›flmalarla ö¤retmenlerin bilimin do¤as›na yönelik olumlu tutumlar gelifltir-
meleri sa¤lanmal›d›r. 
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SCIENCE-MATHMATICS AND SOCIAL 
SCIENCES TEACHERS’ ATTITUDES CONCERNING

THE NATURE OF SCIENCE

Nurettin fiAH‹N*

‹zzet GÖRGEN**

Hasan fiEKER**    
Sabahattin DEN‹Z**

AAbbssttrraacctt

Providing teachers to be aware of the scientific processes is one of the
most important aims of science and social sciences programs. Personal beliefs,
attitudes and understandings concerning the nature of science with academic
background can influence their approach to science teaching and even their te-
aching behaviors. 

In this study, attitudes concerning the nature of science that are affected
by some factors are investigated by descriptive methods. The population of in-
terest for this study is teachers who are working in schools of Mu¤la province
and its districts (n=398). Teachers’ attitudes about understanding of the nature
of science, is assessed by a modified form of an existing likert scale containing
16 items. Results indicated that there is a significant difference between the gen-
der and the attitude items in male teachers’ favor. There is no significant diffe-
rence between the average scores of the attitudes of science-mathematics and so-
cial sciences teachers. There is a significant difference between the teachers’ pro-
fessional seniority and their attitudes in the senior teachers’ favor. There is no
significant difference between the teachers’ academic background and their at-
titudes.

KKeeyy  WWoorrddss: Nature of science, scientific literacy, teacher training
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TÜRKÇE E⁄‹T‹M‹NDE VEL‹N‹N ROLÜ

Hikmet YILMAZ*

ÖÖzzeett

Toplumsal bir varl›k olan bireyin/ö¤rencinin e¤itiminde rol alan bütün
etkenler ifl birli¤i ve dayan›flma içerisinde olmal›d›r. ‹yi bir e¤itimin temel koflu-
lu olan bu ifl birli¤i ve dayan›flmada, ö¤retmen/e¤itici ve okul yönetimi kadar,
ö¤renci velisine de önemli görevler düflmektedir. 

Bu nedenle, ö¤rencinin baflar›s›nda etkin unsurlardan biri olan ö¤renci
velisi, ö¤retmen taraf›ndan yönlendirilmelidir. Ö¤retmenin dostça bir atmosfer-
de kuraca¤› iliflkilerle ö¤renci velisi, ifl birli¤ine haz›r duruma getirilmelidir. Ö¤-
retmen, ö¤renmenin ve e¤itimin süreklili¤i ilkesine ba¤l› olarak; veliyi çabalar›-
na ortak etmeyi; onun gücünden ve çocu¤a yak›nl›¤›ndan yararlanmay› bilme-
lidir.

Ö¤retmen/e¤itici, bu yararlanmay› sa¤lad›¤› zaman, birey olarak daha
iyi tan›d›¤› ö¤rencinin istenen e¤itim düzeyine ulaflmas›n› büyük oranda ger-
çeklefltirmek ve bunu sorumluluk paylafl›m› ile daha kolay yerine getirmek ola-
na¤›n› bulacakt›r. 

AAnnaahhttaarr  SSöözzccüükklleerr::  Veli, ö¤retmen, ö¤renci baflar›s›

GGiirriiflfl

‹lkö¤retim kurumlar›nda ö¤renci baflar›s›n›n saptanmas› “‹lkö¤retim Kurum-
lar› Yönetmeli¤i”nde afla¤›daki flekilde belirlenmifltir:

“Ö¤renci Baflar›s›,

Madde 48. ‹lkö¤retim kurumlar›nda ö¤renciyi kendi yafl grubu içinde ve bütün olarak
yetifltirmek esast›r. ‹lkö¤retim, ö¤rencinin herhangi bir dersten baflar›s›zl›¤a bak›larak elenece-
¤i bir dönem de¤il, programda öngörülen bütün derslerin ve ders d›fl› e¤itici çal›flmalar›n or-
tak katk›s›yla ilgi, istidat ve yetene¤i ölçüsünde yetifltirilece¤i bir dönemdir.

‹lkö¤retim kurumlar›nda:

aa.. Ö¤rencinin y›ll›k baflar›s› her dersten ayr› ayr› de¤il, tüm derslerde ve ders d›fl› e¤i-
tim çal›flmalar›ndaki durumu s›n›f veya branfl ö¤retmenleri taraf›ndan yap›lacak yaz›l›, sözlü
s›navlar, ödev ve projeler ile Türk dilini do¤ru, düzgün kullanma becerisi dikkate al›narak sü-
rekli ve bir bütün olarak tespit edilir. Baflar›l› olanlar do¤rudan bir üst s›n›fa geçirilir.

bb. S›n›f seviyesine göre yersizlikleri öngörülen ö¤renciler, s›n›f veya branfl ö¤retmen-
leri, okul rehber ö¤retmeni, okul yönetimi ve vveelliinniinn  kararlaflt›racaklar› önlemlerle ddeerrss  yy››ll››
iiççiinnddee  öözzeell  oollaarraakk  yetifltirilirler. Bu konuda ilkö¤retim müfettifllerinin rehberli¤inden de ya-
rarlan›l›r. Kararlaflt›r›lan önlemler tutanakla tespit edilir ve uygulama sonuçlar› gözlem rapo-
runa ba¤lan›r.

* Yrd. Doç. Dr.; Cumhuriyet Üniv., E¤itim Fakültesi Türkçe E¤itimi Bölümü Ö¤retim Üyesi



cc..  Al›nan bütün önlemlere ra¤men bir üst s›n›fta güçlüklerle karfl›laflabilecek ö¤renci-
lerin s›n›f geçmelerine veya bulunduklar› s›n›fa bir y›l daha devam etmelerine; vveelliinniinn  ggöörrüüflfl--
lleerrii  ddee  aall››nnaarraakk, okul müdürünün veya görevlendirece¤i yard›mc›s›n›n baflkanl›¤›nda; s›n›f
ö¤retmeni ile varsa branfl ö¤retmenleri veya flube ö¤retmenler kurulu taraf›ndan karar verilir.
Al›nan karar tutanakla tespit edilir ve s›n›f geçme defterine yap›flt›r›l›r.

...

Birlefltirilmifl s›n›flardaki ö¤rencilere 3. ve 5. s›n›flar hariç s›n›f tekrar› yapt›r›lmaz.”

Yönetmelik’e bakt›¤›m›zda, ö¤renci baflar›s›n› bir bütünlük içerisinde ele alan
ve baflar›y› sa¤lamay› amaçlayan bir anlay›fl› görmekteyiz. Bu amac› gerçeklefltirmek
için de; buna katk› sa¤layabilecek, bütün unsurlar› harekete geçirmeyi -yerinde bir tu-
tumla- öngördü¤ünü söyleyebiliriz.

Bu yaz›m›zda, tembel ö¤renci yoktur; tembellefltirdi¤imiz ö¤renci vard›r anla-
y›fl›yla, baflar›y› sa¤layan temel unsurlardan biri olan ö¤renci velisinin, Türkçe ders-
lerinde üstlenmesi gereken rol üzerinde durmaya çal›flaca¤›z.

Ö¤retmen-ö¤renci-veli üçgenindeki bilinçli ifl birli¤i ve dayan›flma, baflar›y›
art›ran temel faktördür. Ancak, ülkemiz gerçekleri göz önüne al›nd›¤›nda, genel ola-
rak bu bilinçli ifl birli¤i ve dayan›flman›n ana kahraman› ço¤unlukla ö¤retmen olmak-
tad›r/olmal›d›r. Ö¤renci velisi, ço¤u zaman ö¤renciye ve ö¤retmene en uzak kifli du-
rumundad›r. Ço¤u veli zoraki bir sorumlulu¤u üstlenmifl görüntüsü vermektedir. De-
neyimlerimiz ve ö¤retmenlerle yapt›¤›m›z çeflitli görüflmelere dayanarak bu duru-
mun nedenlerini flunlara ba¤layabiliriz:

1. Birçok ö¤renci velisi, iyi niyet ve istekle ö¤rencisine yard›m ve rehberlik et-
mek istemesine ra¤men, e¤itimsizli¤i nedeniyle, bu sorumlulu¤u yürütebilecek ha-
z›rbulunufllu¤a sahip de¤ildir,

2. Uygulamalarda ço¤unlukla, okul-veli iliflkisinde “ba¤›fl, yard›m” gibi maddî
unsurlar ön plana geçmekte; velilerin birço¤u, neredeyse yerleflik hâle gelen bu anla-
y›fl nedeniyle, okula bile u¤ramak istememektedirler,

3. Baz› ö¤retmenlerin veliye karfl› olumsuz olarak nitelenebilecek tutum ve
davran›fllar›; rehberlikten ziyade ö¤renciyi veliye flikâyet eden -hatta çocu¤un olum-
suz say›lan davran›fllar›ndan dolay›- veliyi suçlay›c› tav›r tak›nmas›,

4. Velinin, veli sorumlulu¤unu üzerine alabilecek olgunluktan, tutum ve dav-
ran›fllardan uzak olmas›,

5. Korumac› veli tipi diyebilece¤imiz velilerin, çocu¤unu- özellikle baflar›s›z-
l›kta veya al›fl›lm›fl baflar› seviyesinin düflmesi durumunda- ö¤retmene karfl› koruma
çabas› içerisine girerek baflar›s›zl›¤›n nedenlerini baflka yerlerde aramas›,

6. Ekonomik kayg›lar ile hareket eden velilerin -çocu¤unun ald›¤› e¤itimin ni-
teli¤iyle de¤il de- en az masrafla okuldan kurtulma anlay›fl›yla tutum ve davran›flla-
r›n› belirlemesi.

Karfl›lafl›lan sorunlar aç›s›ndan ana çizgileriyle belirlemeye çal›flt›¤›m›z bu ne-
denlere; toplumsal-kültürel çevreye ba¤l› veli ve ö¤rencinin bireysel ve özel nedenle-
rini de ekleyebiliriz.

u HHiikkmmeett YY››llmmaazz
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Neden ne olursa olsun ö¤retmenin/e¤iticinin görev ve amac›n›n ö¤rencinin is-
tenilen düzeyde baflar›s›n› sa¤lamak oldu¤u düflünüldü¤ünde, tüm bu sorunlar› afl-
ma ve baflar›y› sa¤lama yükümlülü¤ü de ö¤retmenin/e¤iticinin olmaktad›r. Bunu
sa¤lamak için sorumlulu¤u paylaflmak durumunda oldu¤u okul yönetimini, ilkö¤re-
tim müfettifllerini ve özellikle ö¤renci velisini harekete geçirecek olan da ö¤retmendir.
Çünkü e¤itimin odak noktas›nda yer alan ve “yol göstermenin davran›fl› de¤ifltirmede te-
mel öge oldu¤u gerçe¤ini” (Bak›rc›o¤lu, 2000, 108) en iyi bilen de odur.

Ö¤retmen, bu çal›flmalar› yaparken, toplumumuzda var olan ö¤retmene sayg›
zemininde, zorlay›c› de¤il harekete geçirici olmaya özen göstermelidir. Özellikle, ö¤-
renci baflar›s›n›n hedef al›nd›¤›n› ve bunun için veli-ö¤retmen ifl birli¤inin büyük
önem tafl›d›¤›n› veliye benimsetebilmelidir. Samimi, içten, dostça yaklafl›mlarla ifl bir-
li¤i atmosferini oluflturabilmelidir.

Böyle bir atmosfer oluflturuldu¤unda ö¤retmen, veliye Türkçe e¤itiminin söz-
lü ve yaz›l› anlat›m, dinleme, okuma, anlama ve görsel okuma etkinlikleri ile ilgili flu
önerileri götürebilir:

AA. Sözlü anlat›m, konuflma “duygu, düflünce tasar›m ve isteklerin sözle bildirilme-
sidir... Konuflma; zihinsel geliflim, kiflilik oluflumu ve toplumsal iliflklerin bir yans›t›c›s›d›r.”
(Sever, 2000, 19) Konuflma, bireyin dili do¤al olarak ö¤rendi¤i ve s›kl›kla kulland›¤›
anlat›m biçimidir. Birey okuryazar olmasa bile dili, konuflma dili olarak kullan›r. E¤i-
tim yoluyla kifli, dil kullan›m gücünü gelifltirerek önemli kazan›mlar elde eder. Bu ne-
denle, çocu¤un okulda ald›¤›n›, velinin ve ailenin destekleyip pekifltirece¤i süreklili-
¤e gereksinim vard›r. Bu amaçla ö¤retmen, veliden çocu¤un rahat konuflabilece¤i, de-
mokratik bir ev ortam›n› haz›rlamas›n›, çocu¤a söz hakk› tan›mas›n› isteyebilir.

BB. Ayr›ca çocu¤un okulda ve sosyal çevresinde yaflad›klar›n›; duygu ve dü-
flüncelerini anlatt›rarak dinleyebilir. Çocu¤un yafl›, bilgi ve deneyimi ile uygun düflen
konularda görüflleri al›narak ona de¤er verildi¤i, “adam yerine konuldu¤u” duygusu
kazand›r›labilir. ‹zlenen bir filmin, oyunun, gösterinin; gezilen bir yerle ilgili gözlem-
lerin; okunmufl bir kitab›n çocu¤a anlatt›r›lmas›, yorumlatt›r›lmas› velinin yapt›rabi-
lece¤i çal›flma örneklerinden birkaç›d›r.

CC. Evde okuma saatleri düzenlenebilir. En az›ndan haftan›n belirli günlerinde,
ailenin bir araya geldi¤i saatlerde, belirlenen kitaplar okunabilir. Bu yap›l›rken, sesli
olarak aile fertlerinden isteyenlerce kitap s›rayla okunur ve ailece dinlenir. Veli, do¤al
ortam› bozmadan okumada a¤›rl›¤› çocu¤a/çocuklara vererek, onlar› daha etkin k›-
labilir. Unutmayal›m ki, birçok ünlü yazar, bu tür çal›flmalarla kitab› sevmifl, okuma
al›flkanl›¤› kazanm›flt›r. Çocukluk an›lar›nda H. Ziya Uflakl›gil, bu durumu flöyle an-
latmaktad›r: “Bu günden sonra bana büyük bir makam verildi. Öyle fleref ve itibar veren bir
makam ki... Dedemin okuyucusu olmufltum.

Ben elimde kitap, mühim bir dinleyici meclisinde konferans vermeye giden bir adam
a¤›r bafll›l›¤›yla, odaya girer ve yerime otururdum... Ben evvelce nerede kal›nm›fl ise oradan
bafllard›m...

Ömrümde bu yüzden toplad›¤›m sessiz alk›fllar›n, ara s›ra dinleyenlerden birinin tek
bir kelime ile aç›klad›¤› be¤enmenin tad›n› unutma imkân› yoktur...” (Yard›m, 1986, 98-99).

Bu okuma saatleri, sadece okuma al›flkanl›¤›, kitap sevgisi kazanma aç›s›ndan
de¤il Türkçe derslerinin amaçlar› aras›nda olan ulus ve yurt sevgisi, ulusal bilinci ka-
zand›rma bak›mdan da yararl› olacakt›r. Faz›l Ahmet AYKAÇ’›n çocukluk an›lar›n-
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dan mini bir kesitle: “Henüz on üç yafl›m›n içinde iken âfl›k oldu¤um bir memleket Anado-
lu idi. Bu sevgi bana annemin sand›¤›nda birçok sene sakl› durduktan sonra bir k›fl gecesi or-
taya ç›k›veren “Seyit Battal Gazi” hikâyesinden geldi. Bir de lalam›z Mumcu Salih Efendi-
den..” (Yard›m, 1986, 137).

Benzer durum, -okuryazar olmayan velilere de örnek olacak biçimde- M.
Emin YURDAKUL’un an›lar›nda: “Babam okumam›flt›. Çocukken bana Battal Gazi, Kerem
ile Asl› gibi halk masallar›n› okutur ve dinlerdi. Sonralar› Nam›k Kemal’in Evrak-› Periflan’›n›
okudum.” ifadeleriyle verilmektedir (Yard›m, 1986, 149).

DD.. Çocu¤a do¤um günü vb. vesilelerle kitap hediye edilmek suretiyle; çocuk-
ta kitaba karfl› olumlu tutum ve davran›fllar gelifltirilebilir. Bu hediye al›fl verifllerini
çocukla birlikte yapmak ise, çocu¤un kitap edinme al›flkanl›¤›n› kazanmas›na yar-
d›mc› olacakt›r. Bu yolla çocuk, kitab›n da hayatta sat›n al›nmas› gereken bir de¤er ol-
du¤u duygusuna sahip olabilecektir.

Özellikle velinin kitaba karfl› olumlu tutumunun; iyi bir okuyucu, en az›ndan
dinleyici, olmas›n›n çocuk için çok etkili bir örnek, olumlu bir güdü oluflturaca¤› ve-
liye benimsetilmelidir. 

EE.. “‹steyen, biraz çaba gösteren herkes dilini iyice ö¤renebilir. Duygu ve düflünceleri-
ni do¤ru anlatabilir, amac›n› düzgün olarak yaz›ya dökebilir. Elbette herkes büyük yazar ola-
maz ama do¤ru yazma becerisi kazanabilir.” (Kavcar, 1983, 114). Bu nedenle benzer çal›fl-
malar›n, özelllikle ilkö¤retim 5, 6, 7, 8. s›n›f ö¤rencilerinde, yaz›l› anlat›m olarak yap-
t›r›lmas› da yaz›l› anlat›m gücünü gelifltirecektir. Veli, yazma çal›flmalar›nda kâ¤›d›n
temiz kullan›lmas›ndan, yaz› ve anlat›m güzelli¤ine kadar birçok unsuru de¤erlendi-
rip takdir ederek, en az›ndan teflvik edip gayrete getirerek, üzerine düflenleri yapm›fl
olacakt›r. 

FF.. Ö¤rencinin günlük, an›, fliir defteri tutmas›, veli taraf›ndan teflvik ve takdir
edilmeli; bunlar› yazarken çocu¤un kendisini güven içerisinde hissetmesi sa¤lanma-
l›d›r. Ö¤renci/çocuk yazd›klar›n›, kendisi izin vermedikçe, kimsenin okumayaca¤›n›
bilmelidir. Kendisi bunlar› paylaflmak istedi¤inde ise, ortam ve koflullar gözetilerek
paylafl›ma veli kat›lmal›d›r. Ortam ve koflullar uygun de¤ilse, çocuk incitilmeden bu
belirtilmeli ve uygun olundu¤unda muhakkak paylafl›m gerçeklefltirilmelidir. Böyle-
ce çocukta zamanlama kavram›n›n yerleflmesine de katk› sa¤lanm›fl olacakt›r. 

Ülkemiz gerçekleri göz önüne al›nd›¤›nda; kalabal›k s›n›flarla bo¤uflan, a¤›r
ders yükü alt›nda ezilen ö¤retmenin, yo¤un çal›flma ortam›nda bu etkinlikleri yeterli
düzeyde gerçeklefltirmesi oldukça zordur. Bu nedenle “okul–aile birlikleri, rehberlik ve
psikolojik dan›flma amaçlar› do¤rultusunda daha etkin duruma getirilebilir. E¤itimin gerçek-
leflmesinde çok gerekli ve yararl› olan bu kurulufllar, salt para vermek ya da toplamaktan kur-
tar›labilir. Ö¤rencilerin sahneye koyacaklar› oyunlar, spor gösterileri, müzik etkinlikleriyle,
verilen çaylarla çocu¤un ve ergenin geliflimi ve e¤itimi konular›nda karfl›lafl›lan sorunlara ›fl›k
tutan e¤itsel toplant›larla, ev ve okul aras›nda dostça, s›k› iliflkiler oluflturulabilir. 

S›n›f velilikleri kurulabilir. Bu yolla velilerin rehberlik ve psikolojik dan›flma uygula-
malar› konusunda bilinçlenmeleri ve çocuklar›n e¤itimine yard›mc› olmalar› sa¤lanabilir.”
(Bak›rc›o¤lu, 2000, 277)

Okul yönetimi ve ö¤retmen okul çevresini harekete geçirebilmelidir. “Okulun
çevresini aileler, ifl dünyas›, ilin ileri gelenleri, sivil gruplar ve kulüpler, di¤er resmî ve özel ku-
rulufllar, bas›n-yay›n, sa¤l›k, güvenlik gibi resmî ve özel kurulufllar oluflturur. Bu kurulufllar-
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la kafl›l›kl› etkileflim içinde bulunmak” ve bunu “planl›, sistematik ve sürekli” (Taflp›nar,
2002, 182–183) yapmak e¤itim ve ö¤retimin daha etkili ve geliflmifl olarak yürütülme-
sini, temel amaçlara ulafl›lmas›n› sa¤lar. 
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THE ROLE OF THE PARENT ON TURKISH
LANGUAGE EDUCATION

Hikmet YILMAZ*

AAbbssttrraacctt

All of the factors which take role on the student’s / individual’s educa-
tion should be in cooperation and solidarity. At this cooperation and solidarity,
which is the main necessity of a perfect education, student’s parent takes also an
important duty, as well as the teacher and the school administiration.

For this reason student’s parent, who is an effective component of the
student’s success should be directed by the teacher. He should be made ready
for cooperation, by the relations which the teacher would create a friendly at-
mosphere.

Depending on the rule of the continuity of education and instruction,
the teacher should know to choose the parent as his collaborator for his efforts,
and also should know to gain from his power and affinity with the child.

When the teacher/educator supplies this profit, sharing the responsibi-
lity, will easily give to the teacher the possibility of making student, who the te-
acher knew better as an individual, closer to the desired education grade.

KKeeyy  WWoorrddss::  Parent, teacher, student’s success
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SANAT VE EDEB‹YATIN TOPLUMSAL PERSPEKT‹F‹
-S‹YASAL ‹L‹fiK‹LER‹NE DA‹R GENEL 

B‹R ÇÖZÜMLEME-

Kenan ÇA⁄AN*

ÖÖzzeett

Genelde sanat özelde ise edebiyat, hayat›n temsilini, yans›t›lmas›n› ya
da öykünülmesini içerdi¤inden, toplumsald›rlar. Sanat›n toplumsal do¤as›
onun siyasal bir içeri¤e de sahip oldu¤unun kan›t› kabul edilmelidir. Sanat sos-
yoloji, sanatla toplum aras›nda çift tarafl› bir etkileflim ve iletiflim oldu¤unu ka-
bul eder. Herhangi bir toplumun sanat›ndan hareketle o toplumun siyasal yafla-
m›na ait belirlemelerde bulunmak mümkündür. Benzer bir biçimde herhangi bir
toplumdaki sanatsal üretimlerin o toplumun siyasal zihniyetine etki etme po-
tansiyelleri vard›r.

AAnnaahhttaarr  SSöözzccüükklleerr::    Sanat, ideoloji, iktidar, siyaset

GGiirriiflfl

Bütün insani üretimlerin toplumsall›¤›n›n ve hayatili¤inin bir öngörüyü zo-
runlu k›lmamas› oran›nda, kimi zaman bu üretimlerin ba¤›ms›z kimliklerinin yara-
t›m düzeyinde toplumsall›¤› ya da hayatili¤i birincil hedef k›lmamas› da o oranda an-
lafl›labilir bir durudur. Her insani üretim gibi, kültürel kimli¤in  gerçekleflmesinde de
temel ö¤elerden birini oluflturan sanat, belki de bütün di¤er kültürel ö¤elerden farkl›
olarak toplumsall›k ve hayatilikle iliflkisini daha soyut bir düzlemde kurar. Sanat üst
bafll›¤› alt›nda toplanabilecek bütün alt disiplinlerin toplumsal yaflam›n içerisinde
üretilmesi, onlar›n toplumsall›¤›n›n temel kan›t› kabul edilebilir. Lakin teorik olarak
sanat›n toplumsalla olan iliflkisi tek biçimli bir kurguda toplanmaz. Farkl› ideolojik ve
estetik konumlan›fllar›n sanat›n toplumsalla iliflkisini farkl›laflt›rd›¤›n›, dahas› böylesi
bir yönelim içerisinde olduklar›n› söylemek yerinde olsa da, nihayetinde muhteva
olarak neyin icras› yap›l›rsa yap›ls›n ya da ne amaç edinilirse edinilsin, toplumsal ya-
flam›n içerisinde bir insan üretimi olarak icra edilmifl her fleyin toplumsall›¤›n›n kaç›n›lmaz
oldu¤unu söylemek, fazla abart›l› bir tespit olmasa gerektir. 

Bütün sanat biçimlerinde oldu¤u gibi “edebiyat da toplumsuz olmaz”, daha
do¤ru bir ifade ile olamaz. Zira edebiyat da di¤er bütün insan edimleri gibi kendine
özgü bir düflünce ve duyumsama biçimi olarak tarihsel yaflam içerisinde ortaya ç›kar.
Dolay›s›yla edebiyat tarihi kavimlerin, toplumlar›n, kültürlerin ve nihayetinde insan-
l›¤›n gerçek tarihi ile çok s›k›  flekilde iç içedir (Kuhn, 2002, 40).  Bu durum, edebiya-
t›n insan yaflam›n›, dilin imkanlar› ile anlama, yorumlama ve dahas› sabitleme niteli-
¤i ile do¤rudan ilintilidir. Edebiyat›n birincil hedefinin insan›n kendi iç ve d›fl dünya-
s›n›n birbirleriyle karfl›laflmas›n›n do¤urdu¤u elektiriklenmenin yeniden üretimine
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yönelik oldu¤unu kabul eder; buna paralel olarak d›fl dünyan›n yan› s›ra iç alemin in-
flas›ndaki toplumsal katk›y› da göz önünde bulundurursak; edebiyat›n hayat ve top-
lumla olan kopmaz ba¤lar›n› daha kolay anlam›fl oluruz. Ayr›ca bir yaz› etkinli¤i ola-
rak edebiyat özde arzular dünyas›n› ele alsa da (Lefebvre, 1998, 10), arzular›n toplum-
sal yaflamla olan ilintisi nedeniyle, onun toplumsall›¤›n› (ya da gündelikli¤ini) d›fla-
r›da b›rakan bir durum de¤ildir. Öyle ki, toplumsal olan her fley tarihsel olma niteli-
¤inden dolay› de¤iflerek, dönüflerek ve hatta yok olarak kendini duyumsat›rken, ede-
biyat dilsel bir sabitlemeyle toplumsala bir ak›flkanl›k, süreklilik kazand›r›r. Edebiyat
sürekli bir yeniden üretim olmas›yla, kurgusal zaman ve uzamlar içerisinde yaflam›n
havzas› olan toplumsal› da durmadan üretir asl›nda. Bu yüzdendir ki edebiyat› anla-
man›n en iyi yolu, onun tarihsellik içerisindeki dikey derinli¤ini iyi saptamaktan geç-
mektedir (Kuhn, 2002, 49).

Kimilerine göre genelde sanat özelde ise edebiyat, hayat›n temsili, yans›t›lma-
s› ya da öykünmesi iken, kimilerine göre de yine sanat ve edebiyat hayattan bir kaç›fl-
t›r. Hayat›n bir ideallefltirilmesi ya da yaln›zca hayat›n bir yan›lsamas›d›r. ‹ster haya-
t›n ayd›nlat›lmas› ister gerçekli¤in yeniden yarat›lmas› (Randall, 1999, 77-78) olarak
okunsun, bu iki uç aras›ndaki ton farkl›l›klar› aras›nda sal›nan sanat ya da edebiyat,
kendine dair bu ve benzeri estetik yarg›lar›n hiç biriyle tek bafl›na aç›klanamaz, aç›k-
lanmamal›d›r. Bütünlüklü bir okuman›n zorunlu olarak bizi götürece¤i yer, sanat ve
edebiyat›n anlam içeriklerinin bireyin ve toplumun karfl›l›kl› etkileflimlerine kaç›n›l-
maz bir biçimde maruz kald›¤›d›r. Sanatla iliflkisi ba¤lam›nda icrac› ya da al›mlay›c›
konumda olan herkesin kaç›n›lmaz toplumsall›¤› sebebiyledir ki -sanat ve edebiyat
kendine özgü bir okumayla ele al›nd›¤›nda- en uç düzeyde soyut sanat eserlerinin bi-
le, befleri haf›zan›n maddilefltirilmesi ya da tarihsel an›msamas› (Kuhn, 2002, 43) ola-
rak okunmas› kaç›n›lmazd›r. fiimdi olan› hiç kaybolmamak üzere muhafaza etmek,
flimdiyi yeniden üretime aç›k bir biçimde sabitlemek, yok olmaktan en az›ndan kur-
gusal düzeyde kurtarmak, sanat ve edebiyat›n kendi dil (yaz›, ses, renk vs.) imkanla-
r› içinde sakl›d›r. Dolay›s›yla toplumlar maddi kültürleri oluflturan bütün unsurlar›
ile yok olsalar da, sanat›n imkanlar› (örne¤in edebiyat aç›s›ndan yaz›l› dil) ile sabit-
lenmeler sürekli bir nitelik arz eder. 

Edebiyat›n toplumsal niteli¤i aflikar k›l›nd›¤›nda, onun toplumsala özgü bir
y›¤›n de¤er, eylem ve kurum taraf›ndan etkilendi¤i ve biçimlendirildi¤i; en az bir o
kadar da, edebiyat›n topluma ait de¤erleri, eylemleri, kurumlar› etkiledi¤i ve bu kar-
fl›l›kl› etkileflimin süre gelen bir nitelik arz etti¤i de kabul  edilecektir. Bir toplumun
kültürel yap›s›n› oluflturan, dini, ideolojik, siyasal, ekonomik, sosyal ve benzeri un-
surlar›n kendi iç etkileflimleri ile birlikte sanat ve edebiyatla da etkileflim içinde ol-
duklar›, bu yüzden sanat ile toplum aras›nda cereyan eden iliflkinin dinamik bir sü-
reci iflaret etti¤ini bilmek, nihai noktada son derece önemlidir. Bu dinamik süreç, sa-
nat ve edebiyat›n yaflamla olan ba¤›n›, dolay›s›yla toplumsall›¤›n› iflaret etmektedir.  

Bu ba¤lamda olmak kayd›yla sanat/edebiyat ile siyaset aras›ndaki iliflkinin ni-
teli¤ini bilmek hem sanat/edebiyat›n özüne dair sahih bir bilgiyi elde etmeyi hem de
bütün insani etkinliklerin anlafl›lmas›ndaki toplum bilimsel perspektifin gereklili¤ine
vurgu yapmay› temin noktas›nda önemlidir. Sanat/edebiyat ve siyaset di¤er bir çok
kültürel üretim gibi toplumsal›n s›n›rlar› içerisinde icra edilmekle, toplumsal›n için-
de sakl› duran bütün de¤iflken dinamiklerden az ya da çok etkilenmeye ve yine bir o
kadar da kendi d›fllar›ndaki toplumsal dinamikleri etkilemeye mecburdurlar. Bu du-
rum zorunlu olarak etkileflimlerini de beraberinde getirir. Bu etkileflimin içeri¤ine yö-
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nelik bütün yorum denemelerinin öne ç›kard›¤› ya da arkada b›rakmay› ye¤ledi¤i ba-
z› noktalar muhakkak ki vard›r. Örne¤in, sanat felsefesi içerisinde önemli sacayakla-
r›ndan birini oluflturan idealist yaklafl›ma göre, sanat ile siyaset tamamen farkl› özde-
dirler ve bu yüzden de çok de¤iflik ifllevleri yerine getirmek zorundad›rlar. ‹dealist-
ler, siyasetin zamansal› ve geçiciyi konu edindi¤ini, buna karfl›l›k sanat›n da sonu ol-
mayan› ve evrensel ba¤lamda insani olan› konu edindi¤ini ileri sürerler ki, bu durum
da onlar› birbiriyle ba¤daflmaz, hatta birbirine düflman iki alan flekline sokar.  Ziss’in
(Ziss, 1984, 58) aktard›¤›na göre, ünlü ‹talyan estetikçisi Bendetto Croce, sanatta, pra-
ti¤in her türlü alan›n›n etkisinden uzak, tam anlam›yla özerk bir etkinlik görmek kay-
g›s›yla, siyasete ba¤l› her türlü sanatsal yarat›m›; sanat›ms› (quasi art) diye niteler. Bu
yaklafl›m›n tam karfl› taraf›nda ister Kantç› ve Hegelci anlay›fl› reddeden, toplumsal-
l›k ve nesnellik kavramlar›n› devreye sokan (Oktay, Y.Y., 11) ister maddeci ya da ister
farkl› estetik anlay›fllar olsun, sanat›n birincil hedefinin bütünüyle siyasal, ideolojik,
dinsel ya da etik olmas› gerekti¤ini vurgulam›fllard›r. Sanat›n birincil hedefinin siya-
sal erkin ve ereklerin gerçeklefltirilmesi olarak belirlenmesi, sanat›n içini boflaltmak
anlam›na gelir. Bu durum yine de idealistlerin sanata iliflkin anlay›fllar›n› tek bafl›na
geçerli k›lmaz. Daha do¤rusu onlar›n sanat› yüceltmeleri esnas›nda göz ard› ettikleri-
ni bizim de görmezlikten gelmemizi hakl›laflt›rmaz.

Zira sanat/edebiyat ve siyaset, ideoloji veya din iliflkisi sanatç›n›n salt icra
noktas›ndaki hedefleri ile s›n›rl› bir durum de¤ildir. Sanat üretimini bütünüyle este-
tik kayg›larla ifa etmifl her sanatç›n›n, sanat eseri üretimi an›na kadar edindi¤i de¤er
ve tutumlar›n›n hepsi, ürünün kendisine kaç›n›lmaz bir biçimde yans›r. Sanat/edebi-
yat eseri, siyasal ya da ideolojik bir söylemi siyasal argümanlara indirgemek demek
de¤ildir. Bu tamam›yla estetik de¤er ve be¤eni ölçütlerine ba¤l› kal›narak gerçeklefl-
tirilebilir. ‹kincisi sanat/edebiyat ve siyaset iliflkisi sanat üretiminin gerçekleflti¤i top-
lumsal gerçeklik ba¤lam›nda de¤erlendirilmelidir. Çünkü sanat/edebiyat eseri üze-
rinden siyaset üretmek, olay›n bir yönü iken, siyasetin sanat üretimi üzerinde olum-
lu ya da olumsuz etkide bulunmas›, baflka bir yönüdür. Ve iliflki böylesi bir perspek-
tifi zorunlu k›lmaktad›r. 

Öte yandan siyasetin gündelik hayat içerisinde her bireyin (bu arada tabii ki
sanatç›n›n veya sanat al›mlay›c›s›n›n) yaflam›nda artan yeri, gerçekte sanat/edebiyat-
la siyaset aras›ndaki iliflkiyi daha da güçlü bir flekilde kurmaktad›r. Bu iliflkiyi yads›-
mak ve siyaset karfl›s›nda sanat/edebiyat›n ba¤›ms›zl›¤›n› övüp, yersiz bir yüceltme
içine girmek sanat/edebiyat›n do¤as›n› bilememek ve onun di¤er kültürel ö¤elerle
iliflkisini görememek ile efl anlaml›d›r. Kald› ki, estetik de¤er yarg›lar›na ba¤l› kalarak
–ki bu her türlü basitlefltirme giriflimine karfl› bir uyar›d›r- ama yaflamla s›k› bir iliflki
içinde olan sanat/edebiyat eserlerinin sanat/edebiyat tarihinde kendilerine daha sa¤-
lam bir yer edindikleri inkâr edilemez bir gerçektir.  Sanat/edebiyat ile siyaset aras›n-
daki iliflkinin zorunlulu¤u biraz da sanatç›n›n tamamlanmam›fl bir taslak gözüyle
bakt›¤› dünyay›, kendince tamamlayabilmek amac›yla ald›¤› tav›rda; bir baflka deyifl-
le dünyada olup bitenler karfl›s›ndaki duruflunda gizlidir. Çünkü bu tav›r ya da du-
rufl sanatç›n›n siyasili¤inden (ideolojikli¤inden, dindarl›¤›ndan vs.), baflka bir fley de-
¤ildir (Cemal, 2000, 63). Sanat/edebiyat›n toplumsall›¤›n› ve hayatili¤ini siyaset ba¤-
lam›nda anmak onun baflka kavramlar ekseninde anlafl›lmas› ile do¤rudan ilintilidir.
Bu kavramlar›n bafl›nda elbette ki ideoloji, iktidar ve devrim gelir.
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SSaannaatt//eeddeebbiiyyaatt  vvee  ‹‹ddeeoolloojjii  KKaarrflfl››ttll››¤¤››nnaa  ZZoorruunnlluulluukkllaarr  EEkksseenniinnddee  BBaakkmmaakk

Sosyal bilimlerin farkl› anlamlara gelen kavramlar›ndan biri olan ideoloji, bir
s›n›f›n ya da baflka bir toplumsal grubun resmiyet kazanm›fl, bilinçli inan›fllar› (Willi-
ams, 1993, 25)  olarak tan›mlanabilir. ‹deoloji, bir kuram olarak basitçe, gerekirse in-
sanlar›n inanç ve düflüncelerinin gündelik yaflam ve varolufllar›n›n maddi koflullar›
ile sistemli bir ba¤lant› içinde oldu¤unu varsayar (Wolff, 2000, 52). ‹deolojiyi bir bilinç
sistemati¤i olarak yaflam› düzenlemenin, yönetip yönlendirmenin, de¤ifltirme ve dö-
nüfltürmenin bir arac› sayarken, onu gerçek iliflkilerin bir sistemiymifl gibi sunman›n,
ideolojinin özüne dair bir yan›lsamaya neden olabilece¤ini bilmek gerekir. Nitekim
Althusser (Swingewood, 1996, 128), ideolojiyi bireylerin varl›¤›n› düzenleyen gerçek
iliflkilerin sistemi olarak de¤il, bu bireylerin içinde yaflad›klar› iliflkilere dair hayali ilifl-
kiler olarak tan›mlar.

Hayali ya da simgesel (sembolik) iliflkiler örüntüsü olan ideoloji ile kültürel
üretimler aras›nda s›k› bir ba¤›n bulundu¤u ise kuflku götürmez bir durumdur. Zira
kültürel üretimin merkezinde bulunan bireyin inan›fllar›n›, önemsediklerini, arkada
b›rakt›klar›n›, k›sacas› seçimlerini, onlar›n iflleyiflini ve iç iliflkilerini, hatta çeliflkileri-
ni belirleyen dolays›z bir ba¤d›r ideoloji. Kültürün bir ürünü olarak yine kültürün be-
lirleyici unsuru olma niteli¤iyle, bütün kültürel kodlamalara ve nüanslara nüfuz ede-
bilme yetene¤iyle ideolojinin, kültürel bütün ürünlerle olan içiçeli¤ini anlamak ve bu-
nu anlafl›l›r k›lmak önemlidir. Burada ideolojiyi “yanl›fl bilinç” ve “toplumsal iliflkile-
re ait bir yan›lsama” tek biçimlili¤i içinde anlamad›¤›m›z›, en genifl anlam›yla, birey-
lerin tutum ve davran›fllar›n› belirleyen inanç, bilinç, bilgi ve de¤erlerin toplam›, kül-
türel kurumlar ve kültürel üretimler olarak ald›¤›m›z› vurgulamak mecburiyetinde-
yiz. Tek biçimli bir aç›klaman›n ideolojiyi ikincil bir konuma iterek onun toplumsal
yerinde gerçek d›fl› bir daraltmaya gitti¤ini, onun alabildi¤ine genifl bir yelpazede se-
yir halinde oldu¤unu, her tür kültürel üretime s›zma yetene¤i oldu¤unu, hatta onun
karfl›s›nda konumlanman›n bile ideolojik içerikli oldu¤unu gözden kaç›r›r. Bundan
dolay›d›r ki, “sanat›n ideolojik olmad›¤› düflüncesi alabildi¤ine ideolojiktir” (Oktay,
Y.Y., 55).

Bütün kültürel üretimler gibi sanat/edebiyat da ideolojik geçirgenli¤e, yani et-
kiye aç›kt›r. Bu sanat/edebiyat›n öznesinin her türlü etkiye aç›k olmas›ndan kaynak-
l› bir durumdur. Sanatsal/edebi üretimde bulunan özne, toplumsal hayat içerisinde-
ki bütün insanlar gibi bir tak›m de¤er, bilgi, bilinç ve inanç ile infla edilir. Sanat-
sal/edebi üretim an›nda sanatç› kendini oluflturan, kendini var eden bu niteliklerin-
den s›yr›larak üretimde bulunamaz. Aksine üretiminin temel tetikleyicisi, besleyicisi
bu donan›mlard›r. Sanat/edebiyat eserini bu temel donan›mlar›yla oluflturan sanatç›-
n›n ortaya koydu¤u ürünün, sanatç›n›n sahip oldu¤u de¤erlerden, bilgilerden, inanç-
lardan ve bilinçten ba¤›ms›z olmas› beklenemez. Zira bu eflyan›n tabiat›na ayk›r› bir
durumdur. Sanatç›n›n içinde yaflad›¤› en genifl anlam›yla toplumsal çevrenin bir yan-
s›mas› olmas› sanat/edebiyat eserini de zorunlu olarak toplumsall›¤›n etkilerine aç›k,
tarihsel bir ürün haline getirir. Asl›nda böylelikle sanat/edebiyat, her durumda ide-
olojik bir etkinlik olmaktad›r.  

Sanatç› bilerek ya da bilmeyerek, kendi varl›¤›na damgas›n› vuran dünya gö-
rüflünü ya da inanç evrenini yap›tlar›na tafl›r. Bu durum estetikle ideolojinin çift yön-
lü etkilefliminin görüntüsünü oluflturur. ‹kinci önemli bir nokta da sanat/edebiyat
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eseri al›mlay›c›s›n›n da ayn› düzeyde ideolojik bir konum içinde sanat/edebiyat ese-
rini yorumlayabilece¤idir. Yani sanatç›n›n toplumsal ve tarihsel kiflili¤i oran›nda, sa-
nat/edebiyat eserinin muhatab› da toplumsal ve tarihsel bir kiflili¤e sahiptir. Sa-
nat/edebiyat eserinin al›mlay›c›s›n›n sanat/edebiyat eseriyle karfl›laflmas›n›n berabe-
rinde getirece¤i yorumun içerdi¤i ideolojik hava gözden kaç›r›lacak bir fley de¤ildir.
Çünkü sanat/edebiyat al›mlay›c›s›n› sanat/edebiyat eserine yönelten ve anlam› yeni-
den kurmas›n› sa¤layan mekanizma, sanat/edebiyat al›mlay›c›s›n›n ideolojisi ve top-
lum içindeki yeridir (Wolff, 2000, 112). Örne¤in  Skinner’in Lorenzetti’ye ait freskola-
r›n orta bölümünü yorumlarken onlar› hümanizm öncesi ideolojinin bir ifadesi olarak
görmesi (Skinner, 1999, 72), Skinner’in kendi toplumsal ve ideolojik tutumunun bir
d›flavurumu olmad›¤›n› söylemek kolay de¤ildir. Buradan anlafl›ld›¤› kadar›yla sa-
nat/edebiyat her biçimde ideolojiyle iç içedir. Ama bu durum sanatç›n›n sanat/ede-
biyat eserini bir siyasal bildirgeye indirgemesi, en hafif ifadeyle dönüfltürmesini hak-
l›laflt›rmaz. Sanat/edebiyat›n egemen ideolojinin arzulad›¤› biçimde konumlanmas›,
onun özerk kimli¤ini bozarak iç dinamizmini ve yarat›c›l›¤›n› ilga etmesine ve bir pa-
yandaya dönüflmesine sebep olur. Zaten böylesi bir fleyin vuku buldu¤u yerde sa-
nat/edebiyat›n, en temel nitelikleriyle oradan uzaklaflt›¤›na tereddütsüz inan›labilir.
Çünkü sanat/edebiyat, ustaca boyanm›fl bir ideoloji de¤ildir; siyasal anlam yap›t›n
dokusunda bulunur ve ondan önce asla gelemez; ayr›ca kendisini orada özerk bir bi-
çimde de gösteremez (Ziss, 1984, 62). Sanat/edebiyat estetik/edebi de¤er ve be¤eni
ölçütleri dahilinde olas› her deneyimin, duygunun, tepkinin, inanc›n vs. kendine öz-
gü ifade biçimidir. ‹nsani olan hiçbir fleyi d›fllamadan, insan›n di¤er ifade imkânlar›-
n›n d›fl›nda ve ötesinde bir fley olmakla ayr›cal›kl› bir konumdad›r sanat/edebiyat. Bu
yüzden ideolojinin, ideolojik öznenin ve nesnenin dümdüz bakt›¤› ve yöneldi¤i alan-
lara, sanatç› ve sanatsal ürün tersten (fiimflek, 2000, 262), üstten, en imkans›z yerden
bakmay› dener. Bu nedenle “ideoloji, sanat/edebiyat ürününde saf haliyle ortaya ç›k-
maz; edilgen bir niteli¤e sahiptir. Sanat/edebiyat ürünü, ideolojiyi, kural ve gelenek-
lerle uyumlu bir biçimde, estetik bir veçhe alt›nda yeniden üretmektedir” (Wolff,
2000, 65-66). 

Sanat/edebiyat ve ideoloji ikilemi ele al›n›rken ideolojinin hiçbir biçimde sa-
nat/edebiyat üzerinde etkisi olmad›¤› argüman›ndan hareket edildi¤inde bu, sanat-
ç›n›n kendisini, üretiminin gerçek anlamlar›n› ve iliflkilerin ilk anlamlar›n› ›skalama-
s› anlam›na gelir. Ama bu, iliflkinin kaç›n›lmazl›¤› fark edilip de karfl› konumlan›fl ide-
olojinin sanat/edebiyat üzerindeki buyurgan tavr› için olacaksa, sanat/edebiyat›n
kendi do¤as›na olan ba¤l›l›¤›n› göstermesi anlam›ndad›r. Örne¤in Althusser’in
D‹A’lar›ndan biri de kültürel D‹A’lar içindeki sanatsa ve bu sanat ideoloji kullanarak
ifllerlik (Althusser; 1994, 35) kazan›yorsa, sanat›n buradaki konumland›r›l›fl› tedirgin-
lik vericidir. ‹deolojinin hizmetine do¤rudan koflulmufl sanat/edebiyat, hakikat ile
iliflki düzlemini kaybetme tehlikesi ile karfl› karfl›yad›r. Çünkü ideoloji tek biçimlili-
¤in dayat›lmas›, oraya demir at›lmas› anlam›nda  iken, sanat/edebiyat farkl›l›klar›n
imkân›na dair özgürlefltirici bir vurgudur. 

Wolff’a göre ideoloji, sanat/edebiyat ürününde basitçe yans›yan bir fley de¤il-
dir. Bunun nedeni, sadece farkl› toplumsal geliflmelerin bir araya gelmesiyle olufltu-
rulan bir fley olmas› de¤il, ayn› zamanda içinde üretildi¤i simgeleme biçimi taraf›n-
dan dönüfltürülmesindendir (Wolff, 2000, 67). Bu nedenledir ki, ideolojinin sa-
nat/edebiyat eserindeki mevcudiyeti sanat/edebiyata ra¤men olmaktan ç›kar›ld›¤›nda,
daha do¤ru bir ifade ile, sanat/edebiyat eseri ideolojik söylemin dolays›z bir biçimde
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kuruldu¤u ve sürdürüldü¤ü bir araç k›l›nd›¤›nda, ideoloji sanat/edebiyat› içten içe
yok etmeye bafllam›fl demektir. Sanatç›n›n ontolojik konumlan›fl› ya da kuruluflu, es-
tetik sabitelere ba¤l›l›¤› içermesi anlam›nda ise ve bu da sanat/edebiyat›n ideolojikli-
¤ini içermesi demekse her fley kendi imkanlar› ve ola¤anl›¤› içinde vuku buluyor de-
mektir.

MMuukktteeddiirr  kkiimm??  SSaannaatt//EEddeebbiiyyaatt  mm››,,  ‹‹kkttiiddaarr  mm››??

Sanat/edebiyat›n ideolojiyle olan çift yönlü iliflkisinin derinli¤ine anlafl›labil-
mesi için  ele al›nmas› gereken kavramlardan biri de iktidard›r. ‹ktidar olgusu, ilk el-
den siyaset biliminin s›n›rlar›na hapsedilebilecekmifl vehmini uyand›rsa da, üzerine
yap›lan derinlikli çal›flmalar›n da gösterdi¤i gibi iktidar, toplumsal›n en aç›k göster-
gelerinden biri ve en mahrem ayr›nt›lar›na kadar her yerdedir. Dolay›s›yla, toplum-
sal yap›n›n ve iliflkilerinin belirleyici temel ö¤elerinden biri olma niteli¤i ile iktidar,
her toplumsal ve kültürel olgunun ele al›n›fl›nda kendini zorunlu bir biçimde dayat›r.
Kültürün ana ö¤elerinden biri olan sanat/edebiyat›n üretiminden tüketim aflamas›na,
estetik özne ile estetik nesnenin konumland›r›l›fl›ndan, iliflkilendirilifllerine kadar bir
çok fley üzerinde etkindir. 

Bir toplumsal s›n›f›n ideolojik ve ekonomik üstünlü¤ü anlam›ndaki iktidar,
Gramsci’den mülhemdir (Wolff, 2000, 79). fieyleri aç›kça veya üstü kapal› olarak, ol-
du¤u gibi kabul ettirme yönünde bir bask› olarak ele al›nabilecek olan iktidar, yine de
önceden belirlenmifl sabit görevlerle donat›lm›fl kurumsal yap›lar bloku ya da tavan-
dan tabana emirlerin uyguland›¤›  bir mekanizmalar toplulu¤u olarak de¤il de, tüm
mekânlara yay›lm›fl toplumsal iliflkiler a¤› olarak alg›lanmal›d›r (Canclini, 1999, 141).
Bu yüzden de tek merkezden üretilen, s›n›rl› say›da iliflkiyi kapsayan sosyolojik bir
olgu de¤ildir iktidar. “‹ktidar normallefltirmedir ve bu mekanizmay› istikrarl› bir bi-
çimde ortaya ç›karan, dolay›s›yla da normalle anormal, sa¤l›kl›yla patolojik, izin ve-
rilenle yasaklanan, merkezi olanla marjinal olan aras›nda giderek daha çok ayr›m ya-
p›lmas›n› sa¤layan, toplumun bütünüdür. ‹ktidar kürsüden at›lan bir nutuk de¤ildir;
tüm kurumlarda özerk bir biçimde üretilen ve egemen iradeye ne kadar az, nesnel
gözlem, hatta bilime de ne kadar çok baflvurursa o kadar etkili olan bir sözceler bü-
tünüdür.” (Touraine, 2002, 187) K›sacas› Foucault’un tüm toplumsal iliflkilerde belir-
leyici bir güç olgusu olarak  gördü¤ü iktidar (Atiker, 1998, 80),  kendi güçlerini, zen-
ginliklerini ve statülerini ebedilefltirmeye, kendi inançlar›n› ve de¤erlerini topluma
mâl etmeye çal›flan mekanizman›n bizzat kendisidir. Böylelikle varl›¤›n do¤al bir par-
ças› olmaya endekslenmifl olan iktidar;  d›fl›ndakini, ötekini, alternatiflerini ütopik,
yanl›fl ve hatta imkans›z olarak de¤erlendirerek kendi yerini daimi bir güvenceye al›r. 

Sanat/edebiyat ve iktidar iliflkisi gündeme tafl›nd›¤›nda olay›n ele al›n›fl biçi-
mini belirleyecek iki temel yaklafl›m›n olmas› gerekir. Birincisi sanat/edebiyat›n ken-
di d›fl›nda varolan bütün iktidar biçimleri karfl›s›ndaki konumlan›fl›na dair tutumu-
dur. Bu tutum da kendi içinde z›t iki temel yönelimi ihtiva eder. Bunlardan birincisi
sanat/edebiyat›n özgürlefltirici dinami¤i ve imkânlar›yla; buyurgan, s›n›rlayan, hap-
seden iktidar›n karfl›s›nda bir direnme mevzii oluflturmas›d›r. Bu tutumun tam karfl›-
s›nda olan ise iktidar›n gücü karfl›s›nda büyülenmifl bir görüntü çizerek, ona karfl› ol-
man›n getirece¤i zahmete ve yo¤un gayrete katlanmak yerine, ona teslim olarak,
onun gösterdi¤i istikâmeti hedef edinmenin kolayc›l›¤›na s›¤›nan itaatkâr ve teslimi-
yetçi tav›rd›r. 
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Bu iliflkinin ikinci önemli yönü sanat/edebiyat›n bizzat kendisinin bir iktidar
oda¤› olma iddias›nda bulunmas›d›r. Daha do¤rusu her üretici faaliyetin içerisinde
olan dinamiklerin bir benzerini ya da daha yo¤ununu içinde bar›nd›ran sanat/edebi-
yat, bu  dinamikleri lehte ve aleyhte kullanma tercihini aleyhte kullanmak yönünde
gösterdi¤inde ortaya ç›kan durumdur. Sanat/edebiyat çarp›t›lm›fl niyetlerle kendi di-
namik, etkileyici, simgesel, söylem oluflturucu niteliklerini kendi iktidar›n› ihdas et-
me noktas›nda kullanabilir. Kendi iktidar›n›n fark›na varan sanat/edebiyat, di¤er ik-
tidar biçimleriyle iliflkisini kendi iktidar›n›n hacmiyle s›n›rlayabilir ve kendisini di¤er
iktidarlar›n aç›klar›n› kollayan bir f›rsatç›ya dönüfltürebilir. Sanat/edebiyat›n içinde
oluflacak iktidar›n en tehlikeli yanlar›ndan biri, oluflturdu¤u bu iktidar› yine sa-
nat/edebiyat›n ve sanat/edebiyat çevrelerinin üzerine döndürmesidir.   

Bu temel çerçeve içerisinde iktidar›n nas›l üretilip infla edildi¤ini ve hayatiye-
tini nas›l korudu¤unu anlamak ve çözümlemek, insanlar aras›ndaki etkileflimin ve
iletiflimin kuruldu¤u ortamlara dikkatlerimizi yöneltmekle mümkün olacakt›r. ‹kti-
dar öncelikli olarak insanlar›n zihinsel etkinlikleri arac›l›¤›yla ifllerlik kazan›r. Bu yüz-
den de iktidar, insanlar›n zihinleri üzerinde birincil etkiye sahip kültürel ö¤elerden
olan enformasyon kanallar›n› kontrol alt›nda bulundurur. ‹ktidar, toplumun maddi
tüm pratiklerine iliflkin bir kavramd›r; ancak söylemsel olan içinde eklemlenir ve ye-
niden üretilir. Söylem ise pek çok durumda gazeteciler, yazarlar, sanatç›lar, yönet-
menler, akademisyenler gibi sembolik seçkinler taraf›ndan denetlenir (‹nal, 1999, 115).
Söylem üretimi, bütün toplumsal yap›larda söylemin üreticileri için güç yarat›r. Bu
konumda önemli olan üretilen söylemin do¤rulu¤u ve meflruluk zemininde olup ol-
mamas› de¤ildir. Zaten söylem kendini bir kez tesis etti¤inde, beraberinde kendi mefl-
rulu¤unu da getirmektedir. Söylem üretebilme yetene¤i yani iktidar kendi süreklili-
¤ini sadece güç kullan›m›na endekslemez; beraberinde kendi gücü karfl›s›nda r›za
gösterenleri de görmek ister. Bu yönde r›zay› temin etmede manevi kültürel ö¤elerin
bütününden yararlan›r. Çünkü toplumun r›zas› üretilen bir fleydir. Bu elbette sanat›n
ve edebiyat›n, r›zan›n gerçeklefltirilmesindeki önemine dikkat çeken bir durumdur.
Sanat/edebiyat cemaati  r›zan›n bütün toplumda yayg›nlaflmas›n› temin eder, edebi-
lir. Kendi raz›l›¤› dünyevi taleplerinden ve korkular›ndan kaynakl› olabilir. Sa-
nat/edebiyat tarihinde bunun bir çok örne¤ine rastlanabilir. Örne¤in, H. ‹nalc›k fiair
ve Patron’da Osmanl› patrimonyal devlet yap›s›n›n bilgin ve sanatkârlar› dünyevi-
lik(inam) alabilmek için nas›l saraya ve rical-i devlete ba¤›ml› hale getirdi¤ini, sanat-
kar›n padiflah karfl›s›nda nas›l kul k›l›nd›¤›n› ya da oldu¤unu ayr›nt›lar› ile gösterir
(‹nalc›k, 2003, 12-17). 

Said’in Eagleton’dan aktard›¤› gibi sanat ve edebiyat›n ideolojik yeniden üretim
amac›yla hangi biçimlerde kullan›laca¤›na egemen s›n›f karar verir (Said, 2000, 107).
‹deolojk yeniden üretimin üzerinden gerçekleflece¤i bütün sanatsal/edebi metinler
bünyelerinde söylem bar›nd›r›rlar ve bu söylemlerin oluflmas›n›n kendine göre sis-
temleri vard›r. Söylemin inflas› rastlant›sal bir süreç de¤ildir. Söylemin yaz›l› metinle-
re dönüfltürülmesinin, denetleme imkânlar› aç›s›ndan önemi vard›r. Ayr›ca yaz›n›n
söylem aç›s›ndan bir di¤er önemi, kal›c›l›¤›ndan kaynakl› bir fleydir. “Sözün uçup gi-
den hercaili¤ine karfl›n yaz›n›n kal›c› bir ciddili¤i, inand›r›c›l›¤› vard›r. Ciddi diye bil-
di¤imiz tüm büyük toplumsal olgular›n s›rtlar›n› böyle sa¤lam bir iletiflim arac›na da-
yamalar› bir rastlant› olmasa gerek. Bir yanda bilimsel ve pratik bilgi, öte yanda tek
tanr›l› dinlere uzanan büyük bir yelpaze hep inand›r›c›l›¤›n›, kal›c›l›¤›n› ve evrensel-
li¤ini yaz›da ar›yor. Tabii bu arada ideolojileri de unutmamak gerek.” (Özkök, 1982,
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42) Said’in Foucault’yu anlat›rken aktard›¤› gibi metin bir iktidar a¤›n›n parças›d›r ve
bu a¤›n ald›¤› metinsel biçim de metinsellik ve bilgi ard›ndaki iktidar›n kasten bula-
n›klaflt›r›lmas›d›r (Said, 2000, 196).

Bunlar›n aksine Scott’un “gruplar›n iktidar›n ürkütücü bak›fllar›ndan uzakta
toplanabildikleri sahne arkas›nda, hiç de uyumlu olmayan bir politik kültür olanak-
l›d›r” (Scott, 1995, 44) ifadesinin ça¤r›fl›mlar›n› ele ald›¤›m›zda, salt siyasal tutumlar›
de¤il estetik üretimleri de kapsayan kültürel faaliyetleri düflünmek daha yerinde olur.
Çünkü sanat/edebiyat›n, egemen sisteme ya da iktidara karfl› direnme alanlar›ndan
biri oldu¤unu düflünürsek, her sanatsal/edebi öneri, elbette yarat›lm›fl bir direnme
biçimidir (Akay, Zeytino¤lu, 1998, 117). Foucaultcu bu direnmede tersinden yine ikti-
dar›n muhkemli¤ini getirir. Sanat/edebiyat bu niteli¤i ile insan›n üzerinde olan ikti-
dara karfl›t tutum tak›narak asl›nda insan›n yan›nda durmay› ve onu desteklemeyi
tercih etmifl olur.

Yukar›da da ifade etti¤imiz gibi bu durum da tek biçimli de¤ildir. Nitekim yi-
ne Said’in Nietzsche’den aktard›¤› üzere metinler, demokratik mübadele olgular› de-
¤il iktidar olgular›d›r temelde. Yazar otoritesini de içine al›nca ve iktidar› sürdürme-
yi amaçlad›¤› için metinler dikkatleri dünyadan uzaklaflt›r›p kendi üzerlerine çeker-
ler (Said, 2000, 136). Yani dikkatleri çektikleri yer kendi iktidarlar›d›r. Her metnin ger-
çeklik üzerinde bir tak›m iddialar› ve talepleri olmas› da metnin iktidar› içerebilece-
¤ine yönelik bir kan›t niteli¤indedir. Sanat ve edebiyat›n kendi iktidarlar›n› onayla-
malar›n›n ve sa¤lamlaflt›rmalar›n›n bir yolu da edebiyat kanonlar›n›n baz› metinlerin
otoritesini pekifltirmeleridir. Böylelikle edebiyat kanonu bir üretimin olup olmad›¤›n›
belirleyebilme yetkisini elinde bulundurur. Ayr›ca üretimlerin toplumsal tarihsel pra-
tiklerini, infla ve iliflki süreçlerine yayarak temin eder. Edebiyat kanonun bu fonksiyo-
nel tan›m› edebiyat kanonunu oluflturan dehalar› ziyadesiyle önemli k›lar. Bu da ka-
nonun potansiyel iktidar›n› iflaret eden bir durumdur.  

SSaannaatt//EEddeebbiiyyaatt  vvee  DDeevvrriimm

Sanat/edebiyat›n siyasal argümanlar eflli¤inde konuflulmas›, onlarla olan ilifl-
kilerinin anlafl›lmaya çal›fl›lmas›, sanat/edebiyatla do¤rudan do¤rudan ilgili olan si-
yasal kavramlar›n içeriklerinin iyi anlafl›lmas› ile mümkündür. ‹deoloji ve iktidar›n
di¤er bir yaflamsal üretimle ya da disiplinle olan iliflkisi farkl› içeriklerle de olsa sa-
nat/edebiyat alan›nda vuku bulmas›na benzer, sanat›n devrim kavram›yla da iliflki-
lendirilmesi keyfiyetten kaynakl› bir durum de¤ildir. Aksine toplumsal içerikli kav-
ramlar›n iliflkilerini ya da kesiflmelerini ifade eden bir zorunluluktur. Toplumsal ya-
p›n›n dinamizmini karfl›layan de¤iflme kavram›n›n öznel bir anlamland›r›lmas›n› içe-
ren devrim, toplumsal de¤iflimin en köklü biçimini yans›t›r.

Sözlük anlam›yla bir grubun yönetime karfl› ayaklanarak iktidar› ele geçirme-
si ve bunun sonucunda bir devletin siyasal ve sosyal yap›s›nda oluflan ani ve fliddet-
li de¤ifliklikleri ifade eden devrim, bir toplumda bireylerin yaflam›nda kal›c› ve önem-
li bir etkisi olan ekonomik, ahlaki ve kültürel alandaki ani de¤ifliklikleri de içerir. Ki-
mi zaman ihtilâl kavram›yla efl anlaml› kullan›lan devrim, toplumdaki bireylerin zi-
hinsel de¤ifliklerinin ard›ndan oluflan taleplerin bir neticesi olarak görülür. E¤er dev-
rim insanlar›n düflünme  tarz›n›n de¤iflmesiyle oluflan bir toplumsal hareketlilikse, in-
sanlar›n düflünme tarzlar› üzerinde belirleyici etkisi olan kültürel etkinliklerin en
önemlilerinden bir tanesi de sanat/edebiyatt›r. Sanat/edebiyat›n siyaset ya da din gi-
bi insanlar›n düflünme ve dolay›s›yla yaflam tarzlar› üzerine do¤rudan bir müdahale-
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sinin olmamas›n›n en temel nedeni, onun kendi konumunu belirleyiflinde gizlidir. Sa-
nat/edebiyat, gerçeklikle karfl›laflman›n ilk görüntüsü de¤ildir. ‹lk elden öne ç›kan›n
ard›llar›n›, yani ç›plak gözle görülmesi güç olan›n aflk›n bir yetiyle ele al›nmas›d›r.
Gerçeklikle böylesi bir temas, gerçeklikten büsbütün bir kopuflu ya da inkâr› içermez.
Aksine estetik alg›laman›n gerçeklik üzerine dönen ve onu etkileyen çok güçlü ama
di¤er disiplinlerden büsbütün farkl› bir üslubu vard›r. 

Anlafl›ld›¤› üzere sanat/edebiyat kaç›n›lmaz olarak devrimle de ilintili bir
kavramd›r. ‹kisinin bulufltu¤u nokta Marcuse’nin ifadesiyle dünyan›n de¤ifltirilmesi,
özgürlefltirilmesidir (Marcuse, 1998, 94). Yine de ikisi aras›ndaki iliflki tek yönlü de-
¤ildir. Yani sanat/edebiyat›n devrimle iliflkisi, ilk olarak devrimin toplumsal dina-
miklerinin sanat/edebiyatla olan iliflkisidir. Ki bu iliflki süreci içerisinde devrimci
gruplar›n sanat/edebiyat alg›lar›n›n, onlar›n sanat/edebiyattan beklentilerinin ne ol-
du¤u kadar, sanat/edebiyat›n ya da sanat/edebiyat çevrelerinin bu taleplere ya da
oluflan sürece nas›l (devrimci ya da karfl›devrimci) karfl›l›k verdikleri de olay›n baflka
bir yönüdür. Olay›n ikinci temel yönü ise bizzat sanat/edebiyat›n kendisinin devrim-
ci bir dinamik olmas›d›r. Sanat/edebiyat›n toplumsal gerçeklikleri, konumlan›fllar›
kabullenmeyip de¤ifltirme talebi gelifltirmesidir. Sanat/edebiyat›n en az›ndan özde
daima insandan yana olan tavr›, insan›n aleyhinde oluflan ve o yönde ilerleme kayde-
den durumlar› insan ve onun özgürlükleri lehinde de¤ifltirmek yönünde bir sorum-
luluk içinde olmas›n› zorunlu k›lar. Sanat/edebiyat›n bu niteli¤i uyar›c›, uyan›k bir
karfl› bellek niteli¤i ile müdahil olmay› zorunlu k›lar. Sanat/edebiyat öznesinin ve
nesnesinin varoluflsal konumlan›fllar›n› bu zeminde dillendirmeleri, insani varoluflla-
r›yla örtüflür bir nitelikte olmak zorundad›r.  

Devrimin y›k›c›l›¤› haz›r kal›plar› ve kabulleri y›kmas›, k›sacas› kökten de¤i-
flikliklere  e¤ilimli olmas› onun ne kadar zor bir ifle kalk›flt›¤›n›n iflaretidir. Devrim ke-
mikleflmifl tarihsel ve toplumsal yo¤unlu¤un aksi yönünde hareket etmekle, dahas›
onlara cephe almakla ve onlar› ters yüz etmeye kalk›flmakla, kendi gücünün de ne ka-
dar ayr›cal›kl› olmas› gerekti¤inin fark›ndad›r. Kendi gücünün ayr›cal›kl›¤›, elbette
onun dayand›¤› dönüfltürücü dinamiklerdir. Bu dönüfltürücü dinamiklerin bafl›nda,
karfl›devrimci unsurlar› devrimin yandafllar› olma yönünde de¤ifltirme ya da onlar›
yok etmesinden gelir. Devrimin haz›rlay›c›s› konumundaki en temel unsur zihniyet
ya da bilinç de¤iflimlerinin temin edilmesidir. Zihniyet de¤iflimi zorlu bir süreç ola-
rak manevi kültürel unsurlara y›k›lm›fl, daha do¤rusu onlar üzerinden yürütülen bir
toplumsal olgudur. Manevi kültürel unsurlar›n hepsinin örne¤in; felsefenin, düflün-
cenin, sanat ve edebiyat›n bu de¤iflimdeki katk›lar› küçümsenemeyecek bir düzeydir.
Sanat ve edebiyat›n di¤erlerine karfl›n kurgusal düzeyde simgesel ya da sembolik
normallefltirme, meflrulaflt›rma ve hakl›laflt›rma süreçleri yaratabilme yetenekleri on-
lar›n önemini bir kat daha art›rmaktad›r. Örne¤in edebiyat›n kanonik özelli¤i, bu
yönde kullan›lmaya son derece müsaittir. Nitekim Türk ve dünya edebiyat› bunun bir
çok baflar›l› örneklerini bar›nd›r›r. Bu konun güzel örneklerinden biri Gregory Jusda-
nis’in Gecikmifl Modernlik ve Estetik Kültür adl› eseridir. Bu eserde edebiyat›n milletle-
rin kuruluflundaki rolü ve “kolektif kimliklerin yarat›m›nda temel bir yeri olmufl olan
anlat›lar›n sonuçta nas›l ideolojik bir mutabakat›n sa¤lanmas›nda bir araç haline gel-
di¤i” (Jusdanis, 1998, 9) gösterilmektedir. Benzer bir örnek ise Türkiye Cumhuriye-
ti’nin kurulufluyla bafllat›lan baz› devrimlerin bir ulusun radikal de¤iflim talepleri yö-
nünde oynad›¤› rollerde görülebilir. Nitekim öz itibari ile edebiyatta da bir devrim
anlam›na gelen harf ink›lab› üzerinden Osmanl›’n›n kültürel izleri silinmeye çal›fl›l-
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m›fl (Tekelio¤lu, 2003, 68-70) yeni cumhuriyetin arzu etti¤i modernleflme ve bat›l›lafl-
ma talebi Latin alfabesi üzerinden gerçeklefltirilmeye çal›fl›lm›flt›r.

Sanat ve edebiyat, normallefltirme ve hakl›laflt›rman›n yan› s›ra ironik imgele-
menin imkanlar›ndan  faydalanarak karfl› devrimci unsurlar›n çarp›t›lmas›n›n, bozul-
mas›n›n, afla¤›lanmas›n›n imkanlar›n› da bar›nd›r›r. Bu niteliklerinden dolay› devrim-
ci iktidarlar›n sanat ve edebiyat› devrimin lehinde kullanma talepleri süreklilik arz et-
mifltir. Ama kendine özgü devrimci niteliklerinden dolay› sanat/edebiyat devrimci
hareketlerin bu taleplerine her zaman olumlu cevap vermez, daha do¤rusu vermeye-
bilir. Dolay›s›yla her ikisi aras›nda oluflan ya da oluflmas› muhtemel gerilim, sa-
nat/edebiyat›n kan uyuflmazl›¤› göstermesindendir.  

Sanat/edebiyat devrimin sadece arac› olmayabilir, kimi durumlarda bilinçli
bir tutumla devrime destek verebilir. Çünkü ça¤›n›n düflünüfl biçimleri ve yaflam
tarzlar› ile dolu olan bir sanatç› gerçekli¤i dile getirmekle yetinmez, beraberinde ona
biçim verme hedefini de güder (Fischer, 1985, 48). Sanat/edebiyat ile devrimin hedef-
lerinin kesiflmesi, özellikle devrimin insani nitelikleri gözetmesi durumlar›nda, yani
barbarl›¤›n, yabanc›laflman›n ve kölelefltirme düzeneklerinin hükümran oldu¤u du-
rumlarda mümkün olur. Böylesi anlarda sanat/edebiyat›n devrime destek vermesi,
sanat/edebiyat›n hayatili¤i ile do¤rudan ilgilidir. Zira sanat/edebiyat tek bafl›na ya-
banc›laflman›n, baya¤›laflman›n, köleleflmenin önünde bir engel teflkil edemez. Bu
noktada sanat/edebiyat›n kaderi, devrimci dinamiklerin kaderi ile örtüflür. Marcu-
se’nin dedi¤i gibi “sanat devrimi temsil edemez, sadece içinde siyasi içeri¤in sanat›n
iç gereklilikleri taraf›ndan yönetilip siyaset üstü oldu¤u bir baflka ortamda devrimi
estetik bir biçimde dile getirebilir. Ve tüm devrim hedefleri –bir huzur ve özgürlük
dünyas›- tamamen apolitik bir ortamda, güzelli¤in, uyumun yasalar› alt›nda ortaya
ç›kar.” (Marcuse, 1998, 93) 

Buna karfl›n sanat/edebiyat devrimin özgürlefltirici niteli¤inden dolay› onun-
la ne kadar da müflterek hevesleri ya da hedefleri paylaflmak niyetinde de olsa, ikisi
aras›nda vuku bulan iliflkide her zaman tedirginlik verici bir yan vard›r. “Çünkü sa-
nat, devrimde kendisinin do¤al ba¤lafl›¤›n› görmüfl, politik ve estetik boyutlar›n bir-
birlerinin tamamlay›c›s› olabilece¤ini ummufl ama devrim, ....ütopyan›n da gerçeklefl-
mifl oldu¤unu varsaym›fl, reel siyasal amaç ve hedefleri sanata içsellefltirmeyi zorun-
luluk saym›fl, bunu öngörmüfltür.” (Oktay, Y. Y., 13-14) ‹kisi aras›ndaki uyuflmazl›k sa-
dece burayla da s›n›rl› de¤ildir. Devrimin y›k›c›l›¤›na, de¤ifltirici ve dönüfltürücü ka-
rakterine karfl›n, sanat›n özellikle de edebiyat›n dilsel sabitlemeler yoluyla gelene¤i
korumas› bu uyuflmazl›¤›n bir baflka boyutudur (Kuhn, 2002, 42). 

SSoonnuuçç

K›sacas› sanat/edebiyat di¤er toplumsal kurumlar ve dinamiklerle oldu¤u gi-
bi siyasetin kendisiyle ve onun aç›l›mlar›yla da iliflki içindedir. Kaç›n›lmaz bir iliflki-
nin tek biçimli bir aç›klamaya s›¤d›r›lmas› bu farkl› insani üretimlerin ve bu üretim-
lerin iç iliflkilerine ait do¤all›¤› kavrayamamak olur. Toplumsal yap›n›n dinamikli¤i,
toplumsal yap›n›n kurucu ö¤elerinin etkileflime, dönüflüme ve de¤iflime aç›kl›¤›ndan
kaynaklanmaktad›r. Hiçbir toplumsal ve kültürel ö¤e sadece kendinden hareketle
aç›klanamaz. Keza nihai noktada toplumsal bir üretim olan sanat/edebiyat toplum-
sal çerçevesi de çizildikten sonra daha iyi anlafl›lacakt›r.
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THE SOCIAL PERSPECTIVES OF ART AND LITERATURE
-A GENERAL ANALYSIS ON THEIR 

POLITICAL RELATIONS-

Kenan ÇA⁄AN*

AAbbssttrraacctt

Art generally and literature particultarly are mainly social because they
include reflections, representations and imitations of life. Because of the social
content, art also involves political dimensions. Sociology of art supposes bilate-
ral interactions and communications between art and society. Resting on any art
of the society it is possible to determine some political charecteristicts of the gi-
ven society. Similarly, artistic products in any given society have the potential to
influence the political mentality in the society.

KKeeyy  WWoorrddss::  Art, ‹deology, Power, Politics

* Assist. Prof. Dr.; Afyon Kocatepe University, Department of Sociology
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‹LKÖ⁄RET‹M Ö⁄RETMENLER‹N‹N ‹LKÖ⁄RET‹MDE
KUTLANAN BEL‹RL‹ GÜN VE HAFTALARIN 

GEREKL‹L‹⁄‹ VE ‹fiE VURUKLU⁄U KONUSUNDAK‹ 
GÖRÜfiLER‹: (Eskiflehir ‹li Örne¤i)

Mehmet GÜLTEK‹N* 

ÖÖzzeett

Bu araflt›rman›n amac›, ö¤retmenlerin ilkö¤retim okullar›nda kutlanan
belirli gün ve haftalar›n gereklili¤i ve ifle vuruklu¤una yönelik görüfllerini belir-
lemektir. Tarama modeli kullan›larak gerçeklefltirilen araflt›rman›n evrenini, Es-
kiflehir il merkezindeki ilkö¤retim okullar›nda görevli ö¤retmenler, örneklemini
ise evren kapsam›nda yedi e¤itim bölgesinden sosyo-ekonomik durumlar› dik-
kate al›narak seçilen üçer okulda görevli 520 ö¤retmen oluflturmufltur. Araflt›r-
mada veri toplamak amac›yla araflt›rmac› taraf›ndan gelifltirilen bir anket formu
kullan›lm›flt›r. Anket yoluyla toplanan verilerin çözümlenmesinde frekans, yüz-
de ve aritmetik ortalamalardan yararlan›lm›flt›r. Araflt›rma sonunda, ö¤retmen-
ler ilkö¤retimde kutlanan belirli gün ve haftalar içinde en gerekli ve en ifle vu-
ruk olan›n›n Atatürk Haftas› oldu¤unu belirtmifllerdir. Ayr›ca, ö¤retmenler, il-
kö¤retimde kutlanan belirli gün ve haftalar›n ifle vuruklu¤unu gereklili¤ine gö-
re daha düflük bulmufllard›r. Yine, ö¤retmenlere göre ilkö¤retimde kutlanan be-
lirli gün ve haftalar›n istenilen biçimde gerçeklefltirilememesinin ve istenilen ya-
rar›n elde edilememesinin nedenleri ise kutlanacak gün ve haftalar›n say›ca faz-
la olmas›, kutlamalar›n fazla zaman almas›/kutlamalar için zaman›n yetersiz ol-
mas›, kutlamalar için önceden iyi bir planlaman›n yap›lmamas›, ö¤rencilerin il-
gisizli¤i ve kutlanan belirli gün ve haftalar›n yararl› oldu¤una inan›lmamas›d›r. 

AAnnaahhttaarr  SSöözzccüükklleerr::  ‹lkö¤retim, sosyal ve kültürel etkinlikler, belirli gün
ve haftalar

GGiirriiflfl

E¤itim kurumlar›n›n ve dolay›s›yla okullar›n temel ifllevi, ö¤rencilerin içinde
bulunduklar› topluma uyum sa¤lamalar›na yard›m etmek ve onlar› ça¤›n koflullar›na
uygun olarak yetifltirmektir. Okullar, bu ifllevi yerine getirirken e¤itim süreçlerini
planl› ve programl› olarak yürütmek durumundad›r. Bu nedenle, programlar bireyle-
re kazand›r›lmas› gereken temel özelliklerin ana çerçevesini oluflturmas› bak›m›ndan
büyük önem tafl›maktad›r. 

Bu kapsam içinde ça¤dafl bir okulun program›nda; ö¤rencilerin ö¤renmesi ge-
reken zorunlu dersler, ilgi, istek ve yeteneklerine uygun olarak ald›klar› seçimlik ders-
ler, beden ve ruh sa¤l›¤›na yönelik gerçeklefltirilen rehberlik, beslenme ve sa¤l›k hizmet-
leri ve çok yönlü geliflmelerine katk›da bulunan sosyal ve kültürel etkinliklerin bulun-
mas› öngörülmektedir. 

* Yrd. Doç. Dr.; Anadolu Üniversitesi E¤itim Fakültesi



SSoossyyaall  vvee  KKüüllttüürreell  EEttkkiinnlliikklleerr

Sosyal ve kültürel etkinlikler, program gelifltirme sürecini do¤rudan ya da do-
layl› olarak besleyen destek etkinliklerdir. Bu etkinlikler, ö¤rencilerin kendi aralar›n-
daki iletiflimi ve etkileflimi gelifltirmede katk› sa¤lamakta, e¤itim amaçlar›n›n gerçek-
leflmesinde etkin rol oynamaktad›r (Var›fl, 1993, s.14). 

Türkiye’de ilkö¤retim okullar›nda gerçeklefltirilen sosyal ve kültürel etkinlik-
ler “Millî E¤itim Bakanl›¤› ‹lkö¤retim ve Ortaö¤retim Kurumlar› Sosyal Etkinlikler
Yönetmeli¤i” çerçevesinde yürütülmektedir. Yönetmelik; resmî, özel ilkö¤retim ve
orta ö¤retim kurumlar›nda, bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda ya-
p›lacak etkinliklerle törenler ve di¤er çal›flmalar›n düzenlenip yürütülmesiyle ilgili
esaslar› kapsamaktad›r. Yönetmeli¤in amac› da resmi, özel ilkö¤retim ve orta ö¤re-
timde, ders programlar›n›n yan›nda ö¤rencide kendine güven ve sorumluluk duygu-
su gelifltirmeye, yeni ilgi alanlar› oluflturmaya ve beceriler kazand›rmaya yönelik bi-
limsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda ö¤renci kulübü ile toplum hizme-
ti çal›flmalar›yla ilgili ifl ve ifllemleri düzenlemek olarak belirtilmektedir (MEB, 2005). 

Yönetmeli¤e göre sosyal etkinlikler; kulüpler ve çal›flma esaslar›, toplum hiz-
meti ve çal›flma esaslar›, törenlerle ilgili esaslar, bayramlar, belirli gün ve haftalar gi-
bi çok boyutlu ve kapsaml› etkinlikleri içermektedir. Görüldü¤ü gibi, sosyal etkinlik-
ler kapsam›nda ilkö¤retim ve ortaö¤retimde gerçeklefltirilecek etkinliklerden biri de
belirli gün ve haftalar›n kutlanmas›d›r. 

BBeelliirrllii  GGüünn  vvee  HHaaffttaallaarr

Bir konu ya da oluflum konusunda insanlar›n ilgisini çekmeyi amaçlayan be-
lirli gün ve haftalar (Encyclopedia Britannica Online, 2006), tüm y›l boyunca ve kap-
saml› bir biçimde kutlanan etkinliklerdir. Belirli gün ve haftalarda gerçeklefltirilen et-
kinlikler, e¤itim programlar›n› zenginlefltirmek, ö¤rencilerin ilgi ve gereksinimlerini
karfl›lamak ve ö¤retim etkinliklerini güncellefltirmek gibi e¤itsel yararlar sa¤lamakta-
d›r. Ayr›ca, bu etkinlikler, çocuklar›n elefltirel düflünmesine, duyarl›l›k gelifltirmesine,
etkinlikte bulunmas›na ve toplumsal becerilerinin geliflmesine katk›da bulunmakta-
d›r.

Okullardan, bilginin iletilmesindeki geleneksel rolünün yan›nda, ö¤rencilerin
duyuflsal ve sosyal olarak geliflmeleri, do¤ruyu yanl›fltan ay›rt edebilmeleri ve olum-
lu tutum ve davran›fllar gelifltirebilmeleri için sosyal olanaklar yaratmalar› beklen-
mektedir. Oral’›n (2005) belirtti¤i gibi, bir çok ülkede, okullarda duyuflsal ve sosyal
becerileri destekleyen programlar oluflturulmaktad›r. Bu anlamda, ülkemizde belirli
gün ve haftalar yoluyla sosyal ve insana özgü özelliklerin gelifltirilmesine ve çocukla-
r›n birbirleri ve çevreleriyle etkileflmesine olanak tan›yacak f›rsatlar yarat›labilir.

‹lkö¤retim okullar›nda, belirli gün ve haftalar›n kutlanmas› için gerçeklefltiri-
len etkinliklerle okul ve çevre aras›nda iliflki kurulmas›, çocuklar›n toplum kültürü-
nü tan›mas›, kimi de¤erler gelifltirmesi, yurttafll›k sorumlulu¤u kazanmas› gibi
önemli ifllevler yerine getirilmektedir. Bunun yan›nda, belirli gün ve haftalar›n ö¤re-
timiyle, toplum için oldu¤u kadar tüm insanl›k için önemli ve yararl› konular›n ta-
n›t›lmas› amaçlanmaktad›r. Görüldü¤ü gibi, belirli gün ve haftalar yoluyla, çocukla-
r›n ulusal de¤erler, kifliler ve konular›n yan› s›ra evrensel kavram ve de¤erlerle ilgi-
li tutumlar ve inançlar gelifltirmeleri de sa¤lanmaktad›r (Sözer, 1998, s.25; Paykoç,
1994, ss.56-57).

u MMeehhmmeett  GGüülltteekkiinn
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Ö¤retmenlerin rehberli¤inde, ö¤rencilerin bilgi edinmelerine, edinilen bilgile-
rin davran›fla dönüfltürülmesine önemli f›rsatlar yaratan belirli gün ve haftalarla ilgi-
li çal›flmalar, süreklilik gösteren, farkl› bilgi, beceri ve davran›fllar gerektiren e¤itim et-
kinlikleridir. Bu aç›dan belirli gün ve haftalar, ö¤rencilerin yeteneklerini ortaya ç›kar-
malar› ve çeflitlendirmeleri için önemli bir uygulama alan›d›r. Belirli gün ve haftalar
kapsam›nda ele al›n›p ifllenecek bir etkinli¤i, di¤er ders d›fl› etkinliklerle zenginlefltir-
mek, onlarla uyumlu bir biçimde kutlama program›na almak, kutlan›lacak olan gü-
nün amac›na uygun hareket etmifl olman›n yan›nda, ö¤rencilerin farkl› yeteneklerini
ortaya koyup gelifltirmeleri için önemli olanaklar sunmaktad›r (Göçer, 2004). 

‹lkö¤retim ve Ortaö¤retim Kurumlar› Sosyal Etkinlikler Yönetmeli¤i’nin 32.
maddesine göre, belirli gün ve haftalar, çevrenin özelli¤i, okulun fiziksel durumu ve
olanaklar› göz önünde tutularak okul yönetimince belirlenen etkinliklerin hangileri-
nin s›n›f içi, s›n›flar aras› ya da okul düzeyinde gerçeklefltirilece¤i ve bu etkinliklerde
hangi kulüp ve ö¤rencilerin görevlendirilece¤i ö¤retmenler kurulunca kararlaflt›r›l-
maktad›r. Daha kapsaml› yap›lmas› istenen etkinliklerin planlanmas›, e¤itim bölgele-
ri koordinatör müdürü ile il/ilçe millî e¤itim müdürlüklerince yap›lmaktad›r (MEB,
2005).

Belirli gün ve haftalarla ilgili etkinlikler planlan›rken ve gerçeklefltirilirken ki-
mi ilkelere dikkat etmek gerekmektedir. Belirli gün ve haftalarla ilgili etkinliklerin de-
mokrasi ilkesi üzerine oturtulmas› gerekti¤i unutulmamal›d›r. Kepenekçi’nin (2003,
ss. 45-46) de belirtti¤i gibi, bir okulu demokratik yapan özelliklerinden biri okulda ka-
t›l›m›n sa¤lanmas›d›r. Ö¤rencilerin, okulda kendilerini ilgilendiren kararlara ve etkin-
liklere kat›lmalar›, onlar›n sorumluluk duygular›n›n geliflmesine ve demokrasinin de-
¤erlerini benimsemelerinin sa¤lanmas›na katk›da bulunmaktad›r. 

Öte yandan, ö¤retmenler, etkinliklerle ilgili olarak yaln›zca rehberlik yapma-
l›, ö¤rencilerin bir ifli planlay›p yürütme çabalar›n› desteklemeli ve onlar›n yarat›c› ve
özgün ürünler meydana getirmesi için gerekli olanaklar› sa¤lamal›d›r. Ayr›ca,etkin-
likler s›ras›nda ö¤renciler özellikle grup çal›flmalar›na yönlendirilmelidir. Böylece, bu
tür etkinlikler yoluyla belli bir amaç etraf›nda toplanan çocuklar›n “iflbirli¤i” yapma
al›flkanl›¤› gelifltirmeleri sa¤lanmal›, liderlik özelli¤i gösteren çocuklara da f›rsat ve-
rilmelidir. Ayr›ca, belirli gün ve haftalar›n amaçlar›na ulaflabilmesi için, yap›lacak et-
kinliklerin iyi planlanmas› ve ö¤retim stratejilerinin ö¤retmen taraf›ndan aç›kça bilin-
mesi gereklidir. Okul yöneticilerinin ve ö¤retmenlerin ö¤rencilerle birlikte, afla¤›daki
etkinlikleri gerçeklefltirmesi uygun olabilir (Barth ve Demirtafl, 1997, s.13.8): 

• Bir dönem için, s›n›f düzeyine göre belirlenen gün ve haftalar›n adlar›, ta-
rihleri aç›kça belirtilip, s›n›flar›n uygun bir yerine görülecek biçimde as›lmal›d›r.

• Belirli gün ve haftalar›n ö¤retim amaçlar›, ö¤retim stratejileri, yap›lacak
önemli etkinlikler iyi planlanmal› ve uygulanmal›d›r.

• Tüm ifade ve beceri derslerinde kutlanan gün ve haftalar›n desteklenme-
sine, bunlarla ilgili konular›n seçilip ö¤retilmesine dikkat edilmelidir.  Örne¤in, 29
Ekim Cumhuriyet Bayram› için, hemen her derste cumhuriyetle ilgili konu ve etkin-
liklerin ele al›n›p ifllenmesi olanakl›d›r.

• Belirli gün ve haftalarla ilgili olarak okulda yap›lacak tören ve toplant›la-
ra ö¤rencilerin kat›lmas›, rol ve görev almas› için, okul çap›nda haz›rl›k ve ifl birli¤i
yap›lmal›d›r. 

‹‹llkköö¤¤rreettiimm  ÖÖ¤¤rreettmmeennlleerriinniinn  ‹‹llkköö¤¤rreettiimmddee  KKuuttllaannaann  BBeelliirrllii  GGüünn  vvee  HHaaffttaallaarr››nn...... u
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• Ö¤renci velilerinin ya da gün ve haftalarla ilgili tan›nm›fl kimselerin, ku-
rumlar›n gerekli yerlerden izin al›narak okula davet edilip konuflturulmas› uygun
olabilir. Ancak, bu ziyaretçilerin, okula davet edilmeden önce, hangi konular üzerin-
de aç›klama yapacaklar› üzerine okul yönetimi ve ö¤retmenlerle ifl birli¤i yapmalar›
gerekir.

• Belirli gün ve haftalarla ilgili olarak s›n›f ya da okulda yap›lacak etkinlik-
lere ö¤rencilerin kat›l›m› sa¤lanmal›, ö¤rencilerin bireysel ya da gruplar halinde pro-
je gelifltirmelerine yard›mc› olunmal›d›r.

• Gün ve haftalar›n nedenleri üzerinde durularak, ö¤rencilerin, bu hafta ve
günlerin önemini kavrayarak, duyarl›l›k ve takdir duygular›n›n gelifltirilmesine çal›-
fl›lmal›d›r. 

• S›n›f düzeyinde belirli gün ve haftalar›n ö¤retimi ve bunlara iliflkin etkin-
likler arac›l›¤›yla ö¤rencilerin söz, yaz›, resim, drama vb. etkinliklerle kendilerini ifa-
de etmelerine ve beceriler gelifltirmelerine yard›mc› olunmal›d›r. 

Belirli gün ve haftalar›n kutlanmas› yaln›zca Türkiye’ye özgü de¤ildir. Belirli
gün ve haftalar di¤er ülkelerde de de¤iflik adlar alt›nda kutlanmaktad›r. Örne¤in
Amerika Birleflik Devletleri’nde “tatiller ve belirli günler” ad› alt›nda kutlamalar ya-
p›lmaktad›r. Pi Günü, Kütüphane haftas›, Amerikan E¤itim Haftas›, Ulusal Ö¤ret-
menler Günü, Ulusal Aile Kat›l›m› Günü, Okul Gönüllüleri Haftas›, Bayrak Günü,
Amerikan Ba¤›ms›zl›k Günü, Anayasa Günü, Yang›nlar› Önleme Haftas› Türkiye’de
de kutlanan belirli gün ve haftalara benzemektedir (Holiday Insight, 2006; NEA, 2006;
Project Appleseed, 2006). Yine ‹ngiltere’de belirli gün ve haftalar belli bir takvime uy-
gun olarak kutlanmaktad›r. Dünya Sa¤l›k Günü, Tasar›m ve Teknoloji Haftas›, Dün-
ya Çevre Günü, Dünya Bar›fl Günü, Dünya Ö¤retmenler Günü, Çocuk Güvenli¤i Haf-
tas›, Dünya Hayvanlar Günü kutlanan kimi gün ve haftalar aras›nda bulunmaktad›r
(Woodlands Junior School, 2006). 

Özetle, belirli gün ve haftalar›n kutlanmas›, ö¤retim programlar›na uygun bir
biçimde yürütüldü¤ünde, derslerin iflleniflindeki eksikleri tamamlama, ö¤retilenleri
pekifltirme, ö¤rencilerin etkin bir flekilde rol almalar›n› sa¤lama ve ö¤renilenlerin ö¤-
renci belle¤inde uzun süre kalmas›n› sa¤lama gibi ifllevler görmektedir. Ayr›ca, etkin-
likler yoluyla ö¤renci günlük yaflamda gerekli olan davran›fllar› da kazanabilmekte-
dir. Bu ba¤lamda ö¤rencilere davran›fl kazand›rmaya yönelik etkinliklere e¤itim-ö¤-
retim çal›flmalar›n›n her aflamas›nda yer verilmesi; ö¤rencilerin istenilen e¤itim düze-
yi yakalayabilmesi ve gelece¤e haz›rlanmas›nda az›msanmayacak bir katk› sa¤lamak-
tad›r. Oysa, okullardaki çal›flmalara bak›ld›¤›nda; gerek okul yönetimi ve ö¤retmen-
ler, gerekse ö¤renciler ve aileleri okullardaki bu e¤itim çal›flmalar›na ilgisiz kalmak-
tad›r (Göçer, 2004). Nitekim, Duruhan ve Bedir (2005) taraf›ndan yap›lan araflt›rma-
da, belirli gün ve haftalar›n ö¤renciye davran›fl kazand›rma bak›m›ndan etkililik dü-
zeyinin yüksek olmad›¤› ortaya ç›km›flt›r. 

Belirli gün ve haftalarla ilgili olarak yurt d›fl›nda da araflt›rmalar yap›lmakta-
d›r. George ve Bushnell (1993) taraf›ndan yap›lan araflt›rmada, Florida’da ortaokul
ö¤rencilerinin en çok keyif ald›klar› etkinlikler belirlenmifltir. Anket yoluyla toplanan
veriler sonucunda, partiler, tatil ve özel günlerin kutlanmas›, oyunlar ve grup çal›fl-
malar›, ortaokul ö¤rencilerinin en çok keyif ald›klar› etkinlikler olarak ortaya ç›km›fl-
t›r. Spann (1992) taraf›ndan yap›lan çal›flmada, ö¤retmenlere, ilkö¤retim okullar›nda,

u MMeehhmmeett  GGüülltteekkiinn
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ö¤rencilerin düflünme becerilerini gelifltirebilecekleri ve matematik, fen, okuma ve dil
dersleriyle bütünlefltirebilecekleri özel günlerle ilgili ondört etkinlik önerilmifltir. Özel
günler olarak ikizler günü, arkadafll›k günü, etkileflimli okuma panay›r›, altm›fllar gü-
nü, gençlik günü, gelece¤e dönüfl günü ele al›nm›flt›r. Yine, Dimidjian’›n (1989) yapt›-
¤› çal›flmada, ö¤retmen ve okullar›n çocuklarla özel günleri planlamak ve kutlamak
için kullanabilecekleri üç yaklafl›m tart›fl›lm›flt›r. Bu yaklafl›mlar; çok kültürlü yakla-
fl›m, dinsel olmayan tatiller yaklafl›m› ve kutsal ya da dinsel günler yaklafl›m›d›r. Bell
ve di¤erleri (1980) taraf›ndan yap›lan baflka bir çal›flmada ise, befl ö¤retmen, okul ta-
raf›ndan yürütülen özel programlar›n etkinliklerini ve yararlar›n› aç›klam›fllard›r. Bu
programlar; yabanc› dil günü, matematik festivali, sa¤l›k karnaval› ve dedeler günü-
dür. 

‹lkö¤retim okullar›nda belirli gün ve haftalar›n ne derece gerekli oldu¤u, ama-
c›na uygun kutlan›p kutlanmad›¤› ve ne derece katk› sa¤lad›¤› önemli sorundur. Her
fleyden önce, amac›na uygun kutlanmayan ya da gerçeklefltirilmeyen etkinlikler, ço-
¤u zaman ifllevsel olmamakta ve ö¤rencilere katk› sa¤lamamaktad›r. Bu nedenle, be-
lirli gün ve haftalarla ilgili etkinliklerin e¤itsel de¤erinin sorgulanmas›, bu etkinlikle-
rin amac›na uygun olarak gerçekleflmesi bak›m›ndan önemlidir. Ayr›ca, bu konuda
yeterince araflt›rma yap›lmam›fl olmas› önemli bir eksiklik olarak göze çarpmaktad›r.
Oysa, bir y›l boyunca kutlanan bu etkinliklerin gereklili¤i ve ifle vuruklu¤unun bilim-
sel araflt›rma yoluyla belirlenmesi etkinliklerin ifllevsel de¤erini art›rman›n yan›nda
araflt›rma birikimine de katk› sa¤layacakt›r. 

AArraaflfltt››rrmmaann››nn  AAmmaacc››

Bu araflt›rman›n amac›, ö¤retmenlerin ilkö¤retim okullar›nda kutlanan önem-
li gün ve haftalar›n gereklili¤i ve ifle vuruklu¤u konusundaki görüfllerini saptamak-
t›r. Bu amaçla afla¤›daki sorulara yan›t aranm›flt›r:

• Ö¤retmenlerin ilkö¤retimde kutlanan belirli gün ve haftalar›n gereklili¤i ve
ifle vuruklu¤u konusundaki görüflleri nelerdir?

• Ö¤retmenlerin ilkö¤retimde kutlanan belirli gün ve haftalar›n istenilen bi-
çimde gerçeklefltirilememesinin ve istenilen yarar›n sa¤lanamamas›n›n nedenlerine
iliflkin görüflleri nelerdir?

SS››nn››rrll››ll››kkllaarr

Araflt›rma, Eskiflehir ilinde 2004-2005 ö¤retim y›l›nda ilkö¤retimde görev ya-
pan ö¤retmenlerin görüflleri ile s›n›rl›d›r.

YYöönntteemm

AArraaflfltt››rrmmaann››nn  MMooddeellii

Ö¤retmenlerin ilkö¤retim okullar›nda kutlanan belirli gün ve haftalar›n gerek-
lili¤i ve ifle vuruklu¤una iliflkin görüfllerini saptamay› amaçlayan bu araflt›rma tara-
ma modeliyle gerçeklefltirilmifltir.  

AArraaflfltt››rrmmaayyaa  KKaatt››llaannllaarr

Araflt›rmaya Eskiflehir’de Millî E¤itim Müdürlü¤ü’ne ba¤l› resmi ilkö¤retim
okullar›nda görev yapan ö¤retmenler kat›lm›flt›r. Araflt›rmada il merkezindeki tüm il-
kö¤retim ö¤retmenlerine ulaflmak olanakl› olmad›¤›ndan, Millî E¤itim Müdürlü-
¤ü’ne ba¤l› yedi e¤itim bölgesindeki ilkö¤retim okullar›ndan alt, orta ve üst sosyo-
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ekonomik düzeyden rastlant›sal yolla birer okul belirlenmifltir. Böylece, araflt›rma, be-
lirlenen 21 ilkö¤retim okulunda görev yapan ö¤retmenler üzerinde gerçeklefltirilmifl-
tir. 

Araflt›rma kapsam›nda 676 ö¤retmene anket gönderilmifl, 528 anket geri dön-
müfl; 8 anket gerekti¤i biçimde doldurulmad›¤› için de¤erlendirmeye al›nmam›flt›r.
Anketlerin geri dönüfl oran› %82.4 olmufltur. Araflt›rmaya kat›lan ö¤retmenlerin kifli-
sel özellikleri Tablo 1’de gösterilmifltir.

Tablo 1. Araflt›rmaya Kat›lan Ö¤retmenlerin Kiflisel Özellikleri

Tablo1’de görüldü¤ü gibi, araflt›rmaya kat›lan ö¤retmenlerin %61.7’si kad›n,
%38.3’ü ise erkektir. Ö¤retmenlerin %30.4’ü 21 y›l ve üzerinde, %27.7’si 6-10 y›l, %
16.9’u 11-15 y›l, %12.7’si ise 16-20 y›l, %11.3’ü de 1-5 y›l aras›nda hizmet süresine sa-
hiptir. Yine ö¤retmenlerin %47.9’u s›n›f ö¤retmeni ve %42.1’i de branfl ö¤retmenidir.
Ö¤retmenlerden %8.4’ü Türkçe, % 7.1’i Yabanc› Dil, %6.3’ü Sosyal Bilgiler ve %5.8’i
de Matematik ö¤retmenidir. 

u MMeehhmmeett  GGüülltteekkiinn
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ÖÖzzeelllliikk ff %%

CCiinnssiiyyeett

Kad›n 321 61.7

Erkek 199 38.3

KK››ddeemm

1 y›ldan az 5 1.0

1-5 y›l 59 11.3

6-10 y›l 144 27.7

11-15 y›l 88 16.9

16-20 y›l 66 12.7

20 y›l ve üzeri 158 30.4

BBrraannflfl

S›n›f Ö¤retmeni 249 47.9

Fen Bilgisi Ö¤retmeni 20 3.8

Sosyal Bilgiler Ö¤retmeni 33 6.3

Türkçe Ö¤retmeni 45 8.4

Matematik Ö¤retmeni 26 5.8

Yabanc› Dil Ö¤retmeni 37 7.1

‹fl E¤itimi Ö¤retmeni 19 3.7

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ö¤retmeni 12 2.3

Resim Ö¤retmeni 17 3.3

Müzik Ö¤retmeni 4 0.8

Beden E¤itimi Ö¤retmeni 15 2.9

Baflka 43 8.3

TTooppllaamm 552200 110000,,00



VVeerrii  TTooppllaammaa  AArraacc››

Araflt›rmada veri toplama arac› olarak araflt›rmac› taraf›ndan gelifltirilen ve
ö¤retmenlerin ilkö¤retimde kutlanan belirli gün ve haftalar›n gereklilik ve ifle vuruk-
lu¤una iliflkin görüfllerini belirlemeyi amaçlayan bir anket kullan›lm›flt›r. Anket, “Mil-
lî E¤itim Bakanl›¤› ‹lkö¤retim ve Orta Ö¤retim Kurumlar› Sosyal Etkinlikler Yönet-
meli¤i”nde belirlenmifl olan Belirli Gün ve Haftalar temel al›narak haz›rlanm›flt›r. Bu
yönetmelikte belirlenmifl olan belirli gün ve haftalar de¤ifltirilmeden anket maddesi-
ne dönüfltürülmüfltür. Ankette yer alan maddeler, ö¤retmenlerin ilkö¤retimde kutla-
nan belirli gün ve haftalar›n gereklili¤ine iliflkin görüfllerini belirlemek amac›yla, “çok
gerekli”, “biraz gerekli” ve “gerekli de¤il”; ifle vuruklu¤una iliflkin görüfllerini belir-
lemek amac›yla “çok ifle vuruk”, “biraz ifle vuruk” ve “ifle vuruk de¤il” ve belirli gün
ve haftalar›n istenilen biçimde gerçeklefltirilememesinin ve istenilen yarar›n elde edi-
lememesinin nedenlerine iliflkin görüfllerini belirlemek amac›yla da “çok etkili”, “bi-
raz etkili” ve “etkili de¤il” biçiminde derecelendirilmifltir.

Geçerlik çal›flmas› için anket, alanda çal›flan ö¤retim üyelerinin incelemesine
sunulmufl; onlar›n görüfl ve önerileri do¤rultusunda gerekli düzeltmeler yap›lm›flt›r.
Gerekli düzeltmelerden sonra uygulanmaya haz›r duruma getirilen anket, araflt›rma
kapsam› d›fl›ndaki 3 ilkö¤retim okulunda görevli 56 ö¤retmene uygulanm›fl; anketin
güvenilir olup olmad›¤›n› s›namak amac›yla Cronbach Alfa Katsay›s› (Madde Toplam
Test Korelasyonu) de¤erine bak›lm›flt›r. Yap›lan çözümleme sonucunda ilkö¤retim
okullar›nda kutlanan belirli gün ve haftalar›n gereklili¤ine iliflkin maddelerin alfa de-
¤eri 0.91, ifle vuruklulu¤una iliflkin maddelerin alfa de¤eri 0.93 ve belirli gün ve haf-
talar›n istenilen biçimde gerçeklefltirilememesinin ve istenilen yarar›n elde edileme-
mesinin nedenlerine iliflkin maddelerin alfa de¤eri 0.80 olarak bulunmufltur. Anketin
tümünün alfa de¤eri ise 0.92’dir. Özdamar’a (1997, s.500) göre, alfa katsay›s›n›n 0.80-
100 aras›nda olmas› yüksek derecede güvenilir oldu¤unu göstermektedir. 

Anket üç bölümden oluflmufltur; birinci bölümde ö¤retmenlerin kiflisel bilgile-
rine iliflkin sorular, ikinci bölümde belirli gün ve haftalar›n gereklilik ve ifle vuruklu-
¤una iliflkin sorular ve üçüncü bölümde ise belirli gün ve haftalar›n istenilen biçimde
gerçeklefltirilememesinin ve istenilen yarar›n elde edilememesinin nedenlerine iliflkin
görüfllerine yönelik sorular yer alm›flt›r. 

Geçerlik ve güvenirlik çal›flmalar› yap›larak son biçimi verilen veri toplama
arac› May›s 2005’te, belirlenen okullara araflt›rmac› taraf›ndan da¤›t›lm›fl ve daha son-
ra toplanm›flt›r.

VVeerriilleerriinn  ÇÇöözzüümmlleennmmeessii

Toplanan verilerin çözümlenmesine geçilmeden önce, veri toplama araçlar›
tek tek incelenmifl, gerekti¤i biçimde doldurulmam›fl olan sekiz anket “geçersiz” sa-
y›larak de¤erlendirmeye al›nmam›flt›r.  Ö¤retmenlerin, ilkö¤retim okullar›nda kutla-
nan belirli gün ve haftalar›n gereklilik ve ifle vuruklu¤una iliflkin görüfllerini belirle-
mek amac›yla kullan›lan ankete verdikleri yan›tlar›n çözümlenmesinde frekans ve
yüzde kullan›lm›flt›r. 

BBuullgguullaarr  vvee  YYoorruummllaarr

Araflt›rma kapsam›nda elde edilen bulgular, amaçlarda belirtilen s›ra göz önü-
ne al›narak verilmifltir. 
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‹‹llkköö¤¤rreettiimm  ÖÖ¤¤rreettmmeennlleerriinniinn,,  ‹‹llkköö¤¤rreettiimmddee KKuuttllaannaann  BBeelliirrllii  GGüünn  vvee  HHaaffttaallaa--
rr››nn  GGeerreekklliilliikk  vvee  ‹‹flflee  VVuurruukklluukk  DDüüzzeeyyiinnee ‹‹lliiflflkkiinn  GGöörrüüflfllleerrii  

Ö¤retmenlerin ilkö¤retim okullar›nda kutlanan belirli gün ve haftalar›n gerek-
lili¤ine iliflkin görüflleri Tablo 2’de verilmifltir.

Tablo 2’deki verilere genel olarak bak›ld›¤›nda, ilkö¤retimde kutlanan belirli
gün ve haftalar içinde kutlanmas› çok gerekli görülen belirli gün ve haftan›n Atatürk
Haftas› oldu¤u görülmektedir. Ö¤retmenlerin %95.8’i, Atatürk Haftas›’n›n kutlanma-
s›n›n çok gerekli oldu¤unu düflünmektedirler.

Ö¤retmenlerin çok gerekli olarak kutlanmas›n› istedikleri belirli gün haftalar;
Çanakkale fiehitlerini Anma Günü, ‹lkö¤retim Haftas›, Afet E¤itimi Haz›rl›k Günü ve
‹stiklal Marfl›n›n Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü’dür. Ö¤retmenlerin
%87.3’ü Çanakkale fiehitlerini Anma Günü’nün, %87.1’i ‹lkö¤retim Haftas›’n›n,
%81.9’u Afet E¤itimi Haz›rl›k Günü’nün ve %80’i de ‹stiklal Marfl›n›n Kabulü ve
Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü’nün kutlanmas›n› istemektedir. Ayr›ca, Orman
Haftas›, Trafik ve ‹lk Yard›m Haftas›, Dünya Çocuk Günü, Çevre Koruma Haftas› ve
‹nsan Haklar› ve Demokrasi Haftas› da ö¤retmenler taraf›ndan çok gerekli olarak kut-
lanmas› gereken belirli ve gün haftalar aras›ndad›r. Ö¤retmenlerin % 79.4’ü ‹nsan
Haklar› ve Demokrasi Haftas›’n›n, %78.8’i Orman Haftas›’n›n, % 78.8’i Trafik ve ‹lk
Yard›m Haftas›n›n, %78.5’i Dünya Çocuk Günü’nün ve %77.7’si Çevre Koruma Haf-
tas›n›n kutlanmas›n›n çok gerekli oldu¤unu düflünmektedir. 

Tablo 2. Ö¤retmenlerin ‹lkö¤retim Okullar›nda Kutlanan Belirli Gün ve Haftalar›n
Gereklilik Düzeyine ‹liflkin Görüflleri

u MMeehhmmeett  GGüülltteekkiinn
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ÇÇookk  BBiirraazz GGeerreekkllii
GGeerreekkllii GGeerreekkllii DDee¤¤iill

‹‹llkköö¤¤rreettiimmddee  KKuuttllaannaann  BBeelliirrllii  GGüünn  vvee  
HHaaffttaallaarr ff %% ff %% ff %%

‹lkö¤retim Haftas› 453 87.1 39 7.5 28 5.4

Gaziler Günü 261 50.2 159 30.6 100 19.2

Hayvanlar› Koruma Günü 348 66.9 124 23.8 48 9.2

Ahilik Kültürü Haftas› 104 20.0 141 27.1 275 52.9

Dünya Çocuk Günü 408 78.5 81 15.6 31 6.0

Birleflmifl Milletler Günü 148 28.5 164 31.5 208 40.0

K›z›lay Haftas› 395 76.0 90 17.3 35 6.7

Lösemili Çocuklar Haftas› 348 66.9 126 24.2 46 8.8

Atatürk Haftas› 498 95.8 15 2.9 7 1.3

Afet E¤itimi Haz›rl›k Günü 426 81.9 54 10.4 40 7.7

Ö¤retmenler Günü 355 68.3 94 18.1 71 13.7

Dünya A‹DS Günü 275 52.9 152 29.2 93 17.9

‹nsan Haklar› ve Demokrasi Haftas› 413 79.4 62 11.9 45 8.7

Tutum,Yat›r›m ve Türk Mallar› 298 57.3 137 26.3 85 16.3

Enerji Tasarrufu Haftas› 374 71.9 100 19.2 46 8.8

Sivil Savunma Günü 352 115 115 22.1 53 10.2

Yeflilay Haftas› 372 71.5 107 20.6 41 7.9

Giriflimcilik Haftas› 174 33.5 153 29.4 193 37.1



Buna karfl›l›k ö¤retmenlerin, kutlanmas›n› gerekli görmedikleri gün ve hafta-
lar›n bafl›nda Ahilik Kültürü Haftas› gelmektedir. Ö¤retmenlerin %52.9’u Ahilik Kül-
türü Haftas›’n›n kutlanmas›n›n gerekli olmad›¤›n› düflünmektedir. Bunun d›fl›nda,
ö¤retmenlerin yüksek oranda gerekli olmad›¤›n› düflündükleri gün ve haftalar Birlefl-
mifl Milletler Günü, Vak›flar Haftas›, Giriflimcilik Haftas›, Müzeler Haftas› ve Türk
Dünyas› ve Topluluklar› Haftas›’d›r. Buna göre ö¤retmenlerin %40’› Birleflmifl Millet-
ler Günü’nün, %39.4’ü Vak›flar Haftas›’n›n, %37.1’i Giriflimcilik Haftas›’n›n, %26.5’i
Müzeler Haftas›’n›n ve %24’ü Türk Dünyas› ve Topluluklar› Haftas›’n›n kutlanmas›-
n› gerekli görmemektedir. Yine, ö¤retmenlerin %20.8’i, Biliflim Haftas›’n›n, % 18.3’ü
Hava fiehitlerini Anma Günü’nün ve %17.5’i de Dünya Tiyatrolar Günü’nün kutlan-
mas›n›n gerekli olmad›¤›n› düflünmektedir.

Tablo 2 genel olarak incelendi¤inde, ö¤retmenler taraf›ndan kutlanmas› gerek-
li görülmeyen belirli ve gün hafta olmad›¤› anlafl›lmaktad›r. Genelde, ö¤retmenlerin,
tüm belirli gün ve haftalar›n kutlanmas›n›n gerekli oldu¤unu düflündükleri söylene-
bilir.

‹lkö¤retim ö¤retmenlerin ilkö¤retim okullar›nda kutlanan belirli gün ve hafta-
lar›n ifle vuruklu¤una iliflkin görüflleri Tablo 3’de verilmifltir.

Tablo 3’teki veriler dikkatle incelendi¤inde, ilkö¤retimde kutlanan belirli gün
ve haftalar içinde en ifle vuruk olan›n›n Atatürk Haftas› oldu¤u anlafl›lmaktad›r. Ö¤-
retmenlerin %88.5’i Atatürk Haftas›’n›n ifle vuruk oldu¤u görüflündedir. Ancak, ö¤-
retmenlerin %8.7’si Atatürk Haftas›’n›n biraz ifle vuruk oldu¤unu düflünürken %2.9’u
ifle vuruk olmad›¤›n› düflünmektedir. Ö¤retmenlerin çok ifle vuruk oldu¤unu düflün-
dükleri belirli gün haftalardan biri de ‹lkö¤retim Haftas›’d›r. Ö¤retmenlerin %80.4’ü
‹lkö¤retim Haftas›’n›n ifle vuruk oldu¤u düflüncesini tafl›maktad›r. Yine Çanakkale
fiehitlerini Anma Günü de en ifle vuruk gün ve haftalardan biridir. Ö¤retmenlerin
%79.4’ü Çanakkale fiehitlerini Anma Günü’nü çok ifle vuruk bulmaktad›rlar.
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Bilim ve Teknoloji Haftas› 362 69.6 106 20.4 52 10.0

‹stiklal Marfl›n›n Kabulü ve Mehmet 

Akif Ersoy’u Anma Günü 416 80.0 77 14.8 27 5.2

Tüketiciyi Koruma Haftas› 342 65.8 105 20.2 73 14.0

Çanakkale fiehitlerini Anma Günü 454 87.3 49 9.4 17 3.3

Türk Dünyas› ve Topluluklar› Haftas› 233 44.8 162 31.2 125 24.0

Orman Haftas› 410 78.8 80 15.4 30 5.8

Dünya Tiyatrolar Günü 258 49.6 171 32.9 91 17.5

Biliflim Haftas› 270 51.9 142 27.3 108 20.8

Trafik ve ‹lk Yard›m Haftas› 410 78.8 73 14.0 37 7.1

Vak›flar Haftas› 140 26.9 175 33.7 205 39.4

Engelliler Haftas› 347 66.7 127 24.4 46 8.8

Müzeler Haftas› 190 36.5 192 36.9 138 26.5

Hava fiehitlerini Anma Günü 241 46.3 184 35.4 95 18.3

Çevre Koruma Haftas› 404 77.7 77 14.8 39 7.5

Mahalli Kurtulufl Günleri ve Atatürk 
Günleri ile Tarihi Günler (Gerçekleflti¤i 
Tarihlerde) 399 76.7 83 16.0 38 7.3



Tablo 3. Ö¤retmenlerin ‹lkö¤retim Okullar›nda Kutlanan Belirli  Gün ve Haftalar›n
‹fle Vuruklu¤una ‹liflkin Görüflleri

u MMeehhmmeett  GGüülltteekkiinn
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ÇÇookk  ‹‹flflee BBiirraazz  ‹‹flflee ‹‹flflee  VVuurruukk
VVuurruukk VVuurruukk DDee¤¤iill

‹‹llkköö¤¤rreettiimmddee  KKuuttllaannaann  BBeelliirrllii  GGüünn  
vvee  HHaaffttaallaarr ff %% ff %% ff %%
‹lkö¤retim Haftas› 418 80.4 71 13.7 31 6
Gaziler Günü 234 45 163 31.3 123 23.7
Hayvanlar› Koruma Günü 311 59.8 151 29 58 11.2
Ahilik Kültürü Haftas› 101 19.4 154 29.6 265 51.0
Dünya Çocuk Günü 344 66.2 122 23.5 54 10.4
Birleflmifl Milletler Günü 143 27.5 179 34.4 198 38.1
K›z›lay Haftas› 358 68.8 124 23.8 38 7.3
Lösemili Çocuklar Haftas› 299 57.5 156 30 65 12.5
Atatürk Haftas› 460 88.5 45 8.7 15 2.9
Afet E¤itimi Haz›rl›k Günü 382 73.5 93 17.9 45 8.7
Ö¤retmenler Günü 334 64.2 116 22.3 70 13.5
Dünya A‹DS Günü 257 49.4 159 30.6 104 20
‹nsan Haklar› ve Demokrasi Haftas› 350 67.3 105 20.2 65 12.5
Tutum,Yat›r›m ve Türk Mallar› 290 55.8 136 26.2 94 18.1
Enerji Tasarrufu Haftas› 329 63.3 129 24.8 62 11.9
Sivil Savunma Günü 304 58.5 155 29.8 61 11.7
Yeflilay Haftas› 335 64.4 132 25.4 53 10.2
Giriflimcilik Haftas› 175 33.7 163 31.3 182 35
Bilim ve Teknoloji Haftas› 309 59.4 143 27.5 68 13.1
‹stiklal Marfl›n›n Kabulü ve Mehmet 
Akif Ersoy’u Anma Günü 364 70 110 21.2 46 8.8

Tüketiciyi Koruma Haftas› 300 57.7 134 25.8 86 16.5

Çanakkale fiehitlerini Anma Günü 413 79.4 69 13.3 38 7.3

Türk Dünyas› ve Topluluklar› Haftas› 218 41.9 163 31.3 139 26.7

Orman Haftas› 373 71.7 110 21.2 37 7.1

Dünya Tiyatrolar Günü 244 46.9 177 34 99 19

Biliflim Haftas› 233 44.8 163 31.3 124 23.8

Trafik ve ‹lk Yard›m Haftas› 353 67.9 116 22.3 51 9.8

Vak›flar Haftas› 141 27.1 180 34.6 199 38.3

Engelliler Haftas› 305 58.7 137 26.3 78 15

Müzeler Haftas› 187 36 200 38.5 133 25.6

Hava fiehitlerini Anma Günü 227 43.7 182 35 111 21.3

Çevre Koruma Haftas› 364 70 107 20.6 49 9.4

Mahalli Kurtulufl Günleri ve Atatürk 
Günleri ile Tarihi Günler 
(Gerçekleflti¤i Tarihlerde) 352 67.7 111 21.3 57 11



Ö¤retmenlerin çok ifle vuruk oldu¤unu düflündükleri di¤er belirli gün hafta-
lar aras›nda Afet E¤itimi Haz›rl›k Günü, Orman Haftas›, ‹stiklal Marfl›n›n Kabulü ve
Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü ve K›z›lay Haftas›’d›r. Ö¤retmenlerin %73.5’i Afet
E¤itimi Haz›rl›k Günü’nün, %71.7’si Orman Haftas›’n›n ve %70’i ‹stiklal Marfl›n›n Ka-
bulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü’nün ve %68.8’inin de K›z›lay Haftas›’n›n
ifle vuruk oldu¤unu belirtmektedir. Ayr›ca, Çevre Koruma Haftas›, Trafik ve ‹lk Yar-
d›m Haftas›, Dünya Çocuk Günü, ‹nsan Haklar› ve Demokrasi Haftas› ile Ö¤retmen-
ler Günü ö¤retmenler taraf›ndan çok ifle vuruk olarak de¤erlendirilen belirli ve gün
haftalar aras›ndad›r. Öyle ki, ö¤retmenlerin %70’i Çevre Koruma Haftas›, % 67.9’u
Trafik ve ‹lk Yard›m Haftas›, %67.7’si Mahalli Kurtulufl Günleri ve Atatürk Günleri ile
Tarihi Günler (Gerçekleflti¤i Tarihlerde), %67.3’ü ‹nsan Haklar› ve Demokrasi Haftas›
ve %64.2’si Ö¤retmenler Günü’nü çok ifllevsel bulmaktad›r. 

Öte yandan, ö¤retmenlerin, ifle vuruk olarak görmedikleri belirli gün ve haf-
talar›n bafl›nda Ahilik Kültürü Haftas›, Vak›flar Haftas›, Birleflmifl Milletler Günü, ve
Giriflimcilik Haftas› gelmektedir. Ö¤retmenlerin %51’i Ahilik Kültürü Haftas›’n›n,
%38.3’ü Vak›flar Haftas›’n›n, %38.1’i Birleflmifl Milletler Günü’nün ve %35’i de Giri-
flimcilik Haftas›n›n ifle vuruk olmad›¤›n› düflünmektedirler. Bunun d›fl›nda ö¤ret-
menlerin yüksek oranda ifle vuruk olmad›¤›n› düflündükleri belirli gün ve haftalar,
Türk Dünyas› ve Topluluklar› Haftas›, Müzeler Haftas›, Biliflim Haftas›, Gaziler Gü-
nü ve Hava fiehitlerini Anma Günü’dür. Buna göre ö¤retmenlerin %26.7’si Türk Dün-
yas› ve Topluluklar› Haftas›, %25.6’s› Müzeler Haftas›, %23.8’i Biliflim Haftas›
%23.7’si Gaziler Günü ve %21.3’ü de Hava fiehitlerini Anma Günü’nün ifle vuruk ola-
rak görmemektedir. 

Tablo 3 bir bütün olarak incelendi¤inde, ö¤retmenlerin ifle vuruk olmad›¤›n›
düflündükleri belirli ve gün hafta say›s› oldukça azd›r. Buradan, ö¤retmenlerin genel-
de tüm belirli gün ve haftalar›n ifle vuruk oldu¤unu düflündükleri; ancak, bunlar›n ifle
vuruk olma düzeylerinin farkl› oldu¤u söylenebilir.

‹‹llkköö¤¤rreettiimm  ÖÖ¤¤rreettmmeennlleerriinniinn  ‹‹llkköö¤¤rreettiimmddee  KKuuttllaannaann  BBeelliirrllii  GGüünn  vvee  HHaaffttaallaa--
rr››nn  ‹‹sstteenniilleenn  BBiiççiimmddee  GGeerrççeekklleeflflttiirriilleemmeemmeessiinniinn  vvee  ‹‹sstteenniilleenn  YYaarraarr››nn  EEllddee  EEddiilleemmee--
mmeessiinniinn  NNeeddeennlleerriinnee  ‹‹lliiflflkkiinn  GGöörrüüflfllleerrii

‹lkö¤retim ö¤retmenlerinin ilkö¤retimde kutlanan belirli gün ve haftalar›n is-
tenilen biçimde gerçeklefltirilememesinin ve istenilen yarar›n elde edilememesinin
nedenlerine iliflkin görüflleri Tablo 4’te gösterilmifltir.

‹‹llkköö¤¤rreettiimm  ÖÖ¤¤rreettmmeennlleerriinniinn  ‹‹llkköö¤¤rreettiimmddee  KKuuttllaannaann  BBeelliirrllii  GGüünn  vvee  HHaaffttaallaarr››nn...... u
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Tablo 4. Ö¤retmenlerin ‹lkö¤retimde Kutlanan Belirli Gün ve Haftalar›n ‹stenilen Bi-
çimde Gerçeklefltirilememesinin ve ‹stenilen Yarar›n Elde Edilememesinin Nedenlerine ‹liflkin
Görüflleri

Tablo 4’te görüldü¤ü gibi, ilkö¤retimde kutlanan belirli gün ve haftalar›n iste-
nilen biçimde gerçeklefltirilememesinin ve istenilen yarar›n elde edilememesinin ne-
denlerinin bafl›nda “Kutlanacak gün ve haftalar›n say›ca fazla olmas›” gelmektedir.
Ö¤retmenlerin % 82.5’i kutlanacak gün ve haftalar›n say›ca fazla olmas›n›n belirli gün
ve haftalar›n istenilen biçimde gerçeklefltirilememesi ve istenilen yarar›n elde edile-
memesinde çok etkili oldu¤unu düflünmektedir. Yine, ö¤retmenlerin %72.5’i kutla-
malar›n fazla zaman almas›/kutlamalar için zaman›n yetersiz olmas›n›n, %72.1’i kut-
lamalar için önceden iyi bir planlaman›n yap›lmamas›n›n, %70.2’si ö¤rencilerin ilgi-
sizli¤inin ve %69’u da okulda kutlanan belirli gün ve haftalar›n yararl› oldu¤una ina-
n›lmamas›n›n belirli gün ve haftalar›n istenilen biçimde gerçeklefltirilememesi ve is-
tenilen yarar›n elde edilememesinde çok etkili oldu¤unu belirtmektedirler.

Öte yandan, ö¤retmenlerin %31.9’u okul içinde ve di¤er okullarla koordinas-
yon ve iflbirli¤inin sa¤lanamamas›n›n, % 30.4’ü okulun olanaklar›n›n yetersizli¤inin,
%29’u E¤itim Bölgeleri Koordinatörü’nün ilgisizli¤i ve %27.7’si de okul yönetiminin

‹‹llkköö¤¤rreettiimmddee  KKuuttllaannaann  BBeelliirrllii  GGüünn                        ÇÇookk  EEttkkiillii          BBiirraazz  EEttkkiillii          EEttkkiillii  DDee¤¤iill
vvee  HHaaffttaallaarr››nn  ‹‹sstteenniilleenn  BBiiççiimmddee  
GGeerrççeekklleeflflttiirriilleemmeemmeessiinniinn  vvee  ‹‹sstteenniilleenn  
YYaarraarr››nn  EEllddee  EEddiilleemmeemmeessiinniinn  NNeeddeennlleerrii ff %% ff %% ff %%

E¤itim Bölgeleri Koordinatörünün 
ilgisizli¤i 247 47.5 151 29.0 122 23.5

‹l/‹lçe Millî E¤itim Müdürü’nün 
ilgisizli¤i 258 49.6 159 30.6 103 19.8

Okul yönetiminin ilgisizli¤i 320 61.5 144 27.7 56 10.8

Ö¤retmenlerin ilgisizli¤i 352 67.7 127 23.3 47 9.0

Ö¤rencilerin ilgisizli¤i 365 70.2 126 24.2 29 5.6

Ailelerin ve çevrenin destek vermemesi  333 64.0 137 26.3 50 9.6

Okulun olanaklar›n›n yetersizli¤i 326 67.2 158 30.4 36 6.9

Okulda kutlanan belirli gün ve 
haftalar›n yararl›  oldu¤una 
inan›lmamas› 359 69.0 126 24.2 35 6.7

Okul içinde ve di¤er okullarla 
koordinasyon ve iflbirli¤inin 
sa¤lanamamas› 302 58.1 166 31.9 52 10.0

Kutlamalar›n fazla zaman almas›/
Kutlamalar için zaman›n yetersiz 
olmas› 377 72.5 107 20.6 36 6.9

Kutlamalar için önceden iyi bir 
planlaman›n yap›lmamas› 375 72.1 116 22.3 29 5.6

Kutlanacak gün ve haftalar›n say›ca 
fazla olmas› 429 82.5 67 12.9 24 4.6



ilgisizli¤inin belirli gün ve haftalar›n istenilen biçimde gerçeklefltirilememesi ve iste-
nilen yarar›n elde edilememesinde biraz etkili oldu¤u görüflünü ileri sürmektedir.

Tablo 4 dikkatle incelendi¤inde, kutlanacak gün ve haftalar›n say›ca fazla ol-
mas›, kutlamalar›n fazla zaman almas›/kutlamalar için zaman›n yetersiz olmas›, kut-
lamalar için önceden iyi bir planlaman›n yap›lmamas› ve ö¤rencilerin ilgisizli¤i bafl-
ta olmak üzere tüm nedenlerin ilkö¤retimde kutlanan belirli gün ve haftalar›n isteni-
len biçimde gerçeklefltirilememesi ve istenilen yarar›n elde edilememesinde etkili ol-
du¤u görülmektedir. 

SSoonnuuççllaarr  vvee  ÖÖnneerriilleerr

Araflt›rma bulgular›na dayal› olarak elde edilen sonuçlar ve bu sonuçlara da-
yal› gelifltirilen öneriler flöyle özetlenebilir:

SSoonnuuççllaarr

• Ö¤retmenlere göre ilkö¤retimde kutlanan belirli gün ve haftalar içinde kut-
lanmas› en çok gerekli olan belirli gün ve hafta Atatürk Haftas›d›r. Ö¤retmenlerin
Atatürk Haftas›’ndan sonra kutlanmas›n› çok gerekli gördükleri belirli gün haftalar;
Çanakkale fiehitlerini Anma Günü, ‹lkö¤retim Haftas›, Afet E¤itimi Haz›rl›k Günü,
‹stiklal Marfl›n›n Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü’dür. Buna karfl›n, ö¤-
retmenler taraf›ndan kutlanmas› en az gerekli görülen gün ve haftalar›n bafl›nda Ahi-
lik Kültürü Haftas› gelmektedir. Bunun d›fl›nda, Birleflmifl Milletler Günü, Vak›flar
Haftas›, Giriflimcilik Haftas›, Müzeler Haftas› ve Türk Dünyas› ve Topluluklar› Haf-
tas› da ö¤retmenler taraf›ndan kutlanmas› en az gerekli görülen gün ve haftalar ara-
s›nda yer almaktad›r. 

• Ö¤retmenlere göre ilkö¤retimde kutlanan belirli gün ve haftalar içinde en ifle
vuruk olan› Atatürk Haftas›’d›r. Atatürk Haftas›’ndan sonra ö¤retmenlerin çok ifle
vuruk oldu¤unu düflündükleri belirli gün haftalar s›ras›yla, ‹lkö¤retim Haftas›, Ça-
nakkale fiehitlerini Anma Günü, Afet E¤itimi Haz›rl›k Günü, Orman Haftas›, ‹stiklal
Marfl›n›n Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü ile K›z›lay Haftas›’d›r. Öte
yandan ö¤retmenler taraf›ndan ifle vurukluk düzeyi düflük  bulunan gün ve haftala-
r›n bafl›nda ise  Ahilik Kültürü Haftas›, Vak›flar Haftas›, Birleflmifl Milletler Günü, ve
Giriflimcilik Haftas› gelmektedir. 

• Ö¤retmenlere göre ilkö¤retimde kutlanan belirli gün ve haftalar›n istenilen
biçimde gerçeklefltirilememesinin ve istenilen yarar›n elde edilememesinin nedenle-
rinin bafl›nda kutlanacak gün ve haftalar›n say›ca fazla olmas› gelmektedir. Yine, kut-
lamalar›n fazla zaman almas›/kutlamalar için zaman›n yetersiz olmas›, kutlamalar
için önceden iyi bir planlaman›n yap›lmamas›, ö¤rencilerin ilgisizli¤i ve belirli gün ve
haftalar›n yararl› oldu¤una inan›lmamas› da belirli gün ve haftalar›n istenilen biçim-
de gerçeklefltirilememesinin ve istenilen yarar›n elde edilememesinde çok etkilidir.

Sonuç olarak, ö¤retmenler ilkö¤retimde kutlanan belirli gün ve haftalar›n için-
de Ahilik Kültürü Haftas› baflta olmak üzere Birleflmifl Milletler Günü, Vak›flar Haf-
tas›, Müzeler Haftas›, Giriflimcilik Haftas› ve Türk Dünyas› ve Topluluklar› Haftas› d›-
fl›ndaki gün ve haftalar› di¤er gün ve haftalara göre daha gerekli ve ifle vuruk olarak
görmektedirler. Ayr›ca, ö¤retmenler ilkö¤retimde kutlanan belirli gün ve haftalar›n
ifle vuruklulu¤unu gereklili¤ine göre daha düflük bulmaktad›rlar.

‹‹llkköö¤¤rreettiimm  ÖÖ¤¤rreettmmeennlleerriinniinn  ‹‹llkköö¤¤rreettiimmddee  KKuuttllaannaann  BBeelliirrllii  GGüünn  vvee  HHaaffttaallaarr››nn...... u
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ÖÖnneerriilleerr

• ‹lkö¤retimde kutlanan belirli gün ve haftalar›n say›s› azalt›lmal›d›r. 

• Kutlamalar›n fazla zaman almas› ya da kutlamalar için zaman›n yetersiz ol-
mas›n›n önüne geçebilmek için kutlamalar önceden etkili bir biçimde planlanmal›d›r. 

• Ö¤rencilerin ilgisizli¤ini azaltabilmek için kutlama programlar› daha ifllev-
sel bir biçimde gerçeklefltirilmeli; kutlanan belirli gün ve haftalar›n yarar› çok iyi an-
lat›lmal› ve gerçeklefltirilecek etkinlikler ilgi çekici duruma getirilmelidir.

• Kutlamalar›n daha ifllevsel olabilmesi için gerek okul içinde gerekse di¤er
okullar aras›nda etkili bir koordinasyon ve iflbirli¤i sa¤lanmal›d›r. 

• Kutlamalar gerçeklefltirilirken okulun olanaklar› dikkate al›nmal›d›r. 

• Okul yönetimleri belirlenen gün ve haftalara gerekli ilgiyi göstermeli; etkin-
liklerin daha etkili bir biçimde gerçeklefltirilmesi için gerekli önlemleri almal›d›r.
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VIEWS OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS ON 
THE NECESSITY AND USEFULNESS OF SPECIAL 
DAYS AND WEEKS CELEBRATED IN PRIMARY 

SCHOOLS: (Eskisehir Sample)

Mehmet GÜLTEK‹N* 

AAbbssttrraacctt

This study aims to find out the views of teachers on the necessity and
usefulness of special days and weeks celebrated in primary schools. The scope
of the study based on survey model is the teachers in primary schools in the pro-
vince of Eskiflehir. The subjects are 520 teachers in three schools chosen conside-
ring their socio-economic conditions from seven education districts within the
scope of the study. A questionnaire was designed by the researcher to collect da-
ta. Frequencies and means cores were calculated in the analysis of the data. The
results of the study suggest that the most necessary and useful one for the pri-
mary school teachers is Atatürk week. Besides, teachers considered special days
and weeks celebrated in primary schools more necessary when compared to its
usefulness. According to the teachers, special days and weeks to celebrate, the-
ir taking too much time, lack of enough time for celebrations, lack of good plan-
ning for the organization in advance, lack of student interest and the belief that
these days and weeks are unbeneficial are reasons why such social activities can-
not be organized in the way expected. 

KKeeyy  WWoorrddss:: Primary education, social and cultural activities, special
days and weeks

* Assist. Prof. Dr.; Anadolu University, Faculty of Education
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YÜKSEK Ö⁄RET‹MDE KAL‹TE ‹Y‹LEfiT‹RME SÜREC‹NDE
Ö⁄RENC‹ MEMNUN‹YET‹N‹N ÖLÇÜLMES‹NE 

YÖNEL‹K B‹R ARAfiTIRMA

‹hsan KAYA* 
Orhan ENG‹N**

ÖÖzzeett

Yüksek ö¤retimde kalite iyilefltirme sürecinde yap›lacak olan iki temel
faaliyet vard›r. Bunlar, e¤itim programlar›n›n akreditasyonunu sa¤lamak ve e¤i-
tim sürecinin ç›kt›lar›n›n nitelik ve niceli¤ini art›rmakt›r. Yüksek ö¤retim ku-
rumlar›nda temel ç›kt›, e¤itim alm›fl ve program› baflar›yla tamamlam›fl mezun-
lard›r. Bu çal›flmada, yüksek ö¤retim sisteminin ç›kt›lar›ndan olan ö¤rencilerin,
e¤itim sürecinde alm›fl olduklar› derslerdeki memnuniyet düzeyinin belirlen-
mesi için bir araflt›rma yap›lm›flt›r. Araflt›rma, lisans ve yüksek lisans düzeyinde
ders alan ö¤renciler üzerinde, toplam 6 ders için, 26 sorudan oluflan bir anket
yard›m› ile 269 ö¤renciye sorular yöneltilerek gerçeklefltirilmifltir. Elde edilen so-
nuçlar SPSS 12.0 paket program› yard›m› ile de¤erlendirilerek ö¤rencilerin orta-
lama memnuniyet puanlar› ç›kart›lm›flt›r.

AAnnaahhttaarr  SSöözzccüükklleerr::  Yüksek ö¤retim,  kalite iyilefltirme, ö¤renci mem-
nuniyetinin ölçülmesi

GGiirriiflfl

Yüksek ö¤retim kurumlar›nda kalite iyilefltirme sürecinde ilk yap›lacak faali-
yet, akreditasyonun sa¤lanmas›d›r. Küreselleflen bir dünyada, Avrupa birli¤ine tam
üyelik sürecinde h›zla yol alan ülkemizde, yüksek ö¤retim kurumlar›n›n akredite ol-
mas› kaç›n›lmazd›r. E¤itimde akreditasyon, minimum standartlar›n karfl›land›¤› bir
kalite güvence sistemi olarak da kabul edilebilir (Anonymous, 2001). 

Kalite iyilefltirme sürecinin bir di¤er ad›m›, e¤itim kurumu ç›kt›lar›n›n nitelik
ve niceli¤inin art›r›lmas›d›r. Ç›kt›lar›n de¤erlendirilmesi ayr›ca akreditasyon süreci-
nin temel ölçütlerinden biridir. Ç›kt›n›n kalitesi, proses sürecindeki kalite düzeyine
ba¤l›d›r. 

Yüksek ö¤retim kurumlar›, birçok paydafllar›n› tatmin etmek durumundad›r.
Bunlar, ö¤renciler ve aileleri, toplum, mezunlar› istihdam eden üretim ve hizmet ifl-
letmeleri, devlet ve ilgili kurumlar›, yerel yönetimler ve üniversitelerin kendi perso-
nelidir (Politis vd., 2004). Bu paydafllar›n her birinin yüksek ö¤retim kurumlar›ndan

* Araflt›rma Görevlisi; ‹TÜ ‹flletme Fakültesi Endüstri Mühendisli¤i Bölümü (Sorumlu Yazar)
** Yard. Doç. Dr.; Selçuk Üniversitesi Endüstri Mühendisli¤i Bölümü



beklentileri birbirinden farkl›d›r. Üniversitelerin do¤rudan müflterileri, ö¤renciler ve
ifl dünyas›d›r (Emery vd., 2001).

Toplumlar›n refah düzeylerinin iyilefltirilmesinde üniversitelerin önemli bir
rolü vard›r. Üniversiteler, insan kaynaklar› yetifltirdi¤inden ülkeler için önemlidir
(Ansari, 2002).

Üniversitelerin sa¤lad›¤› hizmet kalitesi tüm sektörlerin kalitesini etkileyen te-
mel faktörlerden biridir. Mamul/Hizmet üreten di¤er pek çok sektörün ürünlerinde-
ki kalitesizlik sadece o sektör veya ürünlerinin girdi oldu¤u di¤er sektörleri belirli ve
k›sa sürelerle etkiler. Ancak e¤itimdeki kalitesizli¤in etkisi, tüm sektörler üzerinde
çok daha uzun süreli, zincirleme iliflkilerle yüzy›llara varan zaman dilimleri içinde
geçerlidir (Anonymous, 2004). 

Yüksek ö¤retimde proses süreci, e¤itim döneminde al›nan dersler,  yap›lan
projeler ile de¤erlendirilmelidir. Ders ve projelerde, ö¤rencilerin memnuniyet düzey-
leri, e¤itim kalitesini do¤rudan etkileyen bir parametredir. Bu çal›flmada da ö¤renci
memnuniyetinin ölçülmesine yönelik bir araflt›rma yap›lm›flt›r. Araflt›rmada, ö¤renci-
lere, dersin beklentileri karfl›lama düzeyi, dersin verimi, ö¤retim eleman›n›n de¤er-
lendirilmesini içeren toplam 26 soru yönetilmifltir. Çal›flman›n ikinci bölümünde, ö¤-
renci memnuniyetinin ölçülmesinin, e¤itim kalitesinin art›r›lmas›ndaki rolü sunul-
mufltur. Üçüncü bölümde araflt›rmadan elde edilen bulgular ve dördüncü bölümde
de araflt›rman›n sonuçlar› tart›fl›lm›flt›r.

11..  EE¤¤iittiimm  SSiisstteemmiinnddee  KKaalliittee  ‹‹yyiilleeflflttiirrmmee  SSüürreecciinnddee  ÖÖ¤¤rreennccii  MMeemmnnuunniiyyeettii
AAnnaalliizzii

Hizmet sektörü içerisinde yer alan e¤itim sisteminde, kalite iyilefltirme süre-
cinde, ö¤renci memnuniyetinin sa¤lanmas› gerekir. E¤itim sisteminin müflterilerin-
den biri de ö¤renciler oldu¤undan, kalite yönetim sistemi olarak de¤erlendirildi¤in-
de, müflteri memnuniyetinin sa¤lanmas›, sürekli iyilefltirme için önemlidir. ISO
9001:2000 Kalite yönetim sisteminde müflteri memnuniyetinin sa¤lanmas›na yönelik
proses süreci fiekil 1’de sunulmufltur (Anonymous, 2000).

fiekil 1’de de görülece¤i gibi, kalite yönetim sisteminin sürekli iyilefltirme fa-
aliyetlerinin temel ç›kt›lar›ndan biri de müflteri memnuniyetinin art›r›lmas›d›r. E¤i-
tim sisteminin müflterileri ö¤renciler oldu¤undan, memnuniyetlerinin sürekli iyilefl-
tirilmesi kaç›n›lmazd›r.

Ö¤rencilerin e¤itim sisteminde tatmin edilmesi, ayn› zaman da akademik per-
formans›n ölçülmesindeki en önemli faktörlerden biridir (Brown, 2001). Yüksek ö¤re-
timde kalite sürecinde ö¤renciler, e¤itim sisteminin odak noktas›n› olufltururlar. Çün-
kü ö¤renciler yüksek ö¤retim kurumunun ilk müflterileridir.

u ‹‹hhssaann  KKaayyaa  //  OOrrhhaann  EEnnggiinn

uMMiillllîî  EE¤¤iittiimm u Say› 174  u Bahar/2007 110077



fifieekkiill  11..  Proses Tabanl› Kalite Yönetim Sistemi Modeli

Günümüzde hizmet iflletmeleri için müflteri memnuniyeti ulusal bazda yap›l-
maktad›r. Müflteri memnuniyeti ile ilgili ilk çal›flmalar, ‹sviçre, Almanya ve Amerika
Birleflik Devletlerinde yap›lm›flt›r. Avrupa birli¤i, 1998 y›l›ndan beri karfl›laflt›rmal›
ulusal müflteri tatmin indekslerini, haberleflme, süper marketler gibi farkl› hizmet
sektörlerinde ç›kartmaktad›r (ECSI, 1999).

Avrupa Birli¤i ve Amerika Birleflik Devletlerinde yüksek ö¤retimde sürekli
iyilefltirmeyi sa¤layacak çeflitli çal›flmalar yap›lmaktad›r. Amerika Birleflik Devletle-
rinde bu amaç için Akademik Kalite Konsorsiyumu oluflturulmufltur.

22..  YYüükksseekk  ÖÖ¤¤rreettiimmddee  ÖÖ¤¤rreennccii  MMeemmnnuunniiyyeettiinniinn  ÖÖllççüüllmmeessii

Bu çal›flmada, yüksek ö¤retimde e¤itim hizmeti veren bir bölümde, kalite iyi-
lefltirme sürecinde ö¤renci memnuniyetinin ölçülmesi ve yüksek ö¤retim kurumla-
r›nda ö¤renci memnuniyetine etki eden faktörlerin belirlenmesi amaçlanm›flt›r. Çal›fl-
mada, ö¤renci memnuniyetinin ölçülmesi için anket tekni¤i kullan›lm›flt›r. Lisans ve
yüksek lisans düzeyinde e¤itim alan ö¤rencilere toplam 6 farkl› derste, dönem sonun-
da,  genel s›navlardan önce, 26 sorudan oluflan bir de¤erlendirme anketi verilmifltir.
Ö¤rencilerden, dersi, ö¤retim eleman›n›, ö¤retim eleman›n›n uygulad›¤› s›nav sitemi-
ni, dönem içerisinde verilen projeleri ve yard›mc› ö¤retim eleman›n›, 1 ile 10 aral›¤›n-
da puan vererek de¤erlendirmesi istenmifltir. Puan sistemine ait ölçek Tablo 1’de su-
nulmufltur.

Tablo 1. AArraaflfltt››rrmmaaddaa  KKuullllaann››llaann  AAnnkkeett  ÖÖllççee¤¤ii

ÇÇOOKK  YYEETTEERRSS‹‹ZZ YYEETTEERRSS‹‹ZZ OORRTTAA ‹‹YY‹‹ MMÜÜKKEEMMMMEELL

1–2 3–4 5–6 7–8 9–10

YYüükksseekk  ÖÖ¤¤rreettiimmddee  KKaalliittee  ‹‹yyiilleeflflttiirrmmee  SSüürreecciinnddee  ÖÖ¤¤rreennccii  MMeemmnnuunniiyyeettiinniinn  ÖÖllççüüllmmeessiinnee...... u
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Anket sonucunda elde edilen veriler SPSS 12.0 paket program› yard›m› ile de-
¤erlendirilerek her bir sorudaki memnuniyet düzeyinin ortalamas›, standart sapma-
s›, minimum ve maksimum de¤erleri ç›kart›lm›flt›r.

22..11..AArraaflfltt››rrmmaann››nn  BBuullgguullaarr››

Araflt›rmaya, bölümdeki üçüncü ve dördüncü s›n›f ö¤rencileri ile yüksek li-
sans ders aflamas›nda olan ö¤renciler kat›lm›flt›r. Araflt›rma yap›lan dersler, bölümde
dönemlik olarak verilen meslek derslerinden seçilmifltir. Ö¤rencilere yöneltilen top-
lam 26 soru afla¤›da 12 ana bafll›k halinde özet olarak sunulmufltur. 

Ö¤rencilerin anketi cevaplarken birbirlerinden etkilenip/etkilenmedikleri-
nin belirlenebilmesi ve dersler aras›ndaki iliflkinin tespit edilebilmesi için “Kore-
lâsyon Matrisleri” oluflturulmufl ve anlaml› bir iliflki tespit edilememifltir. Korelâs-
yon matrisleri ile ilgili tablolar çok genifl oldu¤unda çal›flma içerisinde sunulma-
m›flt›r.

Ö¤rencilerden ilk olarak dersin beklentilerini karfl›lama düzeyleri ile dersin
verimi konusunda de¤erlendirme yapmalar› istenmifltir. Ö¤rencilerin ders ile ilgili
de¤erlendirmelerinden elde edilen puanlar Tablo 2’de sunulmufltur.

TTaabblloo  22..  Derslerin Beklentileri Karfl›lama Düzeyi ve Verimi

DDeerrssiinn  BBeekklleennttiilleerrii DDeerrssiinn
KKaarrflfl››llaammaa  DDüüzzeeyyii VVeerriimmii

SSttaannddaarrtt SSttaannddaarrtt
SSaappmmaa SSaappmmaa

Üretim Planlama-I 6,68 1,91 7,45 1,88

ÜÜrreettiimm  PPllaannllaammaa--IIII 77,,5566 11,,5533 77,,8866 11,,3399

Kalite Kontrol 6,76 1,56 7,41 1,49

Yöneylem Araflt›rmas›-II 6,57 1,86 7,30 2,07

Yöneylem Araflt›rmas› 6,69 2,29 7,15 1,71

MMaalliiyyeett  ‹‹yyiilleeflflttiirrmmee 88,,9955 11,,1144 88,,9955 11,,2222

Kalite Kontrol 7,38 1,55 7,42 1,13

Üretim Sistemleri 7,26 1,53 7,42 1,62

Tablo 2’de de görülece¤i gibi, lisans düzeyinde ö¤renim gören ö¤rencilerin,
“Dersin beklentileri karfl›lama düzeyi” orta puanda, yüksek lisans ö¤rencilerinin ise
iyi puanda oldu¤u gözlenmifltir. Lisans ve yüksek lisans ö¤rencilerinin “Dersin Ve-
rimi” ile ilgili puanlar›n›n iyi düzeyde oldu¤u görülmektedir. Lisans ve yüksek li-
sans düzeyinde ders alan ö¤rencilere dönem bafl›nda dersin amac› ve pratikte kul-
lan›m süreci konusunda detayl› bilgi verilmesi, dersin beklentileri karfl›lama düze-
yini artt›raca¤› düflünülmektedir. Ö¤rencilerin beklentileri ile dersin amac› örtüfl-
medi¤inden beklenti puan› orta düzeyde kalm›flt›r. Yüksek lisans yapan ö¤renciler,
ifl hayat› içerisinde olduklar›ndan dolay› derslerin beklentilerini karfl›lama puan›
genelde iyi düzeyde ç›km›flt›r. Derslerin verimleri incelendi¤inde genelde iyi dü-
zeyde oldu¤u gözlenmifltir. Maliyet ‹yilefltirme Teknikleri dersinde, ifl hayat›ndan
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somut örnekler ile uygulama yap›lmas›, memnuniyet düzeyi ile ders veriminin mü-
kemmele yak›n ç›kmas›n› sa¤lam›flt›r.  E¤itimde kalitenin iyilefltirilmesi sürecinde,
ö¤rencilerin beklenti düzeyleri ile derslerin verimlerinin mükemmel düzeye ç›kar-
t›lmas› yararl› olacakt›r.

Ö¤retim eleman›n›n dersi anlatmas›n›n yeterlili¤i, teorik ve mesleki bilgileri
örnekler ile ifade etmesi ve ders iflleme saatlerine uyumu ile ilgili ö¤rencilerin de¤er-
lendirmeleri Tablo 3’te sunulmufltur.

TTaabblloo  33..  Ö¤retim Eleman›n Yeterlili¤i

ÖÖ¤¤rreettiimm  EElleemmaann››nn››              TTeeoorriikk  vvee  MMeesslleekkii                          
DDeerrss  AAnnllaattmmaa                      BBiillggiilleerrii  ÖÖ¤¤nneekklleerrllee            

YYeetteerrlliillii¤¤ii ‹‹ffaattee  EEttmmeessii
SSttaannddaarrtt                                      SSttaannddaarrtt                                    SSttaannddaarrtt
SSaappmmaa SSaappmmaa SSaappmmaa

Üretim Planlama-I 7,90 1,68 7,95 1,90 9,90 0,36

ÜÜrreettiimm  PPllaannllaammaa--IIII 88,,5533 11,,4400 88,,1166 11,,1144 99,,5544 00,,7799

Kalite Kontrol 7,94 1,70 8,25 1,66 9,02 1,28

Yöneylem Araflt›rmas›-II 8,07 1,88 7,70 2,17 9,65 0,69

Yöneylem Araflt›r. 8,11 1,14 9,26 1,00 8,96 1,82

MMaalliiyyeett  ‹‹yyiilleeflflttiirrmmee 99,,3399 00,,9944 99,,8866 00,,3344 99,,9955 00,,2211

Kalite Kontrol 8,34 1,23 9,61 0,57 9,03 1,96

Üretim Sistemleri 8,34 1,54 9,46 0,76 9,30 1,12

Tablo 3’teki verilere göre, ö¤retim eleman›n›n ders anlatma yeterlili¤inin iyi
düzeyde oldu¤u görülmektedir. Kalite iyilefltirme sürecinde ders anlatma düzeyi-
nin mükemmel duruma getirilmesi uygun olur.  Teorik ve mesleki bilgileri örnek-
lerle ifade etme düzeyi, lisans dersleri için iyi seviyede olmas›na karfl›l›k yüksek li-
sans derslerinde mükemmel düzeyde ç›km›flt›r. Ö¤retim eleman›n ders iflleme saat-
lerine riayet etmesi de hem lisans ve hem de yüksek lisans dersleri için mükemmel
düzeyde ç›km›flt›r. Ö¤retim elemanlar›n›n bilimsel araflt›rmalar ile birlikte temel fa-
aliyetlerinden biride ders vermek oldu¤undan, ders anlatma yeterlilikleri ile teorik
ve mesleki bilgilerinin güncel ve ö¤rencileri tatmin edecek düzeyde olmas› kaç›n›l-
mazd›r.

Ö¤retim eleman›n›n ö¤renciye karfl› tutum ve davran›fllar›, ö¤renciye de¤er
vermesi ve s›n›f içi iletiflim düzeyi Tablo 4’te sunulmufltur.

YYüükksseekk  ÖÖ¤¤rreettiimmddee  KKaalliittee  ‹‹yyiilleeflflttiirrmmee  SSüürreecciinnddee  ÖÖ¤¤rreennccii  MMeemmnnuunniiyyeettiinniinn  ÖÖllççüüllmmeessiinnee...... u
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TTaabblloo  44..  Ö¤retim Eleman›n Ö¤renciye Karfl› Davran›fllar›, Ö¤renciye De¤er
Vermesi Ve ‹letiflimi

ÖÖ¤¤rreettiimm  EElleemmaann››nn››nn            ÖÖ¤¤rreettiimm  EElleemmaannllaarr››nn››nn            ÖÖ¤¤rreettiimm  EElleemmaann››nn››nn      
ÖÖ¤¤rreenncciiyyee  KKaarr››flfl                            ÖÖ¤¤rreenncciiyyee  DDee¤¤eerr                            SS››nn››ff  ‹‹ççii  ‹‹lleettiiflfliimm

TTuuttuummuu VVeerrmmeessii                                                                DDüüzzeeyyii    

SSttaannddaarrtt                                      SSttaannddaarrtt                                    SSttaannddaarrtt
SSaappmmaa SSaappmmaa SSaappmmaa

Üretim Planlama-I 8,97 1,54 8,84 1,47 8,04 1,94

ÜÜrreettiimm  PPllaannllaammaa--IIII 88,,8800 11,,5511 99,,3344 11,,0011 88,,5555 11,,2266

Kalite Kontrol 8,74 1,63 8,66 1,56 8,10 1,58

Yöneylem Araflt›rmas›-II 8,50 1,96 8,67 2,05 8,25 1,62

Yöneylem Araflt›rmas› 8,23 1,33 9,76 0,51 9,23 1,03

MMaalliiyyeett  ‹‹yyiilleeflflttiirrmmee 99,,2266 11,,0099 99,,9911 00,,2288 99,,7733 00,,7755

Kalite Kontrol 8,61 1,09 9,88 0,43 9,30 0,73

Üretim Sistemleri 8,76 1,10 8,76 1,10 9,19 1,09

Tablo 4’teki puanlar gözlemlendi¤inde, ö¤retim eleman›n›n ö¤rencilere karfl›
tutumunun genelde iyi düzeyde oldu¤u görülmektedir. Kalite sürecinde tutum ve
davran›fllar›n mükemmel olarak iyilefltirilmesi gerekir.  Ö¤retim eleman›n›n ö¤renci-
ye de¤er vermesi ve s›n›f içi iletiflim düzeyi ortalama olarak mükemmel ç›km›flt›r. Ö¤-
retim eleman›n›n s›n›f içi iletiflim düzeyi, lisans ö¤rencileri için iyi, yüksek lisans ö¤-
rencileri için de mükemmel düzeyde oldu¤u gözlenmifltir.

Ö¤retim eleman›n›n anlatm›fl oldu¤u teorik bilgilerin s›nav ile de¤erlendiril-
mesi ve lisans düzeyindeki projelerin verimi ile ilgili elde edilen puanlar Tablo 5’de
sunulmufltur.

TTaabblloo  55..  Lisans Düzeyinde S›navlar ve Projelerin De¤erlendirilmesi

SS››nnaavv  SSoorruullaarr››nn››nn            ÖÖ¤¤rreettiimm  EElleemmaannllaarr››nn››nn            DDöönneemm  PPrroojjeessiinniinn      
DDeerrss  iiççeerrii¤¤iinnee  UUyygguunn                                SS››nnaavvllaarr››                                FFaayyddaall››  OOlldduu¤¤uunnuunn

OOllmmaass›› DDee¤¤eerrlleennddiirrmmeessii DDee¤¤eerrlleennddiirrmmeessii

SSttaannddaarrtt                                      SSttaannddaarrtt                                    SSttaannddaarrtt
SSaappmmaa SSaappmmaa SSaappmmaa

Üretim Planlama-I 8,09 2,05 7,38 2,04 4,93 2,35

Üretim Planlama-II 8,48 1,45 88,,6666 11,,3399 66,,2299 22,,6622

Kalite Kontrol 7,15 2,12 6,54 2,32 5,87 2,43

Yöneylem Araflt›rmas›-II 88,,6677 11,,5544 8,32 1,67 6,00 3,09

Yüksek lisans düzeyinde ö¤retim gören ö¤renciler için yönetmenlik gere¤i ara
s›navlar yap›lmad›¤›ndan, Tablo 5 sadece lisans düzeyindeki ö¤renciler için düzen-
lenmifltir. Tablo 5’teki veriler incelendi¤inde, s›nav sorular›n›n ders içeri¤ini yans›tma
düzeyinin iyi oldu¤u görülmektedir. Ders içeriklerine uygun s›nav sorular›n›n haz›r-
lanmas›, ö¤rencilerin dersteki baflar› düzeylerini ve motivasyonunu art›racakt›r.  
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Ö¤retim eleman›n›n s›navlar› de¤erlendirme puan›n›n orta ile iyi aral›¤›nda
de¤iflti¤i belirlenmifltir. Ö¤retim eleman›n›n s›nav sonunda sorular›n cevap anahtar›-
n› ö¤rencilere ilan etmesi, ö¤rencilerin eksik ve hatalar›n› görmesini sa¤layacak, der-
sin kalitesini iyilefltirilmesine ve ö¤rencinin derse olan ilgisi art›racakt›r. 

Ö¤renciler dönem projelerinin pek yararl› olmad›¤›n› düflünmektedirler. Dö-
nem içerisinde ö¤rencilere uygulamaya yönelik verilen projelerin yararlar› konusun-
da ö¤renciler yeteri kadar bilgilendirilmedi¤i için projelerin faydal› olma puanlar› ye-
tersiz ve orta düzeyde kald›¤› tahmin edilmektedir. Derslerin uygulama projesi des-
tekli verilmesi ve projenin sa¤layaca¤› faydalar›n, ö¤rencileri tatmin edecek flekilde,
izah edilmesi ö¤rencilerin memnuniyet düzeyini art›racak ve daha verimli projelerin
ortaya ç›kmas›na katk› sa¤layacakt›r.

Anketin ne kadar yararl› oldu¤u konusunda ö¤rencilere bir soru yönlendiril-
mifltir. Elde edilen sonuçlar Tablo 6’da verilmifltir.

TTaabblloo  66..  Araflt›rman›n Yararl›l›k Düzeyinin Belirlenmesi

AArraaflfltt››rrmmaann››nn  YYaarraarrll››ll››kk  DDüüzzeeyyii

OOrrttaallaammaa SSttaannddaarrtt  SSaappmmaa

Üretim Planlama-I 7,22 2,27

ÜÜrreettiimm  PPllaannllaammaa--IIII 77,,2233 22,,2277

Kalite Kontrol 6,75 2,88

Yöneylem Araflt›rmas›-II 6,75 2,08

Yöneylem Araflt›rmas› 7,88 2,33

MMaalliiyyeett  ‹‹yyiilleeflflttiirrmmee 99,,2255 11,,5555

Kalite Kontrol 7,61 2,35

Üretim Sistemleri 7,57 2,28

Tablo 6’da görülece¤i gibi, genel olarak araflt›rman›n yararl›l›k düzeyi, iyi se-
viyede ç›km›flt›r. Ö¤rencilere bu tür araflt›rmalar›n sonucunda sürekli iyilefltirme fa-
aliyetlerinin bafllat›ld›¤› ve elde edilen sonuçlara göre düzeltici-önleyici süreçlerin uy-
guland›¤› gösterilmelidir. Ö¤renci merkezli bir ö¤retim sistemi, derslerin kalite düze-
yini art›racakt›r.

Tablo 7’de, lisans program› çerçevesinde yürütülmekte olan derslerin gelecek
dönemlerde daha verimli bir flekilde yürütülebilmesi için ö¤rencilere sorulan, dersi
daha verimli bir konuma getirmek için nelerin yap›labilece¤ine iliflkin sorulan soru-
ya verilen cevaplar sunulmufltur.

YYüükksseekk  ÖÖ¤¤rreettiimmddee  KKaalliittee  ‹‹yyiilleeflflttiirrmmee  SSüürreecciinnddee  ÖÖ¤¤rreennccii  MMeemmnnuunniiyyeettiinniinn  ÖÖllççüüllmmeessiinnee...... u
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TTaabblloo  77..  Dersi Daha Verimli Yapabilmek ‹çin Ne Yap›lmal›?

Tablo 7 incelendi¤inde, ö¤rencilerin genel olarak dersin mevcut hali ile yete-
rince verimli oldu¤unu düflünmektedirler. Zaten daha önce belirtilen “dersin beklen-
tilerinizi karfl›lama düzeyi” ve “ders ne kadar verimli?” sorular›na verilen cevab›nda
genel olarak iyi düzeyde olmas›n›n do¤al bir sonucu olarak, ö¤rencilerin büyük bir
kesimi dersin genel olarak yeterince verimli oldu¤unu düflünmektedirler. Araflt›rma
s›ras›nda dikkat çeken en önemli noktalardan biri de, ö¤rencilerin ders kapsam›nda
yürütülen projeleri çok faydal› bulduklar› ve proje say›s›n›n artt›r›lmas› sonucunda
ders veriminin de artacak olmas›d›r. Tablo 7 dikkate al›narak gelecek dönemlerde
proje say›s›n›n artt›r›lmas› ve imkânlar dâhilinde dersin slâyt sunumlar› ile desteklen-
mesinin dersin verimini artt›raca¤› belirlenmifltir. 

SSoonnuuçç

Yap›lan bu araflt›rmada, ö¤rencilerin derslerdeki memnuniyet düzeyinin genel-
de orta ve iyi düzeyde oldu¤u gözlenmifltir. Yüksek lisans düzeyinde ders alan ö¤ren-
cilerin, ifl hayat› içerisinde olmalar› nedeni ile alm›fl olduklar› derslerin uygulamas› ko-
nusunda daha fazla bilgi sahibi olduklar› gözlenmifl ve buna ba¤l› olarak da memnu-
niyet düzeylerinin lisans ö¤rencilerine göre daha yüksek oldu¤u görülmüfltür. 

Ö¤rencilerin, “Dersin beklentileri karfl›lama düzeyi” ve “Dersin verimi” konu-
sundaki memnuniyet düzeylerinin yüksek olmas›, ö¤retim eleman›n› de¤erlendirme-
deki memnuniyet düzeyi üzerinde do¤rudan bir etkisi oldu¤u gözlenmifltir. Örne¤in
“Maliyet iyilefltirme teknikleri”  dersindeki beklenti düzeyleri ve ders verimi puan›-
n›n yüksek olmas› di¤er sorulara verilen puanlar›nda yüksek oldu¤u sonucunu getir-
mifltir.

Araflt›rma sonucunda, baz› derslerde yürütülmekte olana uygulama projeleri-
nin çok önemli avantajlar›n›n oldu¤u ve gelecek dönemlerde proje say›s›n›n artt›r›l-
mas›n›n dersin verimini artt›raca¤› tespit edilmifltir. Ayn› zamanda imkânlar dâhilin-
de dersin slâyt sunumlar› ile desteklenmesinin dersin verimini artt›raca¤› belirlen-
mifltir. 
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FFaakkttöörrlleerr

Ders Mevcut Hali ile Yeterince Verimli

Ders Bilgisayar Ortam›nda Slâytlar Yard›m›
ile Anlat›lmal› 

Ö¤renciler Haftal›k Olarak Ders Anlatmal› 

Proje Say›s› Art›r›lmal›

Ders Farkl› Bir Ö¤retim Eleman› Taraf›ndan
Verilmeli

Cevap Verilmemifl

TTOOPPLLAAMM

ÜÜrreettiimm
PPllaannllaammaa--II

%%

45,5

14,5

3,6

27,3

3,6

5,5

110000

ÜÜrreettiimm
PPllaannllaammaa--IIII

%%

48,8

7,3

9,8

34,1

0

0

110000

YYöönneeyylleemm
AArraaflfltt››rrmmaass››--IIII

%%

46,2

7,7

7,7

20,5

17,9

0

110000

KKaalliittee
KKoonnttrrooll

%%

41,4

23,9

13,0

17,4

0

4,3

110000
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Yüksek ö¤retimde, ö¤renci memnuniyetinin sa¤lan›p sürekli iyilefltirilmesi,
e¤itim ve ö¤retimin kalitesini art›racakt›r. Ö¤renci memnuniyeti artt›kça kaynaklar da-
ha etkin kullan›lm›fl ve israflar ortadan kald›r›lm›fl olacakt›r.  Memnun ö¤renci, bafla-
r›l› ö¤retim elemanlar›n›n ortaya ç›kmas›n› sa¤layacakt›r. Memnun ö¤renci, ö¤retim
elemanlar› ve e¤itim sisteminin baflar›s›n› art›racakt›r. E¤itim sürecinde elde edilen ba-
flar› ailelere,  sanayiye ve bütün topluma yans›yacakt›r. Daha müreffeh bir Türkiye par-
lak bir gelecek için e¤itim ve ö¤retimin sürecinin kalitesini art›rmak zorunday›z.
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A RESEARCH ON MEASURING STUDENT 
SATISFACTION LEVEL FOR QUALITY OF EDUCATION

IMPROVING IN HIGHER EDUCATION SYSTEM

‹hsan KAYA* 
Orhan ENG‹N**

AAbbssttrraacctt

There are two main activities to improve quality of education in higher
education systems. Firstly, education programs can be accredited, and secondly,
the quality of education process can be improved. A person who graduates from
Higher Education System is main output of Higher Education Sytem. In this
study, the research presents to determine the satisfaction level of students’ les-
son which has been taken during education period. This research contains a qu-
estionnaire which consists of 26 questions and it was applied 269 students for
six lessons. Results of this questionnaire were analyzed aid of SPSS 12.0 and
avarage marks of students’ satisfaction level were determined.

KKeeyy  WWoorrddss::  Higher education, quality improvement, measurement of
student satisfaction level
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TÜRKÇE Ö⁄RETMEN‹ ADAYLARININ ÇOCUK 
EDEB‹YATINA VE ÇOCUK EDEB‹YATI DERS‹NE 
YÖNEL‹K TUTUMLARININ DE⁄ERLEND‹R‹LMES‹

Hasan BA⁄CI*

ÖÖzzeett

Bu çal›flman›n amac›, Türkçe ö¤retmeni adaylar›n›n çocuk edebiyat›na
ve çocuk edebiyat› dersine yönelik tutumlar›n› belirlemektir. Türkçe ö¤retmeni
adaylar›n›n çocuk edebiyat›na ve çocuk edebiyat› dersine yönelik tutumlar›n›
belirlemek için haz›rlanan ve 35 maddeden oluflan Çocuk Edebiyat› Tutum Öl-
çe¤i, Gazi Üniversitesi Gazi E¤itim Fakültesi Türkçe Ö¤retmenli¤i Bölümü’nde
ö¤renim gören üçüncü s›n›f ö¤rencilerinden 180’ine 2004-2005 ö¤retim y›l›nda
uygulanm›flt›r. 

Türkçe ö¤retmeni adaylar›n›n çocuk edebiyat›na yönelik tutumlar› ge-
nelde olumludur. Elde edilen bulgular; cinsiyete, ö¤retim türüne ve ders baflar›
puanlar›na göre üç boyutta de¤erlendirilmifltir. 

Araflt›rma sonuçlar›na göre, Türkçe ö¤retmeni adaylar›n›n çocuk edebi-
yat›na ve çocuk edebiyat› dersine yönelik tutumlar›n›n cinsiyete ve ö¤retim tü-
rüne göre farkl›l›k göstermedi¤i tespit edilmifltir. Buna karfl›n Türkçe ö¤retmeni
adaylar›n›n çocuk edebiyat› dersine yönelik tutumlar›n›n çocuk edebiyat› dersi
baflar› puanlar›na göre farkl›l›k gösterdi¤i belirlenmifltir.

AAnnaahhttaarr  SSöözzccüükklleerr:: Türkçe e¤itimi, çocuk edebiyat›, tutum ölçe¤i, cin-
siyet, ö¤retim türü, baflar› puan›

GGiirriiflfl

Millî kültürün tafl›y›c›s› ve bireyler aras›ndaki iletiflimi sa¤layan dil, günlük
hayat›m›z›n da önemli bir parças›d›r. Çevremizdeki varl›klar›, olaylar›, durumlar›;
anne ve babam›zdan, di¤er aile büyüklerimizden ve arkadafl çevremizden ö¤rendi¤i-
miz ana dilimizin yard›m›yla kavrayabiliriz. “Gerek bireysel ve gerekse sosyal bak›mdan
kiflili¤in dengeli olarak geliflmesinde ana dilinin büyük pay› bulunmaktad›r.” ( Kavcar; 1987,
261-273). Çünkü ana dili, “‹nsan›n bilinç alt›na inen ve bireyin toplumla en güçlü ba¤lar›-
n› oluflturan dildir.” (Aksan, 1975, 426).

Dilin tafl›d›¤› bu büyük önem, ana dili ö¤retimine ne kadar önem verilmesi ge-
rekti¤ini ortaya koymaktad›r. Bilhassa bat› ülkelerinin ana dili e¤itimine gösterdikle-
ri önemden hareketle biz de gençlerimize dilimizi en iyi ve en do¤ru flekilde ö¤retme-
liyiz. Bunu baflarabiliyor muyuz? Özbay’a göre (2003, 3)“Bu soruya olumlu cevap ver-
mek pek mümkün de¤ildir.” .

* Arfl Gör.; Gazi Üniversitesi, Gazi E¤itim Fakültesi, Türkçe E¤itimi Bölümü 



Günümüz örgün e¤itim kurumlar›nda ana dili ö¤retimi ilkö¤retimde “Türk-
çe”; liselerde “Türk Dili ve Edebiyat›” dersleri ad› alt›nda yap›lmaktad›r.

Türkçe ve edebiyat derslerinin ilk ve orta ö¤retim ö¤rencileri taraf›ndan gide-
rek istenmeyen, önemini kaybeden, hafife al›nan ve arzulanma de¤erini yitiren ders-
lerden olmaya bafllad›¤› hem ö¤retmenler hem araflt›rmac›lar hem de duyarl› veliler
taraf›ndan gözlenmektedir. 

Pek çok ö¤renci Türkçe ve edebiyat derslerini kuru bilgilerin aktar›ld›¤› gerek-
siz dersler olarak kabul etmektedir. Bu yüzden ö¤rencilerin büyük ço¤unlu¤u Türk-
çe ve edebiyat derslerine karfl› ilgisiz kalmakta, bu derslerden çekinmekte ve bunun
sonucu olarak da baflar›s›z olmaktad›r. Bu olumsuz durumlar›n ortaya ç›kmas›nda
ders ö¤reticilerinin de sorumlulu¤unun bulundu¤u bir gerçektir.

Hiç kuflkusuz e¤itimin felsefi ve toplumsal hedeflerinin gerçeklefltirilmesinde-
ki en önemli rolü ö¤retmenler üstlenmifllerdir. “Hiçbir ileri e¤itim sistemi yoktur ki, ö¤-
retmeni yetersiz, kalitesiz; kendisi yeterli, kaliteli ve ileri olsun.” ( Ayd›n, 1995, 23). 

Kaliteli insan gücünün önemini bilen geliflmifl ülkeler gerekli ve nitelikli ö¤re-
tim kadrolar›na kavuflmak için her türlü önleme baflvurmufl ve hiçbir özveriden ka-
ç›nmayarak ö¤retmen yetifltirme sistemlerini gelifltirmifllerdir. ( Saraç, 2002, 29).

“E¤itim sisteminin baflar›s›, temelde sistemi iflleyip uygulayacak olan ö¤retmenlerin
ve di¤er e¤itim personelinin niteliklerine ba¤l›d›r. Dolay›s›yla “Bir okul ancak ö¤retmenleri
kadar iyidir.” denilebilir. Bu nedenle ö¤retmen, yaflama biçiminin temelini oluflturan anlay›fl,
tutum ve idealleri gelifltirmek için olumlu hizmetler yapma konusunda durumu en uygun ö¤e
konumundad›r.” ( Büyükkaradeniz vd., 1998, 255).

Çocu¤un e¤itiminde aileden sonra en önemli unsur olan okullarda ö¤retmen-
lerin, ö¤rencilerin derse karfl› olumlu yönde tutum gelifltirmesinde büyük pay› var-
d›r. Dersine karfl› olumlu tutuma sahip olmayan bir ö¤retmenin, ö¤rencilerine de o
derse karfl› olumlu tutum kazand›rmas› beklenemez. Araflt›rmac›lar, ö¤retmen aday-
lar›n›n olumlu tutumlar›n› ö¤retmenlik e¤itimleri s›ras›nda verilmesi gerekti¤ini sa-
vunmaktad›rlar.

Çünkü ö¤retmen adaylar›n›n e¤itim s›ralar›nda oluflturacaklar› tav›rlar, onla-
r›n ö¤retmenlikleri boyunca mesle¤e verecekleri önem ile uygulayacaklar› ö¤retme
tekniklerini belirlemede çok önemli yer tutacakt›r. Dolay›s›yla bu tav›rlar, ö¤renciler
üzerinde büyük bir etkiye sahip olacak ve tutumlar›n›n oluflmas›na yön verecektir.
(Saraç, 2002, 29). Bu yüzden ö¤retmen adaylar›n›n derslere yönelik tutum ve davra-
n›fllar›n›n gözlenip ölçülmesi ve onlara istenilen olumlu tav›rlar›n ö¤retmen e¤itimi
s›ras›nda kazand›r›lmas› gerekmektedir. 

Türkçe ö¤retiminin bir parças› olan ve ö¤rencilerinin yafl guruplar›na ve sevi-
yelerine uygun olarak edebî de¤er tafl›yan eserleri kapsayan çocuk edebiyat› ürünle-
rine ve bu eserlerin ifllendi¤i çocuk edebiyat› dersine karfl› Türkçe ö¤retmeni adayla-
r›n›n tutumlar›n›n belirlenmesi gerekmektedir.

Çocu¤un ana dilinin geliflmesine katk›da bulunan, onu bir tak›m etkinliklere
teflvik eden ve güzel sanatlar›n bir dal› olan edebiyat; “Düflünce, duygu, olay ve imajla-
r›n dil arac›l›¤› ile biçimlendirilmesi sanat›, yaz›n, literatür.” olarak tan›mlanmaktad›r
(Türkçe Sözlük, TDK; Ankara,1998). Yalç›n vd.’nin (2002, 17) “Malzemesi dile dayanan,
insanlar›n duygu, düflünce ve hayallerini dile getiren, edebî ve estetik de¤eri olan, baya¤›l›k
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ve çirkinli¤i kabul etmeyen sözlü ve yaz›l› verimlerin tamam›.” olarak tan›mlad›¤› edebiyat
terimini, “Arac› ve ortam› dil olan bir güzel sanat dal›d›r.” fleklinde ifade eden Kavcar,
“‹nsan›n kendisini, çevresini, do¤ay› ve dünyay› tan›mas›, daha sa¤l›kl› bir biçimde de¤erlen-
dirmesi ve duyarl›k kazanmas› için edebiyat e¤itiminin büyük önem tafl›d›¤›n› belirtmektedir.”
(1994, 853).

Türkçe ve edebiyat e¤itiminde önemli bir yeri olan çocuk edebiyat›n› Özk›r›m-
l› (1990, 327), “Çocuklar›n okuyup zevk alabilece¤i, e¤itsel amaçlar da tafl›yan edebiyat ürün-
lerine verilen ad.” olarak tan›mlarken; baz› temel kaynaklarda çocuk edebiyat› terimi
için; “Genifl anlamda, çocuklara yönelik bütün yay›nlar› içine alan bir terim, dar anlam› ile
de çocuklar için oluflturulmufl sözlü ve yaz›l› edebi ürünleri içine alan edebiyat bütününün bir
cüzzü tam’›.” fleklinde ifadeler kullan›lmaktad›r ( Türk Dili ve Edeb. Ans. 1977, 154).

Çocuk edebiyat› ürünleri çocu¤un kendi benli¤ini kazanmas›nda önemli bir
fonksiyonu üstlenmektedir. Çünkü Yalç›n vd.’nin de belirtti¤i gibi (2002, 17) çocuk
edebiyat›, “Çocuklar›n büyüme ve geliflmelerine, hayallerine, duygular›na, düflüncelerine,
yeteneklerine ve zevklerine hitap eden, e¤itirken e¤lenmelerine katk›da bulunan sözlü ve yaz›-
l› verimlerin tamam›d›r.”. Çocuklar›n duygu, düflünce, zevk ve hayallerine hitap eden
masallar, hikayeler, romanlar, an›lar, ninniler, gezi yaz›lar›, biyografik eserler, fliirler
vb. ürünler bu sözlü ve yaz›l› verimlere örnek olarak verilebilir. “Bu ürünleri meydana
getirmek için de çocu¤un dünyas›n›, bu dünyan›n özelliklerini iyi bir flekilde gözlemlemek, ö¤-
renmek ve birçok aç›lardan tahlil etmek gerekir.” ( Temizyürek, 2003, 162). 

“‹ki yafl›ndan ergenlik ça¤›na kadar süren büyüme dönemi içinde bulunan insan yav-
rusu veya henüz erinlik dönemine eriflmemifl k›z ve erkek” (Alayl›o¤lu vd., 1976) veyahut
“Bebeklik ça¤› ile ergenlik aras›ndaki geliflme döneminde bulunan insan.” (O¤uzkan, 1974)
olarak tan›mlanan çocu¤un, edebiyat eserlerinden vazgeçebilece¤ini düflünmek do¤-
ru de¤ildir. Çünkü normal bir büyüme ve geliflme gösteren çocu¤un do¤al ihtiyaçla-
r› yan›nda bir tak›m ruhsal ihtiyaçlar› da vard›r ki bunlar öz bak›m›ndan hiç de¤ifl-
meden sürüp gidecektir. Bu ihtiyaçlar› karfl›lamada sözlü ve yaz›l› eserlerin pay› bü-
yük olacakt›r. Zengin’e göre (1997, 80) “Edebiyat, küçüklerin hayat›nda büyüklerinkine
nazaran daha fazla yer tutar. Hepsi birer tür olan masallar, bilmeceler, f›kralar, tekerlemeler,
hikayeler, fliirler... çocu¤un hayat›n› öyle meflgul eder ki bunu günlük yaflay›fl›n› geçimin bin
bir meflgalesi ile dolduran büyüklerin edebî alakalar için ay›rd›klar› zamanla k›yaslamak bile
mümkün olmaz.”

Çocuklar›n niçin edebiyat eserlerine muhtaç olduklar›n›, bu alandaki çal›flma-
lar›yla tan›nm›fl bir e¤itimci, alt› nedene ba¤lamaktad›r:

1. Edebiyat, hofl vakit geçirtici, e¤lendirici bir fleydir.

2. Edebiyat, ruha canl›l›k verir, yaflama gücünü artt›r›r.

3. Edebiyat, hayat› keflfe yard›m eder.

4. Edebiyat, bir rehberlik kayna¤›d›r.

5. Edebiyat, yarat›c› etkinlikleri teflvik eder.

6. Edebiyat, güzel bir dil demektir. ( O¤uzkan, 2000, 7). 

Araflt›rmac›lar, e¤itimciler ve duyarl› velilerin birço¤u Türkçe ö¤retiminin
özel amaçlar› içerisinde yer alan ‘kitap okuma zevki’nin oluflmas›nda çocuk edebiya-
t›n›n önemli bir yere sahip oldu¤unu belirtmektedir. 
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Bu gerçeklerden hareketle Aytafl (2003;158)’›n da ifade etti¤i gibi “Araflt›rmac›-
lar ve e¤itimciler çocuk edebiyat›na dayal› programlar›n uygulanmas›nda en iyi yöntemi bul-
maya çal›flmaktad›rlar. Bununla birlikte ö¤retmenlerin çocuk edebiyat›n› s›n›f içinde nas›l kul-
lanmalar› gerekti¤i konusunda yeterince bilgi sahibi olduklar›n› söyleyemeyiz.” Baflta Türk-
çe ö¤retmenleri ve Türkçe ö¤retmeni adaylar› olmak üzere di¤er ö¤retmen ve ö¤ret-
men adaylar›n›n çocuk edebiyat›na yönelik tutumlar›n›n ve inançlar›n›n yap›lacak
araflt›rmalarla tespit edilmesi gerekmektedir. 

“Okullarda yürütülen e¤itim- ö¤retim etkinliklerinin amaçlar›ndan birisi de bireyin
duyuflsal özelliklerinin gelifltirilmesi ve bireye bu özelliklerin kazand›r›lmas›d›r. Ancak e¤itim
sistemindeki uygulamalarda duyuflsal boyutun s›k s›k ihmal edildi¤i, a¤›rl›¤›n biliflsel alanda-
ki, zaman zaman deviniflsel alandaki davran›fllar›n kazand›r›lmas›na verildi¤i görülmektedir.”
( Gömleksiz, 2003, 216 ).

Ö¤rencilerin bir dersle ilgili duyuflsal özelliklerinin en önemli göstergelerin-
den biri tutumlar›d›r. Tutum, “Bireyin bir psikolojik objeye yönelik olumlu ya da olumsuz
genel duygular› olarak tan›mlanabilir.” ( Erden, 1995, 99).

Tolan’ a göre en genifl anlam›yla tutum, “ Bireyin psikolojik bir de¤er içeren nes-
ne ve konular karfl›s›nda vaziyet alma biçimidir.” (Tolan, 1983, 383-384, aktaran; Gömlek-
siz, 2003, 216).

“Ö¤rencilerin belli bir derse yönelik tutumlar› ö¤renci baflar›s›nda önemli rol oyna-
makla birlikte, bireyde belli bir objeye yönelik tutum oluflturmak ve var olan tutumu de¤ifltir-
mek oldukça güçtür. Ö¤rencilerin tutumlar›n› de¤ifltirebilmek için öncelikle hedef kitlenin
özelliklerinin ve tutumlar›n›n oluflmas›na ve geliflmesine neden olan faktörlerin ortaya ç›kar›l-
mas› gerekmektedir.” ( Erden,1995, 99 ).

Ancak tutumlar›n, gerek araflt›rmalarda gerekse okullarda ölçülüp de¤erlendirilmesi
genellikle göz ard› edilmektedir. Yüksek bir güvenirlik düzeyinde ölçülebilen ö¤renci tutumla-
r›, e¤itim programlar› içinde yer alan dersler üzerinde çok önemli bir rol oynamaktad›r. (  Sa-
racalo¤lu, 2000, 65 ).

E¤itimin amaçlar›ndan biri de bireyin davran›fllar›nda ve tav›rlar›nda olumlu
yönde bir de¤iflmeyi ve geliflmeyi sa¤lamakt›r. Bunu baflarmak için ö¤rencilerin ders
çal›flma tutum ve al›flkanl›klar›yla birlikte derse karfl› tutumlar›n›n da olumlu yönde
geliflmesi gerekir.

E¤itim ve ö¤retimde baflar›n›n motivasyonla da do¤ru orant›l› oldu¤u genel
kabul gören bir anlay›flt›r. Ö¤rencilerin ö¤renme faaliyetlerinde baflar›ya ulaflmalar›
için “neyi, nas›l, ne zaman” ö¤renmek istediklerine karar vermeleri gerekti¤i de
önemli bir etkendir. 

Bütün bunlardan hareketle Türkçe ve edebiyat ö¤retmenlerinin çocuk edebi-
yat› ürünlerini içeren çocuk edebiyat› derslerine yönelik tutum, davran›fl ve inançla-
r›n›n belirlenmesiyle takip edilecek dersler, ö¤rencilerin baflar›lar› üzerinde etkili bir
rol oynayacakt›r. Bu nedenle Türkçe ö¤retmeni adaylar›, çocuk edebiyat› derslerinden
hofllan›yorlarsa ya da adaylar›n derse karfl› tutumlar› olumlu ise dersi daha fazla ça-
l›flmalar›, derslere daha fazla istekle kat›lmalar› ve derslerde baflar›l› olmalar› bekle-
nir.

Bu araflt›rman›n temel amac› yukar›da s›ralanan bilgilerden hareketle Türkçe
ö¤retmeni adaylar›n›n çocuk edebiyat›na ve çocuk edebiyat› dersine yönelik tutum-
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lar›n› ve tutumlar›n› etkileyen baz› faktörleri belirlemektir. Bunun için Türkçe Ö¤ret-
menli¤i Bölümü 3. s›n›f ö¤rencilerinin, cinsiyetlerine, ö¤retim türlerine ve çocuk ede-
biyat› baflar› notlar›na göre çocuk edebiyat› dersine yönelik tutumlar›nda sorun olup
olmad›¤›n› incelemek için afla¤›daki sorulara cevaplar aranmaya çal›fl›lm›flt›r:

1. Türkçe ö¤retmeni adaylar›n›n çocuk edebiyat›na ve çocuk edebiyat› dersine
yönelik tutumlar› nas›ld›r?

2. Türkçe ö¤retmeni adaylar›n›n çocuk edebiyat›na ve çocuk edebiyat› dersine
yönelik tutumlar›, cinsiyetlerine göre anlaml› bir farkl›l›k göstermekte midir?

3. Türkçe ö¤retmeni adaylar›n›n çocuk edebiyat›na ve çocuk edebiyat› dersine
yönelik tutumlar›, ö¤retim türüne (I. ve II. ö¤retim) göre anlaml› bir farkl›l›k göster-
mekte midir?

4. Türkçe ö¤retmeni adaylar›n›n çocuk edebiyat›na ve çocuk edebiyat› dersine
yönelik tutumlar›, bu dersin baflar› notuna göre anlaml› bir farkl›l›k göstermekte midir?  

YYöönntteemm

Bu araflt›rma, Türkçe ö¤retmeni adaylar›n›n çocuk edebiyat›na ve çocuk ede-
biyat› dersine yönelik tutumlar› aras›nda çeflitli de¤iflkenlere göre fark olup olmad›-
¤›n› tespit etmeye yönelik olarak yap›lan betimsel bir araflt›rmad›r.

EEvvrreenn:: Araflt›rman›n evreni olarak 2004 - 2005 ö¤retim y›l› bahar yar›y›l› so-
nunda Gazi Üniversitesi Gazi E¤itim Fakültesi Türkçe Ö¤retmenli¤i Bölümü belirlen-
mifltir.

ÖÖrrnneekklleemm:: Araflt›rman›n örneklem alan› ise Gazi Üniversitesi Gazi E¤itim Fa-
kültesi Türkçe Ö¤retmenli¤i Bölümü 3. s›n›f›nda e¤itim ve ö¤retim gören 180 ö¤ren-
ciden oluflmaktad›r. 3. s›n›f ö¤rencilerinin örneklem olarak al›nmas›n›n sebebi Türk-
çe Ö¤retmenli¤i Bölümü lisans e¤itiminde çocuk edebiyat› dersinin 3. s›n›f ikinci ya-
r›y›l›nda verilmifl olmas›d›r. Araflt›rman›n bahar yar›y›l› sonunda yap›lmas›n›n sebe-
bi olarak da dersi bu yar›y›lda alan ö¤rencilerin araflt›rmaya daha fazla yard›mc› ola-
ca¤› inanc›ndand›r.

SS››nn››rrll››ll››kkllaarr:: Bu araflt›rma kapsad›¤› alan ve yararland›¤› verilerle ilgili ola-
rak, 2004 - 2005 ö¤retim y›l› bahar yar›y›l›, Gazi Üniversitesi Gazi E¤itim Fakültesi
Türkçe Ö¤retmenli¤i Bölümü 3. s›n›f ö¤rencilerinin çocuk edebiyat›na yönelik tutum-
lar›n›n cinsiyete, ö¤retim türüne ve ders baflar› puanlar›na göre farkl›l›klar›n›n olup
olmad›¤›n› belirlemeye yönelik olmakla s›n›rl›d›r.

VVeerriilleerriinn  TTooppllaannmmaass››::

Araflt›rmada veri toplama arac› olarak likert tipi tutum ölçe¤i kullan›lm›flt›r.
Türkçe ö¤retmen adaylar›n›n çocuk edebiyat›na ve çocuk edebiyat› dersine yönelik
tutumlar›n› belirlemek amac›yla 35 maddelik bir tutum ölçe¤i haz›rlanm›fl, 55 kiflilik
bir ö¤renci grubuna yap›lan ön uygulama sonucunda anket formunun güvenilirlik
derecesi, güvenilirlik analizi ile belirlenmifl ve alpha katsay›s› ile s›nanm›flt›r. Anketin
güvenilirlik derecesi, yani alpha katsay›s›  ,8085 olarak bulunmufltur. 

Anket formunun geçerli¤i ise madde analizi ile s›nanm›flt›r. Yap›lan madde
analizi sonunda ankette yer alan sorular›n geçerli oldu¤u saptanm›flt›r. Ankette yer
alan sorular›n madde analizi sonundaki geçerlik dereceleri Ek:1’ de tablo halinde ve-
rilmifltir. Daha sonra haz›rlanan bu ölçek 180 ö¤renciye uygulanm›flt›r. 
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VVeerriilleerriinn  AAnnaalliizzii

Ö¤rencilerden elde edilen veriler bilgisayar paket program SPSS 10.0 kulla-
n›larak analiz edilmifltir. Tutum ölçe¤indeki her bir madde için verilen cevaplar “ta-
mamen kat›l›yorum=5”, “kat›l›yorum=4”, “karars›z›m=3”, “kat›lm›yorum=2”, “hiç
kat›lm›yorum=1” fleklinde puanlanm›fl, veriler girildikten sonra olumsuz maddeler-
deki puanlar “tamamen kat›l›yorum=1”, “kat›l›yorum=2”, “karars›z›m=3”, “kat›lm›-
yorum=4”, “hiç kat›lm›yorum=5” olarak de¤ifltirilmifltir.

11..  TTüürrkkççee  ÖÖ¤¤rreettmmeennii  AAddaayyllaarr››nn››nn  ÇÇooccuukk  EEddeebbiiyyaatt››nnaa  vvee  ÇÇooccuukk  EEddeebbiiyyaatt››
DDeerrssiinnee  YYöönneelliikk  TTuuttuummllaarr››  NNaass››lldd››rr??

TTaabblloo  11::  Türkçe Ö¤retmeni Adaylar›n›n Anket Sorular›na ‹liflkin Frekans ve
Yüzde De¤erleri

TTUUTTUUMM    ÖÖLLÇÇEE⁄⁄‹‹

MMAADDDDEELLEERR‹‹

11.. Çocuk Edebiyat›
dersini seviyorum.

22.. Çocuk Edebiyat›
dersi bana zevkli-çe-
kici gelmiyor.

33.. Çocuk Edebiyat›
dersi Türkçe ö¤ret-
menli¤i için önemli ve
gerekli bir derstir.

44.. Çocuk Edebiyat›
dersini almak bir
Türkçe ö¤retmeni
aday› için zaman kay-
b›d›r.

55.. Çocuk Edebiyat›
dersi s›k›c› bir derstir.

66.. Çocuk Edebiyat›
dersi zorunlu olmasa
dersi almam.

77.. Çocuk Edebiyat›
dersine girmekten
zevk alm›yorum.
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88.. Mümkün olsa Ço-
cuk Edebiyat› dersi
yerine baflka bir ders
al›rd›m.

99.. Çocuk Edebiyat›
dersinin haftal›k ders
saatinin yetersiz oldu-
¤unu düflünüyorum.

1100.. Çocuk Edebiyat›
dersinin di¤er s›n›f-
larda da daha kap-
saml› verilmesini isti-
yorum.

1111.. Çocuk Edebiyat›
ile ilgili grup çal›flma-
lar›na kat›lmaktan
zevk al›r›m. 

1122.. Kütüphanedeki
Çocuk Edebiyat› ile il-
gili kitap ve dergiler
ilgimi çeker.

1133.. Bofl vakitlerimde
Çocuk Edebiyat›
ürünleri ile ilgilen-
mekten zevk al›r›m.

1144..Çocuk ve edebiyat
konulu tart›flmalar›n
yap›ld›¤› ortamlarda
bulunmaktan zevk
al›r›m.

1155.. Çocuk Edebiyat›
ile ilgili araflt›rmalar›
ve çal›flmalar› takip
etmeye çal›fl›r›m.

1166. Çocuk Edebiyat›
ile ilgili konularla ilgi-
lenmek beni s›k›yor.

1177.. Kitle iletiflim araç-
lar›nda Çocuk Edebi-
yat› dersi kapsam›na
giren programlar› ta-
kip etmekten zevk al›-
r›m.

1188.. Çocuk tiyatrosu
programlar›n› ilgiyle
izlerim.
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1199.. Yerli ve yabanc›
Çocuk Edebiyat› kla-
siklerini zevkle oku-
rum.

2200.. Çocuk Edebiyat›
ürünleri ilgimi çekmi-
yor.

2211.. Çocuk Edebiyat›
dersine sadece s›n›f
geçmek için çal›fl›r›m.

2222.. Çocuk Edebiyat›
dersine di¤er derslere
göre daha çok severek
çal›fl›r›m.

2233.. Çocuk Edebiyat›
dersine çal›flmak ho-
fluma gidiyor.

2244.. Çocuk Edebiyat›
dersinde ö¤rendi¤im
her yeni konu kendi-
me olan güvenimi art-
t›r›yor.

2255.. Çocuk Edebiyat›
dersi s›nav›ndan önce
korku ve heyecan du-
yar›m.

2266.. Çocuk Edebiyat›
metinleri ile ilgilen-
mek çocuk ruhunu ve
psikolojisini daha iyi
anlamama yard›mc›
olur.

2277.. Çocuk Edebiyat›
dersinde ö¤rendikle-
rim meslek hayat›mda
çok faydal› olacakt›r.

2288.. Çocuk Edebiyat›
dersinde ö¤rendikle-
rimden günlük haya-
t›mda faydalanabile-
ce¤imi düflünüyo-
rum.

2299.. Gelecekteki çal›fl-
malar›mda Çocuk
Edebiyat› dersine ihti-
yaç duyaca¤›m.

1,7

22,2

17,8

7,2

6,1

7,8

18,9

1,7

1,7

1,7

,6

41

90

86

45

28

31

61

4

8

11

7

3

40

32

13

11

14

34

3

3

3

1

22,8

50,0

47,8

25,0

15,6

17,2

33,9

2,2

4,4

6,1

3,9

27

17

26

57

38

39

31

9

14

14

21

15,0

9,4

14,4

31,7

21,1

21,7

17,2

5,0

7,8

7,8

11,7

87

27

27

57

89

68

39

67

66

69

71

48,3

15,0

15,0

31,7

49,4

37,8

21,7

37,2

36,7

38,3

39,4

22

6

9

8

14

28

15

97

89

83

83

12,2

3,3

5,0

4,4

7,8

15,6

8,3

53,9

49,4

46,1

44,4
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Tablo 2’deki olumlu tutum maddeleri incelendi¤inde; ö¤rencilerin en yüksek
oranda olumlu görüfl belirtti¤i madde 32. maddedir. Türkçe ö¤retmeni adaylar›n›n %
96,7’sinin “Çocuk edebiyat› ürünlerinin seviyeye uygun flekilde ders kitaplar›na yerlefltiril-
mesi faydal› olacakt›r.” görüflüne olumlu tutum belirttikleri, bu görüfle ö¤rencilerin %
1,2’ sinin olumsuz görüfl belirterek kat›lmad›¤› ve ö¤rencilerden % 2,2’sinin bu konu-
da karars›z olduklar› görülmektedir. 

Bu yüksek orandan da anlafl›laca¤› gibi Türkçe ders kitaplar›na metin seçimin-
de seviyeye uygun olarak çocuk edebiyat› ürünlerinin daha fazla tercih edilmesinin
hedef kitlenin baflta okuma olmak üzere di¤er dil becerilerinin geliflmesinde faydal›
olaca¤› sonucuna var›labilir.

3. madde incelendi¤inde ö¤rencilerin % 91,6’s›n›n olumlu seçenekleri iflaretle-
yerek, “Çocuk Edebiyat› dersinin Türkçe ö¤retmenli¤i için önemli ve gerekli bir derstir.” gö-
rüflüne inand›klar›, ö¤rencilerin  % 4,4’ünün olumsuz seçenekleri iflaretleyerek bu gö-
rüfle inanmad›klar› görülmektedir. Bu konuda karars›z görüfl belirtenlerin oran› ise %
3,9’ dur.

3300.. Çocuk Edebiyat›
dersinin zevkli geç-
mesinde ö¤retmenin
s›n›f içindeki tutum
ve performans› etkili-
dir.

3311.. Çocuk Edebiyat›
dersinin s›k›c› geçme-
sinin nedeni ö¤ret-
mendir.

3322.. Çocuk Edebiyat›
ürünlerinin seviyeye
uygun flekilde ders ki-
taplar›na yerlefltiril-
mesi faydal› olacakt›r.

3333.. Ülkemizde Çocuk
Edebiyat› ile ilgili ça-
l›flmalar›n yetersiz ol-
du¤unu düflünüyo-
rum.

3344.. Çocuk yazar ve fla-
irlerin eserlerinin de
derslerde incelenme-
sinin daha faydal› ola-
ca¤›na inan›yorum.

3355.. Çocuk Edebiyat›
dersi bizde bu dersle-
re karfl› olumlu bir tu-
tum gelifltirmifltir.

-
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1,1
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2
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1

3
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1

2
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1,1
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1,7
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9,4

5
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4
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2,8

20,6

2,2

15,6

8,9

14,4
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15
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67

22,8

8,3

36,1

33,9

39,4

37,2

132

7

109

86

79

59

73,3

3,9

60,0

47,8

43,9

32,8



Bu de¤erler Türkçe ö¤retmeni adaylar›n›n yaklafl›k tamam›n›n çocuk edebiyat› dersi-
nin gereklili¤ine içtenlikle inand›¤›n› göstermektedir. Bu durum biz e¤itimciler için hem der-
sin öneminin kavranmas›n› hem de çocuklar›m›z› emanet edece¤imiz genç Türkçe ö¤retmeni
adaylar›n›n daha seviyeli yetiflmesini iflaret etti¤inden sevindirici bir sonuçtur.    

“Çocuk Edebiyat› dersinin zevkli geçmesinde ö¤retmenin s›n›f içindeki tutum ve per-
formans› etkilidir” fleklindeki 30. tutum maddesine; ö¤rencilerin % 96,1 oran› olumlu
görüfl belirterek kat›l›rken, bu görüfle olumsuz görüfl belirterek kat›lmayanlar›n oran›
% 1,1 ve karars›z kalarak görüfl belirtmeyenlerin oran› ise % 2,8’dir. 

Bu oranlar da dersin ak›c› ve daha seviyeli ifllenmesinde ö¤retmenlerin sade-
ce alan bilgilerinin yeterli olmad›¤›n› ö¤retmenlerin s›n›f içi davran›fllar›n›n da ö¤ren-
ciler üzerinde etkili oldu¤unu göstermektedir.

26. maddedeki “ Çocuk edebiyat› metinleri ile ilgilenmek çocuk ruhunu ve psikoloji-
sini daha iyi tan›mama yard›mc› olur.” ifadesine olumlu görüfl belirterek kat›lanlar›n ora-
n› % 91,1, bu ifadeye olumsuz görüfl belirterek kat›lmayanlar›n oran› % 3,9 ve bu ko-
nuda karars›z olanlar›n oran› ise % 5,0’dir.

Bu oranlardan hareketle, gelece¤in ö¤retmenlerinin sa¤l›kl› düflünme ve do¤-
ru karar verme baflar›s›na sahip oldu¤unu anlayabiliriz. 

27. madde incelendi¤inde; Türkçe ö¤retmeni adaylar›n›n “Çocuk edebiyat› der-
sinde ö¤rendiklerinin meslekî yaflamlar› boyunca çok yard›mc› olacaklar›na inananlar›n” ora-
n›n›n % 86,1 oldu¤u görülecektir. Buna inanmayanlar›n oran› % 6,1 de kal›rken bu ko-
nuda karars›z olanlar›n oran› ise % 7,8’dir. Bu oranlar da Türkçe ö¤retmeni adaylar›-
n›n 3. maddedeki görüflleriyle paralel görüflleri savunduklar›n› ve bu dersi ciddiye al-
d›klar›n› göstermektedir.

Ö¤rencilerin “Çocuk Edebiyat› dersini sevip sevmediklerini.” tespit etmek için yö-
neltti¤imiz 1. maddeye olumlu görüfl belirtenlerin oran› % 75,6 iken, bu dersi sevme-
di¤ini ifade edenlerin oran› % 12,2 ve bu konuda görüfl belirtmeyerek karars›z kalan-
lar›n oran› ise % 12,2’ dir. Türkçe ö¤retmeni adaylar›n›n yaklafl›k _’ünün çocuk ede-
biyat› dersini sevdi¤ini belirtmesi e¤itim fakültelerinin Türkçe ö¤retmenli¤i bölümle-
rinde bu dersin üzerinde önemle ve dikkatle durulmas› gereklili¤ini ortaya koymak-
tad›r.

28. maddeye olumlu görüfl belirtenlerin oran› % 84,4; olumsuz görüfl belirten-
lerin oran› % 7,8 ve karars›z olanlar›n oran› ise % 7,8’dir. Bu maddeye olumlu görüfl
belirtenlerin “Dersin günlük yaflamda da kolayl›klar sa¤lad›¤›na inanmas›” dersin önemi-
nin araflt›rmaya kat›lanlar taraf›ndan anlafl›ld›¤›n› ortaya koymaktad›r.

34. maddeye Türkçe ö¤retmeni adaylar›n›n % 83,1’i olumlu görüfl belirterek,
“Çocuk edebiyat› derslerinde çocuk yazar ve flairlerin eserlerinin de incelenmesinin daha fay-
dal› olaca¤›na inanmakta” ; adaylar›n % 7,8’i olumsuz görüfl belirterek bu görüfle kat›l-
mamakta ve bu konuda görüfl belirtmeyerek karars›z olanlar ise % 8,9 oran›ndad›r. 

Ö¤retmen adaylar›n›n dersin ifllenmesi s›ras›nda son dönem yazar ve flairlerin
eserlerinin yan›nda yazar› ve flairi çocuk olan eserlerin de s›n›fta ifllenmesini yüksek
oranda istemesi, çocuk ruhu ve gözüyle ortaya konulan yerli ve yabanc› eserlerin ço-
cuk edebiyat› ürünleri kapsam›nda yerini almas› gerekti¤ini ortaya koymaktad›r. Ay-
r›ca ö¤retmen adaylar› çocuk yazar ve flairlerin eserlerinin bu vesileyle tan›t›lmas›n›
istemektedirler.
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Son (35.) maddeye olumlu görüfl belirtenlerin oran› % 70,0; olumsuz görüfl be-
lirtenlerin oran› % 15,6 ve karars›z görüfl belirtenlerin oran› ise % 14,4’tür. Bu oranlar-
dan hareketle Çocuk edebiyat› dersini alan ö¤rencilerin yaklafl›k _ ‘ü bu dersi ald›k-
tan sonra derse karfl› çok olumlu tutum gelifltirmifller ve bu dersi ald›klar›na memnun
olmufllard›r sonucunu ç›karabiliriz.

15. maddeye olumlu görüfl belirtenlerin oran› % 35,0, bu maddeye olumsuz
görüfl belirtenlerin oran› % 38,3 ve karars›z görüfl belirtenlerin oran› ise %26,7’dir. Bu
oranlar, ö¤rencilerin ne yaz›k ki sadece 1/3 ‘ünün çocuk edebiyat› ile ilgili araflt›rma-
lar› ve çal›flmalar› takip etmeye çal›flt›¤›n› göstermektedir.

Bu düflük oran, üzerinde durulmas› ve incelenmesi gereken önemli bir du-
rumdur. Çocuk edebiyat› ile ilgili araflt›rmalar› ve çal›flmalar› takip edenlerin bu ka-
dar düflük oranda belirlenmifl olmas›; ö¤rencilerin maddî imkâns›zl›klar›n›n yan›nda
sosyal çevreden kaynaklanan sebeplerin de etkili oldu¤u düflünülmektedir. Fakülte-
lerin veya üniversitelerin kütüphanelerinde bu tür araflt›rma evraklar›n›n bulunma-
mas› da di¤er bir sebep olarak gösterilebilir.

Anketin di¤er olumlu maddeleri incelendi¤inde flu sonuçlara ulafl›lmaktad›r:

“Çocuk Edebiyat› dersine di¤er derslere göre daha çok severek çal›fl›r›m.” diyenlerin
oran› % 36,1 ile s›n›f mevcudunun 1/3’ünü oluflturmaktad›r. “ Çocuk edebiyat› ile ilgili
gurup çal›flmalar›na kat›lmaktan zevk alan.” ö¤rencilerin oran› % 46,1 iken, zevk alma-
yan ö¤rencilerin oran› % 22,8’dir. “ Ö¤rencilerin kütüphanedeki çocuk edebiyat› ile ilgili ki-
tap ve dergilere ilgi duyanlar›n” oran› % 57,2 oran›nda iken ilgi duymayanlar›n oran› ise
% 25’dir.

“Bofl vakitlerinde Çocuk edebiyat› ürünleriyle ilgilenmekten zevk alanlar›n” oran›,
almayanlardan % 10 daha fazlad›r.“Çocuk ve edebiyat konulu tart›flmalar›n yap›ld›¤› or-
tamlarda bulunmaktan zevk alanlar›n” oran›, ö¤rencilerin toplam mevcudunun yaklafl›k
_ ‘üne denk gelmektedir.“Kitle iletiflim araçlar›nda çocuk edebiyat› kapsam›na giren prog-
ramlar› takip etmekten zevk alanlar›n” oran›, almayanlar›n iki kat›na denk gelmektedir.

“Çocuk tiyatrosu programlar›n› ilgiyle izleyenlerin” oran› da s›n›f mevcudunun
yar›s›ndan daha fazlad›r. “Yerli ve yabanc› çocuk klasiklerini zevkle okuyanlar›n”
oran› % 60,5’tir. Belirlenen sonuçlara göre % 57,2 oran›yla “Çocuk edebiyat› dersine ça-
l›flmaktan hofllananlar” s›n›f mevcudun yar›s›ndan daha fazlas›n› oluflturmaktad›r.

“Derste ö¤renilen konular›n kendilerine olan güvenlerini artt›rd›¤›n› savunanlar›n”
oran› bu görüflü benimsemeyenlerin iki kat›ndan daha fazlad›r. Bu oran Türkçe ö¤ret-
meni adaylar›n›n kendilerine güven noktas›nda olumlu tutum sergilediklerini göster-
mektedir. “Gelecekteki çal›flmalar›nda çocuk edebiyat› dersinin kapsam›na giren konulara ih-
tiyaç duyaca¤›n›” ifade eden Türkçe ö¤retmeni adaylar›n›n % 83,8 gibi yüksek oranda
olmas›, dersin önemine iflaret etmektedir. Dersin önemini kavram›fl ö¤retmen adayla-
r›n›n bu kadar yüksek oranda olmas› sevindirici ve umut verici bir sonuçtur.

Yine Tablo 2’den hareketle olumsuz tutum maddeleri incelendi¤inde; Türkçe
ö¤retmeni adaylar›n›n 4. maddeye % 88,9 oran›nda olumlu görüfl belirterek “ Çocuk
edebiyat› dersini almak bir Türkçe ö¤retmeni aday› için zaman kayb› olmad›¤›n›” ifade ettik-
leri, % 5,6’s›n›n ise zaman kayd› oldu¤unu belirttikleri ve % 5,6’s›n›n ise bu konuda
karars›z olduklar› görülmektedir.
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33. maddeye Türkçe ö¤retmeni adaylar›n›n % 81,7’sinin olumlu görüfl belirte-
rek “ Ülkemizdeki çocuk edebiyat› ile ilgili çal›flmalar›n yeterli olmad›¤›n› düflündüklerini”
ifade ederken, bu konudaki çal›flmalar›n yeterli oldu¤unu düflünenlerin oran› %
2,8’lerde kalm›flt›r. Bu konuda karars›z olanlar›n oran› ise % 15,6’d›r.

5. maddedeki “Çocuk edebiyat› dersi s›k›c› bir derstir” görüflüne olumlu görüfl be-
lirtenlerin oran› % 10,0; bu görüfle kat›lmayarak “Çocuk edebiyat› dersi s›k›c› bir ders de-
¤ildir” görüflünü paylaflanlar›n oran› % 76,1 ve bu konuda karars›z olanlar›n oran› ise
% 13,9’dur. Bu oranlar 1. maddedeki çocuk edebiyat› dersini sevenlerin oran›yla pa-
ralellik göstermektedir.

16. maddeye olumlu görüfl belirtenlerin oran› % 11,7, olumsuz görüfl belirten-
lerin oran› % 72,7 ve karars›z görüfl belirtenlerin oran› ise % 15,6’dir. Bu oranlar, Türk-
çe ö¤retmeni adaylar›n›n yaklafl›k _’ünün çocuk edebiyat› ile ilgili konularla ilgilen-
mekten s›k›lmad›¤›n› ortaya koymaktad›r. 

Yine 20. maddeye Türkçe ö¤retmeni adaylar›n›n % 72,2’si olumsuz görüfl be-
lirterek çocuk edebiyat› ürünleriyle ilgilenmekten mutlu olduklar›n› belirtmektedir. 

7. maddede; ö¤rencilerin % 16,7’si “Çocuk edebiyat› dersine girmekten zevk alma-
d›¤›n›” belirtirken, % 69,4’ü bu görüfle kat›lmamakta ve % 13,9’u da bu konuda karar-
s›z oldu¤unu ifade etmektedir.

6. maddede; ö¤rencilerin % 13,9’u “Çocuk edebiyat› dersi zorunlu olmasa dersi al-
mak istemedi¤ini” belirtirken, % 68,3’ü bu görüfle kat›lmayarak zorunlu olmasa da bu
dersi almak istedi¤ini ifade etmifltir. Bu konuda karars›z olanlar›n oran› ise % 17,8’dir.

2. maddeye Türkçe ö¤retmeni adaylar›n›n % 20,0’si olumlu görüfl belirterek
“Çocuk edebiyat› dersinin zevkli–çekici gelmedi¤ini ifade ederken”, bu görüfle kat›lmayarak
dersi zevkli- ve çekici bulanlar›n oran› ise % 67,8’ dir. Bu konuda karars›z olanlar›n
oran› ise % 12,2 düzeyindedir.

“Mümkün olsa Çocuk edebiyat› dersi yerine baflka bir ders al›rd›m” görüflünü ölçen
8. maddeye, Türkçe ö¤retmeni adaylar›n›n % 18,9’u olumlu görüfl belirtirken, olum-
suz görüfl belirtenlerin oran› % 65,5’tir. Bu konuda karars›z olanlar›n oran› ise % 15,6’
d›r. Bu yüksek oran dersin ö¤renciler taraf›ndan di¤er derslere tercih edildi¤ini iflaret
etmektedir. 

21. maddeye olumlu görüfl belirtenlerin oran› % 20,0, olumsuz görüfl belirten-
lerin oran› % 65,6 ve karars›z görüfl belirtenlerin olanlar›n oran› ise % 14,4’dir. Bu
maddeye olumsuz görüfl belirtenlerin oran›n›n mevcut ö¤retmen adaylar›n›n yakla-
fl›k _’ üne denk gelmesi adaylar›n bu derse sadece s›n›f geçmek için çal›flmad›klar›n›
aksine dersi severek ve isteyerek çal›flt›klar›n› göstermektedir. Bu ifadeler Türkçe ö¤-
retmeni adaylar›n›n yetifltirilmesinde gösterilen çaba ve gayretlerin büyük oranda ba-
flar›ya ulafl›ld›¤›na iflaret etmektedir.

25. maddeye olumlu görüfl belirtenlerin oran› % 30,0, olumsuz görüfl belirten-
lerin oran› % 52,8 ve karars›z görüfl belirtenlerin oran› ise % 17,2’dir. ‹çerik ve oran
olarak 21. maddeyle paralellik gösteren bu ifadeler “Çocuk edebiyat› dersi s›nav›ndan
önce korku ve heyecan duymayanlar›n” oran›n›n yüksek olmas› derse sadece s›nav için
çal›fl›lmad›¤›n›n da bir iflaretidir.

9. maddede Türkçe ö¤retmeni adaylar›n›n % 21,1’i “Çocuk edebiyat› dersinin haf-
tal›k ders saatinin yetersiz” oldu¤unu düflünürken,  % 50,5’i ders saatinin yeterli oldu-
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¤unu düflünmektedir. Bu konuda karars›z olanlar›n oran› ise % 28,3’tür. Bu oranlar-
dan hareketle 3 saatlik haftal›k dersin araflt›rmaya kat›lan ö¤retmen adaylar›n›n  _ ‘si
taraf›ndan genel kabul gördü¤ünü söyleyebiliriz.

Fakat olumlu tutum maddelerinden olan 10. madde incelendi¤inde Çocuk
edebiyat› dersinin di¤er s›n›flarda da daha kapsaml› verilmesini ö¤rencilerin % 48,9’u
isterken, % 23,9’u istememektedir. Bu konuda karars›z görüfl belirtenlerin oran› ise %
27,2’dir. ‹çerik ve oran olarak paralellik gösteren bu iki maddeden hareketle ö¤renci-
lerin çocuk edebiyat› dersini sadece 3. s›n›f ikinci döneminde verilmesini yeterli gör-
medi¤i ve di¤er s›n›flarda da verilmesini arzuland›¤› sonucuna varabiliriz.

31. maddede; “Çocuk edebiyat› dersinin s›k›c› geçmesinin nedeni ö¤retmenlerdir”
ifadesine ö¤rencilerin % 12,2’si olumlu görüfl belirtirken, % 67,1’i olumsuz görüfl be-
lirtmektedir. Bu konuda karars›z olanlar›n oran› ise % 20,6’dir. Bu oranlardan hareket-
le araflt›rmaya kat›lanlar›n yaklafl›k 1/10’unun olumsuz seçenekleri tercih etmesinin
nedeni ders ö¤retmenlerinin derslerde ö¤rencileri derse teflvik edici farkl› yöntemle-
re a¤›rl›k vermemelerinden kaynaklanabilir.

22..  TTüürrkkççee  ÖÖ¤¤rreettmmeennii  AAddaayyllaarr››nn››nn  ÇÇooccuukk  EEddeebbiiyyaatt››nnaa  vvee  ÇÇooccuukk  EEddeebbiiyyaatt››
DDeerrssiinnee  YYöönneelliikk  TTuuttuummllaarr››,,  CCiinnssiiyyeettlleerriinnee  GGöörree  AAnnllaammll››  BBiirr  FFaarrkkll››ll››kk  GGöösstteerrmmeekk--
ttee  mmiiddiirr??

TTaabblloo  22..  Çocuk Edebiyat›na ve Çocuk Edebiyat› Dersine Yönelik Tutum Ölçe-
¤i Puanlar›n›n Cinsiyet Farkl›l›¤›na Göre t Testi Sonuçlar›

Türkçe ö¤retmeni adaylar›n›n çocuk edebiyat›na ve çocuk edebiyat› dersine
yönelik tutumlar›, cinsiyet de¤iflkenine göre anlaml› bir farkl›l›k göstermemektedir [t

(178) = ,429, p> .05]. Yani k›z ve erkek ö¤retmen adaylar›n›n çocuk edebiyat›na ve ço-

cuk edebiyat› dersine yönelik tutumlar›nda anlaml› bir farkl›l›k yoktur. Ancak erkek
ö¤retmen adaylar›n›n çocuk edebiyat›na ve çocuk edebiyat› dersine yönelik tutumla-
r› ortalamas› (3.72), k›z ö¤retmen adaylar›n›n tutumlar› ortalamas›na (3,69) göre daha
yüksek düzeydedir. Fakat aradaki say›sal fark istatistiksel olarak anlaml› bulunma-
m›flt›r. Bu bulgu, çocuk edebiyat›na ve çocuk edebiyat› dersine yönelik tutumlar ile
cinsiyet aras›nda anlaml› bir iliflkinin olmad›¤› fleklinde de yorumlanabilir.

33..  TTüürrkkççee  ÖÖ¤¤rreettmmeennii  AAddaayyllaarr››nn››nn  ÇÇooccuukk  EEddeebbiiyyaatt››nnaa  vvee  ÇÇooccuukk  EEddeebbiiyyaatt››
DDeerrssiinnee  YYöönneelliikk  TTuuttuummllaarr››,,  ÖÖ¤¤rreettiimm  TTüürrüünnee  ((II..  vvee  IIII..  ÖÖ¤¤rreettiimm))  GGöörree  AAnnllaammll››  BBiirr
FFaarrkkll››ll››kk  ggöösstteerrmmeekkttee  mmiiddiirr??

TTaabblloo  33.. Çocuk Edebiyat›na ve Çocuk Edebiyat› Dersine Yönelik Tutum Ölçe-
¤i Puanlar›n›n Ö¤retim Türü Farkl›l›¤›na Göre t Testi Sonuçlar›

TTüürrkkççee  ÖÖ¤¤rreettmmeennii  AAddaayyllaarr››nn››nn  ÇÇooccuukk  EEddeebbiiyyaatt››nnaa  vvee  ÇÇooccuukk  EEddeebbiiyyaatt››  DDeerrssiinnee  YYöönneelliikk...... u
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CCiinnssiiyyeett NN XX SS SSdd tt PP

KK››zz 115 3,69 0,47 178 ,429 0,669

EErrkkeekk 65 3,72 0,52

ÖÖ¤¤rreettiimm  NN XX SS SSdd TT PP

TTüürrüü

II..  ÖÖ¤¤rreettiimm 91 3,68 0,52 178 0,551 0,582

IIII..  ÖÖ¤¤rreettiimm 89 3,72 0,45



Türkçe ö¤retmeni adaylar›n›n çocuk edebiyat›na ve çocuk edebiyat› dersine
yönelik tutumlar›, ö¤retim türüne göre anlaml› bir farkl›l›k göstermemektedir [t (178)
= 0,551, p>.05]. Ancak II. ö¤retim ö¤rencilerinin çocuk edebiyat›na ve çocuk edebiya-
t› dersine yönelik tutumlar› ortalamas› (X=3,72), I. ö¤retim ö¤rencileri tutumlar› orta-
lamas›na (X=3,68) göre daha yüksek düzeyde gerçekleflmifltir. ‹ki ö¤retim türü aras›n-
da tespit edilen bu fark istatistiksel aç›dan anlaml› bulunmam›flt›r.

Bu bulgu, çocuk edebiyat›na ve çocuk edebiyat› dersine yönelik tutumlar ile
ö¤retim türü aras›nda anlaml› bir iliflkinin oldu¤u fleklinde de yorumlanabilir.

44..  TTüürrkkççee  ÖÖ¤¤rreettmmeennii  AAddaayyllaarr››nn››nn  ÇÇooccuukk  EEddeebbiiyyaatt››nnaa  vvee  ÇÇooccuukk  EEddeebbiiyyaatt››
DDeerrssiinnee  YYöönneelliikk  TTuuttuummllaarr››,,  BBuu  DDeerrssiinn  BBaaflflaarr››  NNoottuunnaa  GGöörree  AAnnllaammll››  BBiirr  FFaarrkkll››ll››kk
GGöösstteerrmmeekkttee  mmiiddiirr??

TTaabblloo  44.. Çocuk Edebiyat›na ve Çocuk Edebiyat› Dersine Yönelik Tutum Ölçe-
¤i Puanlar›n›n Ö¤rencilerin Baflar› Puanlar› Farkl›l›¤›na Göre Tek Yönlü Varyans Ana-
lizi (Anova) Sonuçlar›

Çocuk edebiyat› dersine yönelik tutum ölçe¤i ortalama puanlar› ö¤rencilerin
baflar› puanlar›na göre anlaml› bir farkl›l›k göstermifltir [F(2-177)= 4.409; P< .05]. Bafl-

ka bir ifadeyle, ö¤rencilerin çocuk edebiyat› dersine yönelik tutum ölçe¤i ortalama
puanlar›,  ö¤rencilerin baflar›lar›na ba¤l› olarak anlaml› bir flekilde de¤iflmektedir.

Anlaml› farkl›l›klar›n hangi gruplar aras›nda oldu¤unu belirlemek amac›yla
Tukey HSD çoklu karfl›laflt›rma testi yap›lm›flt›r. Tukey HSD çoklu karfl›laflt›rma testi
sonuçlar›na göre; baflar› durumu geçer olan ö¤rencilerin toplam tutum puanlar› orta-
lamas› (X=3.52) ile baflar› durumu iyi olan ö¤rencilerin toplam tutum puanlar› ortala-
mas› (X=3.87) aras›nda; baflar› durumu iyi olan ö¤rencilerin lehine anlaml› farkl›l›k
bulunmufltur.

SSoonnuuççllaarr

Araflt›rmadan elde edilen bulgular, Türkçe ö¤retmeni adaylar›n›n büyük bir
k›sm›n›n çocuk edebiyat›na ve çocuk edebiyat› dersine yönelik olumlu tutum içinde
oldu¤unu göstermektedir. Olumlu tutum maddelerinden elde edilen bulgular ince-
lendi¤inde; Türkçe ö¤retmeni adaylar›n›n yaklafl›k % 80’inin çocuk edebiyat›n› ve ço-
cuk edebiyat› dersini sevdikleri, bu dersten hoflland›klar›, bu dersi ifllerken mutlu ve
huzurlu olduklar›, bu dersin ileriki meslekî  yaflamlar›nda kendileri için çok önemli
oldu¤una inand›klar›, bu dersin kapsam›na giren konulara ilgi duyduklar› ve bu der-
sin s›navlar›ndan çekinmedikleri tespit edilmifltir.

Buna karfl›l›k olumsuz tutum maddelerinden elde edilen bulgular incelendi-
¤inde; Türkçe ö¤retmeni adaylar›n›n çocuk edebiyat›yla ilgili çal›flmalar›n yetersiz ol-
du¤una inand›klar›, dersin sadece 3. s›n›fta de¤il di¤er s›n›flarda da ifllenmesini iste-
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BBaaflflaarr››  NN XX SS FF PP FFaarrkk  TTuukkeeyy

DDuurruummllaarr››

GGeeççeerr 37 3,52 ,60 4,409 ,014 1-3

OOrrttaa 115 3,72 ,43

‹‹yyii 28 3,87 ,47

TTooppllaamm 180 3,70 ,49



dikleri, ders kitaplar›nda çocuk yazar ve flairlerin de eserlerine yer verilmesini arzu-
lad›klar› tespit edilmifltir. Ders ö¤retmenlerinin ders içindeki tutum ve performansla-
r›n›n da derse karfl› olumsuz tutumun gelifltirdi¤ine inananlar›n oran› % 13’lük gibi
az›msanmayacak bir orandad›r. Buradan hareketle ö¤retim elemanlar›n›n dersin iflle-
nifli s›ras›nda ö¤rencilerle olan etkileflimlerine daha dikkat etmesi gerekti¤ini söyleye-
biliriz.

Türkçe ö¤retmeni adaylar›n›n çocuk edebiyat›na ve çocuk edebiyat› dersine
yönelik tutum ölçe¤i puanlar›n›n cinsiyete göre farkl›l›k göstermedi¤i tespit edilmifl-
tir. Yani cinsiyet, Türkçe ö¤retmeni adaylar›n›n çocuk edebiyat›na yönelik tutumlar›
üzerinde belirleyici bir faktör olarak görülmemektedir.

Yine Türkçe ö¤retmeni adaylar›n›n çocuk edebiyat›na ve çocuk edebiyat› der-
sine yönelik tutum ölçe¤i puanlar›n›n ö¤retim türü göre de farkl›l›k göstermedi¤i tes-
pit edilmifltir. 

Türkçe ö¤retmeni adaylar›n›n çocuk edebiyat›na ve çocuk edebiyat› dersine
yönelik tutum ölçe¤i puanlar›n›n ders baflar› puanlar›na göre farkl›laflt›¤› tespit edil-
mifltir. Bu farkl›laflma baflar› puanlar› iyi olanlar›n (85-100) baflar› puanlar› geçer olan-
lara (50-65) göre daha fazla olumlu tutuma sahip olduklar›n› göstermektedir. Yani ba-
flar› puanlar› yüksek olan Türkçe ö¤retmeni adaylar›, çocuk edebiyat›na ve çocuk
edebiyat› dersine karfl› daha olumlu duygular tafl›makta ve daha fazla ilgi duymak-
tad›r. Veya derse karfl› daha fazla ilgisi olanlar ile daha fazla olumlu tutum tafl›yanla-
r›n ders baflar› puanlar›n›n da yüksek oldu¤u sonucuna var›labilir. 

Bütün bulgulardan hareketle sonuç olarak Türkçe ö¤retmeni adaylar›n›n ço-
cuk edebiyat›na ve çocuk edebiyat› dersine karfl› olumlu tutum sergilediklerini söyle-
yebiliriz.

ÖÖnneerriilleerr

Türkçe ö¤retmeni adaylar›n›n derse karfl› olan olumsuz tutum ve davran›flla-
r›n› azaltmak, dersi daha fazla benimsetmek ve sevdirmek için flunlar› önerebiliriz:

1. Öncelikle okul öncesi ö¤retmenleri olmak üzere s›n›f ö¤retmenleri ile di¤er
branfl ö¤retmenlerinin ve ö¤retmen adaylar›n›n çocuk edebiyat›na yönelik tutumlar›-
n› tespit etmek için gerekli çal›flmalar yap›lmal›d›r.  

2. Çocuk edebiyat› ürünlerinden Türkçe derslerinde nas›l ve ne flekilde yarar-
lan›lmas›n›n ö¤rencilere daha faydal› olaca¤›n› belirlemeye yönelik çal›flmalar yap›l-
mal›d›r.

3. Lisans programlar›nda çocuk edebiyat› derslerinde çocuk edebiyat› ürünle-
rine ne ölçüde yer verilece¤i netlefltirilmelidir. 

4. Çocuk yazar ve flairlerinin de eserlerine çocuk edebiyat› derslerinde a¤›rl›k
verilmelidir.

5. Kütüphanelerde klasik ve modern dönemlere ait çocuk edebiyat› ürünleri-
nin say›s› artt›r›lmal›d›r.

6. ‹mkân› varsa çocuk edebiyat› ürünlerinin yazar ve flairleri derslere davet
edilmelidir.

7. Çocuk tiyatrolar› baflta olmak üzere çocuklara yönelik haz›rlanan di¤er et-
kinlikler, oluflturulacak çal›flma guruplar›yla takip edilmelidir. Bu guruplar›n çal›fl-
malar› dersin ak›fl›na göre s›n›f ortam›nda de¤erlendirilmelidir.

TTüürrkkççee  ÖÖ¤¤rreettmmeennii  AAddaayyllaarr››nn››nn  ÇÇooccuukk  EEddeebbiiyyaatt››nnaa  vvee  ÇÇooccuukk  EEddeebbiiyyaatt››  DDeerrssiinnee  YYöönneelliikk...... u
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8. Tarihî süreç içinde yay›mlanm›fl ve halâ yay›mlanmakta olan çocuk dergile-
ri üzerine dil e¤itimi, dil sosyolojisi ve dil psikolojisi vb. alanlarda akademik çal›flma-
lar yap›lmal›d›r. 

9. Görsel, iflitsel ve yaz›nsal yay›n organlar›nda çocuk edebiyat›na yönelik da-
ha fazla programlar yay›mlanmal›d›r. Bu konuda baflta TRT ve özel kurulufllar olmak
üzere bütün yay›n kurulufllar›na önemli görevler düflmektedir. Yay›mlanacak eserle-
rin denetimi de baflta RTÜK olmak üzere TDK ve TTK’nun belirli organlar› taraf›ndan
titizlikle takip edilmelidir. 

10. Türkçe ö¤retmenli¤i bölümünden ilkö¤retimin II. kademesine Türkçe ö¤-
retmeni yetifltirilmektedir. ‹lkö¤retim I. kademedeki Türkçe derslerini s›n›f ö¤retmen-
leri yürütmektedir. Bu yüzden s›n›f ö¤retmenli¤ine atanacak olan adaylara da çocuk
edebiyat›na ve çocuk edebiyat› dersine karfl› olumlu tutum gelifltirmeye yönelik prog-
ramlar uygulanmal›d›r.

11. Gerek s›n›f ö¤retmenlerine gerekse Türkçe ö¤retmenlerine ad› geçen dersin
ö¤retimi ile ilgili yöntem, teknik ve stratejilerle ö¤retim araç- gereçleri konusunda Mi-
li E¤itim Bakanl›¤› taraf›nda hizmet içi kurslar düzenlenmelidir. 

12. Üniversitelerin E¤itim Bilimleri Enstitülerinde Çocuk Edebiyat› Ana Bilim
Dallar› kurulmal›d›r. Bu anabilim dallar›nda çocuk edebiyat› üzerine akademik çal›fl-
malar (yüksek lisans ve doktora çal›flmalar›) yap›lmal›d›r.

14. Türkçe ö¤retmenli¤i bölümündeki çocuk edebiyat› dersinin saati artt›r›l-
mal›d›r. Dersin di¤er s›n›flarda da okutulmas› için lisans programlar›nda yap›lmas›
gereken de¤ifliklikler için gerekli yasal giriflimler bafllat›lmal›d›r.  
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EEKK  11::  TTUUTTUUMM  MMAADDDDEELLEERR‹‹NN‹‹NN  AANNAALL‹‹ZZ  SSOONNUUÇÇLLAARRII  

* Bütün maddeler .500 ve üzerinde de¤ere sahip oldu¤undan geçerli kabul edilmifltir. 

u HHaassaann  BBaa¤¤cc››
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MMAADDDDEELLEERR SSOONNUUÇÇLLAARR

M1 ,660

M2 ,750

M3 ,774

M4 ,817

M5 ,699

M6 ,679

M7 ,794

M8 ,729

M9 ,824

M10 ,727

M11 ,774

M12 ,837

M13 ,897

M14 ,791

M15 ,720

M16 ,828

M17 ,711

M18 ,849

M19 ,750

M20 ,709

M21 ,756

M22 ,817

M23 ,832

M24 ,812

M25 ,738

M26 ,727

M27 ,773

M28 ,730

M29 ,728

M30 ,835

M31 ,725

M32 ,755

M33 ,758

M34 ,670

M35 ,656
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THE EVALUATION OF THE ATTITUDES OF
THE TURKISH TEACHER CANDIDATES TOWARDS

CHILDREN LITERATURE AND CHILDREN
LITERATURE COURSE

Hasan BA⁄CI *

AAbbssttrraacctt

The purpose of the study is to investigate the attitudes of the Turkish te-
acher candidates towards children literature and children literature course. A 35
item children literature attitude scale prepared to find out attitudes of the Tur-
kish teacher candidates towards children literature and children literature cour-
se is 180 third year students at the Turkish Teacher Department of the Faculty of
Gazi Education, Gazi University in 2004-2005 academic year.

It is found out that attitutes of the Turkish teacher candidates  towards
children literature and children literature course are generally positive. The fin-
dings were evaluated on three dimensions according to the gender, teaching
program and lesson success marks

Towards the results of the research, there is no significant gender dif-
ferences found between male and femane candidates and the type of teaching
programme (primary programme or secondary programme) attitudes towards
children literature.

Nevertheless, there is a significant difference in attitutes of the Turkish
teacher candidates  towards children literature and children literature course
with respect to children literature lesson success marks.

KKeeyy  WWoorrddss::  Turkish education, children literature, attitute scale , gen-
der, teaching program, success marks.

* Research Assistant, Gazi University Gazi Faculty of Education, Department of Turkish
Language Teaching
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TÜRKÇE Ö⁄RETMENLER‹N‹N YAZILI ANLATIM
ETK‹NL‹⁄‹ ÇERÇEVES‹NDE YAPTIKLARI
UYGULAMALARIN DE⁄ERLEND‹R‹LMES‹

Mehmet TEM‹ZKAN*

ÖÖzzeett

Bu araflt›rmada, ilkö¤retim okullar›ndaki Türkçe ö¤retmenlerinin yaz›l›
anlat›m etkinli¤i çerçevesinde yapt›klar› çal›flmalar de¤erlendirilmifltir. Araflt›r-
ma, genel tarama modelinde betimsel bir çal›flmad›r. Veri toplama arac› olarak
60 Türkçe ö¤retmenine uygulanan bir anket formu kullan›lm›flt›r. Çal›flman›n
sonunda, ö¤retmen yetifltiren kurumlarda genellikle ana dili e¤itimine yönelik
yeni yöntemlere yer verilmedi¤i, ö¤retmenlerin Türkçe derslerini beceri kazan-
d›rmak yerine bilgi aktarmak amac›yla kulland›klar›, Türkçe e¤itiminde kal›p-
laflm›fl uygulamalar yapt›rd›klar› tespit edilmifltir.  

AAnnaahhttaarr  SSöözzccüükklleerr::  Türkçe ö¤retimi, yaz›l› anlat›m etkinli¤i, yazma be-
cerileri

11..  GGiirriiflfl

‹nsan› di¤er canl›lardan ay›ran en önemli özellik dili kullanabilmesidir. Dil, in-
sanlar aras›nda anlaflmay› sa¤layan en geliflmifl iletiflim arac›d›r. Her anlaflman›n için-
de bir iletiflim vard›r. Bir duygunun, düflüncenin, hayalin baflkalar›na aktar›lmas›, ke-
limelerin anlaml› birlikler haline getirilmesi ile mümkündür. Kelimelerin anlaml› bir-
likler halinde baflka insanlara duygu, düflünce ve hayal tafl›mas›na iletiflim denir (Tu-
ral, 1993, 9). ‹yi bir iletiflim, ancak iyi bir dil e¤itimi ile mümkün olur. Bu yüzden ana
dil ö¤retimine çok önem verilmektedir.

‹lkö¤retim okullar›nda bugün itibariyle ö¤retimi yapt›r›lan Türkçe dersleri,
ö¤rencilerin belli alanlarda bilgi kazanmalar›ndan çok onlar›n birtak›m beceriler
edinmelerine yöneliktir. Türkçe derslerinin birinci amac› anlama becerilerini gelifltir-
mektir. Çünkü anlama di¤er becerilerin kazand›r›lmas› için öncelik tafl›maktad›r.
Okudu¤unu, gördü¤ünü, düflündü¤ünü anlayamayan, bunlar üzerinde yorum yapa-
mayan insanlar ayn› zamanda bunlar› anlatmay› da baflaramazlar. Türkçe dersleriyle
ulafl›lmak istenen amaçlardan biri de ö¤rencilerin gördü¤ünü, okudu¤unu, düflündü-
¤ünü do¤ru ve amaca uygun bir flekilde anlatabilmesini sa¤layabilmektir. Anlat›m›n
da sözlü ve yaz›l› olmak üzere iki yolu vard›r. Bu iki anlat›m türünden sözlü anlat›m,
insan›n dilini kullanmas›yla; yaz›l› anlat›m ise yaz›n›n buluflundan sonra gerçeklefl-
mifltir.

* Arfl. Gör.; Gazi Üniversitesi, Gazi E¤itim Fakültesi, Türkçe E¤itimi Bölümü



Yaz›l› anlat›m sözlü anlat›mdan farkl›d›r. Konuflman›n konusu ve flekli dinle-
yicinin gösterdi¤i tepkilere göre de¤ifltirilebilir. Buna karfl›n yaz›da her fleyin önceden
hesaplanmas›; yaz›y› okuyacak kiflilerin düflünce ve duygular› do¤ru bir flekilde an-
lamas›n› sa¤lay›c› önlemlerin al›nmas› gereklidir. Ayr›ca yaz›l› anlat›m›n kesin kural-
lar› vard›r. Yaz› yazarken düflüncelerin bu kurallara uygun cümleler hâline getirilme-
si gerekir. 

11..  YYaazz››ll››  AAnnllaatt››mm››nn  EEttkkiinnllii¤¤iinniinn  TTaann››mm››  vvee  AAmmaaççllaarr››

Yaz›l› anlat›m etkinli¤inin birçok tan›m› yap›lm›flt›r. Kavcar (1986, 79)’a göre
“yazma di¤er bir deyiflle yaz›l› anlat›m bir konuyu ve o konu ile ilgili fikirleri cümle ve parag-
raflara göre düzenlemek ve bir bütün meydana getirmektir”. Bu tan›mda cümle ve parag-
raflar ön plana ç›kar›lm›flt›r. Demirel ise (1999, 59) yazma etkinli¤ini, “düflünceyi, duy-
guyu, olay› yaz› ile anlatmaya yazma diyoruz” fleklinde tan›mlam›flt›r. 

A¤ca (1999, 109)’ya göre yaz›l› anlat›m “düflünce gücüne sahip olanlar›n görüfl, fi-
kir ve duygular›yla gözlem, deney ve tecrübelerini seçilen konuyla ilgisi ölçüsünde planlay›p
dilin kurallar›na uygun olarak yazma eylemi” dir. 

Bunlardan yola ç›karak yaz›l› anlat›m, yazmak için bir konuyu seçme, s›n›rlan-
d›rma ve bir amaca ba¤lama ifllemlerinden sonra konu ile ilgili bilgi toplama, topla-
nan bilgileri konunun bütünlü¤ü içinde planlama aflamalar›ndan oluflan; plan› yaz›-
ya dönüfltürmek için anlatmak istenilene uygun kelimeler seçme, bunlar› do¤ru cüm-
lelere dönüfltürme, do¤ru cümlelerle sa¤lam paragraflar kurma, kelimeleri do¤ru
yazma, noktalama iflaretlerini yerinde kullanma, yaz›m kurallar›na uyma, kâ¤›d›n fle-
kil yap›s› ile ilgili kurallar› uygulama, duygular›, düflünceleri plan çerçevesinde yaz›-
ya aktarma ve ortaya ç›kan ürünü düzeltip de¤erlendirme süreçlerini içeren bir etkin-
lik fleklinde tan›mlanabilir. Ancak böyle genifl bir tan›mdan yola ç›karak yaz›l› anla-
t›mla ilgili çal›flmalar bilinçli bir flekilde yürütülebilir. 

‹lkö¤retim okullar›nda “Güzel Konuflma ve Yazma”, orta ö¤retim okullar›nda
“Kompozisyon” dersleriyle sürdürülen yaz›l› anlat›m etkinli¤inin amac› ise ö¤renci-
lere duygu ve düflüncelerini do¤ru bir flekilde ifade edebilme becerisini kazand›rmak-
t›r. Binyazar ve Özdemir’e göre (1980, 17) yaz›l› anlat›m›n sözü ve düflünceyi uzakla-
ra iletme, yaflad›¤›m›z› anlatma, bilgiyi ve düflünceyi saptama gibi üç temel amac›
vard›r. Gö¤üfl de (1978, 116) yazma ö¤retiminin amac›n› “ö¤rencilerin yazma ve ya-
ratma güçlerini gelifltirme, belirli bir amaç do¤rultusunda yönlendirme” olarak tespit
etmektedir.  

22..  YYaazz››ll››  AAnnllaatt››mmddaa  KKoonnuu

Yazma, kendine özgü ilkeleri olan bir etkinlik alan›d›r. Yazmaya bafllamak için
öncelikle yaz›lacak konunun seçilmesi gerekir. Konu “konuflmada, yaz›da, eserde ele
al›nan düflünce, olay veya durum, mevzu, üzerinde konuflulan fley, bahis fleklinde ta-
n›mlanmaktad›r” (TDK, 1996, 1357). Anlat›mda konu ise çeflitli yazarlar taraf›ndan
farkl› flekillerde tan›mlanmaktad›r.

Özdemir (1992, 96)’e göre “konuflma da yazma da bir kimseye bir fley hakk›n-
da bir fley söyleme bir fley anlatma iflidir. Evrendeki canl› cans›z tüm varl›klar, soyut
ve somut tüm kavramlar üzerine söz söylenebilir, yaz› yaz›labilir. Üzerinde duraca-
¤›m›z, yaz› yazaca¤›m›z, söz söyleyece¤imiz fleyin anlat›m dilindeki ad› konudur”.
Sar›ca (2000, 175)’ya göre konu, “üzerinde söz söylenen bir düflünce, durum, olayd›r.
Buna göre atasözü, özdeyifl gibi bir düflünce; bayrak, insanl›k, çal›flmak, sorumluluk
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gibi bir kavram; sevgi, sab›r, hoflgörü, ba¤l›l›k, korku gibi bir duygu; yaflanan, görü-
len, okunan, tasarlanan bir olay; bir fleyin içinde bulundu¤u koflullar›n hepsi diye ta-
n›mlanan bir durum... “ konu olabilir.

Gö¤üfl (1978, 172) ilkö¤retimin ikinci kademesine rastlayan erinlik öncesi
dönemde ö¤rencilerin yapt›klar› deney ve geziler, ilgilendikleri spor dallar› ve konu-
lar›, evde besledikleri hayvanlar, fen konular›, bulufllar, icatlar, hayvan öyküle-
ri ve biyografiler üzerinde yaz› yazabileceklerini belirtir.

Konu verildikten sonra, konu üzerinde neler söylenece¤i ile ilgili düflünceler
planlanmaya bafllan›r. Bu da ö¤rencileri konunun ana maddesini bulmaya götü-
rür. Konunun ana maddesi, konunun hangi yönünün ifllenece¤ini ortaya koyar.
Örnek olarak “Ne tür romanlardan hofllan›rs›n›z?” konusunda üzerinde durulmas›
gereken madde, romand›r. Konunun ana maddesi anlafl›lmadan meydana getirile-
cek bir anlat›m rastgele söz y›¤›n›ndan baflka bir fley olamaz.

Konu seçildikten sonra e¤er genel nitelikli ise s›n›rland›rma yoluna gidilir. Ko-
nunun s›n›rland›r›lmas› belli bir aç›dan ele al›narak ifllenmesi demektir. Örnek olarak:
Mevsimler, yurdumuz genel anlaml› konulard›r. “Yurdumuzun yer alt› zenginlikle-
ri”, “‹lkbahar mevsimini neden severiz?” gibi konular s›n›rland›r›lm›fl konulard›r.
Bunlar üzerinde yaz› yazmak daha kolayd›r çünkü, konunun hangi yönünün aç›kla-
naca¤› belirlenmifltir. Konu s›n›rland›r›l›rken yaz›lacak yaz›n›n uzunlu¤u, k›sal›¤›; ko-
nu hakk›nda bilinenler ve yaflant›lar göz önünde bulundurulmal›d›r. 

33..  YYaazz››ll››  AAnnllaatt››mm  EEttkkiinnllii¤¤iinnddee  PPllaann

Konu seçildikten sonra duygu ve düflüncelerin anlaml› bir bütün oluflturacak
flekilde yaz›lmas› için plan yapmaya ihtiyaç vard›r. Plan, konu ile ilgili zihinde mey-
dana gelen fikirlerin, olaylar›n ve duygular›n mant›kl› bir düzenle yaz›da yer almas›-
n› sa¤layan, yaz›lacaklarla ilgili gereksiz ayr›nt›lara yer vermeyen ve yaz›n›n her bö-
lümünün birbirine ba¤lanmas›na yard›m eden iskelettir. 

Plan, yaz›lar›n ana düflüncelerinin belirgin olmas›na katk›da bulunur ve ge-
reksiz yere uzamalar›n› engeller. Par’a göre (1997, 16) plan yapma, yaz›n›n kolay an-
lafl›lmas›n› sa¤lar, konuda birli¤i gerçeklefltirir. Kantemir (1995, 140) ise yaz›l› anla-
t›mda plan yapman›n yararlar›n› flöyle maddelefltirmifltir:

1. Yaz›y› doldurma ve bofl sözlerden ve bizi konu d›fl›na ç›kmaktan kurtar›r.

2. Yazarken fikirleri rahatça anlatmay› ve yaz›n›n kolay anlafl›lmas›n› sa¤lar.

3. Düflünce, duygu ve hayallerimizi ölçülü bir biçimde anlatmaya yarar. 

4. Düzenli yazacak kifliyi karars›zl›k ve zaman kayb›ndan kurtar›r. 

5. Konuda birli¤i kurar.

6. Duygu, hayal ve fikirlerin en uygun sözcük ve deyimlerle anlat›lmas›n› sa¤-
lar.

Gökflen (1980, 23)’e göre “yaz›m›z›n ya da konuflmam›z›n içeri¤ini oluflturacak
düflünceler, duygular, gözlem ve yaflant›lar kalemimizin, dilimizin ucuna geldi¤i gibi
anlat›lamaz; gelifligüzel söylenip yaz›lamaz, bunlar, aralar›ndaki ilgi ve önem de-
recelerine göre ayr›l›p s›ralanmal›d›r. Bu s›ralama ifline de anlat›m›n plan› denir”.

u MMeehhmmeett TTeemmiizzkkaann
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Öz (2001, 227) de, sözlü ve yaz›l› anlat›m konular›n›n önceden ö¤retmen ta-
raf›ndan haz›rlanmas› ve s›n›fta bu konular üzerinde nas›l çal›fl›laca¤›n›n planlanma-
s› gerekti¤ini vurgulam›flt›r. Aksi takdirde ö¤renciler ne yapacaklar›n› iyice be-
lirleyemezler, çal›flma alan›n› s›n›rlayamazlar. Böylece istenilen hedeflere varmak
güçleflmifl olur.

44..  YYaazz››ll››  AAnnllaatt››mm  EEttkkiinnllii¤¤iinnddee  DDüüzzeellttmmee  vvee  DDee¤¤eerrlleennddiirrmmee

Duygu ve düflüncelerin yaz›l› olarak ifade edilmesinden sonraki aflama dü-
zeltme ve de¤erlendirme aflamas›d›r. Düzeltme ve de¤erlendirme e¤itim ve ö¤retimin
ayr›lmaz bir parças›d›r. E¤itim ve ö¤retim süreci içinde sa¤lanan ilerlemenin ö¤ret-
men ve ö¤renciler taraf›ndan sürekli olarak de¤erlendirilmesi gerekir. Öz (2001, 32)’e
göre “çocuklar›n kendi kendilerine yapt›klar› çal›flmalar ancak de¤erlendirildi¤i za-
man bir anlam kazan›r, de¤erlendirilmeyen çal›flmalar önemini kaybeder”. Türkçe
derslerinde de çal›flmalar›n sürekli olarak de¤erlendirilmesi çok önemlidir. “Türkçe
ö¤retimi türlü etkinlikleri içeren bir derstir. Bunun için ö¤retmen her ö¤renci için ay-
r›nt›l› bir ölçme ve de¤erlendirme fifli düzenlemeli, ö¤renciyi sürekli olarak izle-
meli, durumu fifle ifllemelidir (Öz, 2001, 169).

Demirel (1999, 65) “ö¤rencilerin yazd›klar› ödevleri kendi kendilerine ve
arkadafllar›na okuyup gerekli düzeltmeleri yapt›ktan sonra ö¤retmene vermeleri al›fl-
kanl›k hâline getirilmelidir” derken düzeltme iflinin ödevlere de yans›t›lmas› gerekti-
¤ini vurgulamaktad›r. Özön (1960, 23) yaz›lar›n düzeltilmesinde ilk bak›lacak noktan›n
aç›k, mant›kl› bir anlat›m oldu¤unu söylemektedir. “Türk çocu¤u bir üslup endifle-
sine düflmeden evvel fikrini en k›sa ve makul yoldan ifade etmesini ö¤renmelidir”. 

55..  YYaazz››ll››  AAnnllaatt››mm  EEttkkiinnllii¤¤iinnddee  ÖÖddeevv

Ödev, ö¤rencilerin s›n›fta ald›¤› bilgilerin s›n›f d›fl›nda uygulanmas›yla pekifl-
mesini sa¤lay›c› bir özellik tafl›maktad›r. Kavcar, O¤uzkan ve Sever’e göre (1999,
109) “bilinçli olarak ele al›n›rsa ö¤rencinin yetiflmesi ve de¤erlendirilmesi bak›m›n-
dan ödev önemli bir araçt›r”. Ödevler ö¤rencilerin, yaz›y› kâ¤›da yerlefltirme al›flkan-
l›klar›n›, yaz›m ve el yaz›s› becerilerini ve genel olarak yaz›l› anlat›m becerilerini ölç-
mekte yard›mc› olur. 

Yazma ödevleri ö¤rencilerin bu çal›flmalar› s›n›f d›fl›nda da sürdürmelerini ve
yazma u¤rafl›yla devaml› iç içe bulunmalar›n› sa¤lar. “Yazma becerisi yaz› yazmak-
la ö¤renilir.  Yazma e¤itimi yönteminin temel ilkesi yazd›rmakt›r” (Demirel, 1999,
59). Ancak özellikle ikinci kademede Türkçe derslerine ayr›lan zaman, sürekli olarak
s›n›f içinde yazma çal›flmalar› yapt›rmaya elveriflli olmayabilir. Bu nedenle yazma ça-
l›flmalar›n› zaman zaman ev ödevi fleklinde yürütmek mümkündür. 

66..  YYaazz››ll››  AAnnllaatt››mm  EEttkkiinnllii¤¤iinnddee  CCüümmllee  vvee  PPaarraaggrraaff

Yaz›l› anlat›m kelimelerden bafllayarak onlar› cümle içinde kullanmayla de-
vam eden bir etkinliktir. Düflüncelerin, duygular›n, tasar›lar›n, hayallerin amac›na
uygun bir flekilde anlat›labilmesi için do¤ru ve anlafl›l›r cümleler kurmak gerekir. An-
lat›lmak istenene uygun olarak yaz›lacak bir cümle dil bilgisi yönünden do¤ru olma-
l›d›r. Ayr›ca duygu ve düflünceleri en az kelimeyle anlatabilmeli, cümle ne anlat-
mak istiyorsa okuyan kifli de onu anlamal›d›r. Birleflik cümlelerde yan cümlecik ile
temel cümleci¤in içerdi¤i fikirler birbirini tutmal›, cümle içinde bilinmeyen keli-
melere, ölçüsüz mecazlara ve abart›l› söz sanatlar›na baflvurulmamal›d›r. 

TTüürrkkççee  ÖÖ¤¤rreettmmeennlleerriinniinn YYaazz››ll››  AAnnllaatt››mm  EEttkkiinnllii¤¤ii  ÇÇeerrççeevveessiinnddee  YYaapptt››kkllaarr››    ...... u
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Paragraflar düflünce birimleridir. Paragraflarda bir ana düflünce olur ve her
paragraf bu düflüncenin birimi, yuvas› say›l›r. ‹flte bu ana fikri, ana duyguyu de¤iflik
yönlerden aç›klayan cümleye ya da cümle öbeklerine paragraf denir. Yaz›l› bir kom-
pozisyon paragraflar›n zincir halkalar› gibi birbirine ba¤lanmas›ndan meydana gelir.

Sa¤lam bir paragraf, yaz›n›n bütünü gibi baz› bölümlerden oluflur. Paragraf
bir ana düflüncenin veya ana duygunun aç›klanmas› ifline yarad›¤›na göre, bu ana dü-
flünce ya da duyguyu aç›klamaya bir girifl cümlesinden bafllanmal›d›r. Bu cümle bize
paragrafta genel olarak neyin üzerinde durulaca¤›m bildirir. Daha sonra bu düflünce-
nin paragraf boyutunda ele al›naca¤› k›s›m olan geliflme cümleleri bulunur. Bunlar
düflünce ya da duygular›, paragrafta ele al›nmas› gereken tüm yönleriyle aç›klar. Pa-
ragraf sonuç cümleleriyle biter. Bu cümleler de paragrafta ele al›nan düflünce ve-
ya duygular› toparlay›c› nitelik tafl›r.

22..  YYöönntteemm

Araflt›rman›n bu bölümünde araflt›rman›n modeli, evreni, örneklemi, s›n›rl›-
l›klar› ve önemi ile ilgili aç›klamalara yer verilmifltir.

AArraaflfltt››rrmmaann››nn  AAmmaacc››

Araflt›rman›n amac›, Türkçe ö¤retmenlerinin yaz›l› anlat›m etkinli¤i çerçeve-
sinde yapt›klar› uygulamalar› tespit etmektir.

AArraaflfltt››rrmmaann››nn  ÖÖnneemmii

Bu araflt›rma iletiflim becerilerinin ö¤rencilere davran›fl olarak kazand›r›lma-
s›nda en büyük rolü oynayan ö¤retmenlerin, yaz›l› anlat›m etkinli¤indeki uygulama-
lar›n› ortaya koymas› bak›m›ndan önemlidir.

AArraaflfltt››rrmmaann››nn  MMooddeellii

Araflt›rma genel tarama modelindedir. Araflt›rmada ilkö¤retimde yürütülen
yaz›l› anlat›m etkinli¤i çerçevesinde Türkçe ö¤retmenlerinin yapt›klar› uygulamalar
bir süreç içinde saptanm›flt›r.

EEvvrreenn  vvee  ÖÖrrnneekklleemm

Araflt›rman›n evrenini Türkçe dersini okutan ö¤retmenler oluflturmaktad›r.
Örneklem olarak da Hatay ili Antakya ilçe merkezindeki 21 ilkö¤retim okulunda gö-
rev yapmakta olan toplam 60 Türkçe ö¤retmeni al›nm›flt›r.

SS››nn››rrll››ll››kkllaarr

1. Araflt›rma ilkö¤retim okullar›nda, Türkçe dersleri ile gelifltirilmesi amaçla-
nan beceri alanlar›ndan yaz›l› anlat›m etkinli¤i ile s›n›rland›r›lm›flt›r. 

2. Araflt›rma, yaz›l› anlat›m etkinli¤inin tan›m, amaç, konu verme, planlama,
düzeltme ve de¤erlendirme aflamalar› ile s›n›rland›r›lm›flt›r. 

3. Araflt›rma için gelifltirilen anket formu 60 Türkçe ö¤retmenine uygulanm›fl-
t›r.

VVeerrii  TTooppllaammaa  AArraacc››  

Türkçe ö¤retmenlerinin yaz›l› anlat›m etkinli¤iyle ilgili olarak yapt›klar› uy-
gulamalar› tespit etmek amac›yla 27 maddelik bir anket formu gelifltirilmifltir. Bu an-
ket formu, geçerlik ve güvenirlik analizi için 30 ö¤retmene uygulanm›fl ve veriler bil-
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gisayar ortam›na girilmifltir. Anket formunun güvenilirlik derecesi, güvenilirlik ana-
lizi ile belirlenmifl ve alpha katsay›s› ile s›nanm›flt›r. Anketin güvenilirlik derecesi, ya-
ni alpha katsay›s› ,9245 olarak bulunmufltur. 

Anket formunun geçerli¤i ise madde analizi ile s›nanm›flt›r. Ankette yer alan
sorular›n madde analizi sonuçlar› afla¤›daki tabloda verilmifltir:

Anket Formuna Ait Madde Analizi Sonuçlar›

MMaaddddeelleerr SSoonnuuççllaarr MMaaddddeelleerr SSoonnuuççllaarr

M1 ,62 M15 ,63

M2 **,,4477 M16 ,68

M3 ,66 M17 ,82

M4 ,72 M18 **,,3399

M5 **,,4466 M19 **,,4400

M6 ,62 M20 ,57

M7 ,64 M21 ,59

M8 ,58 M22 ,60

M9 **,,4433 M23 ,58

M10 ,60 M24 ,68

M11 ,63 M25 **,,3300

M12 ,68 M26 ,76

M13 **,,4455 M27 ,62

M14 ,74

. 50 ve üzerinde de¤ere sahip olan maddeler geçerlidir. 

VVeerriilleerriinn  YYoorruummllaannmmaass››

Anket formu ö¤retmenlere uyguland›ktan sonra elde edilen bulgular bilgisa-
yar ortam›na aktar›lm›flt›r. Verilerin çözümlenmesinde mikrosoft excel-SPSS progra-
m› kullan›lm›flt›r. Bu aflamada frekans, yüzde, aritmetik ortalama ve standart sapma
analizleri yap›lm›flt›r.

33..  BBuullgguullaarr  vvee  YYoorruumm  

Bu bölümde araflt›rma sonunda yaz›l› anlat›m etkinli¤inin tan›mlama, amaç-
lar, konu verme, planlama, düzeltme ve de¤erlendirme aflamalar› ile ilgili olarak elde
edilen bulgulara yer verilmifltir.

33..11..  ÖÖ¤¤rreettmmeenn  GGöörrüüflfllleerriinnee  GGöörree  YYaazz››ll››  AAnnllaatt››mm  EEttkkiinnllii¤¤iinniinn  TTaann››mm››  vvee
AAmmaaççllaarr››  

Türkçe ö¤retmenlerinin yaz›l› anlat›m etkinli¤i çerçevesinde yapt›klar› uygu-
lamalar› tespit etmek amac›yla gelifltirilen anketin ilk sorusu, ö¤retmenlerin yaz›l› an-
lat›m etkinli¤ini nas›l tan›mlad›klar›yla ilgilidir. Bu sorudan elde edilen veriler afla¤›-
daki tabloda gösterilmifltir.

TTüürrkkççee  ÖÖ¤¤rreettmmeennlleerriinniinn YYaazz››ll››  AAnnllaatt››mm  EEttkkiinnllii¤¤ii  ÇÇeerrççeevveessiinnddee  YYaapptt››kkllaarr››    ...... u
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TTaabblloo  11::  YYaazz››ll››  AAnnllaatt››mm  EEttkkiinnllii¤¤iinniinn  TTaann››mm››nnaa  ‹‹lliiflflkkiinn  VVeerriilleerr

AO: Aritmetik Ortalama SS: Standart Sapma

Tablo 2’ye göre ö¤retmenlerin % 85’i yaz›l› anlat›m etkinli¤ini “ö¤rencilerin
gözlemlediklerini, okuduklar›n›, düflündüklerini aç›k, anlafl›l›r bir ifade tarz›yla yaz›-
ya aktarmalar›d›r”; % 5’i “ö¤rencilerin plan yapma al›flkanl›¤› kazanarak bir konu
hakk›ndaki bilgilerinden nerede, nas›l ve ne kadar yararlanabileceklerini ö¤renmele-
ri etkinli¤idir”; % 6,7si “ö¤rencilerin temel dilbilgisi kurallar›n›, noktalama iflaretleri-
ni ve yaz›m kurallar›n› yaz› içinde do¤ru bir flekilde ö¤renmeleridir”; %3,3’ü de “ö¤-
rencilerin duyduklar›n›, düflündüklerini kendilerine göre, serbest bir flekilde yazma-
lar›d›r” fleklinde tan›mlam›flt›r. 

TTaabblloo  22::  YYaazz››ll››  AAnnllaatt››mm  EEttkkiinnllii¤¤iinniinn  AAmmaaççllaarr››nnaa  ‹‹lliiflflkkiinn  VVeerriilleerr

Tablo 3’e göre yaz›l› anlat›m etkinli¤inin amac›n› ö¤retmenlerin % 83,3’ü “ö¤-
renciye gördü¤ünü, okudu¤unu, düflündü¤ünü yaz›yla do¤ru bir flekilde ifade etme
becerisi kazand›rmak”; % 3,3’ü “yaz› içindeki plan› kavratarak bütün hayatta planl›
olmaya yöneltebilmek”; % 3,3’ü “ö¤rencilere dil bilgisinin temel kurallar›n› yaz› için-
de sezdirebilmek”; % 8,3’ü de “ö¤rencinin yaratma gücünü gelifltirebilmek” fleklinde
tespit etmifltir.

Ankete verilen cevaplardan yola ç›karak ö¤retmenlerin, yaz›l› anlat›m etkinli-
¤inin tan›m›ndan aç›k ve anlafl›l›r ifade tarz› oluflturmak gerekti¤ini anlad›klar› söy-
lenebilir. Türkçe e¤itim program›na bak›ld›¤›nda da anlatma ile ilgili amac›n ayn› fle-
kilde ifade edildi¤i görülmektedir. “Onlara görüp izlediklerini, dinlediklerini, oku-
duklar›n›, incelediklerini, düflündüklerini, tasarlad›klar›n› söz ya da yaz› ile do¤ru ve
amaca uygun olarak anlatma beceri ve al›flkanl›¤›n› kazand›rmak” (Türkçe Program›,
2002, 7) maddesi ö¤retmenlerin tan›m› ile örtüflmektedir. Bu demektir ki ö¤retmenler
yaz›l› anlat›m etkinli¤ini Türkçe program›na uygun olarak tan›mlamaktad›rlar.

33..  22..  YYaazz››ll››  AAnnllaatt››mm  EEttkkiinnllii¤¤iinniinn  KKoonnuu  VVeerrmmee  AAflflaammaass››  ‹‹llee  ‹‹llggiillii  BBuullgguullaarr  vvee
YYoorruumm

Konu verme aflamas› ile ilgili olarak ö¤rencilere yazmalar› için en çok verilen
konular›n hangileri oldu¤u; konu verirken ö¤rencilerin en çok dikkat edilen özellik-
leri; ö¤retmenlerin ders kitab›ndaki yazma konular›ndan yararlanmadaki düflüncele-
ri sorulmufltur. 
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Soru Seçenekler

Yaz›l› anlat›m etkinli¤i çerçevesinde yap-
t›¤›n›z çal›flmalar› da göz önünde bulun-
durarak düflündü¤ünüzde bu etkinli¤i
nas›l tan›mlars›n›z?

1 2 3 4

f % f % f % f % AO SS

51 85 3 5 4 6,7 2 3,3 1,28 ,73

Soru Seçenekler

Yaz›l› anlat›m etkinli¤ini en çok hangi
amaçla kullan›yorsunuz?

1 2 3 4 X SS

f % f % f % f %

50 83,3 2 3,3 2 3,3 5 8,3 1,43 1,03



TTaabblloo  33::  YYaazz››ll››  AAnnllaatt››mmddaa  KKoonnuu  VVeerriirrkkeenn  DDiikkkkaatt  EEddiilleenn  NNookkttaallaarraa  ‹‹lliiflflkkiinn  VVeerriilleerr

Konu verirken ö¤retmenler, % 41,7 oran›nda ö¤rencilerin ilgi alanlar›n›; % 31,7
oran›nda da bilgi seviyelerini ve yaflant›lar›n› göz önünde bulundurduklar›n› belirt-
mifllerdir. Ayr›ca ö¤retmenler konu verirken “% 5 oran›nda “spor, müzik gibi genel
konular yerine s›n›rland›r›lm›fl konular verdiklerini; % 16,7 oran›nda da “herkesin ta-
kip etmesi gereken güncel konularda yazd›rd›klar›n› belirtmifllerdir.

TTaabblloo  44::  YYaazz››ll››  AAnnllaatt››mmddaa  VVeerriilleenn  KKoonnuullaarr››nn  AAnnaa  MMaaddddeelleerriinnee  ‹‹lliiflflkkiinn  VVeerriilleerr

Ö¤retmenlerin % 30’u ö¤rencilere genellikle atasözü, % 23,3’ü de özdeyifl aç›k-
latmakta; % 33,3’ü ö¤rencilere birkaç konu vererek onlar› istedikleri konuda yazma-
lar› için serbest b›rakmakta; % 13,3’ü de derste geçen konuflma konular›n› yaz›l› hâle
getirmelerini istemektedir.

TTaabblloo  55::  ÖÖ¤¤rreenncciilleerrii  YYaazzmmaayyaa  ‹‹sstteekklleennddiirrmmeekk  ‹‹ççiinn  YYaapp››llaann  UUyygguullaammaallaarraa  ‹‹lliiflflkkiinn  VVeerriilleerr

Ankete verilen cevaplardan elde edilen bilgiye göre ö¤retmenler ö¤rencileri
yazmaya karfl› isteklendirmek için %38,3 oran›nda onlara ait fikirlerin önemli oldu-
¤unu; % 21,7 oran›nda en güzel yaz›lar› panoya asaca¤›n›; % 33,3 oran›nda düzenli ve
sürekli yazman›n bu yetene¤i gelifltirece¤ini söylediklerini belirtmifllerdir. % 1,7 ora-
n›ndaki ö¤retmenin de dünyaca ünlü yazarlar›n yaflamlar›ndan örnekler verdi¤i tes-
pit edilmifltir.

TTaabblloo  66::  DDeerrss  KKiittaappllaarr››nnddaakkii  YYaazzmmaa  KKoonnuullaarr››nn››  KKuullllaannmmaayyaa  ‹‹lliiflflkkiinn  VVeerriilleerr

TTüürrkkççee  ÖÖ¤¤rreettmmeennlleerriinniinn YYaazz››ll››  AAnnllaatt››mm  EEttkkiinnllii¤¤ii  ÇÇeerrççeevveessiinnddee  YYaapptt››kkllaarr››    ...... u
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Soru Seçenekler

Yazma konular› verirken en çok dikkat et-
ti¤iniz husus hangisidir?

1 2 3 4

f % f % f % f % X SS

25 41,7 19 31,7 3 5 10 16,7 2,11 1,26

Soru Seçenekler

Yaz›lmas› için verdi¤iniz konular›n ana
maddelerini hangileri oluflturuyor?

1 2 3 4

f % f % f % f % X SS

18 30 14 23,3 20 33,3 8 13,3 2,58 1,36

Soru Seçenekler

Ö¤rencileri yazmaya karfl› isteklendirme-
de en çok hangisini kullan›yorsunuz?

1 2 3 4

f % f % f % f % X SS

23 38,3 13 21,7 20 33,3 1 1,7 2,05 1,08

Soru Seçenekler

Türkçe dersi kitaplar›ndaki yazma konu-
lar›n› kullanma hakk›nda ne düflünüyor-
sunuz?

1 2 3 4

f % f % f % f % X SS

4 6,7 12 20 26 43,3 14 21,7 2,96 1,05



Ö¤retmenlerin % 6,7’si ders kitaplar›ndaki yazma konular›n›n ö¤rencilerin
düzeylerinin üstünde oldu¤unu düflünmekte; % 20’si ders kitaplar›ndaki yazma ko-
nular›n› ö¤rencilere ödev olarak vermekte; % 43,3’ü bu yazma konular›n› ö¤rencile-
rin seviyelerine uyarlayabileceklerini düflünmekte; % 21,7’si de her metnin sonunda
bulunan yazma konusunu ö¤rencilerine yazma ödevi olarak vermektedir. 

Konu verme aflamas› s›ras›nda üzerinde titizlikle düflünülmesi gereken baz›
noktalar vard›r. Ö¤rencilerin ilgi alanlar›n› tespit etme, bilgi seviyelerini araflt›rma,
bilgiyi elde etme yollar›n› tan›ma, ö¤retmenin, ö¤rencinin özel yaflam› hakk›nda bil-
gi sahibi olmas› bunlardand›r. Öz (2001, 4) her fleyden önce Türkçe dersi ile ö¤renci-
lerin ilgi ve ihtiyaçlar› aras›nda yak›n bir ba¤lant› olmas› gerekti¤ini belirtmektedir. 

Araflt›rmadan elde edilen bulgulara bak›ld›¤›nda ö¤retmenlerin yar›s›ndan
fazlas›n›n ö¤rencilerine atasözü ve özdeyifl aç›klatt›¤› görülmektedir. Bunlar›n yazma
konusu olarak verilmesi ilkö¤retim okullar›nda al›fl›lm›fl bir durum olmufltur. Bunun
nedenlerinden birisi ö¤retmenlerin, ö¤rencilerin baflka konularda yazma yetene¤ine
sahip olmad›klar›n› düflünmeleridir. Baflka bir neden de ö¤retmenlerin farkl› konular-
da çal›flmalar yapmak yerine haz›r olarak bulabilecekleri ve art›k kal›plaflm›fl gördük-
leri, s›radan çal›flmalar yapmay› tercih etmeleridir. Ö¤rencilere yazma konusu olarak
verilen konular aras›nda ders kitaplar›ndaki konular da bulunmaktad›r. Bu konular,
ö¤retmen taraf›ndan gözden geçirilmeli ve ö¤rencinin ilgisini çekecek, onlar›n ihti-
yaçlar›n› karfl›layacak, onlara yeni ufuklar açacak flekilde düzenlenmelidir. 

33..  33..  YYaazz››ll››  AAnnllaatt››mm  EEttkkiinnllii¤¤iinniinn  PPllaannllaannmmaa  AAflflaammaass››  ‹‹llee  ‹‹llggiillii  BBuullgguullaarr  vvee
YYoorruumm

Bu aflamada ö¤retmenlere yaz›l› anlat›m çal›flmalar›nda planla ilgili olarak
yapt›klar› uygulamalar ve plan yapman›n yararlar› hakk›ndaki görüflleri sorulmufl-
tur.

TTaabblloo  77::  YYaazz››ll››  AAnnllaatt››mm››nn  PPllaannllaannmmaass››nn››nn  YYaarraarrllaarr››nnaa  ‹‹lliiflflkkiinn  VVeerriilleerr

Ö¤retmenlerin % 36,7’si yaz›l› anlat›m çal›flmalar›nda plan yapman›n yaz›y›
gereksiz düflüncelerden kurtararak konu d›fl›na ç›k›lmas›n› önledi¤ini; % 6,7’si yaz›-
n›n kolay anlafl›lmas›n› sa¤lad›¤›n›; % 48,3’ü plan›n duygu, düflünce ve hayallerin bir-
birine ba¤l› olarak anlat›lmas›n› sa¤lad›¤›n›; % 6,7’si de kifliyi zaman kayb›ndan kur-
tard›¤›n› düflündüklerini ifade etmifllerdir. 

TTaabblloo  88::  YYaazz››ll››  AAnnllaatt››mm  EEttkkiinnllii¤¤iinnddee  PPllaann  YYaappmmaa  ÇÇaall››flflmmaallaarr››nnaa  ‹‹lliiflflkkiinn  VVeerriilleerr
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Soru Seçenekler

Sizce yaz›l› anlat›m etkinli¤inde plan yap-
man›n en önemli yarar› nedir?

1 2 3 4

f % f % f % f % X SS

22 36,7 4 6,7 29 48,3 4 6,7 1,45 2,32

Soru Seçenekler

Yaz›l› anlat›m etkinli¤inde planla ilgili en
s›k yapt›¤›n›z uygulama nedir?

1 2 3 4

f % f % f % f % X SS

25 41,7 13 21,7 11 18,3 11 18,3 2,30 1,09



Ö¤retmenlerin % 41,7’si konuyu verdikten sonra planla ilgili hiçbir uygulama-
da bulunmayarak plan› ö¤rencinin yapmas›n› beklemekte; % 21,7’si ö¤rencilere zor
gelen konularda plan vermekte, di¤er konularda ise plan vermemektedir. Ayr›ca ö¤-
retmenlerin % 18,3’ü konu ile ilgili birkaç cümlelik aç›klamalarla yetinmekte; % 18,3’ü
de sadece konuya nas›l bir girifl yap›laca¤›n› söylemektedir.

Planlama ile ilgili sorulara verdikleri cevaplardan ç›kan sonuca göre ö¤ret-
menlerin büyük bir k›sm› ö¤rencilere yaz›l› anlat›m çal›flmalar›nda plan yapt›rma-
maktad›r. Buna karfl›n ö¤retmenler, plan yapman›n yararlar› üzerindeki olumlu dü-
flünceleri savunmaktad›rlar. 

33..  44..  YYaazz››ll››  AAnnllaatt››mm  EEttkkiinnllii¤¤iinniinn  DDüüzzeellttmmee  vvee  DDee¤¤eerrlleennddiirrmmee  AAflflaammaallaarr››  ‹‹llee
‹‹llggiillii  BBuullgguullaarr  vvee  YYoorruumm

Yaz›l› anlat›m etkinli¤inin düzeltme ve de¤erlendirme aflamas›nda, yaz›l› an-
lat›m çal›flmalar›n›n flekil, içerik ve anlat›m aç›s›ndan de¤erlendirilmesinde nelere
dikkat edildi¤i, yaz›l› anlat›m notlar›n›n nas›l verildi¤i, e¤itim teknolojisi ürünlerinin
kullan›lmas› hakk›nda sorular bulunmaktad›r. 

TTaabblloo  99::  YYaazz››ll››  AAnnllaatt››mm  NNoottllaarr››nn››nn  NNaass››ll  VVeerriillddii¤¤iinnee  ‹‹lliiflflkkiinn  VVeerriilleerr

Ö¤retmenlerin % 16,7’si yaz›l› anlat›m çal›flmalar›na not verirken di¤er yaz›l›-
larla birlikte yapt›¤› kompozisyon s›navlar›n› kullanmakta; % 63,3’ü Türkçe yaz›l›la-
r›yla birlikte yazd›rd›¤› kompozisyonlar› kullanmaktad›r. % 16,7’si ö¤rencilerin y›l
içinde gösterdikleri geliflmelere dikkat etmekte; % 3,3’ü de yaz›l› anlat›m etkinli¤ine
yönelik bir gözlem fifli kullanmaktad›r. 

TTaabblloo  1100::  YYaazz››ll››  AAnnllaatt››mmddaa  DDüüzzeellttmmee  YYaapp››ll››rrkkeenn  TTaakkiipp  EEddiilleenn  YYöönntteemmee  ‹‹lliiflflkkiinn  VVeerriilleerr

Yaz›l› anlat›m çal›flmalar›n› düzeltirken ö¤retmenlerin % 63,3’ü yaz›lardaki
yanl›fllar›n alt›n› çizerek ö¤rencilere da¤›tmakta; % 30’u ö¤renciyle yüz yüze gelerek
yanl›fllar› belirtmekte ve bunlar›n do¤ru flekillerini göstermekte; % 3,3’ü ö¤rencilerin
birbirlerinin yaz›lar›n› düzeltmelerini sa¤lamakta; % 3,3’ü de standart bir yaz›l› anla-
t›m de¤erlendirme ölçe¤i kullanarak düzeltmeleri yapmaktad›r.

TTüürrkkççee  ÖÖ¤¤rreettmmeennlleerriinniinn YYaazz››ll››  AAnnllaatt››mm  EEttkkiinnllii¤¤ii  ÇÇeerrççeevveessiinnddee  YYaapptt››kkllaarr››    ...... u
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Sorular Seçenekler

Ö¤rencilerin yaz›l› anlat›m notlar›n› nas›l
veriyorsunuz?

1 2 3 4

f % f % f % f % X SS

10 16,7 38 63,3 10 16,7 2 3,3 1,46 ,72

Sorular Seçenekler

Yaz›l› anlat›m çal›flmalar›n› düzeltirken
nas›l bir yol takip ediyorsunuz?

1 2 3 4

f % f % f % f % X SS

38 63,3 18 30 2 3,3 2 3,3 2,43 1,46



TTaabblloo  1111::  YYaazz››ll››  AAnnllaatt››mmddaa  DD››flfl  YYaapp››ddaa  DDiikkkkaatt  EEddiilleenn  NNookkttaallaarraa  ‹‹lliiflflkkiinn  VVeerriilleerr

Yaz›l› anlat›m çal›flmalar›n› düzeltirken ö¤retmenlerin % 43,3’ü kâ¤›d›n d›fl ya-
p›s›nda en fazla sa¤, sol, alt ve üst taraflardan b›rak›lmas› gereken boflluklara; %
11,7’si paragraf bafllar›n›n biraz içeriden bafllam›fl olmas›na; % 3,3’ü sat›r bafllar›n›n
ayn› hizada olmas›na;  % 41,7’si de okunakl› bir el yaz›s›yla yaz›lm›fl olmas›na dikkat
etti¤ini belirtmektedir.

TTaabblloo  1122::  YYaazz››ll››  AAnnllaatt››mm››nn  ‹‹ççeerriikk  AAflflaammaass››nnddaa  DDiikkkkaatt  EEddiilleenn  NNookkttaallaarraa  ‹‹lliiflflkkiinn  VVeerriilleerr

Yaz›l› anlat›m çal›flmalar›n› düzeltirken ö¤retmenlerin % 50’si içerik aç›s›ndan
konunun anlafl›lm›fl olmas›na; % 1,7’si konunun yeterli ölçüde s›n›rland›r›lm›fl olma-
s›na; % 25’i düflüncelerin akla uygun bir s›raya göre yaz›lmas›na; % 23,3’ü de bafll›¤›n
konuyla uygun olmas›na dikkat etmektedir.

TTaabblloo  1133::  YYaazz››ll››  AAnnllaatt››mmddaa  ““AAnnllaatt››mm””  AAflflaammaass››nnddaa  DDiikkkkaatt  EEddiilleenn  NNookkttaallaarraa  ‹‹lliiflfl--
kkiinn  VVeerriilleerr

Anlat›mla ilgili olarak da ö¤retmenlerin % 41,7’si konunun d›fl›na ç›k›lmam›fl
olmas›na; % 50’si cümlelerin aç›k, anlafl›l›r bir nitelik tafl›mas›na; % 5’i girifl paragra-
f›n›n okuyucunun ilgisini çekecek nitelikte olmas›na; % 3,3’ü de noktalama iflaretleri
ve imla kurallar›n›n yerinde kullan›lm›fl olmas›na dikkat etmektedir.

TTaabblloo  1144::  YYaazz››ll››  AAnnllaatt››mm  ÇÇaall››flflmmaallaarr››nn››  DDüüzzeellttiirrkkeenn  BBeelliirrllii  ‹‹flflaarreettlleerr  KKuullllaannmmaa  KKoo--
nnuussuunnaa  ‹‹lliiflflkkiinn  VVeerriilleerr

u MMeehhmmeett TTeemmiizzkkaann
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Sorular Seçenekler

Yaz›lar› düzeltirken anlat›mla ilgili olarak
en çok neye dikkat ediyorsunuz?

1 2 3 4

f % f % f % f % X SS

25 41,7 30 50 3 5 2 3,3 2,38 1,29

Sorular Seçenekler

Yaz›lar› düzeltirken (ad: aç›k de¤il, c. krfl:
cümle kar›fl›k vb.) gibi iflaretler kullan›yor
musunuz?

1 2 3 4

f % f % f % f % X SS

22 40 6 10 14 23,3 15 25 1,55 ,99

Sorular Seçenekler

Yaz›lar› düzeltirken d›fl yap›da en çok
neye dikkat ediyorsunuz?

1 2 3 4

f % f % f % f % X SS

26 43,3 7 11,7 2 3,3 25 41,7 2,70 1,77

Sorular Seçenekler

Yaz›lar› düzeltirken içerik aç›s›ndan en
çok neye dikkat ediyorsunuz?

1 2 3 4

f % f % f % f % X SS

30 50 1 1,7 15 25 14 23,3 1,70 ,72



Yaz›lar› düzeltirken (ad: aç›k de¤il, c. krfl: cümle kar›fl›k...) gibi üzerinde anla-
fl›lm›fl iflaretleri ö¤retmenlerin % 40’› hiç kullanmamakta; % 10’u çok az kullanmakta;
% 23,3’ü bazen kullanmakta; %25’i de genellikle kullanmamaktad›r.   

TTaabblloo  1155::  YYaazz››ll››  AAnnllaatt››mmddaa  EE¤¤iittiimm  TTeekknnoolloojjiilleerriinnii  KKuullllaannmmaa  KKoonnuussuunnaa  ‹‹lliiflflkkiinn  VVeerriilleerr

Yaz›l› anlat›m etkinli¤i boyunca televizyon, video, tepegöz gibi e¤itim tekno-
lojisi ürünlerini ö¤retmenlerin % 70’i hiç kullanmamakta; % 15’i çok az kullanmakta-
d›r. Ö¤retmenler bu araçlar› % 6,7 oran›nda bazen kullanmakta; yine 6,7 oran›nda da
genellikle kullanmaktad›rlar. 

Yaz›l› anlat›m etkinli¤inin düzeltme ve de¤erlendirme aflamas›nda yer alan so-
rulara verilen cevaplardan anlafl›ld›¤›na göre ö¤retmenler ö¤rencilerin yaz›l› anlat›m
çal›flmalar›n› düzeltirken genellikle yaz›lardaki yanl›fllar›n alt›n› çizerek ö¤rencilere
da¤›tmaktad›rlar. Bu flekilde ö¤renciler alt› çizili yerlerde hangi hatalar› yapt›klar›n›
ve bu hatalar› nas›l düzeltilmesi gerekti¤ini ö¤renememektedirler. Ö¤retmen de her
yaz›l› anlat›m çal›flmas›nda ayn› hatalar› iflaretlemek durumunda kalmaktad›r.

Yaz›l› anlat›m çal›flmalar›na not verirken genellikle yap›lan uygulama da
Türkçe yaz›l›lar› ile birlikte bir kompozisyon konusu vermek ve bu konuda yaz›lan
yaz›lar› de¤erlendirmek fleklindedir.

33..  55..  YYaazz››ll››  AAnnllaatt››mm  EEttkkiinnllii¤¤iinniinn  ÖÖddeevv  VVeerrmmee  AAflflaammaass››nnaa  ‹‹lliiflflkkiinn  BBuullgguullaarr  vvee
YYoorruumm

Bu bölümde yaz›l› anlat›m etkinli¤inin düzeltme ve de¤erlendirilmesiyle ilgi-
li olarak yap›lan uygulamalara iliflkin sorular yer almaktad›r.

TTaabblloo  1166::  YYaazz››ll››  AAnnllaatt››mmllaa  ‹‹llggiillii  ÖÖddeevv  VVeerrmmee  KKoonnuussuunnaa  ‹‹lliiflflkkiinn  VVeerriilleerr

Ö¤retmenlerin % % 48,3’ü ö¤rencilere yaz›l› anlat›mla ilgili haftada bir defa
ödev vermekte; % 35’’i iki haftada bir defa ödev vermekte; % 10’u iki haftadan daha
fazla bir zamanda ödev vermekte; % 6,7’si de dönemde bir defa olmak üzere araflt›r-
maya ve rapor etmeye dayal› ödev vermektedir.

TTüürrkkççee  ÖÖ¤¤rreettmmeennlleerriinniinn YYaazz››ll››  AAnnllaatt››mm  EEttkkiinnllii¤¤ii  ÇÇeerrççeevveessiinnddee  YYaapptt››kkllaarr››    ...... u
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Sorular Seçenekler

Yaz›l› anlat›m çal›flmalar›nda tepegöz,
video gibi e¤itim teknolojilerinden yarar-
lan›yor musunuz?

1 2 3 4

f % f % f % f % X SS

42 70 9 15 4 6,7 4 6,7 1,43 1,47

Soru Seçenekler

Ö¤rencilere yaz›l› anlat›mla ilgili ev ödevi
veriyorsan›z bunu hangi s›kl›kta yap›yor-
sunuz?

1 2 3 4

f % f % f % f % X SS

29 48,3 21 35 6 10 4 6,7 1,75 ,89



TTaabblloo  1177::  YYaazz››ll››  AAnnllaatt››mm  ÖÖddeevvii  VVeerrmmeeddeekkii  AAmmaaççllaarraa  ‹‹lliiflflkkiinn  VVeerriilleerr

Ö¤retmenler, yaz›l› anlat›m ödevi verirken % 25 oran›nda  ö¤rencileri yaz›l›
anlat›m çal›flmalar›yla sürekli iç içe bulundurmay›; % 40 oran›nda ö¤rencilere sürek-
li ve düzenli olarak yazma al›flkanl›¤› kazand›rmay›; % 5 oran›nda ö¤rencileri bir son-
raki yaz›l› anlat›m çal›flmas›na haz›rlamay›; % 26,7 oran›nda da ö¤rencilerin s›n›f d›-
fl›nda da yazma al›flkanl›¤› kazand›rmay› amaçlamaktad›r.

TTaabblloo  1188::  ÖÖddeevvlleerr  DD››flfl››nnddaa  SSüürreekkllii  OOllaarraakk  YYaapptt››rr››llaann  ÇÇaall››flflmmaallaarraa  ‹‹lliiflflkkiinn  VVeerriilleerr

Ö¤retmenler, yaz›l› anlat›m ödevi vermek d›fl›nda % 26,7 oran›nda  ö¤rencile-
re sürekli olarak günlük tutturdu¤unu; % 18,3 oran›nda seçme fliirler defteri tutma
al›flkanl›¤› kazand›rmaya çal›flt›¤›n›; % 28,3 oran›nda düzenli olarak kitap okutup
bunlar›n özetlerini yazd›rd›¤›n›; % 10 oran›nda da izledikleri, dinledikleri televizyon
veya radyo yay›nlar›n› yaz›l› olarak tan›tmalar›n› istedi¤ini belirtmifltir. 

33..  66..  YYaazz››ll››  AAnnllaatt››mm  EEttkkiinnllii¤¤iinnddee  CCüümmllee  vvee  PPaarraaggrraaff  UUnnssuurrllaarr››nnaa  ‹‹lliiflflkkiinn  BBuull--
gguullaarr  vvee  YYoorruumm

Bu aflamada ö¤retmenlere ö¤rencilerin aç›k, anlafl›l›r cümle yazma yetenekle-
ri ile sa¤lam paragraflar oluflturma yeteneklerini gelifltirmek amac›yla yapt›klar› uy-
gulamalar hakk›nda sorular sorulmufltur.

TTaabblloo  1199::  AAnnllaaflfl››ll››rr  CCüümmllee  YYaapp››ss››  OOlluuflflttuurrmmaayyaa  YYöönneelliikk  YYaapp››llaann  ÇÇaall››flflmmaallaarraa  ‹‹lliiflfl--
kkiinn  VVeerriilleerr

Ö¤retmenler, ö¤rencilerin aç›k ve anlafl›l›r cümle kurma yeteneklerini geliflti-
rebilmek amac›yla % 18,3 oran›nda s›n›fa örnek metinler getirerek bunlar›n cümlele-
rini çözümlettirdiklerini; % 21,7 oran›nda k›sa cümleleri geniflletme çal›flmalar› yap-
t›rd›klar›n›; % 30 oran›nda kar›fl›k olarak verilen kelimelerden düzenli cümle yazd›r-
d›klar›n›; % 21,7 oran›nda da tahtaya yaz›lan cümlelere anlamca yak›n cümleler yaz-
d›rd›klar›n› belirtmifllerdir.

u MMeehhmmeett TTeemmiizzkkaann
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Sorular Seçenekler

Ö¤rencilerinize yaz›l› anlat›mla ilgili
ödev vermekteki amac›n›z nedir?

1 2 3 4

f % f % f % f % X SS

15 25 24 40 3 5 16 26,7 1,00 1,22

Sorular Seçenekler

Ö¤rencilere sürekli olarak yapt›rd›¤›n›z
bir uygulama varsa en s›k yapt›rd›¤›n›z
hangisidir?

1 2 3 4

f % f % f % f % X SS

16 26,7 11 18,3 17 28,3 6 10 1,00 1,34

Sorular Seçenekler

Ö¤rencilerin aç›k, anlafl›l›r cümle yazma
yeteneklerini gelifltirmek için en çok han-
gisini yap›yorsunuz?

1 2 3 4

f % f % f % f % X SS

11 18,3 13 21,7 18 30 13 21,7 2,86 1,35



TTaabblloo  2200::  PPaarraaggrraaff  YYaazzmmaa  KKoonnuussuunnddaa  YYaapp››llaann  ÇÇaall››flflmmaallaarraa  ‹‹lliiflflkkiinn  VVeerriilleerr

Paragraf yazma konusunda ö¤retmenlerin % 46,7’si paragraf yap›lmam›fl ya-
z›lar› paragraflara böldürme çal›flmalar›; % 8,3’ü ise paragraflarda düflüncenin ak›fl›-
n› bozan cümleleri bulma çal›flmalar› yapt›rmaktad›r. Ayr›ca bu konuda ö¤retmenle-
rin % 5’i metinlerdeki girifl, geliflme ve sonuç paragraflar›n› inceletmekte; % 36,7’si de
kar›fl›k olarak verilmifl cümlelerden düzenli paragraflar yazd›rmaktad›r. 

44..  ÖÖnneerriilleerr  

‹lkö¤retim okullar›nda e¤itim ö¤retim gören ö¤rencilerin Türkçeyi daha do¤-
ru bir flekilde kullanabilmeleri ve daha düzgün bir yaz›l› anlat›m becerisine ulaflabil-
meleri için flu önerilerde bulunmak mümkündür:

1. E¤itim fakültelerinin Türkçe Ö¤retmenli¤i bölümlerinde okumakta olan ö¤-
retmen adaylar›, ana dili e¤itimi konusundaki modern yöntem ve tekniklerden haber-
dar edilmelidir. Ayr›ca bu bölümlerdeki “Yaz›l› Anlat›m” dersleri ö¤rencilere teorik
bilgiler vermek yerine uygulamal› bir flekilde yürütülmelidir. 

2. ‹lkö¤retim okullar›nda her ders y›l› bafl›nda birkaç saat sürecek uygulama-
lar yoluyla ö¤rencilerin ilgi ve ihtiyaçlar› belirlenmeli ve y›l içindeki yazma çal›flma-
lar›nda bu hususlar göz önünde bulundurulmal›d›r.

3. Yazma çal›flmalar›na ö¤rencinin yak›ndan gördü¤ü, kendi hayat›yla ilgili
konulardan bafllanmal›d›r. 

4. Yaz›l› anlat›m çal›flmalar›nda yaz› plan›n›n ö¤renciler taraf›ndan uygulama-
ya geçirildi¤i tespit edilinceye kadar konu ile birlikte plan da verilmelidir. 

5.Yazmay› teflvik etmek için ö¤renciler aras›nda s›k s›k fliir, öykü, f›kra ve soh-
bet gibi türlerde yar›flmalar düzenlenmeli ve bu yar›flmalar verilecek ödüllerle çekici
hâle getirilmelidir. 

6. Yaz›l› anlat›m etkinli¤inde ölçme ve de¤erlendirme ifllemleri baz› kurallar›n
ezbere sorulmas›yla de¤il bunlar›n uygulat›lmas›yla gerçeklefltirilmelidir.

TTüürrkkççee  ÖÖ¤¤rreettmmeennlleerriinniinn YYaazz››ll››  AAnnllaatt››mm  EEttkkiinnllii¤¤ii  ÇÇeerrççeevveessiinnddee  YYaapptt››kkllaarr››    ...... u
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Sorular Seçenekler

Paragraf yazma konusunda en s›k yapt›-
¤›n›z uygulama hangisidir?

1 2 3 4

f % f % f % f % X SS

28 46,7 5 8,3 3 5 22 36,7 2,41 1,46
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EEkk  11::  TTüürrkkççee  DDeerrssii  YYaazz››ll››  AAnnllaatt››mm  EEttkkiinnllii¤¤iinnddee  ÖÖ¤¤rreettmmeennlleerriinn  YYaapptt››kkllaarr››  
UUyygguullaammaallaarr››nn  DDee¤¤eerrlleennddiirriillmmeessii  AAnnkkeettii

11..  YYaazz››ll››  aannllaatt››mm  eettkkiinnllii¤¤ii  ççeerrççeevveessiinnddee  yyaapptt››¤¤››nn››zz  ççaall››flflmmaallaarr››  ddaa  ggöözz  öönnüünnddee  bbuu--
lluunndduurraarraakk  ddüüflflüünnddüü¤¤üünnüüzzddee  bbuu  eettkkiinnllii¤¤ii  nnaass››ll  ttaann››mmllaarrss››nn››zz??

( ) Ö¤rencilerin gözlemlediklerini, okuduklar›n›, düflündüklerini aç›k, anlafl›l›r
bir ifade tarz›yla yaz›ya aktarmalar›d›r. 

( ) Ö¤rencilerin plan yapma al›flkanl›¤› kazanarak bir konu hakk›ndaki bilgile-
rinden nerede, nas›l, ne kadar yararlanabileceklerini ö¤renmeleri etkinli¤idir.

( ) Ö¤rencilerin temel dil bilgisi kurallar›n›, noktalama iflaretlerini, yaz›m kural-
lar›n› yaz› içinde do¤ru bir flekilde kullanmay› ö¤renmeleridir.

( ) Ö¤rencilerin duyduklar›n›, düflündüklerini kendilerine göre, serbest bir fle-
kilde yazmalar›d›r.

22..  YYaazz››ll››  aannllaatt››mm  eettkkiinnllii¤¤iinnii  eenn  ççookk  hhaannggii  aammaaççllaa  kkuullllaann››yyoorrssuunnuuzz??

( ) Ö¤renciye gördü¤ünü, okudu¤unu, düflündü¤ünü yaz›yla do¤ru bir flekilde
ifade etme becerisini kazand›rmak

( ) Ö¤rencilere dil bilgisinin temel kurallar›n› yaz› içinde sezdirebilmek

( ) Yaz› içindeki plan› kavratarak hayatta planl› olmaya yöneltebilmek

( ) Ö¤rencilerin yaratma güçlerini gelifltirebilmek

33..  YYaazzmmaa  kkoonnuullaarr››  vveerriirrkkeenn  eenn  ççookk  ddiikkkkaatt  eettttii¤¤iinniizz  hhuussuuss  hhaannggiissiiddiirr??

( ) Ö¤rencilerin ilgi duyduklar› konular› göz önünde bulunduruyorum

( ) Ö¤rencilerin konuyla ilgili bilgi ve yaflant› birikimlerine dikkat ediyorum

( ) Spor, müzik gibi genel konular yerine s›n›rland›r›lm›fl konular veriyorum

( ) Herkesin takip etmesi gereken güncel konular veriyorum

44..  YYaazz››llmmaass››  iiççiinn  vveerrddii¤¤iinniizz  kkoonnuullaarr››nn  aannaa  mmaaddddeelleerriinnii  hhaannggiilleerrii  oolluuflflttuurruuyyoorr??

( ) Yafllar›na uygun atasözleri aç›klatt›r›yorum

( ) Kitap, sanat, bilim vb. konular hakk›nda özdeyifl aç›klatt›r›yorum

( ) Derste geçen konuflma konular›n› yazmalar›n› istiyorum

( ) Birkaç konu birden veriyor, istedikleri konu hakk›nda yazmalar›n› istiyorum

55..  ÖÖ¤¤rreenncciilleerrii  yyaazzmmaayyaa  kkaarrflfl››  iisstteekklleennddiirrmmeeddee  eenn  ççookk  hhaannggiissiinnii  kkuullllaann››yyoorrssuunnuuzz??

( ) Onlara ait fikirlerin önemli oldu¤unu söylüyorum

( ) En güzel yaz›lar› panoya asaca¤›m› söylüyorum 

( ) Düzenli ve sürekli yazman›n bu yetene¤i gelifltirece¤ini söylüyorum

( ) Dünyaca ünlü yazarlar›n yaflamlar›ndan örnekler veriyorum

TTüürrkkççee  ÖÖ¤¤rreettmmeennlleerriinniinn YYaazz››ll››  AAnnllaatt››mm  EEttkkiinnllii¤¤ii  ÇÇeerrççeevveessiinnddee  YYaapptt››kkllaarr››    ...... u
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66..  TTüürrkkççee  ddeerrssii  kkiittaappllaarr››nnddaakkii  yyaazzmmaa  kkoonnuullaarr››nn››  kkuullllaannmmaa  hhaakkkk››nnddaa  nnee  ddüüflflüünnüü--
yyoorrssuunnuuzz??

( ) Ö¤rencilerin düzeylerinin üstünde oldu¤unu düflünüyorum

( ) Ders kitaplar›ndaki yazma konular›n› ö¤rencilere ödev olarak veriyorum

( ) Bu konular› ö¤rencilerin seviyelerine göre düzenleyebilece¤ime inan›yorum

( ) Bu konular› kullanmada ö¤rencilerin isteklerini dikkate al›yorum

77..  SSiizzccee  yyaazz››ll››  aannllaatt››mm  eettkkiinnllii¤¤iinnddee  ppllaann  yyaappmmaann››nn  eenn  öönneemmllii  yyaarraarr››  nneeddiirr??

( ) Yaz›y› gereksiz sözlerden kurtararak konu d›fl›na ç›k›lmas›n› önler

( ) Yaz›n›n kolay anlafl›lmas›n› sa¤lar

( ) Düflüncelerin birbirine ba¤lant›l› bir flekilde anlat›lmas›n› sa¤lar

( ) Kifliyi zaman kayb›ndan kurtar›r

88..  YYaazz››ll››  aannllaatt››mm  eettkkiinnllii¤¤iinnddee  ppllaannllaa  iillggiillii  eenn  ss››kk  yyaapptt››¤¤››nn››zz  uuyygguullaammaa  nneeddiirr??

( ) Plan› ö¤rencilerin yapmalar›n› bekliyorum

( ) Ö¤rencilere zor gelen konularda plan veriyor, di¤er konularda vermiyorum

( ) Konu ile ilgili birkaç cümlelik aç›klamalarla yetiniyorum

( ) Sadece konuya nas›l bir girifl yap›laca¤›n› söylüyorum

99..  ÖÖ¤¤rreenncciilleerriinn  yyaazz››ll››  aannllaatt››mm  nnoottllaarr››nn››  nnaass››ll  vveerriiyyoorrssuunnuuzz??

( ) Di¤er yaz›l›lardan ayr› olarak yapt›¤›m kompozisyon s›navlar›yla

( ) Yaz›l›larla birlikte yazd›rd›¤›m kompozisyonlar› de¤erlendirerek

( ) Ö¤rencilerin y›l boyunca gösterdikleri geliflmeleri de¤erlendirerek

( ) Yaz›l› anlat›m etkinli¤ine yönelik olarak kulland›¤›m gözlem fifliyle

1100..  YYaazz››ll››  aannllaatt››mm  ççaall››flflmmaallaarr››nn››  ddüüzzeellttiirrkkeenn  nnaass››ll  bbiirr  yyooll  ttaakkiipp  eeddiiyyoorrssuunnuuzz??

( ) Yanl›fllar›n alt›n› çizerek ö¤rencilere da¤›t›yorum

( )  Ö¤rencilerle yüz yüze gelerek yanl›fllar›n› ve bunlar›n do¤ru flekillerini gös-
teriyorum

( ) Ö¤rencilerin birbirlerinin yaz›lar›n› düzeltmelerini istiyorum

( ) Standart bir yaz›l› anlat›m de¤erlendirme ölçe¤i kullan›yorum

1111..  YYaazz››llaarr››  ddüüzzeellttiirrkkeenn  dd››flfl  yyaapp››ddaa  eenn  ççookk  nneeyyee  ddiikkkkaatt  eeddiiyyoorrssuunnuuzz??

( ) Sayfa kenarlar›nda b›rak›lmas› gereken boflluklara

( ) Paragraf bafllar›n›n biraz içeriden bafllam›fl olmas›na

( ) Sat›r bafllar›n›n ayn› hizada olmas›na 

( ) Okunakl› bir el yaz›s›yla yaz›lm›fl olmas›na
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1122..  YYaazz››llaarr››  ddüüzzeellttiirrkkeenn  iiççeerriikk  aaçç››ss››nnddaann  eenn  ççookk  nneeyyee  ddiikkkkaatt  eeddiiyyoorrssuunnuuzz??

( ) Konuyu anlam›fl olmalar›na

( ) Konuyu yeteri kadar s›n›rlayabilmelerine

( ) Düflüncelerin akla uygun bir s›raya konulmufl olmas›na

( ) Konuya uygun bafll›k konulmufl olmas›na

1133..  YYaazz››llaarr››  ddüüzzeellttiirrkkeenn  aannllaatt››mmllaa  iillggiillii  oollaarraakk  eenn  ççookk  nneeyyee  ddiikkkkaatt  eeddiiyyoorrssuunnuuzz??

( ) Konunun d›fl›na ç›k›lmam›fl olmas›na

( ) Cümlelerin aç›k, anlafl›l›r bir nitelik tafl›mas›na

( ) Girifl paragraf›n›n okuyucunun ilgisini çekecek nitelikte olmas›na

( ) Noktalama iflaretleri ve imla kurallar›n›n yerinde kullan›lm›fl olmas›na

1144..  YYaazz››llaarr››  ddüüzzeellttiirrkkeenn  ((aadd::  aaçç››kk  ddee¤¤iill,,  cc..  kkrrflfl::  ccüümmllee  kkaarr››flfl››kk  vvbb..))  ggiibbii  iiflflaarreettlleerr  kkuull--
llaann››yyoorr  mmuussuunnuuzz??

( )Hiç ( ) Çok az ( ) Bazen          ( ) Genellikle          ( ) Her zaman  

1155..  YYaazz››ll››  aannllaatt››mm  ççaall››flflmmaallaarr››nnddaa  tteeppeeggöözz,,  vviiddeeoo  ggiibbii  ee¤¤iittiimm  tteekknnoolloojjiilleerriinnddeenn  yyaa--
rraarrllaann››yyoorr  mmuussuunnuuzz??

( )Hiç ( ) Çok az ( ) Bazen          ( ) Genellikle          ( ) Her zaman  

1166..  ÖÖ¤¤rreenncciilleerree  yyaazz››ll››  aannllaatt››mmllaa  iillggiillii  eevv  ööddeevvii  vveerriiyyoorrssaann››zz  bbuunnuu  hhaannggii  ss››kkll››kkttaa
yyaapp››yyoorrssuunnuuzz??

( ) Haftada bir yaz›l› anlat›m ödevi veriyorum

( ) ‹ki haftada bir yaz›l› anlat›m ödevi veriyorum

( ) ‹ki haftadan daha fazla bir zamanda ödev veriyorum

( ) Dönemde bir defa araflt›rma ve rapor etmeye dayal› ödev veriyorum

1177..  ÖÖ¤¤rreenncciilleerriinniizzee  yyaazz››ll››  aannllaatt››mmllaa  iillggiillii  ööddeevv  vveerrmmeekktteekkii  aammaacc››nn››zz  nneeddiirr??

( ) Ö¤rencileri yaz›l› anlat›m çal›flmalar›yla sürekli iç içe bulundurmak

( ) Ö¤rencilere sürekli ve düzenli olarak yazma al›flkanl›¤› kazand›rmak

( ) Ö¤rencileri bir sonraki yaz›l› anlat›m çal›flmas›na haz›rlamak

( ) Ö¤rencilerin s›n›f d›fl›nda da yazma al›flkanl›¤› kazanmalar›n› sa¤lamak

1188..  ÖÖ¤¤rreenncciilleerree  ssüürreekkllii  oollaarraakk  yyaapptt››rrdd››¤¤››nn››zz  bbiirr  uuyygguullaammaa  vvaarrssaa  eenn  ss››kk  yyaapptt››rrdd››¤¤››--
nn››zz  hhaannggiissiiddiirr??

( ) Ö¤rencilere sürekli olarak günlük tutturuyorum

( ) Onlara seçme fliirler defteri tutma al›flkanl›¤› kazand›rmaya çal›fl›yorum

( ) Düzenli olarak kitap okutuyor ve bunlar›n özetlerini yazd›r›yorum

( ) ‹zledikleri televizyon yay›nlar›n›n özetlerini yazd›r›yorum

TTüürrkkççee  ÖÖ¤¤rreettmmeennlleerriinniinn YYaazz››ll››  AAnnllaatt››mm  EEttkkiinnllii¤¤ii  ÇÇeerrççeevveessiinnddee  YYaapptt››kkllaarr››    ...... u

u MMiillllîî  EE¤¤iittiimm u Say› 174  u Bahar/2007115522



1199..  ÖÖ¤¤rreenncciilleerriinn  aaçç››kk,,  aannllaaflfl››ll››rr  ccüümmllee  yyaazzmmaa  yyeetteenneekklleerriinnii  ggeelliiflflttiirrmmeekk  iiççiinn  eenn  ççookk
hhaannggiissiinnii  yyaapp››yyoorrssuunnuuzz??

( ) Örnek metinler getirerek bunlar›n cümlelerini çözümlettiriyorum

( ) K›sa cümleleri geniflletme çal›flmalar› yapt›r›yorum

( ) Kar›fl›k olarak verilen kelimelerden düzenli cümle yapmalar›n› istiyorum 

( ) Tahtaya yazd›¤›m cümlelere anlamca yak›n cümleler yazmalar›n› istiyorum

2200..  PPaarraaggrraaff  yyaazzmmaa  kkoonnuussuunnddaa  eenn  ss››kk  yyaapptt››¤¤››nn››zz  uuyygguullaammaa  hhaannggiissiiddiirr??

( ) Paragraf yap›lmam›fl yaz›lar› paragraflara bölmelerini istiyorum

( ) Paragraflarda düflüncenin ak›fl›n› bozan cümleleri bulma çal›flmalar› yapt›r›-
yorum

( ) Metinlerdeki girifl, geliflme ve sonuç paragraflar›n› inceletiyorum

( ) Kar›fl›k olarak verilmifl cümlelerden düzenli paragraflar yapt›r›yorum

EEkk  22::  TTüürrkkççee  DDeerrssii  YYaazz››ll››  AAnnllaatt››mm  EEttkkiinnllii¤¤iinnddee  ÖÖ¤¤rreettmmeennlleerriinn  YYaapptt››kkllaarr››  
UUyygguullaammaallaarr››nn  DDee¤¤eerrlleennddiirriillmmeessii  AAnnkkeettii  FFrreekkaannss  vvee  YYüüzzddee  TTaabblloossuu
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SSEEÇÇEENNEEKKLLEERR

11 22 33 44 AA..OO SS..SS

SSOORRUULLAARR ff %% ff %% ff %% ff %%

MMaaddddee  11 51 85 3 5 4 6,7 2 3,3 1,28 ,73

MMaaddddee  22 50 83,3 2 3,3 2 3,3 5 8,3 1,43 1,03

MMaaddddee  33 25 41,7 19 31,7 3 5 10 16,7 2,11 1,26

MMaaddddee  44 18 30 14 23,3 20 33,3 8 13,3 2,58 1,36

MMaaddddee  55 23 38,3 13 21,7 20 33,3 1 1,7 2,05 1,08

MMaaddddee  66 4 6,7 12 20 26 43,3 14 21,7 2,96 1,05

MMaaddddee  77 22 36,7 4 6,7 29 48,3 4 6,7 1,45 2,32

MMaaddddee  88 25 41,7 13 21,7 11 18,3 11 18,3 2,30 1,09

MMaaddddee  99 10 16,7 38 63,3 10 16,7 2 3,3 1,46 ,72

MMaaddddee  1100 38 63,3 18 30 2 3,3 2 3,3 2,43 1,46

MMaaddddee  1111 26 43,3 7 11,7 2 3,3 25 41,7 2,70 1,77

MMaaddddee  1122 30 50 1 1,7 15 25 14 23,3 1,70 ,72

MMaaddddee  1133 25 41,7 30 50 3 5 2 3,3 2,38 1,29

MMaaddddee  1144 22 40 6 10 14 23,3 15 25 1,55 ,99

MMaaddddee  1155 42 70 9 15 4 6,7 4 6,7 1,43 1,47

MMaaddddee  1166 29 48,3 21 35 6 10 4 6,7 1,75 ,89

MMaaddddee  1177 15 25 24 40 3 5 16 26,7 1,00 1,22

MMaaddddee  1188 16 26,7 11 18,3 17 28,3 6 10 1,00 1,34

MMaaddddee  1199 11 18,3 13 21,7 18 30 13 21,7 2,86 1,35

MMaaddddee  2200 28 46,7 5 8,3 3 5 22 36,7 2,41 1,46



AN EVALUATION OF TURKISH TEACHER’S
APPLICATIONS ON THE WRITTEN SKILLS ACTIVITIES

Mehmet TEM‹ZKAN*

AAbbssttrraacctt

In this research, the written comprehension practies used by Turk›sh te-
acher’s in elementary schools were evaluated. This research is a descriptive
study. A survey was used as the research model. In the research as the data gat-
hering means a questionnaire was given to the 60 Turk›sh teachers. Because the
new methods in the native language education have not been used in the teac-
her education institions, the teachers have taught Turk›sh courses as a means of
transfering the conventional knowledge of Turk›sh instead of teaching the im-
portant language skills to develop this ability.

KKeeyy  WWoorrddss::  Turkish instruction, the activity of writing, writting skills
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D‹L VE ÇOCUKTA D‹L GEL‹fi‹M KURAMLARI

Fatma ÖZTÜRK DA⁄ABAKAN*
Davut DA⁄ABAKAN**

ÖÖzzeett

Bu makalede, birçok dil uzman›n›n dil hakk›ndaki görüfllerinden yola
ç›k›larak dilin ayr›nt›l› bir tan›m› yap›lmaya ve ayn› zamanda dilin geliflimini
aç›klayan ünlü teoriler ele al›narak çocukta erken yafllarda dil geliflimi hakk›n-
da okuyucuya bir ›fl›k tutulmaya çal›fl›ld›. 

AAnnaahhttaarr  SSöözzccüükklleerr::  Dil, dil edinimi, dil donan›m›, çocukta konuflma

GGiirriiflfl

Dil, bilgi iletmek için, s›n›rs›z birleflimi olan istemli sembollerin kullan›ld›¤›
karmafl›k bir iletiflim sistemidir. Dil, duygusal ve sosyal iletiflimin en önemli birimle-
rinden biridir. Bir anda akla gelemeyecek kadar çok yönlü, farkl› farkl› nitelikleri
olan, bugün bile tam olarak çözülememifl bir varl›kt›r. Dil, insan ve toplumdan ayr›
düflünülemeyecek, bilim, sanat, teknik, kültür gibi bütün alanlarla ilgisi bulunan, ay-
n› zamanda onlar› oluflturan bir kurumdur. (Bkz. Aksan, 1998, 11).

Dil, insan›n dünyadaki yerini ve de¤erini belirleyen olgudur. Konuflma yete-
ne¤i, yani dil, insan›n en önemli niteliklerinin bafl›nda gelir. ‹nsan›n duygular›n›, dü-
flüncelerini, isteklerini bütün ayr›nt›lar›yla aç›¤a vurmas›n›, yaflam›n› sürdürmesini
mümkün k›lar. Dil, insanlar›n toplum içerisinde yaflamas›, bireyler ve toplumlar ara-
s› iletiflimin sa¤lanmas› için gereklidir. Dil kelimesinin Türkçede birbirinden farkl› iki
olay› ifade etti¤ini hat›rlamakta fayda vard›r. ‹ki komflu kad›n aras›ndaki flu konufl-
mada bu iki anlam aç›¤a ç›kmaktad›r. AA:: “Düflünün hele, on dil konuflan komflumuz
profesörün korkudan dili tutulmufl!” BB:: “Öyle mi, hangi dili?”. Alman Dilbilimci Wal-
ter Porzig, dil tutulmas›na “konuflma kabiliyetini kaybetmek”, bir dil konuflmaya ise, “bir
gramer ve sözlükle tasvir edilebilecek belirli bir söyleyifl tarz›n› iyi bilmek” aç›klamalar›n›
getirmektedir. (Bkz. Porzig, 1995, 99).

En basit flekliyle iilleettiiflfliimm  aarraacc›› olarak tan›mlanan dilin, birçok bilim adam› ta-
raf›ndan yap›lm›fl farkl› betimlemelerine rastlanmaktad›r. Prof. Dr. Berke Vardar DDiill--
bbiilliimm  TTeerriimmlleerrii  SSöözzllüü¤¤üü’nde dili, “belli bir insan toplulu¤una özgü, çift eklemli sesli gös-
tergeler dizgesi” olarak tan›mlamaktad›r. (Vardar, 1998, 75). Büyük dilbilimci Ferdi-
nand de Saussure ise, dili, iflaretler ve göstergelerden oluflmufl bir sistem olarak ta-
n›mlamaktad›r. (Bkz. Saussure, 1985, 18).

Ferdinand de Saussure’ün yapt›¤› ve birçok dilbilimcinin benimsedi¤i ayr›ma
göre, dil yetisinin toplumsal ürünü olan dil, bu yetinin bireylerce kullan›labilmesini
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sa¤layan ve toplumca benimsenmifl olan uzlafl›msal bir düzendir. Andre Martinet’nin
tan›m›na göre “bir dil, insan deneyiminin, topluluktan toplulu¤a de¤iflen biçemlerde, anlam-
sal bir içerikle sessel bir anlat›m kapsayan birimlere, baflka bir deyiflle, anlambirimlere ayr›flt›-
r›lmas›n› sa¤layan bir bildiriflim arac›d›r.” (Martinet, 1998, 28). Bununla birlikte, iletiflim
arac› olarak kullan›lan ve do¤al diller d›fl›nda kalan trafik iflaretleri, sinema dili, ar›-
lar›n dili gibi her türlü göstergeler dizgesi ve anlat›m yöntemi de dil olarak tan›mlan-
maktad›r.

Dil, insanlar›n birbirlerine bilgi, düflünce ve e¤ilimlerini aktarabilmelerinin
yan› s›ra, fikirlerini düzenleyebilmelerini ve duygular›n› ifade edebilmelerini müm-
kün k›lar. Kültür de¤erleri ve bilgilerin ço¤u kuflaktan kufla¤a sözlü ya da yaz›l› söz-
cükler yoluyla iletilmektedir. Dil ve düflünce çal›flmalar›nda yo¤unlaflan yirminci
yüzy›l dilbilimcileri, psikologlar› ve sosyologlar›, bu ikisi aras›nda s›k› bir iliflki bul-
mufllard›r. Mehmet Kaplan, KKüüllttüürr  vvee  DDiill adl› eserinde bu iliflkiyi, “dil, onu konuflan-
lar›n duygu, düflünce ve hayal dünyalar›n› tayin eder” (Kaplan, 2002, 112) diye özetlemek-
tedir. Ona göre, bir milletin dünya görüflü dilinin sahip oldu¤u kelimelerle s›n›rl›d›r.
‹nsanlar bildikleri ve tan›d›klar› varl›klara, duygu ve düflüncelere ad koyar, bilmedik-
lerinin dillerinde adlar› yoktur. (Bkz. Kaplan, 2002, 112). Herkes do¤rudan kendi ya-
flant›s› yoluyla ö¤rendi¤inden çok daha fazlas›n› dil yoluyla ö¤renir. 

Dil, düflünme ile birlikte, bellek, muhakeme, problem çözme ve planlama gibi
biliflsel süreçleri de içermektedir. Ayn› zamanda, özellikle insanlar›n sosyal yaflamla-
r› için kaç›n›lmazd›r. Dil, hem donan›m, hem de kazan›m ile ilgili bir geliflim alan›d›r.
Kiflinin, dile iliflkin do¤ufltan getirdi¤i birçok donan›m vard›r. Dilbilimci Hugo Moser,
dilin fizyolojik, psikolojik ve biliflsel alanlarda birleflti¤ini ifade etmektedir. Sesleri fiz-
yolojik temellere dayand›rarak, farkl› organlar›n seslerin oluflmas›nda rol ald›¤›n›
söylemektedir. Kelime kullan›m›n›, bunlar›n seçimini, bunlar›n anlam ile iliflkilendi-
rilmelerini psikolojik alanda grupland›rmaktad›r. Dil ve düflünme ikilisini de üçüncü
alana yerlefltirerek, dilin mant›ki, düzenleyici ve aç›klay›c› bir görevi oldu¤una iflaret
etmektedir. (Bkz. Moser, 1965, 37).

Kiflinin, do¤ufltan getirdi¤i dil donan›mlar› beyin ile ilgilidir. Beyin, dil siste-
minin yöneticisi ve kendisi de bir donan›md›r. Konuflma, temelde beyin kabu¤unda-
ki iki alan taraf›ndan kontrol edilmektedir. Konuflma ve konuflulan dili anlama ile il-
gili Broca ve Wernickle alanlar› beyin lokalizasyonuna iliflkin iki merkezdir. Broca ala-
n›, beynin konuflma ile ilgili seslendirme yetene¤inin odak noktas›d›r ve konuflmada-
ki sesleri kontrol eder. Wernickle alan› ise konuflma seslerinin tan›nmas› ve ay›rt edil-
mesi ile ilgilidir. Dili her türlü ifade biçimiyle anlama yetene¤i, Wernickle alan›n›n in-
cinmesi ile önemli ölçüde aksar. Genel olarak Wernickle alan› duyusal,  Broca alan› ise
motor aland›r. (Bkz. Morgan, 1991, 186). Di¤er taraftan, dil geliflimini tamamen biyo-
lojik donan›m olarak aç›klamak imkâns›zd›r. Dil, hem donan›m, hem de kazan›m ile
ilgili bir aland›r. Dil, belli evreler veya zamanla kazan›lan kurallar bütünüdür. Çocuk,
çevreyle iletiflim sonucu ister biliflsel süreçler, ister taklit, isterse model alma gibi yol-
larla dil kazan›m›n› elde eder. Dil gelifliminin nas›l ortaya ç›kt›¤›na iliflkin farkl› gö-
rüfller afla¤›da yer almaktad›r. 

11--DDaavvrraann››flflçç››  GGöörrüüflfl

Bu görüfle göre, çocuklar konuflulan dili, herhangi bir fleyi ö¤rendikleri gibi
ö¤renirler. Çevreden gelen birçok ses uyaran›n›n zamanla s›n›fland›r›lmas›, flekillen-
dirilmesi ve benzer durumlarda ayn› ses ve tepkilerin verilmesi gerçekleflmektedir.
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Anne veya önemli di¤er kiflilerin çocukla iliflkilerinde vermifl olduklar› tepkiler çocuk
taraf›ndan zamanla dile dönüfltürülür. Ödül ve ceza gibi pekifltirenler yoluyla bu ge-
liflim sürdürülür. Sonuçta konuflma flekillenir. Pekifltirilmenin yan› s›ra, bebeklerin
s›kl›kla duyduklar› sesleri taklit etmeleri de dilin kazan›lmas›nda önemli yer almak-
tad›r.

22--SSoossyyaall  EEttkkiilleeflfliimm  KKuurraamm››  

Davran›flç› yaklafl›m›n bir ileri boyutu olan sosyal etkileflim kuram› da dil ka-
zan›m›n› do¤rudan taklit ve model alma ile iliflkilendirmektedir. Bu kuramda, dil ö¤-
reniminde sosyal ve kültürel ortamdan etkilenildi¤i vurgulan›r. 

33--AAnnaa  DDiillii  ((nnaattiivviisstt))  YYaakkllaaflfl››mm››

Ana dili yaklafl›m›, dil kazan›m› ile ilgili baflka bir görüfltür. Bu yaklafl›m, di-
lin genetik olarak aktar›ld›¤›n› ve tüm insanlar›n dil kazan›m araçlar›na önceden sa-
hip olduklar›n› savunmaktad›r.

44--DDiill  GGeelliiflfliimmiinnii  BBiiyyoolloojjiikk  TTeemmeelllleerree  BBaa¤¤llaayyaann  GGöörrüüflfl

Noam Chomsky ve Lenneberg gibi dilbilimciler, dil geliflimini biyolojik temel-
lere dayand›rmaktad›rlar ve çevresel koflullar›n da dil geliflimi üzerindeki etkilerini
göz ard› etmemektedirler.

Dil geliflimini biyolojik ve psikolojik temellerden yola ç›karak aç›klayan ku-
ramc›lara ppssiikkoo--lliinngguuiissttiikk kuramc›lar denmektedir. Bunlar›n içinde en önemlisi No-
am Chomsky’nin kuram›d›r. Bu kurama göre insanlar do¤ufltan, dil ö¤renebilmek
için özel bir mekanizmaya sahiptir. Bu mekanizma, çocu¤un yak›n›nda konuflulan di-
li içsellefltirmesini, kurallar›n› anlay›p ö¤renmesini, sonra da uygun kurallar ile ko-
nuflmas›n› sa¤lar. Bu mekanizma sayesinde tüm çocuklar ayn› aflamalardan geçerek,
biyolojik olarak belli bir olgunluk düzeyine geldiklerinde, t›pk› yürümeyi ö¤renir gi-
bi konuflmay› ö¤renmektedirler.

Chomsky, her ifadeyi dilbilimsel sistemde derin ve yüzeysel olmak üzere iki
yap›ya ay›rmaktad›r. Derin yap›, kavramlar›n anlamsal yönü ile yüzeysel yap› ise ko-
nuflulan sözcükler ile ilgilidir. Çocuklar dili ö¤renirken önce düflünsel olarak seslerin
anlamlar›n› kavrarlar, daha sonra onlar› yüzeysel yap›ya dönüfltürürler.

Psiko-linguistik kuramlara iliflkin olarak konuflmay› ö¤renmede, sözcüklerin
anlamlar›n› kavrama ile anlaml› sesler ç›karma ya da konuflma olmak üzere iki fark-
l› süreçten söz edilebilir. Bu süreçler birbirleri ile iç içedir ve biliflsel geliflime paralel
olarak geliflme gösterirler.

Dil geliflimi konusunda araflt›rmalar›yla bilinen Vygotsky, dilin düflünce ile
paralel geliflti¤ini vurgulamaktad›r. Biliflsel geliflimin farkl› oldu¤u düflüncesine kat›l-
mayan Vygotsky, dil e¤itimi ve ö¤reniminin kiflinin zihinsel düflünme yetene¤ine et-
ki etti¤ini belirtmektedir. Vygotsky’ye göre, sözcük nesnenin yap›s›na gitmekte ve
böylece fonksiyonel bir anlam kazanmaktad›r. Vygotsky, ayn› zamanda çocu¤un için-
de bulundu¤u dil ortam›n›n düflünme düzeyine etki etti¤ini söylemektedir. Bu ne-
denle, sözel düflünmenin, çocu¤un geçirmifl oldu¤u, geliflmemifl, benmerkezci, k›smi,
ilkel dil aflamalar›n› inceleyerek anlafl›labilece¤i vurgulan›r.

Biliflsel geliflim ve genetik epistemoloji alan›nda önemli çal›flmalar yapm›fl
olan Jean Piaget çocukta düflünce ve dil gelifliminin bir süreklilik içinde de¤il de, ev-
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relerden geçerek olufltu¤unu ve birey çevre iliflkilerinde etkin bir flekilde yap›land›¤›-
n› savunmufltur. Piaget’e göre, biliflsel geliflim ilk planda yer almaktad›r. Dil geliflimi,
genel biliflsel de¤iflimlerin bir koordinasyonudur ve biliflsel geliflim dilden etkilenme-
mektedir. Küçük çocukluk dönemindeki geliflme sembolik düflünme yetene¤inden
oluflmaktad›r. Sembollerin istemli beyan›, çocu¤a, imgeledi¤i her fleyi söylemesini
mümkün k›lmaktad›r. Çocu¤un ilk sözleri henüz gerçek semboller de¤ildir. Çünkü
bu semboller görülen nesneler ve olaylarla iliflkilidir. Çocuklar, çevrelerinde haz›r bu-
lunmayan fleylerden konuflmaya bafllad›klar›nda esas sembolleri kullan›rlar. Piaget’e
göre, çocuk 7. yafl›na kadar sosyal iletiflimsel bir tav›rla konuflmaz, çünkü bencidir ve
benci düflünmektedir. 

Vygotsky ve Piaget’in yaklafl›mlar› birlikte düflünüldü¤ünde, dil gelifliminin,
d›fl dünyadaki nesnelerin mental temsillerinin yap›lmas›yla olgunlaflt›¤› anlafl›lmak-
tad›r. Dil, bir taraftan düflünme için hammadde olufltururken, di¤er taraftan düflüne-
bilme yetene¤ine paralel olarak ifllemektedir. Farkl› bir aç›dan bak›ld›¤›nda, dil, çocu-
¤un soyut düflünebilme yetene¤ine d›fl dünyadan sembollefltirdi¤i anlamlar› ilifltir-
mesine yard›mc› olmaktad›r. Yani, dil ve düflünce oldukça iç içe ve birbirleriyle etki-
leflim içerisindedir. Bu yüzden, çocuk, dili elverdi¤i oranda düflünür ve kavramsal
düflünme yetene¤i artt›kça da dili geliflir.

Günümüzde dil edinimi, kayna¤›n›, çocukla en yak›n› aras›nda do¤umdan he-
men sonra bafllayan iliflkilerden alan ve en karmafl›k flekliyle eriflkinli¤e kadar devam
eden çok boyutlu, sürekli bir süreç olarak betimlenmektedir. (Bkz. Zollinger, 1994)

Dil ediniminin ilk safhalar›nda karfl›l›kl› paylafl›m ön planda yer almaktad›r.
Çocuk, do¤ufltan itibaren yak›n›nda bulunan kifliler ile direkt iliflkilerinde iletiflimsel
paylafl›m›n kurallar›n› ö¤renmektedir ve dilin iletiflimsel ortam›nda büyümektedir.
Bu ilk safhan›n ilk paylafl›mlar›nda yaln›zca çevresinde var olan nesneler hakk›nda
nas›l bir iletiflimin söz konusu oldu¤unu kavramaktad›r. Bununla birlikte ilk sözcük-
leri anlay›p üretebilmektedir. Fakat bunlar›n henüz bir temsil özelli¤i bulunmamak-
tad›r. (Bkz. Kuhn, 2006, 1)

Dil ediniminin ikinci safhas› biliflsel süreçler ile tan›mlanmaktad›r. Bunlar, ço-
cu¤u, sözcüklerin temsili boyutunu kavramaya ve dilin anlamsal düzlemini gelifltir-
meye yönlendirmektedir. Çocuk, biliflsel süreçte, tutulup görülemeyen olay ve nesne-
leri de düflünüp kurgulamay› ö¤renmektedir. Böylece çocuk, yavafl yavafl somut or-
tamdan sembolik düzleme geçmektedir. (Bkz. Kuhn, 2006, 1)

Dil yeterlili¤i için befl tür bilgiye ihtiyaç vard›r. Bunlar, fonoloji, morfoloji, se-
mantik, sentaks ve pragmatiktir. Fonoloji, dilin temel ses yap›lar›n› araflt›r›r. Her dil-
de ayn› olan seslerin yan› s›ra farkl› sesler de bulunmaktad›r. Çocuk, dilinin gelifli-
minde ilk olarak seslerle karfl›lafl›r ve bu sesler üzerinde yeterlilik kazan›r. Bu seslere
fonem ad› verilmektedir. Morfoloji, dildeki, anlam içeren en küçük birimleri incele-
yen bilim dal›d›r. Bu birimlere morfem ad› verilmektedir. Semantik genel olarak dilin
anlam yönünü ele almaktad›r. Cümlelerin, kelimelerin incelemesini anlam aç›s›ndan
yapmaktad›r. Cümlelerin kural ve yap› aç›s›ndan incelemesini yapan bilim ise sen-
takst›r. Sentaks, kelimelerden oluflan cümlelerin kurallar›n› iflleten sistemdir. Pragma-
tik ise, farkl› sosyal kontekstleri yöneten kurallar› araflt›rmaktad›r. Kullan›lan dilin
sosyal ba¤lamda kullan›m uygunlu¤u, yani pragmatiklerle çocuklar, küçük yafllar›n-
da nezaket ifadelerini, argo sözcükleri, emir kavramlar›n›, dilek ve arzular›n› iletme
kurallar›n› ö¤renirler. Örne¤in 5 yafl›ndaki bir çocuk 2 yafl›ndaki bir çocu¤a bir fleyler
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anlat›rken, kendisine pragmatik bilgi verilmifl gibi, daha basit cümleler kullan›r, ya-
vafl konuflur ve onun anlamas› için sözcüklerini tekrarlar. (Bkz. Zwisler, 2006, 1)

EErrkkeenn  YYaaflflllaarrddaa  DDiill  GGeelliiflfliimmii

Çocuklar, normal olarak okula gidinceye kadar temel dil becerilerini kazan›r-
lar. Dil geliflimi hem sözlü, hem yaz›l› iletiflimle ilgilidir. Sözel iletiflim daha erken ge-
liflir. Yaz›l› iletiflim ise okul ile bafllar.

Dil ö¤renmek karmafl›k bir süreçtir, ama insan dil ö¤renmeye do¤ufltan yete-
neklidir. Çocuk daha annesinin karn›ndayken, onun sesini ve dilinin vurgular›n› fark
edebilmekte, do¤duktan sonra da ayn› dili, ayn› çevrede yaflarken kolayl›kla ö¤rene-
bilmektedir.

Dil yeteneklerinin geliflimi de motor yeteneklerin geliflimi gibi düzenli bir s›ra
izler. Ayr›ca çocuklar üzerinde yap›lan dil geliflimi çal›flmalar› sonunda, konuflmay›
ö¤renmenin ilk dönemlerinde yaklafl›k olarak tüm dünya çocuklar›n›n temelde ayn›
gramer kurallar›n› kulland›klar› görülmüfltür. Alman dilbilimci Hans Glinz de DDee--
uuttsscchhee  SSyynnttaaxx  adl› kitab›nda çocuklar›n “evrensel aç›klamalar›ndan” söz etmektedir.
Ona göre, çocuklar›n ilk kelimeleri, hatta ilk cümleleri diye bir fley söz konusu de¤il-
dir. Kendisi, çocuklarda ilk olarak evrensel aç›klamalardan bahsetmektedir. Bu evren-
sel aç›klamalar herhangi bir durumda, ço¤unlukla da bir dinleyiciye verilen bir tepki
olarak düflünülmektedir. Bu tepki büyüklerin dilinde cümlenin yerini tutmaktad›r.

(Bkz. Glinz, 1970, 6)

Bebekler daha birkaç haftadan itibaren sesli uyar›mlar› alg›lamaya ve onlara
tepkide bulunmaya bafllarlar. Birinci ayda bbaahh ve ppaahh, ggaa ve ddaa gibi heceleri birbirin-
den ay›rabilirler, seslere dikkatlerini vererek sesin geldi¤i yöne do¤ru bafllar›n› çevi-
rebilirler. Üçüncü aydan itibaren, annelerinin sesini baflka bir han›m›n sesinden ay›-
rabilirler.

Konuflmay› ö¤renmek uzun ve karmafl›k bir olgudur. Çocuk 12–15 ayl›kken
ilk sözcü¤ü söyler. Bu demektir ki, 12. ya da 15. ayda çocuk, iletiflimini dile haz›rl›k
fleklinde yapar. Çocu¤un ihtiyac› olan iletiflim bu evrede mimiklerle, a¤lama biçimle-
riyle ve anlams›z m›r›ldanmalarla ifade bulur. Kritik dönem olan 15 ay ve üstünde dil
geliflimine iliflkin önemli ipuçlar› bulunabilir. 15 ayl›k bir bebek daha çok iflaret amaç-
l› dil kullan›m›n› tercih eder. Konuflma s›ras›ndaki kelimeleri veya iflittiklerini kulla-
nabilir. 18 ayl›k bir bebek iki ve yak›n kelime geniflli¤inde anlaml› cümleler kurabilir.
Yaklafl›k olarak 20–30 kapasitelik kelime hazinesine sahiptir. Yetiflkinlerle soru-cevap
fleklinde iletiflim kurmaya çal›fl›r.

21 ayl›k bir çocuk flark›l› oyunlar› sever. Hareketlerini iletiflim amaçl› kullan›r.
Kendi bafl›na gelenleri anlatmaya çal›fl›r. Baz› zamirleri anlar ve bbeenniimm, sseenniinn, bbeenn ve
sseenn kelimelerini çok kullan›r. 24 ayl›k çocuk söz da¤arc›¤›nda yaklafl›k 200–300 keli-
me vard›r. Her gün karfl›laflt›¤› nesnelerin adlar›n› ö¤renmifltir ve kullan›r. K›sa ve
tam olmayan cümleler kurar. ‹‹ççiinnddee, yyuukkaarr›› ve aarrkkaass››nnddaa gibi baz› zarflar› kullan›r.
Üç yafl›ndaki çocuklar art›k kelimelerle oynayabilir, 900–1000’e varan bir kelime ha-
zinesine sahiptirler. 4 yafl›nda ise yaklafl›k 1500–2000 kelime da¤arc›¤›yla oldukça çok
soru sorarlar, daha karmafl›k cümle yap›lar›n› kullan›rlar. Hikâyelendirme bu yafllar-
da belli s›n›rl›l›klarla görülür. Niçin ve nas›l sorular›na cevap vermekte zorlan›rlar.
Çocuklar gramer kurallar›n›n % 90’›n› 5–6 yafllar›nda tamamlarlar, duygular›n› ifade
etmeye bafllarlar ve 2–3 bin konuflma, 20–24 bin anlama kelime hazinesine sahiptirler.
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Yaklafl›k bir y›l›n sonunda yetiflkinlerin anlay›p tan›d›klar› sesleri üreten ço-
cuklar, ilkö¤retim birinci kademesinin sonunda afla¤› yukar› 50 bin kelimelik konuflu-
lan dili anlama kapasitesine ulafl›rlar.

SSoonnuuçç

Sonuç olarak, dilin toplumsal gereklili¤i herkesçe kabul edilen bir özelliktir.
Birçok farkl› bak›fl aç›s›ndan ele al›nabilen dilin, toplum ile s›k› bir iliflki içerisinde ol-
du¤u ve toplumun bütün de¤erlerini kendisinde bar›nd›rd›¤› konusunda bütün uz-
manlar hemfikirdir denebilir.

Ayr›ca çocu¤un, dili ediniminde, yukarda ele al›nan kuramlar›n her birinin et-
kisini göstererek bir bütün oluflturdu¤u sonucuna var›labilir. Kiflinin dil edinimi bir
koordinasyon içerisinde gerçekleflmektedir. Bu koordinasyonu sa¤layan ö¤eleri bü-
yük ölçüde aile, yak›n çevre, okul, toplum ile televizyon, internet gibi günümüz ileti-
flim ve teknoloji araçlar› sa¤lamaktad›r. Bunlar›n olumlu etkilerinin yan›s›ra, oldukça
yo¤un olumsuz etkileri de bulunmaktad›r.  Bu yüzden, çocu¤un, sa¤l›kl› bir flekilde
dili edinmesi için, baflta aile olmak üzere, yak›n çevrenin ve e¤itimcilerin duyarl› ol-
malar› gerekmektedir. Bu duyarl›l›k en basit flekliyle, dilimizi muhafaza ederek kural-
lar›na göre kullanmakta gösterilebilir. Yani, çocuklar›n dil e¤itimini gerçeklefltirirken,
dilin bir kültür, tarih tafl›y›c›s› oldu¤unu unutmamak gerekmektedir.
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LANGUAGE AND THE DEVELOPMENT THEORIES OF
THE LANGUAGE IN EARLY CHILDHOOD

Fatma ÖZTÜRK DA⁄ABAKAN*
Davut DA⁄ABAKAN**

AAbbssttrraacctt

In this article it was tried to make a detailed definition of the language
by using the remarks of several linguists and also to light the way for the reader
about the development of the language in early childhood by evaluating famo-
us theories explaining the language.

KKeeyy  WWoorrddss::: Language, language acquiring, language rigging, speaking
in early childhood

u FFaattmmaa  ÖÖzzttüürrkk  DDaa¤¤aabbaakkaann  //  DDaavvuutt DDaa¤¤aabbaakkaann

uMMiillllîî  EE¤¤iittiimm u Say› 174  u Bahar/2007 116611

*   Instructor Dr.; Atatürk University, Faculty of Arts and Science, Department of German
Language and Literature

** 50. Y›l Primary School, Teacher.



u116622 MMiillllîî  EE¤¤iittiimm u Say› 174  u Bahar/2007

‹LKÖ⁄RET‹M OKULLARINDA SOSYAL ETK‹NL‹KLER VE
MÜZ‹K KULÜBÜNÜN ÖNEM‹

Alaattin CANBAY*

ÖÖzzeett

Müzik e¤itimi, bireylerin sanatsal yaflamlar›n›n geliflip olgunlaflmas›na
katk› sa¤lamakla birlikte, onlar›n psiko-sosyal geliflimlerini de etkileyen unsur-
lardan biridir. Genel müzik e¤itiminin bafllang›ç ve en önemli noktas› olarak il-
kö¤retim okullar› düflünülecek olursa, buralardaki müzik e¤itiminin önemi
aç›kça görülebilir. Ö¤retmen, araç-gereç, müzik dersinin saatleri vb. yetersizlik-
ler ile derslerdeki hedeflerin istenilen düzeyde gerçeklefltirilmesinde yaflanan
güçlükler, özellikle ders d›fl›nda yap›lan sosyal etkinlikleri zorunlu k›lmaktad›r.
Bu ba¤lamda; genel müzik e¤itimi alan ö¤rencilerin kendilerini gerçeklefltirme-
leri, sanatsal be¤eni ve estetik alg›lama düzeylerini yükseltip gelifltirmeleri yö-
nünde Müzik Kulüpleri önemli bir ifllev üstlenmektedir.

Bu çal›flmada, ilkö¤retim kurumlar›ndaki sosyal etkinlik kavram› genel
hatlar›yla belirtilmeye; bu etkinlikler kapsam›ndaki Müzik Kulübünün ifllevi ve
önemi vurgulanmaya çal›fl›lm›flt›r.

AAnnaahhttaarr  SSöözzccüükklleerr:: Sosyal etkinlikler, müzik e¤itimi, müzik kulübü

GGiirriiflfl

Müzi¤i; “Sadece bir e¤lence arac› de¤il, do¤du¤u andaki ç›¤l›¤›ndan bafllay›p
son nefesini verinceye kadar, kalp at›fllar›ndan insan›n hayal gücüne al›fl›lm›fl›n ötesi-
ne geçmeyi sa¤layan, onu sar›p sarmalayan bir gerçeklik” olarak tan›mlayan Camp-
bell (2002,10)’a karfl›n, Uçan (2000, 10) “‹nsanl›¤›n varoluflundan bu yana bireyi ve
toplumu besleyen bafll›ca ‘insanca yaflam ve kültür’ damarlar›ndan biri” olarak adlan-
d›rm›flt›r. Felsefi, sanatsal ve yaflamsal anlamda birçok kifli taraf›ndan yap›lm›fl çok
çeflitli tan›mlar›n›n yan› s›ra yal›n biçimiyle müzik, “Birtak›m duygu ve düflüncelerin
belli kurallar çerçevesinde uyumlu seslerle anlatma sanat›”d›r (TDK, 2005, 1446) de-
nilebilir.

Müzi¤in insan yaflam›ndaki önemi kuflkusuz “müzik” olgusunun e¤itimini ve
dolay›s›yla müzik e¤itiminin önemini de ortaya ç›karmaktad›r. E¤itim sürecinin her
aflamas›nda yer almas› gereklilik ve ayn› zamanda bir zorunluluk olan müzik e¤itimi-
ni Uçan (1993,130) flu flekilde tan›mlamaktad›r: “Müzik e¤itimi bireye kendi yaflant›-
lar› yoluyla amaçl› olarak müziksel davran›fllar kazand›rma ya da bireyin müziksel
davran›fllar›n› kendi yaflant›lar› yoluyla amaçl› olarak de¤ifltirme sürecidir. Müzik ö¤-
retimi, belli bir amaç do¤rultusunda müziksel ö¤retme ve ö¤renmeyi planlama, bafl-
latma, yönlendirme, kolaylaflt›rma, gerçeklefltirme ve denetleme süreci olarak tan›m-
lanabilir. Müzik ö¤retimi “genel”, “özengen” ve “mesleki” olmak üzere üç ana boyut-
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ta gerçeklefltirilir.” Müzik ö¤retiminin bu ana boyutlar› Uçan (2005, 31-33)’a göre flöy-
ledir: “Genel müzik e¤itimi, ifl-meslek, okul, bölüm, kol-dal ve program türü ne olursa
olsun, ayr›m gözetmeksizin, her düzeyde, her aflamada, her yaflta herkese yönelik
olup, sa¤l›kl› ve dengeli bir ‘insanca yaflam’ için gerekli asgari-ortak genel müzik kül-
türünü kazand›rmay› amaçlar. Özengen müzik e¤itimi, müzi¤e ya da müzi¤in belli bir
dal›na özengence(amatörce) ilgili, istekli ve yatk›n olanlara yönelik olup, etkin bir
müziksel kat›l›m, zevk ve doyum sa¤lamak ve bunu olabildi¤ince sürdürüp gelifltir-
mek için gerekli müziksel davran›fllar kazand›rmay› amaçlar. Mesleki müzik e¤itimi,
müzik alan›n›n bütününü, bir kolunu ya da dal›n›, o bütün, kol ya da dal ile ilgili bir
ifli meslek olarak seçen, seçmek isteyen, seçme e¤ilimi gösteren, seçme olas›l›¤› bulu-
nan ya da öyle görünen, müzi¤e belli düzeyde yetenekli kiflilere yönelik olup, dal›n,
iflin ya da mesle¤in gerektirdi¤i müziksel davran›fllar› ve birikimi kazand›rmay› amaç-
lar.” Say (1998, 275) ise bu boyutlar› flöyle nitelendirmifltir: “Türkiye’de ‘genel müzik
e¤itimi’ okul öncesinden bafllayarak temel, orta ve yüksek e¤itim düzeylerinde prog-
ram ayr›m› yapmaks›z›n bütün çocuklar›m›z ve gençlerimize yönelik biçimde gerçek-
lefltirilmektedir. Amatörler için müzik e¤itimi, müzi¤e ilgi duyan kiflilere etkin bir sa-
natsal kat›l›m, be¤eni ve doyum sa¤lamay›, yeteneklerini gelifltirerek gerekli müzik-
sel davran›fllar› kazand›rmay› amaçlar. Profesyonel müzikçi yetifltirmek amac›yla ya-
p›lan e¤itim ise müzi¤i seçen ve müzik yetene¤i bulunan çocuklar›m›za, gençlerimi-
ze yöneliktir.” 

‹lkö¤retim okullar›m›zda verilmekte olan müzik e¤itimi, genel müzik e¤itimi-
nin önemli bir bölümünü oluflturmakta ve zorunlu temel e¤itimleri boyunca ilkö¤re-
tim ö¤rencilerine e¤itimleri içerisinde sunulmaktad›r. Bu yolla ö¤rencilerin müzik
e¤itimsel ve sanatsal gereksinimlerinin karfl›lanmas› yoluna gidilmektedir. K›s›tl› sü-
re ve olanaklarla yap›lmaya çal›fl›lan müzik ve dolay›s›yla sanat e¤itimi müzik ders-
lerinin yan›nda okullarda yap›lmas› gerekli olan birtak›m etkinlikleri de zorunlu hâ-
le getirmektedir. Sosyal etkinliklerin önemli bir bölümünü oluflturdu¤u düflünülen Mü-
zik Kulübü etkinliklerinin bu ba¤lamda müzik ve sanat e¤itimine etkisi ve ayn› zaman-
da ö¤rencilerin bireysel ve sosyo-kültürel geliflimleri yönündeki olumlu katk›lar›n›n
unutulmamas› gerekmektedir.  

Örgün e¤itim sistemimizde önemli bir yeri olan ve ilkö¤retim okullar›nda sos-
yal etkinlikler içerisinde tan›mlanan Müzik Kulübü etkinlikleri, genel müzik e¤itimimi-
zin oldu¤u kadar, özengen müzik e¤itiminin de önemli bir halkas›n› oluflturmaktad›r.
Genel müzik e¤itiminin okul içerisindeki veriminin artt›r›lmas› ve ö¤rencilerin, ders
yükümlülü¤ü d›fl›nda “severek - isteyerek” yapt›klar› bir etkinlik olmas› bak›m›ndan
Müzik Kulübü etkinlikleri daha da önemli hâle gelmektedir (Canbay, 2005). Müzik
Kulübü etkinliklerinin okullardaki önemini Binbafl›o¤lu (2000, 9)’nun ifadesiyle özet-
lemek mümkündür: “Okulda dersler, her ne kadar ö¤retim programlar›na ve ö¤ren-
cilerin ilgi ve gereksinimlerine göre yap›l›rsa da bunlar›n ulaflamad›¤› noktalar olabi-
lir. Bu noktalara ulaflmak ve ö¤rencilerin, özellikle mesleki kifliliklerinin geliflmesine
yard›m edecek bilgi, beceri ve al›flkanl›klar› kazand›rmak, ders d›fl› etkinliklerle ger-
çekleflir.” 

‹lkö¤retim ça¤›ndaki bireylerin sosyo-kültürel ve psikolojik geliflmeleri, yete-
nek ve becerilerinin keflfedilip desteklenmesi ve buna ba¤l› olarak ileride meslek se-
çiminde karfl›laflabilecekleri problemlerin çözümü yönleriyle bak›ld›¤›nda sosyal et-
kinliklerin ve kulüp çal›flmalar›n›n daha da önem kazand›¤› görülebilir. Ayr›ca, bu
ça¤daki ö¤rencilere demokrasi bilincinin kazand›r›lmas› ve bu kulüpler içerisinde ya-
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p›lacak çal›flma ve etkinliklerle, bireylerin sivil toplum örgütlenmesi kavramlar›n› ta-
n›malar›, önemli bir gerçeklik olarak düflünülebilir. Bu anlamda akademik, pratik ve
yaflamsal bir de¤ere sahip olan sosyal etkinlikler, özünü oluflturan yaparak ve yaflaya-
rak ö¤renme ilkesiyle e¤itim sisteminin istedi¤i yönde do¤al bir çal›flma olana¤› ve
ortam› sa¤lamaktad›r.

SSoossyyaall EEttkkiinnlliikklleerr

TTAANNIIMM::  6.6..1983 tarihinde “‹lkokul, Ortaokul, Lise ve Dengi Okullar E¤itici
çal›flmalar Yönetmeli¤i”nde “E¤itici Kol” olarak tan›mlanan sosyal etkinlikler, “…okul-
larda ders saatleri d›fl›nda, e¤itim etkinliklerinden belli bir bölümünün gerçekleflebil-
mesi için ortak ilgileri bulunan istekli ö¤rencilerin kat›ld›¤› ve rehber ö¤retmen göze-
timi alt›nda do¤rudan do¤ruya ö¤rencilerce yürütülen e¤itici kurulufl” (Tebli¤ler Der-
gisi, 1983) olarak tan›mlanm›fl, 13 Ocak 2005 tarihinde yap›lan de¤ifliklikle “Kol” de-
yimi ö¤renci kulübü ve toplum hizmeti çal›flmalar› tan›m› ile “Sosyal Etkinlik” olarak
de¤ifltirilmifltir (Resmi Gazete, 2005). Genel bir ifade ile sosyal etkinlikleri; “Okulda,
dersler d›fl›nda, e¤itimin amaçlar›na uygun olarak, ö¤rencilerin ilgi ve gereksinimle-
ri do¤rultusunda, “kifliliklerini gelifltirmek” için okul yönetiminin bilgisi ve ö¤retme-
nin rehberli¤i alt›nda yap›lan, planl›, programl›, düzenli çal›flmalar” (Binbafl›o¤lu,
2000, 9) olarak tan›mlamak mümkündür.

SSoossyyaall EEttkkiinnlliikklleerriinn AAmmaacc››

“Sosyal etkinliklerin amac›, Türk Millî E¤itiminin genel amaç ve ilkelerine uy-
gun olarak; ö¤rencilerin Atatürk ilke ve ink›lâplar›na, anayasan›n bafllang›c›nda ifa-
desini bulan Atatürk milliyetçili¤ine ba¤l› yurttafllar olarak yetiflmelerine; yetenekle-
rini gelifltirerek gerekli donan›m› kazanmalar›na katk›da bulunmakt›r.

Bu amaçla ö¤rencilere;

a) ‹nsan haklar›na ve demokrasi ilkelerine sayg› duyabilme,

b) Kendini tan›yabilme, bireysel hedeflerini belirleyebilme,

c) Çevreyi koruma bilinci ile hareket edebilme,

d) Kendine ve çevresindekilere güven duyabilme,

e) Planl› çal›flma al›flkanl›¤› edinebilme, serbest zamanlar›n› etkin ve verimli

de¤erlendirebilme,

f) Giriflimci olabilme ve bunu baflar› ile sürdürebilme, yeni durum ve ortam-

lara uyabilme,

g) Savurganl›¤› önleme ve tutumlu olabilme,

h) Bireysel farkl›l›klara sayg›l› olabilme; farkl› görüfl, düflünce, inanç anlay›fl

ve kültürel de¤erleri hoflgörü ile karfl›layabilme,

i) Ald›¤› görevi istekle yapabilme, sorumluluk alabilme,

j) Bireysel olarak veya baflkalar›yla ifl birli¤i içinde çevresindeki toplumsal so-
runlarla ilgilenebilme ve bunlar›n çözümüne katk› sa¤layacak nitelikte pro-

jeler gelifltirebilme; bunlar› uygulayabilme,

‹‹llkköö¤¤rreettiimm OOkkuullllaarr››nnddaa  SSoossyyaall EEttkkiinnlliikklleerr  vvee  MMüüzziikk KKuullüübbüünnüünn  ÖÖnneemmii u
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k) Grupça yap›lan görevleri tamamlamak için istekle çal›flabilme ve gruba kar-
fl› sorumluluk duyabilme gibi tutum, davran›fl ve becerilerin kazand›r›lma-
s›na çal›fl›l›r” (Resmi Gazete, 2005, Say›:25699, Mad.5).

ÖÖ¤¤rreennccii  KKuullüüpplleerrii

Ö¤renci Kulüpleri; E¤itim Terimleri Sözlü¤ü’nde, “Okullarda s›n›f d›fl› e¤itim
etkinliklerinden bir bölümünün gerçekleflebilmesi için, ortak ilgileri bulunan, istekli
ö¤rencilerce kurulan ve bir k›lavuz ö¤retmenin gözetimi alt›nda do¤rudan do¤ruya
ö¤renci baflkanlar›nca yönetilen e¤itsel kurulufllar” (O¤uzkan, 1974, 65), Millî E¤itim
Bakanl›¤› ‹lkö¤retim ve Ortaö¤retim Kurumlar› Sosyal Etkinlikler Yönetmeli¤i’nde
ise “Ö¤rencilerin ö¤renimleri boyunca bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif
alanlarda okul içi ve okul d›fl› etkinliklerde bulunmalar›n› sa¤lamak amac› ile olufltu-
rulan grup” (Resmi Gazete, 2005) olarak tan›mlanm›flt›r. Ayn› yönetmelikte Müzik
Kulübünün yan›nda kulüp çal›flmalar›; “Kültür ve Edebiyat, Yay›n ve ‹letiflim, Resim,
Folklor, Tiyatro, Kütüphanecilik, Sivil Savunma, ‘Gezi, Tan›tma ve Turizm’, Çevre Ko-
ruma, Satranç, Hayvanlar› Koruma, ‘Sosyal Dayan›flma ve Yard›mlaflma, Çocuk Esir-
geme, Yeflilay ve Benzeri Kulüpler’, ‘Sa¤l›k, Temizlik, Beslenme ve K›z›lay’, Spor, ‘Bi-
lim-Fen ve Teknoloji’, Foto¤rafç›l›k, ‘Trafik Güvenli¤i ve ‹lkyard›m’, ‘Kültür ve Tabi-
at Varl›klar›n› Koruma ve ‹lkyard›m’, ‹zcilik, Bilinçli Tüketici, Meslek Tan›tma, ‘De-
mokrasi, ‹nsan Haklar› ve Yurttafll›k’, Engellilerle Dayan›flma, Yeflili Koruma, Çocuk
Haklar› ve Felsefe Kulüpleri olmak üzere yirmi yedi bafll›k alt›nda toplanarak “Ö¤-
renci Kulüpleri Çizelgesi”nde belirtilmifltir. 

MMüüzziikk KKuullüübbüü

Millî E¤itim Bakanl›¤› ‹lkö¤retim ve Ortaö¤retim Kurumlar› Sosyal Etkinlikler
Yönetmeli¤i’nde, Müzik Kulübü ile bu kapsamda yap›labilecek çal›flma ve etkinlikle-
re; “Beden E¤itimi, ‹zcilik, MMüüzziikk ve Halk Oyunlar› Çal›flmalar›” bafll›¤› ile verilen ve
23. Maddede belirtilen; “Ö¤rencilerin psikolojik ve bedensel yönden dengeli ve sa¤-
l›kl› bir kiflili¤e sahip olmalar›na, geliflmelerine, serbest zamanlar›n› de¤erlendirme
al›flkanl›¤› kazanmalar›na ve kendilerini ortaya koymalar›na imkân sa¤lamak ama-
c›yla beden e¤itimi, izcilik, mmüüzziikk ve halk oyunlar› gibi çal›flmalara yer verilir. Bu ça-
l›flmalar ilgili mevzuat›na göre yürütülür” biçiminde yer verilmektedir. 

Ö¤renci kulüplerinin tan›m›ndan hareketle; “Müzik Kulübü; okullarda ders
saatleri d›fl›nda, müzik e¤itimi etkinliklerinden belli bir bölümünün gerçekleflebilme-
si için, müzi¤e ilgileri bulunan istekli ö¤rencilerin kat›ld›klar› müzik ö¤retmeni veya
müzik derslerini yürüten ö¤retmen rehberli¤i ve gözetiminde do¤rudan do¤ruya ö¤-
rencilerce yürütülen e¤itici kurulufl” olarak tan›mlanabilir.

Müzik Kulübü; yukar›da belirtilen genel amaç, ilke ve hedeflerin yan›nda,
özellikle iyi bir müzik dinleyicisi oluflturmak, yetenekli olan ö¤rencilerin bulunup de-
¤erlendirilmesi ve bu yolla ö¤rencilerin kendilerini ifade etmelerini sa¤lamak, çal›fl-
ma ve etkinlikler yolu ile çevre ve toplumla daha iyi iliflkiler kurmak bak›m›ndan da
de¤erlendirilmelidir. Müzi¤in insan ve toplum yaflam›ndaki yeri ve önemi dikkate
al›nacak olursa, Müzik Kulüplerinin etkin bir flekilde iflleyifli sonucunda bireyin yafla-
m› ve gelece¤i konusunda ne kadar önemli de¤ifliklikler yapabilece¤i yads›namaya-
cak bir gerçeklik olarak görülebilir.

Bireyler yetenek ve iletiflim tekniklerini artt›rmak için sürekli ilgi ve deste¤e
gereksinim duyarlar. Müzik Kulübü etkinlikleri kapsam›nda yap›labilecek okul kon-
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serleri, festival veya yar›flmalar, sadece birer gösteri olmay›p ayn› zamanda müzik
e¤itimi sürecini güdüleyen do¤al ve hayati çal›flmalar bütünüdür. Uzman rehber ö¤-
retmenlerle beraber yap›lan bu çal›flmalar, bedensel ve ruhsal geliflim dönemi içinde
bulunan bireylere tak›m ruhunu ve birlikte ifl yapabilme yetene¤ini kazand›r›rken ay-
n› zamanda onlara özgüven ve sayg›nl›k da kazand›r›r (Blake, 1968,121).

Sosyal etkinlikler ve kulüp çal›flmalar› s›ras›nda, ö¤rencilerin birbirleriyle
olan iletiflim ve etkileflimleri, kendi kendilerini yönetmeye çal›flmalar› süreci içerisin-
de kazanacaklar› birlikte ifl yapabilme, toplum yaflam›nda etkin rol oynayabilme gi-
bi yetenekleri, onlar› ileride yer alacaklar› demokratik yap› içerisindeki konumlar›
ad›na, Müzik Kulübü ve burada yap›labilecek çal›flmalar›n önemini daha da artt›r-
maktad›r.

“MEB ‹lkö¤retim ve Ortaö¤retim Kurumlar› Sosyal Etkinlikler Yönetmeli¤i”
Madde 6’da “Ö¤renci kulübü ve toplum hizmeti çal›flmalar›nda kat›l›mc›l›k, planl›l›k,
süreklilik, üretkenlik, gönüllülük ve ifl birli¤i temel ilkedir” ve Madde 10’da “Okul
aç›ld›ktan ve s›n›f temsilcileri seçildikten sonra en k›sa sürede; s›n›f temsilcileri ile
okul yöneticilerinin ve ö¤retmenlerin kat›laca¤› toplant›da kurumun türüne, seviye-
sine, imkân ve flartlar›na; çevrenin ekonomik, sosyal, kültürel ve co¤rafi özelliklerine
göre ö¤renci kulüplerinden gerekli görülenlerine ya da ö¤rencilerin istekleri do¤rul-
tusunda farkl› kulüplerin kurulmas›na karar verilir” (Resmi Gazete, 2005), ilkelerin-
de de aç›kça görülmektedir ki; kulüp çal›flmalar› kapsam›nda gerçeklefltirilebilecek
etkinlikler ve çal›flmalar s›ras›nda, ö¤rencilerin öncelikle kendi kendilerini yönetebil-
me ve yeteneklerinin gelifltirilmesi esas al›nmaktad›r. 

Mümkün oldu¤u kadar çok say›da ö¤rencinin kat›l›m› ile müzik ö¤retmeni
gözetiminde, düzenli aral›klarla çal›fl›lan, etkinli¤i artt›r›lm›fl Müzik Kulüpleri ve bu-
ralardaki çal›flmalar sonucunda ortaya ç›kan ürünler ve bu ürünlerin sunumunun; sa-
natsal etkinliklerin yeterli oranlarda gerçekleflemedi¤i özellikle küçük yerleflim birim-
lerine getirece¤i katk›lar, Müzik Kulübü ve onunla ifl birli¤i içindeki di¤er kulüplerin
önemini artt›rmaktad›r.

Milli E¤itim Bakanl›¤› ‹lkö¤retim ve Ortaö¤retim Kurumlar› Sosyal Etkinlikler
Yönetmeli¤i’nde belirtilen esaslar›n d›fl›nda di¤er baz› “kulüplerde” oldu¤u gibi, Mü-
zik Kulüplerinin, kurulufl veya çal›flma ilkelerinin düzenlenmesine iliflkin ayr›ca her-
hangi bir ilke veya program müzik kollar› için bulunmamaktad›r. Yaln›zca kutlanma-
s› zorunlu resmî gün-haftalar ve törenler hakk›nda genel ve yeterli derecede belirtil-
meyen ilkelere rastlanmaktad›r. Bu flartlar alt›nda Müzik Kulüplerinin ifllerli¤i ve sü-
reç içindeki etkinliklerin sorumlulu¤u müzik ö¤retmenlerine, veya müzik ö¤retmeni-
nin olmad›¤› okullarda, müzikle az-çok ilgili di¤er branfl ö¤retmenlerinin anlay›fl›na
b›rak›ld›¤› görülmektedir.

SSoonnuuçç

Özellikle iletiflim araçlar›n›n da etkisiyle, halk›m›z›n genelde sanatsal, özelde
ise müziksel be¤enisinin eriflmesi gerekti¤i düflünülen yerin uza¤›nda kald›¤› görül-
mektedir. Ülkemiz genelinde özellikle ö¤retim kurumlar›m›z düzeyinde çocuk-genç-
lik vb. korolar›n›n, çalg› gruplar› ve di¤er müzik topluluklar›n›n büyük flehir ve özel
kurumlar›n d›fl›nda yeterli oranda bulunmay›fl›, Milli E¤itim-Gençlik Spor ‹l ve ‹lçe
Müdürlükleri kapsam›nda özellikle ilkö¤retim ça¤›ndaki bireylere ve dolayl› olarak
gençlere yönelik bu tür etkinliklerin yeterli düzeyde olmamas›, bu tür olumsuz koflul-
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lar› artt›rmaktad›r. Müziksel-sanatsal çal›flma ve etkinliklerin bafllama yerlerinin
önemli ölçüde okullar›m›zdaki “Müzik Kulüpleri” oldu¤u unutulmamal›d›r. Ülke ge-
nelinde etkinli¤i ve ifllerli¤i artt›r›lm›fl Müzik Kulüpleri ile ülkemizin sanat e¤itimsel
ve kültürel yaflam›na önemli katk›lar getirilebilece¤i düflünülebilir.

Cumhuriyet ve onun erdemleri; ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’le kazand›-
¤›m›z, korumak zorunda oldu¤umuz ve bugün sahibi bulundu¤umuz en yüce de¤er-
lerden biridir. Atatürk’ün sanatsal ve kültürel anlamda bafllat›p yaymaya çal›flt›¤›
devrimler ve özellikle kendi düflünceleriyle yön verdi¤i bu politikalar bugün sanatla
ilgili olan ve/veya sanat e¤itimi veren müzik ö¤retmenlerinin ve e¤itimcilerinin gu-
rur kayna¤›d›r.

Müzik kültürümüz ve sanatsal geliflimimiz için, aile-çevre-okul üçgeni içinde
yer alan e¤itim kavram› ve bu kavram›n odak noktas›n› oluflturan “okul”, yukar›da
belirtilen olumsuz tablonun de¤ifltirilmesi ve gelifltirilmesi için önemli bir zemin; mü-
zik dersleri de bu anlamda önemle yer alan etkin bir araç olarak görülmelidir. Prog-
ram ve uygulamalarda; müzik derslerinin araç olmaktan çok amaç konumunda de-
¤erlendirilmesi, zevk-be¤eni ve estetik de¤erlerin yükseltilmesi için çal›fl›lmas›ndan
öte teorik bilgilere a¤›rl›k verilmesi ve program yetifltirme kayg›lar›n›n ön planda tu-
tulmas›, müzik derslerini bu derslerle amaçlanan konumdan farkl› yerlere götürmek-
tedir (Canbay, 2000).

ÖÖnneerriilleerr

Müzik ö¤retmenlerimiz; Müzik Kulüpleri ve yap›lanmalar› içinde “olmazsa
olmaz” konumundaki ö¤eler olduklar›ndan, onlar›n içinde bulunduklar› her türlü
sorunun müzik e¤itimini ve dolayl› olarak da müzik kulübünü etkilemesi oldukça
do¤ald›r. Müzik ö¤retmenli¤i e¤itimi döneminde gerekli formasyonu gereken flekil-
de tamamlayamam›fl müzik ö¤retmenleri veya konu ile ilgili, mesleki, ekonomik-
sosyal veya kültürel problemler yaflayan di¤er ö¤retmenlerin derslere ve e¤itsel ça-
l›flmalara ne derecede motive olabilece¤i veya bu görevlerini istenilen düzeyde ne
derecede gerçeklefltirebilecekleri, göz ard› edilmemesi gereken di¤er önemli bir ko-
nudur.

‹lkö¤retim okullar›m›zdaki kültür-sanat e¤itiminin yeterli ve gerekti¤i gibi
planlanamamas›, müzik ö¤retmeni ve ilgili ö¤retmenlerin e¤itilme süreçlerindeki
yetersizlikler, s›n›flardaki ö¤renci say›lar›n›n etkin ve verimli e¤itim için gerekti¤in-
den fazla olmas›, Hizmet ‹çi E¤itim programlar›n›n azl›¤› ve yetersizli¤i gibi neden-
ler de Müzik Kulüplerinin ifllerli¤ini olumsuz yönde etkileyen di¤er önemli unsur-
lard›r.

Bütün bunlar›n sonucunda Müzik Kulüplerinin istenilen düzeyde, etkin bir
biçimde çal›flmas› ve ifllerlik kazanmas› için;

1. Her ilkö¤retim okulunda en az bir müzik ö¤retmeni bulundurulmas›,

2. Müzik ö¤retmenlerinin ekonomik-sosyal problemlerinin çözülmesi ve ça-
l›flma flartlar›n›n iyilefltirilmesi,

3. Müzik ö¤retmeni yetifltirme programlar›n›n yeniden düzenlenmesi ve gö-
rev yapmakta olan ö¤retmenlerin hizmet içi kurslarla desteklenmesi,

4. Yerleflim birimlerindeki, ilkö¤retim ve ortaö¤retim kurumlar›nda, küçük de
olsa, öncelikli olarak o yörenin kültürel ve sanatsal beklentisine yönelik ko-
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ro ve çalg› topluluklar›n›n kurulmas›; kurulan bu topluluklara süreklilik
kazand›r›lmas›,

5. Yerel-bölgesel ve/veya ulusal yar›flma, flenlik vb. organizasyonlarla etkin-
likler sonucunda ortaya ç›kan ürünlerin çevreye sunulmas›,

6. ‹lkö¤retim okullar›na, mümkün olan en çok say›da ö¤rencinin yararlanabi-
lece¤i tam donan›ml› müzik odalar›, müzik s›n›flar› ve salonlar›n oluflturul-
mas›,

7. Okullar›m›zda fazlas›yla gereksinim görülen; okul çalg›lar›, halk çalg›lar›,
piyano, org gibi elektronik çalg›lar›n ve eksikli¤i hissedilen araç ve gereçle-
rin sa¤lanmas›,

8. Çal›flma veya sunumlar s›ras›nda kullan›lmak üzere yeterli miktarda mad-
di kayna¤›n ayr›lmas›, 

gerekmektedir.

Öncelikli olarak ilkö¤retim ve ortaö¤retim kurumlar›m›zda flekillenecek kül-
türel-  sanatsal yap›lanman›n niteli¤inin art›r›lmas›; ülkemiz insan›n›n sanatsal bek-
lentilerinin söz konusu kapsamda karfl›lanmas›; gücünü baflta Mustafa Kemal Ata-
türk olmak üzere, devrimlerinin, sanat›n ve uygarl›¤›n ›fl›¤›ndan alan sa¤l›kl› bir top-
lumsal yap›lanma için yukar›da belirtilmeye çal›fl›lan önerilerin dikkate al›nmas› zo-
runlulu¤u her geçen gün biraz daha artmaktad›r. 

Cumhuriyet tarihimizdeki geliflmelerin sonucunda bugün bulundu¤umuz ko-
num; genel olarak e¤itimin, özel olarak da müzik e¤itiminin önemini her geçen gün
biraz daha net bir flekilde ortaya ç›karmaktad›r. Toplum olarak kültürel ve sanatsal
yap›lanma ve geliflim sürecinde yaflad›¤›m›z problemlerin kayna¤›nda planl› ve prog-
raml› uygulamalar›n göz ard› edildi¤i sanatsal e¤itim sürecimiz yatmaktad›r. Gelecek
nesillerimizin de ayn› kayg› ve problemleri yaflamamalar›, bugün bizlerin uygulaya-
ca¤› sistemli ve ak›lc› kültür politikalar›na ba¤l›d›r. Bu ba¤lamda; ilkö¤retim okulla-
r›m›zdaki Müzik Kulüpleri çerçevesinde, planlanacak uygulamalar›n tabana yay›lan
sanat e¤itimimizin en önemli aflamalar›ndan birini oluflturaca¤› unutulmamal›d›r.
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SOCIAL ACTIVITIES IN PRIMARY SCHOOLS AND THE
IMPORTANCE OF MUSIC CLUBS

Alaattin CANBAY*

AAbbssttrraacctt

Music education is not only one of the factors that contributes to forma-
tion and development of individuals’ artistic life, but is one of the factors that af-
fects their psycho-social development as well. When we take into account pri-
mary schools as the initial palaces and most important grounds for general mu-
sic education, the significance of these schools can be seen easily. Lack of music
teachers, equipment, hours and difficulties experienced in achieving goals in
music lessons all necessitate social activities especially the ones not in music cur-
ricula. At this point, music clubs function as a significant ground for students of
general music education to develop self-actualization and heighten their level of
appreciation of art and level of perception of aesthetics.      

In this study, we have tried to mention the outlines of the concept of so-
cial activities in primary schools and to emphasize the significance of the music
clubs within the framework of these social activities. 

KKeeyy  WWoorrddss:: Social activities, music education, music club

* Research Assistant; Gazi University, Faculty of Education, Department of Fine Arts, Music
Teaching Programme
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SINIF Ö⁄RETMENLER‹N‹N OKUL, MESLEKTAfiLARI VE
KEND‹ MESLEK‹ YETERL‹KLER‹N‹ ALGILAMALARI

Mehmet TAfiDEM‹R*

ÖÖzzeett

Bu araflt›rmada s›n›f ö¤retmenlerinin okul, meslektafl ve kendi mesleki
yeterliklerini alg›lama düzeyleri araflt›r›lm›flt›r. Araflt›rma örneklemi Milli E¤i-
tim Bakanl›¤›na ba¤l› okullarda görevli random yolla seçilmifl 219 s›n›f ö¤retme-
ninden oluflmaktad›r. 

Araflt›rma verileri “‹lkö¤retim S›n›f Ö¤retmenli¤i Ve Ö¤retmenlerin Ö¤-
retimi Programlama Sürecinin De¤erlendirmesi Ölçe¤i” ile elde edilmifltir. Ölçe-
¤in Cronbach Alpa iç tutarl›k katsay›s› 0,82 olarak hesaplanm›flt›r.

Araflt›rma bulgular›na göre, ö¤retmenlerin kendilerini gelifltirmede bil-
gisayar teknolojisi ve internetten yararlanma düzeyleri düflük, mesleki olarak
ise k›smen e¤itim ihtiyac› içerisindedirler. Ayr›ca mesleki yeterlik ve heyecan
aç›s›ndan, kendilerini yüksek düzeyde, meslektafllar›n› ise k›smen yeterli dü-
zeyde görmektedirler.

S›n›f ö¤retmenleri sistem içerisinde kendisini gelifltirmemifl ve gerekli
performans› göstermeyen meslektafllar›na e¤itimci olarak güvenmedikleri gibi
ö¤retmen olarak kalmalar›na da karfl› görüfltedirler.

Okulda normal ö¤retim uygulamas› yap›lmas›ndan yana olmalar›na
karfl›n, okul d›fl› zamanlar›n› akademik olmayan etkinliklerle geçirmektedirler
Ayr›ca, ö¤retmenlerin özlük haklar›n›n tespitinde performans de¤erlendirmesi
yap›lmas› gerekti¤i görüflündedirler.

S›n›f ö¤retmenleri okullar›, misyon ve vizyonu olan ve bulundu¤u çev-
renin çok yönlü geliflmesine hizmet eden kurumlar olarak alg›lamaktad›rlar.

AAnnaahhttaarr  SSöözzccüükklleerr: S›n›f ö¤retmenli¤i, mesleki yeterlik, e¤itimsel akti-
vite, okul ve meslektafllar› alg›lama

GGiirriiflfl

Ö¤retme-ö¤renme ortam›n›n önemli de¤iflkenlerinden biri flüphesiz ki ö¤ret-
mendir (Senemo¤lu, 1988, 1).E¤itim hizmetleri içinde ö¤retmene bel ba¤lama, onun
niteli¤i ile ö¤retmenin niteli¤i aras›nda do¤rusal bir iliflki kurma anlay›fl ve çabalar›
söz konusu olmufltur. Turhan’a (1964, 103) göre, gerçekte bütün uygar milletlerin e¤i-
timcileri gibi bilim adamlar› da okulun ö¤retmen demek oldu¤una; onun yerini ne
ö¤retim programlar›yla, ne kitapla, ne disiplin veya herhangi bir araçla tutman›n
mümkün olmad›¤›na kanaat getirmifl bulunmaktad›rlar. Bu sebeple ö¤retmeni hesa-
ba katmayan hiçbir e¤itim reformu plan›n›n baflar›l› olamayaca¤›na ihtimal verilme-
mektedir. Sönmez’e (2000, 2) göre, bir okul sisteminin en önemli ve temel ö¤eleri ö¤-
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renci, program ve ö¤retmendir. Bunlardan biri olmadan e¤itim ve okul olmaz. Alkan
(2000, 191), e¤itim alan›nda baflar› ve verimi etkileyen çeflitli etmenlerin oldu¤unu ve
bunlardan en önemlilerinden birinin de e¤itici personel olarak adland›r›lan ö¤ret-
menlik mesle¤i oldu¤unu ifade ederek, bu alanda temel sorunun ise, yeni rollere da-
yal› mesleki yap›lanmaya yol açacak yeni personel türünün oluflturulmas› ve e¤itim
alan›nda yeni ifl bölümünden kaynaklanan görevlerin çeflitlendirilmesi oldu¤unu be-
lirtmektedir. Türko¤lu’na (1988) göre, ö¤retmen yetifltirme sorununa yap›lan elefltiri-
ler, kötü yetifltirmenin yarardan çok zarara yol açaca¤›na yönelmektedir. Bu durum-
da da ö¤retmenin iyi yetifltirilmesi sorunu gündeme gelmektedir.

Günümüzde okullar›n kalitesini, kadrosunu oluflturan ö¤retmenleri ile efl de-
¤er gören anlay›fllarda söz konusu olmaktad›r. Tekin’e (1987, V) göre, okullarda ö¤re-
tim program›n›n uygulay›c›lar› ö¤retmenlerdir. Bir ö¤rencinin okul hayat›ndaki en
önemli ö¤enin ö¤retmen oldu¤u söylenebilir. Çünkü, ö¤retmen e¤itim sürecinde hem
çevrenin bir parças› hem de bu çevrenin düzenleyicisi olmak durumundad›r.Bu iti-
barla denilebilir ki, bir okul ancak orada çal›flan ö¤retmenleri kadar iyidir.

Senemo¤lu’na göre, veliler, baflar›l› ö¤retmenin varl›¤›n› kabul etmekte ve ço-
cuklar›na baflar›l› ö¤retmen aramaktad›rlar. Ayr›ca e¤itim bilimciler de baflar›l› ö¤ret-
menin varl›¤›na inanmakta; özelliklerini tan›mlamaya çal›flmaktad›rlar. Son y›llarda,
ö¤retmenlik, sanat yönü de olan, e¤itim bilimlerinin bulgular›na dayal› olarak geliflen
bir davran›fl de¤ifltirme mühendisli¤i olarak kabul görmektedir. http://www.epo.ha-
cettepe.edu.tr/eleman/nuray-hoca/makaleler/ö¤retmen - yeterli htm

‹lkokul(s›n›f) ö¤retmenlerinin hizmetin gerektirdi¤i niteliklere sahip olma de-
recesi, kendilerinden beklenilen fonksiyonlar› tam olarak gerçeklefltirmelerini önem-
li ölçüde etkilemektedir (Tafldemir, 1995, 17). ö¤retme-ö¤renme ortam›n›n önemli un-
surlar›ndan biri olarak ö¤retmenlerin sahip olmalar› gereken nitelikler de¤iflik kimse-
lerce farkl› biçimlerde ifade edilebilmektedir. Bu nitelikler genellikle, bir ö¤retmenin
genel kültür, konu alan› uzmanl›¤› ve ö¤retmenlik meslek bilgisi boyutu yeterlikleri
olarak aç›klanmaya çal›fl›lmaktad›r. Belirtilen bu yeterlik alanlar›n›n hangi kapsam ve
s›n›rlarda olmas› gerekti¤ine iliflkin olarak e¤itimciler aras›nda tam bir görüfl birli¤i-
ne var›labilmifl de¤ildir.

Ö¤retmen yeterlilikleri içerisinde s›n›f ö¤retmenlerinin sahip olmas› gereken
yeterlilikler, nitelikler ayr› bir önem ve yer teflkil etmektedir. Zira, ilkokul e¤itimi çok
disiplinli bir ö¤retimi gerektirmektedir. Bu disiplinlerin tek bir ö¤retmen taraf›ndan
kazand›r›lmas› zorunlulu¤u ise s›n›f ö¤retmenlerin yetiflmesinde çok disiplinli (Mul-
ti Disipliner) niteliklerin kazand›r›lmas› zorunlulu¤unu do¤urmufltur. Bu ise s›n›f ö¤-
retmeni yetifltirme sürecinde farkl› disiplinlerin özel ö¤retim yeterliklerinin ö¤ret-
menlere kazand›r›lmas›n› gerektirmektedir. Bu yeterliklerin ayn› zamanda s›n›f ö¤ret-
menli¤i için daha fazla oranda bir öneme sahip olan ö¤retmenlik meslek bilgisi ve ö¤-
retmenlik genel kültürü ile de desteklenmesi gerekmektedir (Tafldemir, 2005, 75 ). Al-
kan’a (2000, 193) göre,ö¤retmen bir meslek adam› olarak insan davran›fllar›n› olufltur-
mada görevli ola¤an üstü bir güç ve karmafl›k olan bir uzmand›r. Bu uzman›n e¤itim
etkinliklerindeki temel rolü, e¤itim süreçleri ve e¤itim hizmetleri olmak üzere iki bo-
yutludur. Erden(1998), ö¤retmenin pedegojik formasyon aç›s›ndan yeterli olmay›,
alan uzmanl›¤›ndan sonra ikinci önemli yeterlik olarak görmektedir. Ona göre, konu
alanlar›na hakimiyet pedegojik formasyon olmaks›z›n etkili ö¤retim için yeterli de¤il-
dir.
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1739 say›l› Millî E¤itim Temel Kanunu’yla ö¤retmenlik; genel kültür, özel alan
e¤itimi ve pedagojik formasyonla sa¤lanan özel bir ihtisas mesle¤i olarak kabul edil-
mektedir (madde 43). S›n›f ö¤retmenlerinin sahip olmalar› gereken yeterlikler üzeri-
ne yap›lan bir araflt›rmada s›n›f ö¤retmenli¤i yeterlikleri befl boyutta ifade edilmekte-
dir. Boyutlar, genel kültür, planlama, ö¤retimi uygulama, alan bilgisi alan› (konu ala-
n› uzmanl›¤›) ve ilkokul (‹lkö¤retim I. kademe) program›nda bulunan derslerin ö¤re-
tim alan›ndan oluflmaktad›r (Tafldemir, 1995, 295-301).

Buna karfl›l›k, M.E.Bakanl›¤›, Y.Ö.K. ve Dünya Bankas› Projesi do¤rultusunda
gelifltirilip, halen yürürlükte olan ö¤retmen yetifltirme program›na göre, s›n›f ö¤ret-
menlerinin sahip olmas› gereken nitelikler dört boyutta s›n›fland›r›lm›flt›r. Bunlar,
Alan hakimiyeti, ö¤renme-ö¤retme sürecini yönetme, ö¤renci kiflilik (rehberlik) hiz-
metleri, kiflisel ve mesleki özellikler ana boyutlar›ndaki yeterliklerden oluflmaktad›r.
(YÖK. 1996, 11-13). Ancak, ayn› birim, gelifltirip uygulama koydu¤u bu program üze-
rinde de yeniden gelifltirme süreci çal›flmalar›na bafllam›flt›r. 2006 y›l› itibari ile yeni
oluflturulan ö¤retmen e¤itimi taslak program› üzerindeki YÖK gelifltirme süreci de-
vam etmektedir. Büyükkaragöz, ö¤retmen yetifltirme sürecinin, çocuklar›n ve gençle-
rin yetiflmesini do¤rudan do¤ruya ilgilendirdi¤ini ifade ederek, okul çal›flmalar›n›n
kalitesini büyük ölçüde ö¤retmenlerin hizmet öncesi e¤itim programlar›n›n etkinli¤i-
ne ba¤lamaktad›r (Büyükkaragöz vd., 1998, 2).

Sonuç olarak, gerek ilkokul ö¤retmenli¤i düzeyinde gerekse branfl ö¤retmen-
li¤i düzeyinde olsun,tüm ö¤retmenler, farkl› durum ve ortamlarda, uygun ö¤retim
stratejisi ve yöntemlerine yer vererek, ö¤retimi gerçeklefltirebilme yeterli¤ine sahip
olmal›d›rlar (Tafldemir, 2005, 75).

Ö¤retmen e¤itiminde önemli bir aflama ise ö¤retmenlerin mesleki bak›mdan
sürekli yenilenmelerini sa¤lamak amac›yla yap›lan hizmet içi e¤itimdir. Ö¤retmen
yetifltirmede hizmet öncesi e¤itim kadar hizmet içi e¤itim de önemlidir. Kaliteli ö¤ret-
men yetifltirme süreci, hizmet öncesi e¤itimle bafllayan ve yaflam boyu devam eden
bir süreç olarak alg›lanmal›d›r. Bu iki süreç birbirinden kopuk olarak ele al›namaz.
Ö¤retmenlerin sürekli olarak kendilerini yenilemeleri, alan›yla ilgili bilgi birikimini
kazanabilmeleri, yeni teknolojik araçlardan e¤itim sürecinde yararlanabilmeleri, ça¤-
dafl e¤itim anlay›fllar›n› izleme ve yeni anlay›fllar kazanabilmelerinde, ça¤dafl yöntem
ve teknikleri kullanabilmeleri ve ö¤rencilerin ruh sa¤l›¤›n› koruyarak ve onlar›n po-
tansiyellerini üst düzeyde kullanabilmelerinin yolunu açarak ö¤retim yapabilmeleri
vb. amac›yla sürekli e¤itime gereksinim vard›r (Y›ld›r›m, 2001, 104).

Ö¤retmen yetifltirmede mükemmele ulaflabilmek için bilimsel araflt›rmalar sü-
reklilik göstermelidir (Tafldemir, 1995, 22). E¤itim bilimleri ve uygulamas› üzerine bi-
limsel araflt›rmalar ço¤unlukla ö¤retmen yeterlikleri, özellikle s›n›f ö¤retmenli¤i ye-
terlikleri üzerine yo¤unlaflmaktad›r.Bu araflt›rmalardan;

Tafldemir (1995) ‹lkokul ö¤retmeni yetifltirme program›n›n ö¤retim eleman›,
ö¤retmen ve ö¤renci görüfllerine göre de¤erlendirilmesi araflt›rmas›nda, s›n›f ö¤ret-
meni adaylar›, genel kültür, alan bilgisi, ö¤retimi planlama ve uygulama boyutlar›n-
da “k›smen yeterli”, ilkö¤retim program›nda bulunan derslerin ö¤retimi boyutunda
“yeterli”, bütün olarak ö¤retmenlik yeterlik alanlar› dikkate al›nd›¤›nda da “k›smen
yeterli” düzeyde bulunmufllard›r.
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Büyüköztürk araflt›rmas›nda, ilkö¤retim ö¤retmenlerinin araflt›rma yeterlikle-
rine ne derece sahip olduklar›n› tespit etmifltir. Araflt›rmada, ö¤retmenlerin araflt›rma
yeterliklerini önemli gördüklerini, ancak bu yeterliklere yeterince sahip olmad›klar›-
n›; sahip olduklar› yeterlikleri ö¤renciye aktarmada ve kendilerini gelifltirmede yete-
rince kullanamad›klar›n›; hizmet öncesi e¤itimlerinde araflt›rma yöntemleri ile ölçme
ve de¤erlendirme dersi alan ö¤retmenlerin bu dersleri almayanlara ve ö¤retmen ye-
tifltiren bir yüksekö¤renim kurumundan mezun olan ö¤retmenlerin branfl d›fl› görev-
lendirilenlere göre, araflt›rma alan›nda daha yeterli olduklar› tespit edilmifltir
(http://educational.ankara.edu.tr/buyukoz/ioay.html).

Horzum, Yaman ve Yaman araflt›rmalar›nda, okul yöneticilerinin ö¤retmenle-
ri bilgisayar ve internet kullan›m›na yönlendirme düzeyini belirlemek amac›yla ya-
p›lm›flt›r. Araflt›rma bulgular›na göre okul yöneticilerinin, erkek ö¤retmenleri bayan
ö¤retmenlere göre internet üzerinden bilgi transferine ve kiflisel geliflim ve yaz›flma-
lar için bilgisayar kullan›m›na daha çok yönlendirdikleri; branfl ö¤retmenlerini ise s›-
n›f ö¤retmenlerine göre internet üzerinden bilgi transferine, bilgi teknolojilerini kul-
lanmaya ve kiflisel geliflim ve yaz›flmalar için bilgisayar kullanmaya daha fazla yön-
lendirdikleri ortaya ç›km›flt›r (Elbim com.tr/html/ders).

Kocabafl ve Karaköse araflt›rmalar›nda, ö¤retmenlerin ifllerinin d›fl›nda baflka
bir iflte çal›fl›p çal›flmayacaklar›na iliflkin olarak özel okulda çal›flanlar bu görüfle ka-
t›lmazlarken, devlet okullar›nda çal›flanlar ise karars›z tav›r sergilemifllerdir. Ayn›
araflt›rmada ö¤retmenler ifllerini yaparlarken hedeflerine ulaflabildiklerini ve ö¤ret-
menli¤i sayg›n bulduklar›n› belirtmifllerdir (Kocabafl ve Karaköse, 2005, 86).

Senemo¤lu ö¤renci görüfllerine göre ö¤retmen yeterlikleri üzerine deneysel
çal›flmas›nda, (Türk ve Amerikan) ö¤rencilere göre baflar›l› ö¤retmen var m›d›r, ö¤-
renciler hangi özelliklere sahip ö¤retmenleri baflar›l› ö¤retmen olarak tan›mlamakta-
d›rlar sorular›na cevap aram›flt›r. Araflt›rma bulgular›na göre;

Ö¤renciler iyi bir ö¤retmenin kendilerine sayg› ve sevgi duyan, dostça, arka-
daflça davranan, sorunlar›n›n çözümünde yard›mc› olan, onlar› ö¤renmeye heveslen-
diren, teflvik eden, güler yüzlü, s›cak, esprili ayn› zamanda s›n›fta disiplini sa¤layan,
dikkati konu üstüne çekip, dikkatin ders boyunca sürdürülmesini sa¤layan, planl›,
dersine haz›rl›kl› gelen, dersine önem veren, hevesli, aktif, ö¤renciyi de aktif k›lan,
ö¤rencilerin etkili ö¤renmesini sa¤lamak üzere derste araç-gereç kullanan, yaflamdan
örnekler verilmesini sa¤layan, adil, a¤›r ö¤renen çocuklara daha çok zaman ay›ran,
tüm ö¤rencilerin derse aktif kat›l›m›n› sa¤layan, ö¤renciler aras›nda ay›r›m yapma-
yan ve onlara baflar›s›zl›k duygusu yaflatmayan, gerek ders içinde, gerekse ders d›fl›n-
da eksiklerini tamamlamalar›n› sa¤layan, pekifltiren, ö¤renme yollar›n› çocuklara ö¤-
reten, ö¤renciyle bir bütün olarak ilgilenip olumlu iletiflim kurarak istendik davran›fl-
lar kazand›ran bir ö¤retmen oldu¤unu ifade etmektedirler. Amerikal› ö¤rencilerin
verdikleri cevaplar, Türk ö¤rencilerinki ile büyük bir benzerlik göstermektedir. Dene-
yimli fakat çok baflar›l› olamayan ö¤retmenlerin, derse araç-gereçle geldikleri, deney
yapmaya çal›flt›klar›, ö¤rencilerin anlamalar› için çaba harcad›klar› gözlense de ö¤-
renmeyi sa¤lama bak›m›ndan etkili olamad›klar› anlafl›lmaktad›r. Alanlar›nda uz-
man, fakat ö¤retmenlik formasyonu ve deneyimi olmayan ö¤retmenlerin, konular›n›
bildiklerini, ancak ö¤rencilerin ö¤renmesini sa¤layamad›klar› ve s›n›fta genel olarak,
sinirli, gergin, kayna¤a daha ba¤›ml›, güvensiz olmufllard›r. Bu ö¤retmenler s›n›fa ha-
z›rl›kl› gelmelerine ra¤men, haz›rl›klar›n› s›n›fta etkili olarak kullanamam›fllar; ö¤ren-
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cilerle iletiflimi ve s›n›f yönetimini sa¤layamad›klar› için hedeflenen ö¤renmeyi yete-
rince gerçeklefltirememifllerdir (http://www.epo.hacettepe.edu.tr/eleman/nuray-
hoca/makaleler/ö¤retmen-yeterli html ).

PPrroobblleemm

Hizmet sürecindeki s›n›f ö¤retmenlerinin mevcut mesleki yeterliklerinin tespi-
ti, okul temelli ö¤retim sürecinde, hem ö¤retmenlerin hem de ö¤retmenle ilgili di¤er
e¤itimsel unsurlar›n niteliklerinin gelifltirilmesine dönüt ve düzeltmeye katk› sa¤la-
mas› bak›m›ndan önem tafl›maktad›r.

‹lkö¤retim I. kademe (1-5) ö¤retim program›n›n planlama sürecine iliflkin ö¤-
retmenlerin programlama yeterliklerinin tespiti program›n uygulanabilirli¤i bak›-
m›ndan da önemli bir yeterlik boyutudur.

Oral’a göre ö¤retmen yetifltirilmesi ve niteli¤in artt›r›lmas› konusu, geliflmifl
ve geliflmekte olan ülkelerde en çok üzerinde durulan ve tart›fl›lan konular›n bafl›nda
gelmektedir. Ö¤renmeyi verimli hale getirmek ve ö¤renilenlerin kal›c›l›¤›n› art›rmak
amac›yla ö¤retme-ö¤renme süreci üzerinde yap›lan araflt›rmalar sonucunda, ö¤retim
yöntem ve tekniklerinde ortaya ç›kan yeniliklerin kullan›lmas› gereklili¤i de hizmet
içi ö¤retmen e¤itimini zorunlu hale getiren baflka bir nedendir E¤itim sisteminin top-
lumsal ihtiyaçlara cevap vermesi için de¤iflen toplumsal flartlara, bilimsel ve teknolo-
jik geliflmelere paralel olarak ö¤retmenin de kendini yenilemesi gerekmektedir. Hiz-
met sunan bir ö¤retmen toplumun gerisinde kalmamak için, y›llar önce edindi¤i bil-
gi ve beceriler ile yetinmemeli kendini sürekli yenilemelidir. Bilim ve teknolojide
meydana gelen geliflmeler di¤er toplumsal kurumlar gibi e¤itim kurumunu da etki-
leyerek de¤iflmeye zorlamaktad›r. Ö¤retmenlerin yenilikleri e¤itim kurumlar›na yan-
s›tabilmeleri için her fleyden önce de¤iflme ve geliflmelerden haberdar olmalar› gere-
kir. De¤iflme ve geliflmeleri izlemek ço¤u zaman ö¤retmenlerin kapasitesini zorlaya-
bilir. Örne¤in bilgisayar ve bilgisayar teknolojisine ba¤l› olarak geliflen ‹nternet orta-
m› kullan›c›lara güzel imkanlar sunmaktad›r (http://www.dicle.edu.tr/dusoter/sa-
y›1/behçeto.html). Araflt›rmalar ö¤retmenin e¤itim-ö¤retime iliflkin inanç ve düflün-
celerinin davran›fllar›n› etliledi¤i görüflünden hareketle, ö¤retmenin neye inand›¤› ve
ne düflündü¤ünün önemine iflaret etmektedirler (Korthagen, 2004; Aktaran Onural,
2006, 31)

Bu araflt›rmada, s›n›f ö¤retmenlerinin önemli bir yan›n› oluflturan, okul, prog-
ram, meslektafl alg›lar› ve ö¤retimlerini programlama yeterlikleri araflt›r›lm›flt›r.

PPrroobblleemm  ccüümmlleessii

S›n›f ö¤retmenlerinin okul, program ve mesleklerini alg›lamalar› ile ö¤retim-
lerini programlayabilme düzeyleri nedir?

AAlltt  pprroobblleemmlleerr

1. S›n›f ö¤retmenlerinin kendilerini gelifltirmelerinde internet ve bilgisayar-
dan yararlanma düzeyleri nedir?

2. S›n›f ö¤retmenlerinin e¤itim ihtiyaçlar› ne düzeydedir?.

3. S›n›f ö¤retmenlerinin kendi ve meslektafllar›n›n yeterliklerini alg›lama dü-
zeyleri nedir?
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4. S›n›f ö¤retmenlerinin ö¤retmenlik niteliklerinin süreklili¤inin sa¤lanmas›-
na iliflkin görüflleri nedir?

5. T.M.E. Sistemi içerisinde s›n›f ö¤retmenlerinin mesleklerini ve ilkö¤retim
okullar›n› alg›lama düzeyleri nedir.

SSaayy››lltt››llaarr

Araflt›rmada örneklem grubu ö¤retmenler ölçe¤e gerçek durumlar›n› yans›t-
m›fllard›r.

SS››nn››rrll››kkllaarr

Araflt›rma bulgular›, gelifltirilen ölçek ve örneklem grubu ö¤retmenlerin gö-
rüflleri ile s›n›rl›d›r. 

YYöönntteemm

Araflt›rma tarama yöntemindedir. Tarama modelleri, geçmiflte ya da halen var
olan bir durumu, var oldu¤u flekliyle betimlemeyi amaçlayan araflt›rma yaklafl›m›d›r.
Bu araflt›rmada probleme dönük temel kavramsal çerçeve literatür taramas› yolu ile,
araflt›rma bulgular› ise gelifltirilmifl olan ölçekle elde edilmifltir.

EEvvrreenn//ÖÖrrnneekklleemm

Araflt›rma, T.M.E.Sistemi içerisinde görev yapan s›n›f ö¤retmenlerinin bu ko-
nudaki görüfllerini kapsamaktad›r.

Araflt›rma örneklemi 219 s›n›f ö¤retmeninden oluflmaktad›r. Örneklem grubu
ö¤retmenler, 2004-2005 ö¤retim y›l›nda M.E.B. 367 numaral› s›n›f yönetimi hizmet içi
e¤itim program›na kat›lan 89 s›n›f ö¤retmeni ile K›rflehir il M.E.Müdürlü¤üne ba¤l›
devlet okullar›nda görevli s›n›f 130 s›n›f ö¤retmeninden oluflmaktad›r. Örneklem gru-
bu, ilgili hizmet içi kursa kat›lan ö¤retmenlerin tamam› ile K›rflehir’de görevli ö¤ret-
menler içerisinden random olarak seçilmifl ö¤retmenlerden oluflturulmufltur. Araflt›r-
ma örneklemini oluflturan grubun cinsiyet ve k›demlerine iliflkin bilgiler flöyledir:

Cinsiyet: Bay (162 % 74 ) Bayan (57 % 26 )
K›dem: 1-9 y›l (68 % 31 ) 10-19 y›l (48 % 22 ) 20 y›l ve üzeri (103 % 47 )

ÖÖllççmmee  AArraacc››nn››nn  HHaazz››rrllaannmmaass››

Araflt›rma verileri gelifltirilmifl olan “‹lkö¤retim S›n›f Ö¤retmenli¤i ve Ö¤ret-
menlerin Ö¤retimi Programlama Sürecinin De¤erlendirmesi Ölçe¤i” ile elde edilmifl-
tir. Ölçme arac› literatür taramas›, ölçek taslak formunun haz›rlanmas›, konu alan› uz-
man görüfllerinden faydalanma ve pilot uygulama sonuçlar›ndan sonra gelifltirilmifl-
tir. Gelifltirilip uygulanan ölçe¤in Cronbach Alpa iç tutarl›k katsay›s› 0,82.olarak he-
saplanm›flt›r.

VVeerriilleerriinn  AAnnaalliizzii

Araflt›rma verileri SPSS program› ile analiz edilerek yorumlanm›flt›r. Verilerin
analizinde alt probleme iliflkin yeterlik maddeleri gurupland›r›larak, maddeler fre-
kans, yüzde, a¤›rl›kl› ortalama ve standart sapma de¤erlerine dayal› olarak yorum-
lanm›flt›r. Hesaplanan ortalama de¤erlerin yorumlanmas›nda kullan›lan de¤erlendir-
me ölçe¤i; dizi geniflli¤i-1/ yap›lacak grup say›s› (Tafldemir, 2003) formülü ile olufltu-
rulmufl olup, de¤erlendirme gruplar› ve gruplar›n oluflturulan de¤er aral›klar› flöyle-

SS››nn››ff  ÖÖ¤¤rreettmmeennlleerriinniinn OOkkuull,,  MMeesslleekkttaaflfl  vvee  KKeennddii  MMeesslleekkii  YYeetteerrlliikklleerriinnii  AAllgg››llaammaallaarr›› u
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dir: Tam (5.00-4.20), Yüksek düzeyde (4.19-3.40), K›smen (3.39-2.60), biraz (2.59-1.80),
yetersiz (1.79-1.00)

BBuullgguullaarr

Bu bölümde, araflt›rma alt problemlerine iliflkin bulgular,frekans, yüzde, a¤›r-
l›kl› ortalama ve standart sapma de¤erlerine göre aç›klanarak, yorumlanm›flt›r.

AAlltt  pprroobblleemm  11: S›n›f ö¤retmenlerinin kendilerini gelifltirmelerinde internet ve
bilgisayardan yararlanma düzeyleri nedir?

S›n›f ö¤retmenlerinin kendilerini gelifltirmelerinde internet ve bilgisayardan
yararlanma düzeylerine iliflkin görüflleri tablo 1’de verilmifltir.

Tablo 1: S›n›f ö¤retmenlerinin kendilerini gelifltirmelerinde internet ve bilgisa-
yardan yararlanma düzeylerine iliflkin görüflleri

S›n›f ö¤retmenlerinin kendilerini gelifltirmelerinde bilgisayar teknolojisi ve in-
ternetten yararlanmalar›na iliflkin tablo 1 bulgular›na göre;

S›n›f ö¤retmenleri, okul ya da evlerinden internet arac›l›¤› ile kendilerini gelifl-
tirme durumlar›n› ifade eden bulgulara göre, ö¤retmenlerin % 38’i yetersiz, % 19’u bi-
raz, % 34’ ü k›smen, %6’s› yüksek düzeyde ve % 5’ininde tam yeterli düzeyde olduk-
lar› gözlenmektedir. Bu maddeye iliflkin görüfllerin ortalamas›na göre, s›n›f ö¤retmen-
leri, 2.20 ortalama ile, bilgisayar teknolojisi ve internetten arac›l›¤› ile kendilerini bi-
raz gelifltirmektedirler.

S›n›f ö¤retmenlerinin bilgisayar› (internet ve ö¤retim yaz›l›mlar›) mesleki
yeterliklerini gelifltirme arac› olarak kullanma durumlar› ile ilgili bulgulara göre, ö¤-
retmenlerin % 28’i yetersiz, % 30’u biraz, % 27’ si k›smen, %10’u yüksek düzeyde ve
% 4’nün de tam yeterli düzeyde kulland›klar› gözlenmektedir. Bu maddeye iliflkin gö-
rüfllerin ortalamas›na göre, s›n›f ö¤retmenleri, 2.31 ortalama ile, bilgisayar› (internet
ve ö¤retim yaz›l›mlar›) mesleki yeterliklerini gelifltirme arac› olarak biraz kullanmak-
tad›rlar.

u MMeehhmmeett TTaaflflddeemmiirr
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BBiillggiissaayyaarr

FF %% FF %% FF %% FF %% FF %% XX ssss

Okul ya da evden internet 
arac›l›¤› ile kendilerini mes-
leki olarak gelifltirebilme 
düzeyi. 84 38 42 19 69 32 13 6 11 5 2,20 1,16

Bilgisayar› (‹nternet/ö¤re-
tim yaz›l›mlar›) mesleki 
yeterlikleri gelifltirme arac› 
olarak kullanma yeterli¤i. 62 28 66 30 60 27 22 10 9 4 2,31 1,11
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Bu bulgulara göre s›n›f ö¤retmenlerinin kendilerini gelifltirmelerinde bilgi-
sayar ve internetten yararlanma düzeylerinin düflük düzeyde oldu¤u gözlenmek-
tedir.

Bilgisayar teknolojisi donan›m aç›s›ndan pahal› ve kullan›m› özel bilgi ve be-
ceri gerektirdi¤i için bu hizmetin yayg›n bir flekilde tüketilmesini s›n›rland›rmaktad›r.
Dolay›s›yla ö¤retmenlerin özel gayretleri ile bu hizmetleri kullanmalar› zorlaflmakta-
d›r. Teknolojik geliflmelerin e¤itim kurumlar›na yans›t›lmas›n› zorlaflt›ran bir di¤er
neden de bilgi eksikli¤inden kaynaklanan teknoloji hakk›ndaki baz› yanl›fl anlay›fllar-
d›r (bilgisayar›n ö¤retmenin yerini almas› gibi). Bu durum ö¤retmen e¤itiminin hiz-
met öncesi ile s›n›rl› olmad›¤›n› hizmet içinde de devam etmesi gerekti¤ini göster-
mektedir. (http://www.dicle.edu.tr/dusoter/say›1/behçeto.html.).

AAlltt  pprroobblleemm  22: S›n›f ö¤retmenlerinin e¤itim ihtiyaçlar› ne düzeydedir?

S›n›f ö¤retmenlerinin kendilerini ilkö¤retim program›nda bulunan derslerin
rehberlik edebilecek yeterlikte bulabilmelerine iliflkin görüflleri tablo 2’de verilmifl-
tir.

Tablo 2: s›n›f ö¤retmenlerinin kendilerini ilkö¤retim program›nda bulunan
derslerin rehberlik edebilecek yeterlikte bulabilmelerine iliflkin görüflleri

S›n›f ö¤retmenlerinin ilkö¤retim program›nda bulunan derslerin ö¤retimine
rehberlik edebilecek yeterlik ve performansta olmalar›na iliflkin tablo 2 bulgular›na
göre, ö¤retmenlerin % 5’ hiç, % 6’s› biraz, % 34’ ü k›smen, %32 yüksek ve % 23’ ü de
tam yeterli düzeyde oldu¤u gözlenmektedir. Bu maddeye iliflkin görüfllerin ortalama-
s› da 3.62 ile yüksek yeterlik duygusunda düzeyinde olduklar›n› göstermektedir.. Bu
maddeye iliflkin görüfllerin ortalamas›na göre, s›n›f ö¤retmenleri, 3.62 ortalama ile,
kendilerini tüm derslerin etkili ö¤retimine rehberlik edebilme bak›m›ndan, yüksek
yeterlik düzeyinde görmektedirler.

‹lkö¤retim 1.kademe e¤itim program›nda bulunan derslerin ö¤retimi ve ça¤-
dafl geliflmeler do¤rultusunda hizmet içi e¤itim ihtiyac›na iliflkin ö¤retmen görüflleri
tablo 3’te verilmifltir.

SS››nn››ff  ÖÖ¤¤rreettmmeennlleerriinniinn OOkkuull,,  MMeesslleekkttaaflfl  vvee  KKeennddii  MMeesslleekkii  YYeetteerrlliikklleerriinnii  AAllgg››llaammaallaarr›› u
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YYeetteerrlliikk  ddüüzzeeyyii

FF %% FF %% FF %% FF %% FF %% XX ssss
‹lkö¤retim s›n›f ö¤retmen-
li¤i görev tan›mlamas›na 
göre, kendilerini ttüümm  ddeerrss--
lleerriinn  eettkkiillii  öö¤¤rreettiimmiinnee
rehberlik edebilecek yeter-
lik ve performansta göre-
bilme düzeyi. 11 5 13 6 74 34 71 32 50 23 33,,6622 11,,0066
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Tablo 3: ilkö¤retim ›.kademe e¤itim program›nda bulunan derslerin ö¤retimi
ve ça¤dafl geliflmeler do¤rultusunda hizmet içi e¤itim ihtiyac›na iliflkin ö¤retmen gö-
rüflleri.

Tablo 3 bulgular›na göre s›n›f ö¤retmenlerinin yeterlik alanlar›n› oluflturan
maddelere iliflkin görüfllerinin yüzdesine dayal› olarak; her bir maddenin analizinde
çok fazla(5) ve fazla(4) e¤itim ihtiyac›n› gösterir seçenekleri cevaplar› toplam olarak
de¤erlendirildi¤inde; s›n›f ö¤retmenlerinin, Türkçe’de % 34; Matematik’te % 35; Re-
sim’de % 40; Müzik’te % 44; Beden E¤itimi’nde % 44, Fen Bilgisi’nde % 44; Sosyal Bil-
giler’de % 32; Hayat Bilgisi’nde % 31; ‹lkö¤retim Program›ndaki geliflmeler ve uygu-
lama yeterli¤i üzerine % 42; Ö¤retme ve ö¤renme alan›ndaki ça¤dafl geliflmeler üze-
rine % 46 oran›nda e¤itim ihtiyac› içerisinde olduklar› gözlenmektedir.

Genel olarak, s›n›f ö¤retmenlerinin e¤itim ihtiyaçlar›n›n düzeyini yans›t›r gö-
rüfllerin ortalamas›na göre, s›n›f ö¤retmenlerinin ilkö¤retim program›nda bulunan
Hayat Bilgisi dersi için biraz di¤er tüm dersler ile program ve ö¤retme ö¤renme ala-

u MMeehhmmeett TTaaflflddeemmiirr
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EE¤¤iittiimm  ‹‹hhttiiyyaacc››  DDüüzzeeyyii

YYeetteerrlliikk AAllaannllaarr›› FF %% FF %% FF %% FF %% FF %% XX ssss
TTüürrkkççee derslerinin ö¤retimi 
üzerine 52 24 50 23 44 20 41 19 32 15 2,78 1,38

MMaatteemmaattiikk derslerinin 
ö¤retimi üzerine 55 25 42 19 45 21 33 15 44 20 2,85 1,46

RReessiimm derslerinin ö¤retimi 
üzerine 36 16 43 20 54 25 52 24 34 16 3,02 1,31

MMüüzziikk derslerinin ö¤retimi 
üzerine 48 18 36 16 47 22 58 27 38 17 3,08 1,36

BBeeddeenn  e¤itimi derslerinin 
ö¤retimi üzerine 46 21 48 22 52 24 47 22 26 12 2,81 1,31

FFeenn Bilgisi derslerinin ö¤-
retimi üzerine 44 20 50 23 52 24 39 18 34 16 2,86 1,35

SSoossyyaall  BBiillggiilleerr derslerinin 
ö¤retimi üzerine 66 30 42 19 41 19 36 16 34 16 2,68 1,44

HHaayyaatt  BBiillggiissii derslerinin 
ö¤retimi üzerine 92 42 30 14 29 13 29 13 39 18 2,51 1,56

‹nsan iliflkileri ve iletiflim 
üzerine 62 28 40 18 45 21 37 17 35 16 2,74 1,44

‹lkö¤retim prrooggrraamm››nnddaakkii  
ggeelliiflflmmeelleerr ve uygulama 
yeterli¤i üzerine 35 16 46 21 53 24 56 26 29 13 2,99 1,28

Ö¤retme ve ö¤renme ala-
n›ndaki ççaa¤¤ddaaflfl  ggeelliiflflmmeelleerr
üzerine 26 12 41 19 50 23 66 30 36 16 3,20 1,26
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n›ndaki ça¤dafl geliflmeler üzerine k›smen(orta düzeyde) e¤itim ihtiyac› içerisindedir-
ler. Bu bulgular, s›n›f ö¤retmenlerin alan ö¤retimi, program ve ça¤dafl geliflmeler do¤-
rultusunda e¤itim ihtiyac› içerisinde olmad›klar› ve kendilerini yeterli olarak alg›la-
d›klar›n› göstermesi bak›m›ndan manidard›r.

AAlltt  pprroobblleemm  33::  S›n›f ö¤retmenlerinin kendi ve meslektafllar›n›n yeterliklerini
alg›lama düzeyleri nedir?

Ö¤retmenlerin kendileri ve meslektafllar›n›n ö¤retmenlik yeterliklerini de¤er-
lendirmelerine iliflkin görüflleri tablo 4’te verilmifltir.

Tablo 4: Ö¤retmenlerin kendileri ve meslektafllar›n›n ö¤retmenlik yeterlikleri-
ni de¤erlendirmelerine iliflkin görüflleri

SS››nn››ff  ÖÖ¤¤rreettmmeennlleerriinniinn OOkkuull,,  MMeesslleekkttaaflfl  vvee  KKeennddii  MMeesslleekkii  YYeetteerrlliikklleerriinnii  AAllgg››llaammaallaarr›› u
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KKaatt››llmmaa  DDüüzzeeyyii

YYeetteerrlliikk BBooyyuuttllaarr›› FF %% FF %% FF %% FF %% FF %% XX ssss

SS››nn››ff  öö¤¤rreettmmeennlleerrii  flfluu  aannddaa kendi 
ö¤retim hizmetlerinin yeterlik 
düzeyini nas›l bulmaktad›r? 59 27 98 45 61 28 0 0 0 0 33,,9988 ,,7755

SS››nn››ff  öö¤¤rreettmmeennlleerrii  flfluu  aannddaa kendile-
rindeki mesleki heyecan ve dinamizm 
düzeylerini nas›l bulmaktad›r. 75 34 96 44 42 19 5 2 1 1 44,,0099 ,,8811

SS››nn››ff  öö¤¤rreettmmeennlleerrii  flfluu  aannkkii ö¤retim 
hizmetlerinin yeterlik düzeylerini 
mmeezzuunniiyyeett  ddöönneemmiinnddeekkii  ddüüzzeeyyllee--
rriinnee ggöörree nas›l bulmaktad›rlar? 71 32 107 49 28 13 8 4 5 2 44,,0055 ,,9900

SS››nn››ff  öö¤¤rreettmmeennlleerrii  flfluu  aannkkii mesleki 
heyecan ve dinamizm düzeylerini 
mmeezzuunniiyyeett  ddöönneemmiinnddeekkii  ddüüzzeeyyllee--
rriinnee ggöörree nas›l bulmaktad›rlar. 66 30 90 41 44 20 12 6 7 3 33,,8899 11,,0000

SS››nn››ff  öö¤¤rreettmmeennlleerrii  ookkuullllaarr››nnddaakkii  
ddii¤¤eerr  ss››nn››ff  öö¤¤rreettmmeennlleerriinn ö¤retim 
hizmetlerinin yeterlik düzeylerini 
nas›l bulmaktad›rlar? 34 16 90 41 72 33 13 6 10 5 33,,5577 ,,9966

SS››nn››ff  öö¤¤rreettmmeennlleerrii okullar›ndaki 
ddii¤¤eerr  ss››nn››ff  öö¤¤rreettmmeennlleerriinn mesleki 
heyecan ve dinamizm düzeylerini 
nas›l bulmaktad›rlar? 39 18 66 30 79 36 24 11 11 5 33,,4444 11,,0066

SS››nn››ff  öö¤¤rreettmmeennlleerrii  ookullar›ndaki ss››nn››ff  öö¤¤rreettmmeennlleerrii  ile bbrraannflfl((ddaall))  öö¤¤rreettmmeennlleerrii  aras›nda mesleki yeterlik
bak›m›ndan  ffaarrkkll››ll››kk  ggöörrmmeekkttee  mmiiddiirr??

S›n›f Ö¤retmenleri lehine FF  %%
farkl› bulma. 43 20 42 19 47 22 22 10 6 3 33,,5599 11,,1133

160/73

Branfl ö¤retmenleri lehine 
farkl› bulma. 59/27 11 5 25 11 19 9 5 2 3 1 33,,5577 11,,0022

SS››nn››ff  öö¤¤rreettmmeennlleerrii  ookullar›ndaki ss››nn››ff  öö¤¤rreettmmeennlleerrii  ile bbrraannflfl((ddaall))  öö¤¤rreettmmeennlleerrii  aras›nda mesleki heyecan
ve dinamizm bak›m›ndan ffaarrkkll››ll››kk  ggöörrmmeekkttee  mmiiddiirr??

S›n›f Ö¤retmenleri lehine  
farkl› bulma. 79 50 23 41 19 53 24 20 9 8 4 33,,6611 11,,1155

172/79

Branfl ö¤retmenleri lehine 
farkl› bulma. 21 11 5 14 7 15 7 5 2 2 1 33,,5577 11,,0099

47/21
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S›n›f ö¤retmenlerinin kendileri ve meslektafllar›n›n yeterliklerini alg›lama dü-
zeylerini oluflturan maddelere iliflkin tablo 4 bulgular›na göre;

S›n›f ö¤retmenleri, flu anda kendi ö¤retim hizmetlerinin yeterlik düzeylerini,
% 27’si tam, % 45’i yüksek, % 28’i de k›smen yeterli olarak görmektedirler. Bu mad-
deye iliflkin görüfller içerisinde, biraz ve az düzeylerinde görüfl bildirimi gözlenme-
mektedir. Bu maddeye iliflkin görüfllerin ortalamas›na göre, s›n›f ö¤retmenleri 3.98 or-
talama ile fluanda kendilerinin ö¤retim hizmetlerini yüksek düzeyde yeterli bulmak-
tad›rlar.

S›n›f ö¤retmenleri, flu anda kendilerindeki mesleki heyecan ve dinamizm dü-
zeylerini, % 32’si tam yeterli, % 49’u yüksek düzeyde yeterli, % 13’ü de k›smen yeter-
li olarak görmektedirler. Bu maddeye iliflkin görüfller içerisinde biraz ve az düzeyle-
rinde görüfl gözlenmemektedir. Bu maddeye iliflkin görüfllerin ortalamas›na göre, s›-
n›f ö¤retmenleri 4.09 ortalama ile, flu anda kendilerindeki mesleki heyecan ve dina-
mizm düzeylerini yüksek düzeyde bulmaktad›rlar 

S›n›f ö¤retmenleri, flu anki ö¤retim hizmetlerinin yeterlik düzeyinin mezuni-
yet dönemlerindeki düzeylerine göre, % 34’ ü tam, % 44’ ü yüksek düzeyde, % 19’ u
de k›smen yeterli olarak görmektedirler. Bu maddeye iliflkin görüfller içerisinde biraz
ve az düzeylerinde görüfl gözlenmemektedir. Bu maddeye iliflkin görüfllerin ortala-
mas›na göre, s›n›f ö¤retmenleri 4.05 ortalama ile, flu anki ö¤retim hizmetlerinin yeter-
lik düzeyini, mezuniyet dönemlerindeki düzeylerine göre, daha yüksek düzeyde ye-
terli bulmaktad›rlar 

S›n›f ö¤retmenleri, flu anki mesleki heyecan ve dinamizm düzeyinin mezuni-
yet dönemindeki düzeyine göre durumunu, % 30’u tam, % 41’i yüksek düzeyde, %
20’si k›smen, % 6’s› biraz, % 3’de az yeterli olarak görmektedirler. Bu maddeye iliflkin
görüfller içerisinde biraz ve az düzeylerinde görüfl gözlenmemektedir. Bu maddeye
iliflkin görüfllerin ortalamas›na göre, s›n›f ö¤retmenleri 3.89 ortalama ile, flu anki mes-
leki heyecan ve dinamizm düzeylerini, mezuniyet dönemindeki düzeylerine göre,
daha yüksek düzeyde görmektedirler.

S›n›f ö¤retmenlerinin, kendi mesleki yeterlikleri ile mesleki heyecan ve dina-
mizm düzeylerini, fluan ve mezuniyet durumlar›na göre yeterli bulma boyutlar›n›
oluflturan alt maddelere iliflkin görüflleri sonuçlar›na göre, halihaz›rdaki mesleki ye-
terlik, mesleki heyecan ve dinamizm düzeylerini, mezuniyet durumlar›ndaki düzey-
lerine göre daha yüksek yeterlik duygusu içerisinde olduklar› gözlenmektedir.

S›n›f ö¤retmenlerinin okullar›ndaki di¤er s›n›f ö¤retmenlerin ö¤retim hizmet-
lerinin yeterlik düzeylerini, % 16’s› tam, % 41’i yüksek düzeyde, % 33’ü k›smen % 6’s›
biraz, % 5’i de yetersiz olarak görmektedirler. Bu maddeye iliflkin görüfllerin ortala-
mas›na göre, s›n›f ö¤retmenleri 3.57 ortalama ile, okullar›ndaki di¤er s›n›f ö¤retmen-
lerin ö¤retim hizmetlerinin yeterlik düzeylerini, yüksek düzeyde yeterli görmektedir-
ler.

S›n›f ö¤retmenlerinin, okullar›ndaki di¤er s›n›f ö¤retmenlerin mesleki heyecan
ve dinamizm düzeylerini, % 18’si tam, % 30’u yüksek düzeyde, % 36’s› k›smen , % 11’i
biraz, % 5’i de yetersiz olarak görmektedirler. Bu maddeye iliflkin görüfllerin ortala-
mas›na göre, s›n›f ö¤retmenleri 3.44 ortalama ile, okullar›ndaki di¤er s›n›f ö¤retmen-
lerin mesleki heyecan ve dinamizm düzeylerini, yüksek düzeyde yeterli görmektedir-
ler.
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S›n›f ö¤retmenlerinin, okullar›ndaki s›n›f ö¤retmenleri ile branfl(dal) ö¤ret-
menleri aras›nda mesleki yeterlik bak›m›ndan farkl›l›k bulunup bulunmad›¤›na ilifl-
kin görüfllerine göre, % 73’nce s›n›f ö¤retmenleri lehine, % 27’since de branfl ö¤ret-
menleri lehine fark oldu¤u görüflünde olduklar› gözlenmektedir.

S›n›f ö¤retmenlerinin okullar›ndaki s›n›f ö¤retmenleri ile branfl(dal) ö¤retmen-
leri aras›nda mesleki heyecan ve dinamizm bak›m›ndan farkl›l›k bulunup bulunma-
d›¤›na iliflkin görüfllerine göre, % 79’unca s›n›f ö¤retmenleri lehine, % 21’ince de
branfl ö¤retmenleri lehine fark oldu¤u görüflünde olduklar› gözlenmektedir.

Bu bulgular, s›n›f ö¤retmenlerinin, hem mesleki yeterlikleri hem de mesleki
heyecan bak›m›ndan kendilerini branfl elemanlar›ndan daha yeterli bulduklar› duy-
gusunda olduklar›n› göstermektedir. Ayr›ca, bulgular, ilkö¤retim branfl ö¤retmenleri-
nin bu boyutuna dikkat çekmesi bak›m›ndan manidar olmakla birlikte, s›n›f ö¤ret-
menlerinin kendi meslektafl ve alanlar›n› savunma duygusunda olmalar›ndan da
kaynaklanm›fl olabilir.

AAlltt  pprroobblleemm  44. S›n›f ö¤retmenlerinin ö¤retmenlik niteliklerinin süreklili¤inin
sa¤lanmas›na iliflkin görüflleri nedir?

Ö¤retmenlerin mesleki yeterliklerinin süreklili¤inin güvencesine iliflkin gö-
rüfller tablo 5’te verilmifltir.

Tablo 5: Ö¤retmenlerin mesleki yeterliklerinin süreklili¤inin güvencesine ilifl-
kin görüfller

Tablo 5 bulgular›na göre, T.M.E.Sistemi içerisinde ö¤retmenlerin mesleki nite-
liklerinin süreklili¤inin güvencesi (kalite güvencesi) sa¤layacak kifli ya da kurumlar›n
kim olmas› gerekti¤ine iliflkin olarak, s›n›f ö¤retmenlerinin % 53’ü ö¤retmenin kendi-
sini, % 26’s› M.E.B. merkez ve taflra teflkilatlar›n›, % 18’i ö¤retim hizmeti sundu¤u ku-
rumlar›, % 4’ü de hizmet öncesi e¤itim alm›fl oldu¤u ö¤retim kurumlar› yönünde gö-
rüfl belirtmifllerdir. Buna göre, ö¤retmenlerin hizmet sürecinde ortaya ç›kacak olan
mesleki e¤itim ihtiyac› ve ö¤retim hizmetlerinin kalite güvencesi olarak yaklafl›k ya-
r› yar›ya hem kendilerini hem de hizmet verdikleri bakanl›k birimlerini sorumlu gör-
dükleri gözlenmektedir.

Hizmet sürecinde kendisini yenilememifl ve gerekli performans› tafl›mayan
ö¤retmenlerin sistem içerisinde ö¤retmen olarak kalmas›n› uygun bulunma düzeyine
iliflkin ö¤retmen görüflleri tablo 6’da verilmifltir.

SS››nn››ff  ÖÖ¤¤rreettmmeennlleerriinniinn OOkkuull,,  MMeesslleekkttaaflfl  vvee  KKeennddii  MMeesslleekkii  YYeetteerrlliikklleerriinnii  AAllgg››llaammaallaarr›› u
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T.M.E.Sistemi içerisinde ö¤retmenlerin
mesleki niteliklerinin süreklili¤inin gü-
vencesi (kalite güvencesi) kim/kurum ol-
mal›d›r?

ÖÖ¤¤rreettmmeenniinn MM..EE.. ÖÖ¤¤rreettiimm MMeezzuunn
kkeennddiissii BBaakkaannll››¤¤›› hhiizzmmeettiinnddee oolldduu¤¤uu

mmeerrkkeezz  vvee bbuulluunndduu¤¤uu öö¤¤rreettiimm
ttaaflflrraa ookkuull//kkuurruumm kkuurruummuu
tteeflflkkiillaatt››

F % F % F % F %

115 53 56 26 40 18 8 4



Tablo 6: Hizmet sürecinde kendisini yenilememifl ve gerekli performans› tafl›-
mayan ö¤retmenlerin sistem içerisinde ö¤retmen olarak kalmas›n› uygun bulunma
düzeyine iliflkin ö¤retmen görüflleri.

Tablo 6 bulgular›na göre, T.M.E.Sistemi içerisinde hizmet sürecinde kendisini
yenilememifl ve gerekli performans› tafl›mayan ö¤retmenlerin sistem içerisinde ö¤ret-
men olarak kalmas›n›n uygun bulunma düzeyi, % 37’since hiçbir zaman uygun gö-
rülmeyerek, sistem d›fl›na ç›kar›lmas› yönünde, % 10’nunca baflka yap›lacak bir fley
olmad›¤›ndan zorunlu olarak meslek içerisinde kalmas› yönünde, % 54’ünce de sis-
tem içerisinde ö¤retmenlik mesle¤i d›fl›nda baflka kadrolara geçiflinin sa¤lanmas› yö-
nünde görüfl bildirilmifltir. Genel olarak s›n›f ö¤retmenleri % 90 görüfl oran› ile sistem
içerisinde kendisini gelifltirmemifl ve gerekli performans› göstermedi¤ine inan›lan ö¤-
retmenlerin ö¤retmenlik mesle¤i d›fl›na ç›kar›lmas› görüflünde olduklar› gözlenmek-
tedir.

Yetersiz olarak tan›mlanan bir ö¤retmen taraf›ndan, kendi çocuklar› ya da çok
yak›n› bir çocu¤un bu ö¤retmence okutulmas›n› uygun bulup-bulmad›klar›na iliflkin
s›n›f ö¤retmenleri görüflleri tablo 7’de verilmifltir.

Tablo 7: Yetersiz bir ö¤retmence kendi çocu¤u ya da çok yak›n olan birinin
okutulmas›n›n uygun görülüp-görülmemesine iliflkin ö¤retmen görüflleri

Tablo 7 bulgular›na göre, T.M.E.Sistemi içerisinde hizmet sürecinde kendisini
yenilememifl ve gerekli performans› ttaaflfl››mmaadd››¤¤››nnaa inan›lan bir ö¤retmen hakk›nda, s›-
n›f ö¤retmenlerinin kendi çocuklar› ya da çok yak›n› birinin çocuklar›n›n bu ö¤ret-
men taraf›ndan okutulmas›n›n uygun görülüp-görülmesine, % 49’unca hiç bir zaman
uygun bulunmayaca¤›, % 16’s›nca eflitlikçi bir yaklafl›mla yaklafl›l›p uygun bulunaca-
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Hizmet sürecinde kendisini yenilememifl
ve gerekli performans› ttaaflfl››mmaadd››¤¤››nnaa ina-
n›lan ö¤retmenlerin sistem içerisinde ö¤-
retmen olarak kalmas›n›n uygun bulun-
ma düzeyi.

HHiiçç  bbiirr
zzaammaann  uuyygguunn
bbuullmmaamm  ((ssiiss--
tteemm  dd››››nnaa
çç››kkaarr››llmmaall››))..

F %

81 37

BBaaflflkkaa  nnee
yyaappaaccaakk  kkii
((zzoorruunnlluulluukk--
ttaann  uuyygguunn
bbuulluurruumm))..

F %

21 10

SSiisstteemm  iiççeerriissiinn--
ddee  öö¤¤rreettmmeennlliikk
vvee  ee¤¤iittiimm  yyöönneettii--
cciillii¤¤ii  dd››flfl››nnddaakkii
kkaaddrroollaarraa  ggeeçç--
mmeessii  ssaa¤¤llaannmmaall››..

F %

117 54

Hizmet sürecinde kendisini yeni-
lememifl ve gerekli performans›
ttaaflfl››mmaadd››¤¤››nnaa inan›lan bir ö¤ret-
men taraf›ndan, s›n›f ö¤retmenle-
rin kendi çocuklar› ya da çok ya-
k›n› olan birinin çocuklar›n›n bu
ö¤retmen taraf›ndan okutulmas›-
n›n uygun görülmesi.

HHiiççbbiirr
zzaammaann
uuyygguunn  

bbuullmmaamm

F %

107 49

UUyygguunn
bbuulluurruumm--II
(Eflitlikçi

bir
yaklafl›mla
yaklafl›r›m)

F %

35 16

UUyygguunn  
bbuulluurruumm--IIII

(Ö¤rencilerin
akademik vb.

geliflmelerinde
ö¤retmen fak-
törünü önemli
görmüyorum)

F %

25 11

ZZoorruunnlluu
oolldduu¤¤uummddaa

uuyygguunn
kkaarrflfl››llaarr››mm

(Fakat ö¤renciye
ek olarak destek
e¤itimi imkan-
lar› sa¤lar›m)

F %

52 24



¤›, % 11’inin ö¤rencilerin akademik vb. geliflmelerinde ö¤retmen faktörü önemli gö-
rülmedi¤i için uygun bulunaca¤›, % 24’ünün de zorunlu kal›nd›¤›nda uygun bulana-
ca¤› fakat ö¤renciye destek e¤itimi sa¤layaca¤› yönünde görüfl bildirilmifltir. Genel
olarak, zorunluluk hallerinde, s›n›f ö¤retmenlerin yaklafl›k % 51’inin sistem içerisin-
de kendisini gelifltirmemifl ve gerekli performans› göstermedi¤ine inan›lan meslek-
tafllar›na kendi ya da çok yak›n birinin çocu¤unu okutmas› yönünde görüflünde ol-
duklar› gözlenmektedir. Buna karfl›l›k s›n›f ö¤retmenlerinin di¤er % 49’unun ise sis-
tem içerisinde kendisini gelifltirmemifl ve gerekli performans› göstermedi¤ine inan›-
lan meslektafllar›na kendi ya da çok yak›n birinin çocu¤unu okutmas›na hiçbir zaman
uygun görmedikleri yönünde görüfl bildirmifllerdir.

AAlltt  pprroobblleemm  55:: T.M.E. Sistemi içerisinde s›n›f ö¤retmenlerinin mesleklerini ve
ilkö¤retim okullar›n› alg›lama düzeyleri nedir

T.M.E. Sistemi içerisinde s›n›f ö¤retmenlerinin mesleklerini ve ilkö¤retim
okullar›n› alg›lama düzeylerine iliflkin ö¤retmen görüflleri tablo 8’de verilmifltir.

Tablo 8: T.M.E. Sistemi içerisinde s›n›f ö¤retmenlerinin mesleklerini ve ilkö¤-
retim okullar›n› alg›lama düzeylerine iliflkin ö¤retmen görüflleri

T.M.E. Sistemi içerisinde s›n›f ö¤retmenlerinin mesleklerini ve ilkö¤retim
okullar›n› alg›lama düzeylerine iliflkin görüfllerine dayal› Tablo 8 bulgular›na göre, s›-
n›f ö¤retmenleri;
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T.M.E.Sistemi içerisinde 
okullar›n  mevcut yap›s› 
d›fl›nda fonksiyonlar 
üstlenmesi düflüncesine 36 14 24 11 80 37 32 15 47 22 33,,1144 11,,3333
kat›lma düzeyi (Çevrenin 
sosyal, kültürel, bofl zaman 
e¤itimi, halk e¤itimi vb. 
konularda)

Okullar›n/ö¤retmenlerin 
günlük mesai program›n›n, 
ö¤retmenlerin ö¤retime 
haz›rl›k, günlük ö¤retim 
etkinliklerini de¤erlendi-
rilmesi ve kültürel etkin- 10 5 22 10 83 38 38 17 66 30 33,,5588 11,,1155
liklerin gerçeklefltirilece¤i 
genifl zaman (tam gün) 
mesaisi olarak düzenlen-
mesi görüflüne kat›lma 
düzeyi. 
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T.M.E. Sistemi içerisinde okullar›n mevcut yap›s› d›fl›nda, çevrenin sosyal, kül-
türel, bofl zaman e¤itimi, halk e¤itimi vb. konularda fonksiyonlar üstlenmesi düflün-
cesine, % 22’si tam, % 15’i yüksek, % 37’si k›smen, % 11’i biraz, % 14’i de yetersiz ola-
rak kat›lmaktad›rlar. Bu maddeye iliflkin görüfllerin ortalamas›na (3.14) göre, s›n›f ö¤-
retmenleri, okullar›n mevcut yap›s›(fonksiyonlar›) d›fl›nda, çevrenin sosyal, kültürel,
bofl zaman e¤itimi, halk e¤itimi vb. konularda fonksiyonlar üstlenmesi görüflüne k›s-
men düzeyde kat›lmaktad›rlar.

T.M.E. Sistemi içerisinde Okullar›n/ö¤retmenlerin günlük mesai program›n›n,
ö¤retmenlerin ö¤retime haz›rl›k, günlük ö¤retim etkinliklerini de¤erlendirilmesi ve
kültürel etkinliklerin gerçeklefltirilece¤i genifl zaman (tam gün) mesaisi olarak düzen-
lenmesi görüflüne, s›n›f ö¤retmenlerinin, % 30’u tam , % 17’si yüksek düzeyde, % 38’i
k›smen, % 10’u biraz, % 5’i de yetersiz olarak kat›lmaktad›rlar. Bu maddeye iliflkin gö-
rüfllerin ortalamas›na (3.58) göre, s›n›f ö¤retmenlerinin okullar›n mevcut yap›s› d›fl›n-
da, çevrenin sosyal, kültürel, bofl zaman e¤itimi, halk e¤itimi vb. konularda fonksi-
yonlar üstlenmesi görüflüne yüksek düzeyde kat›lmaktad›rlar.

T.M.E. Sistemi içerisinde okullar›n kendine özgü bir vizyonu ve misyonu ol-
mas› iste¤ine,s›n›f ö¤retmenlerinin, % 58’i tam, % 30’u yüksek düzeyde, % 9’u k›s-
men, % 1’i biraz, % 1’i de yetersiz olarak kat›lmaktad›rlar. Bu maddeye iliflkin gö-
rüfllerin ortalamas›na (4.43) göre, s›n›f ö¤retmenleri, görev yapt›klar› okullar›n›n
kendine özgü bir vizyonu ve misyonu olmas› görüflüne tam düzeyde kat›lmaktad›r-
lar.

S›n›f ö¤retmenlerin ö¤retim y›l› içerisindeki bir günü “okul d›fl› zaman›n›” na-
s›l de¤erlendirdiklerine iliflkin görüflleri tablo 9’da verilmifltir.

Tablo 9: s›n›f ö¤retmenlerin ö¤retim y›l› içerisindeki bir günü “okul d›fl› zama-
n›n›” nas›l de¤erlendirdiklerine iliflkin görüflleri

Tablo 9 bulgular›na göre, s›n›f ö¤retmenlerinin ö¤retim y›l› içerisindeki günle-
rini “okul d›fl› zamanlar›n›” eenn  bbeelliirrggiinn  bbiirr  bbiiççiimmddee  nas›l de¤erlendirdiklerine iliflkin
olarak;s›n›f ö¤retmenlerinin, % 42’si aile iflleri ile meflgul olarak, % 9’u ek ekonomik
getiri için bahçe, hayvanc›l›k, ticaret, ek ders vb. ifllerde çal›flarak, % 21’i oyun, ziya-
retler, sohbet vb bofl zaman de¤erlendirme etkinlikleri ile, %11’i okul ve gönüllü ku-
rulufllarda kültürel, sosyal, sportif aktiviteler vb bofl zaman e¤itimi etkinlikleri ile, %
17’si de günde en az iki saat okul ö¤retimim için gerekli haz›rl›k ve araflt›rma etkin-
likleri ile de¤erlendirdikleri gözlenmektedir.
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Ö¤retmenler ö¤retim y›l› içerisindeki günlerini “Okul D›fl› Zamanlar›n›” 
eenn  bbeelliirrggiinn  bbiirr  bbiiççiimmddee  nas›l de¤erlendirmektedir? FF  %

Aile iflleri ile meflgul olarak 92 42

Ek ekonomik getiri için çal›flarak (Bahçe,Hayvanc›l›k,Ticaret,Ek ders vb.). 20 9

Bofl zaman de¤erlendirme etkinlikleri ile (Oyun,ziyaretler, sohbet vb.). 45 21

Bofl zaman e¤itimi etkinlikleri ile (Okul ve gönüllü kurulufllarda kültürel, 
sosyal, sportif aktiviteler vb.). 24 11

Okul ö¤retimim için gerekli haz›rl›k ve araflt›rma etkinlikleri ile(en az iki saat). 38 17



Tablo 9 bulgular›, s›n›f ö¤retmenlerin büyük ço¤unlu¤unun(% 72) okul d›fl› za-
manlar›n›, e¤itim ö¤retim etkinliklerini destekleyecek etkinliklerden çok, akademik
geliflmelerine katk›s› olmayacak olan etkinliklerle geçirdiklerini göstermektedir. Bu
bulgular, s›n›f ö¤retmenlerinin kendilerini gelifltirme ve okul d›fl› zaman› verimli kul-
lanma konusunda, pek duyarl› olmad›klar›n› ve zamanlar›n›n önemli bir k›sm›nda
mesleki geliflmelerine katk›s› olamayacak olan etkinlikler içerisinde olduklar›n› gös-
termesi bak›m›ndan manidard›r.

S›n›f ö¤retmenlerinin okullar›ndaki ö¤retim flekline iliflkin görüflleri tablo
10’da verilmifltir.

Tablo 10:.S›n›f ö¤retmenlerinin okullar›ndaki ö¤retim flekline iliflkin görüflleri

Tablo 10.bulgular›na göre, s›n›f ö¤retmenlerinin % 32’si ikili ö¤retimin, % 68’i
de normal ö¤retim uygulamas›n›n kendileri için daha cazip bir ö¤retim uygulamas›
oldu¤u görüflündedirler. 

S›n›f ö¤retmenlerinin görev yap›lan okulun mevcut yap›s› ile tan›mlanmas›na
iliflkin görüflleri tablo 11’de verilmifltir.

Tablo 11:.S›n›f ö¤retmenlerinin görev yap›lan okulun mevcut yap›s› ile tan›m-
lanmas›na iliflkin görüflleri

Tablo 11 bulgular›na göre, s›n›f ö¤retmenlerinin % 58’si okullar›n› sadece ö¤-
retim hizmeti sunan (dersliklerden ibaret) bir kurum olarak tan›mlarken, % 42’si de
bulundu¤u çevrenin bir e¤itim ve kültürel geliflme merkezi olarak tan›mlamaktad›r-
lar. Bu bulgular, s›n›f ö¤retmenlerinin ço¤unlu¤unca görev yapt›klar› ilkö¤retim okul-
lar›n› ö¤retim hizmeti veren bir kurum olarak tan›mlad›klar›n› ve bulunduklar› böl-
genin bir e¤itim ve kültür merkezî olamad›klar›n› göstermesi bak›m›ndan manidar-
d›r.

S›n›f ö¤retmenlerinin görevlendirme flartlar›na iliflkin görüflleri tablo 12’de ve-
rilmifltir. 
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Uygulanan ö¤retim fleklinin cazipli¤i FF %

Tam gün(Normal) ö¤retim 146 68

‹kili ö¤retim 73 32

Görev yap›lan okulun mevcut yap›s› ile tan›mlanmas› FF %    

Sadece ö¤retim hizmeti sunan (dersliklerden ibaret) bir kurum 128 58

Bulundu¤u çevrenin bir e¤itim ve kültürel geliflme merkezi 91 42



Tablo 12:.S›n›f ö¤retmenlerinin görevlendirme flartlar›na iliflkin görüflleri

T.M.E. Sistemi içerisinde s›n›f ö¤retmenlerinin görevlendirilme biçimine ilifl-
kin tablo 12. bulgular›na göre,;

S›n›f ö¤retmenleri, kendilerinin görev sürecindeki performanslar›n›n ve gö-
revlendirilme flartlar›n›n objektif olarak dikkate al›nd›¤› farkl› bir ücretlendirme, gö-
revlendirme ve terfi politikalar› uygulanmas›n› görüflüne, % 56’s› tam, % 24’ü yük-
sek düzeyde, % 13’ü k›smen, % 3’ü biraz, % 4’ü de yetersiz düzeyde kat›ld›klar› göz-
lenmektedir. Bu maddeye iliflkin görüfllerin ortalamas›na (4.23) göre, s›n›f ö¤retmen-
leri, ö¤retmenlerin performanslar›na ve görev flartlar›n›n özelli¤ine göre görevlendi-
rilme, ücretlendirme ve terfi uygulamas› yap›lmas› görüflüne tam olarak kat›lmakta-
d›rlar.

Bütün ö¤retmenlerin görevlendirilme flartlar› ve performanslar›n›n denk ka-
bul edildi¤i, mevcut uygulaman›n uygunlu¤unu onaylamaya iliflkin olarak, s›n›f ö¤-
retmenlerinin % 7’si tam, % 6’s› yüksek düzeyde, % 28’i k›smen, % 23’ü› biraz, % 44’ü
de yetersiz düzeyde kat›lmaktad›rlar. Bu maddeye iliflkin görüfllerin ortalamas›na gö-
re (1.27), s›n›f ö¤retmenleri, bütün ö¤retmenlerin görevlendirilme flartlar› ve perfor-
manslar›n›n denk kabul edildi¤i mevcut uygulaman›n uygunlu¤u görüflüne yetersiz
düzeyde kat›lmaktad›rlar. Bu bulgular, yürürlükteki ö¤retmen görevlendirme, ücret-
lendirme ve de¤erlendirme uygulamas›n›n, s›n›f ö¤retmenlerince onaylamad›¤›n›
göstermesi bak›m›ndan manidard›r.

SSoonnuuçç  vvee  TTaarrtt››flflmmaa

Araflt›rma bulgular›na dayal› olarak, s›n›f ö¤retmenlerinin okul, kendi ve mes-
lektafllar›n›n yeterliklerini alg›lamalar›na iliflkin olarak afla¤›daki bulgulara ulafl›lm›fl-
t›r.
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GGöörreevvlleennddiirriillmmee

FF %% FF %% FF %% FF %% FF %% XX ssss

Ö¤retmenlerin görev süre-
cindeki performanslar›n›n 
ve görevlendirilme flartla-
r›n›n objektif olarak dikkate
al›nd›¤› farkl› bir ücretlen-
dirme, görevlendirme ve 
terfi politikalar› uygulan-
mas› iste¤ine kat›lma. 9 4 7 3 29 13 53 24 121 56 44,,2233 11,,0066

Bütün ö¤retmenlerin görev-
lendirilme flartlar› ve per-
formanslar›n›n denk kabul 
edildi¤i mevcut uygulama-
n›n uygunlu¤unu onaylama. 97 44 29 23 63 28 14 6 16 7 22,,1199 11,,2277
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1. S›n›f ö¤retmenlerinin kendilerini gelifltirmelerinde bilgisayar teknolojisi ve
internetten yararlanma düzeyleri düflüktür. S›n›f ö¤retmenlerinin hem kendi mesleki
geliflimlerine katk›s› hem de ö¤retim sürecinde etkin kullan›m›na dönük olarak,okul-
lar ve ö¤retmenlerin iletiflim ve bilgisayar teknolojisi kazan›m ve kullan›m sürecine
M.E.Bakanl›¤›n›n var olan deste¤i etkin olarak devam etmelidir.

2. S›n›f ö¤retmenleri, ilkö¤retim program›nda bulunan dersler, ö¤retim prog-
ram› ve ö¤retme ö¤renme alan›ndaki ça¤dafl geliflmeler üzerine k›smen(orta düzey-
de) e¤itim ihtiyac› içerisindedirler. Bu bulgular Onural’›n (2006; 29-35), s›n›f ö¤retme-
ni adaylar›n›n ideal ö¤retmen niteliklerine iliflkin görüfllerini tespit etti¤i araflt›rma
bulgular›nda,ö¤retmenlerin alan bilgisi yeterli¤ine sahip olmalar›n›n birinci öncelik-
le tespit edilmifl olmas› bulgular› ile benzerlik göstermektedir.

3. S›n›f ö¤retmenleri hem mesleki yeterlik hem de mesleki heyecan ve dina-
mizm bak›m›ndan yüksek yeterlik duygusu içerisindedirler. Ancak, okullar›ndaki di-
¤er s›n›f ö¤retmenlerin ö¤retim hizmetlerinin yeterlik düzeylerini k›smen düzeyde
yeterli bulmaktad›rlar. Ayn› flekilde, s›n›f ö¤retmenleri hem ö¤retim hizmetlerinin ye-
terlik düzeyleri hem de mesleki heyecan ve dinamizm düzeyleri bak›m›ndan kendi-
lerini mezuniyet dönemlerindeki düzeylerine göre yüksek düzeyde yeterlikte bul-
maktad›rlar. Buna karfl›l›k, ö¤retmenlerinin okullar›ndaki di¤er s›n›f ö¤retmenlerin
mesleki heyecan ve dinamizm düzeylerini ise mezuniyet dönemlerine göre, k›smen
düzeyde yeterli bulmaktad›rlar. Sorunu tan›mlamada meslektafl tan›mlamas› alan› ta-
n›mlamada daha gerçekçi bir yöntem olabilir. Çünkü, ö¤retmenlerin meslektafllar›na
dönük alg›lar›, kendilerine dönük alg›lar›ndan daha gerçekçi ve duygusall›ktan-ko-
rumac›l›ktan uzak olabilece¤inden; bu araflt›rma bulgular›na göre, s›n›f ö¤retmenle-
rin mesleki yeterlik, mesleki heyecan ve dinamizm bak›m›ndan yoksunluklar› oldu-
¤u söylenebilir.

4. S›n›f ö¤retmenlerinin okullar›ndaki s›n›f ö¤retmenleri ile branfl(dal) ö¤ret-
menleri aras›nda, hem mesleki yeterlik bak›m›ndan hem de mesleki heyecan ve dina-
mizm bak›m›ndan, s›n›f ö¤retmenleri lehine yüksek düzeyde fark oldu¤u görüflünde-
dirler.

5. S›n›f ö¤retmenleri sistem içerisinde kendisini gelifltirmemifl ve gerekli perfor-
mans› göstermedi¤ine inan›lan ö¤retmenlerin ö¤retmenlik mesle¤i d›fl›na ç›kar›lmas›
görüflündedirler. Ancak, hizmet sürecinde kendisini yenilememifl ve gerekli perfor-
mans› tafl›mad›¤›na inan›lan bir ö¤retmen için, kendi ya da çok yak›n› birinin çocu¤u-
nun ö¤retmeni olmas› konusunda, s›n›f ö¤retmenlerinin yaklafl›k yar›s› kabulcü, yar›-
s› da hiçbir zaman uygun görmeyecekleri bir yaklafl›m içerisindedirler. Bu çeliflkili du-
rum, meslektafllar›n› koruma duygusunun bask›nl›¤›ndan kaynaklanm›fl olabilir.

6. S›n›f ö¤retmenlerinin, ö¤retmenlerin hizmet sürecinde ortaya ç›kacak olan
mesleki e¤itim ihtiyac› be hizmetlerinin kalite güvencesi olarak, yaklafl›k yar› yar›ya
hem kendilerini hem de hizmet verdikleri kurumu sorumlu görmektedirler. Fakat
araflt›rma bulgular›, s›n›f ö¤retmenlerinin büyük ço¤unlu¤unun, okul d›fl› zamanlar›-
n›, e¤itim ö¤retim etkinliklerini destekleyecek etkinliklerden çok, akademik geliflme-
lerine katk›s› olmayacak olan etkinliklerle geçirdiklerini göstermektedir. Bu bulgular,
s›n›f ö¤retmenlerinin, kendilerinin kalite güvencelerinin sorumlulu¤unu önemli ölçü-
de kendilerinde görmelerine karfl›n, okul d›fl› zamanlar›n›n büyük bir k›sm›nda, mes-
leki geliflmelerineye katk› sa¤lamayacak olan di¤er etkinliklere yer vermelerini gös-
termesi bak›m›ndan da bir çeliflkili durum oluflturmaktad›r.

7. S›n›f ö¤retmenleri okullar›n mevcut yap›s› d›fl›nda, çevrenin sosyal, kültü-
rel, bofl zaman e¤itimi, halk e¤itimi vb. konularda fonksiyonlar üstlenmesi düflünce-
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sine k›smen düzeyde kat›lmaktad›rlar. Bu da, onlar›n okullar›, sadece ö¤retim hizme-
ti sunan bir kurum olarak alg›lama düflüncesinde olduklar›n göstermesi bak›m›ndan
manidard›r.

8. S›n›f ö¤retmenleri, görev yapt›klar› okullar›n kendine özgü bir vizyonu ve
misyonu olmas› görüflüne tam düzeyde kat›lmaktad›rlar. Mevcut uygulama içerisin-
de okullar›n e¤itim politikalar›n›n belirlenmesinde en belirleyici faktörün merkezî
sistem oldu¤u dikkate al›nd›¤›nda, ö¤retmenlerin okullar›n kendilerine özgü, vizyon
ve misyon oluflturmalar›n›n güçlü¤ü ortaya ç›kacakt›r. Ancak, ö¤retmenlerin kendi
vizyonu ve misyonunu oluflturmufl okul tan›mlamas›, dikkatlerden kaçmamas› gere-
ken önemli bir bulgudur.

9. S›n›f ö¤retmenleri kendileri aç›s›ndan, okullar›nda normal ö¤retim uygula-
mas›n›, ikili ö¤retim uygulamas›na göre daha cazip bir uygulama olarak görmekte-
dirler.

10. S›n›f ö¤retmenleri, bütün ö¤retmenlerin denk kabul edildi¤i mevcut görev-
lendirilme ve de¤erlendirilme uygulamas›n› uygun görmemekte ve kendilerinin gö-
rev sürecindeki performanslar›n›n ve görevlendirilme flartlar›n›z›n objektif olarak
dikkate al›nd›¤› farkl› bir ücretlendirme, görevlendirme ve terfi politikalar› uygula-
mas› görüflünü tafl›maktad›rlar.

ÖÖnneerriilleerr

1. S›n›f ö¤retmenleri kendilerini gelifltirmelerinde bilgisayar teknolojisi ve in-
ternetten yararlanma düzeylerini art›rmaya dönük olarak; ö¤retmenlerin kendileri,
görev yap›lan kurumlar ve M.E.Bakanl›¤› taraf›ndan yayg›nlaflt›rma uygulamalar›
daha da kararl› olarak devam ettirilmelidir. Ö¤retmenlerin bilgisayar teknolojisine
hakim olmalar› ve bu teknolojiyi mesleki yaflant›lar›n›n vazgeçilmez bir parças› hali-
ne getirme konusunda ilgili her kesime sorumluluk düflmektedir.Bu konuda bu güne
kadar yap›lan uygulamalar ek olarak, teknoloji edinim ve kullan›m süreci ciddi eko-
nomik desteklerle teflvik edilmelidir. Özellikle, internet kullan›m› ve belirli bilgi ban-
kalar›na eriflme kolayl›klar›, ö¤retmenlere ciddi eriflim kolayl›klar› ve ekonomik ma-
liyet getirmeyecek biçimde gerekli teknoloji alt yap›s› oluflturulmal›d›r. 

2. S›n›f ö¤retmenlerinin alan uzmanl›¤› ve alan ö¤retimi konusunda ortaya ç›-
kan e¤itim ihtiyaçlar›; mesleki yay›nlar, iletiflim teknikleri, görev yap›lan kurum ve
M.E.Bakanl›¤› programlar› ile, ö¤retmenlerin sürekli geliflmelerini sa¤layacak yetifl-
tirme-gelifltirme f›rsatlar›na daha fazla önem verilmelidir.

3. Yap›lacak olan çok yönlü ve objektif de¤erlendirmelerle, sistem içerisinde
kendisini gelifltirmemifl, mesleki aç›dan gerekli performans› göstermeyen ve geliflme-
ye direnç ve kay›ts›zl›k konusunda ›srarc› oldu¤u tespit edilen ö¤retmenlerin ö¤ret-
menlik mesle¤i ile iliflkileri ciddi olarak gözden geçirilmelidir.

4. Okullar›n sahip olmas› gereken vizyon ve misyon konusunda ö¤retmenle-
rin bilinç düzeyleri art›r›lmal›d›r. 

5. Okul ve okul d›fl› zaman›n etkin kullan›m› konusunda ö¤retmenlerin bilinç
düzeyleri art›r›lmal› ve bu konuda geliflme göstermifl, yay›n yapama, proje gelifltirme
gibi ürünler vermifl ö¤retmenler için, özlük haklar› da dahil olmak üzere özendirici
uygulamalara yer verilmelidir.

6. Ö¤retmenlerin görev sürecindeki performanslar›n›n ve görevlendirilme
flartlar›n›n objektif olarak dikkate al›nd›¤›, ücret ve görevlendirme ile terfi politikala-
r› uygulamas›na geçilmelidir.
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PRIMARY SCHOOL TEACHERS’ PERCEPTION OF
SCHOOL, COLLEAGUE PROFICIENCY AND

SELF PROFICIENCY

Mehmet TAfiDEM‹R*

AAbbssrraacctt

This research focuses on primary school teachers’ level of perceiving
school, colleagues occupational proficiency as well as self occupational profici-
ency.

The sample of the research was composed of 219 primary school teac-
hers who were randomly chosen among the ones working in the schools of the
Ministry of education.

The data was obtained through the scale of primary school teaching and
teachers’ evaluation of the process of programming their teaching. The Cron-
bach Alpa internal consistency coefficient  for the scale was calculated as 0,82.
According to the research findings,

According to the findings obtained from the research, teachers’ level of
benefiting from computer technology and the internet to improve themselves is
low, and occupationally they need partial education. Apart from that, they con-
sider themselves to be highly adequate, yet their colleagues to be partly adequ-
ate with regard to occupational proficiency and enthusiasm.

The teachers in the research don’t rely on their colleagues who haven’t
made progress and who have no good performance within the system as educa-
tors; moreover, they maintain that they don’t think such colleagues should re-
main as teachers.

Even though they are for performing normal educational activities at
school, they usually spend time outside school doing activities that are not aca-
demic. Beside that, they are for the opinion that performance evaluation should
be made in establishing the personnel rights for teachers.

Primary school teachers perceive schools as institutions having a missi-
on and a vision, and serving to their environment in many ways.

KKeeyy  WWoorrddss: Primary school teachers, occupational proficiency, educati-
onal activities, level of perceiving school and colleagues

SS››nn››ff  ÖÖ¤¤rreettmmeennlleerriinniinn OOkkuull,,  MMeesslleekkttaaflfl  vvee  KKeennddii  MMeesslleekkii  YYeetteerrlliikklleerriinnii  AAllgg››llaammaallaarr›› u

u MMiillllîî  EE¤¤iittiimm u Say› 174  u Bahar/2007119922

* K›rflehir Ahi Evran University, Faculty of Education, Department of Educational Sciences



uMMiillllîî  EE¤¤iittiimm u Say› 174  u Bahar/2007 119933

‹LKÖ⁄RET‹M 6. 7. 8. SINIF Ö⁄RENC‹LER‹N‹N
BESLENME DAVRANIfiLARI VE SOSYAL

ONAYLANMA ‹STE⁄‹

Atefl BAYAZIT HAYTA*

Nevin fiANLIER**

ÖÖzzeett

Bu araflt›rma, ilkö¤retim 6., 7. ve 8. s›n›f ö¤rencilerinin beslenme davra-
n›fllar›n› ve sosyal onaylanma isteklerini belirlemek amac› ile Ankara Merkez ‹l-
çesinde bulunan ilkö¤retim okullar›nda planlanm›fl ve yürütülmüfltür. Çal›flma-
n›n örneklem grubunun %37.0’sini 6. s›n›f, %40.0’›n› 7. s›n›f  ve %23.0’ünü 8.s›-
n›f olmak üzere toplam 480 gönüllü ö¤renci oluflturmufltur. Ö¤rencilerin beslen-
me davran›fllar›n› ve sosyal onaylanma istek düzeylerini saptamak amac› ile
ÇSO (çocuklar›n sosyal onay iste¤i) ve ÇSYO (çocuklar›n yiyecekler için sosyal
onay iste¤i) ölçeklerinden yararlan›larak iki bilgi formu kullan›lm›flt›r. Ö¤renci-
lerin sosyal onaylanma iste¤i ölçe¤inde ve beslenme davran›fllar›n› ölçen ölçek-
te yer alan sorulara verdi¤i cevaplar›n s›n›flara göre anlaml› farkl›l›k olup olma-
d›¤›na karar vermek için varyans analizi yap›lm›flt›r. 

Araflt›mada sosyal onay iste¤i ölçe¤ine göre, ö¤rencilerin ço¤unlu¤u-
nun (%88.1) eflyalar›n› baflkalar› ile paylaflmaktan rahats›zl›k duymad›¤›, anne-
babas›n›n arkas›ndan konuflmad›¤› (%88.1), ihtiyac› olan insanlara yard›m etti-
¤i buna karfl›n hiç hofllanmad›k bir fley birisi taraf›ndan kendisine yap›ld›¤›nda
sinirlendikleri (%91.3), bazen küçük yalanlar söyledikleri (%87.5), sinirlendikle-
ri zaman ba¤›rd›klar› (%83.1) görülmüfltür.

Yiyecekler için haz›rlanm›fl olan  sosyal onay iste¤i ölçe¤ine göre, ö¤ren-
cilerin yar›dan fazlas›n›n her gün kahvalt› yapt›¤› (%69.4), tamam›na yak›n›n›n
yemeklerden önce ellerini y›kama davran›fl›n› sürekli hale getirdikleri (%85.0)
gibi olumlu davran›fllara sahip olduklar› bulunmufltur.

Ayr›ca çal›flma da, ö¤rencilerin ölçekteki baz› sorulara verdikleri cevap-
lar›n s›n›flara göre farkl›l›k gösterdi¤i de saptanm›flt›r (p<0.001) .

AAnnaahhttaarr  SSöözzccüükklleerr::    Beslenme,  okul ça¤› çocuklar›n›n beslenme davra-
n›fl› 

GGiirriiflfl

Ülkemizde ilkö¤retim Türk  E¤itim sisteminin temeli ve zorunlu bir e¤itim ka-
demesidir. Bu kademede verilecek e¤itim, kazand›r›lacak tutum ve davran›fllar ile s›-
n›rl› de¤ildir. Çocuk ilkö¤retim de ö¤rendikleri ile bir anne, baba, vatandafl, meslek
sahibi ve yetiflkin olmaktad›r. Dolay›s› ile ilkö¤retimde verilen e¤itimin de¤eri çok
önemlidir (Pekcan,1982; Wcefa,1990). 

* Uzm. Arfl. Gör.; Gazi Üni., E¤t. Bil. Enst., Aile Eko. ve Bes., E¤t. A.B.D
** Doç. Dr. ; Gazi Üni., Mesleki E¤t. Fak., Aile Eko. ve Bes., E¤t. A.B.D



E¤itim bireyin davran›fllar›nda kendi yaflant›s› yoluyla istendik davran›fllar›
meydana getirme süreci olarak ifade edilmektedir (Fidan,1986). Beslenme e¤itimi ise
örgün ve yayg›n e¤itim hizmetlerinin bir ö¤esi olarak ele al›nmal›d›r. Beslenme e¤iti-
min amac›, kaynaklar› en iyi flekilde kullanarak, beslenme ilkelerine uygun olarak  bi-
reylere bilgiler vererek do¤ru beslenme al›flkanl›klar› kazand›rmak, yanl›fl beslenme
al›flkanl›klar›n› ve uygulamalar›n› de¤ifltirip olumlu uygulamalar› yaflam biçimi hali-
ne dönüfltürülmesini sa¤lamakt›r. Çocuklar büyüdükçe sosyal çevreleri geliflmekte
okul dönemine girildi¤inde de di¤er insanlarla iletiflimleri de artarak, yiyecek seçim-
lerini ve tercihlerini kendileri yapar hale gelmektedirler. Bu dönemde edinilen beslen-
me al›flkanl›klar› çocu¤un gelecekteki yiyecek tercihlerini de belirleyece¤inden, do¤ru
beslenme ilkelerinin ö¤retilmesinin zorunlulu¤u ortaya ç›kmaktad›r (fiahingöz, 2002).

Sa¤l›kl› büyüme ve geliflmenin ön koflullar›ndan biri kuflkusuz besin çeflitlili¤i
sayesinde yeterli ve dengeli beslenmedir. Yaflam olaylar› ve büyümenin gerektirdi¤i
enerji ve besin ö¤eleri yeterli miktarda sa¤lanmad›¤›nda büyüme yavafllamakta, sa¤-
l›k bozukluklar› artmakta, çal›flanlar›n ve ö¤renme ça¤›nda olanlar›n verimlilikleri
azalmaktad›r. Ayr›ca ileriki yafllarda osteoporoz, obesite, kalp-damar hastal›klar›, hi-
pertansiyon, tip 1 diyabet vb. hastal›klara yakalanma riski artmaktad›r (Pollitt, 1984).

Beslenme sorunlar›n›n daha iyi anlafl›labilmesi ve giderilmesinde beslenme
e¤itimi, al›flkanl›klar› konusunda yap›lacak araflt›rmalar›n kuflkusuz önemli katk›s›
vard›r. 

KKuurraammssaall  TTeemmeelllleerr  vvee  LLiitteerraattüürr  TTaarraammaass››

Son çocukluk dönemi olarak adland›r›lan okul ça¤›nda k›zlarda  6-11 yafl, er-
keklerde 6-13 yafl aras›nda, y›lda boy uzunlu¤u 6 cm, vücut a¤›rl›¤› 3-3,5 kg artmak-
tad›r. Ergenlik ça¤› öncesinde normalde çocuklar yetiflkin boyunun %80’inine erifl-
mektedir. Bu nedenle okul öncesi döneminde oldu¤u kadar okul ça¤›ndaki çocu¤un-
da beslenmesine özen gösterilmelidir (Yard›mc›, 1992; Yavuzer, 1994) .

Nüfusun oldukça önemli bir k›sm›n› oluflturan okul ça¤› çocuklar›, sürekli büyü-
me ve geliflme sürecindedir ve besin gereksinimleri üç yönden yetiflkinlerden farkl›d›r;

• Tüm enerji ve besin ö¤elerinin karfl›lanmas› için çocuklar›n tüketmeleri ge-
reken besinlerin iyi kalitede ve yeterli miktarda olmas› önemlidir.

• Enerji harcamas› vücut ölçüsünün birimi bafl›na yetiflkinlerden oldukça
yüksektir.

• Yeni dokular›n yap›m› protein, mineral ve vitaminlere olan gereksinimi art-
t›rmaktad›r.

Okul ça¤›nda beslenmenin amac›, ö¤renme ça¤›nda olan çocu¤a, temel beslen-
me bilgilerini ve beslenme ile sa¤l›k aras›ndaki iliflkileri ö¤retmek, sa¤l›kl› kalabilmek
için yeterli ve dengeli beslenme al›flkanl›¤› kazand›rmakt›r. Bu dönemde yeterli ve
dengeli beslenme ve buna ba¤l› olarak da yeterli bir büyüme ve geliflmeyi sa¤lamak
temel ilkedir (Baysal, 2002). 

Artan enerji, protein ve di¤er besin ö¤eleri ihtiyac›n›n yeterli ve dengeli bir fle-
kilde karfl›lanmamas› büyüme ve geliflmeyi yavafllatmakta, büyümenin durmas›na
neden olmaktad›r. Ayr›ca baz› beslenme bozuklu¤u hastal›klar› oluflabilmekte, enfek-
siyonlara karfl› direnç azalmas› görülmektedir (Karaa¤ao¤lu, 1999). Okul ça¤› çocuk-
lar›nda yetersiz ve dengesiz beslenme sonucu çeflitli geliflim bozukluklar›, obesite,
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anemi, zeka gerili¤i, raflitizm, difl çürükleri vb. çeflitli sorunlar oluflabilmektedir
(Korkmaz ve ark, 2000).

Yap›lan bir çal›flmada da yanl›fl ve kötü beslenme al›flkanl›klar›n›n ö¤rencile-
rin dikkat sürelerini k›saltt›¤›, alg›lamalar›n› azaltt›¤›, ö¤renmelerinde güçlük çekme-
lerine neden oldu¤u dolay›s›yla okul baflar›lar›n›n olumsuz yönde etkilendi¤i saptan-
m›flt›r Genellikle yetersiz ve dengesiz beslenen çocuklarda okulda isteksizlik, yorgun-
luk, dikkatsizlik, kendini derse verememe gibi olumsuz davran›fllar görülebilmekte-
dir (Pekcan, 1982; Aktafl ve Hasipek, 2002).

‹lkokul ö¤renci ve ö¤retmenlerinin beslenme bilgi düzeyleriyle bunun uygu-
lama durumunu belirlemek amac›yla yap›lan baflka bir araflt›rmada; ö¤rencilerin bü-
yük bir k›sm›n›n harçl›klar›n› çikolata, meflrubat, bisküvi gibi yiyecekleri almak için
harcad›klar› saptanm›flt›r (Tekgül ve ark, 1986).

Okul çocuklar›n›n beslenme al›flkanl›klar›n›n, a¤›z difl sa¤l›¤›na etkisi olup ol-
mad›¤›n›n incelendi¤i bir baflka araflt›rma sonunda ise, flekerli besinleri ve özellikle
kolal› içecekleri tüketen çocuklarda difl çürü¤ünün görülme s›kl›¤› daha yüksek bu-
lunmufltur (Campus ve ark, 2001).

Ankara iline ba¤l› Kalecik ilçesi ve köylerindeki ilkokul çocuklar›n›n beslenme
durumlar›n›n belirlenmesine yönelik yap›lan bir araflt›rmada, sabah, ö¤le, akflam
ö¤ünlerini tüketen ö¤rencilerin oran›n›n % 90.0’›n üzerinde oldu¤u belirtilmektedir.
Hem ilçede hem de köyde sevilmeyen yemekler s›ralamas›nda ilk s›ray› sebze yemek-
lerinin ald›¤› belirtilmektedir (Bulut, 1995).

Annelerin ve k›zlar›n süt tüketim al›flkanl›klar›n›n incelendi¤i bir araflt›rmada,
annelerin süt içti¤i ailelerde k›zlar›n›n da süt içti¤i ve kalsiyum alman›n anne ve k›z-
lar›n birbirine paralellik gösterdi¤i bulunmufltur (Fisher ve  ark., 2001) .

Toplumun gelece¤ini oluflturacak çocuklar›n beslenme konusundaki eksiklik-
lerinin belirlenerek, bunlar›n verilecek beslenme e¤itimi ile düzeltilmesi gerekmekte-
dir. Sa¤l›kl› beslenme bilinci ise bireylere çocukluktan afl›lanmaya bafllanmal›d›r. Zira
yetersiz ve dengesiz beslenmeden en çok etkilenen gruplar›n bafl›nda çocuklar gel-
mektedir.Yetersiz ve dengesiz beslenmenin neden oldu¤u sorunlar göz önüne al›nd›-
¤›nda bu araflt›rman›n öneminin daha da artaca¤› düflünülmektedir. Bu sebeple arafl-
t›rma sonuçlar› çocuklara yönelik besin ve beslenme politikas› oluflturulmas›nda kul-
lan›ld›¤› takdirde , çocuklara do¤ru beslenme bilgi ve al›flkanl›klar› kazand›raca¤› ve
konu ile ilgili yap›lacak di¤er araflt›rmalara ›fl›k tutaca¤› düflünülmektedir.

AArraaflfltt››rrmmaa  YYöönntteemmii

Araflt›rman›n gerçekleflmesinde tutum ve davran›fllar› belirlenmeye çal›fl›lan
ö¤renciler, bilgilerin toplanma flekli ve sonuçlar›n ne flekilde de¤erlendirildi¤i afla¤›-
da sunulmufltur.

ÖÖrrnneekklleemm

Araflt›rman›n örneklem grubunun  %37.0’sini , 6. s›n›f, % 40.0’n› 7. s›n›f,
%23.0’nü 8. s›n›f olmak üzere toplam 480 gönüllü ö¤renci  oluflturmaktad›r.

VVeerrii  TTooppllaammaa

Araflt›rma verileri, örneklem grubunu oluflturan ö¤rencilerin beslenme davra-
n›fllar› ile ilgili sorular ile sosyal onaylama iste¤i ölçe¤i (ÇSO) ve çocuklar›n yiyecek
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için sosyal onaylama iste¤i (ÇYSO) ölçe¤inden oluflan iki farkl› bilgi formunun uygu-
lanmas› ile elde edilmifltir.

VVeerriilleerriinn  DDee¤¤eerrlleennddiirriillmmeessii

Sosyal onaylanma iste¤i, be¤enilen ancak yayg›n olmayan günlük davran›flla-
r› veya arzulanmayan ancak yayg›n davran›fllar› tan›mlayan 46 maddeden oluflan
sosyal onaylanma iste¤i ölçe¤i ve 14 maddeden oluflan çocuklar›n yiyecekler için sos-
yal onay iste¤i (ÇYSO) Crowne, Marlowe (1960) ve Crandall ve ark (1965) taraf›ndan
haz›rlanan Baxter ve ark (2004) taraf›ndan gelifltirilen ölçekler  ile ölçülmüfltür (Bax-
ter ve ark,2004).ÇSO ölçe¤inin olas› puanlar› 0 ile 46 aras›nda, ÇYSO ölçe¤inin olas›
de¤erleri 0 ile 14 aras›nda de¤iflmektedir. Kullan›lan her ölçe¤in yönetimi için içsel tu-
tarl›l›k Cronbach α taraf›ndan de¤erlendirilirken, test tekrar› ve test güvenirlili¤i Per-
son’›n korelasyon iflbirli¤i ile de¤erlendirilmifltir. ÇSO ölçe¤inin cronbach α de¤eri
.88, ÇYSO ölçe¤i için ise .93’tür. Test tekrar test güvenirlili¤i ise .79’dur. Türk ö¤renci-
ler için denenen bu çal›flma da ise, ÇSO ölçe¤inin Cronbach α de¤eri .86, ÇYSO ölçe-
¤i için .90 ve güvenirlili¤i .76’d›r. 

Bilgi formunun uygulanmas›yla elde edilen veriler SPSS 11.5 paket progra-
m›nda de¤erlendirilmifl, say› ve yüzdeler al›narak sonuçlar tablolaflt›r›lm›fl ve uygun
istatistikler yap›lm›flt›r..

BBuullgguullaarr    vvee  TTaarrtt››flflmmaa    

Araflt›rma kapsam›nda  %37.0’si 6.s›n›f, % 40.0’› 7.s›n›f ve  % 23.0’ü de 8.s›n›f
olan ö¤rencilerin sosyal onaylanma iste¤i düzeyleri ile ilgili sorulara verdikleri cevap-
lar›n da¤›l›m› Tablo 1’de gösterilmifltir.

TTaabblloo  11..  Ö¤rencilerin sosyal onaylanma iste¤i düzeyleri ile ilgili sorulara ver-
dikleri cevaplar›n da¤›l›mlar› (n = 480)

‹‹llkköö¤¤rreettiimm  66..  77..  88..  SS››nn››ff  ÖÖ¤¤rreenncciilleerriinniinn BBeesslleennmmee  DDaavvrraann››flflllaarr››  vvee  SSoossyyaall OOnnaayyllaannmmaa  ‹‹ssttee¤¤ii u

u MMiillllîî  EE¤¤iittiimm u Say› 174  u Bahar/2007119966

Bireylerin sosyal onaylanma iste¤i ile ilgili sorular Yapar Yapmaz

n % n %

Okula gitmek yada akflam yeme¤i yapmak gibi bir ifl yaparken 
yar›s›nda durmak zorunda kal›rsan›z sinirlenir misiniz? 294 61,2 186 38,8

Eflyalar›n›z› arkadafllar›n›zla paylaflmak sizi rahats›z eder mi? 57 11,9 423 88,1

Bir partide her zaman e¤leniyor musunuz? 216 45,0 264 55,0

Kendinizden büyük birine her zaman nazik davran›r m›s›n›z? 378 78,8 102 21,2

Bazen küçük yalanlar söyler misiniz? 420 87,5 60 12,5

Sizden küçük k›zlara yada erkeklere vurur musunuz? 138 28,8 342 71,2

Anne baban›z›n arkas›ndan konuflup, taklitlerini yapar m›s›n›z? 57 11,9 423 88,1

Hata yapt›¤›n›z zaman her zaman kabul eder misiniz? 282 58,8 198 41,2

Anne baban›z›n her zaman do¤ru karar verdi¤ini düflünür 
müsünüz? (Örn:Her zaman do¤ru seçimler yaparlar m›?) 282 58,8 198 41,2

Hiç biriyle kaba konuflmay› istedi¤iniz oldu mu? 264 55,0 216 45,0

Hiç bir fleyleri k›rmak yada f›rlatmak istedi¤iniz oldu mu? 294 61,3 186 38,7

Hiç sizin yapt›¤›n›z bir hata yüzünden baflkas›n›n suçlanmas›na 
göz yumdu¤unuz oldu mu? 132 27,5 348 72,5

Her zaman giysilerinizi temiz tutmaya ve odan›z›n düzenli 
olmas›na dikkat eder misiniz? 384 80,0 96 20,0
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Sinirlendi¤inizde ba¤›r›r m›s›n›z? 399 83,1 81 16,9

Bazen hasta olmasan›z da okula gitmeyip evde kalmak istedi¤iniz 
olur mu? 219 45,6 261 54,4

Bazen, anne ve baban›z›n sizi bu kadar yak›ndan takip etmelerini 
istedi¤iniz olur mu? 228 47,5 252 52,5

Her zaman yard›ma ihtiyac› olan insanlara yard›m eder misiniz? 405 84,4 75 15,6

Bazen annenizin yapman›z› istemedi¤i bir fleye izin vermesi için 
annenizle tart›flt›¤›n›z olur mu? 318 66,3 162 33,7

Kimi zaman baz› insanlar›n kötü hissetmesini sa¤layacak fleyler 
söyler misiniz? 168 35,0 312 65,0

Ö¤retmeninizin her fley hakk›nda sizden daha fazla bilgisi 
oldu¤unu düflünür müsünüz? 351 73,1 129 26,9

Çok iyi olmayan insanlara bile her zaman nazik misinizdir? 237 49,4 243 50,6

Bazen yapmaman›z gerekti¤i söylenen fleyleri yapar m›s›n›z? 297 61,9 183 38,1

Hiç sinirlenir misiniz? 432 90,0 48 10,0

Bazen sadece arkadafl›n›z›n do¤ru oldu¤u için baz› fleylere sahip 
olmak ister misiniz? 207 43,1 273 56,9

Her zaman anne baban›z› dinler misiniz? 297 61,9 183 38,1

Hiç “lütfen” ya da “teflekkürler” demeyi unutur musunuz? 177 36,9 303 63,1

Hiç okula gitmek yerine oyun oynamay› istedi¤iniz olur mu? 195 40,6 285 59,4

Yemeklerden önce her zaman ellerinizi y›kar m›s›n›z? 378 78,8 102 21,2

Yard›m›n›za ihtiyaçlar› oldu¤unu bildi¤iniz halde anne baban›za 
yard›m etmekten hofllanmad›¤›n›z oldu mu? 216 45,0 264 55,0

Arkadafl edinmekte zorland›¤›n›z oldu mu? 168 35,0 312 65,0

Hiç bir kural› çi¤nedi¤iniz oldu mu? 303 50,0 303 50,0

Bazen birisi size hiç hofllanmad›¤›n›z bir fleyi yapt›¤›nda sinirlenir 
misiniz? 438 91,3 42 8,7

Bazen yolunuzdan al›konuldu¤unuzda sinirlenir misiniz? 396 82,5 84 17,5

Yaral› hayvanlara her zaman yard›m eder misiniz? 378 78,8 102 21,2

Bazen anne baban›z›n yafl›n›z küçük oldu¤u için yapmaman›z 
gerekti¤ini düflündü¤ü fleyleri yapmak istedi¤iniz  oldu mu?              258 53,8 222 46,2

Bazen insanlarla dalga geçmek istedi¤iniz olur mu? 216 45,0 264 55,0

Baz› fleyleri izinsiz olarak ödünç ald›¤›n›z oldu mu? 147 30,6 333 69,4

Bir fley üzerinde çal›fl›rken rahats›z edildi¤inizde deliye döner 
misiniz? 399 83,1 81 16,9

Di¤er insanlarla ifl birli¤i yapmaktan her zaman memnun olur 
musunuz? 333 69,4 147 30,6

En iyi arkadafl›n›z yapmas›n› istemedi¤iniz bir fley yapt›¤›nda 
sinirlenir misiniz? 336 70,0 144 30,0

Di¤er çocuklar›n söylediklerinizi daha çok dikkate almalar›n› 
istedi¤iniz oldu mu? 327 68,1 153 31,9

Her zaman do¤ru fleyler yapar m›s›n›z? 192 40,0 288 60,0

Anne baban›z›n söylediklerini yapmak istemedi¤iniz zamanlar
var m›? 378 78,8 102 21,2

Biri için bir fley yapman›z›n baflka biri taraf›ndan istenmesinin 
hoflunuza gitmedi¤i olur mu? 276 57,5 204 42,5

‹nsanlar bir fley yapmalar›n› iste¤inizde yapmad›klar› halde 
deliye döner misiniz? 318 66,3 162 33,7



Tablo1 incelendi¤inde, bireylerin büyük bir ço¤unlu¤unun eflyalar›n› arkadafl-
lar›yla paylaflmaktan rahats›zl›k duymad›¤› (%88.1), kendisinden büyük bir birisine
her zaman nazik davrand›¤› (%78.8), anne-babas›n›n arkas›ndan konuflmad›¤›
(%88.1), giysilerini temiz tutmaya dikkat etti¤i (%80.0) ve her zaman yard›ma ihtiya-
c› olan insanlara yard›m etti¤i (%84.4) anlafl›lmaktad›r. Bu durum, ö¤rencilerin yar-
d›msever, nazik, temizli¤e önem veren ve anne-babalar›na sayg› duyan bireyler olma-
s›na dolay›s›yla iyi bir aile görgüsü  ve terbiyesi alm›fl olmalar›na ba¤lanabilir. Ayr›ca
bireylerin ço¤unlu¤unun bazen küçük yalanlar söyledi¤i (%87.5), sinirlendi¤i (%90.0)
ve sinirlendi¤inde ba¤›rd›¤› (%83.1), hiç hofllan›lmayan bir fley birisi taraf›ndan ken-
disine yap›ld›¤›nda sinirlendi¤i (%91.3) ve bir fley üzerinde çal›fl›rken rahats›z edil-
mekten hofllanmad›¤› (%83.1) sonuçlar› ortaya ç›kmaktad›r. Bireylerin bazen yalan
söylemesi, arkadafl çevresinden ya da bireylerin bazen do¤ru davran›fllar göstereme-
mesi sonucunda bunlar› gizleme düflüncesinden kaynaklan›yor olabilir. Hofllanma-
d›klar› davran›fllarla karfl›laflt›klar›nda ise olumsuz tepki vermeleri,  bireylerde bafl-
kalar›na da kendilerinin onaylamad›klar› davran›fllar› göstermeme bilincinin geliflti-
¤inin bir göstergesi olarak kabul edilebilir. Örneklemdeki çocuklar›n,  çal›fl›rken ra-
hats›z edilmekten hofllanmamas› da dikkatlerini toplama çabalar›na önem verdikleri-
ni düflündürmektedir.

Ö¤rencilerin beslenme davran›fllar›na iliflkin sorulara verilen cevaplar›n da¤›-
l›m› Tablo 2’de sunulmufltur.

TTaabblloo  22..  Ö¤rencilerin beslenme davran›fllar› ile ilgili sorulara verdikleri cevap-
lar›n da¤›l›mlar› (n = 480) 

Tablo 2 incelendi¤inde bireylerin yar›dan fazlas›n›n her gün kahvalt› yapt›¤›
görülmektedir. Örneklemdeki bireylerin ço¤unlu¤unun kahvalt› yapma al›flkanl›¤›n›
kazanm›fl olmas›, okulda ya da dershanede derslerini dikkatli dinleyebilmesini ve an-
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Bireylerin sosyal onaylanma iste¤i ile ilgili sorular Yapar Yapmaz

n % n %

Genellikle süt  içer misiniz? 282 58,8 198 41,2

Genelde her gün kahvalt› eder misiniz? 333 69,4 147 30,6

S›k s›k fleker yer misiniz? 240 50,0 240 50,0

Yemek yerken ya da at›flt›r›rken s›k s›k televizyon seyreder ya da 

kitap okur musunuz? 345 71,9 135 28,1

Her zaman yemeklerden önce ellerinizi y›kar m›s›n›z? 408 85,0 72 15,0

Genellikle sebzelerinizin hepsini yer misiniz? 267 50,0 267 50,0

Genellikle meflrubat ya da soda içer misiniz? 288 60,0 192 40,0

Genellikle yemeklerinizi aceleyle mi yersiniz? 129 26,9 351 73,1

Yemek masas› bafl›ndaki davran›fllar›n›z evde de okulda ya da 

restorandaki kadar iyi midir? 360 75,0 120 25,0

Genellikle Fast-food mu yersiniz? 219 45,6 261 54,4

Genellikle at›flt›r›r m›s›n›z, çok mu yersiniz? 237 49,4 243 50,6

Her zaman her yemekten sonra difllerinizi f›rçalar m›s›n›z? 249 51,9 231 48,1

Her zaman aç olmasan›z da taba¤›n›zdaki her fleyi yer misiniz? 216 45,0 264 55,0

Genellikle cips yer misiniz? 378 78,8 102 21,2



lama kapasitesini olumlu ölçüde etkileyecektir. Bireylerin tamam›na yak›n bir k›sm›-
n›n  yemeklerden önce ellerini y›kama davran›fl›n› sürekli hale getirmeleri de hijyen
bak›m›ndan son derece önemli ve sa¤l›kl› bir davran›flt›r. Fast-food türü yiyeceklerin
tüketilmesinde ise kat›l›mc›lar›n bu tür yiyecekleri be¤enerek tüketmesinden kaynak-
lanabilir.

Bu olumlu davran›fllar›n yan› s›ra bireylerin ço¤unlu¤unun genellikle cips ye-
di¤i ve de yemek yerken televizyon seyretti¤i ya da kitap okudu¤u anlafl›lmaktad›r
(Tablo 2). Bireylerin cips gibi ya¤l› yiyecekleri tüketmesi ve bir fleyler yerken televiz-
yon seyretmesi ya da kitap okumas› onlara düzensiz beslenme sonucunda gereksiz
vücut a¤›rl›¤›na neden olabilir. Bu yüzden, bireylerin bu tür yiyecekleri  de¤il kendi-
lerine yararl› olacak besinleri tüketmesi sa¤l›klar› bak›m›ndan son derece önemlidir.

Y›lmaz (2002)’›n 570 ö¤renci üzerinde yapt›¤› bir çal›flmada ö¤rencilerin
%55.6’s›n›n ö¤ün atlad›¤›, en çok atlanan ö¤ünün sabah kahvalt›s› oldu¤u ve
%74.4’ünün kahvalt› yapmad›klar› için performanslar›n›n azald›¤›, yorgunluk, hal-
sizlik, açl›k hissi, dikkat azalmas›, bafl a¤r›s› vb. belirtilerin görüldü¤ünü tespit etmifl-
tir. Önay (2002), yafllar› 14-15 aras› de¤iflen 355 ö¤rencinin %72.9’unun sabah kahval-
t›s›n› atlad›¤›n› bildirmifltir. Yap›lan baflka bir çal›flma da ise, ö¤rencilerin %52.8’inin
her gün sabah kahvalt›s› yapt›¤› ve %72.0’sinin sabah kahvalt›s›nda çay içti¤i saptan-
m›flt›r (Piyal ve Dikmen,2006).Yap›lan di¤er çal›flmalarda da kahvalt› yapman›n ço-
cuklar›n dikkat ve konsantrasyonunu olumlu etkiledi¤i, biliflsel test puanlar›n› yük-
seltti¤i tesbit edilmifltir (Grantham ve ark.1998; Pollitt, Cueto ve Jacoby,1998). 

Günümüzde maalesef çocuklar günlerinin büyük bir k›sm›n› evden uzakta
(okulda, kurs, kulüp vb) yerlerde geçirmektedirler. Bu nedenle ö¤ün atlamakta, ö¤ün
aralar›nda abur cubur yemek gibi yanl›fl al›flkanl›klar gelifltirebilmektedirler (Kutluay
veÇakmak,2001). Aile ve okulda çocuklar besin gereksinimlerinin bir k›sm›n› kolal›
içecekler, kurabiye, pasta, fast food vb. besinleri yemek ve içmeye meyillidirler (Bay-
sal,2002).

Ö¤rencilerin sosyal onaylanma ve beslenme davran›fllar› ölçe¤ine verdikleri
cevaplar›n s›n›flara göre önemlili¤i Tablo 3’te sunulmufltur.

TTaabblloo  33.. Ö¤rencilerin sosyal onaylanma ve beslenme davran›fllar› ölçe¤ine
verdi¤i cevaplar›n s›n›flar›na göre farkl›l›klar› (n = 480)

u AAtteeflfl  BBaayyaazz››tt  HHaayyttaa  //  NNeevviinn fifiaannll››eerr

uMMiillllîî  EE¤¤iittiimm u Say› 174  u Bahar/2007 119999

VVaarryyaannss››nn KKaarreelleerr KKaarreelleerr ssdd FF pp FFaarrkk
KKaayynnaa¤¤›› TTooppllaamm›› OOrrttaallaammaass››

Gruplar aras› 4,306 2,153 2 22,361 ,000 6-7, 6-8, 

Gruplar içi 45,925 9,628 477 7-8

Toplam 50,231 479

Gruplar aras› 10,883 5,442 2 24,052 ,000 6-7, 6-8, 

Gruplar içi 107,917 ,226 477 7-8

Toplam 118,800 479

Gruplar aras› 5,261 2,630 2 17,538 ,000 6-7, 6-8, 

Gruplar içi 71,539 ,150 477

Toplam 76,800 479

8.Anne baban›z›n 
arkas›ndan konuflup, 
taklitlerini yapar 
m›s›n›z?

11.Hiç biriyle kaba
konuflmay› istedi¤i-
niz oldu mu?

14.Her zaman giysile-
rinizi temiz tutmaya
ve odan›z›n düzenli
olmas›na dikkat eder
misiniz?



P<0.001         

Tablo 3’te yer alan 8., 11., ve 14. soruya, 7.s›n›fta okuyan ö¤rencilerin verdi¤i
cevaplar›n, 6. ve 8. s›n›fta okuyan ö¤rencilere göre anlaml› farkl›l›k gösterdi¤i tesbit
edilmifltir (p<0.001). Yedinci s›n›ftaki ö¤rencilerin ergenlik ça¤›na henüz girmifl olma-
lar› ve dolay›s›yla bedenlerindeki hormonal de¤ifliklikler nedeniyle bu dönemde ar-
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Gruplar aras› 7,676 3,838 2 16,432 ,000 6-7, 6-8, 

Gruplar içi 111,405 ,234 477 7-8

Toplam 119,081 479

Gruplar aras› 5,433 2,716 2 12,020 ,000 6-7, 7-8

Gruplar içi 107,799 ,226 477

Toplam 113,231 479

Gruplar aras› 6,280 3,140 2 13,440 ,000 6-7, 6-8

Gruplar içi 111,451 ,234 477

Toplam 117,731 479

Gruplar aras› 6,422 3,211 2 14,339 ,000 6-7, 7-8

Gruplar içi 106,810 ,224 477

Toplam 113,231 479

Gruplar aras› 7,112 3,556 2 15,609 ,000 6-7, 7-8

Gruplar içi 108,669 ,228 477

Toplam 115,781 479

Gruplar aras› 10,906 5,453 2 24,107 ,000 6-7, 6-8

Gruplar içi 107,894 ,226 477

Toplam 118,800 479

Gruplar aras› 4,583 2,292 2 11,223 ,000 6-7, 7-8

Gruplar içi 97,398 ,204 477

Toplam 101,981 479

Gruplar aras› 8,177 4,089 2 22,637 ,000 6-7, 6-8, 

Gruplar içi 86,154 ,181 477 7-8,

Toplam 94,331 479

Gruplar aras› 6,524 3,262 2 18,640 ,000 6-7, 7-8

Gruplar içi 83,476 ,175 477

Toplam 90,000 479

Gruplar aras› 9,635 4,817 2 20,824 ,000 6-8, 7-8

Gruplar içi 110,347 ,231 477

Toplam 119,981 479

16.Bazen hasta olma-
san›z da okula gitme-
yip evde kalmak iste-
di¤iniz olur mu ?

23.Bazen yapmama-
n›z gerekti¤i söyle-
nen fleyleri yapar m›-
s›n›z?

25.Bazen sadece ar-
kadafl›n›z›n do¤ru ol-
du¤u için baz› fleylere
sahip olmak ister mi-
siniz?

26.Her zaman anne
baban›z› dinler misi-
niz?

28.Hiç okula gitmek
yerine oyun oynama-
y› istedi¤iniz olur
mu?

37.Bazen insanlarla
dalga geçmek istedi-
¤iniz olur mu?

38.Baz› fleyleri izinsiz
olarak ödünç ald›¤›-
n›z oldu mu?

8.Genellikle yemekle-
rinizi aceleyle mi yer-
siniz?

9.Yemek masas› ba-
fl›ndaki davran›fllar›-
n›z evde de okulda
ya da restorandaki
kadar iyi midir?

11.Genellikle at›flt›r›r
m›s›n›z, çok mu yer-
siniz?



tan be¤enilme iste¤i, onlar›n giysi ve elbiselerine verdikleri önemi ve çevrelerindeki
insanlarla konuflurken nazik olmalar›n› aç›klayabilir. Bireylerin sosyal onay düzeyini
ölçen 16., 23., 25., 26. ve 28. sorulara verilen cevaplar›n  ise 6. ve 7. s›n›f aras›nda an-
laml› farkl›l›k gösterdi¤i görülmektedir. 6. s›n›f ö¤rencilerinin ilkö¤retimin 5.s›n›f›n-
dan sonra ortaokula adapte olmas›nda geçici güçlükler yaflayabilece¤i düflüncesine
dayan›larak,  oyunu okula tercih etmesi ve buna ba¤l› olarak hasta olmad›¤› halde
okula gitmek istememesi söz konusu olabilir. 7. s›n›flar ise az önce de¤inildi¤i gibi er-
genlik dönemindeki be¤enilme iste¤inden kaynaklanan nedenlerle, sadece arkadafl›n
sahip oldu¤u bir fleye sahip olma arzusu duyabilirler. Yine bu döneme özgü rahat ve
kendi bafl›na hareket etme davran›fl›ndan dolay› anne-babay› dinleme ve yap›lmama-
s› gerekti¤i fleyleri yapma  konusunda 6. s›n›flardan ayr›ld›klar› düflünülmektedir.

Bireylerden 6. s›n›fta olanlar›n  37 . soruya verdikleri cevaplar 7. ve 8. s›n›fta
olanlara göre anlaml› farkl›l›k göstermifltir. Bu durumun, 6. s›n›f ö¤rencilerinin oyun
oynama ve e¤lenme davran›fllar›n› sürdürme isteklerinden kaynakland›¤› düflünül-
mektedir. Bireylerin 38. soruya verdikleri cevaplarda,  6. ve 7. s›n›flar aras›nda anlam-
l› farkl›l›k oldu¤u anlafl›lmaktad›r (p<0.001). Bunun nedeni olarak 7. s›n›flar›n içinde
bulunduklar› dönemden dolay›  6. s›n›flara göre daha rahat davran›fllar sergileyebile-
ce¤i gösterebilir.

Bireylerin beslenme davran›fllar›n› belirlemek amac›yla uygulanan ölçekte,
8.soruya verilen cevaplar›n 6. ve 8. s›n›flar aras›nda anlaml› bir farkl›l›k gösterdi¤i an-
lafl›lmaktad›r. Bu durum, 8. s›n›flar›n vaktinin çok k›s›tl› olmas› nedeniyle yemek yer-
ken de bir an önce ders çal›flmak için  h›zl› hareket etmek isteyebilecekleriyle aç›kla-
nabilir. Örneklemdeki bireylerin 9. soruya verdikleri cevaplar›n 6. ve 7. s›n›flar aras›n-
da anlaml› farkl›l›k oldu¤u görülmüfltür. Bu durum 7. s›n›f ö¤rencilerinin  6.s›n›flara
göre daha fazla ilgi görme ve dikkati çekme (be¤enilme) ihtiyac›na ba¤lanabilir.

Araflt›rma kapsam›ndaki bireylerden 8. s›n›ftaki ö¤rencilerin 11. soruya verdi-
¤i cevaplar  6. ve 7. s›n›f  ö¤rencilerine göre anlaml› farkl›l›k göstermifltir (p<0.001).
8. s›n›f ö¤rencilerinin okuldaki zaman›n›n haricinde  lise girifl s›navlar›na  haz›rlan-
mak için dershaneye gitmeleri, onlar›n zaman›n›n büyük bir ço¤unlu¤unu evlerinin
d›fl›nda geçirdi¤ini düflündürmektedir. Bireylerin vaktinin ço¤unu ev d›fl›nda geçir-
mesinin sonucu olarak; mesafe ve maddi yönünü de göz önünde bulundurulacak
olursa eve gidip yemek ihtiyac›n› karfl›lay›p tekrar okula veya dershaneye dönmek
mümkün olmad›¤›ndan kalorisi düflük yiyeceklerle ö¤ün geçifltirme, at›flt›rma ya da
düzensiz yeme davran›fllar› gösterilebilir (p < 0.001).

Özellikle kahvalt› ö¤ünün atlan›p akflama kadar diyet bisküvileri, diyet kola-
lar›, fast food besinlere ö¤ünlerin geçifltirilmesi sonucu akflam yiyecek ve içeceklere
sald›r›lmas› s›kl›kla rastlan›lan yanl›fl beslenme al›flkanl›¤›d›r (Batman,2002). Oysa
ö¤renmenin etkin, kal›c› olabilmesi ve okulun, dershanenin verdi¤i stres ve gerginlik-
ten kurtulmak için besinlerin en çok üç saatlik aral›klarla yeterli ve dengeli olarak
karfl›lanmas› gerekmektedir (Kutluay ve Çakmak,2001). 

Stresli zamanlarda düzenli beslenmeye ihtiyaç vard›r. Stres durumunda daha
fazla enerji tüketilmekte, flekerli, kafeinli içecekler k›sa vadede bireyi rahatlat›rken
uzun vadede sorunlara yol açmaktad›r. Bafl edilmeyen stresle bireyin serotonin sevi-
yesi azalmaktad›r. Bu azalma uyku düzenini, beslenme al›flkanl›¤›n› ve a¤r› duyarl›-
l›¤›n› bozmaktad›r (Braham,2002; Balc›o¤lu,2002). Bu nedenle ergenlik ça¤›nda bol
bol sebze, meyve, süt-yo¤urt-peynir vb. besinlerin tüketimini art›rmak, televizyon,

u AAtteeflfl  BBaayyaazz››tt  HHaayyttaa  //  NNeevviinn fifiaannll››eerr

uMMiillllîî  EE¤¤iittiimm u Say› 174  u Bahar/2007 220011



atari,bilgisayar vb. bafl›nda geçirilen sürenin kontrol alt›na al›narak fiziksel aktivite-
nin art›r›lmas› gerekmektedir (Küçükaslan,2006). 

SSoonnuuçç  vvee  ÖÖnneerriilleerr

Örneklemi oluflturan bireylerin ço¤unlu¤unu 7. s›n›f ö¤rencileri oluflturmak-
tad›r. Ö¤rencilerin sosyal onaylanma ölçe¤ine verdikleri cevaplar do¤rultusunda yar-
d›msever, nazik, temizli¤e önem veren ve anne-babalar›na sayg› duyan bireyler ol-
duklar› görülmüfltür. 

Bireylerin tamam›na yak›n bir k›sm›n›n  yemeklerden önce ellerini y›kad›¤›,
fast-food türü yiyecekleri az  oranda  tüketti¤i saptanm›flt›r.

Ö¤rencilerin genellikle  cips yedi¤i ve bir fleyler yerken televizyon seyretti¤i
ya da kitap okudu¤u görülmüfltür. Ayr›ca ö¤rencilerin ölçeklerdeki baz› sorulara  ver-
dikleri cevaplar›n s›n›flar›na göre farkl›l›k gösterdi¤i saptanm›flt›r. Bu farkl›l›klar›n
nedenleri aras›nda 6. s›n›flar›n ortaokula adapte olabilme, 7.s›n›flar›n ergenlik döne-
minde oluflu ve 8. s›n›flar›n zamanlar›n›n k›s›tl› olmas› gösterilebilir.

Araflt›rma kapsam›ndaki bireylerin soysal onaylanma ve beslenme davran›fl-
lar›n›n devam ettikleri s›n›flara göre farkl›l›k olup olmad›¤›n› tespit etmek için yap›-
lan varyans analizi sonucunda  bireylerin sosyal onaylanma ölçe¤inde 8., 11., 14., 16.,
23., 25., 26., 28., 37., 38. sorulara verdi¤i cevaplar›n s›n›flara göre anlaml› farkl›l›¤›n,
bireylerin beslenme davran›fllar›yla ilgili ölçekte 8., 9. ve 11. sorulara verdikleri cevap-
lar›n s›n›flara göre anlaml› farkl›l›¤›n istatistiki olarak  önemli oldu¤u görülmüfltür
(p<0.001). 

Bu sonuçlar›n ›fl›¤› alt›nda okul çocuklar›n›n beslenmesi planlan›rken flu nok-
talara dikkat edilmesinde yarar vard›r:

• Çocuk evinde yeterli beslenme imkanlar›na sahip de¤ilse önceden düzenli
bir beslenme al›flkanl›¤› kazanmam›fl olabilir. Böyle durumlarda okul yöne-
timinin çocuklar›n okulda beslenmelerini sa¤lay›c› önlemler almas›,

• Okul kantinleri ve okul çevresinde besin ve içecek sat›fl› yap›lan yerler okul
yönetimlerince uyar›larak, sa¤l›k için yararl› ve besin de¤eri yüksek yiye-
ceklerin sat›lmas›n›n sa¤lanmas›,

• Çocu¤un fiziksel aktivitesi fazla olabilir. Böyle durumlarda çocu¤a beslen-
me ilkeleri ve beslenme ile büyüme aras›ndaki iliflkilerin sürekli olarak ö¤-
retilmesi,

• Bu ça¤daki çocuklara zaman› iyi kullanma al›flkanl›¤›n›n kazand›r›lmas›
gerekmektedir. Çocuk, oyun, uyku, ders çal›flma gibi faaliyetlerini düzenli
bir flekilde yaparsa, okula geç kalma korkusu nedeniyle kahvalt› ö¤ünü at-
lamas›n›n önlenebilece¤i önerilmektedir. Okul ça¤› çocu¤unun en önemli
ö¤ününü kahvalt› oluflturmaktad›r. Güne iyi bir kahvalt› ile bafllayan ço-
cuklar›n okulda daha baflar›l› olduklar› ve abur cubura ra¤bet etmedikleri
tespit edilmifltir. Kahvalt› etmeyen ö¤rencilerin derslerine konsantre olmak-
ta zorland›klar›, kan flekerlerinin düflmesinden dolay› daha çabuk yorul-
duklar› ve akademik okul baflar›lar›n›n düfltü¤ü görülmüfltür .

• Anne ve babalar, çocu¤un yeme¤ini tepsi ile al›p televizyon karfl›s›na geçe-
rek yemesine izin vermemelidir. Ayr› yemek yiyen çocuk aile bireylerinden
uzaklaflabilir.
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Toplumun gelece¤ini oluflturacak çocuklar›n beslenme konusundaki eksiklik-
lerinin belirlenerek, bunlar›n verilecek beslenme e¤itimi ile düzeltilmesi gerekmekte-
dir. Sa¤l›kl› beslenme bilinci ise bireylere çocukluktan afl›lanmaya bafllanmal›d›r. Bes-
lenme e¤itimi verilirken anne-baba, çocuk, ö¤retmen üçgenine dikkat edilmelidir.
Beslenme e¤itiminin yayg›nlaflt›r›lmas› için kitle iletiflim araçlar›ndan yararlan›lmas›
çocuklar›n e¤itilmesinde yararl› sonuçlar do¤urabilir.
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THE NUTRITION BEHAVIOURS AND SOCIAL

ACCEPTANCE OF PRIMARY SCHOOL 6th, 7th AND 8th

GRADE STUDENTS

Atefl BAYAZIT HAYTA*
Nevin fiANLIER**

AAbbssttrraacctt

This study has been planed and carried out in the primary schools in the
centre suburbs of Ankara to identify the nutrition behaviours and social accep-
tance of the primary school 6th, 7th and 8th grade students. 37.0 % of 6th graders,
40.0 % of 7th graders and 23 % 8th graders composed the sample of the study con-
sists of which the total was 480 voluntary students. To determine the nutrition
behaviours and social acceptance demand levels of the students two informati-
on forms which included SADC (social approval demand of children) and
SADFC (social approval demand for food of children) were used. To determine
if there was a meaningful difference or not between the grades in the answers of
the questions in the social approval scale and the social behaviour scale of the
children a variance analysis was done.

In the study, according to the social approval scale most of the children
were not discomfort in sharing their belongings with their friends (88.1 %), did-
n’t talk against their parents (88.1 %), helped people in need but they got angry
about the things that they don’t like which other people do (91.3 %), sometimes
told lies (87.5 %), shouted when they got angry (83.1 %).     

According to the social approval demand scale prepared for food posi-
tive behaviours as more of the half of the students had breakfasts (69.4 %), ne-
arly all of them gained a habit of washing their hands before meals (85.0 %) we-
re identified.

Also in the study, differences were seen between the classes according
to some answers (p<0.001).  

KKeeyy  WWoorrddss::  Nutrition, nutrition behaviours of the school age children
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SINIF Ö⁄RETMENLER‹N‹N YEN‹ ‹LKÖ⁄RET‹M
PROGRAMINA ‹L‹fiK‹N GÖRÜfiLER‹N‹N ‹NCELENMES‹
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ÖÖzzeett

Bu araflt›rmada s›n›f ö¤retmenlerinin yeni ilkö¤retim program›na iliflkin
görüflleri incelenmifltir. Bu çal›flma, Erzurum il merkezinde Milli E¤itim Bakan-
l›¤›na ba¤l› toplam 10 ilkö¤retim okulunda çal›flan 100 s›n›f ö¤retmeni üzerinde
yap›lm›flt›r. Yeni ilkö¤retim program› hakk›nda ö¤retmenlerin olumlu alg›lay›fl-
lara sahip oldu¤u görülmüfltür. Ancak yeni program›n baz› yönlerinin ö¤ret-
menler taraf›ndan tam olarak anlafl›lmad›¤› ve bu konuda ö¤retmenleri bilgilen-
dirmek amac›yla hizmet içi e¤itim seminerlerinin verilmesi gerekti¤i sonucuna
var›lm›flt›r.

AAnnaahhttaarr SSöözzccüükklleerr: Yeni ilkö¤retim program›, yap›land›rmac› ö¤renme,
S›n›f ö¤retmeni

GGiirriiflfl

Geliflen ve de¤iflen dünyan›n yeniliklerine insan›n ayak uydurabilmesi için,
insanlar›n e¤itim yöntemlerini gelifltirmeye yönelik yeni ad›mlar atmak gerekmekte-
dir. Bunun için bireylerin e¤itim yaflant›lar›n›n tekrar gözden geçirilmesi hususu öne
ç›kmaktad›r. ‹nsanlar›n etkileflime geçti¤i dünyay› farkl› bak›fl aç›lar›yla görüp alg›la-
yabilmesi için çevrelerinden edindikleri bilgileri geleneksel e¤itim yöntemlerinin d›-
fl›na ç›karak farkl› yollarla ö¤renmeleri gerekti¤inin fark ettirilmesi gerekmektedir. 

Bu amaçla 21. yüzy›l›n bafl›nda e¤itsel yöntemlerden yap›land›rmac› ö¤renme-
nin bireyin e¤itiminde öne ç›kt›¤› görülmektedir. Yap›land›rmac› ö¤renme; ö¤retimle
ilgili bir kuram de¤il, bilgi ve ö¤renme ile ilgili bir kuramd›r. Bu kuram bilgiyi temel-
den kurmaya dayan›r (Demirel, 2000, s. 233). Özünde, ö¤renin bilgiyi yap›land›rmas›
ve uygulamaya  koymas› vard›r (Perkins,1999, s. 8). Ö¤renenlerin bilgiyi nas›l ö¤ren-
diklerine iliflkin bir kuram olarak  geliflmeye bafllayan yap›land›rmac›l›k zamanla ö¤-
renenlerin bilgiyi nas›l yap›land›rd›klar›na iliflkin bir yaklafl›m  halini alm›flt›r. Yap›-
land›rmac›l›kta bilginin  tekrar› de¤il, bilginin transferi ve  yeniden yap›land›r›lmas›
söz konusudur (Perkins, 1999, s. 8).

* Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü E¤itim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psiko-
lojik Dan›flmanl›k ABD Doktora Ö¤rencileri

** Evren Pafla ‹lkö¤retim Okulu Rehber Ö¤retmeni 



Yap›land›rmac› ö¤renmede amaç; ö¤retmenin bireye bilgiyi ö¤retmesi ya da
tekrar yoluyla kazand›rmas› de¤il bireyin d›fl dünyaya iliflkin  karfl›laflt›¤› yeni bir du-
rumun bilgisini nas›l alg›lad›¤› ve bu bilgiyi zihnine nas›l kodlad›¤›d›r. Ayn› zaman-
da bireyin dünyaya iliflkin alg›lad›¤› ve zihnine kodlad›¤› yeni bilgileri pratikte kul-
lanma biçimi de  bu yöntemde önemlidir. Bir baflka deyiflle yap›land›rmac›l›k çevre
ile insan beyni aras›nda güçlü bir ba¤ kurmad›r (Ülgen, 1994, s. 144).

Yap›land›rmac› ö¤renmede temele al›nan görüfller afla¤›daki gibi özetlenebilir.

• Bilgiyi araflt›rma yorumlama ve analiz etme.

• Bilgiyi ve düflündürme sürecini gelifltirme.

• Geçmiflteki  yaflant›larla yeni yaflant›lar› bütünlefltirme.

Ö¤renenin etkin rol ald›¤› yap›land›rmac› ö¤renmede sadece okumak ve din-
lemek de¤il bunlar›n yan› s›ra tart›flma, fikirleri savunma, hipotez kurma, sorgulama
ve fikirleri paylaflma gibi ö¤renme sürecine, ö¤rencinin etkin bir flekilde kat›lmas›
sa¤lan›r. Yap›land›rmac› ö¤renmede bireylerin birbirleri ile etkileflimi önemlidir. Ö¤-
renenler, bilgiyi oldu¤u gibi kabul etmezler, bilgiyi yarat›r ya da tekrar keflfederler
(Perkins, 1999, s. 7). Bu ba¤lamda da yap›land›rmac› ö¤renmede bireylerin yaparak
yaflayarak ö¤renmesi ve bu yapma-yaflama yaflant›lar› esnas›nda bireyin dünyaya
iliflkin edindi¤i bilgileri üretmesi, üretti¤i biçimiyle zihnine kodlamas› esast›r.

Yap›land›rmac› ö¤renmeyi temele alan program tasar›mc›lar› “bireylere ne ö¤-
retilmeli sorusu yerine Ahmet nas›l ö¤renir?’ sorusuyla ilgilenirler. Yap›land›rmac› ta-
sar›mc›lar, program gelifltirmeye bireylerin var olan bilgilerini ortaya ç›karmalar›na
yard›mc› olacak bir çal›flma ile bafllarlar (Seiley, 1999, s.16).

Yap›land›rmac› ö¤renmede amaç, ö¤renenlerin önceden belli bir hiyerarfliye
göre belirlenmifl hedeflere ulaflmalar›na yard›mc› olmak de¤il, ö¤renenlerin bilgiyi zi-
hinsel olarak anlamland›rmalar› için ö¤renme f›rsatlar› sa¤lamakt›r (Wilson, 1997, s.
208).

Ö¤renenlerin sahip oldu¤u bilgi birikimi farkl›l›k gösterdi¤inden, yap›land›r-
mac›l›kta tek do¤ru yerine, iki birey ayn› kavrama farkl› anlamlar yükleyebilir. Bu ne-
denle hedefler kesin olarak belirlenemez. sadece ö¤renenlerin ulaflmalar› beklenen
genel hedefler vard›r. Davran›fllar daha genel bir flekilde hedef ifadelerinin içinde yer
almaktad›r (Holloway, 1999, s. 85).

Hedefler ö¤retmen ve ö¤rencinin ortak karar› ile belirlenir. Bu kararlara ö¤ren-
cilerin kat›lmas›, ö¤renenin hedefe ulaflmas› iste¤ini artt›r›r (Ülgen, 1994, s. 174).

Bu araflt›rmada Milli E¤itim Bakanl›¤›’na ba¤l› ilkö¤retim okullar›nda çal›flan
ö¤retmenlerin yeni ilkö¤retim müfredat program›na iliflkin görüfllerinin neler oldu¤u
incelenmifltir. Yeni müfredat program›n›n yap›land›rmac› yaklafl›m› ve yap›land›rma-
c› ö¤renmeyi temel almas› nedeniyle ö¤retmenlerin bu yöntemin uygulanmas›na  ilifl-
kin alg› ve görüflleri incelenmeye çal›fl›lm›flt›r.  

Araflt›rmada, Erzurum il merkezindeki 10 ilkö¤retim okulundan toplam 100
s›n›f ö¤retmenine yeni ilkö¤retim program›yla ilgili anket uygulamas› yap›lm›fl; bu
anketlerin de¤erlendirilmesi sonucunda elde edilen bulgular esas al›narak yukar›da
belirtilen amaca ulafl›lmaya çal›fl›lm›flt›r.
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YYöönntteemm

EEvvrreenn  ÖÖrrnneekklleemm

Araflt›rman›n örneklemini Erzurum merkez ilkö¤retim okullar›nda çal›flan 100
s›n›f ö¤retmeni oluflturmaktad›r. Örneklemeye al›nan s›n›f ö¤retmenleri rasgele (ran-
dom) örnekleme yöntemi ile seçilmifltir.

VVeerrii  TTooppllaammaa  AArraaççllaarr››  

Verilerin toplanmas› amac›yla araflt›rmac›lar taraf›ndan ö¤retmenlerin yeni il-
kö¤retim program› hakk›ndaki düflüncelerini tespit edebilmek için anket gelifltiril-
mifltir. Gelifltirilen bu anket toplam 25maddeden oluflmaktad›r (ek-1).

‹‹flfllleemm    

Araflt›rma sürecinde ö¤retmenlerin yeni ilkö¤retim program›n› alg›lay›fllar›n›
tespit edebilmek için program› uygulayan s›n›f ö¤retmenlerine yeni ilkö¤retim prog-
ram› ile ilgili “Yeni ilkö¤retim program› hakk›ndaki düflünceleriniz nelerdir?” fleklin-
de aç›k uçlu bir soru sorulmufltur. Bu soruya ö¤retmenlerin verdikleri yaz›l› yan›tlar-
dan yola ç›k›larak gelifltirilen anket sorular› yeniden ö¤retmenlere yöneltilerek bu an-
keti cevaplamalar› istenmifl ve bu anket sorular›na verilen cevaplardan hareketle s›n›f
ö¤retmenlerinin yeni ilkö¤retim program› hakk›ndaki düflünceleri ve program› alg›-
lay›fl tarzlar› ortaya konulmaya çal›fl›lm›flt›r. 

BBuullgguullaarr  

Araflt›rma sonucunda uygulanan anketlerden elde edilen bulgular ve ö¤ret-
menlerin anketlere verdikleri Evet ya da Hay›r cevaplar›n›n yüzdelikleri flekil 1’de
gösterilmifltir. 

fiekil 1: Anket sorular›na ö¤retmenlerin verdikleri cevaplar›n yüzdelik da¤›l›m›
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AAnnkkeett  ssoorruullaarr›› EEvveett HHaayy››rr

11 Yeni programa geçilirken alt yap› oluflturulmad›. %%9922 %%88

22 Ara s›n›flarda program›n uygulanmas› ö¤rencilerin bocalamas›na 
neden oldu. %%8866 %%1144

33 Derslerdeki etkinlikler ö¤rencilerin derslere kat›l›m›n› olumlu yönde 
etkilemektedir. %%8822 %%1188

44 Derslere kat›lmayan ö¤renciler yeni programdaki etkinliklerden sonra 
derslere kat›lmaya bafllam›fllard›r. %%6688 %%3322

55 Ders etkinliklerinin ö¤retmenler taraf›ndan sürekli de¤erlendirilmesi 
zaman kayb›na neden olmaktad›r. %%9922 %%88

66 Yeni program günlük hayatla iliflkilendirilmifltir. %%8844 %%1166

77 Yeni programdaki etkinlikler ö¤retmen zümreleri aras›ndaki iliflkileri 
gelifltirmektedir. %%4400 %%6600

88 Yeni programla birlikte ö¤retmenlerin eski al›flkanl›klar›n› b›rakarak 
yeni ö¤retim al›flkanl›klar› kazanmalar› zaman alacakt›r. %%8888 %%1122

99 Yeni program ö¤rencilerin yaparak yaflayarak ö¤renmelerini 
sa¤lamaktad›r. %%8888 %%1122

1100 Yeni program ö¤renciler için yafllar›na uygun olan bilgi ve beceriyle 
donat›lm›flt›r. %%7766 %%2244



TTaarrtt››flflmmaa  vvee  SSoonnuuçç

Araflt›rmadaki anket sonuçlar›na bak›l›nca s›n›f ö¤retmenlerinin yeni progra-
m›n uygulanma aflamas›nda alt yap›n›n yetersizli¤inden büyük bir oranla flikayetçi
olduklar› gözlenmifltir. Bu ba¤lamda s›n›f ö¤retmenleri yeni program›n pratikte daha
etkili uygulanabilmesi için özellikle s›n›f mevcutlar›n›n azalt›lmas›ndan yana olduk-
lar›n› ifade etmifllerdir. 

Anketteki 25. maddeye bak›ld›¤›nda s›n›f ö¤retmenlerinin büyük bir ço¤unlu-
¤unun yeni programdaki etkinlik de¤erlendirmelerini etkili bir flekilde yapamad›kla-
r›n› belirtmifllerdir. Bunun nedenini de s›n›f mevcutlar›n›n fazlal›¤›na dayand›rm›fl-
lard›r. Yeni program›n daha etkili ve verimli olabilmesi için s›n›f mevcutlar›n›n azal-
t›larak yeniden ayarlanmas› program›n hedefledi¤i amaçlara ulaflabilmesini kolaylafl-
t›racakt›r. 

S›n›f ö¤retmenleri yeni program›n zümreler aras›nda iflbirlikçi rolünün eksik
oldu¤unu ifade etmiflleridir. Oysa yeni program›n hedeflerine bak›ld›¤›nda özellikle
ayn› düzeydeki s›n›flar› okutan ö¤retmenler aras›nda iflbirli¤inin sa¤lanmas›, progra-
m›n belirlenen hedeflere ulaflmas› için gerekli gözükmektedir. Ancak s›n›f ö¤retmen-
leri yeni ilkö¤retim program›n›n zümreler aras›nda istenilen iflbirli¤ini gerçeklefltir-
medi¤ini ifade etmifllerdir. Bu da daha çok s›n›f ö¤retmenlerinin yeni ilkö¤retim
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1111 Yeni programdaki etkinliklerin içerdi¤i yeni sözcük ve kavramlar› 
ö¤rencilerin tan›mad›¤› gözlenmifltir. %%8800 %%2200

1122 Yeni program ö¤rencilere birden fazla problem çözme becerisi 
kazand›rmaktad›r %%6644 %%3366

1133 Yeni programda araflt›rma ödevlerini yapabilen ö¤renciler ön plana 
ç›kmaktad›r. %%9900 %%1100

1144 Yeni programda araflt›rma ödevlerini yapamayan (çeflitli imkans›zl›klar 
nedeniyle) ö¤renciler s›n›f içerisinde geri planda kalmaktad›r. %%8800 %%2200

1155 Yeni programdaki sezdirilerek ö¤retme metoduyla ö¤renciler 
ö¤retilecek konular› tam olarak ö¤renmektedirler. %%5544 %%4466

1166 Yeni program ö¤rencilerdeki bireyselleflme duygular›n› ön plana 
ç›karmaktad›r %%5588 %%4422

1177 Yeni programdaki ö¤retim yöntem ve teknikleri ö¤retmenler taraf›ndan 
tam olarak bilinmemektedir. %%8866 %%1144

1188 Yeni program ö¤rencilerin geliflim özelliklerine göre haz›rlanm›flt›r. %%7744 %%2266

1199 Yeni programda ö¤retmenler lider rolündedirler. %%4466 %%5544

2200 Yeni program iflbirlikçi ö¤renme yaflant›lar›n› ön plana ç›kard›¤› için 
ben duygusundan ziyade biz duygusunu gelifltirmektedir. %%7744 %%2266

2211 Yeni program konusunda ö¤retmenlerin materyal gelifltirme 
kurslar›na al›nmas› programa olumlu katk›lar sunacakt›r. %%8800 %%2200

2222 Yeni programla birlikte ö¤renciler okulu daha e¤lenceli 
alg›lamaktad›rlar. %%8844 %%1166

2233 Yeni program ö¤rencinin kendini tan›mas›n› sa¤lamaktad›r. %%7744 %%2266

2244 Yeni program ö¤rencinin kendini yaz›l› ve sözlü olarak ifade 
etmesini sa¤lamaktad›r. %%8844 %%1166

2255 Yeni programdaki etkinlik de¤erlendirmeleri s›n›f mevcutlar›n›n 
fazla olmas› nedeniyle sa¤l›kl› olarak yap›lamamaktad›r. %%9900 %%1100



program›n›n hedeflerini tam olarak anlayamamalar›ndan ya da program›n temel fel-
sefesi hakk›nda tam olarak bilgi sahibi olmamalar›ndan kaynakland›¤› düflünülmek-
tedir. Bu ba¤lamda, s›n›f ö¤retmenlerine, yeni ilkö¤retim program›n›n ana felsefesini
daha detayl› bir flekilde sunacak  hizmet içi e¤itim seminerlerinin verilmesi önerilebi-
lir.

Yeni programdaki etkinliklerin ö¤rencilere tam olarak yapt›r›lmas› ve bu et-
kinliklerin yapt›r›l›fl amaçlar›na hizmet edebilmesi için hem s›n›f ö¤retmenlerinin ma-
teryal gelifltirme kurslar›na al›nmas› hem de s›n›f mevcutlar›n›n azalt›lmas› hedef
davran›fllara ulafl›labilmesi aç›s›ndan gerekli gözükmektedir. 

S›n›f içerisinde ö¤rencilerin yaparak yaflayarak ö¤renmelerini sa¤lamak için
yapt›r›lan etkinlikler ö¤retmen taraf›ndan zaman kayb› olarak de¤erlendirilmektedir.
Ayn› zamanda yeni programdaki etkinlikler; bu etkinlikleri, yapabilen ö¤rencilerin
ön plana ç›kmas›, yapamayan ö¤rencilerin ise geri plana düflerek baflar›s›zl›k duygu-
lar› yaflamalar›na neden olmaktad›r. Bu yönüyle yeni programdaki etkinliklerin s›n›f
ö¤retmenlerine daha ayr›nt›l› bir flekilde tan›t›lmas› ve bu etkinliklerdeki amaçlar›n
aç›klanmas› gerekmektedir. Nitekim, ö¤retmenlere verilecek bu etkinliklerle ilgili ma-
teryal gelifltirme kursular› da bu konuda program›n daha etkili ve verimli bir flekilde
uygulanmas›n› sa¤layacakt›r.

Yeni programda ö¤rencilerin bilgiyi yap›land›rmac› felsefeden hareketle gün-
lük hayatla iliflkilendirmesi ve günlük hayatla  iliflkilendirdi¤i bu bilgileri  zihnine
kodlamas› gerekmektedir. Bu yönüyle yeni program ezber bilgileri ve ö¤rencilerin ay-
n› bilgiyi ayn› flekilde ifade etmesini engellemekte; bunun yerine her bireyin kendi bi-
reysel kimli¤i ile bilgiyi kodlamas› ve ifade etmesini sa¤layarak, bilgi ve görüfl çeflit-
lili¤ine ulaflmalar›n› hedeflemektedir. Bunun için de ö¤retmenin, ö¤renme sürecinde,
lider rolünü üstlenerek sadece yol gösterici olmas› gerekmektedir.  Ancak yap›lan an-
ket sonuçlar›na göre ö¤retmenlerin bir ço¤u bu program dahilinde kendilerini lider
olarak alg›lamamaktad›rlar. Bu yönüyle yeni programdaki ö¤renci merkezli e¤itim
biçimleri ve yöntemlerini, ö¤retmenlerin yeniden tan›mas› ve  anlamas› sa¤lanmal›-
d›r. Bu yüzden, ö¤retmenlerin,  ö¤renci merkezli ö¤retim yöntem ve tekniklerini da-
ha kapsaml› olarak tan›t›c› ve uygulay›c› hizmet içi e¤itim seminerlerinden geçmele-
ri program›n daha verimli uygulanmas›na katk› sa¤layabilir.

Ö¤retmenlerin, yeni ö¤retim program›n›n  ö¤rencileri gelifltirici yönünün bu-
lundu¤una dair olumlu görüfllere sahip olduklar› da gözlenmifltir. Özellikle s›n›f ö¤-
retmenleri yeni programdaki etkinlikleri her ne kadar tam olarak anlayamam›fl olup
zaman kayb› gibi görseler de yeni programdaki etkinliklerin ö¤rencilerin derse aktif
kat›l›mlar›n› sa¤lamada faydal› oldu¤unu ifade etmifllerdir. Derse aktif olarak kat›lan
ö¤renciler ayn› zamanda dersi de daha aktif ö¤renmektedir. Bu yönüyle yeni prog-
ramdaki  etkinlikler, ö¤retmenler taraf›ndan ö¤rencilerin ö¤renme sürecine kat›l›m›
aç›s›ndan faydal› olarak de¤erlendirilmifltir. Ö¤retim etkinlikleri arac›l›¤›yla derse ak-
tif bir flekilde kat›lan ö¤renciler yap›land›rmac› felsefenin amaçlar›na uygun olarak
bir problem üzerinde birden fazla çözüm yollar›na ya da bak›fla aç›lar›na sahip olabil-
mektedirler.  Bu sonuç da anket verilerine göre ö¤retmenlerin fikir birli¤ine vard›kla-
r› noktalardan biridir. Bu yönüyle de yeni program, tek tip birey yetifltirme anlay›fl›-
na sahip de¤ildir. Aksine ça¤›n gereklerine uygun, birden fazla bak›fl aç›s›na sahip,
hayat› anlayan ve anlamland›rabilen bireyler yetifltirmeyi hedeflemektedir. Bu da ge-
liflmifl ülkeler seviyesine ulaflabilmek için at›lmas› gereken ad›mlar›n bafl›nda gelmek-
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tedir. 

Yeni program ö¤rencilerin geliflim özelliklerine göre haz›rland›¤› ve iflbirlikçi
ö¤renme yaflant›lar›yla donat›ld›¤› için ö¤rencilerdeki biz duygusunu artt›rmakta, be-
raberinde ö¤rencilerin kendi ilgi ve yeteneklerinin fark›na varmalar›n› sa¤layarak ba-
flar›l› kimlik ve sa¤l›kl› benlik gelifltirmelerine yard›mc› olmaktad›r. Elde edilen bu so-
nuçlar, s›n›f ö¤retmenlerinin anket sorular›na verdikleri cevaplar içerisinde fikir bir-
li¤ine vard›klar› ortak noktalardan birisidir. Bu yönüyle de yeni ilkö¤retim program›
ö¤rencilerin sadece biliflsel yönüne de¤il ayn› zamanda psiko-sosyal yönüne de hitap
etmektedir.   

Son olarak, elde edilen veriler ›fl›¤›nda yeni ilkö¤retim  program›n›n ö¤ret-
menler taraf›ndan olumlu alg›land›¤›n›, uygulanabilirli¤inin bulundu¤u, ö¤rencileri
biliflsel, duyuflsal ve devinimsel olarak gelifltirici yönünün oldu¤u ifade edilmifltir.
Ancak yeni ilkö¤retim program›n›n hedeflerine tam olarak ulaflabilmesi için yukar›-
da ifade edilen gelifltirilmesi gereken yönlerinin bulundu¤u da ö¤retmenler taraf›n-
dan belirtilmifltir. Bunun yan› s›ra s›n›f ö¤retmenlerine yukar›da belirtilen alanlarda
verilecek hizmet içi e¤itim seminerlerinin program›n uygulanabilirli¤i aç›s›ndan fay-
dal› olaca¤› düflünülmektedir.
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EEkk--11: Uygulamada kullan›lan anket sorular›

1- Yeni programa geçilirken alt yap› oluflturulmad›. 

2- Ara s›n›flarda program›n uygulanmas› ö¤rencilerin bocalamas›na neden oldu.

3- Derslerdeki etkinlikler ö¤rencilerin derslere kat›l›m›n› olumlu yönde etkilemek-
tedir.

4- Derslere kat›lmayan ö¤renciler yeni programdaki etkinliklerden sonra derslere
kat›lmaya bafllam›fllard›r.

5- Ders etkinliklerinin ö¤retmenler taraf›ndan sürekli de¤erlendirilmesi zaman kay-
b›na neden olmaktad›r.

6- Yeni program günlük hayatla iliflkilendirilmifltir.

7- Yeni programdaki etkinlikler ö¤retmen zümreleri aras›ndaki iliflkileri gelifltir-
mektedir.

8- Yeni programla birlikte ö¤retmenlerin eski al›flkanl›klar›n› b›rakarak yeni ö¤re-
tim al›flkanl›klar› kazanmalar› zaman alacakt›r.

9- Yeni program ö¤rencilerin yaparak yaflayarak ö¤renmelerini sa¤lamaktad›r.

10- Yeni program ö¤renciler için yafllar›na uygun olan bilgi ve beceriyle donat›lm›fl-
t›r.

11- Yeni programdaki etkinliklerin içerdi¤i yeni sözcük ve kavramlar› ö¤rencilerin
tan›mad›¤› gözlenmifltir.

12- Yeni program ö¤rencilere birden fazla problem çözme becerisi kazand›rmaktad›r.

13- Yeni programda araflt›rma ödevlerini yapabilen ö¤renciler ön plana ç›kmaktad›r.

14- Yeni programda araflt›rma ödevlerini yapamayan (çeflitli imkans›zl›klar nedeniy-
le) ö¤renciler s›n›f içerisinde geri planda kalmaktad›r.

15- Yeni programdaki sezdirilerek ö¤retme metoduyla ö¤renciler ö¤retilecek konula-
r› tam olarak ö¤renmektedirler.

16- Yeni program ö¤rencilerdeki bireyselleflme duygular›n› ön plana ç›karmaktad›r.

17- Yeni programdaki ö¤retim yöntem ve teknikleri ö¤retmenler taraf›ndan tam ola-
rak bilinmemektedir.

18- Yeni program ö¤rencilerin geliflim özelliklerine göre haz›rlanm›flt›r.

19- Yeni programda ö¤retmenler lider rolündedirler.

20- Yeni program iflbirlikçi ö¤renme yaflant›lar›n› ön plana ç›kard›¤› için ben duygu-
sundan ziyade biz duygusunu gelifltirmektedir.

21- Yeni program konusunda ö¤retmenlerin materyal gelifltirme kurslar›na al›nmas›
programa olumlu katk›lar sunacakt›r.

22- Yeni programla birlikte ö¤renciler okulu daha e¤lenceli alg›lamaktad›rlar.

23- Yeni program ö¤rencinin kendini tan›mas›n› sa¤lamaktad›r.

24- Yeni program ö¤rencinin kendini yaz›l› ve sözlü olarak ifade etmesini sa¤lamak-
tad›r.

25- Yeni programdaki etkinlik de¤erlendirmeleri s›n›f mevcutlar›n›n fazla olmas› ne-
deniyle sa¤l›kl› olarak yap›lamamaktad›r.

SS››nn››ff  ÖÖ¤¤rreettmmeennlleerriinniinn  YYeennii  ‹‹llkköö¤¤rreettiimm PPrrooggrraamm››nnaa  ‹‹lliiflflkkiinn GGöörrüüflfllleerriinniinn ‹‹nncceelleennmmeessii u
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THE ANALYSE OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS’
VIEWS ABOUT THE NEW PRIMARY

SCHOOL PROGRAM

Ahmet Rag›p ÖZPOLAT*
Fahri SEZER**

‹sa Yücel ‹fiGÖR*
Mukaddes SEZER**

ÖÖzzeett

In this study, the views of primary school teachers on the new primary
educational  program were examined. This study was carried out by the partici-
pation of 100 primary school teachers working in 10 primary schools of  Mi-
nistry of National Education  in Erzurum city centre. It was seen that the teac-
hers have positive assumptions about the new primary education program. Ho-
wever, it was reached that some aspects of  this program have not been unders-
tood entirely and it is a necessity that some in-service seminars should be carri-
ed out in order to inform the teachers about this issue.  

KKeeyy  WWoorrddss::  The latest primary educational programme, primary scho-
ol theacher, Constructivist learning

u AAhhmmeett RRaagg››pp  ÖÖzzppoollaatt  //  FFaahhrrii  SSeezzeerr  //  ‹‹ssaa  YYüücceell ‹‹flflggöörr  //  MMuukkaaddddeess SSeezzeerr
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* Atatürk University, Institute of Social Sciences, Department of Educational Sciences, ph. D.
Students of Guidance and Courselina

** Counsellor of Enver Pafla Primary School.
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BED‹U’Z-ZAMAN FURÛZANFER’‹N F. NAF‹Z UZLUK’A
YAZDI⁄I FARSÇA B‹R MEKTUP VE NICHOLSON

HAKKINDAK‹ fi‹‹R‹

Ali TEM‹ZEL*

ÖÖzzeett

Bu çal›flmada yirminci yüzy›l Mevlânâ ve Mevlevîlik araflt›rmac›lar›n-
dan Bediu’z-zaman Furûzanfer’in yazd›¤› Farsça bir mektup ve ekinde konusu
Reynold Alleyne Nicholson’un ölümü hakk›nda yine Bediu’z-zaman Furûzan-
fer taraf›ndan kaleme al›nan Farsça k›rk dört beyitlik bir fliir incelenmifl, metni
haz›rlanm›fl ve Türkçe’ye tercümesi yap›lm›flt›r. Söz konusu mektup, Mevlânâ
ve Mevlevîlik kültürüne, Türk tarihi, edebiyat› ve medeniyetine önemli katk›lar
sa¤lam›fl t›p tarihçimiz Feridun Nafiz Uzluk’a Bediu’z-zaman Furûzanfer tara-
f›ndan cevaben yaz›lm›flt›r. Çal›flmada, ayr›ca mektubun muhatab› Feridun Na-
fiz Uzluk’un, mektubun yazar› Bediu’z-zaman Furûzanfer ile mektubun ve eki-
nin konusu olan Reynold Alleyne Nicholson’un  hayat›, çal›flmalar› ve ortaya
koydu¤u eserler hakk›nda bilgi verilmifltir. Çal›flman›n girifl k›sm›nda Feridun
Nafiz Uzluk’a yaz›lan, halen Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araflt›rmalar› Merke-
zinde bulunan ve bu güne kadar di¤er araflt›rmac›lar taraf›ndan yay›mlanan
mektuplar›n yay›mc›lar›n› ve yay›m yerlerini içeren bir liste de sunulmufl, çal›fl-
man›n sonuna, söz konusu mektubun orijinal nüshas›n›n iki sayfa fotokopisi de
eklenmifltir.

AAnnaahhttaarr  SSöözzccüükklleerr: Feridun Nafiz Uzluk, Bediu’z-zaman Furûzanfer,
Reynold Alleyne Nicholson, Mevlana ve Mevlevîlik çal›flmalar›, Feridun Nafiz
Uzluk’a gönderilen mektup

GGiirriiflfl

Eski Yunan’dan beri sosyal hayat›n bir çok noktas›nda bir iletiflim ve duygu
aktar›m arac› olarak önemli bir yere sahip oldu¤u bilinen mektuplar, s›n›rlay›c› ve ka-
t› kuralc› olmayan özelli¤i ile insanlar›n duygu ve düflüncelerini daha içten ifade et-
meye imkan sa¤lam›flt›r. Edebiyat tarihi araflt›rmalar› aç›s›ndan edebî ve sosyal içerik-
li mektuplar, kendi dönemlerinin sosyal, kültürel, ahlakî, geleneksel, dil ve dine ait
konular› içermesi bak›m›ndan özel bir yere sahiptirler. 

Toplumlar üzerinde önemli izler b›rakm›fl kiflilerin arkalar›nda b›rakt›klar›
eserler, sonraki nesiller taraf›ndan özel bir ilgiyle sahiplenilmifltir. Bunlar aras›nda
mektuplar›n ayr› bir önemi vard›r. Zîra bu mektuplarda flah›slar›n birbirleriyle olan
özel iliflkilerinin yan›nda ilmî, edebî, tarihî bilgilerle, dönemin sosyal ve siyasî olayla-
r› hakk›nda malumat bulmak mümkündür.   

* Arfl. Gör. Dr., Selçuk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Do¤u Dilleri ve Edebiyatlar› Bö-
lümü, Fars Dili ve Edebiyat› Ana Bilim Dal›.
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Makalenin konusu olan ve yukar›da özet k›sm›nda ad› geçen mektup ve ekin-
deki fliir1, Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araflt›rmalar› Merkezi (SÜSAM)2 Uzluk Arfli-
vi’nde bulunmaktad›r.

Mektubu yazan ‹ranl›, muhatab› Türkiyeli, mektubun ve ekli fliire konu edilen
Reynold Alleyne Nicholson, ‹ngiliz olmakla birlikte; her üç flahs›n da Mevlânâ, Mev-
levîlik, do¤u ve ‹slam kültür ve medeniyeti eksenli çal›flmalarla adlar›n› duyurmufl
olmalar›, hem mektubun önemini ortaya koymakta hem de Mevlânâ’n›n ve Mevlevî-
li¤in uluslararas›ndaki ortak iletiflime sa¤lad›¤› katk›ya  ayr› bir önem kazand›rmak-
tad›r. 

Bu çal›flmada mektubun muhatab› olan Feridun Nafiz Uzluk, mektubun yaza-
r› Bediu’z-zaman Furûzanfer’in ve mektubun ve ekinin konusu olan Reynold Alley-
ne Nicholson’un  hayat›, çal›flmalar› ve ortaya koydu¤u eserler hakk›nda bilgi veril-
dikten sonra mektubun içeri¤inde geçen unsurlar ortaya konularak incelemesi ve
aç›klamalar› yap›lacak ve arkas›ndan fliirin incelemesi ve aç›klamas› haz›rlanacak, el-
le yaz›lm›fl olan Farsça mektubun ve ekindeki fliirin metni ve Türkçe tercümesi veri-
lecek. Ayr›ca çal›flman›n sonuna söz konusu mektubun orijinal nüshas›n›n iki sayfa
fotokopisi de eklenecektir.

Feridun Nafiz Uzluk’a yaz›lan mektuplardan baz›lar›, daha önce baz› araflt›r-
mac›lar taraf›ndan tamamen veya özetlenerek yada al›nt›lar yap›larak yay›mlanmak
suretiyle Türk bilimin ve bilim adam›n›n hizmetine sunulmufltur. Konuya girmeden
önce, afla¤›da tamam› Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araflt›rmalar› Merkezi (SÜ-
SAM)’nde bulunan ve tamamen, özetlenerek yada  al›nt›lar yap›larak yay›mlanan bu
mektuplar›n yay›m listesini alfabetik olarak s›ralamak, F. Nafiz Uzluk’a gelen mek-
tuplar›n öneminin ortaya konulmas› aç›s›ndan faydal› olacakt›r.

1. “Ahmed Emrî’nin F. Nafiz Uzluk’a yazd›¤› mektuplarda Ahmed Remzi De-
de’yle ilgili bilgiler bafll›kl› makalede toplam 6 adet mektuptan al›nt›lar yap›lm›flt›r3. 

2. “Ahmed Tevhid ve Halil Edhem (Eldem)’in Feridun Nafiz Uzluk’a Gönder-
dikleri Baz› Mektuplar” bafll›kl› makalede, üçü Ahmed Tevhid’den; befli Halil Edhem
(Eldem)’den olmak üzere sekiz mektup yay›mlanm›flt›r4.

3.  “Hasan Âli Yücel’den Feridun Nafiz Uzluk’a Mektuplar” bafll›kl› makalede
toplam dört mektup yay›mlanm›flt›r5.

4. “‹. M. Kemal ‹nal’in F. Nafiz Uzluk’a Yazd›¤› Baz› Mektuplar” bafll›kl› ma-
kalede ‹bnü’l-Emin Mahmûd Kemâl’in gönderdi¤i on bir mektup yay›mlanm›flt›r 6.

1 fifiiiiirr  hhaakkkk››nnddaa  bbkk., (Uzluk, 1964, 33).
2 SSÜÜSSAAMM  UUzzlluukk  AArrflfliivvii  hhaakkkk››nnddaa  ggeenniiflfl  bbiillggii  iiççiinn  bbkkzz..,, (Karpuz - fiafak, 2003, 105-109; fiafak,

2001a, 327-363).
3 Mektup hakk›nda bkz., (fiafak, 2003a, 23-33); Ahmed Emrî’nin 1947-1970 y›llar› aras›nda F.

Nafiz Uzluk’a yazm›fl oldu¤u mektuplar›n say›s› otuzu geçmekte olup, halen Selçuk Üniver-
sitesi Selçuklu Araflt›rmalar› Merkezi Uzluk Arflivinde yer almaktad›r ve tamam› eski harf-
lidir ( fiafak, 2003a, 24). 

4 Mektup hakk›nda bk., (Ürekli– Yörük, 2002, 155-181).
5 Mektup hakk›nda bk., (Sayar, 2003, 97-103). 
6 Mektup hakk›nda bk., (Gür, 2002, 111-135). 
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5. “Mehmet Zeki Oral’›n Feridun Nafiz Uzluk’a Gönderdi¤i Baz› Mektuplar”
isimli makalede toplan on iki mektup tespit edilerek yay›mlanm›flt›r7.

6. “Midhat Bahari ve Feridun Nâfiz Uzluk’a Gönderdi¤i Mektuplar” bafll›kl›
makalede SÜSAM’da bulunan ve Feridun Nafiz Uzluk’a gönderilen mektuplardan
25, 32, 53 ve 54  no’lu mektuplar özetlenerek yay›mlanm›flt›r8.

7. “Muhlis Koner ve Bir Mektubu” bafll›kl› bir yaz›da bir mektup yay›mlan-
m›flt›r9.

8. “Muallim Mehmet Cevdet ‹nançalp’›n Feridun Nafiz Uzluk’a Gönderdi¤i
Baz› Mektuplar” isimli makalede toplam on dört mektup yay›mlanm›flt›r10. 

9. “Murat Sükûtî Karaca’n›n Feridun Nafiz Uzluk’a Gönderdi¤i Mektuplar”
bafll›kl› makalede befl mektup özetlenmifltir11.

10. “Son Mesnevî fiârihlerinden Ahmed Avni Konuk’un Mevlâna’n›n Eserleri
ve Fikirlerine Dair Bir Mektubu” bafll›kl› yaz›da bir mektup yay›mlanm›flt›r12.

11. “fiair Emrî’nin Bir Mektubu ve ‹ki Manzumesi” isimli makalede Ahmed
Emrî’nin F. Nafiz Uzluk’a gönderdi¤i 4.7.1964 tarihli mektup yay›mlanm›flt›r13.

12. “Tahirü’l-Mevlevî’nin F. Nafiz Uzluk’a Gönderdi¤i Mektuplar” isimli ma-
kalede toplam yirmi iki mektup yay›mlanm›flt›r14. 

PPrrooff..  DDrr..  FFeerriidduunn  NNaaffiizz  UUzzlluukk:: Feridun Nafiz Uzluk, 1902 y›l›nda Konya
Ere¤li’sinde do¤du. Annesi, Mevlânâ soyundan S›d›ka Han›m babas› ise zâbit Ahmed
Hamdi Bey olup, 28 yafl›nda Yemen cephesinde flehit düflmüfltür. Küçük yafl›nda an-
nesi ve a¤abeyi fiehabettin ile Konya’ya gelen Uzluk, ilk tahsilinden sonra Konya’da-
ki ‹ttihad ve Terakkî ‹dâdîsi’ni bitirmifl, 1924’de Haydar Pafla T›p Fakültesi’nden me-
zun olmufltur. Gülhane T›p Akademisinde Yedek Subay olarak yapt›¤› askerlik hiz-
metinden sonra, Ordu vilâyetinin Mesudiye kazas› hükümet tabipli¤ine atanm›flt›r.
Burada üç y›l görev yapt›ktan sonra 1928’de Konya Memleket Hastanesi iç hastal›k-
lar› asistanl›¤›na tayin edilmifl, 1929’da da Konya S›tma Savafl Merkez Tabipli¤ine
geçmifl, ayn› y›l›n Eylül ay›nda ise Aksaray Vilâyet Merkezi S›tma Savafl Heyeti Ta-
bipli¤ine naklolmufl ve burada üç y›l çal›flm›flt›r. 1932’de ihtisas yapmak üzere Al-
manya’ya gitmifl, orada Münih ve Hamburg flehirlerindeki t›p fakülteleri ve enstitü-
lerinde  araflt›rmalarda bulunmufl ve oralardan sertifikalar alm›flt›r. 1935 y›l›nda Tür-

7 Mektup hakk›nda bk., (Ürekli – Ata, 2002, 121-153).
8 Mektup hakk›nda bk., (fiimflekler, 2003, 127-137); Bu makalede Midhat Bahari’nin Feridun

Nafiz Uzluk’a gönderdi¤i yetmifl alt› mektuptan söz edilmekte ve üzerinde çal›flmalar›n de-
vam etti¤i bildirilmektedir (fiimflekler, 2003, 137).

9 Mektup hakk›nda bk., (fiafak, 2005: 337-338).
1100  MMeekkttuupp  hhaakkkk››nnddaa  bbkk..,,  ((ÜÜrreekkllii  ––  YYöörrüükk,,  22000033,,  335577--339966))..  
11 Mektup hakk›nda bk., (fiafak 2001b, 26-31); Bu makalede Murat Sükûtî Karaca’n›n vefat›

münasebetiyle efli Mücevher Karaca taraf›ndan 22.6.1970 tarihinde Ordu’dan Feridun Nafiz
Uzluk’a gönderilmifl ve ekinde Murat Sükûtî Karaca’n›n hal tercümesinin de bulundu¤u bir
mektup daha yer almaktad›r. Bu hal tercümesinin Feridun Nafiz Uzluk taraf›ndan daha ön-
ce her hangi bir yerde yay›mlan›p yay›mlanmad›¤› bilinmemektedir (fiafak, 2001b, 31).

12 Mektup hakk›nda bk., (fiafak, 2003b,  87-96). 
13 Mektup hakk›nda bk., (fiafak, 1999, 321-329). 
14 Mektup hakk›nda bk., (fiafak -  Öz, 2002, 19-32).
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kiye’ye dönmüfl ve Trakya Umum Müfettiflli¤ine ba¤l› salg›n hastal›klar uzman› ola-
rak vazife yapm›flt›r. Bir y›l sonra da Refik Saydam H›fzuss›hha Enstitüsünde çiçek
hastal›¤› mütehass›sl›¤›na tayin edilmifltir. Bu unvanla K›rflehir, Mucur, Bo¤azlayan,
Aksaray ve Ni¤de’de ç›kan salg›n hastal›klarla mücadele için teflkilâtlar kurmufltur.
1946’da Ankara T›p Fakültesi T›p Tarihi Enstitüsü’ne  profesör olarak atanm›fl ve
emekli oldu¤u 1972 y›l›na kadar burada çal›flmalar›n› sürdürmüfltür. 

Türk T›p Tarihi Kurumu kurucu üyesi olan Feridun Nafiz Uzluk, Almanya,
Fransa, ‹ngiltere, Hollanda, Libya, ‹ran ve Avusturya’da inceleme ve araflt›rmalarda
bulunmufltur. T›p tahsili s›ras›nda kald›¤› Üsküdar Mevlevî-hânesi’nde Arapça ve
Farsça’s›n› ilerletmifltir. Ö¤rendi¤i bu diller, onun t›p tarihi ile ilgili araflt›rmalar›n›n
yan› s›ra  Selçuklu, ‹slam tarihi ve medeniyeti alanlar›nda, Mevlânâ araflt›rmalar› ile
ilgili pek çok eseri incelemesine ve tercüme etmesine imkân sa¤lam›flt›r. Araflt›rmac›
kiflili¤i, Türk-‹slam eserlerine hayranl›¤›, çeflitli do¤u ve bat› dillerine hakimiyeti do-
lay›s›yla yurt içi ve d›fl›ndaki pek çok ilim adam›, edip ve sanatkârla irtibat kurmufl
ve kongrelere kat›lm›flt›r. ‹ngilizce, Almanca ve Frans›zca da bilen Feridun Nafiz Uz-
luk, hiç evlenmeden, 27 Eylül 1974 y›l›nda vefat etmifltir15.  

Feridun Nafiz Uzluk’un Selçuklu tarihi, edebiyat, Mevlânâ, Mevlevîlik ve t›p
tarihi ile ilgili otuza yak›n eseri mevcuttur ve bu eserlerden baz›lar›n› flu flekilde s›ra-
lamak mümkündür:

1. Mevlânâ’n›n Yedi Ö¤üdü (Mecâlis-i Sab’ay-› Mevlânâ), Düzelten Ahmed Rem-
zi Akyürek, Çeviren: M. Hulusi, Önsöz ve yay›mlayan: Feridun Nafiz Uzluk, ‹stan-
bul-1937, (Anadolu Selçûkileri Gününde Mevlevî Bitikleri, No: 1)

2. Eski Viyana T›p Talimi ve onun Adlî Sultan Mahmud Zaman›nda ‹stanbul’da Ya-
y›lmas›, ‹stanbul, 1937 (‹stanbul Üniversitesi T›p Tarihi Enstitüsü Yay›nlar›, No: 10).

3. Mektûbât-› Mevlâna “Mevlânâ’n›n Mektuplar”›, Düzelten: Ahmed Remzi Ak-
yürek, Mukaddime: Veled Çelebi ‹zbudak, Önsöz ve yay›mlayan: Feridun Nafiz Uz-
luk, ‹stanbul-1937 (Anadolu Selçûkileri Gününde Mevlevî Bitikleri, No: 2).

4. Düzmece Nazariyesi ‹flas Etmifltir, ‹stanbul-1940.

5. Divân-i Sultan Veled, Takriz: Veled Çelebi (‹zbudak), Önsöz ve yay›mlayan:
Feridun Nafiz Uzluk, Ankara-1941 (Anadolu Selçûkileri Gününde Mevlevî Bitikleri,
No: 3).

6. Anadolu Selçuklu Devleti Tarihi, Ankara-1941.

7. Selçuklu Devleti Tarihi, Ankara-1943.

8. Üretme Yerleri ve Boyalar, Ankara-1943.

9. Laborantlara Bakteriyolojik Araflt›rmalarda K›lavuz, Ankara, 1947 (Sa¤l›k Ba-
kanl›¤› için).

10. Ulu Ârif Çelebi’nin Rubâileri, ‹stanbul-1949 (Anadolu Selçûkileri Gününde
Mevlevî Bitikleri, No: 4).

11. Salg›n Hastal›klar, Ankara-1950.

15 Feridun Nafiz Uzluk hakk›nda genifl bilgi için bkz..::  EEllççiinn,,  11997744,,  114466--114477;;  YYüücceell,,  11999999,,  117733--
117766;;  fifiaaffaakk--  ÖÖzz,,  22000022,,  1199--3322;;  fifiaaffaakk,,  22000022,,  226622--226644;;  fifiaaffaakk,,  22000033cc,,  114433--115500;;  TTaaflflddeelleenn,,  22000011;;
HHaakksseevveerr,,  22000022,,  8833--8844;;  TTeerrzziioo¤¤lluu,,  22000033,,  9911--9966))..
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12. fiâni Zâde Ataullah Efendi, Ankara-1951 

13. Târih-i Âl-i Selçuk der Anatoli ( Anadolu Selçuklu Devleti Tarihi), Tercüme: Fe-
ridun Nafiz Uzluk, Ankara-1952.

14. Türkiye’de Anatominin Geliflmesi ve Teflrihci Mazhar Pafla, Ankara-1953.

15. Biyografi- Mevlâna Celaleddin,  B. Furûzanfer, Çeviren: F. Nafiz Uzluk, ‹stan-
bul-1963.

Aykut Kazanc›gil’in neflretti¤i listeye göre, ayr›ca Feridun Nafiz Uzluk’un çe-
flitli konularda yay›mlanm›fl iki yüz altm›fl dört adet makalesi mevcuttur16. 

RReeyynnoolldd  AAlllleeyynnee  NNiicchhoollssoonn ((1199  AA¤¤uussttooss  11886688--  2288  AA¤¤uussttooss  11994455))::  Ömrünü
Hz. Mevlana’y› tan›mak ve dünyaya tan›tmak u¤runda harcam›fl ‹ngiliz bilim adam›
ve müsteflrikidir. Babas› ve dedeleri alimdi ve kendisi do¤u dillerinin bir ço¤unu de-
delerin yan›nda ö¤rendi. Yunan edebiyat› alan›nda ö¤renimini tamamlad› ve bafltan
beri ‹slam edebiyat›n› ve medeniyetini ö¤renmek ve incelemek istiyordu. Bu alanda
Edward Browne’dan Câmi (ö.1492) hakk›nda bilgi edindi ve Edward Browne, onu ta-
savvufî düflünce ve yaz›larla tan›flt›rd›. Uzun süre geçmeden Nicholson, “Müntehab-i
Efl‘âr-i fiems-i Tebrîzî” isimli çal›flmas›n› neflretti. 

Nicholson, Londra Üniversitesinde Farsça ö¤rendi ve 1903 y›l›nda Cambridge
Üniversitesine dil ö¤reticili¤ine atand›. Edward Browne’nun ölümünden sonra onun
kürsüsüne geçti.  Bu bilim adam›n›n hizmetinin ve flaheserinin en büyü¤ü Mevlâ-
nâ’n›n Mesnevî’sinin tashih ve tercümesi ve hemen arkas›ndan yay›nlad›¤› “fierh-i
Mesnevî”sidir. Di¤er eserlerini de flöyle s›ralamak mümkündür:

1. The Mathnawi of Jalalu’ddin Rumi, I-VIII, by Reynold A. Nicholson , ed.
From the oldest mss. Available; with critical notes, tr. and  Commentary. London: Lu-
zac, 1925-1940. 

2. Tezkiretu’l-evliyâ-yi fieyh Attar (Mu‘în, 1371/1992, 2171-2172).

3. The Mystics of Islam, Routledge, Kegan Paul, London, 1914; World Wisdom,
Inc., 2002. (Tahkîkât der bâre-i tasavvuf-i ‹slâmî=‹slam tasavvufu hakk›nda inceleme) 

4. Studies in Islamic Poetry, Nicholson, Reynold Alleyne; Awfi, Muhammad;
Abu al-Ala al-Maarri, Cambridge: Cambridge U.P., 1969. 1969 reissue of a book first
published in 1921. First Reissue Edition. Hard Cover. (Tahkîkât der bâre-i fli‘r-i ‹slâmî
=‹slam fliiri hakk›nda inceleme).

5. Tales of Mystic Meaning, Being Selectiong from the Mathnawi of Jalalud-Din Ru-
mi. London: Chapman and Hall, 1931. (M‘ani-yi flahsiyet der tasavvûf= Tasavvufta
flahsiyetin anlam›)

6. Translations of Eastern Poetry and Prose, London: Curzon, 1987 (Do¤u fliir ve
nesri17)

16 F. N. Uzluk’un makalelerinin toplu listesi ve di¤er baz› eserleri için bk.: (Kazanc›gil, 2003,
65-89).

17 Reynold Alleyne Nicholson’un bu eseri, Ebû Sa‘id Ebû’l-Hayr, Enverî, Attar, Baba Kûhî, Fir-
devsî Mevlânâ, Sa‘dî, ‘Unsurî, Hâf›z, Dakîkî ve Rûdekî’nin fliirlerinin ‹ngilizce tercümesini
içerir. 
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7. Selected Poems from the Divan Shams-i Tabriz18, edited and translated with an
introduction, Cambridge-1898.

8. Elementary Arabic Grammar, A Reynold, Nicholson , Pub.Reprint 1919, 2000

9. Poet and Mystic (Selection from his Writings), translated from the Persian with
introd. and notes by Reynold A. Nicholson, London, 1950; London: G. Allen and Un-
win, 1956.

10. The Illustrated Rumi: A Treasury of Wisdom from the Poet of the Soul: Jalal
Al-Din Rumi, Manuela Dunn-Mascetti, Philip Dunn, Reynold Alleyne Nicholson,
Hardcover, Illustrated, 2000.

11. Selected Poems of Rumi: Jalalu’L-Din Rumi, Reynold Alleyne Nicholson, Pa-
perback, 2001.

12. Kashf Al-Mahjub: The Revelation of the Veiled - an Early Persian Treatise on Su-
fism, Reynold A. Nicholson (Translator), Paperback, 2002.

Nicholson, bu eserlerinin d›fl›nda tasavvuf ilmi konusunda bir çok çal›flmalar
yapm›fl ve ‹slam mutasavv›flar›na ve tasavvufuna ait flaheserlerinin bir ço¤unu bat›
dünyas›na tan›tm›flt›r19.

BBeeddiiuu’’zz--zzaammaann  FFuurrûûzzaannffeerr  ((11889977--11997700)):: Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî hakk›n-
daki araflt›rmalar›yla tan›nan ‹ranl› âlim, Horasan bölgesinde Buflrûge nahiyesinde
do¤du. ‹lk ö¤renimini memleketinde tamamlad›ktan sonra 1919 y›l›nda Meflhed’e gi-
derek orada büyük âlim ve flâirlerden Arap dili ve edebiyat›, Fars dili ve edebiyat›,
mant›k ve f›k›h gibi ilimler ö¤rendi.

1923 y›l›ndan itibaren Tahran’da Sipehsâlâr Medresesinde felsefe ve di¤er bir
çok alanda ö¤renim gördükten sonra 1926’da Tahran Dârûlfünunu’na edebiyat ö¤ret-
meni olarak ve buna ilaveten 1927 y›l›nda Mekteb-i Hukuk edebiyat ö¤retmenli¤ine,
1928’de Tahran Yüksek Ö¤retmen Okulu Arapça ve Farsça ö¤retmenli¤ine tayin edil-
di.

Çeflitli idari görevlerden ve akademik çal›flmalardan sonra 1944 y›l›nda Tahran
Üniversitesi ‹lahiyat Fakültesi dekanl›¤›na seçildi ve emekli oldu¤u 1967 y›l›na kadar
bu görevde kald›. 6 May›s 1970 tarihinde vefat etti.

‹slam kültürü ve medeniyeti, Fars edebiyat› ve ‹ran tarihi hakk›nda çeflitli der-
gilerde elliye yak›n makalesi yay›nlanan Bediu’z-zaman Furûzanfer’in eserleri de
flunlard›r20:

1. Suhen ve Suhenverân I-II, Tahran, 1312/1933.

2. Risâle der Tahkîk-i Ahvâl u Zindegâni-i Mevlânâ Celâleddîn Muhammed-
i Mevlevî, Tahran, 1315/1936.

18 Reynold Alleyne Nicholson’un bu eseri, Divân-› Kebir’den seçme k›rk sekiz gazelin Farsça
metniyle birlikte ‹ngilizce tercümesidir.

19 RReeyynnoolldd  AAlllleeyynnee  NNiicchhoollssoonn  hhaakkkk››nnddaa  ggeenniiflfl  bbiillggii  iiççiinn  bbkk.: (Nicholson: tarihsiz; Mu‘în,
1371/ 1992, 2171-2172;  Furûzanfer, 1990, VIII; Uzluk, 1964, 30-33).

20 BB..  FFuurrûûzzaannffeerr hhaakkkk››nnddaa  ggeenniiflfl  bbiillggii  iiççiinn  bbkk.: (Yâsemî, 1316/1937, 27-28; ‹sti’lâmî, 1981, 172-
173); Bilgin, 1988 -,V,327-328; Zerrînkûb, 1369/1990, II, 657-659; Önder, 1970, 61-63; Furûzan-
fer, 1990, IX-XVI).



3. Târîh-i Edebiyât-i ‹rân, Tahran, 1318/1939.

4. Ferheng-i Tâzî be-Pârsî, Tahran, 1319/1940.

5. Hûlâsâ-i Mesnevî-i Mevlevî, Tahran, 1321/1942.

6. Destûr-i Zebân-i Fârisî I-II, Tahran, 1328-1329/1949-1950.

7. Me’âhiz-i K›sâs ve Temsîlât-i Mesnevî, Tahran, 1333/1954.

8. Fîh-i mâ fîh-i Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Tahran, 1335/1956.

9. Divân-i Eflrefî-i Gaznevî, 1338/1959.

10. Ma‘ârif-i Burhâneddîn Munakkik-i Tirmizî, 1340/1961.

11. Terceme-i Risâle-i Kufleyriyye, Tahran, 1345/1966.

12. Kulliyât-i fiems yâ Divân-i Kebir I-X, Tahran, 1336-1346/1957-1967.

13. Ehâdîs-i Mesnevî, Tahran, 1347/1968.

14. fierh-i Mesnevî-i fierif I-III, Tahran 1346-1348/1967-1969.

15. Menâkib-i Evhadûddîn-i Kirmânî, Tahran, 1348/1969.

16. Misbâhu’l-Ervâh, Tahran, 1349/1970.

17. Ma‘ârif-i Bahâ’eddîn Veled, Tahran, 1352/1973.

18. fierh-i Ahvâl u Nakd-i Tahlîl-i Âsâr-i fieyh Ferîdüddîn ‘Attâr-i Niflâbûrî,
Tahran 1353/1974.

Mektubun girifl k›sm›ndan, Feridun Nafiz Uzluk’un daha önce Bediu’z-za-
man Furûzanfer’e mektup yazd›¤› ve bu mektupta Bediu’z-zaman Furûzanfer’in ‹n-
giliz müsteflrik Nicholson’un ölümü dolay›s›yla yazd›¤› fliirinin bir nüshas›n› talep et-
ti¤i anlafl›lmaktad›r. Mektubun özel konusu, Feridun Nafiz Uzluk’un mezkur fliirin
bir nüshas›n› talep etmesine karfl›l›k Bediu’z-zaman Furûzanfer taraf›ndan yaz›lm›fl
olan cevapt›r. Genelde ise mektup,  Mevlânâ, Mevlevîlik ve o günlerde yaflayan Mev-
levî çevrelerinden,  kurum ve eser adlar›ndan bahsetmektedir. 

MMeekkttuuppttaa  YYeerr  AAllaann  UUnnssuurrllaarr

HHzz..  YYuussuuff: Bediu’z-zaman Furûzanfer, eline ulaflan bu mektuptan dolay› se-
vincini, kardeflleri taraf›ndan kuyuya at›lan Hz. Yusuf’un kuyudan kurtulup tekrar
Filistin topraklar›nda yaflayan ailesine ve dostlar›na kavufltu¤unda duyulan mutlulu-
¤a benzetmektedir.   

KKeennaann: Bugünkü Filistin topraklar›

NNiicchhoollssoonn: Yukar›da hakk›nda bilgi verilmifltir.

MMaaaarriiff::  Baha-i Veled’in Maarif adl› eserinden bahsederken henüz matbaadan
ç›kmad›¤›n› söylüyor. Bu eser daha sonra Ma‘ârif-i Bahâ’eddîn Veled (Tahran, 1352/
1973) ad›yla yay›mlanm›flt›r. 

DDiivvâânn--››  KKeebbîîrr: Divân-› Kebîr’in bas›lmas›yla ilgili olarak Konya Müzesindeki
nüshan›n gelmesini bekledi¤ini belirtmektedir. Eser, Kulliyât-i fiems yâ Divân-i Kebir I-
X ad›yla Tahran’da 1336-1345/1957-1966 y›llar›nda Bediu’z-zaman Furûzanfer tara-
f›ndan on nüshan›n karfl›laflt›r›lmas›yla edisyon-kritikli olarak yay›mlanm›flt›r. 

BBeeddiiuu’’zz--ZZaammaann FFuurrûûzzaannffeerr’’iinn FF.. NNaaffiizz  UUyylluukk’’aa  YYaazzdd››¤¤››  FFaarrssççaa  BBiirr  MMeekkttuupp  vvee  ...... u
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KKoonnyyaa  MMüüzzeessii: Burada Konya Müzesi olarak ad› geçen kurum Konya Mevlâ-
nâ Müzesi’dir. 

HHaazzrreett--ii  VVeelleedd  ÇÇeelleebbii: Mektupta Bediu’z-zaman Furûzanfer, Hazret-i Veled
Çelebi’nin mübarek huzuruna kendi selamlar›n›n iletilmesini arzu etmektedir. Veled
Çelebi (‹zbudak), Mevlânâ soyundan gelmekte olup, 1867 y›l›nda Konya’da do¤mufl-
tur. Dokuz y›l kadar Mevlevî Post-niflînli¤i yapan, 1923-1939 Kastamonu Milletveki-
li, 1939-1943 y›llar› aras›nda Yozgat milletvekili olarak iki dönem TBMM’de yirmi y›l
görev yapan, Türk Dili ile ilgili çal›flmalara önem veren, daha çok Mevlânâ ve Mevle-
vîlikle ilgili eserleri bulunan ve hayat›n›n sonuna kadar Türk Dil Kurumu’nda çal›flan
Veled Çelebi (‹zbudak), 4 May›s 1953 tarihinde vefat etmifltir21. 

FFîîhh--ii  mmââ  ffîîhh: Fîh-i mâ fîh ile ilgili olarak “bendenizin tashihiyle haz›rlanan Fîh-i
mâ fîh hakk›ndaki görüfllerinizi özet halinde bekliyorum” cümlesiyle Bediu’zzaman Fu-
rûzanfer, Feridun Nafiz Uzluk’tan görüfl ve bilgi istemektedir. Bu eser, Fîh-i mâ fîh-i
Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî ad›yla Bediu’z-zaman Furûzanfer taraf›ndan Tahran’da
1335/1956 y›l›nda yay›mlanm›flt›r. 

MMeekkttuuppttaa  GGeeççeenn  KKoonnuullaarr

Hz. Yusuf hariç di¤erleri 1950’li y›llara ve yirminci yüzy›l›n ortalar›na aittir.

MMeekkttuubbuunn  yyaazz››ll››flfl  zzaammaann››: 17 Hordad 1332 = 24 Ramazan 1372 = 7 Haziran
1953’de yaz›lm›flt›r.

MMeekkttuubbuunn  ddiillii::  Sade bir Farsçayla yaz›lmakla birlikte,,  do¤u kültüründen ge-
len sevgi, sayg› ve iltifat kelimeleri ve nezaket cümleleri ile muhataba seslenilmekte-
dir. 

K›rk dört beyitten meydana gelen fliir, Nicholson’un övülmesi bak›m›ndan
mehdiye ve onun ölüm konusunun ifllenmesi aç›s›ndan da bir mersiyedir. fiair, isim
vererek, yapt›¤› ifllerden ve çal›flmalardan bahsederek Nicholson’u övmektedir. fii-
irin sonlar›na do¤ru ise Nicholson’un ölümünden duyulan üzüntü, dile getirilmek-
tedir. 

fiiirle ilgili olarak k›saca flu aç›klamalar› yapmakta fayda vard›r:

fifiiiiirrddee  YYeerr  AAllaann  UUnnssuurrllaarr

K›rk dört beyitten meydana gelen fliirde flu hususlar dikkat çekmektedir: fiiirin
ana konusu, Nicholson’un ölümünden duyulan üzüntünün flairane ve nazik bir flekil-
de dile getirilmesidir. fiiirin genelinde  Nicholson’un Mevlânâ’n›n Mesnevî’sinin ya-
y›m› ile ilgili yapt›¤› çal›flmalar, do¤u ve ‹slam kültürüne, tasavvufî mesnevî gelene-
¤inin öncülerine, mutasavv›flara ve tasavvufla ilgili kaynak eserlere yapt›¤› hizmet-
ler, bazen do¤rudan bazen de dolayl› olarak yer almaktad›r. fiair, bunlar› anlat›rken
do¤ulular›n bu çal›flmalardan ve hizmetlerden dolay› Nicholson’a teflekkür borçlu ol-
duklar›n› söylemekte ve do¤ulu bilim adamlar›n›n bu konuda yeterli çal›flma yapma-
malar›na da dolayl› ve ince bir elefltiri getirmektedir.

21 VVeelleedd  ÇÇeelleebbii  ((‹‹zzbbuuddaakk))  iiççiinn  bbkk., (fiafak, 2002, 255-257).



BBeeddiiuu’’zz--ZZaammaann FFuurrûûzzaannffeerr’’iinn FF.. NNaaffiizz  UUyylluukk’’aa  YYaazzdd››¤¤››  FFaarrssççaa  BBiirr  MMeekkttuupp  vvee  ...... u

u MMiillllîî  EE¤¤iittiimm u Say› 174  u Bahar/2007222222

fifiiiiirrddee  YYeerr  AAllaann  KKoonnuullaarr

1910’lu y›llardan Nicholson’un öldü¤ü 1947 y›l›na kadar geçen süre içinde
Nicholson’un yukar›da ad› geçen çal›flmalarla bat›n›n ak›l, bilim, d›fl, madde medeni-
yetine karfl›l›k, do¤unun saf aflk, gönül, iç, mana ve ruh medeniyetinin eserlerinin ve
öncülerinin tan›t›m›nda bulundu¤u katk›lar anlat›lmaktad›r.

fifiiiiirriinn  vveezznnii: Fâilâtün (Feilâtün) /Mefâilün /Fa’lün (Felün)

fifiiiiirriinn  yyaazz››ll››flfl  zzaammaann››: Nicholson’un vefat›n›n hemen arkas›ndan yaz›lm›flt›r.
Dolay›s›yla mektubun ve fliirin sahibi Bediu’z-zaman Furûzanfer ve mektubun mu-
hatab› Feridun Nafiz Uzluk, yaflad›klar› yirminci yüzy›l›n ilk yar›s›nda fliirde zikredi-
len Nicholson’un do¤u kültürüne yapt›¤› hizmetlerin canl› flahitleridirler.  

fifiiiiirriinn  ddiillii:: fiiir sade bir Farsça ile yaz›lmakla birlikte, do¤unun fliir yazma ge-
lene¤inin do¤as›nda bulunan klasik kelime ve terkiplerin kullan›ld›¤› ve zaman za-
man cinasl› kelimelere yer verildi¤i görülmektedir.

Birinci-dördüncü beyitler aras›nda, Nicholson, do¤u kültürü ve Fars edebiya-
t› hakk›nda yapt›¤› çal›flmalardan dolay› övülmektedir.

Beflinci beyitte  “Yaklafl›k elli y›l eziyet çektin ve bunu tamamen bizim için yapt›n.”
diyerek Nicholson’un do¤u kültürüne ne kadar hizmet etti¤ine iflaret etmektedir. Fars
edebiyat› kaynaklar›ndan iyi beslenmifl olan flair burada, Firdevsî’nin“Bu otuz y›lda
çok eziyet çektim, ama bu Farsça ile Acem’i dirilttim” beytinden imge aktarmas› yapm›fl-
t›r. Bunun daha baflka Farsça örnekleri de vard›r.

Alt›nc› beyitte, Nicholson’un, do¤u kültür ve medeniyetini yine do¤ululara
överek kendisinin övülmesine imkan sa¤lad›¤›na iflaret edilmifltir. 

Yedinci beyitte, Nicholson, iyi ve düzgün ifl yapmas› nedeniyle ipek atölyesi-
ne, çal›flmalar› da Venüs gezegenin devaml› çalan müzik sesine benzetilmifltir. Zira
y›ld›z ilmine göre Venüs gezegeni gö¤ün çalg›c›s›d›r. 

Sekizinci beyitte Nicholsun’un ruhu sürekli ›fl›k saçan bir lambaya ve gecenin
karanl›¤›n› yok eden sabah günefline benzetilmektedir. Çünkü Nicholsun’un do¤u
kültür ve medeniyeti üzerinde yapt›¤› çal›flmalar, bat›n›n do¤u kültür ve medeniyeti-
ni daha yak›ndan tan›mas›na ve kendi gözleriyle görmesine katk› sa¤lam›flt›r. 

Dokuzuncu beyitte “Senâ’î’nin sana verdi¤i parlayan flimflekle  karanl›k dün-
yay› ayd›nl›kla doldurdun” diyerek Nicholson’un Fars edebiyat›n›n büyük flairlerin-
den olan, tasavvufî mesnevî tarz›n›n kurucusu ve Attar’›n ve Mevlâna’n›n öncüsü sa-
y›lan Senâ’î (1072-1131)’nin ruhun çeflitli merhalelerde varl›klar›n üzerinde dolaflma-
s›ndan bahsetti¤i “Seyru’l-‘‹bâd ile’l-Me‘âd” adl› eserine at›fta bulunmas›na iflaret et-
mifltir. Zira Nicholson, Senâ’î’nin bu eserini Dante’nin La Divina Commedia”s›na ben-
zetmifl ve onun bir öncüsü saym›flt›r (1943: XIX, 1-5) 22. 

22 Nicholson’un “A Persian forerunner of Dante” Transactions of the Bombay Branch of the Royal
Asiatic Society, Bombay, 1943, XIX, 1-5” adl› bu eserinin Farsça tercümesi, Yâdgâr, Y›l:1, Sa-
y›:4, Tahran, s. 48-57’de yay›mlanm›flt›r (Atefl, 1940-88, X, 476-486).  
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Onuncu beyitte “Evliyan›n ad›n› yenileyince fieyh Attar seni tebrik etti” sö-
züyle Nicholson taraf›ndan Mevlânâ’n›n çok büyük sayg› besledi¤i, tasavvufî eserle-
riyle tan›nan Fars flairi fieyh Attar (ö.618/1221)’›n Tezkiretü’l-Evliya isimli eserinin ya-
y›mlanmas›na at›fta bulunulmaktad›r.

On birinci- on yedinci beyitlerde Nicholson’un tasavvuf, mutasavv›flar, ‹slam
kültürü, edebiyat› ve medeniyeti ilgili yapt›¤› çal›flmalarla bat›n›n akla, bilime, d›fl gö-
rüntüye ve maddeye dayanan medeniyetini, do¤unun saf aflka, gönle, iç aleme, ma-
naya ve ruh medeniyetine ba¤l› kal›narak kaleme al›nan eserler ve onlar›n öncüleri ile
ayd›nlanmas›nda bulundu¤u katk›lar anlat›lmaktad›r. 

On sekizinci beyitte; “Mevlânâ’n›n sözünün ›fl›¤›yla bu zifiri karanl›k fezay› ayd›n-
latt›n.” denilerek ve yirmi beflinci- otuz ikinci beyitler aras›nda Nicholson’un, Mevlâ-
nâ’n›n Mesnevisi ile ilgili olarak yapt›¤› çal›flmalara at›fta bulunmufltur. Zira Nichol-
son, Mevlânâ’n›n Mesnevî’sini edisyon kritikli olarak ikifler cilt bir arada üç cilt halin-
de neflretmifltir23. Bundan baflka Mevlânâ’n›n bir çok fliirini ‹ngilizceye tercüme etmifl
ve eserlerinden istifade ederek tasavvufla ilgili ‹ngilizce yeni çal›flmalar yay›mlam›fl-
t›r24. 

On dokuzuncu beyitte; Nicholson’un, büyük çal›flmalar yapt›¤› halde, bunu
bir övünç ve gurur sebebi yapmad›¤›na iflaret edilmektedir. Nicholson’un çal›flmala-
r›yla ilgili örneklere bu çal›flma içerisinde Nicholson ile ilgili k›s›mda de¤inilmifltir.

Yirminci ve otuz ikinci beyitler aras›nda yine Nicholson’un do¤u ve ‹slam kül-
türü, medeniyeti, edebiyat› ve Mevlânâ ve Mevlevîlikle ilgili çal›flmalar›na at›fta bu-
lunularak teflekkür edilmekte ve kendisinden övgüyle bahsedilmektedir.

Otuz üçüncü ve k›rk dördüncü beyitler aras›nda ise Nicholson’un ölümünden
duyulan üzüntü dile getirilmektedir.

Bediu’z-zaman Furûzanfer’in Feridun Nafiz Uzluk’a cevaben yazd›¤› mektup
ve ekinde konusu Reynold Alleyne Nicholson’un ölümü hakk›ndaki Farsça k›rk dört
beyitlik fliir: 

23 Mesnevî’nin Nicholson taraf›ndan yap›lan neflirleri: Nicholson, R.A, The Mathnawi of Jala-
lu’ddin Rumi, Books I and II. Cambridge, England: E.J.W. Gibb Memorial Trust, 1926.; Nichol-
son, R.A, The Mathnawi of Jalalu’ddin Rumi, Books III and IV. Cambridge, England: E.J.W. Gibb
Memorial Trust, 1926.; Nicholson, R.A,  The Mathnawi of Jalalud’din Rumi, Books V and VI.
Cambridge, England: E.J.W. Gibb Memorial Trust, 1926. (The Mathnawi of Jalalu’ddin Rumi,
R.A.Nicholson, I-VIII c., Leiden vd., 1925-1940; bu eserin I, III ve V. ciltleri orijinal Mesnevî
metni, di¤er ciltler ise tercüme ve flerhi kapsamaktad›r.)

24 Nicholson’un tasavvufla ilgili baz› ‹ngilizce çal›flmalr› flunlard›r: Nicholson, R.A. Tales of
Mystic Meaning, Being Selectiong from the Mathnawi of Jalalu’ddin Rumi. London: Chapman
and Hall, 1931.; Nicholson, R.A, The Mathnawi of Jalalu’ddin Rumi: Commentary. London: Lu-
zac, 1937-1940.; Nicholson, R.A, Rumi, Poet and Mystic, 1207-1273. London: Allen and Unwin,
1956.; Nicholson, R.A,The Mathnawi of Jalalu’ddin Rumi. London: Luzac, 1977.; Nicholson, R.,
Translations of Eastern Poetry and Prose. London: Curzon, 1987.
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Bediu’z-zaman Furûzanfer’in Feridun Nafiz Uzluk’a cevaben yazd›¤› Farsça
mektubun ve ekinde konusu Reynold Alleyne Nicholson’un ölümü hakk›ndaki Fars-
ça k›rk dört beyitlik fliirin Türkçe tercümesi: 

17 Hordad 1332 = 24 Ramazan 1372 = 7 Haziran 1953

Zevk ve bilgi kayna¤› büyük alim Say›n Bay Dr. Feridun Nafiz’in yüksek hu-
zurlar›na;

-Feyizleri daimi olsun-

Bir müddet önce k›ymetli mektubunuz elime ulaflt›. Kenan’daki mihnet çe-
kene göz nuru, gönül süruru getiren Yusuf’un gömle¤inin kokusuna bezendi¤ine
Allah (CC) flahittir. Bendeniz için k›ymetli yaz›n›z› görmek, can (dostlu¤u) ve gönül
ba¤l›l›¤›d›r. Zat-i âlinizden ulaflan haber, beni çok mutlu etti ve ruhuma fetihler
bahfletti. Her fleyin yarat›c›s› olan Allah, yüksek görüflme nimetini ruhlar aleminde
yaratt›¤› gibi kal›p ve gölgeler (maddi) aleminde de etkili k›ld›¤› gizli sebepler or-
taya koyuyor. Yard›m›n›n devam›n› Allah’tan dileriz. Merhum Nicholson’un ölü-
münün ard›ndan nazmetti¤im k›tay› yüksek emriniz gere¤ince bu mektupla birlik-
te takdim ediyorum. Bu manzumenin nüshas› benim müsveddelerimin aras›nda ol-
mad›¤›ndan, mecburen arkadafllar›n elindeki nüshalardan yazd›m. Cevab›n gecik-
me sebebi, nüshan›n temininde bir süre zaman›n harcanmas› idi. Baha-i Veled’in
Maarif’i henüz matbaadan ç›kmad›. Tamamlanmas›ndan sonra elbette bir nüsha
yüksek huzurlar›n›za takdim edilecektir. Divân-› Kebîr’in bas›lmas›yla ilgili olarak
Konya (Mevlânâ) Müzesindeki nüshan›n gelmesini bekliyorum. Hazret-i Veled Çe-
lebi’nin mübarek huzuruna da bendenizin selamlar›n› iletmenizi rica ediyorum.
Bendenizin tashihiyle haz›rlanan Fîh-i mâ fîh hakk›ndaki görüfllerinizi özet halinde
bekliyorum.

Sayg›lar›mla,

Dostunuz Furûzanfer.



Ey, alimlere kendisini önder yapan asil Nicholson!
Ey, ‹ran için uygun ve münasip hizmet yapan, sanat› yayan!
Ey, ilim yolunda kendi hayat›n› feda eden bir fedayi gibi olan!
Sözün parlakl›¤›n› art›rmak için gözünün ferini azaltt›n.

5 Yaklafl›k elli y›l eziyet çektin ve bunu tamamen bizim için yapt›n.
Bizi bize o kadar övdün ki, sen kendini övgüye lay›k k›ld›n.
Venüs gezegeni gibi kendi ipek atölyenden dünyan›n kula¤›n› müzik 
sesiyle doldurdun.
Lamba gibi ruhun ›fl›k saçm›fl ve sabah gibi günefl do¤urmufltur.
Senâ’î’nin sana verdi¤i parlayan flimflekle karanl›k dünyay› ayd›nl›kla 
doldurdun.

10 Evliyan›n ad›n› yenileyince fieyh Attar seni tebrik etti.
Tarikat yolcular›n›n s›rr›n› deftere yazd›n. Kaleminle ka¤›d› miske 
çevirdin.
Tarikat›n hallerinin s›rr›n› güzel ibarelerle eda ettin.
Rindlerin özelliklerini Farsça söyledin, zahid insanlar› övdün.
Halktan gizli olan irfan s›rr›n› ortaya koydun ve aç›klad›n.

15 Tasavvuftan uzak olan bat›l›n›n ruhunu sen, bu s›rla tan›flt›rd›n.
O diyarda marifet güzelli¤ini uygulamakta baflar›l› oldun.
Din güneflinin ›fl›¤›n› elde ettin ve onunla bat›y› ›fl›¤›n do¤ufl yeri 
yapt›n.
Mevlânâ’n›n sözünün ›fl›¤›yla bu zifiri karanl›k fezay› ayd›nlatt›n.
Halkla sohbetten yüz çevirdin, ilme hizmette gösteriflsiz davrand›n.

20 Ciddiyetle durup aziz ruhunu her türlü kötülükten uzak k›ld›n.
Aflk›n temiz kadehini yudumlad›n, gönül ve ruhunu safa cevheri 
yapt›n.
Heyecan verici flarab› içtin, flüphesiz heyecanlar uyand›rd›n.
Do¤u güneflinin, yani aflk›n önünde yok gibi olan zerre misali raksettin.
Gayp teranesini flükür semas›nda gül gibi gömle¤ini parçalad›n.

25 Onun kitab›n›n cazibesinden dolay› s›caklad›n ve zevkler gösterdin.
Aflk çabas›yla atefl yakt›n, onun (aflk›n) d›fl›nda olan her fleyi yok ettin.
Hakikatin d›fl›na ç›kan her fleyin bafl›n› vücudundan k›l›çla ay›rd›n.
O güzel beyanla Mesnevî’ye, sorunlar› halleden yepyeni bir aç›klama 
yazd›n.
O kitab›n bask›, tashih ve flerhi için her ne yapt›ysan, hepsini tastamam 
yapt›n.

30 Laf›z ve manada ortaya ç›kan her dü¤ümü düflünce parma¤›nla 
çözdün.
Senin bütün iflin do¤ru ve düzgündü. Bunu niçin böyle yapt›n diye 
sorulamaz.
Do¤ulular, ona (Mevlânâ’ya) borçlu idiler. Sen elbette o borcu ödedin.
Fani dünya sana eziyet etti diye daimi güvenilir mekan› yer edindin.
Bu rengarenk alçak saraydan onun görünüflünü benzersiz mutlu ettin.

35 Arfla lay›k kuflu, kafesinden ç›kar›p uçurdun, kanat açt›n ve kurtuldun.
Sevenlerini ve dostlar›n› onunla kendi güzelli¤inden uzak tuttun.
Bilgili, kültürlü kimselerin cemiyetini, üzüntü yükünden dolay› iki 
büklüm yapt›n.
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Ey, ölümünden sonra s›k›nt› ve kederden dolay› nice canlar› üzüntüye 
sokan!
Ey, ayr›l›¤›yla nice gönülleri yakan, musibet denizinde bo¤an!

40 Ben, alenen yüzünü görmedim. Yüzünü perdeyle gizledin.
Gönlüm sana ulaflma arzusundayd›, ama onun ayr›l›¤›na müptela 
yapt›n.
Benim gönlüm seni eskiden beri tan›maktayd›. Niçin tan›d›¤›na eziyet 
ettin.
Hiçbir yabanc›, senin dostuna yapt›¤›n bu cefay› yapmaz.
Allah sana güzel karfl›l›k versin! Allah’›n kap›s›na yöneldi¤in bu anda. 

SSoonnuuçç

Bu çal›flma, konusu olan mektup ve ekindeki fliir; yirminci yüzy›l›n ortalar›n-
da Mevlânâ’n›n ve çevresindekilerin eserlerinin neflirleri hakk›nda yap›lan ve yap›la-
cak çal›flmalar ve seyri konusunda bilgi vermesi ve mektubun kaleme al›nd›¤› tarih-
te Mevlevî çevrelerinden hayatta olan Veled Çelebi (‹zbudak) gibi baz› flahsiyetlerin
ad›n› içermesi bak›m›ndan Mevlânâ ve Mevlevîlik hakk›nda yap›lacak yeni çal›flma-
lara ve Feridun Nafiz Uzluk’un Mevlâna ve Mevlevîlik merkezli ulusal ve uluslara-
ras› yapt›¤› yaz›flmalar›n›n ortaya konulmas› aç›s›ndan bilim ve kültür dünyas›na
katk› sa¤layacakt›r.
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A PERSIAN LETTER THAT BEDIU’Z-ZAMAN 
FURUZANFER WROTE TO F. NAFIZ UZLUK AND 

HIS POEM ON NICHOLSON

Ali TEM‹ZEL*

AAbbssttrraacctt

In this study, a Persian letter writtten by Bediu’z-zaman (Literally, be-
auty of the time) Furuzanfer, a twentieth century researcher on Rumi and The
Mevlevi Order, and also in its appendix, a poem of 44 verses written by again
Furuzanfer upon the death of Reynold Alleyne Nicholson were studied, the text
was prepared and translated into Turkish. The letter in question was written by
Bediu’z-zaman Furûzanfer in answer to our renowned Medical Historian Nafiz
Uzluk, who made great contributions to our knowledge of Rumi and the Mev-
levi Order, and Turkish history, literature and civilisation. Also in the study, in-
formation was given on the lives, studies and works of the addressee of the let-
ter Feridun Nafiz Uzluk, the writer of the letter Bediu’z-zaman Furûzanfer and
the subject matter of the letter and its appendix Reynold Alleyne Nicholson. In
the introduction to the study, a list was presented containing the publishers and
places of publication of letters written to Feridun Nafiz Uzluk, which are cur-
rently at Selcuk University Selcuklu Research Center and were previously pub-
lished by other researchers. Two pages of photocopies of the original letter we-
re appended to the end of the study.

KKeeyy  WWoorrddss::  Feridun Nafiz Uzluk, Bediu’z-zaman Furûzanfer, Reynold
Alleyne Nicholson, Rumi and The Mevlevi Order, the letter sent to Feridun Na-
fiz Uzluk

* Research Scholar, Ph.D., Selcuk University, Faculty of Science and Art, Department of Eas-
tern Language and Literature, Department of Persian Language and Literature.
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YEN‹ PROGRAM DO⁄RULTUSUNDA HAZIRLANAN
‹LKÖ⁄RET‹M 4. VE 5. SINIF TÜRKÇE DERS
K‹TAPLARININ Ö⁄RETMEN GÖRÜfiLER‹NE

GÖRE DE⁄ERLEND‹R‹LMES‹

Nevin AKKAYA*
Fatma SUSAR KIRMIZI**

ÖÖzzeett

Bu araflt›rman›n amac›, 2005-2006 e¤itim ö¤retim y›l›nda yeni Türkçe
Dersi Ö¤retim Program›na göre haz›rlan›p, uygulanan Türkçe Ders Kitaplar›n›
ö¤retmen görüflleri aç›s›ndan de¤erlendirmektir. Bu çal›flman›n gerçeklefltiril-
mesi için 3 alt boyuttan oluflan 67 maddelik  “Türkçe Ders Kitaplar›na ‹liflkin
Ö¤retmen Görüflleri Ölçe¤i (TÜKÖGÖ)”  gelifltirilmifltir. Ölçek güvenirlik ana-
lizleri için, 2005-2006 ö¤retim y›l›n›n güz döneminde, ‹zmir’in Buca ilçesinde 60
bayan, 57 erkek olmak üzere 117 s›n›f ö¤retmenine uygulanm›flt›r. Analizler so-
nucunda ölçe¤in bütününe iliflkin olarak Cronbach Alpha katsay›s› 0,97 olarak
bulunurken, birinci alt ölçek olan  Türkçe Ders Kitab›na ‹liflkin Ö¤retmen Gö-
rüflleri Ölçe¤inin Cronbach Alpha katsay›s› 0,96, ikinci alt ölçek olan Ö¤renci
Çal›flma Kitab›na ‹liflkin Ö¤retmen Görüflleri Ölçe¤inin Cronbach Alpha katsa-
y›s› 0,96, üçüncü alt ölçek olan Ö¤retmen K›lavuz Kitab›na ‹liflkin Ö¤retmen
Görüflleri  Ölçe¤inin Cronbach Alpha katsay›s› ise 0,84 olarak tespit edilmifltir.
Her bir ö¤retmenin ölçekten alabilece¤i a¤›rl›kl› ham puan en az 67, en çok ise
335’tir. Ölçek daha sonra ‹zmir’in Buca ilçesinde 156 ö¤retmene uygulanm›flt›r.
Ö¤retmenlerin Türkçe Ders Kitaplar›na iliflkin olarak sahip olduklar› görüfller
cinsiyet, yeni Türkçe Dersi Ö¤retim Program›na yönelik olarak hizmet içi e¤i-
time gereksinim duyma, görev yap›lan s›n›f düzeyi, yeni Türkçe Dersi Ö¤retim
Program›na iliflkin yeterli bilgiye sahip olma, k›dem ve mezun olunan okul de-
¤iflkenleri aç›s›ndan de¤erlendirilmifltir. Araflt›rman›n sonuçlar›na göre, Yeni
Türkçe Dersi Ö¤retim Program›na iliflkin olarak hizmet içi e¤itime gereksinim
duymayan ö¤retmenlerin, 4. s›n›f ö¤retmenlerinin, yeni Türkçe Dersi Ö¤retim
Program›na yönelik olarak yeterli bilgiye sahip oldu¤unu belirten ö¤retmenle-
rin ve 16-25 y›l aras› çal›flan ö¤retmenlerin Türkçe ders kitaplar›na yönelik gö-
rüfllerinin daha olumlu oldu¤u tespit edilmifltir. Cinsiyet ve mezun olunan
okul durumuna göre gruplara aras›nda anlaml› bir farkl›l›k olmad›¤› belirlen-
mifltir. Araflt›rma sonuçlar› daha önceki çal›flmalarla karfl›laflt›r›lm›fl ve tart›fl›l-
m›flt›r. 

AAnnaahhttaarr  SSöözzccüükklleerr::  Program, ö¤retmen, Türkçe ö¤retimi, s›n›f ö¤ret-
menli¤i, ders kitab›
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GGiirriiflfl

Ça¤dafl toplum, hayat›n giderek karmafl›k hale geldi¤i günümüzde kendi bafl-
lar›na sorunlar› çözebilen; geliflen, de¤iflen dünyaya ayak uydurabilen, fark›nda olma
oran› yüksek bireyler ister.E¤itim ve ö¤retimin amac› , bireyleri geliflen dünyaya ve
hayata uyum sa¤layabilecek hâle getirmektir.E¤itim ve ö¤retim iflleri , programl› ya-
p›lmas› gereken  son derece önemli ifllerdendir. Programlar, sosyal, psikolojik, felsefi,
konu alan›na ve ekonomik temellere dayand›r›larak haz›rlanmal›d›r.

Bilginin h›zla yenilendi¤i ça¤›m›zda bireyin ve toplumun bilgiye ulaflmas›,bil-
giyi kullanmas› ve yeniden üretmesi, öncelikle bireylerde dil becerilerinin geliflmifl ol-
mas›yla mümkündür. Hayat›n›n her döneminde, her alan›ndaki kazan›mlar›n  teme-
li dil becerileriyle at›l›r. Bunun fark›nda olan toplumlar özellikle ana dili ö¤retimine
önem verirler (Gö¤üfl, 1983). Programlar, toplumdan ve toplumun özelliklerinden ay-
r› düflünülemez. Çünkü yetiflecek bireyler toplumun birer üyesi olacaklar ve o toplu-
ma hizmet edeceklerdir.    

Ülkemizde Türkçe Ö¤retimi’nin e¤itim kurumlar›nda yer almas› Tanzimat dö-
nemiyle bafllar. 1874’de Selim Sabit Efendi taraf›ndan ç›kar›lan ve ‹lkokullarda okutu-
lan derslerin ö¤retme yöntemlerini aç›klayan “Reh-nüma-y› Muallimin”(Ö¤retmenle-
rin k›lavuzu) adl› kitapta Türkçe okuma ve yazma ö¤retimine önemli yer ayr›lm›flt›r
(Gö¤üfl’ten aktaran Demirel, 2002, 8).

Cumhuriyet dönemi ve sonras›nda, 1981’e kadar zaman zaman Türkçe prog-
ramlar›na yönelik düzenlemeler  yap›lm›flt›r.” 1981 program› Türkiye’de yeni uygu-
lanmaya bafllanan ça¤dafl program gelifltirme anlay›fl›na göre haz›rlanm›fl öncü bir
e¤itim program› niteli¤indedir. Program genel ve özel amaçlar, ö¤rencilere kazand›-
r›lacak davran›fllar, yöntem, araç-gereç ve ölçme de¤erlendirme boyutlar›ndan olufl-
maktad›r.

Ça¤›m›zdaki bilgi üretimi ve kapsaml› bilimsel geliflmelerin h›z› , birçok ülke-
nin kültürel yaflam›n› etkilemekte; bu durum,bilimsel bilginin paylafl›lmas›nda bir
araç olan dilde de kendini göstermektedir. E¤lence endüstrisi ve yeni düflüncelerin
sundu¤u olanaklar, duygu ve düflüncelerin sözle paylafl›m›n› ve iletiflim sürecinin ni-
teli¤ini de¤ifltirmekte ; insanlar aras›ndaki ortak yaflam de¤erleri, biçim ve içerik de-
¤iflikli¤ine u¤ramakta; toplumsal iliflkilerde, görsel kültüre ba¤›ml›l›k gösteren yeni
sosyal de¤erler oluflmaktad›r (Sever, 159, 2003).

Her konu alan› ile ilgili bilgiler sürekli olarak artmaktad›r. Hem konu alanla-
r›yla ilgili bilimsel geliflmeler hem de ö¤renme psikolojisi ile ilgili bilimsel geliflmeler
süreklilik arz etmektedir.Bütün bu bilimsel geliflmelere ek olarak, ö¤rencilerin ve ö¤-
retmenlerin bulundu¤u sosyoekonomik ve teknolojik yap›n›n da y›ldan y›la de¤iflimi
söz konusudur. Haz›rlanan program›n hiç de¤ifltirilmeden y›llarca uygulanmas›
mant›¤a ayk›r› olur (Tan vd., 2003, 10).

Yeni bin y›l›n efli¤inde özellikle e¤itim alan›ndaki geliflmeler, ana dili ö¤retim
programlar›nda de¤ifliklik yap›lmas›n› gerektirmifltir.Bu ihtiyaçla Mart- 2003’te Millî
E¤itim Bakanl›¤› ve Yüksek Ö¤retim Kurumu- Dünya Bankas› iflbirli¤iyle yap›lan
toplant›lar sonucunda de¤iflikli¤e gidilmesi uygun bulunmufltur.

Yeni haz›rlanan bu programda hedef;

“- Türkçeyi do¤ru ve etkili kullanan,
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- Kendini ifade eden, iletiflim kuran, ifl birli¤i yapan, giriflimci ve sorun çözen,

- Bilimsel düflünen, anlayan, araflt›ran, inceleyen, elefltiren, sorgulayan, yo-
rumlayan,

- Haklar›n› ve sorumluluklar›n› bilen, çevresiyle uyumlu, flartland›rmaya kar-
fl› duyarl›,

- Okumaktan ve ö¤renmekten zevk alan, 

- Bilgi teknolojilerini kullanan, üreten ve gelece¤e yön veren” (Millî E¤itim Ba-
kanl›¤›, 2005, 14) bireyler yetifltirmektir.

Türkçe 1-5 Ö¤retim Program›’nda yap›land›r›c› yaklafl›m merkeze al›nmakla
birlikte çoklu zeka ve ö¤renci merkezli ö¤renme gibi çeflitli e¤itim yaklafl›mlar›ndan
da yararlan›lm›flt›r (Millî E¤itim Bakanl›¤›, 2005, 16; http://iogm.meb.gov.tr). Yeni
program›n yap›s›; genel amaçlar, temel beceriler, ö¤renme alanlar›, kazan›mlar, etkin-
likler, aç›klamalardan oluflmaktad›r. Daha önceki programlarda ayr› bir ö¤renme ola-
rak yer almayan görsel okuma ve görsel sunu gibi yeni ö¤renme alanlar› programda
dikkat çekmektedir.

Büyüme ve geliflme ça¤›nda olan çocuklar›n yafllar›, ilgileri, cinsiyeti, e¤itim
düzeyleri dikkate al›nmadan, onlara sunulacak kitaplar istenmeyen sonuçlara yol
açabilir (K›br›s, 2002, 31). Özellikle ders kitaplar›, çocuk için bir zorunluluk olmama-
l›, onun istekle ulaflaca¤›, bilme merak›n› giderece¤i, uygulama istencini  yaratan bir
kaynak olmal›d›r (Doyran, 2003, 37). Çocu¤un dilsel be¤enilerini anadilinin anlat›m
olanaklar›yla e¤itme anlay›fl›ndan uzak çocuksu yay›nlar ile çocu¤u bir yetiflkinin
kendince oluflturdu¤u do¤rulara ba¤›ml› k›lmak isteyen güdümlü yay›nlar; çocuklar-
da kitap ve edebiyat ad›na yanl›fl kan›lar›n oluflmas›na, zamanla, çocu¤un okuma is-
te¤inin körelmesine, sonuçta, çocukla kitap aras›nda engeller oluflmas›na yol açabilir.
Bu nedenle, özellikle, çocu¤un dil ve anlam evrenine uygun olmayan, yapay ve ço-
cuksu bir biçimin kullan›ld›¤› kitaplar, anadili sevgisinin ve bilincinin geliflimini en-
gelleyici bir etken olarak görülmelidir (Sever, 2002, 8-9).  Düzeye uygun olmayan me-
tin ya da kitaplar›n çocu¤un Türkçe dersine olan tutumunu olumsuz bir flekilde etki-
leyece¤i göz ard› edilmemelidir.

Coflkun (2005) yeni Türkçe Dersi Ö¤retim Program›n›n de¤erlendirilmesine
yönelik olarak,  pilot okullar›n 4. ve 5. s›n›flar›nda yapt›¤› çal›flmayla Türkçe Ders Ki-
taplar›n›n kullan›m› konusunda da baz› sonuçlar ortaya koymufltur. Program›n pilot
çal›flmas› sürecinde yap›lan araflt›rmaya göre haz›rlanacak olan kitaplar›n içerik ve
görsel unsurlar aç›s›ndan niteli¤inin önemli oldu¤u belirtilmifltir. Kitaplar›n kullan›-
m›n›n oldu¤u kadar di¤er araç gereçlerin kullan›m› konusunda ö¤retmenlerin yeter-
sizliklerinin giderilmesi gerekti¤ini vurgulam›flt›r.  

Özkara (2006) yapt›¤› çal›flmayla Ö¤renci Çal›flma Kitaplar›nda yer alan etkin-
likleri, Türkçe Program›nda geçen yazma kazan›mlar›n› karfl›lay›p karfl›lamad›¤›n›
araflt›rm›flt›r. Araflt›rman›n sonucuna göre çal›flma kitaplar›nda bulunan yazma kaza-
n›mlar›na yönelik etkinliklerin gelifltirilmesinde program›n dikkate al›nmad›¤› belir-
lenmifltir. Baz› kazan›mlara yönelik fazla say›da etkinlik bulunurken, baz› kazan›mla-
ra yönelik de hiçbir etkinlik bulunmad›¤› belirlenmifltir. 

Bedir ve Demir (2006) Türkçe Ders Kitaplar›n› içerik, dil ve anlat›m, de¤erlen-
dirme ölçütleri aç›s›ndan de¤erlendirmifltir. Araflt›rman›n sonucuna göre haz›rlanan
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Türkçe Ders Kitaplar›na yönelik olarak ö¤retmenlerin olumlu görüfller tafl›d›klar› be-
lirlenmifltir. Özellikle dil ve anlat›ma yönelik olarak ö¤retmenler olumlu düflünceler
belirtirken, de¤erlendirme aç›s›ndan daha az yeterli oldu¤u yönünde görüfl bildir-
mifllerdir. 

Yap›lan taramalarda yeni programa yönelik haz›rlanan her üç kitab› da de¤er-
lendiren bir çal›flma olmad›¤› tespit edilmifltir. Çal›flman›n, her üç kitab› ö¤retmen gö-
rüfllerine göre de¤erlendirmesi yönüyle literatüre katk› sa¤layaca¤› düflünülmektedir.   

AArraaflfltt››rrmmaann››nn  AAmmaacc››  vvee  ÖÖnneemmii

Millî E¤itim Bakanl›¤›, bafllatt›¤› çal›flmayla 2004 y›l›nda, ‹lkö¤retim birinci ka-
deme programlar›nda, Türkçe Ö¤retimi dersini de  içine alan  kapsaml› bir de¤ifliklik
yapm›flt›r. Yap›land›rmac›l›k, aktiflik, ö¤renci merkezlilik ve tematik ilkelerine daya-
na yeni program Çoklu Zeka Kuram› ve bireysel farkl›l›klara duyarl› ö¤retim gibi
ça¤dafl ö¤renme yaklafl›mlar›n›n uygulanmas› öngörülmektedir (Gömleksiz, 2005).
Öncelikle 2004-2005 e¤itim-ö¤retim y›l›nda, dokuz ilde bulunan 120 pilot okulda (‹s-
tanbul, Ankara, ‹zmir, Kocaeli, Van, Hatay, Samsun, Bolu ve Diyarbak›r) uygulanm›fl-
t›r. Pilot okullarda yap›lan bu çal›flma sonucunda yeniden düzenlenen programlar,
2005-2006 y›l›ndan itibaren ülke genelinde uygulamaya konulmufltur. Buna ba¤l› ola-
rak MEB taraf›ndan Türkçe Dersi Ö¤retim Program›na uygun bir flekilde “Türkçe
Ders Kitab›, Ö¤renci Çal›flma Kitab› ve Ö¤retmen K›lavuz Kitab›” oluflturulmufl ve
bunlar okullarda uygulamaya konulmufltur. Ö¤retmenlerin Türkçe Dersinde kullan-
d›klar› kitaplar› tan›ma ve benimseme düzeyleri asl›nda uygulamadaki etkilili¤in de
bir göstergesidir. Bundan dolay› Türkçe Ders kitaplar›n› kullanan ö¤retmenlerin, on-
lar› en ifllevsel flekilde kullanmalar› sa¤lanmal›d›r. Di¤er taraftan ö¤retmenlerin, ki-
taplara derslerinde gerekti¤i gibi yer vermesi program›n baflar›s›n› da artt›racakt›r. Bu
nedenle, yeni programlar› uygulayan ö¤retmenlerin konuya iliflkin görüfl ve düflün-
celerinin belirlenmesi, yeni program›n uygulamada ne kadar baflar›l› oldu¤unun de-
¤erlendirilmesi aç›s›ndan oldukça önemlidir. Yap›lan bu araflt›rman›n amac› da Türk-
çe Ders Kitab›na, Ö¤renci Çal›flma Kitab›na ve Ö¤retmen K›lavuz Kitab›na iliflkin ola-
rak ö¤retmenlerin görüfllerini belirlemektir. Ö¤retmenlerin olumlu ya da olumsuz
düflüncelerinin tespit edilmesinin, bu kitaplar›n yeniden gözden geçirilmesinde ya-
rarl› olaca¤› düflülmektedir. 

AAlltt  PPrroobblleemmlleerr

Araflt›rman›n alt problemi flu flekilde belirlenmifltir.

1. ‹lkö¤retim 4. ve 5. s›n›f Türkçe Ders Kitab›na, Ö¤renci Çal›flma Kitab›na, Ö¤-
retmen K›lavuz Kitab›na iliflkin olarak ö¤retmenlerin görüflleri onlar›n; 

a) cinsiyetine,

b) yeni Türkçe Dersi Ö¤retim Program›na yönelik olarak hizmet içi e¤itime ge-
reksinim duymalar›na,

c) görev yapt›klar› s›n›f düzeylerine,

d) yeni Türkçe Dersi Ö¤retim Program›na iliflkin yeterli bilgiye sahip olmala-
r›na,

e) k›demlerine,

f) mezun olduklar› okula,

göre anlaml› farkl›l›klar göstermekte midir?
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YYöönntteemm

Bu çal›flma, ilkö¤retim okullar› 4. ve 5. s›n›f ö¤retmenlerinin, Türkçe Ders Ki-
tab›na, Ö¤renci Çal›flma Kitab›na ve Ö¤retmen K›lavuz Kitab›na iliflkin görüfllerini
tespit eden bir araflt›rmad›r. Çal›flmada, mevcut durumu tespit etmeye ve çok say›da
kifliye ulaflmaya en uygun yöntem olan betimsel yöntem kullan›lm›flt›r. 

EEvvrreenn  vvee  ÖÖrrnneekklleemm

Araflt›rman›n evreni, yeni program›n uygulamaya konuldu¤u 2005-2006 e¤i-
tim ö¤retim y›l›nda ‹zmir’in Buca ilçesinde görev yapan 4. ve 5. s›n›flar›n ö¤retmen-
lerinden oluflmaktad›r. Araflt›rman›n örneklemini ise tabakal› seçkisiz örneklemeyle
belirlenmifl 31 okulda 4. ve 5. s›n›flarda görev yapan 156 ö¤retmen  oluflturmaktad›r.
Örneklemi oluflturan ö¤retmenlerin mesleki ve kiflisel özellikleri Tablo 1’de ayr›nt›l›
bir flekilde verilmifltir.

TTaabblloo  11..  ÇÇaall››flflmmaayyaa  KKaatt››llaann  ÖÖ¤¤rreettmmeennlleerriinn  KKiiflfliisseell  vvee  MMeesslleekkii  ÖÖzzeelllliikklleerriinnee
‹‹lliiflflkkiinn  YYüüzzddee  vvee  FFrreekkaannssllaarr  

Tablo 1 incelendi¤inde araflt›rmaya kat›lan ö¤retmenlerin % 45’inin bayan, %
54.5’inin erkek oldu¤u görülmektedir. Örneklemde yer alan ö¤retmenlerin % 55,1’i
5.s›n›f, % 44’ü ise 4. s›n›fta görev yapmaktad›r.  Yeni programa iliflkin yeterli bilgiye
sahip olmad›¤›n› düflünen ö¤retmenlerin oran› % 57,7 iken, yeterli bilgiye sahip oldu-
¤unu düflünen ö¤retmenlerin oran› % 42,3’tür. Yeni programa iliflkin hizmet içi e¤iti-
me gereksinim duyan ö¤retmenlerin oran› % 72,4 iken, gereksinim duymayan ö¤ret-
menlerin oran› ise % 27,6’d›r. 

VVeerrii  TTooppllaammaa  AArraacc››

2005-2006 e¤itim ö¤retim y›l›nda, MEB karar›yla ilkö¤retim 4. ve 5. s›n›flar-
da uygulanan Türkçe Ders Kitab›na, Ö¤renci Çal›flma Kitab›na ve Ö¤retmen K›la-
vuz Kitab›na iliflkin ö¤retmen görüfllerinin al›nmas›na yönelik olarak haz›rlanan
“Türkçe Ders Kitaplar›na ‹liflkin Ö¤retmen Görüflleri Ölçe¤inin (TÜKÖGÖ)” gelifl-
tirilmesi birkaç aflamadan oluflmaktad›r. ‹lk aflamada konuya iliflkin literatür ince-
lenmifltir. Daha sonra,aç›k uçlu sorular oluflturulmufl ve bu sorular, ö¤retmenlere
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Ö¤retmenlerin Kiflisel ve Gruplar Frekans %
Mesleki Özellikleri   

Cinsiyet Bayan 71 45,5
Erkek 85 54,5
Toplam 156 100,0

S›n›f Düzeyleri 5. S›n›f 86 55,1
4. S›n›f 70 44,9
Toplam 156 100,0

Yeni Programa ‹liflkin Yeterli Yeterli Bilgiye Sahip De¤ilim 90 57,7
Bilgiye Sahip Olma Yeterli Bilgiye Sahibim 66 42,3

Toplam 156 100,0

Yeni Programa ‹liflkin Hizmet Gereksinim Duymuyorum 43 27,6
‹çi E¤itime Gereksinim Duyma Gereksinim Duyuyorum 113 72,4

Toplam 156 100,0



yöneltilmifltir. Ö¤retmenlerin aç›k uçlu sorulara verdikleri yan›tlardan yola ç›k›la-
rak konuya iliflkin cümleler oluflturulmufltur. Cümlelerin anlafl›labilirli¤ini ölçmek
amac›yla dil bilimcilere görüfl sorulmufltur. ‹ncelemeler sonundaki düzeltmelerden
sonra cümleler taslak ölçe¤i oluflturacak flekilde bir araya getirilmifl ve ölçe¤in uy-
gulanabilirli¤i, ifadeleri, dil kurallar›na uygunlu¤u aç›s›ndan dokuz ayr› uzmandan
görüfl al›nm›flt›r.  Önerilen görüfl ve düflüncelerden sonra baz› maddeler ç›kar›l›r-
ken, baz›lar› yeniden düzenlenmifl ve ölçe¤e yeni maddeler eklenmifltir. Bütün bu
düzenlemelerden sonra 78 maddelik ölçek, ön deneme için haz›r hale getirilmifltir.
Likert tipinde beflli derecelendirme yap›lan ölçe¤in seçenekleri “Tamamen Kat›l›yo-
rum, Kat›l›yorum, K›smen Kat›l›yorum, Kat›lm›yorum, Hiç Kat›lm›yorum” fleklin-
de düzenlenmifltir. 

Ölçe¤in deneme çal›flmas›, ‹zmir’in Buca ilçesinde 4., 5. ve birlefltirilmifl s›n›f-
larda 2005-2006 e¤itim ö¤retim y›l›n›n güz döneminde gerçeklefltirilmifltir. Ölçekler
60 bayan, 57 erkek olmak üzere 117 s›n›f ö¤retmenine uygulanm›flt›r. TÜKÖGÖ’nün
yap› geçerlili¤ini belirlemek amac›yla, deneme çal›flmas›ndan elde edilen verilere
faktör analizi uygulanm›flt›r.  Bilindi¤i gibi faktör analizi, de¤iflkenlerden anlaml›
yap›lara ulaflmak, ölçek maddelerinin ölçtü¤ü ve faktör ad› verilen yap› ya da yap›-
lar› ortaya ç›karmak amac›yla yap›lmaktad›r. Böylece maddelerin tafl›d›¤› faktör
yükleri yönünde, iliflkileri ortaya ç›karan faktörler grubu oluflturulur. Deneme ça-
l›flmas›ndan elde edilen  verilere faktör analizi uygulamadan önce, faktör analizi
uygulanmas›n›n mümkün olup olmad›¤› araflt›r›lm›flt›r. Bunun için KMO (Kaiser-
Meyer- Olkin) de¤eri referans olarak al›nm›flt›r. TÜKÖGÖ’nün ilk analiz sonuçlar›-
na göre ölçe¤in KMO de¤eri 0,81 bulunmufltur. Verilerin faktör analizine uygunlu-
¤u için KMO katsay›s›n›n 0,60’dan yüksek olmas› beklenir. Bu çal›flmada elde edi-
len de¤ere göre örneklemin yeterli oldu¤u sonucuna var›lm›flt›r (Pallant, 2001). Ve-
rilerin çok de¤iflkenli normal da¤›l›mdan gelip gelmedi¤i  Bartlett küresellik testi
(Bartlett test of sphericity) de¤eri ile incelenmifltir. Çal›flman›n verilerine uygulanan
Bartlett küresellik testi sonucuna göre Approx. Chi-Square=10897,86 olarak bulun-
mufltur. Bartlett küresellik testinin sonucu 0,05 düzeyinde anlaml› ç›km›flt›r
(p=0,000). Bartlett  testinin anlaml› ç›kmas› verilerin faktör analizi için uygun oldu-
¤unu gösterir (Büyüköztürk, 2003). Buna göre verilerin faktör analizi için uygun ol-
du¤u söylenebilir. Sonuçta birden fazla faktörde yer alan ve 0,40’›n olan maddeler
ölçme arac›ndan ç›kar›lm›fl ve ayn› ifllemler tekrarlanarak  gerçeklefltirilmifltir. TÜ-
KÖGÖ’ye uygulanan faktör analizinde üç faktör belirlenmifltir. Son hali ile ölçekte
39 madde birinci, 21 madde ikinci, 7 madde üçüncü faktörde  olmak üzere, toplam
67 madde yer almaktad›r. Üç faktör alt›nda toplanan maddelerin toplam varyans›
(total variance exlained) % 51,29’dur. Maddelere iliflkin faktör öz de¤erleri de 0,43
ila 0,93 aras›nda de¤iflim göstermektedir.  Birinci faktör Türkçe Ders Kitab›na ‹liflkin
Ö¤retmen Görüflleri, ikinci faktör Ö¤renci Çal›flma Kitab›na ‹liflkin Ö¤retmen Görüflleri,
üçüncü faktör Ö¤retmen K›lavuz Kitab›na ‹liflkin Ö¤retmen Görüflleri olarak adland›r›l-
m›flt›r. Ölçe¤in, alt ölçeklerinin belirlenmesi sonras›nda, bütün olarak güvenirlik çö-
zümlemesi Cranbach Alpha  güvenirlik katsay›s›, Spearman-Brown korelasyon  kat-
say›s› ve Guttman Split-half güvenirlik formülü kullan›larak hesaplanm›fl ve Cron-
bach  Alpha güvenirlik katsay›s›n›n 0,97 oldu¤u belirlenmifltir. Splitt-haff modeline
göre yap›lan güvenirlik analizinde ölçek 34 ve 33 madde  olmak üzere iki gruba ay-
r›lm›flt›r. Birinci grubun Alpha de¤eri 0,96, ikinci grubun Alpha de¤eri ise 0,97 ola-
rak bulunmufltur. ‹ki grup aras›ndaki korelasyon katsay›s› 0,74 olarak bulunmufltur.
Yani iki grup aras›nda pozitif yönde do¤rusal bir iliflki bulunmaktad›r (Equal-lenth
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Spearman-Brown=0,8521, Guttman Splitt-half=0,8516, Unequal-lenth Spearman-
Brown=0,8521). Elde edilen bu sonuca göre ölçe¤in güvenilir bir ölçek oldu¤u söy-
lenebilir. 

Ölçe¤in bütün olarak güvenirlik analizinin yan› s›ra, faktör analizi sonucunda
elde edilen alt ölçeklerin her birinin de güvenirlikleri ayr› ayr› hesaplanm›flt›r. Birin-
ci alt ölçek olan  Türkçe Ders Kitab›na ‹liflkin Ö¤retmen Görüflleri Ölçe¤inin Cron-
bach Alpha katsay›s› 0,96, Guttman Split-half de¤eri 0,93, Equal-lenth  Spearman-
Brown de¤eri 0,94,   Unequal-lenth Spearman-Brown de¤eri ise 0,94’tür. ‹kinci alt öl-
çek olan Ö¤renci Çal›flma Kitab›na ‹liflkin Ö¤retmen Görüflleri Ölçe¤inin Cronbach
Alpha katsay›s› 0,96, Guttman Split-half de¤eri 0,94, Equal-lenth  Spearman-Brown
de¤eri 0,92,   Unequal-lenth Spearman-Brown de¤eri ise 0,91’dir. Üçüncü alt ölçek
olan Ö¤retmen K›lavuz Kitab›na ‹liflkin Ö¤retmen Görüflleri  Ölçe¤inin ise  Cronbach
Alpha katsay›s› 0,84, Guttman Split-half de¤eri 0,82, Equal-lenth  Spearman-Brown
de¤eri 0,82, Unequal-lenth Spearman-Brown de¤eri de 0,83’tür. Afla¤›da as›l uygula-
ma sonras›nda Alt ölçeklerde yer alan maddelere iliflkin örnekler, bunlara yönelik ola-
rak da aritmetik ortalama ve standart sapmalar yer almaktad›r.

Her bir ö¤retmenin ölçekten alabilece¤i a¤›rl›kl› ham puan en az 67, en çok ise
335’tir. Toplam puan›n yüksek olmas›n›n, ö¤retmenlerin Türkçe Ders Kitab›na, Ö¤-
renci Çal›flma Kitab›na ve Ö¤retmen K›lavuz Kitab›na ‹liflkin görüfllerinin olumlu ol-
du¤unun, düflük olmas› da görüfllerinin olumsuz oldu¤unun göstergesi olarak düflü-
nülebilir.

TTaabblloo  22..  TTüürrkkççee  DDeerrss  KKiittaappllaarr››nnaa  ‹‹lliiflflkkiinn  ÖÖ¤¤rreettmmeenn  GGöörrüüflfllleerriinnddeenn  ÖÖrrnneekk
MMaaddddeelleerr  
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AAlltt MMaaddddee AArriittmmeettiikk  OOrrttaallaammaass››  YYüükksseekk  vvee  DDüüflflüükk XX SS DDüüzzeeyy
ÖÖllççeekklleerr NNoo MMaaddddeelleerrddeenn  ÖÖrrnneekklleerr

6 Çocu¤u içten sarsacak, hüzünlü metinlere 3,92 2,77 Kat›l›yorum
yer verilmemifltir.

39 Kitab›n harflerinin puntosu çocuklar›n 3,91 1,05 Kat›l›yorum
seviyesine uygundur.

1 Metinler yaflama sevinci kazand›rmaya 3,84 1,03 Kat›l›yorum
yard›mc› olmaktad›r.

2 Metinler iyimserlik duygusu kazand›rmaya 3,83 1,00 Kat›l›yorum
yard›mc› olmaktad›r.

4 Metinler hayvan ve do¤a sevgisi 3,82 1,22 Kat›l›yorum
kazand›rmaya yard›mc› olmaktad›r.

25 Metinlerde dilbilgisi ve yaz›m yanl›fllar›  3,00 1,21 K›smen 
bulunmaktad›r. Kat›l›yorum

21 Metinlerin konusu temalarla iliflkili de¤ildir. 2,98 1,14 K›smen 
Kat›l›yorum

30 Kitaptaki metinlerin say›s› yetersizdir. 2,97 1,12 K›smen 
Kat›l›yorum

38 Metinlere yönelik resimlendirmeler say›ca 2,87 1,02 K›smen 
yetersizdir. Kat›l›yorum

36 Türkçe kitab›ndaki resimler çocuklar›n yafl 2,66 0,95 K›smen 
özelliklerine uygun de¤ildir Kat›l›yorum
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TTaabblloo  22  ((DDeevvaamm))..  TTüürrkkççee  DDeerrss  KKiittaappllaarr››nnaa  ‹‹lliiflflkkiinn  ÖÖ¤¤rreettmmeenn  GGöörrüüflfllleerriinnddeenn  ÖÖrrnneekk  MMaaddddeelleerr  

60 Ö¤renci çal›flma kitab›ndaki etkinlikler aktif 3,32 1,15 K›smen 
ö¤renmeye uygundur. Kat›l›yorum

58 Dilbilgisi çal›flmalar› için düzenlenen 3,27 1,22 K›smen 
etkinlikler yeterli olmad›¤›  için kaynak Kat›l›yorum
kitap da kullan›r›m.

59 Etkinlikler,   çocuklar› grup çal›flmalar›na 3,25 1,14 K›smen 
teflvik etmektedir. Kat›l›yorum

46 Yazma çal›flmalar› ile ilgili etkinlikler 3,12 1,10 K›smen 
yetersizdir. Kat›l›yorum

47 Metinler çocu¤un sözcük da¤arc›¤›n› 3,12 1,12 K›smen 
gelifltirici niteliktedir. Kat›l›yorum

40 Etkinlikler metni anlamaya yönelik de¤ildir. 2,78 0,94 K›smen 
Kat›l›yorum

41 Metne haz›rl›kla ilgili bölümler yetersizdir. 2,78 1,15 K›smen 
Kat›l›yorum

42 Etkinlikler çocuklar için s›k›c›d›r. 2,75 ,99 K›smen 
Kat›l›yorum

49 Etkinlik için düzenlenen resimler çocuklar›n . 2,74 1,11 K›smen 
yafl özelliklerine uygun de¤ildir. Kat›l›yorum

45 Dilbilgisi çal›flmalar› ve metnin içeri¤i 2,63 1,05 K›smen 
birbirine uygun de¤ildir. Kat›l›yorum
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61 Ö¤retmen k›lavuzunda yer alan 3,60 1,09 Kat›l›yorum
“araç-gereç kullan›m›” konusundaki 
aç›klamalar yeterlidir.

63 Ö¤renci çal›flma kitab›nda yer alan 3,59 1,01 Kat›l›yorum
etkinliklerin nas›l yap›laca¤›na iliflkin 
aç›klamalar yeterlidir.

62 Ö¤retmen k›lavuzunda yer alan “yöntem 3,51 1,00 Kat›l›yorum
ve tekniklerin kullan›m›” konusundaki 
aç›klamalar yeterlidir.

67 K›lavuz kitapta yer alan formlar›n 3,36 1,24 K›smen 
de¤erlendirmesinin nas›l yap›laca¤›na Kat›l›yorum
iliflkin yeterli bilgi verilmemifltir.

66 Ö¤renci Çal›flma Kitab›ndaki baz›  3,24 1,19 K›smen 
etkinliklerin aç›klamas› ö¤retmen k›lavuz Kat›l›yorum
kitab›nda yer almamaktad›r.

65 Ö¤retmen k›lavuz kitab› ölçme 3,07 1,11 K›smen 
de¤erlendirme konusunda yeterli bilgi Kat›l›yorum
vermemektedir.

64 Ö¤retmen k›lavuz kitab›n›n dili anlafl›l›r 2,58 1,21 K›smen 
de¤ildir. Kat›l›yorum
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VVeerriilleerriinn  TTooppllaannmmaass››

Araflt›rma için gelifltirilen TÜKÖGÖ, ‹zmir’in Buca ‹lçesinde 31 okulda, 4. ve
5. s›n›flarda görev yapan ö¤retmenlere uygulanm›flt›r. Önceden yap›lan görüflmeler-
de okul müdürlerine  araflt›rmaya iliflkin bilgi verilmifl ve kendilerinden çal›flmaya
katk›da bulunmalar› istenmifltir. Daha sonra ölçekler, araflt›rmac›lar taraf›ndan ö¤ret-
menlere uygulanm›flt›r. Toplam 167 ölçek uygulanmas›na karfl›n 11 ölçek bofl b›rak›l-
d›¤›ndan ya da uygun bir flekilde doldurulmad›¤›ndan de¤erlendirmeye al›nmam›fl-
t›r. Sonuç olarak 86’s› 4. s›n›flarda, 70’i 5. s›n›flarda olmak üzere toplam 156 ölçek de-
¤erlendirmeye al›nm›flt›r. 

VVeerriilleerriinn  ÇÇöözzüümmlleennmmeessii          

Elde edilen verilerin çözümlenmesi, bilgisayar spss 11 ve excel paket program-
lar› kullan›larak gerçeklefltirilmifltir.  Araflt›rmaya kat›lan ö¤retmenlerin kiflisel ve
mesleki özelliklerinin belirlenmesi için frekans ve yüzde çözümlemeleri yap›lm›flt›r.
Ö¤retmenlerin Türkçe Ö¤retimi Program›nda kullan›lan kitaplara iliflkin görüfllerinin
aritmetik ortalama ve standart sapmalar› hesaplanm›flt›r. Ö¤retmenlerin cinsiyetine,
yeni programa yönelik olarak hizmet içi e¤itime gereksinim duymalar›na, görev yap-
t›klar› s›n›f düzeylerine, yeni programa iliflkin yeterli bilgiye sahip olmalar›na göre
görüflleri aras›nda anlaml› bir farkl›l›k bulunup bulunmad›¤›n› belirlemek için t-testi
uygulanm›flt›r. Ö¤retmenlerin k›demlerine ve mezun olduklar› okula göre görüflleri
aras›nda anlaml› bir farkl›l›k olup olmad›¤›n›n tespit edilmesi amac›yla da  tek yönlü
varyans analizi (ANOVA) uygulanm›flt›r.  Yap›lan varyans analizinde, F de¤erinde
anlaml› farkl›l›k elde edilmesi durumunda ise Scheffé testi uygulanarak farkl›l›¤›n
hangi grup ya da gruplar aras›nda oldu¤u belirlenmifltir.     

BBuullgguullaarr  vvee  YYoorruumm

Araflt›rman›n alt problemine yan›t vermek amac›yla uygulamaya kat›lan ö¤-
retmenlerin cinsiyetine göre görüflleri aras›nda anlaml› bir farkl›l›k olup olmad›¤›n›
tespit etmek amac›yla elde edilen verilere t-testi uygulanm›fl ve elde edilen sonuçlar
Tablo 3’te verilmifltir.   

TTaabblloo  33..  TTüürrkkççee  DDeerrss  KKiittaappllaarr››nnaa  ‹‹lliiflflkkiinn  ÖÖ¤¤rreettmmeenn  GGöörrüüflfllleerriinniinn  ““CCiinnssiiyyee--
ttee””  GGöörree  KKaarrflfl››llaaflfltt››rr››llmmaass››  ((tt--tteessttii  ssoonnuuççllaarr››))

Türkçe Ders Cinsiyet n X S sd t p

Kitab›na ‹liflkin Bayan 85 134,20 33,02 154 0,386 0,700

Görüfller Erkek 71 132.28 28,16

Ö¤renci Çal›flma Cinsiyet n X S sd t p

Kitab›na ‹liflkin Bayan 85 60,03 18,60 154 -0,043 0,966

Görüfller Erkek 71 60,15 15,89

Ö¤retmen K›lavuz Cinsiyet n X S sd t p

Kitab›na ‹liflkin Bayan 85 23,09 6,77 154 0,233 0,816

Görüfller Erkek 71 22,85 5,59

p>0,05 fark anlams›z
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Tablo 3’e göre bayan ve erkek ö¤retmenler aras›nda Türkçe Ders Kitab›na
[t(154)=0,386; p>0,05], Ö¤renci Çal›flma Kitab›na [t(154)= -0,043; p>0,05] ve Ö¤retmen K›-
lavuz Kitab›na [t(154)=0,233; p>0,05]  iliflkin görüfllerde anlaml› bir farkl›l›k bulunma-
maktad›r. Hem bayan hem de erkek ö¤retmenlerin Türkçe dersinde kullan›lan kitap-
lara yönelik görüflleri birbirine benzerdir. Cinsiyet de¤iflkeni, ö¤retmenlerin Türkçe
Dersinde, kitaplara yönelik bak›fllar›n› etkilememektedir.

Ö¤retmenlere “yeni Türkçe Dersi Ö¤retim Program›na yönelik olarak hizmet
içi e¤itime gereksinim duyup duymad›klar›” sorulmufltur. Bu soruya yan›t verenlerin
Türkçe Dersi kitaplar›na yönelik görüfllerinde anlaml› bir farkl›l›k olup olmad›¤› arafl-
t›r›lm›flt›r. Yap›lan t-testi sonuçlar› afla¤›da Tablo 4’te sunulmaktad›r.   

TTaabblloo  44..  TTüürrkkççee  DDeerrss  KKiittaappllaarr››nnaa  ‹‹lliiflflkkiinn  ÖÖ¤¤rreettmmeenn  GGöörrüüflfllleerriinniinn  ““YYeennii
TTüürrkkççee  DDeerrssii  ÖÖ¤¤rreettiimm  PPrrooggrraamm››nnaa  YYöönneelliikk  OOllaarraakk  HHiizzmmeett  ‹‹ççii  EE¤¤iittiimmee  GGeerreekkssiinniimm
DDuuyymmaa  DDuurruummllaarr››nnaa””    GGöörree  KKaarrflfl››llaaflfltt››rr››llmmaass››  ((tt--tteessttii  ssoonnuuççllaarr››))

Türkçe Ders Hizmet ‹çi E¤itim Gereksinimi n X S Sd t p

Kitab›na ‹liflkin Gereksinim Duyuyorum 113 124,38 25,04 154 -5,92 0,000*

Görüfller Gereksinim Duymuyorum 43 156,83 32,44

Ö¤renci Çal›flma Hizmet ‹çi E¤itim Gereksinimi n X S Sd t P

Kitab›na ‹liflkin Gereksinim Duyuyorum 113 55,07 13,21 154 -6,60 0,000*

Görüfller Gereksinim Duymuyorum 43 73,27 20,05

Ö¤retmen K›lavuz Hizmet ‹çi E¤itim Gereksinimi n X S Sd t P

Kitab›na ‹liflkin Gereksinim Duyuyorum 113 21,39 5,06 154 -5,63 0,000*

Görüfller Gereksinim Duymuyorum 43 27,16 7,14

*P<0,05 fark anlaml›

Tablo 4’e göre yeni Türkçe Dersi Ö¤retim Program›na yönelik olarak hizmet
içi e¤itime gereksinim duyan ve duymayan ö¤retmenlerin, Türkçe Ders Kitab›na
[t(154)=  -5,92; p<0,05], Ö¤renci Çal›flma Kitab›na [t(154)= -6,60; p<0,05] ve Ö¤retmen K›-
lavuz Kitab›na [t(154)= -5,63; p<0,05] iliflkin görüfllerinde anlaml› bir farkl›l›k oldu¤u
görülmektedir. Sonuçlar incelendi¤inde, her üç kitap için de yeni Türkçe Dersi Ö¤re-
tim Program›na yönelik olarak hizmet içi e¤itime gereksinim duymayan ö¤retmenle-
rin görüfllerinin daha olumlu oldu¤u ortaya ç›kmaktad›r. Ortalamalar incelendi¤inde
ise hizmet içi e¤itime gereksinim duymayan ö¤retmenlerin kitaplara yönelik olarak
daha olumsuz görüfller tafl›d›¤› söylenebilir. Bu ba¤lamda program› yeterince tan›ma
f›rsat› bulamayan ö¤retmenlerin kitaplara da daha olumsuz bir yaklafl›m sergilemek-
te oldu¤u ifade edilebilir.

Ö¤retmenlerin görev yapt›klar› s›n›f düzeyi ile Türkçe Dersinde kulland›klar›
kitaplara iliflkin görüflleri aras›nda anlaml› bir farkl›l›k olup olmad›¤› araflt›r›lm›fl ve
yap›lan t-testi sonucu afla¤›da Tablo 5’te verilmifltir. 
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TTaabblloo  55..  TTüürrkkççee  DDeerrss  KKiittaappllaarr››nnaa  ‹‹lliiflflkkiinn  ÖÖ¤¤rreettmmeenn  GGöörrüüflfllleerriinniinn  ““SS››nn››ff  DDüü--
zzeeyyiinnee””    GGöörree  KKaarrflfl››llaaflfltt››rr››llmmaass››  ((tt--tteessttii  ssoonnuuççllaarr››))

Türkçe Ders S›n›f Düzeyi n X S sd t p

Kitab›na ‹liflkin 4. S›n›f 86 139,45 35,19 154 2,81 0,006*

Görüfller 5. S›n›f 70 125,80 22,46

Ö¤renci Çal›flma S›n›f Düzeyi n X S sd t P

Kitab›na ‹liflkin 4. S›n›f 86 63,08 20,87 154 2,42 0,017*

Görüfller 5. S›n›f 70 56,41 10,78

Ö¤retmen K›lavuz S›n›f Düzeyi n X S sd t P

Kitab›na ‹liflkin 4. S›n›f 86 24,31 7,19 154 3,01 0,003*

Görüfller 5. S›n›f 70 21,35 4,37

*P<0,05 fark anlaml›

Tablo 5 incelendi¤inde 5. s›n›f ö¤retmenleri ile 4. s›n›f ö¤retmenleri aras›nda
Türkçe Ders Kitab›na [t(154)= 2,81; p<0,05], Ö¤renci Çal›flma Kitab›na [t(154)= 2,42;
p<0,05] ve Ö¤retmen K›lavuz Kitab›na [t(154)= 3,01; p<0,05] iliflkin görüfllerde anlaml›
bir farkl›l›k oldu¤u tespit edilmektedir. Her üç kitap için de 4. s›n›f ö¤retmenlerinin
aritmetik ortalamalar›n›n yüksek oldu¤u yani kitaplara iliflkin görüfllerinin 5. s›n›f ö¤-
retmenlerine göre daha olumlu oldu¤u söylenebilir. 5. s›n›f ö¤retmenlerinin görüflle-
rindeki olumsuzlu¤un alt›nda yatan neden ise bu s›n›f düzeyinde konular›n daha a¤›r
olmas› ile ba¤lanabilir. Özellikle dilbilgisi konular›n›n ifllenifli yeni program›n uygu-
lanmas›na kadar geleneksek bir anlay›fl içerisinde yürütülmekteydi. Ancak 5. s›n›f
Ö¤renci Çal›flma Kitaplar› ve Ö¤retmen K›lavuz Kitaplar› incelendi¤inde, 2005-2006
e¤itim ö¤retim y›l›ndan itibaren, bu konular›n ö¤retiminin ö¤rencilere, ö¤retmen
merkezli anlay›fltan uzak bir flekilde, sezdirilerek gerçeklefltirildi¤i görülmektedir. Bu
durumun ö¤retmenlere bir tak›m s›k›nt›lar yaflatt›¤› düflünülebilir.  

Di¤er taraftan 5. s›n›fta, dilbilgisinde oldu¤u kadar Türkçe Ö¤retiminin unsur-
lar› olan okuma, dinleme, konuflma, yazma, görsel okuma ve görsel sunu kazan›mla-
r›na yönelik uygulamalarda da yo¤unlu¤un olmas› ve buna koflut  olarak daha fazla
ça¤dafl yöntem ve teknik kullan›m› gerektirmesi, hem program›n hem de kitaplar›n
anlafl›lmas›nda ö¤retmenleri baz› zorluklarla karfl›laflt›rm›fl olabilir. Bu nedenle 5. s›-
n›f ö¤retmenleri 4. s›n›f ö¤retmenlerine oranla kitaplara iliflkin olarak olumsuz görüfl-
ler ortaya koyabilmektedir.  

Ö¤retmenlere Yeni Türkçe Dersi Ö¤retim Program›na ne yönelik olarak yeter-
li bilgiye sahip olup olmad›klar› sorulmufl, yeterli bilgiye sahip oldu¤unu belirten ve
sahip olmad›¤›n› belirten ö¤retmenlerin, Türkçe Dersi Kitaplar›na iliflkin  görüflleri
aras›nda anlaml› bir farkl›l›k olup olmad›¤› araflt›r›lm›flt›r.  Yap›lan t-testi sonuçlar›
Tablo 6’da verilmektedir.  
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TTaabblloo  66..  TTüürrkkççee  DDeerrss  KKiittaappllaarr››nnaa  ‹‹lliiflflkkiinn  ÖÖ¤¤rreettmmeenn  GGöörrüüflfllleerriinniinn  ““TTüürrkkççee
DDeerrssii  ÖÖ¤¤rreettiimm  PPrrooggrraamm››nnaa  ‹‹lliiflflkkiinn  YYeetteerrllii  BBiillggiiyyee  SSaahhiipp  OOllmmaa  DDuurruummuunnaa””    GGöörree
KKaarrflfl››llaaflfltt››rr››llmmaass››  ((tt--tteessttii  ssoonnuuççllaarr››))

Türkçe Ders Cinsiyet n X S sd t p

Kitab›na ‹liflkin Hay›r 90 127,25 28,07 154 -2,94 0,004*

Görüfller Evet 66 141,60 32,65

Ö¤renci Çal›flma Yeterli Bilgiye Sahip Olma n X S sd t P

Kitab›na ‹liflkin Hay›r 90 59,2444 14,33 154 -0,70 0,480

Görüfller Evet 66 61,2424 20,87

Ö¤retmen K›lavuz Yeterli Bilgiye Sahip Olma n X sd t p

Kitab›na ‹liflkin Hay›r 90 22,4556 5,74 154 -1,24 0,216

Görüfller Evet 66 23,7121 6,86

*p>0,05 fark anlaml›

Tablo 6’da yeni Türkçe Dersi Ö¤retim Program›na yönelik yeterli bilgiye sahip
oldu¤unu ve olmad›¤›n› belirten ö¤retmenlerin, Türkçe Ders Kitab›na [t(154)= -2,94;
p<0,05], Ö¤renci Çal›flma Kitab›na [t(154)= -0,70; p<0,05] ve Ö¤retmen K›lavuz Kitab›-
na [t(154)= -1,24; p<0,05] iliflkin görüflleri aras›nda anlaml› bir farkl›l›k oldu¤u görül-
mektedir. Yeni Türkçe Dersi Ö¤retim Program›na yönelik olarak yeterli bilgiye sahip
oldu¤unu belirten ö¤retmenlerin, her üç kitaba iliflkin görüfllerinin de yeterli bilgiye
sahip olmad›¤›n› ifade eden ö¤retmenlere göre daha olumlu oldu¤u söylenebilir.  Bu
durum, yeni Türkçe Dersi Ö¤retim Program› ile ilgili olarak gerekli bilgiyi edinen ö¤-
retmenlerin, Türkçe Dersi  kitaplar›n› daha iyi anlad›klar› ve buna ba¤l› olarak da
olumlu düflünceler sergiledikleri fleklinde yorumlanabilir.     

Araflt›rmaya kat›lan ö¤retmenlerin k›demleriyle Türkçe ders kitaplar›na ilifl-
kin görüflleri aras›nda anlaml› bir iliflki olup olmad›¤›n› belirlemek amac›yla yap›lan
varyans analizinden (ANOVA) elde edilen sonuçlar afla¤›da Tablo 7’de ve Tablo 8’de
sunulmaktad›r.   

TTaabblloo  77..  TTüürrkkççee  DDeerrss  KKiittaappllaarr››nnaa  ‹‹lliiflflkkiinn    ÖÖ¤¤rreettmmeenn  GGöörrüüflfllleerriinniinn  KK››ddeemmee
GGöörree  AArriittmmeettiikk  OOrrttaallaammaa  vvee  SSttaannddaarrtt  SSaappmmaa  DDaa¤¤››ll››mmllaarr››

TTeessttlleerr GGrruuppllaarr  nn XX SSss

0-10 y›l aras› çal›flanlar 80 129,56 29,23
Türkçe Ders Kitab›na 11-15 y›l aras› çal›flanlar 33 123,33 27,12

‹liflkin Görüfller 16-25 y›l aras› çal›flanlar 43 148,00 31,80
Toplam 156 133,32 30,82

0-10 y›l aras› çal›flanlar 80 57,22 16,83
Ö¤renci Çal›flma Kitab›na 11-15 y›l aras› çal›flanlar 33 57,75 11,93

‹liflkin Görüfller 16-25 y›l aras› çal›flanlar 43 67,20 20,00
Toplam 156 60,08 17,37

0-10 y›l aras› çal›flanlar 80 21,85 5,69
Ö¤retmen K›lavuz Kitab›na 11-15 y›l aras› çal›flanlar 33 22,21 4,88

‹liflkin Görüfller 16-25 y›l aras› çal›flanlar 43 25,69 7,37
Toplam 156 22,98 6,25
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Tablo 7 incelendi¤inde her üç kitaba yönelik olarak en yüksek ortalamalar 16-
25 y›l çal›flan ö¤retmenlere, daha düflük ortalamalar 11-15 y›l aras› çal›flan ö¤retmen-
ler, en düflük ortalamalar ise   0-10 y›l aras› çal›flan ö¤retmenlere aittir.

TTaabblloo  88..  TTüürrkkççee  DDeerrss  KKiittaappllaarr››nnaa  ‹‹lliiflflkkiinn  ÖÖ¤¤rreettmmeenn  GGöörrüüflfllleerriinniinn  ““KK››ddeemmee””
GGöörree  KKaarrflfl››llaaflfltt››rr››llmmaass››  ((VVaarryyaannss  AAnnaalliizzii  SSoonnuuççllaarr››))

Türkçe Varyans›n Kayna¤› Kareler sd Kareler F p Scheffé
Ders toplam› Ortalamas›

Kitab›na Gruplar Aras› 13687,30 2 6843,65 7,83 0,001* 3-1,2
‹liflkin Gruplar ‹çi 133583,02 153 873,09

Görüfller Toplam 147270,32 155
Ö¤renci Varyans›n Kayna¤› Kareler sd Kareler F p Scheffé
Çal›flma toplam› Ortalamas›
Kitab›na Gruplar Aras› 3015,61 2 1507,80 5,27 0,006* 3-1,2
‹liflkin Gruplar ‹çi 43757,12 153 285,99

Görüfller Toplam 46772,74 155
Ö¤retmen Varyans›n Kayna¤› Kareler sd Kareler F p Scheffé
K›lavuz toplam› Ortalamas›
Kitab›na Gruplar Aras› 439,18 2 219,59 5,98 0,003* 3-1,2
‹liflkin Gruplar ‹çi 5616,78 153 36,71

Görüfller Toplam 6055,97 155

*P<0,05 fark anlaml›

Tablo 8’de ö¤retmenlerin k›dem durumlar›yla Türkçe Ders Kitab›na [F(2-

153)=7,83; p<0,05], Ö¤renci Çal›flma Kitab›na [F(2-153)=5,27; p<0,05] ve Ö¤retmen K›la-
vuz Kitab›na [F(2-153)=5,98; p<0,05] iliflkin görüflleri aras›nda anlaml› bir farkl›l›k ol-
du¤u görülmektedir. K›deme göre farkl›l›¤›n hangi gruplar aras›nda oldu¤unu bul-
mak amac›yla yap›lan Scheffé testinin sonuçlar›na göre 16-25 y›l çal›flanlarla 0-10 y›l
çal›flanlar ve 11-15 y›l çal›flan gruplar aras›nda anlaml› bir farkl›l›k bulunmaktad›r.
Her üç kitaba yönelik olarak da 16-25 y›l çal›flan ö¤retmenlerin görüflleri daha
olumludur. Bu durum, uzun y›llar çal›flan ö¤retmenlerin daha tecrübeli olmas› ve
kitaplardaki ö¤renme ifllerini daha iyi ve daha çabuk anlay›p uygulamalar› ile ba¤-
lanabilir.

Ö¤retmenlerin mezun olduklar› okul ve Türkçe Ders kitaplar›na iliflkin görüfl-
leri aras›nda anlaml› bir iliflki olup olmad›¤›n› belirlemek amac›yla yap›lan varyans
analizi (ANOVA) sonuçlar› Tablo 9’da ve Tablo 10’da verilmektedir.    
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TTaabblloo  99..  TTüürrkkççee  DDeerrss  KKiittaappllaarr››nnaa  ‹‹lliiflflkkiinn    ÖÖ¤¤rreettmmeenn  GGöörrüüflfllleerriinniinn  MMeezzuunn
OOlluunnaann  OOkkuullaa  GGöörree  AArriittmmeettiikk  OOrrttaallaammaa  vvee  SSttaannddaarrtt  SSaappmmaa  DDaa¤¤››ll››mmllaarr››

TTeessttlleerr GGrruuppllaarr  nn XX SSss

E¤itim Enstitüsü 20 123,65 19,71
E¤itim Yüksek Okulu 10 138,10 30,38

Türkçe Ders Kitab›na E¤itim Fakültesi 74 135,21 33,44
‹liflkin Görüfller Fen Edebiyat Fakültesi 22 135,81 31,20

Di¤er 30 131,70 30,45
Toplam 156 133,32 30,82

E¤itim Enstitüsü 20 54,85 10,06
E¤itim Yüksek Okulu 10 66,50 20,49

Ö¤renci Çal›flma Kitab›na E¤itim Fakültesi 74 59,31 19,29
‹liflkin Görüfller Fen Edebiyat Fakültesi 22 63,63 16,92

Di¤er 30 60,76 15,05
Toplam 156 60,08 17,37

E¤itim Enstitüsü 20 20,65 5,30
E¤itim Yüksek Okulu 10 25,40 6,89

Ö¤retmen K›lavuz Kitab›na E¤itim Fakültesi 74 22,91 6,72
‹liflkin Görüfller Fen Edebiyat Fakültesi 22 24,81 5,64

Di¤er 30 22,56 5,50
Toplam 156 22,98 6,25

Tablo 9’da  mezun olunan okul de¤iflkenine göre Türkçe Ders Kitab›na, Ö¤ren-
ci Çal›flma Kitab›na ve  Ö¤retmen K›lavuz Kitab›na iliflkin  ö¤retmen görüfllerinin or-
talamalar› verilmektedir. Bu ortalamalar aras›nda farkl›l›k olup olmad›¤›n› belirle-
mek amac›yla yap›lan varyans analizi Tablo 10’da verilmektedir.

TTaabblloo  1100..  TTüürrkkççee  DDeerrss  KKiittaappllaarr››nnaa  ‹‹lliiflflkkiinn  ÖÖ¤¤rreettmmeenn  GGöörrüüflfllleerriinniinn  ““MMeezzuunn
OOlluunnaann  OOkkuullaa””    GGöörree  KKaarrflfl››llaaflfltt››rr››llmmaass››  ((VVaarryyaannss  AAnnaalliizzii  SSoonnuuççllaarr››))

Türkçe Varyans›n Kayna¤› Kareler sd Kareler F p Scheffé
Ders Kitab›na toplam› Ortalamas›

‹liflkin Gruplar Aras› 2580,76 4 645,19 0,673 0,611
Görüfller Gruplar ‹çi 144689,56 151 958,20

Toplam 147270,32 155
Ö¤renci Varyans›n Kayna¤› Kareler sd Kareler F p Scheffé
Çal›flma toplam› Ortalamas›
Kitab›na Gruplar Aras› 1295,38 4 323,84 1,07 0,371
‹liflkin Gruplar ‹çi 45477,35 151 301,17

Görüfller Toplam 46772,74 155
Ö¤retmen Varyans›n Kayna¤› Kareler sd Kareler F p Scheffé
K›lavuz toplam› Ortalamas›
Kitab›na Gruplar Aras› 246,87 4 61,71 1,60 0,176
‹liflkin Gruplar ‹çi 5809,10 151 38,47

Görüfller Toplam 6055,97 155

P>0,05 fark anlams›z

Tablo 10 incelendi¤inde ö¤retmenlerin mezun olduklar› okulla Türkçe Ders
Kitab›na [F(4-151)=0,673; p>0,05], Ö¤renci Çal›flma Kitab›na [F(4-151)=1,07; p>0,05] ve
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Ö¤retmen K›lavuz Kitab›na [F(4-151)=1,60; p>0,05] iliflkin görüflleri aras›nda anlaml› bir
farkl›l›k olmad›¤› tespit edilmektedir. Ö¤retmenlerin ders kitaplar›na yönelik olarak
sahip olduklar› görüfllerle mezun olduklar› okul aras›nda bir iliflkinin bulunmad›¤›
ifade edilebilir. Hangi okuldan mezun olursa olsun ö¤retmenler, Türkçe Ders Kitab›-
na, Ö¤renci Çal›flma  Kitab›na  ve  Ö¤retmen K›lavuz Kitab›na yönelik benzer düflün-
celer tafl›maktad›r.   

SSoonnuuçç,,  TTaarrtt››flflmmaa  vvee  ÖÖnneerriilleerr

Çal›flman›n bu bölümünde araflt›rmadan elde edilen sonuçlar tart›fl›lm›fl ve
bunlara yönelik olarak öneriler gelifltirilmifltir.

SSoonnuuçç  vvee  TTaarrtt››flflmmaa  

Bayan ve erkek ö¤retmenler aras›nda Türkçe Ders Kitab›na, Ö¤renci Çal›flma
Kitab›na ve Ö¤retmen K›lavuz Kitab›na yönelik görüfllerde anlaml› bir farkl›l›k olma-
d›¤› tespit edilmifltir. Türkçe Ders Kitaplar›na Yönelik olarak bayan ve erkek ö¤ret-
menler benzer görüfllere sahiptir. Bu durum, her iki grubun da kitaplara  iliflkin ola-
rak ayn› sorunlar› yaflad›klar›n›n bir göstergesi olabilir. Zira cinsiyete göre bir farkl›-
l›k ç›kmamas› da olumlu bir durumdur. 

Türkçe Dersi Ö¤retim Program›na yönelik olarak hizmet içi e¤itime gereksi-
nim duyan ve duymayan ö¤retmenlerin, Türkçe Ders Kitab›na, Ö¤renci Çal›flma Ki-
tab›na ve Ö¤retmen K›lavuz Kitab›yla ilgili görüfllerinde anlaml› bir farkl›l›k oldu¤u
vard›r. Söz konusu kitaplar›n üçü için de hizmet içi e¤itime gereksinim duymayan ö¤-
retmenlerin görüfllerinin daha olumlu oldu¤u ortaya ç›kmaktad›r. Program gelifltirme
aflamalar›n›n en önemli aflamalar›nda birisi de hizmet içi e¤itim sürecidir. Program›n
içeri¤i ne kadar iyi düzenlenirse düzenlensin, s›n›flarda bunlar› uygulayacak olan ö¤-
retmenlerdir. Programa temel al›nan felsefeyi yeterince anlamayan ya da programda
yer alan yöntem, teknik ve yaklafl›mlar› gere¤ince bilmeyen bir ö¤retmenin program›
baflar›l› bir flekilde uygulamas› pek de mümkün de¤ildir. Buna paralel olarak ö¤ret-
menin, programa yönelik olarak haz›rlanan kitaplar›n anlamada ve uygulamada da
s›k›nt›lar yaflamas› do¤al bir durumdur. Çünkü  Türkçe Ders Kitab›n›n, Ö¤renci Ça-
l›flma Kitab›n›n ve Ö¤retmen K›lavuz Kitab›n›n en iyi flekilde uygulanmas› nitelikli
bir hizmet içi e¤itim gerektirmektedir. Her ne kadar Türkçe Ders Kitab›yla ve Ö¤ren-
ci Çal›flma Kitab›yla ilgili aç›klamalar Ö¤retmen K›lavuz Kitab›nda yer alsa da ö¤ret-
menler, bunlar› anlamada ve uygulamada baz› sorunlar yaflayabilmektedir. Ö¤ret-
menlere verilen hizmet içi e¤itim süreci haz›rlanan kitaplarla desteklendi¤inde daha
etkili sonuçlar elde edilebilir. Yap›lan araflt›rma elde etti¤i bu sonuçla daha önce ya-
p›lan çal›flmalar› destekler niteliktedir (Coflkun, 2005; Günefl, 2006). 

5. s›n›f ö¤retmenleri ile 4. s›n›f ö¤retmenleri aras›nda Türkçe Ders Kitab›na,
Ö¤renci Çal›flma Kitab›na ve Ö¤retmen K›lavuz Kitab›na iliflkin görüfllerde anlaml›
bir farkl›l›k oldu¤u belirlenmifltir. 4. s›n›f ö¤retmenlerinin kitaplara yönelik görüflleri,
5. s›n›f ö¤retmenlerine göre daha olumludur. 5. s›n›f Ö¤renci Çal›flma Kitab› incelen-
di¤inde kitapta, daha fazla dilbilgisi konular›n›n yer ald›¤› ve bunlar›n ö¤retiminin
direk bir flekilde de¤il de ö¤renciye sezdirerek verildi¤i görülmektedir. Ö¤retmenler
ise geleneksel anlay›fltan uzak bir yap› içeren bu çal›flmalar› anlama ve uygulamada
bir tak›m s›k›nt›larla karfl›laflm›fl olabilir. Buna koflut olarak 5. s›n›f ö¤retmenleri, 4. s›-
n›f ö¤retmenlerine göre daha olumsuz görüfller ortaya koymufl olabilirler.  Ayn› za-
manda 5. s›n›f Türkçe Ders Kitaplar›nda okuma, dinleme, konuflma, yazma, görsel
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okuma ve görsel sunu kazan›mlar›na yönelik uygulamalara daha kapsaml› bir flekil-
de yer verilmektedir. Bu durum, kitaplarda yer alan etkinliklere yönelik olarak, yön-
tem ve tekniklerin kullan›m› konusunda daha fazla deneyim ve bilgi birikimi gerek-
tirmektedir. 5. s›n›f ö¤retmenlerin olumsuz görüfller ortaya koymas› bu konuda yafla-
d›klar› zorluklarla da ba¤daflabilir.

Türkçe Dersi Ö¤retim Program›na yönelik yeterli bilgiye sahip oldu¤unu ve
olmad›¤›n› belirten ö¤retmenlerin, Türkçe Ders Kitab›na, Ö¤renci Çal›flma Kitab›na
ve Ö¤retmen K›lavuz Kitab›na iliflkin görüflleri aras›nda anlaml› bir farkl›l›k oldu¤u
görülmektedir. Yeni Türkçe Dersi Ö¤retim Program›na yönelik olarak yeterli bilgiye
sahip oldu¤unu belirten ö¤retmenlerin görüflleri, yeterli bilgiye sahip olmad›¤›n› ifa-
de eden ö¤retmenlerden daha olumludur. Ö¤retmenler programa yönelik yeterli bil-
giye sahip olduklar›nda haz›rlanan kitab› da daha iyi anlamakta, kitapta yer alan
yöntem ve teknikleri daha iyi uygulamakta ve do¤al olarak da kitaplar› olumlu bir
gözle bakmaktad›r. Programla ilgili olarak yeterli bilgiye sahip olmayan ö¤retmenler
gerek kitaplar› anlamada gerekse uygulamas›nda karfl›laflt›klar› sorunlarda dolay›
olumsuz görüfl belirtmektedir.  Bu sonuç Bedir ve Demir’in yapt›¤› çal›flmay› da des-
tekler niteliktedir (Bedir ve Demir, 2006). 

16-25 y›l aras› çal›flan ö¤retmenlerin,  Türkçe Ders Kitab›na, Ö¤renci   Çal›flma
Kitab›na  ve  Ö¤retmen     K›lavuz   Kitab›na iliflkin görüflleri 0-10 y›l aras›  ve 16-25
y›l aras› çal›flan ö¤retmenlerin görüfllerinden daha olumludur. Uzun süre görev ya-
pan ö¤retmenler, sahip olduklar› bilgi birikimi ve deneyim sayesinde kitaplar›n içer-
di¤i etkinlikleri ve aç›klamalar› daha kolay anl›yor olabilirler. Ayr›ca önceki y›llarda
Türkçe Programlar›nda yap›lan de¤ifliklikler onlara yeni programlara uyum göster-
me konusunda farkl› deneyimler kazand›rm›fl olabilir. Bu durumda uzun y›llar görev
yapan ö¤retmenlerin hem yeni Türkçe Program›na hem de Türkçe Dersi Kitaplar›na
daha kolay uyum göstermelerini sa¤layabilir.  

Ö¤retmenlerin mezun olduklar›   okullara göre Türkçe Ders Kitab›na, Ö¤ren-
ci     Çal›flma  Kitab›na ve  Ö¤retmen     K›lavuz   Kitab›na iliflkin görüfllerinde anlam-
l› bir farkl›l›k olmad›¤› belirlenmifltir. Hangi okuldan mezun olursa olsun ö¤retmen-
ler, Türkçe Ders kitaplar›na iliflkin olarak benzer görüfller ortaya koymaktad›r.  

ÖÖnneerriilleerr

1. Ö¤retmenlere, Yeni Türkçe Ö¤retimi Program›na iliflkin verilen hizmet içi
e¤itim sürecinde yaln›zca program›n tan›t›lmas› ile yetinilmemeli, programa yönelik
haz›rlanan kitaplarla ilgili olarak da bilgi verilmelidir. Hatta kitaplar›n uygulanmas›-
na yönelik  çal›flmalara yer verilmelidir.    

2. ‹lkö¤retim 5. S›n›f Türkçe Ders Kitaplar› ile ilgili çal›flmalar incelenmeli ve
bu çal›flmalar›n sonuçlar›na göre kitaplar, yeniden gözden geçirilmelidir. 

3. Yeni Türkçe Program›na ve bu programa uygun olarak haz›rlanan  kitapla-
ra iliflkin de¤erlendirmeler içeren araflt›rmalar›n say›s› artt›r›lmal›, bu çal›flmalar›n so-
nucuna göre belirli aral›klarla  hizmet için e¤itim gerçeklefltirilmelidir.  

4. E¤itim Fakültelerinde ders kitab› incelenmesi ve kullan›m› ile ilgili ders-
ler,daha etkili ve ifllevsel bir hale getirilmelidir. Ö¤retmen adaylar› , ça¤dafl yaklafl›m-
lara uygun bir flekilde haz›rlanan kitaplar›, derslerinde nas›l etkili kullanacaklar›n›
ö¤renmelidir. 
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5. E¤itim Fakülteleri, özellikle son s›n›f ö¤rencilerinin uygulama içerisinde
mesle¤e haz›rlanmas›nda MEB’e ba¤l› okullarla daha s›k› bir iflbirli¤ine gitmelidir.
Ö¤retmenli¤e haz›rlanan ö¤renciler MEB’de çal›flan ö¤retmenlerin deneyimlerinden
faydalanmal›d›r.   
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EVALUATION OF THE TURKISH COURSE BOOKS FOR
PRIMARY SCHOOL 4th AND 5th GRADE WHICH
WERE PREPARED WITH RESPECT TO TEACHERS’
IDEAS ACCORDING TO NEW PROGRAM

Nevin AKKAYA*
Fatma SUSAR KIRMIZI**

AAbbssttrraacctt

The aim of this research is to evaluate the Turkish Course books prepa-
red and applied according to new Turkish Course Teaching Program in 2005-
2006 academic year with respect to teachers’ ideas. In order to perform this
study, a 67-item “Teachers’ Ideas Scale about Turkish Course Books (TÜKÖGÖ)”
consisting of 3 sub-dimensions had been developed. For analysis of the scale re-
liability, the scale was applied on totally 117 primary school teachers 60 of whom
were female, and 57 of whom were male teachers at Buca District of ‹zmir Pro-
vince at Fall Semester of 2005-2006 academic year. At the end of the analysis,
while the Cronbach Alpha coefficient regarding whole of the scale was found as
0,97; Cronbach Alpha coefficient for The Teachers’ Ideas Scale About the Turkish
Course Book which is the first sub-dimension was found 0,96, Cronbach Alpha
coefficient for The Teachers’ Ideas Scale About The Students’ Work books which
is the second sub-dimension was found 0,96, and Cronbach Alpha coefficient for
The Teachers’ Ideas Scale About Teachers’ Guide Books which is the third sub-
dimension was found 0,84. The weighted raw score which each teacher can get
from the scale is minimum 67 and maximum 335. The scale was then applied on
156 teachers at Buca District of ‹zmir Province. The Teachers’ Ideas about the
Turkish Course Books were evaluated according to such variables as gender, ne-
cessity for the in-service training related to new Turkish Course Teaching Prog-
ram, the class level where the teachers work, having sufficient knowledge abo-
ut new Turkish Course Teaching Program, experience, and the school of gradu-
ation. As a result of the research, it was determined that the teachers who do not
necessitate to in-service training regarding the new Turkish Course Teaching
Program, 4th grade teachers, the teachers who declared that they had sufficient
knowledge about new Turkish Course Teaching Program, and the teachers who
worked for 16-25 years had all more positive ideas about the Turkish Course Bo-
oks. It was determined that there was no meaningful difference between the gro-
ups with respect to gender and the graduated school. The research results were
compared to the previous studies and were discussed.

KKeeyy  WWoorrddss:: Program, teacher, Turkish teaching, primary school teac-
hing, course book
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ANKARA ÜN‹VERS‹TES‹ E⁄‹T‹M B‹L‹MLER‹ 
ENST‹TÜSÜNE KAYITLI DOKTORA Ö⁄RENC‹LER‹N‹N 

L‹SANSÜSTÜ Ö⁄RET‹ME ‹L‹fiK‹N SORUNLARI

Gülay ASLAN*

ÖÖzzeett

Bu araflt›rman›n amac›, Ankara Üniversitesi E¤itim Bilimleri Enstitüsü
doktora ö¤rencilerinin, lisansüstü ö¤retimle ilgili karfl›laflt›klar› akademik, sos-
yal ve ekonomik sorunlar› belirlemektir. Araflt›rma evreni, Ankara Üniversitesi
E¤itim Bilimleri Enstitüsü’nde 2001-2002 ö¤retim y›l›nda doktora ö¤renimine
devam eden 145 ö¤renciden oluflmaktad›r. Bu araflt›rma ile, Ankara Üniversite-
si E¤itim Bilimleri Enstitüsü doktora ö¤rencilerinin akademik, sosyal ve ekono-
mik sorunlar› cinsiyet, farkl› anabilim dal›nda ö¤renim görme ve ö¤rencilerin
ders ya da tez aflamas›nda olmas› gibi de¤iflkenlere göre betimlenmeye çal›fl›l-
m›flt›r. Verilerin çözümlenmesinde yüzde, frekans ve Varyans Analizi (ANOVA)
tekni¤i kullan›lm›flt›r.

Araflt›rmadan elde edilen bulgulara göre doktora ö¤rencileri lisansüstü
ö¤retim sorunu olarak belirtilen 33 ifadeden 2’sine “tamamen”, 9’una “çok”,
17’sine “orta düzeyde” 4’üne “az” derecede kat›ld›klar›n› belirtmifllerdir. Buna
göre, 29 ifadenin tamam›na orta düzeyde, çok ve tamamen kat›lm›fllard›r. Arafl-
t›rma bulgular›na göre 33 ifadeden 3’ü cinsiyete, 13’ü farkl› anabilim dal›nda ol-
maya, 10’u ö¤rencilerin tez ya da ders aflamas›nda olmas›na göre farkl›laflmak-
tad›r.

AAnnaahhttaarr  SSöözzccüükklleerr::  Lisans üstü ö¤retim sorunlar›, doktora e¤itimi

GGiirriiflfl

Toplumsal kurumlar çeflitli ülkelerde bir itibar s›ralamas›na tabi tutulsalar,
üniversiteler herhalde her yerde ilk s›ralardan birini al›rlar. Bunun aç›klamas›n›, üni-
versitenin herkesçe kabul edilen tan›m›nda bulunabilir. Üniversiteler gerçekleri ara-
yan, bilim üreten ve yayan kurumlard›r (Timur, 2000, 9). Üniversitelerin bu ifllevleri-
ni ne ölçüde yerine getirdikleri ise ülkeden ülkeye ve ülkelerin geliflmifllik düzeyine
ba¤l› olarak tarihsel süreç içinde farkl›laflmaktad›r.

Endüstri devrimi, geleneksel üniversitenin bilgi yayma fonksiyonunu anlam,
kapsam ve yöntem yönünden de¤ifltirmifltir.

Bu evrim, genellikle her ülkede, özellikle bat› dünyas›nda evrensel bir üniver-
site profili yaratm›flt›r; bununla beraber, üniversite, içinde bulundu¤u toplumsal ko-
flullar›n etkisini de devam ettirmifltir. E¤itim sistemleri için önemli bir sorun olufltu-
ran mevcut toplumsal koflullar ile ça¤ geliflmelerinin dengelenmesi, a¤›rl›¤›n› özellik-
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le üniversitelerde hissettirmifl ve sonuç olarak evrensel nitelikleri sürdürme yan›nda
kendine özgü milli karakteri bulunan üniversiteler de geliflmifltir (Var›fl, 1973, 22).

Kuflkusuz üniversite kavram›, çeflitli yazarlarca de¤iflik ülkelerde siyasal, top-
lumsal, ekonomik gereksinim ve koflullar›n de¤iflikli¤ine göre öncelikleri farkl› olan
bir biçimde adland›r›lmaya çal›fl›lmakta ve ifllevleri, benzerlikler tafl›makla birlikte,
de¤iflik s›ralamaya tabi tutulmaktad›r (Korkut, 1984, 2).

Her toplum üniversiteyi oluflturan ve nitelendiren özelliklerin bir ço¤unu or-
taklafla benimser ve kabul ederken, kendi toplumsal flartlar›, özlemleri ve gelenek-
leri aç›s›ndan da baz› özelliklere daha çok önem vermekte ve uygulamalar›n› o yön-
de sürdürmekte, üniversitelerin itici gücünü de o yönde kullanmaktad›r (Korkut,
1984, 2).

Günümüzde üniversiteler, toplumlar›n önem verdi¤i kurumlar haline gelmifl-
tir ve onlardan pek çok ifllev beklenmektedir. Âdem’e göre, üniversitelerin temel ifl-
levleri, eski ça¤lardan beri biriktirilmifl geleneksel bilgilerin günümüze uygun olarak
ö¤retim ve kültür yoluyla genç kuflaklara ö¤retmek, bilgileri yaymak ve yüksek nite-
likli insangücü yetifltirmektir (Adem, 1981, 35). Üniversitelerin bu temel ifllevleri bir
çok yazarca paylafl›lmaktad›r. Yüksekö¤retim kurumlar›, toplumun gereksinim duy-
du¤u yüksek nitelikli insangücü yetifltirme, bilim ve tekni¤in ilerlemesini sa¤lama
yan›nda ülke sorunlar›na çözüm yollar› önerme ile de yükümlü kurumlard›r (Korkut,
1984, 1). Özellikle yeni bilgi ve teknolojinin üretilmesi daha çok üniversitelerden bek-
lenmektedir.

Kalk›nman›n gerektirdi¤i yüksek nitelikli insangücünün yetifltirilmesi genelde
üniversitelerden, özelde ise lisansüstü ö¤retim programlar›ndan beklenmektedir. Bu
nedenle lisansüstü ö¤retim kademesine gereken önemin verilmesi, ülkelerin kalk›n-
mas› ve ekonominin gerektirdi¤i yüksek nitelikli insangücünün yetifltirilmesi aç›s›n-
dan üzerinde önemle durulmas› gereken bir sorundur.

Bilim-teknoloji-sanayi yetene¤ini yükseltmeyi stratejik bir hedef olarak seçe-
cek bir ülkede üniversiteye düflecek rolün, ne denli yaflamsal oldu¤u aç›kt›r. Üniver-
siteler bu rolü yerine getirebilece¤i konuma ulaflmak zorundad›r. Gerek ö¤retim üye-
si, gerekse ö¤renci ve e¤itim programlar›ndaki niteli¤i art›rma, üniversite/fakül-
te/bölüm say›s›n›n her ne pahas›na olursa olsun art›r›lmas› (ve sonuçta yüksekö¤re-
tim görmüfl kifli say›s›n› art›rmaya) yönünde verilen çabadan çok daha önemlidir
(DPT; 2000, 18).

Lisansüstü ö¤retim, maliyeti yüksek bir e¤itimdir. Bu nedenle s›radan kurum-
larda yap›lmas› olanakl› de¤ildir. Yeterli say›da ö¤retim üyesine sahip olmayan, kü-
tüphane, laboratuar, bilgisayar a¤›, internet ba¤lant›s› bulunmayan, geliflmesini he-
nüz tamlayamam›fl, altyap›s› yetersiz üniversitelerde, enstitülerin aç›lmas›na, yüksek
lisans özellikle doktora çal›flmalar›na izin vermek bir tür akademik cinayet olarak ni-
telendirilebilir (Karakütük, 2001, 19).

Ülkemizin bugünkü ö¤retim üyesi kadrosu, halâ YÖK ile birlikte kurulmufl
yeni üniversitelerin durumu ve lisansüstü ö¤retim için ayr›labilen kaynaklar›n s›n›r-
l›l›¤› göz önüne al›nacak olursa, her üniversitede ve her alanda lisansüstü ö¤retim
yapman›n do¤ru bir çözüm olmad›¤› görülmektedir. Lisansüstü ö¤retim, ancak bu
ö¤retimin gerektirdi¤i akademik koflullar›n bir arada bulundu¤u alanlarda ve kuru-
lufllarda yap›lmal›d›r (Karayalç›n, 1988, 210).
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Lisansüstü e¤itim ve ö¤retimde baflar›n›n bir koflulu da bu düzeyde çal›flma-
lar›n yap›ld›¤› kurumlarda kütüphanelerin (ve baz› bilim kollar›nda ayr›ca laboratu-
arlar›n) bu çal›flmalara ve araflt›rmalara elveriflli bulunmas›d›r. Ö¤retim üyeleri ve kü-
tüphaneleri yeterli olmayan alanlarda lisansüstü ö¤retimin yap›lmas› bu e¤itimde
ciddi niteliksel kay›plara yol açmaktad›r. YÖK döneminde fakülte ihtisas kütüphane-
lerinde ödeneklerin gülünç denecek tutarlara indirilmesi, lisansüstü ö¤retim yapan
ö¤retim üyelerinin ve ö¤rencilerin, hatta lisans ö¤retimi yapan ö¤retim üyelerinin ve
ö¤rencilerin gereksinimlerini karfl›layamaz hale düflürülmesine neden olmufltur (Ka-
rayalç›n, 1988, 207-208).

Lisansüstü ö¤retim, seçkin bir ö¤retim kadrosu ile ve bu ö¤retim üyelerine uy-
gun çal›flma koflullar›n›n sa¤lanmas› ile beklenen düzeye ç›kar›labilir. Lisansüstü e¤i-
tim yapacak ancak bu düzeyde çal›flmalardan zevk alan ve o düzeyde çal›flabilecek
güçte olan deneyimli ö¤retim üyeleri yer almal›d›r. Ders ve s›nav yükü alt›nda ezilen,
rahat düflünme, çal›flma ve araflt›rma olanaklar›ndan yoksun ve daha yetiflme döne-
minde iken yard›mc› doçent ad› ve ö¤retim üyesi unvan› verilen kiflilerle lisansüstü
ö¤retim yap›lamayaca¤› aflikard›r. Lisansüstü e¤itim belki üniversitelerin belli bir dü-
zeye gelmifl bilim alanlar›nda, ayr› bir kadro ile bu düzeyde e¤itim ve araflt›rman›n
gerektirdi¤i koflul alt›nda yap›lmal›d›r (Karayalç›n, 1988, 210).

Enstitülerin kurulmas›, lisansüstü ö¤retimde eflgüdüm ve iflbirli¤inin sa¤lan-
mas›nda ve kaynaklar›n yerinde kullan›lmas›nda at›lan bir ad›m olarak görülebilir.
Ancak her bir üniversite de en az 2 lisansüstü ö¤retim enstitüsü kurulmufl olmas›,
kaynaklar›n etkin kullan›lmas›nda sorunlara, lisansüstü ö¤retimde farkl› uygulama-
lar›n do¤mas›na neden olabilir. Ayr›ca altyap›s› olsun olmas›n tüm üniversitelerde li-
sansüstü ö¤retim programlar› aç›lmaktad›r. Oysa, lisansüstü ö¤retimde nitelik önem-
li oldu¤u için, altyap›s› tamam olan üniversitelerde yap›lmas› Türkiye aç›s›ndan zo-
runlu görülmektedir. Ö¤retim üyesi, bina, araç-gereç, ödenek, kitap ve benzeri mater-
yal yönünden yetersiz durumda bulunan yerlerde lisansüstü ö¤retimin yap›lmas›,
ö¤retimin niteli¤ine kuflku düflürmektedir. Lisansüstü ö¤retimde amac›n, ülkemizin
gereksinim duydu¤u alanlarda ve say›da yüksek nitelikli insangücü; bilim insan›, ö¤-
retim üyesi ve araflt›rmac› yetifltirmek oldu¤u gözden uzak tutulmamal›d›r (Karakü-
tük, 1990, 516-517).

Türkiye’de lisansüstü ö¤retimden beklenti düzeyinin yüksek olmas›na karfl›n,
bu kademeye gereken önemin verilmedi¤i görülmektedir. Buradaki nedenlerden bi-
risi, lisansüstü ö¤retimin di¤er ö¤retim kademelerine göre daha geç geliflmesi, lisan-
süstü ö¤retimin öneminin kavranamam›fl olmas› ve ülkemiz üniversitelerinin di¤er
ülkelerdeki köklü üniversitelerle karfl›laflt›r›ld›¤›nda çok genç üniversite olmalar›n›n
kuflkusuz etkisi vard›r. Lisansüstü ö¤retim ile ilgili olarak yaflanan bu süreç akademik
çevrelerce yap›lan araflt›rmalara da yans›m›flt›r. Üniversitelerde yap›lan araflt›rmalar
incelendi¤inde, lisansüstü ö¤retim gören ö¤rencilerin sorunlar›n› araflt›ran çal›flmala-
r›n yeterli olmad›¤› görülmektedir. Bu nedenle bu araflt›rma ile doktora ö¤rencileri-
nin lisansüstü ö¤retimde yaflad›¤› sosyal ve ekonomik sorunlar›n neler oldu¤u arafl-
t›r›lm›flt›r.

AArraaflfltt››rrmmaann››nn  AAmmaacc››

Bu araflt›rman›n amac›, Ankara Üniversitesi E¤itim Bilimleri Enstitüsü doktora
ö¤rencilerinin, lisansüstü ö¤retimle ilgili karfl›laflt›klar› akademik, sosyal ve ekonomik
sorunlar› belirlemektir. Bu amaç çerçevesinde afla¤›daki sorulara yan›t aranacakt›r.

AAnnkkaarraa  ÜÜnniivveerrssiitteessii  EE¤¤iittiimm BBiilliimmlleerrii  EEnnssttiittüüssüünnee  KKaayy››ttll››  DDookkttoorraa  ÖÖ¤¤rreenncciilleerriinniinn...... u
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1) Doktora ö¤rencilerinin;

a) Akademik, 

b) Sosyal,

c) Ekonomik

sorunlar› nelerdir? Bu sorunlardan hangileri önemli görülmektedir?

2) Akademik, sosyal ve ekonomik sorunlar;

a) Cinsiyete,

b) Farkl› anabilim dal›nda olmaya,

c) Ders ya da tez aflamas›nda olmaya

göre farkl›laflmakta m›d›r?

YYöönntteemm

Bu bafll›k alt›nda evren ve örneklem, veriler ve toplanan verilerin çözümlen-
mesi ele al›nm›flt›r.

EEvvrreenn  vvee  ÖÖrrnneekklleemm

Araflt›rma tarama modelindedir. Bu araflt›rma ile, Ankara Üniversitesi E¤itim
Bilimleri Enstitüsü doktora ö¤rencilerinin akademik, sosyal ve ekonomik sorunlar›
cinsiyet, farkl› anabilim dal›nda ö¤renim görme ve ö¤rencilerin ders ya da tez aflama-
s›nda olmas› gibi de¤iflkenlere göre betimlenmeye çal›fl›lm›flt›r.

Araflt›rma kapsam›na al›nan E¤itim Yönetimi ve Planlamas› (EYP), Halk E¤i-
timi (HE), E¤itimde Psikolojik Hizmetler (EPH), Özel E¤itim, Ölçme ve De¤erlendir-
me, E¤itim Programlar› ve Ö¤retimi (EPÖ) Anabilim Dallar›’nda ö¤renim gören ö¤-
rencilerdir. Ö¤renci say›lar›n›n birbirleri ile karfl›laflt›r›labilmesi için yak›n bilim dal-
lar› ö¤rencileri birlefltirilmifltir. Buna göre, E¤itim Yönetimi ve Planlamas› Anabilim
Dal› ö¤renci say›lar›na Halk E¤itimi, E¤itimde Psikolojik Hizmetler Anabilim Dal›’na
Özel E¤itim ve Ölçme De¤erlendirme Anabilim Dal› ö¤rencileri eklenmifltir. Buna gö-
re araflt›rma evreni, 2001-2002 ö¤retim y›l›nda doktora ö¤renimine devam eden 145
ö¤renciden oluflmaktad›r. Ve karfl›laflt›rmalar üç anabilim dal› üzerinden yap›lm›flt›r.
Evren biriminin bölümlere göre da¤›l›m› Çizelge 1’de verilmifltir.

ÇÇiizzeellggee  11..  DDookkttoorraa  ÖÖ¤¤rreenncciilleerriinniinn  EEvvrreenn  vvee  ÖÖrrnneekklleemm  GGeenniiflfllliikklleerrii

Kaynak: Ankara Üniversitesi. E¤itim Bilimleri Enstitüsü 2001-2002 ö¤retim y›l› kay›tlar›.

VVeerriilleerr  vvee  TTooppllaannmmaass››

Araflt›rmada gereksinim duyulan verilerin toplanmas›nda, anket tekni¤inden
yararlan›lm›flt›r.

u GGüüllaayy AAssllaann
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AAnnaabbiilliimm  DDaall›› NNhh nnhh %%

E¤itim Yönetimi ve Planlamas› (EYP) 38 28 27

E¤itim Programlar› ve Ö¤retimi (EPÖ) 63 45 43

E¤itimde Psikolojik Hizmetler (EPH) 44 32 30

NN 114455 110055 110000
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Anketin haz›rlanabilmesi için önce literatür taramas› yap›lm›fl, benzer araflt›r-
malar›n anketleri incelenerek1 doktora ö¤rencilerinin akademik, sosyal ve ekonomik
sorunlar› saptanm›flt›r. Böylece haz›rlanan taslak, uzman görüflüne sunulmufl ve an-
ketin içerik geçerli¤i saptanmaya çal›fl›lm›flt›r. Elefltiriler ve öneriler do¤rultusunda
anket yeniden düzenlenmifltir.

Anketler araflt›rmac› taraf›ndan uygulanm›flt›r. Örnekleme al›nan 105 doktora
ö¤rencisinden 70 ö¤renciye ulafl›larak anket uygulanabilmifltir. Buna göre, örnekleme
ulaflma oran› % 66,7’dir.

VVeerriilleerriinn  ÇÇöözzüümmlleennmmeessii

Yönergeye uygun olarak yan›tlanan 70 anket SPSS paket program› kullan›la-
rak bilgisayarda çözümlenmifltir. Anketin birinci bölümünde yer alan kiflisel bilgile-
rin frekans ve yüzde da¤›l›mlar› al›nm›flt›r. Bu veriler örneklemi betimlemek amac›y-
la kullan›lm›flt›r.

Araflt›rman›n birinci alt amac›nda yer alan doktora ö¤rencilerinin ö¤renimleri
s›ras›nda karfl›laflt›klar› akademik, sosyal ve ekonomik sorunlar›n›n neler oldu¤u ve
bu görüfllerin önem derecesi, her maddenin ortalamas› hesaplanarak saptanm›flt›r.
Görüfllerin önem derecesi ise, her maddenin ortalamas›na göre, en yüksek ortalama-
dan bafllanarak s›ralama ile bulunmufltur.

Doktora ö¤rencilerinin akademik, sosyal ve ekonomik sorunlar›n›n cinsiyet,
farkl› anabilim dal›nda olma ve ders ya da tez aflamas›nda olma gibi ba¤›ms›z de¤ifl-
kenlere göre fakl›lafl›p farkl›laflmad›¤›na bak›lm›flt›r. Verilerin sürekli ve eflit aral›kta
olmas› nedeniyle iki boyutlu Varyans analizi (ANOVA) tekni¤i kullan›lm›flt›r. Bu çö-
zümleme ö¤rencilerin akademik, sosyal ve ekonomik sorunlar›n›n saptand›¤› madde-
ler boyutunda yap›lm›flt›r. Varyans çözümlemesinde anlaml›l›k düzeyi olarak alp-
ha=.05 al›nm›flt›r. Ö¤rencilerin belirlenen sorunlarla ilgili ifadelere kat›lma düzeyleri
her madenin ortalamas› al›narak bulunmufltur. Ö¤rencilerin sorunlara kat›lma dü-
zeylerinin belirlenmesinde beflli likert tipi ölçek kullan›lm›flt›r. Puan s›n›rlar›n› hesap-
lamada beflli derecelemeli ölçe¤in “hiç kat›lm›yorum”dan “tamamen kat›l›yorum”a
kadar dört eflit aral›ktan oluflan beflli bir ölçek oldu¤u için puanlar›n gerçek aral›kla-
r›n› bulmada 4:5=0.8 katsay›s› kullan›lm›flt›r. Böylece ö¤rencilerin her maddeye kat›l-
ma düzeyleri bu aral›¤a göre hesaplanm›flt›r. Buna göre, ölçe¤in derece ve puan s›n›r-
lar› ise flöyledir: Hiç Kat›lm›yorum “1.00 - 1.79”, Az Kat›l›yorum “1.80 - 2.59”, Orta
Düzeyde Kat›l›yorum “2.60 - 3.39” Çok Kat›l›yorum “3.40 - 4.19”, Tamamen Kat›l›yo-
rum “4.20 - 5.00”d›r.

Çözümleme sonuçlar›na göre ortalamalar› orta düzey ve üstünde olan sorun-
lar doktora ö¤rencileri için ilk aflamada çözümlenmesi gereken sorunlar› oluflturmak-
tad›r. Ayr›ca ankette yer alan aç›k uçlu soru ile ilgili olarak verilen yan›tlar ö¤rencile-
rin ifade ettikleri biçimde aynen al›nm›fl grupland›rmaya gidilmemifltir.

1 Özellikle Gül Meydan taraf›ndan 1994 y›l›nda yap›lan “Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü’ne Kay›tl› Lisansüstü Ö¤rencilerin Sorunlar›” isimli yüksek lisans tezinin anketin-
den ö¤rencilerin akademik, sosyal ve ekonomik sorunlar›n›n belirlenmesi aflamas›nda yarar-
lan›lm›flt›r.



BBuullgguullaarr  vvee  YYoorruumm

Araflt›rman›n amaçlar› do¤rultusunda elde edilen bulgular afla¤›da verilmifl-
tir.

DDookkttoorraa  ÖÖ¤¤rreenncciilleerrii  ‹‹llee  ‹‹llggiillii  BBeettiimmlleeyyiiccii  BBuullgguullaarr

Araflt›rmaya kat›lan doktora ö¤rencilerinin cinsiyete, farkl› anabilim dal›nda
olmaya ve ö¤renimlerinin ders ya da tez aflamas›nda olmas›na göre betimlenmeleri
olanakl›d›r.

Anketi yan›tlayan doktora ö¤rencilerinin cinsiyete göre da¤›l›m› Çizelge 2’de
verilmifltir. 

ÇÇiizzeellggee  22..  DDookkttoorraa  ÖÖ¤¤rreenncciilleerriinniinn  CCiinnssiiyyeettee  GGöörree  DDaa¤¤››ll››mm››

Çizelge 2’de görüldü¤ü gibi, anketi yan›tlayan 70 ö¤rencinin % 44,3’ü (31 ö¤-
renci) kad›n, % 55,7’si (39 ö¤renci) erkektir.

Doktora ö¤rencilerinin ö¤renimlerinin ders ya da tez aflamas›nda olmalar›na
göre, da¤›l›m› Çizelge 3’te verilmifltir. 

ÇÇiizzeellggee  33..    DDookkttoorraa  ÖÖ¤¤rreenncciilleerriinniinn  DDeerrss  yyaa  ddaa  TTeezz  AAflflaammaass››nnaa  GGöörree  DDaa¤¤››ll››mm››

Buna göre, anket, yan›tlayan doktora ö¤rencilerinin % 58,6’s› ders, % 41,4’ü tez
aflamas›ndad›r.

DDookkttoorraa  ÖÖ¤¤rreenncciilleerriinniinn  LLiissaannssüüssttüü  ÖÖ¤¤rreettiimm  iillee  ‹‹llggiillii  SSoorruunnllaarraa  KKaatt››llmmaa  DDüü--
zzeeyylleerrii  vvee  ÖÖnneemm  SS››rraass››  iillee  ‹‹llggiillii  BBuullgguullaarr

Bu bafll›k alt›nda doktora ö¤rencilerinin lisansüstü ö¤retimle ilgili sorunlara
kat›lma düzeyleri ve önem s›ras› ile ilgili bulgulara yer veriflmifltir. 

DDookkttoorraa  ÖÖ¤¤rreenncciilleerriinniinn  LLiissaannssüüssttüü  ÖÖ¤¤rreettiimm  iillee  ‹‹llggiillii  AAkkaaddeemmiikk  SSoorruunnllaarraa
KKaatt››llmmaa  DDüüzzeeyylleerrii  vvee  ÖÖnneemm  SS››rraass››  iillee  ‹‹llggiillii  BBuullgguullaarr

Doktora ö¤rencilerinin lisansüstü ö¤retim ile ilgili sorunlara kat›lma düzeyle-
ri Çizelge 4, 5 ve 6’da verilmifltir. Araflt›rmada elde edilen verilere göre, akademik so-
runlar ile ilgili olarak, ö¤rencilerin tamamen kat›ld›klar› ifade yokken, çok kat›ld›kla-

u GGüüllaayy AAssllaann

uMMiillllîî  EE¤¤iittiimm u Say› 174  u Bahar/2007 225555

EEYYPP((ff)) % EEPPHH  ((ff)) % EEPPÖÖ  ((ff)) % TTOOPPLLAAMM  %
((ff))

Kad›n 8 32.0 11 61.1 12 44.4 31 44.3

Erkek 17 68.0 7 38.9 15 55.6 39 55.7

Toplam 25 100.0 18 100.0 27 100.0 70 100.0

EEYYPP((ff)) % EEPPHH  ((ff)) % EEPPÖÖ  ((ff)) % TTOOPPLLAAMM  %
((ff))

Tez 19 76.0 9 50.0 13 48.1 41 58.6

Ders 6 24.0 9 50.0 14 51.9 29 41.4

Toplam 25 100.0 18 100.0 27 100.0 70 100.0



r› alt› ifade saptanm›flt›r. Ö¤rencilerin “çok kat›ld›klar›” alt› ifade önem s›ras›na göre
flöyledir:

1. Kütüphanelerde hafta sonlar› ve gece çal›flma olanaklar›n›n olmamas›, kü-
tüphanelerden yararlanmay› s›n›rland›rmaktad›r.

2. Kütüphanelerde, okuyucuya yard›mc› olabilecek yeterlikte yetiflmifl ele-
man bulunmamas›, kütüphanelerden yararlanmay› s›n›rlamaktad›r.

3. Çal›flmalar›mda yeni yay›nlanan Türkçe kitap ve süreli yay›nlar› kütüpha-
nelerde bulman›n güç olmas› nedeniyle, onlar› sat›n almak zorunda kal›-
yorum.

4. Ö¤rencilerin kullan›m›na aç›k bilgisayar, ses kay›t ayg›tlar›, tepegöz vs
araçlar› olmad›¤›ndan, ö¤rencilerin sorumlulu¤undaki sunular ve ödevler
yeterince nitelikli haz›rlanamamaktad›r.

5. Kütüphanelerin yabanc› ve yerli kaynaklar aç›s›ndan yetersizli¤i nedeniy-
le, alan›mla ilgili kaynaklardan yeterince yararlanam›yorum.

6. Derslerde gerekli araçlar (TV, kamera, tepegöz, bilgisayar…) yeterli say›da
olmad›¤› için dersler monoton geçmektedir.

Ö¤rencilerin çok kat›ld›klar› alt› ifadenin dördü kütüphaneler ile ikisi ise, ö¤-
retimde kullan›lan araç-gereçle ilgilidir. 

Kütüphane hizmetlerinden yararlanma konusunda ö¤rencilerin en fazla kar-
fl›laflt›klar› sorun “Kütüphanelerde hafta sonlar› ve gece çal›flma olanaklar›n›n ol-
mamas›, kütüphanelerden yararlanmay› s›n›rland›rmaktad›r” ifadesidir. Bu sorun,
ö¤rencilerin gittikleri E¤itim Bilimleri Fakültesi ve üniversite kütüphanelerinin er-
ken saatlerde kapanmas› ve hafta sonlar› aç›k olmamas› bu bulguyu desteklemek-
tedir.

‹kinci derecede önemli bulunan “Kütüphanelerde, okuyucuya yard›mc› olabi-
lecek yeterlikte yetiflmifl eleman bulunmamas›, kütüphanelerden yararlanmay› s›n›r-
lamaktad›r” ifadesi, kamu kurumlar›n›n büyük bir k›sm›nda sorun olan destek hiz-
metlerin sunulmamas› ile ilgilidir.

Ö¤rencilerin özellikle “çok” düzeyde kat›ld›klar›n› belirttikleri bu alt› sorun,
Türkiye’de genellikle lisansüstü ö¤retimin sunumunda karfl›lafl›lan temel sorunlard›r.
Ankara Üniversitesi gibi köklü bir üniversitede dahi “çok” düzeyinde duyumsand›-
¤› belirtilen bu sorunlar, taflra üniversiteleri aç›s›ndan bak›ld›¤›nda kuflkusuz daha
üst düzeydedir.

Çakar’›n (2001, 69) Türkiye Bilimler Akademisi’nce düzenlenen “Bilim Adam›
Yetifltirme: Lisansüstü E¤itim” konulu sempozyumda belirtti¤i gibi, lisansüstü ö¤re-
tim maliyeti çok yüksek bir e¤itimdir. Bu nedenle s›radan kurumlarda yap›lmas›
mümkün de¤ildir. Yeterli say›da ö¤retim üyesine sahip olmayan, kütüphane, labora-
tuar, bilgisayar a¤›, internet ba¤lant›s› bulunmayan geliflmemifl üniversitelerde dok-
tora programlar›n aç›lmas›na izin verilmemesi doktora e¤itiminin niteli¤i aç›s›ndan
son derece önemlidir. 

Geliflmekte olan üniversitelerde oldu¤u belirtilen bu altyap› sorunu mevcut-
ken yüksek lisans ve doktora programlar› aç›lmas› akademik sorunlar› büyütürken,
üniversitelerin yetifltirdi¤i kiflilere olan sayg›y› azaltmaktad›r.

AAnnkkaarraa  ÜÜnniivveerrssiitteessii  EE¤¤iittiimm BBiilliimmlleerrii  EEnnssttiittüüssüünnee  KKaayy››ttll››  DDookkttoorraa  ÖÖ¤¤rreenncciilleerriinniinn...... u
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u GGüüllaayy AAssllaann
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Kütüphaneler, üniversite yönetimlerinin en çok tasarrufa yöneldi¤i ve üniver-
site bütçelerinde en fazla kesintinin yap›ld›¤› yerlerdir. Geliflmifl köklü üniversiteler-
de dahi kütüphanelere yeni yay›n al›nmamas›, bu mekanlarda etkin bir flekilde bilgi-
sayar hizmetlerinin sunulmamas› ve yard›mc› personel istihdam›n›n yap›lmamas› li-
sansüstü ö¤retimin sorunlar›n› art›rm›flt›r. Bu konudaki önemli bir geliflme, özellikle
son on y›lda, internet olanaklar›n›n artmas› ve elektronik kütüphane hizmetinin üni-
versitelerin büyük bir ço¤unlu¤unda sunuluyor olmas›d›r.

Ö¤renciler 22 akademik sorundan 11’ine “orta” düzeyde, befl tanesine “az”
olarak kat›lmaktad›rlar (Çizelge 4).

ÇÇiizzeellggee  44..  DDookkttoorraa  ÖÖ¤¤rreenncciilleerriinniinn  LLiissaannssüüssttüü  ÖÖ¤¤rreettiimm  ‹‹llee  ‹‹llggiillii  AAkkaaddeemmiikk
SSoorruunnllaarraa  KKaatt››llmmaa  DDüüzzeeyyii  vvee  ÖÖnneemm  SS››rraass››

ÖÖnneemm AAkkaaddeemmiikk  SSoorruunnllaarr  ‹‹llee  ‹‹llggiillii  ‹‹ffaaddeelleerr XX KKaatt››llmmaa  
SS››rraass›› DDüüzzeeyyii

1. Kütüphanelerde hafta sonlar› ve gece çal›flma 
olanaklar›n›n olmamas›, kütüphanelerden 
yararlanmay› s›n›rland›rmaktad›r. 4,071 Çok

2. Kütüphanelerde, okuyucuya yard›mc› olabilecek 
yeterlikte yetiflmifl eleman bulunmamas›, kütüp-
hanelerden yararlanmay› s›n›rlamaktad›r. 3,757 Çok

3. Çal›flmalar›mda yeni yay›nlanan Türkçe kitap ve 
süreli yay›nlar› kütüphanelerde bulman›n güç 
olmas› nedeniyle, onlar› sat›n almak zorunda 
kal›yorum. 3,642 Çok

4. Ö¤rencilerin kullan›m›na aç›k bilgisayar, ses 
kay›t ayg›tlar›, tepegöz vs araçlar› olmad›¤›ndan, 
ö¤rencilerin sorumlulu¤undaki sunular ve 
ödevler yeterince nitelikli haz›rlanamamaktad›r. 3,642 Çok

5. Kütüphanelerin yabanc› ve yerli kaynaklar 
aç›s›ndan yetersizli¤i nedeniyle, alan›mla ilgili 
kaynaklardan yeterince yararlanam›yorum. 3,557 Çok

6. Derslerde gerekli araçlar (TV, kamera, tepegöz, 
bilgisayar…) yeterli say›da olmad›¤› için dersler 
monoton geçmektedir. 3,457 Çok

7. Derslerin iflleniflinde kullan›lan yöntemler yeterli 
de¤ildir. 3,357 Orta

8. Doktora program›nda yer alan derslerin kapsam ve 
içeri¤i dikkate al›nd›¤›nda, ilgili akademik çal›flma 
alan›n›n bütününü kavramaya yetmemektedir. 3,229 Orta

9. Kütüphanede bulunan yay›nlar›n kütüphane d›fl›na 
ç›kar›lmas›na izin verilmedi¤inden, fotokopi vb 
olanaks›zl›klar nedeniyle kaynaklardan yararlanma 
s›n›rl› olmaktad›r. 3,214 Orta
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Ö¤rencilerin akademik sorunlar ile ilgili olarak, “hiç” kat›lmad›klar› ifade
yoktur. Buna göre, ankette akademik sorunlar ile ilgili olarak yer alan 22 ifadenin
hepsine ö¤renciler farkl› düzeylerde de olsa kat›lm›fl olduklar› için bu sorunlar› du-
yumsad›klar› söylenebilir.

ÖÖnneemm AAkkaaddeemmiikk  SSoorruunnllaarr  ‹‹llee  ‹‹llggiillii  ‹‹ffaaddeelleerr XX KKaatt››llmmaa  
SS››rraass›› DDüüzzeeyyii

10. Ö¤retim üyelerinin odas›nda yap›lan derslerde, 
telefon çalmas› ve içeri girenlerin olmas› gibi 
nedenlerle dikkat da¤›lmaktad›r. 3,200 Orta

11. Dersler, ö¤rencileri alanla ilgili farkl› konulara 
çal›flmaya yönlendirebilecek çeflitlilikte de¤ildir. 3,171 Orta

12. Akflam dersleri ve ayn› gün üst üste iki dersin 
konulmas› derslerin verimsiz geçmesine neden 
olmaktad›r. 3,100 Orta

13. Dersliklerin ›fl›kland›rma ve ›s›tma sisteminde 
yetersizlikler nedeniyle derslerdeki verim 
düflmektedir. 3,100 Orta

14. Doktora program›nda al›nan derslerin kredisi 
düflük oldu¤u için, daha fazla ders al›nmas› gerek-
mekte ve bu da uzmanlaflmay› engellemektedir. 3,100 Orta

15. Ders programlar› çal›flmayan ö¤rencilere göre 
belirlendi¤inden, çal›flan ö¤rencilerin devam 
etmesini zorlaflt›rmaktad›r. 3,071 Orta

16. Doktora program›nda tez haz›rlanmas› için 
tan›nan süre yeterli de¤ildir. 3,057 Orta

17. Yabanc› dildeki yetersizli¤im, Türkiye’de hiç ele 
al›nmam›fl konular› araflt›rmam› ve bilgilere 
ilk elden ulaflmam› engelliyor. 2,743 Orta

18. Derslerin haftan›n befl gününe yay›lmas› 
derslere devam etmemi zorlaflt›rmaktad›r. 2,557 Az

19. Doktora program›n›n gerektirdi¤i toplam krediyi 
doldurabilmek için tan›nan ders alma süresi 
yeterli de¤ildir. 2,486 Az

20. Derslerin iflleniflinde demokratik bir ortam 
yarat›lmamas›, yeni düflünceler üretmeyi 
olanaks›z k›lmaktad›r. 2,471 Az

21. Yeni araflt›rma bulgular› ve kuramsal bilgilere 
derslerde ö¤retim üyelerinin aktard›¤› kadar 
ulaflabiliyorum. 2,300 Az

22. Farkl› anabilim dal›ndan ö¤rencilerin ayn› dersi 
almas›, tart›flmalar›n düzeyini düflürmektedir. 2,014 Az



DDookkttoorraa  ÖÖ¤¤rreenncciilleerriinniinn  LLiissaannssüüssttüü  ÖÖ¤¤rreettiimm  iillee  ‹‹llggiillii  SSoossyyaall  SSoorruunnllaarraa  KKaa--
tt››llmmaa  DDüüzzeeyylleerrii  vvee  ÖÖnneemm  SS››rraass››  iillee  ‹‹llggiillii  BBuullgguullaarr

Ö¤rencilerin lisansüstü ö¤retim ile ilgili sosyal sorunlara kat›lma düzeyleri ve
önem s›ralar› Çizelge 5’te verilmifltir.

ÇÇiizzeellggee  55..  DDookkttoorraa  ÖÖ¤¤rreenncciilleerriinniinn  LLiissaannssüüssttüü  ÖÖ¤¤rreettiimm  ‹‹llee  ‹‹llggiillii  SSoossyyaall  SSoo--
rruunnllaarraa  KKaatt››llmmaa  DDüüzzeeyyii  vvee  ÖÖnneemm  SS››rraass››

Sosyal sorunlar ile ilgili olarak 7 ifade bulunmaktad›r. Ö¤renciler yedi ifade-
nin birine “tamamen”, üçüne “çok” ve di¤er üçüne “orta” düzeyde kat›lmaktad›r.

Ö¤rencilerin ““ttaammaammeenn”” kat›ld›klar› “Lisansüstü e¤itim s›ras›nda akademik
çal›flmalar için parasal kaynak ay›rma zorunlulu¤u nedeniyle sosyal gereksinimler
için para ayr›lamamaktad›r” ifadesi, ö¤rencilerin yaflam›nda sosyal gereksinimler ve
akademik çal›flmalara parasal kaynak ayr›ma konusunda yapt›klar› bir tercihi göster-
mektedir. Ö¤rencilerin böyle bir tercih yapmak zorunda kalmalar›; ülkemizde milli
gelirden kifli bafl›na düflen pay›n düflük olmas›, lisansüstü ö¤retimin pahal› bir ö¤re-
tim türü olmas›, ö¤renim kredilerinin yeterli düzeyde ve yayg›nl›kta olmamas› vs. gi-
bi de¤iflkenlerle aç›klanabilir.

Ö¤rencilerin ““ççookk”” kat›ld›klar› üç ifade ise flöyledir:

1. Lisansüstü ö¤retim s›ras›nda aileme ve arkadafllar›ma yeterince zaman
ay›rmam mümkün olmamaktad›r.

2. Lisansüstü program›n yo¤unlu¤u nedeniyle sosyal gereksinimlerimi ço¤u
kez fark edemiyorum.

u GGüüllaayy AAssllaann
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ÖÖnneemm AAkkaaddeemmiikk  SSoorruunnllaarr  ‹‹llee  ‹‹llggiillii  ‹‹ffaaddeelleerr XX KKaatt››llmmaa  
SS››rraass›› DDüüzzeeyyii

23. Lisansüstü ö¤retim s›ras›nda akademik çal›flmalar 
için parasal kaynak ay›rma zorunlulu¤u nedeniyle 
sosyal gereksinimeler için para ayr›lamamaktad›r. 4,243 Tamamen

24. Lisansüstü ö¤retim s›ras›nda aileme ve arkadafllar›ma 
yeterince zaman ay›rmam mümkün olmamaktad›r. 3,871 Çok

25. Lisansüstü program›n yo¤unlu¤u nedeniyle sosyal 
gereksinimlerimi ço¤u kez fark edemiyorum. 3,743 Çok

26. Lisansüstü ö¤retim s›ras›nda kültürel etkinliklere 
zaman ay›rarak kat›lmak (tiyatro, sinema, konser, 
her hangi bir spor etkinli¤i) mümkün olmamaktad›r. 3,614 Çok

27. Farkl› sosyal çevrelerden, hatta farkl› yafl gruplar›n-
dan gelen ö¤rencilerin ders d›fl›nda sosyal etkileflim-
lerini sürdürebilmeleri güç olmaktad›r. 3,057 Orta

28. Fakültede gezi ve benzeri sosyal etkinliklerin 
düzenlenmemesi, ders d›fl› sosyal etkileflimin 
oluflmas›n› s›n›rlamaktad›r. 2,957 Orta

29. Ö¤retim üyelerinin uzak davran›fllar› ve akademik 
çal›flmalar› nedeniyle ders d›fl›ndaki zaman olarak 
paylafl›m mümkün olmamaktad›r. 2,829 Orta



3. Lisansüstü ö¤retim s›ras›nda kültürel etkinliklere zaman ay›rarak kat›lmak
(tiyatro, sinema, konser, herhangi bir spor etkinli¤i) mümkün olmamakta-
d›r.

Görüldü¤ü gibi bu sorunlar, ö¤rencilerin zaman ve program yo¤unluklar› ne-
deniyle sosyal yaflamlar›ndan fedakarl›klar yapt›klar›n› göstermektedir.

DDookkttoorraa  ÖÖ¤¤rreenncciilleerriinniinn  LLiissaannssüüssttüü  ÖÖ¤¤rreettiimm  iillee  ‹‹llggiillii  EEkkoonnoommiikk  SSoorruunnllaarraa
KKaatt››llmmaa  DDüüzzeeyylleerrii  vvee  ÖÖnneemm  SS››rraass››  iillee  ‹‹llggiillii  BBuullgguullaarr

Ö¤rencilerin lisansüstü ö¤retim ile ilgili ekonomik sorunlara kat›lma düzeyle-
ri ve önem s›ralar› Çizelge 6’da verilmifltir.

ÇÇiizzeellggee  66..  DDookkttoorraa  ÖÖ¤¤rreenncciilleerriinniinn  LLiissaannssüüssttüü  ÖÖ¤¤rreettiimm  ‹‹llee  ‹‹llggiillii  EEkkoonnoommiikk
SSoorruunnllaarraa  KKaatt››llmmaa  DDüüzzeeyyii  vvee  ÖÖnneemm  SS››rraass››

Çizelgede görüldü¤ü gibi, ö¤rencilerin ekonomik sorunlar› ile ilgili olarak
dört ifade yer almaktad›r. Bu ifadelerden “Lisansüstü e¤itim s›ras›nda kitap, k›rtasi-
ye, yaz›m, foto¤raf ve alan çal›flmalar›n›n giderleri bütçemde önemli bir gider kalemi-
ni oluflturmaktad›r” ifadesine ö¤renciler ““ttaammaammeenn”” kat›l›rken, di¤er üç ifadeye ise
““oorrttaa”” düzeyde kat›lmaktad›rlar. Bunlar; “Lisansüstü e¤itim program›na devam ede-
bilmek için vazgeçmek zorunda kald›¤›m gelirler (ücretsiz izin, ek ders ücreti, yol gi-
derleri) ekonomik aç›dan beni zorlamaktad›r”, “‹flyerindeki yo¤unluk nedeniyle, aka-
demik çal›flmalarda yeterli çaba gösterilememektedir” ve “Bir iflyerinde çal›flarak li-
sansüstü e¤itime devam etmek, akademik çal›flmalar için ayr›lacak zaman› s›n›rlan-
d›rmakta, derslerin ve yap›lacak çal›flmalar›n iflyerinden al›nacak izne ba¤l› olarak se-
çilmesine neden olmaktad›r” ifadeleridir.

Daha önce belirtildi¤i gibi, lisansüstü ö¤retim gerek devlet gerekse birey aç›-
s›ndan pahal› bir ö¤retim türüdür. Bir ülkede lisansüstü ö¤retimi özendirmenin yol-
lar›ndan birisi, bu düzey için ö¤rencilerin ödemek zorunda oldu¤u harç miktar›n›

AAnnkkaarraa  ÜÜnniivveerrssiitteessii  EE¤¤iittiimm BBiilliimmlleerrii  EEnnssttiittüüssüünnee  KKaayy››ttll››  DDookkttoorraa  ÖÖ¤¤rreenncciilleerriinniinn...... u
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ÖÖnneemm AAkkaaddeemmiikk  SSoorruunnllaarr  ‹‹llee  ‹‹llggiillii  ‹‹ffaaddeelleerr XX KKaatt››llmmaa  
SS››rraass›› DDüüzzeeyyii

30. Lisansüstü ö¤retim s›ras›nda kitap, k›rtasiye, yaz›m, 
foto¤raf ve alan çal›flmalar›n›n giderleri bütçemde 
önemli bir gider kalemini oluflturmaktad›r. 4,557 Tamamen

31. Lisansüstü ö¤retim program›na devam edebilmek 
için vazgeçmek zorunda kald›¤›m gelirler (ücretsiz 
izin, ek ders ücreti, yol giderleri) ekonomik aç›dan 
beni zorlamaktad›r 3,129 Orta

32. ‹flyerindeki yo¤unluk nedeniyle, akademik çal›flma-
larda yeterli çaba gösterilememektedir (Yaln›zca 
çal›flanlar yan›tlayacak). 2,814 Orta

33. Bir iflyerinde çal›flarak lisansüstü ö¤retim devam 
etmek, akademik çal›flmalar için ayr›lacak zaman› 
s›n›rland›rmakta, derslerin ve yap›lacak çal›flmalar›n 
iflyerinden al›nacak izne ba¤l› olarak seçilmesine 
neden olmaktad›r (Yaln›zca çal›flanlar yan›tlayacak). 2,729 Orta



kald›rmak ve ö¤renim kredisi ad› alt›nda maddi bir destek vermektir. Kuflkusuz ça-
l›flma yaflam›nda olan ö¤renciler için gerekli yasal düzenlemeler yap›larak, lisansüs-
tü ö¤retim özendirilmelidir. Bu faaliyetin kamusal yarar› gözard› edilmemelidir. 

DDookkttoorraa  ÖÖ¤¤rreenncciilleerriinniinn  LLiissaannssüüssttüü  ÖÖ¤¤rreettiimm  SSoorruunnllaarr››  iillee  ‹‹llggiillii  ‹‹ffaaddeelleerree
KKaatt››llmmaa  DDüüzzeeyylleerriinniinn  CCiinnssiiyyeettee GGöörree  FFaarrkkll››llaaflflmmaass››  iillee  ‹‹llggiillii  BBuullgguullaarr

Doktora ö¤rencilerinin lisansüstü ö¤retim ile ilgili akademik sorunlara kat›l-
ma düzeylerinin cinsiyete göre varyans çözümlemesi sonuçlar›na göre, 22 ifadeden
üçünde cinsiyete göre anlaml› bir farkl›l›k varken, di¤er akademik sorunlarla ilgili ifa-
delerde anlaml› bir farkl›l›k bulunamam›flt›r.

Buna göre, “Kütüphanelerde hafta sonlar› ve gece çal›flma olanaklar›n›n olma-
mas›, kütüphanelerden yararlanmay› s›n›rland›rmaktad›r” ifadesi ile ilgili olarak cin-
siyete göre görüfller aras›nda anlaml› bir farkl›l›k vard›r (F= 4,252, p<.05). Erkekler (X
= 4,333), kad›nlardan (X = 3,741) daha çok bu görüfle kat›lmaktad›r. Bu görüfle erkek-
lerin daha yüksek oranda kat›lmalar› erkek ö¤rencilerin hafta sonlar› ve geceleri kü-
tüphaneleri daha rahat kullanma olanaklar›n›n olmas› ile ilgilidir. K›saca bu farkl›l›k
toplumsal doku ve ataerkil yap›yla aç›klanabilir.

Cinsiyete göre bir di¤er farkl›l›k ise, “Doktora program›nda yer alan derslerin
kapsam ve içeri¤i dikkate al›nd›¤›nda, ilgili akademik çal›flma alan›n›n bütününü
kavramaya yetmemektedir” ifadesidir (F = 7,154, p<.05). Bu görüfle kad›nlar (X =
3,612), erkeklere (X = 2,923) göre daha fazla kat›lmaktad›rlar. Kad›nlar›n bu ifadeye
erkeklerden daha fazla kat›lmalar›, kad›nlar›n doktora program›na erkeklere göre da-
ha yüksek düzeyde beklentilerle geldikleri anlam›na gelebilir.

Cinsiyete göre bir baflka farkl›l›k, “Derslerin iflleniflinde demokratik bir ortam
yarat›lmamas›, yeni düflünceler üretmeyi olanaks›z k›lmaktad›r” ifadesine erkekler
kad›nlardan daha fazla kat›lmaktad›r ve görüfller aras›nda anlaml› bir farkl›l›k vard›r
(F = 3,730, p<.05). Buna göre erkekler (X = 2,743), kad›nlar (X = 2,129)’dan daha fazla
kat›lmaktad›r. Kad›nlar›n bu ifadeye daha düflük oranda kat›lmalar›, derslerde de-
mokratik bir ortam›n yarat›ld›¤›n› düflünmelerinden kaynaklanmaktad›r. Alg›lamada
cinsiyete göre böyle bir farkl›l›¤›n olmas›, kad›nlar›n toplumsal yaflam›n di¤er alanla-
r›nda daha az söz sahibi olmalar› ve geleneksel yap› içinde kad›n›n konumu ile ilgili
oldu¤u söylenebilir. Toplumsal yaflamda daha ikincil planda olan kad›n, üniversite
ortam›nda kendini daha özgür hissediyor olabilir.

Sosyal ve ekonomik sorunlarla ilgili ifadeler aras›nda cinsiyete göre anlaml›
bir farkl›l›k bulunamam›flt›r. Buna göre, gerek sosyal gerekse ekonomik sorunlar dok-
tora ö¤rencileri aras›nda benzer düzeyde hissedilmekte ve cinsiyete göre farkl›laflma-
maktad›r.

DDookkttoorraa  ÖÖ¤¤rreenncciilleerriinniinn  LLiissaannssüüssttüü  ÖÖ¤¤rreettiimm  SSoorruunnllaarr››  iillee  ‹‹llggiillii  ‹‹ffaaddeelleerree
KKaatt››llmmaa  DDüüzzeeyylleerriinniinn  AAnnaabbiilliimm  DDaallllaarr››nnaa GGöörree  FFaarrkkll››llaaflflmmaass››  iillee  ‹‹llggiillii  BBuullgguullaarr

Doktora ö¤rencilerinin lisansüstü ö¤retim ile ilgili akademik sorunlara kat›l-
ma düzeylerinin anabilim dallar›na göre varyans çözümlemesi sonuçlar›na göre, be-
lirtilen 22 ifadeden 8’inde anabilim dallar›na göre anlaml› farkl›l›klar bulunmufltur.

“Yabanc› dildeki yetersizli¤im, Türkiye’de hiç ele al›nmam›fl konular› araflt›r-
mam› ve bilgilere ilk elden ulaflmam› engelliyor” ifadesiyle ilgili olarak anabilim dal-
lar› aras›nda anlaml› bir fark bulunmufltur (F = 4,249, p<.05). E¤itim Programlar› ve
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Ö¤retim Anabilim Dal› (X = 3,037) ile E¤itim Yönetimi ve Planlamas› Anabilim Dal›
(X = 3,000) doktora ö¤rencilerinin bu görüfle E¤itimde Psikolojik Hizmetler Anabilim
Dal› (X = 1,944) ö¤rencilerine göre daha fazla kat›ld›klar› gözlenmektedir. Buna göre,
EYP ve EPÖ ö¤rencilerinde yabanc› dil sorununun, EPH bölümü ö¤rencilerine göre
daha üst düzeyde hissedildi¤i söylenebilir. 

“Derslerin haftan›n befl gününe yay›lmas› derslere devam etmemi zorlaflt›r-
maktad›r” ifadesi anabilim dallar›na göre farkl›laflmaktad›r (F = 6,249, p<.05.). E¤itim
Yönetimi ve Planlamas› Anabilim Dal› (X = 3,280) doktora ö¤rencileri bu görüfle E¤i-
timde Psikolojik Hizmetler (X = 2,166) ve E¤itim Programlar› ve Ö¤retim Anabilim
Dal› (X = 2,148) ö¤rencilerine göre daha fazla kat›ld›klar› gözlenmifltir.

Anabilim dallar›na göre bir baflka farkl›l›k ise, “Akflam dersleri ve ayn› gün üst
üste iki dersin konulmas› derslerin verimsiz geçmesine neden olmaktad›r” ifadesidir
(F = 3,817, p<.05). Bu ifadeye, EYP (X = 3,720) ö¤rencileri EPH (X = 2,777) ve EPÖ (X
= 2,740) ö¤rencilerine göre daha fazla kat›lmaktad›r.

“Derslerin haftan›n befl gününe yay›lmas› derslere devam etmemi zorlaflt›r-
maktad›r” ifadesi ile “Akflam dersleri ve üst üste iki dersin konulmas› derslerin ve-
rimsiz geçmesine neden olmaktad›r” ifadesinin EYP Anabilim Dal› ö¤rencilerinin da-
ha çok kat›lmas›, bu konuda ciddi sorunlar›n›n oldu¤unu göstermektedir. Bu bulgu-
nun fiilen yap›lan uygulamalarla tutarl› oldu¤u görülmektedir. Halen EYP bölümü
doktora ö¤rencilerinde istatistik ve araflt›rma dersleri d›fl›nda derslerin kredileri 2 sa-
at olup, doktora program›nda toplam ders kredisinin doldurulabilmesi için, ö¤renci-
lerin di¤er bölümlere göre ders türü olarak daha fazla ders almas› gerekmektedir.

“Ders programlar› çal›flmayan ö¤rencilere göre belirlendi¤inden, çal›flan ö¤-
rencilerin devam etmesini zorlaflt›rmaktad›r” ifadesine kat›lma düzeyi anabilim dal-
lar›na göre farkl›l›k göstermektedir (F = 4,437, p<.05). EYP anabilim dal› ö¤rencileri-
nin bu görüfle (X= 3,640), EPH (X= 2,944) ve EPÖ (X = 2,629) Anabilim Dal› ö¤renci-
lerine göre daha fazla kat›ld›klar› gözlenmektedir.

Anabilim dallar›na göre bir baflka anlaml› farkl›l›k ise, “Dersliklerin ›fl›kland›r-
ma ve ›s›tma sisteminde yetersizlikler nedeniyle derslerdeki verim düflmektedir” ifa-
desidir (F=6,485, p<.05). Bu soruna EYP ö¤rencileri (X = 3,760), EPH (X = 2,55) ve EPÖ
(X = 2,851) ö¤rencilerine göre daha fazla kat›lmaktad›rlar. Fiziksel koflullardaki yeter-
sizlikler EYP ö¤rencileri taraf›ndan daha fazla hissedilmektedir.

“Doktora program›nda al›nan derslerin kredisi düflük oldu¤u için, daha fazla
ders al›nmas› gerekmekte ve bu da uzmanlaflmay› engellemektedir” ifadesine kat›l-
ma düzeylerinde bölümler aras›nda anlaml› bir farkl›l›k bulunmufltur (F = 21.018,
p<.05). EYP anabilim dal› doktora ö¤rencileri bu soruna (X = 4,280), EPH (X = 2,666)
ve EPÖ (X = 2,293) ö¤rencilerine göre daha fazla kat›lmaktad›r. Doktora program›n-
da al›nan derslerin kredisinin düflük oldu¤unu EYP ö¤rencilerinin önemli bir sorun
olarak görmeleri ile ilgili bulgu, bekleneni yans›tmaktad›r. Çünkü, uygulamada EYP
anabilim dal› ö¤rencilerinin ald›klar› derslerin kredisi di¤er iki bölümden daha dü-
flüktür.

Doktora program›nda al›nan derslerin kredilerinin düflük olmas› ile ba¤lant›-
l› ve anabilim dallar› aras›nda anlaml› bir farkl›l›¤›n bulundu¤u bir baflka ifade ise,
“Doktora program›n›n gerektirdi¤i toplam krediyi doldurabilmek için tan›nan ders
alma süresi yeterli de¤ildir” ifadesidir (F= 4,720, p<.05). Bu ifadeye EYP anabilim da-
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l› ö¤rencileri (X= 3,080), EPH (X= 2,444) ve EPÖ (X= 1,963) anabilim dal› ö¤rencileri-
ne göre daha fazla kat›lmaktad›rlar. Bu bulgu ders kredilerinin düflük olmas› ile tu-
tarl› bir bulgudur.

“Farkl› anabilim dal›ndan ö¤rencilerin ayn› dersi almas›, tart›flmalar›n düzeyi-
ni düflürmektedir” ifadesiyle ilgili olarak da yine anabilim dallar› aras›nda görüfllere
göre anlaml› bir farkl›l›k vard›r (F= 5,934, p<.05). Bu soruna EYP ö¤rencileri (X =
2,560), EPH (X = 1,722) ve EPÖ (X = 1,703) ö¤rencilerine göre daha fazla kat›lmakta-
d›r. 

Doktora ö¤rencilerinin lisansüstü ö¤retim ile ilgili sosyal sorunlara kat›lma
düzeylerinin anabilim dallar›na göre varyans çözümlemesi sonuçlar›na göre ise, sos-
yal sorunlar ile ilgili olarak verilen 7 ifadenin 2’sinde anabilim dallar›na göre anlam-
l› bir farkl›l›k vard›r.

“Lisansüstü e¤itim s›ras›nda akademik çal›flmalar için parasal kaynak ay›rma
zorunlulu¤u nedeniyle sosyal gereksinmeler için para ayr›lamamaktad›r” ifadesi ile
ilgili olarak anabilim dallar› aras›nda fark vard›r (F= 8.120, p<.05).

Bu görüfle EPÖ ö¤rencileri (X = 4,740), EYP (X = 4,120) ve EPH (X = 3,166) ö¤-
rencilerine göre daha fazla kat›lmaktad›r. Buna göre, EPÖ anabilim dal› doktora ö¤-
rencileri di¤er iki anabilim dal›na göre, sosyal gereksinmelerine daha az para ay›rd›k-
lar› söylenebilir.

“Lisansüstü program›n yo¤unlu¤u nedeniyle sosyal gereksinmelerimi ço¤u
kez fark edemiyorum” ifadesi de anabilim dallar›na göre farkl›laflmaktad›r. (F= 3.262,
p<.05). Bu ifadeye EYP ö¤rencileri (X = 4,080), EPH (X = 3,222) ve EPÖ (X = 3,777) ö¤-
rencilerine göre daha fazla kat›lmaktad›r.

Ekonomik sorunlarla ilgili olarak ise belirtilen dört ifadeden üçü anabilim dal-
lar›na göre farkl›laflmaktad›r.

“Lisansüstü ö¤retim s›ras›nda kitap, k›rtasiye, yaz›m, foto¤raf ve alan çal›flma-
lar›n›n giderleri bütçemde önemli bir gider kalemini oluflturmaktad›r” ifadesine ka-
t›lma düzeyleri anabilim dallar›na göre farkl›d›r (F = 3,957, p<.05). EPÖ anabilim da-
l›ndaki ö¤renciler (X = 4,888) bu ifadeye EYP (X = 4,400) ve EPH (X = 4,277) ö¤renci-
lerine göre daha fazla kat›lmaktad›r. Bu bulgu, EPÖ ö¤rencilerinin sosyal gereksinim-
leri için para ay›ramad›klar›n› belirttikleri ifade ile de tutarl›d›r. 

“Bir iflyerinde çal›flarak lisansüstü ö¤retime devam etmek, akademik çal›flma-
lar için ayr›lacak zaman› s›n›rland›rmakta, derslerin ve yap›lacak çal›flmalar›n iflye-
rinden al›nacak izne ba¤l› olarak seçilmesine neden olmaktad›r” ifadesine kat›lma
düzeyleri anabilim dallar›na göre farkl›laflmaktad›r (F= 9,500, p<.05). EYP ö¤rencileri
(X = 3,760) di¤er iki anabilim dal›ndaki ö¤rencilere göre bu görüfle daha fazla kat›l-
d›klar› gözlenmifltir.

“‹flyerindeki yo¤unluk nedeniyle, akademik çal›flmalarda yeterli çaba gösteri-
lememektedir” ifadesine kat›lma düzeyi anabilim dallar›na göre farkl›laflmaktad›r.
EYP ö¤rencileri (X = 3,720), EPH ve EPÖ ö¤rencilerine göre bu soruna daha fazla ka-
t›lmaktad›r.

Araflt›rman›n bilgi toplama arac›nda yer alan 33 ifadeden 13’ü aras›nda anabi-
lim dallar›na göre anlaml› bir farkl›l›k varken di¤er ifadeler ile ilgili olarak anabilim
dallar›na göre farkl›l›k bulunamam›flt›r.
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Doktora ö¤rencilerinin lisansüstü ö¤retim ile ilgili akademik sorunlara kat›l-
ma düzeylerinin ö¤rencilerin tez ya da ders aflamas›nda olmas›na göre farkl›lafl›p
farkl›laflmad›¤› ile ilgili olarak 18 ifade saptanm›flt›r.

Buna göre, “Yabanc› dildeki yetersizli¤im, Türkiye’de hiç ele al›nmam›fl konu-
lar› araflt›rmam› ve bilgilere ilk elden ulaflmam› engelliyor” ifadesine kat›lma düzeyi
ö¤rencilerin ders ya da tez aflamas›nda olmas›na göre farkl›laflmaktad›r (F= 5,801, p<
.05). Ders aflamas›nda olanlar (X = 3,073), tez aflamas›nda olan ö¤rencilere (X= 2,275)
göre bu görüfle daha çok kat›lmaktad›r. Bu sorun ders ya da tez aflamas›nda olan ö¤-
rencilere göre farkl›laflmas› beklenen bir sonuçtur. Çünkü, yabanc› dil sorunu ö¤ren-
cilerin büyük ölçüde yeterlik s›nav› öncesi, yani tez aflamas›n›n bafllang›c›nda çözü-
len bir sorundur.

“Derslerin haftan›n befl gününe yay›lmas› derslere devam etmemi zorlaflt›r-
maktad›r” ifadesi ders ya da tez aflamas›nda olan ö¤rencilere göre farkl›laflmaktad›r.
Ders aflamas›nda olan ö¤renciler (X= 2,951), tez aflamas›nda olan ö¤rencilere göre (X=
2,000) bu görüfle daha fazla kat›lmaktad›r. 

“Doktora program›nda al›nan derslerin kredisi düflük oldu¤u için, daha fazla
ders al›nmas› gerekmekte ve bu da uzmanlaflmay› engellemektedir” ifadesiyle ilgili
olarak yine ö¤rencilerin ders ya da tez aflamas›nda olmas›na göre farkl›l›k bulunmufl-
tur (F= 4,953, p<.05). Bu ifadeye ders aflamas›nda olan ö¤renciler (X = 3,414), tez afla-
mas›nda olan ö¤rencilerden (X = 2,655) daha fazla kat›lmaktad›r.

Ders ya da tez aflamas›nda olan ö¤rencilerin farkl› düzeyde kat›ld›klar› bir
baflka ifade ise, “Derslerin iflleniflinde kullan›lan yöntemler yeterli de¤ildir” ifadesi-
dir (F= 5,253, p<.05). Bu ifadeye ders aflamas›nda olanlar (X = 3,609) tez aflamas›nda
olanlardan (X = 3,000) daha fazla kat›lmaktad›r.

Akademik sorunlar ile ilgili olarak ders ya da tez aflamas›nda olan ö¤rencile-
rin görüfllerinin farkl›laflt›¤› 18 ifadenin 7’sinin ders programlar›n›n düzenlenifli, ders-
lerin ifllendi¤i fiziksel ortam ve kullan›lan araç gereçler ve ders kredilerinin düflüklü-
¤ü ile ilgili oldu¤u görülmektedir. Bu ifadelere ders aflamas›nda olan ö¤rencilerin da-
ha fazla kat›ld›klar› gözlenmektedir. Bu bulgu beklenen bir bulgudur. Çünkü, ders
aflamas›nda olan ö¤renciler halen bu sorunlar› yaflad›klar›n› göstermektedir. Oysa tez
aflamas›nda olan ö¤renciler fiilen derslere devam etmedikleri için, fiziksel ortam, ders
saatlerinin düzenlenmesi vb. gibi sorunlardan etkilenmemektedir.

Sosyal sorunlar ile ilgili olarak belirtilen yedi sorun ö¤rencilerin ders ya da tez
aflamas›nda olmas›na göre farkl›laflmamaktad›r. Buna göre, ders ya da tez aflamas›n-
da olan ö¤renciler ankette sosyal sorunlar ile ilgili olarak belirtilen yedi sorunu da
benzer düzeyde duyumsamaktad›r.

Ekonomik sorunlar ile ilgili olarak ise verilen dört ifadeden ikisinin ö¤rencile-
rin ders ya da tez aflamas›nda olmalar›na göre farkl›laflt›¤› görülmüfltür.

“Bir iflyerinde çal›flarak lisansüstü ö¤retime devam etmek, akademik çal›flma-
lar için ayr›lacak zaman› s›n›rland›rmakta, derslerin ve yap›lacak çal›flmalar›n iflye-
rinden al›nacak izne ba¤l› olarak seçilmesine neden olmaktad›r” ifadesi ders ya da tez
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aflamas›nda olan ö¤rencilere göre farkl›laflmaktad›r (F=10.278, p<.05). Ders aflamas›n-
da olan ö¤renciler (X= 3,292), tez aflamas›nda olan ö¤rencilere göre (X= 1,965) bu gö-
rüfle daha fazla kat›lmaktad›r. Bu beklenen bir olgudur. Çünkü, tez aflamas›nda olan
ö¤rencilerin derslere devam etme gibi bir sorumlulu¤u yoktur.

Ders ya da tez aflamas›nda olan ö¤rencilerin ekonomik sorunlarla ilgili farkl›
düzeyde kat›ld›klar› bir baflka ifade ise, “‹flyerindeki yo¤unluk nedeniyle, akademik
çal›flmalarda yeterli çaba gösterilememektedir” ifadesidir (F = 12,444, p< .05). Ders
aflamas›nda olan ö¤renciler (X = 3,414), tez aflamas›nda olan ö¤rencilere göre (X =
1,965) bu görüfle daha fazla kat›lmaktad›r.

DDookkttoorraa  ÖÖ¤¤rreenncciilleerriinniinn  DDii¤¤eerr  SSoorruunnllaarr››  ‹‹llee  ‹‹llggiillii  BBuullgguullaarr

Araflt›rma arac›nda “Belirtmek istedi¤iniz baflka sorun varsa lütfen yaz›n›z”
biçiminde sorulan aç›k uçlu soruya verilen yan›tlar Çizelge 7’de görülmektedir. 

ÇÇiizzeellggee  77..    DDookkttoorraa  ÖÖ¤¤rreenncciilleerriinniinn  LLiissaannssüüssttüü  ÖÖ¤¤rreettiimm  ‹‹llee  ‹‹llggiillii  OOllaarraakk  BBee--
lliirrttttiikklleerrii  DDii¤¤eerr  SSoorruunnllaarr

u GGüüllaayy AAssllaann

uMMiillllîî  EE¤¤iittiimm u Say› 174  u Bahar/2007 226655

DDii¤¤eerr  SSoorruunnllaarr

1. Proje ve araflt›rmalarda dan›flmanlar›n (hocalar›n) yard›mlar› ve yönlendirme-
leri yeterince olmamaktad›r

2. Ö¤retim üyelerinin gün boyu ders yükleri fazla oldu¤u için genelde akflamla-
r› yap›lan doktora derslerinde verimleri düflmektedir.

3. Fakültenin kütüphanesi yetersiz ve çok düzensiz oldu¤u için, ço¤u zaman bu
kar›fl›kl›k nedeniyle aranan eser bulunamamaktad›r.

4. Enstitü ve fakülte yönetimleri, lisansüstü ö¤rencilerin sorunlar›yla yeterince il-
gilenmemektedir.

5. Farkl› fakülte ve alanlardan ders alma olana¤›n›n k›s›tl› olmas›, al›nan dersle-
rin krediye say›lmamas› ö¤renci aç›s›ndan ciddi sorunlar do¤urmaktad›r.

6. Doktora ve yüksek lisans programlar›na al›nan ö¤rencilerin dil haz›rl›k kursu-
na al›nmamas›, bu ö¤retim kademesinde verimin düflmesine neden olmakta-
d›r.

7. Programlar›n kalabal›k olmas› nedeniyle derslik s›k›nt›s› yaflanmaktad›r.

8. Çak›flan derslerde, hocalar gereken anlay›fl› göstermemektedir.

9. Ö¤retim üyeleri ö¤rencilere gereken zaman› ay›rm›yorlar ve iletiflime yeterin-
ce aç›k de¤iller.

10. Ö¤retim üyeleri ve di¤er fakülte çal›flanlar› ö¤rencilere yetercince güven duy-
muyorlar.

11. Üniversitenin yeterli bilgisayar hizmeti olmad›¤› için, akademik çal›flmalar›-
m›z ile ilgili taramalar yapabilmemiz için, ço¤u zaman ücret ödemek zorunda
kal›yoruz.

12. Araflt›rma yapabilmek için maddi ve akademik destek alam›yoruz.

13. Akademik hiyerarfliden dolay› yeterince özgür davranam›yoruz.

14. Derslerin d›fl›nda ek e¤itimler alma konusunda üniversite destek vermiyor.

15. Uygulamaya yönelik çal›flma yapmak için üniversite düzenlemeler yapma ko-
nusunda isteksiz.



ÇÇiizzeellggee  77’’nniinn  ddeevvaamm››;;

Bu soruyu 70 kifliden 15’i (% 21,4) yan›tlam›flt›r. Soruyu yan›tlayan kifli say›s›-
n›n az, belirtilen sorunlar›n k›smen birbirinden farkl› olmas› nedeniyle, yan›tlar grup-
land›r›lmam›fl, ifade düzeltmeleri yap›lmam›flt›r. Belirtilen baz› sorunlar ankette ol-
mas›na karfl›n, kat›l›mc›lar benzer sorunlar› burada da belirtmifllerdir. Buradaki so-
runlar incelendi¤inde ö¤rencilerin dan›flmanl›k hizmetleri ve büyük bir ço¤unlu¤u-
nun akademik ve ekonomik sorunlar oldu¤u görülmektedir.

SSoonnuuççllaarr

Araflt›rma amaçlar› do¤rultusunda ulafl›lan sonuçlar afla¤›da sunulmufltur.

DDookkttoorraa  ÖÖ¤¤rreenncciilleerriinniinn  LLiissaannssüüssttüü  ÖÖ¤¤rreettiimm  SSoorruunnllaarr››nnaa  KKaatt››llmmaa  DDüüzzeeyyllee--
rrii  vvee  ÖÖnneemm  SS››rraass››  iillee  ‹‹llggiillii  SSoonnuuççllaarr

Araflt›rmadan elde edilen bulgulara göre doktora ö¤rencileri lisansüstü ö¤re-
tim sorunu olarak belirtilen 33 ifadeden 2’sine “tamamen”, 9’una “çok”, 17’sine “or-
ta düzeyde” 4’üne “az” kat›ld›klar›n› belirtmifllerdir. Buna göre, 33 ifadenin tamam›-
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16. Doktora e¤itim sistemimiz, yarat›c›l›¤›m›z› kullanmam›za elveriflli de¤il.

17. Araflt›rmac›n›n kendi ilgi ve yeteneklerine uygun olarak seçti¤i bir konuda ça-
l›flmas› baz› d›flsal, duygusal, kiflisel nedenlerden dolay› engellenmifl olmas›,
gerek yap›lacak çal›flman›n kalitesinin düflmesine, gerekse araflt›r›c›n›n ifl do-
yumunun düflmesine neden olmaktad›r.

18. Hocalar›m›z seçti¤imiz bir konuda araflt›rma yapmam›z için bizi desteklemeli-
dir. E¤er çal›flmak için seçti¤im konu, dan›flman›n ilgi alan›na uygun de¤ilse,
beni gayet demokratik ve bilimsel bir tutum ile baflka bir hocaya gönderebil-
melidir.

19. Evliyim, eflimin görevi gere¤i Ankara’ya gelmesi mümkün de¤il, 3,5 y›ld›r her
hafta sonu Ankara-‹stanbul yolculu¤u yapmaktay›m. Aile birli¤imi mi boza-
y›m, doktoray›, dolay›s›yla araflt›rma görevlili¤ini mi b›rakay›m?

20. Akademik çal›flmalar›n daha verimli olabilmesi için, üniversitelerdeki araflt›r-
ma fonlar›n›n çok daha etkin kullan›lmas› ve farkl› kaynaklardan üniversitele-
rin çal›flmalara destek vermesi gerekmektedir. ‹yi bir araflt›rman›n maliyeti
yüksektir ve bir doktora ö¤rencisi bu maliyete katlanamayabilir.

21. Bir dönemde ikiden fazla ders al›nmas›, bir ders için ayr›lacak zaman› ve yo-
¤unlaflmay› azaltmaktad›r. Bu nedenle, derslerin hiç biri yeterince faydal› ol-
mamaktad›r.

22. En önemli problem akademik personelin özellikle araflt›rma görevlilerinin eko-
nomik s›k›nt›lar›d›r.

23. Önemli seminer ve sempozyumlara kat›l›m ücretlerinin yüksek oluflu, üniver-
sitelerin projelere destek vermemesi akademik çal›flmalar› etkileyici sorunlar-
d›r.

24. Yabanc› dil düzeyini gelifltirebilmek ve yurt d›fl› olanaklar›ndan yararlanabil-
mek için üniversitelerin en az Milli E¤itim Bakanl›¤› kadar f›rsat tan›mas› ge-
rekmektedir.



na orta düzeyde, çok ve tamamen kat›lm›fllard›r. Böylece, doktora ö¤rencileri lisan-
süstü ö¤retim ile ilgili olarak farkl› sorunlar› dile getiren bu ifadeleri farkl› düzeyler-
de de olsa kat›larak bu sorunlar›n varl›¤›n› kabul etmifl olduklar› söylenebilir.

DDookkttoorraa  ÖÖ¤¤rreenncciilleerriinniinn  LLiissaannssüüssttüü  ÖÖ¤¤rreettiimm  SSoorruunnllaarr››  iillee  ‹‹llggiillii  GGöörrüüflfllleerree
KKaatt››llmmaa  DDüüzzeeyylleerriinniinn  CCiinnssiiyyeettee  GGöörree  FFaarrkkll››llaaflflmmaass››  iillee  ‹‹llggiillii  SSoonnuuççllaarr

Araflt›rma bulgular›na göre 33 ifadeden 3’ü cinsiyete göre farkl›lafl›rken, 30 ifa-
denin cinsiyete göre farkl›laflmad›¤› bulunmufltur. Buna göre, araflt›rmaya kat›lan ka-
d›n ve erkek ö¤rencilerin bu ifadelerde ayn› görüflü paylaflt›klar› 3 ifadede ise birbir-
lerinden farkl› düflündükleri görülmektedir. Farkl› olan ifadelerin akademik sorun-
larla ilgili olduklar› görülmektedir.

DDookkttoorraa  ÖÖ¤¤rreenncciilleerriinniinn  LLiissaannssüüssttüü  ÖÖ¤¤rreettiimm  SSoorruunnllaarr››  iillee  ‹‹llggiillii  GGöörrüüflfllleerree
KKaatt››llmmaa  DDüüzzeeyylleerriinniinn  AAnnaabbiilliimm  DDaallllaarr››nnaa  GGöörree  FFaarrkkll››llaaflflmmaass››  iillee  ‹‹llggiillii  SSoonnuuççllaarr

Araflt›rma bulgular›na göre, ö¤rencilerin görüflüne sunulan 33 ifadeden
13’ünün anabilim dallar›na göre farkl›laflt›¤› bulunmufltur. Farkl›laflman›n oldu¤u 13
ifadenin 8’i akademik, 2’si sosyal ve 3’ü ekonomik sorunlarla ilgilidir. Buna göre,
özellikle akademik sorunlar›n EYP; EPH ve EPÖ anabilim dallar›nda farkl› düzeyde
yafland›¤› söylenebilir. Araflt›rma arac›nda verilen 20 ifadenin ise anabilim dallar›na
göre farkl›laflmad›¤› saptanm›flt›r. Farkl›laflman›n oldu¤u ifadelerin, yabanc› dildeki
yetersizlik ders saatlerinin düzenlenmesi ve derslerin kredisi ile ilgili oldu¤u saptan-
m›flt›r.

DDookkttoorraa  ÖÖ¤¤rreenncciilleerriinniinn  LLiissaannssüüssttüü  ÖÖ¤¤rreettiimm  SSoorruunnllaarr››  iillee  ‹‹llggiillii  GGöörrüüflfllleerree
KKaatt››llmmaa  DDüüzzeeyylleerriinniinn  ÖÖ¤¤rreenncciilleerriinn  DDeerrss  yyaa  ddaa  TTeezz  AAflflaammaass››nnddaa  OOllmmaass››nnaa  GGöörree
FFaarrkkll››llaaflflmmaass››  iillee  ‹‹llggiillii  SSoonnuuççllaarr

Araflt›rmada elde edilen bulgulara göre, 33 sorundan 10’u ö¤rencilerin tez ya
da ders aflamas›nda olmalar›na göre farkl›lafl›rken, 23 sorunun farkl›laflmad›¤› görül-
mektedir. Ö¤rencilerin tez ya da ders aflamas›nda olmalar›na göre farkl›laflan 10 soru-
nun 8’i akademik sorunlarla 2’si ise ekonomik sorunlarla ilgilidir. Sosyal sorunlarla il-
gili ifadelerin ö¤rencilerin tez ya da ders aflamas›nda olmalar›na göre hiçbirinin fark-
l›laflmad›¤› ve benzer düzeylerde hissedildi¤i söylenebilir.

ÖÖnneerriilleerr

Bu araflt›rman›n bulgular›na ve sonuçlar›na göre, doktora ö¤rencilerinin so-
runlar›na dönük olarak gelifltirilen öneriler afla¤›da aç›klanm›flt›r.

1. Doktora ö¤rencilerinin kütüphaneleri yo¤un olarak kullanmalar› gereklili¤i
nedeniyle, kütüphanelerde hafta sonlar› ve gece çal›flma olanaklar› yarat›lmal›, kü-
tüphanelerin haftan›n her günü ve geceleri aç›k olmas› yönünde düzenlemelere gidil-
melidir.

2. Kütüphanelerde, okuyucuya yard›mc› olabilecek yeterli yetiflmifl eleman is-
tihdam edilmelidir.

3. Kütüphanelerdeki Türkçe ve yabanc› kaynaklar›n içerik ve say› olarak ye-
terli duruma getirilmesi sa¤lanmal›d›r.

4. Ö¤rencilerin kullan›m›na aç›k bilgisayar, tepegöz vs. gerekli araç ve gerecin
uygun çal›flma ortamlar›n›n, laboratuarlar›n sa¤lanmas› gerekmektedir.

u GGüüllaayy AAssllaann
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5. Doktora ö¤rencilerinin büyük bir ço¤unlu¤u çal›flt›¤› için, ders programla-
r›n›n gün ve saatlerinin çal›flan ö¤rencilerin durumlar› göz önüne al›narak belirlen-
mesi gerekmektedir.

6. E¤itim Yönetimi ve Planlamas› Anabilim Dal›’nda derslerin kredilerinin
yükseltilerek di¤er iki anabilim dal›yla eflgüdümün sa¤lanmas› bu bölümdeki ö¤ren-
ciler aç›s›ndan yararl› olaca¤› düflünülmektedir.

7. Doktora ö¤rencilerinin baflka fakülte ya da bölümden ders alabilme imkan›
sa¤lanmal› ve al›nan derslerin kredileri geçerli olmal›d›r.

8. Lisansüstü ö¤retimin çok pahal› bir ö¤retim türü olmas› nedeniyle ö¤renci-
lerden harç al›nmamas›, ö¤renim kredisinin yayg›nlaflt›r›larak art›r›lmas› ekonomik
sorunlar› azaltabilece¤i gibi doktoraya olan talebi art›rabilecektir.

9. Ö¤rencilerin ders yükünün azalt›lmas› sosyal gereksinmeleri ile ilgili olarak
yaflad›klar› zaman sorununu azaltabilecektir.
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THE PROBLEMS OF POSTGRADUATE STUDENTS WHO 
ARE AT ANKARA UNIVERSITY INSTITUTE OF 

EDUCATIONAL SCIENCES RELATED TO 
POSTGRADUATE EDUCATION

Gülay ASLAN*

AAbbssttrraacctt

The aim of this study is to determine academic, social, and economical
problems of postgraduate students who are at Ankara University Institute of
Educational Sciences related to postgraduate education. The study universe
consists of 145 postgraduate students who attended Ankara University Institu-
te of Educational Sciences in 2001- 2002 Academic Year. By this research, social
and economical problems of these students are tried to determine according to
some factors for example being a student at different department, being on lec-
ture phase or being on thesis phase. For the analysis of datum, percentage, fre-
quency , and Varyans Analysis (ANOVA) Technique has been used.

The students are asked 33 statements which are pointed out as problems
of postgraduate  education. According to the research data, the students agree
with 2 statements completely , 9 statements much, 17 statements middle degree,
4 statements little. Accordingly, they agree with 29 statements middle degree,
much and completely. Out of 33 statements, 3 statements differentiate according
to being different department and 10 statements differentiate according to being
on lecture phase or being on thesis phase.

KKeeyy  WWoorrddss::  Problems of graduate education, postgraduate education

* Ankara Üniversity, Institute of Education Sciences, Department of Educational Sciences,
Doktorate Student
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E⁄‹T‹M FAKÜLTES‹ Ö⁄RENC‹LER‹N‹N BRANfiLARINA
GÖRE ÇEfi‹TL‹ TELEV‹ZYON PROGRAMLARINI ‹ZLEME

SÜRELER‹N‹N DE⁄ERLEND‹R‹LMES‹

Hüseyin Hüsnü BAHAR*

ÖÖzzeett

Araflt›rman›n amac› E¤itim Fakültesi ö¤rencilerinin çeflitli televizyon
programlar›n› izleme süresinin kay›tl› olunan ö¤retmen yetifltirme program›na
göre de¤iflip de¤iflmedi¤ini belirlemektir. Veriler alt› farkl› ö¤retmen yetifltirme
program›na kay›tl› 1029 ö¤renciden anket yoluyla toplanm›fl, izleme sürelerinin
de¤iflip de¤iflmedi¤ini belirlemek için ANOVA testi uygulanm›flt›r. Ö¤rencilerin
kay›tl› olduklar› ö¤retmen yetifltirme program›na göre televizyonda spor, belge-
sel, haber, magazin ve di¤er programlar› izleme süresinin anlaml› ölçüde farkl›
oldu¤u; televizyonda müzik programlar›n› izleme süresinin anlaml› bir farkl›l›k
göstermedi¤i tespit edilmifltir. Ayr›ca, haftal›k ortalama televizyon izleme süre-
lerinin kay›tl› olunan ö¤retmen yetifltireme program›na göre anlaml› ölçüde
farkl› oldu¤u bulunmufltur. 

AAnnaahhttaarr  SSöözzccüükklleerr:: Serbest zaman, bofl zaman, e¤itim fakültesi ö¤ren-
cileri, ilkö¤retim ö¤retmen adaylar›

GGiirriiflfl

Bireyin yaflam ve gelecekle ilgili tutumlar›n›n biçimlendi¤i gençlik dönemi ki-
flilik geliflimi bak›m›ndan önemlidir. Bu geliflimde serbest zaman etkinliklerinin
önemli katk›s› vard›r (Fitzgerald 1995). Tan›m› ve kapsam› ile ilgili farkl› görüfller ol-
makla birlikte (Hills, Argyle ve Reeves 2000; Wilson 1980; Parker 1975); serbest zaman
bireyin hem kendisi ve hem de baflkalar› için bütün zorunluluklardan veya ba¤lant›-
lardan kurtuldu¤u, kendi iste¤i ile seçece¤i bir faaliyetle u¤raflaca¤› zaman olarak ta-
n›mlanmaktad›r (Hac›o¤lu vd. 2003,  16). Baz› kaynaklarda bofl zaman olarak da ifa-
de edilen serbest zaman›n nas›l ve hangi etkinliklerle de¤erlendirilece¤i önemli bir
sorun olarak görülmektedir (K›lbafl 2001, 20; Karaküçük 1999, 92). 

Üniversite ö¤rencilerinin serbest zamanlar›n› verimli bir flekilde de¤erlendiril-
mesi e¤itsel ve sosyo-kültürel geliflim bak›m›ndan önemlidir (Korkmaz 2000). Serbest
zaman› en iyi biçimde de¤erlendirme al›flkanl›¤› daha çok çocukluk ve gençlik dö-
nemlerinde edinildi¤inden, serbest zamanlar› en iyi flekilde de¤erlendirme al›flkanl›-
¤›n›n kazan›lmas›nda okulun önemli sorumluluklar› vard›r (Bak›rc›o¤lu 2000, 27).
E¤itim fakültesi ö¤rencilerinin serbest zaman etkinlikleri söz konusu olunca, durum
daha farkl› bir boyut kazanmaktad›r. Gelecek nesillerin e¤itiminden sorumlu olan ö¤-
retmenlerin yetiflme sürecindeki serbest zaman etkinlikleri ile ilgili tercih ve yönelim-

* Yrd. Doç. Dr.; Atatürk Üniversitesi Erzincan E¤itim Fakültesi E¤itim Bilimleri Bölümü Ö¤-
retim Üyesi
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leri, hem kendi sosyo-kültürel geliflimlerini hem de gelecekte kendisini model olarak
alacak olan ö¤rencilerini etkileyebilecek olmas› bak›m›ndan önemlidir. 

Araflt›rma kapsam›nda bulunan e¤itim fakültesi ö¤rencilerinin kay›tl› oldu¤u
ö¤retmen yetifltirme programlar› incelendi¤inde, haftal›k ders saati say›s›n›n yar›y›l
ve programa ba¤l› olarak 17 ile 29 ders saati aras›nda de¤iflti¤i görülmektedir (YÖK
1998). Bu süre d›fl›nda, ö¤rencilerin zorunlu ihtiyaçlar›n› karfl›lama, çal›flma, serbest
zaman etkinliklerine veya di¤er etkinliklere kat›lma için kullanabilece¤i uzun bir za-
mana sahip oldu¤u söylenebilir. Yap›lan baz› araflt›rmalarda (Balc› 2003; Terzio¤lu-
Yaz›c›, 2003; Bahar 2001; Mang›r, Alisinano¤lu ve Müniro¤lu 1996; Gökmen ve di¤er-
leri 1985; Tezcan 1982) üniversite ö¤rencilerinin serbest zamanlar›n›n›n önemli bir k›s-
m›n› televizyon izleyerek geçirdi¤i bulunmufltur.

De¤iflik yafl gruplar›nda da televizyon izleme etkinli¤inin en çok zaman ayr›-
lan etkinliklerden birisi oldu¤u tespit edilmifltir (Da¤ vd. 2006; NTV 2004; Y›lmaz
2002, 96). Di¤er serbest zaman etkinliklerine göre daha pasif bir etkinlik olarak gö-
rülmekle birlikte (Hac›o¤lu vd. 2003, 37; Huston vd. 1999; Hills ve Argyle 1998), te-
levizyon izlemek için düflük seviyede bir konsantrasyonun yeterli olmas›, az etkin-
lik gerektirmesi, izleyen kifliyi yormamas› gibi sebeplerle, di¤er serbest zaman etkin-
likleri içinde en fazla rahatlat›c› etkinlik olarak da kabul edilmektedir (Kraaykamp –
Eijck 2005). ‹zleyicinin pasifli¤i sebebi ile televizyon izlemenin serbest zaman etkin-
li¤i olarak kabul edilmemesi gerekti¤ine iliflkin görüfller de bulunmaktad›r (Hills vd.
2000). 

Televizyon, izleyiciler üzerinde olumlu ve olumsuz baz› etkiler oluflturur. Et-
kili bir sosyalleflme arac› olarak da kabul edilen televizyon (Özer 2004, 486; Signorel-
li 2004) izleyicilerin e¤itim seviyesinin yükseltilmesine, bilgi edinmesine, haber alma-
s›na, e¤lenmesine ve dinlenmesine yard›m eder (Mete 1999, 36). Kültürel, siyasi ve
günlük yaflam ile ilgili çeflitli olumlu etkileri vard›r (Tezcan 1984, 144). Spor ve sana-
t›n tan›t›m›na ve bu tür etkinliklerin genifl halk kitlelerine ulaflt›r›lmas›na katk› sa¤lar
(Tezcan 1982, 106). 

Televizyonun al›flkanl›k oluflturmas› (Da¤ vd. 2005, 22), sosyal iliflkileri azalt-
mas› (K›ncal 1999, 120; Tezcan 1984, 142-144), baz› sa¤l›k sorunlar› oluflturmas›
(Schmitz vd. 2002; Uyguç – Genç 1999, 58 – 61), di¤er serbest zaman etkinliklerine ay-
r›lacak olan zaman› azaltmas› (Y›lmaz 2002, 98; Mutlu 1999, 105; Tezcan 1984, 143) gi-
bi baz› olumsuz etkileri rapor edilmifltir. 

Birçok insan için televizyon izlemek için ayr›lan süre, bir gün içinde çal›flmak
ve uyumak d›fl›nda tek bir faaliyet için ayr›lan en büyük zaman dilimini oluflturur
(Coflkun 2003). Ülkemizde (Da¤ vd. 2005; Y›lmaz 2002, 96; Mete 1999, 89) ve yurt d›-
fl›nda (Hills ve Argyle, 1998; Gordon ve Caltabiano 1996; Fitzgerald, Joseph, Hayes ve
O’regan 1995) yap›lan araflt›rmalarda en fazla zaman ayr›lan serbest zaman etkinlik-
lerden birisinin televizyon izleme oldu¤u bulunmufltur. Televizyon izleme üniversite
ö¤rencilerinin de çok zaman ay›rd›¤› serbest zaman etkinliklerinden birisidir (Aydo-
¤an ve Aral 2006; Karasar vd. 1999, 98).

11..  AAmmaaçç

Araflt›rman›n amac› E¤itim Fakültesi ö¤rencilerinin kay›tl› olduklar› ö¤retmen
yetifltirme program›na göre çeflitli televizyon programlar›n› izlemek için ne kadar za-



man ay›rd›klar›n› ve bu sürenin farkl› programlara kay›tl› olan ö¤renciler aras›nda
de¤iflip de¤iflmedi¤ini belirlemektir.

22..  ÖÖnneemm

Araflt›rma E¤itim Fakültesi ö¤rencilerinin kay›tl› olduklar› ö¤retmen yetifltir-
me program›na göre, çeflitli televizyon programlar›n› izlemeye yönelik e¤ilim ve dav-
ran›fllar›n› tespit etme bak›m›ndan önemlidir. Bu e¤ilim ve davran›fllar›n tespiti, hiz-
met öncesi yetiflme sürecinde ö¤retmen adaylar›n›n daha iyi tan›nmas›na yard›m
eder. Araflt›rmadan elde edilecek olan sonuçlar›n benzer araflt›rmalar›n yap›lmas›na
katk› sa¤layaca¤› düflünülmektedir. 

33..  SSaayy››lltt››llaarr

1. Ö¤rencilerin televizyon izleme süreleri ile ilgili cevaplar› gerçek süreleri
yans›tmaktad›r. 

2. Ö¤rencilerin çeflitli türdeki televizyon programlar›n› izlemek için ay›rd›kla-
r› haftal›k ortalama süreler e¤itim-ö¤retim etkinliklerinin devam etti¤i dönemde
önemli bir de¤ifliklik göstermez.

44..  SS››nn››rrll››ll››kkllaarr

Araflt›rma, Erzincan E¤itim Fakültesinin alt› farkl› ö¤retmen yetifltirme prog-
ram›na kay›tl› ö¤renciler ve bu ö¤rencilerin ankete verdi¤i cevaplarla s›n›rl›d›r. Arafl-
t›rma kapsam›nda ilkö¤retim s›n›f ö¤retmenli¤i, beden e¤itimi ve spor ö¤retmenli¤i,
fen bilgisi ö¤retmenli¤i, ilkö¤retim matematik ö¤retmenli¤i, sosyal bilgiler ö¤retmen-
li¤i ve Türkçe ö¤retmenli¤i programlar›na kay›tl› ö¤renciler bulunmaktad›r. Televiz-
yon programlar› spor, müzik, belgesel, haber, magazin ve di¤er programlar (dizi film,
çizgi film, reklâm, yar›flma, sohbet programlar› vb) olmak üzere alt› kategoride ele
al›nm›flt›r. Çeflitli türdeki televizyon programlar›n› izlemek için ayr›lan haftal›k orta-
lama süre ile ilgili veriler, ö¤rencilerin son bir ayl›k izleme tercihlerini dikkate alacak
flekilde e¤itim-ö¤retim etkinliklerinin devam etti¤i bir süreçle s›n›rl›d›r.

YYöönntteemm

Bu araflt›rmada “betimleme-survey” yöntemi kullan›lm›flt›r. Bu yöntemde
mevcut olaylar, gruplar, obje ve özellikler aç›klanmaya, betimlenmeye çal›fl›l›r (Kap-
tan 1993, 59). Anket yolu ile toplanan veriler, ö¤rencilerin çeflitli televizyon program-
lar›n› izlemek için ay›rd›¤› ortalama süreleri betimlemek ve karfl›laflt›rmak için kulla-
n›lm›flt›r. Ayr›ca, kuramsal temelleri oluflturmak için ilgili alan yaz›n taranm›flt›r. 

11..  EEvvrreenn  

Araflt›rma evrenini 2005-5006 ö¤retim y›l› Bahar Döneminde Atatürk Üniver-
sitesi Erzincan E¤itim Fakültesi ö¤retmen yetifltirme programlar›na kay›tl› ö¤renciler
oluflturmaktad›r. Verilerin topland›¤› dönemde Erzincan E¤itim Fakültesine kay›tl›
toplam ö¤renci say›s› 2341’dir. 

22..  ÖÖrrnneekklleemm  

Araflt›rma, Atatürk Üniversitesi Erzincan E¤itim Fakültesinde 2005–2006 ö¤re-
tim y›l›nda alt› farkl› ö¤retmen yetifltirme program›n›n 1, 2, 3 ve 4’ncü s›n›flar›nda ö¤-
renim gören 1029 ö¤renciyi kapsamaktad›r. 
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TTaabblloo  11
ÖÖ¤¤rreenncciilleerriinn  KKaayy››ttll››  OOlldduu¤¤uu  PPrrooggrraamm  GGöörree  DDaa¤¤››ll››mm››

Ö¤renci Say›s› Yüzdesi

Program Ad› (N) (%)

‹lkö¤retim S›n›f Ö¤retmenli¤i 187 18,2

Beden E¤itimi ve Spor Ö¤retmenli¤i 114 11,1

Fen Bilgisi Ö¤retmenli¤i 154 14,9

‹lkö¤retim Matematik Ö¤retmenli¤i 224 21,8

Sosyal Bilgiler Ö¤retmenli¤i 173 16,8

Türkçe Ö¤retmenli¤i 177 17,2

Toplam 1029 100,0

33..  VVeerrii  TTooppllaammaa  AArraacc››

Veri toplama arac› olarak araflt›rmac› taraf›ndan gelifltirilen “Serbest Zaman
Etkinlikleri Anket Formu” kullan›lm›flt›r. Ankette 29 adet aç›k uçlu soru yer almakta-
d›r. Anketin gelifltirilmesi sürecinde önce gerekli alan yaz›n taramas› yap›lm›fl, kap-
sam ve anlafl›l›rl›k bak›m›ndan uygunlu¤u için uzman görüflü de al›narak taslak form
gelifltirilmifltir. Gelifltirilen taslak form önce bir grup ö¤renciye uygulanarak gerekli
düzeltmeler yap›lm›fl, daha sonra ö¤rencilerin cevaplar›ndaki kararl›l›k durumunu
tespit etmek ve son düzeltemleri yapmak üzere 10 gün ara ile 103 ö¤renciye iki kez
uygulanm›flt›r. 

TTaabblloo  22  
ÇÇeeflfliittllii  TTeelleevviizzyyoonn  PPrrooggrraammllaarr››nn››  ‹‹zzlleemmee  SSüürreelleerriinniinn

TTuuttaarrll››ll››¤¤››nnaa  ‹‹lliiflflkkiinn  KKaarraarrll››ll››kk  KKaattssaayy››llaarr››

De¤iflkenler Kararl›l›k

Katsay›s›

Spor programlar› izlemek için ayr›lan süre .61

Müzik programlar› izlemek için ayr›lan süre .84

Belgesel programlar› izlemek için ayr›lan süre .75

Haber programlar› izlemek için ayr›lan süre .78

Magazin programlar› izlemek için ayr›lan süre .84

Di¤er televizyon programlar›n› izlemek için ayr›lan süre .53

Televizyon izlemek için ayr›lan toplam süre .91

N: 103

Çeflitli televizyon programlar›n›n izlenme süresi ile ilgili alt› madde için test-
yeniden test yöntemi ile tespit edilen kararl›l›k katsay›lar› Tablo 2’de görülmektedir.
Bu sonuçlara göre, çeflitli televizyon programlar›n› izlemek için ayr›lan süreye iliflkin

u HHüüsseeyyiinn HHüüssnnüü  BBaahhaarr
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kararl›l›k katsay›lar› .53 ile .84 aras›nda de¤iflmektedir. Televizyon izlemek için ayr›-
lan haftal›k toplam süreye iliflkin kararl›l›k katsay›s› ise .91’dir.

Ö¤rencilerin televizyon izleme etkinliklerine ay›rd›¤› süreyi tespit etmek üze-
re aç›k uçlu toplam alt› madde bulunmaktad›r. Bu maddelerin her birinde kat›l›mc›-
lardan, belirtilen televizyon programlar›n› izlemek için ay›rd›klar› ortalama süreyi
günlük veya haftal›k olarak, son bir ayl›k izleme durumlar›n› da dikkate alacak flekil-
de, saat veya dakika birimi ile yazmalar› istenmifltir.

‹lgili alanyaz›nda, televizyon programlar› konusuna ve izleyicilerin özellikle-
rine göre de¤iflik flekillerde s›n›fland›r›lmaktad›r (Mete 1999, 36 -37). Ankette belirti-
lecek olan televizyon programlar›n›n s›n›fland›r›lmas› için, alan yaz›nda yap›lan s›n›f-
lama ile ön uygulama sonuçlar› dikkate al›nm›flt›r. Buna göre, televizyon programla-
r› spor, müzik, belgesel, haber, magazin ve di¤er programlar (dizi film, çizgi film, rek-
lâm, yar›flma, sohbet programlar› vb) olmak üzere alt› kategoride ele al›nm›flt›r. 

44..  ‹‹ssttaattiissttiikksseell  ‹‹flfllleemmlleerr

Ö¤rencilerin çeflitli televizyon programlar›n› izleme sürelerinin ö¤rencilerin
kay›tl› oldu¤u ö¤retmen yetifltirme program›na göre de¤iflip de¤iflmedi¤ini tespit et-
mek için tek yönlü ANOVA testi uygulanm›flt›r. ANOVA testi sonuçlar›na göre anlam-
l› fark bulunan durumlarda, fark›n kayna¤›n› bulmak için Dunnet-C testi sonuçlar›n-
dan yararlan›lm›flt›r.   

BBuullgguullaarr  vvee  YYoorruumm

Ö¤rencilerinin en fazla haber programlar›n›, en az magazin programlar›n› iz-
lemek için zaman ay›rd›¤› görülmektedir. E¤itim Fakültesi ö¤rencilerinin çeflitli tele-
vizyon programlar›n› izleme süreleri ve bu sürelerin kay›tl› olunan programa göre
de¤iflip de¤iflmedi¤ine iliflkin ANOVA sonuçlar› Tablo 3’te verilmifltir. Bu sonuçlara
göre E¤itim Fakültesi ö¤rencilerinin çeflitli televizyon programlar›n› izleme süreleri
flöyledir: spor programlar› 3,58 saat, müzik programlar› 3,38 saat, belgesel içerikli
programlar 1,65 saat, haber programlar› 4,47 saat, magazin programlar› 0,81 saat ve
di¤er programlar 4,39 saat. Ö¤rencilerin en fazla haber ve belirtilen programlar d›fl›n-
da kalan di¤er programlar› (dizi film, çizgi film, reklâm, yar›flma, sohbet programla-
r› vb) izledi¤i; belgesel ve magazin türü programlar› izlemek için daha az zaman ay›r-
d›¤› görülmektedir. 

Televizyonda spor programlar›n›n izlenme süresi kay›tl› olunan ö¤retmen ye-
tifltirme program›na göre 2.18 saat ile 7.31 saat aras›nda de¤iflmektedir. Ö¤renciler
spor programlar›n› izlemek için haftal›k ortalama 3.58 saat zaman ay›rmaktad›r. Tele-
vizyonda spor programlar›n› izleme süresi ö¤rencilerin kay›tl› oldu¤u ö¤retmen ye-
tifltirme program›na göre istatistiksel bak›mdan anlaml› ölçüde de¤iflmektedir (F1023 =
13.842, p < .01). Spor programlar› en uzun süre ile beden e¤itimi ve spor ö¤retmenli-
¤i program›na kay›tl› ö¤rencilerce izlenirken (7.31 saat), en k›sa süre ile matematik
ö¤retmenli¤i program›na kay›tl› ö¤rencilerce izlenmektedir (2.18 saat).  Beden e¤itimi
ve spor ö¤retmenli¤i program›na kay›tl› ö¤rencilerin spor programlar›n› izleme süre-
si di¤er befl programa kay›tl› ö¤rencilerin izleme süresinden anlaml› ölçüde yüksek-
tir. Ayr›ca, sosyal bilgiler ö¤retmenli¤i program›na kay›tl› ö¤rencilerin spor program-
lar›n›n izleme süresi (4.29 saat) ilkö¤retim matematik ö¤retmenli¤i program›na kay›t-
l› ö¤rencilerin spor programlar›n› izleme süresinden (2.18 saat) anlaml› ölçüde farkl›-
d›r. 
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Spor programlar›na beden e¤itimi ve spor program›na kay›tl› ö¤rencilerin di-
¤er programlara kay›tl› ö¤rencilerden daha uzun süre ile izlemesi mesleki ilgiler dik-
kate al›nd›¤›nda do¤al karfl›lanabilir. ‹lkö¤retim matematik program›na kay›tl› ö¤ren-
cilerin spor programlar›n› izlemek için daha az zaman ay›rmas›, bu tür televizyon
programalar›na di¤er ö¤rencilerden daha az ilgi göstermelerinin bir sonucu olarak al-
g›lanabilir. 

Müzik programlar›n›n izlenme süresi 3.02 saat ile 4.05 saat aras›nda de¤iflmek-
tedir. Müzik programlar›n› izlemek için ö¤rencilerin haftal›k ortalama 3.38 saat za-
man ay›rd›klar› bulunmufltur. Ö¤rencilerin televizyonda müzik programlar›n› izleme
süreleri kay›tl› olduklar› ö¤retmen yetifltirme program›na göre istatistiksel bak›mdan
anlaml› bir de¤ifliklik göstermemektedir (F1023 = 1.299, p > .05). Müzik programlar›n›
izleme süresininin tüm gruplarda birbirine yak›n oldu¤u, kay›tl› olunan program tü-
rünün müzik programlar›n›n izlenme süresini etkilemedi¤i görülmektedir. Ö¤renci-
lerin müzik programlar›n› izleme sürelerinin birbirine yak›n olmas›, onlar›n müzi¤e
karfl› olan ilgisinin benzerli¤inden kaynaklanabilir. 

Televizyonda belgesel programlar›n izlenme süresi 0.90 saat ile 3.35 saat ara-
s›nda de¤iflmektedir. E¤itim Fakültesi ö¤rencilerinin kay›tl› oldu¤u ö¤retmen yetifltir-
me program›na göre televizyonda belgesel programlar› izleme süresi istatistiksel ba-
k›mdan anlaml› ölçüde farkl› bulunmufltur (F1023 = 11.481, p < .01). Anlaml› fark be-
den e¤itimi ve spor program›na kay›tl› ö¤rencilerin izleme süresi ile (3.35 saat) s›n›f
ö¤retmenli¤i (1.35 saat), fen bilgisi ö¤retmenli¤i (1.57 saat), ilkö¤retim matematik ö¤-
retmenli¤i (0.90 saat) ve Türkçe ö¤retmenli¤i (1.65 saat) programlar›na kay›tl› ö¤ren-
cilerin izleme sürelerinden ve ilkö¤retim matematik ö¤retmenli¤i program›na kay›tl›
ö¤rencilerin belgesel programlar› izleme süresi ile (0.90 saat) fen bilgisi ö¤retmenli¤i
(1.57 saat) ve sosyal bilgiler ö¤retmenli¤i program›na (2.25 saat) kay›tl› ö¤rencilerin
izleme süreleri aras›ndaki farklardan kaynaklanmaktad›r. Belgesel içerikli televizyon
programlar›n› izlemek için en fazla beden e¤itimi ve spor program›na kay›tl› ö¤ren-
ciler zaman ay›r›rken, ilkö¤retim matematik ö¤retmenli¤i program›na kay›tl› ö¤ren-
ciler en az zaman ay›rmaktad›r. 

Televizyonda haber programlar›n›n izlenme süresi 3.51 saat ile 5.58 saat ara-
s›nda de¤iflmektedir. Ö¤renciler haber programlar›n› izlemek için haftal›k ortalama
4.47 saat zaman ay›rmaktad›r. Haber programlar›n›n izlenme süresi ö¤rencilerin ka-
y›tl› oldu¤u ö¤retmen yetifltirme program›na göre istatistiksel bak›mdan anlaml› öl-
çüde farkl›d›r (F1023 = 4.638, p < .01). Anlaml› fark sosyal bilgiler ö¤retmenli¤i (5.58 sa-
at) program›na kay›tl› ö¤rencilerin haber program› izleme süresinin fen bilgisi ö¤ret-
menli¤i (4.05 saat) ve matematik ö¤retmenli¤i (3.51 saat) programlar›na kay›tl› ö¤ren-
cilerin izleme süreleri aras›ndaki farktan kaynaklanmaktad›r. Haber programlar›n› en
uzun süre ile sosyal bilgiler ö¤retmenli¤i program›na kay›tl› ö¤rencilerin izledi¤i gö-
rülmektedir. Buna karfl›l›k haber programlar›n› ilkö¤retim matematik program›na ka-
y›tl› ö¤rencilerin en az süre ile izledi¤i tespit edilmifltir. 

Ö¤renciler televizyonda magazin programlar›n› izlemek için haftal›k ortalama
0.81 saat zaman ay›rmaktad›r. Magazin programlar›n›n izlenme süresi kay›tl› olunan
programa göre istatistiksel bak›mdan anlaml› ölçüde farkl›d›r (F1023 = 6.603, p < .01).
Anlaml› fark beden e¤itimi ve spor program›na kay›tl› ö¤rencilerin magazin prog-
ramlar›n› izleme süresi  (1.96 saat) ile fen bilgisi (0.51 saat) ve matematik (0.58 saat)
ö¤retmenli¤i programlar›na kay›tl› ö¤rencilerin magazin programlar›n› izleme süre-
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sindeki farktan kaynaklanmaktad›r. Magazin programlar› ö¤rencilerin en az süre ile
izlendi¤ini belirtti¤i program türüdür. Bu tür programlar› en uzun süre ile beden e¤i-
timi ve spor program›na kay›tl› ö¤rencilerin izledi¤i, ilkö¤retim matematik program›-
na kay›tl› ö¤rencilerin en az zaman ay›rd›¤› belirlenmifltir.

Belirtilen programlar d›fl›nda kalan di¤er televizyon programlar›n› (dizi film,
çizgi film, reklâm, yar›flma, sohbet programlar› vb) izlemek için ö¤renciler haftal›k or-
talama 4.39 saat zaman ay›rmaktad›r. Ö¤rencilerin di¤er televizyon programlar›n› iz-
leme süresi kay›tl› olduklar› programa göre istatistiksel bak›mdan anlaml› ölçüde far-
l›d›r (F1023 = 2.520, p < .05). Anlaml› fark fen bilgisi ö¤retmenli¤i (3.20 saat) program›-
na kay›tl› ö¤rencilerle Türkçe ö¤retmenli¤i (5.44 saat) programlar›na kay›tl› ö¤renci-
ler aras›ndaki farktan kaynaklanmaktad›r. 

E¤itim Fakültesi ö¤rencilerinin toplam televizyon izleme süresi haftal›k orta-
lama 18.28 saattir. Ö¤rencilerin haftal›k ortalama televizyon izleme süreleri kay›tl›
olunan ö¤retmen yetifltirme program›na göre istatistiksel bak›mdan anlaml› ölçüde
de¤iflmektedir (F1023 = 10.162, p < .01). Anlaml› fark beden e¤itimi ve spor ö¤retmen-
li¤i (26.53 saat) program›na kay›tl› ö¤rencilerle s›n›f ö¤retmenli¤i (16.89 saat), fen bil-
gisi ö¤retmenli¤i (16.49 saat), ilkö¤retim matematik ö¤retmenli¤i (14.03 saat) ve Türk-
çe ö¤retmenli¤i (18.28 saat); ilkö¤retim matematik ö¤retmenli¤i program›na kay›tl›
ö¤rencilerle (14.03 saat) sosyal bilgiler ö¤retmenli¤i (20.71 saat) ve Türkçe ö¤retmen-
li¤i (19.00 saat) programlar›na kay›tl› ö¤rencilerin izleme süreleri aras›ndaki farktan
kaynaklanmaktad›r. 

Beden e¤itimi ve spor ö¤retmenli¤i program›na kay›tl› ö¤rencileri en uzun sü-
re ile televizyon izlerken (26.53 saat), matematik ö¤retmenli¤i program›na kay›tl› ö¤-
renciler (14.22 saat) en az süre ile televizyon izlemektedir. Toplam televizyon izleme
süreleri incelendi¤inde, bir yanda fen ve matematik programlar›na kay›tl› ö¤rencile-
rin izleme süreleri birbirine yak›n iken di¤er yanda sosyal bilgiler ve Türkçe prog-
ramlar›na kay›tl› ö¤rencilerin televizyon izleme sürelerinin birbirine yak›n olmas›
dikkat çekmektedir. Fen ve matematik programlar›na kay›tl› ö¤rencilerin toplam te-
levizyon izleme süresi, sosyal bilgiler ve Türkçe programlar›na kay›tl› ö¤rencilerin
toplam televizyon izleme süresinden daha k›sad›r. Program›nda fen, matematik, sos-
yal ve Türkçe gibi çeflitli derslerin bulundu¤u s›n›f ö¤retmenli¤i program›nda televiz-
yon izleme süresi fen ve matematik ö¤retmenli¤inden fazla, sosyal bilgiler ve Türkçe
ö¤retmenli¤inden k›sad›r.  

SSoonnuuçç  vvee  TTaarrtt››flflmmaa

E¤itim Fakültesi ö¤rencilerinin kay›tl› olduklar› ö¤retmen yetifltirme progra-
m›na göre televizyonda spor, belgesel, haber, magazin ve di¤er programlar› izleme
süresinin farkl› oldu¤u; televizyonda müzik programlar›n› izleme süresinin ö¤renci-
lerin kay›tl› oldu¤u ö¤retmen yetifltirme program›na göre istatistiksel bak›mdan an-
laml› bir farkl›l›k göstermedi¤i tespit edilmifltir.

Ö¤rencilerin çeflitli televizyon programlar›n› izleme sürelerinin kay›tl› oldukla-
r› ö¤retmen yetifltirme programlar›na göre farkl› olmas›, farkl› ö¤retmen yetifltirme
program›na kay›tl› olan ö¤rencilerin ilgilerinin de farkl› olmas›ndan kaynaklanabilir.
Araflt›rma kapsam›nda bulunan ö¤retmen adaylar› farkl› tür puanlarla ö¤renim gör-
dükleri programlara kay›t yapt›rm›fllard›r. Beden e¤itimi ve spor ö¤retmenli¤i progra-
m› özel yetenek s›nav sonuçlar›na göre kay›t kabul ederken s›n›f ö¤retmenli¤i progra-
m› eflit a¤›rl›kl›, fen bilgisi ö¤retmenli¤i program› fen puan›, matematik ö¤retmenli¤i
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program› matematik puan›, sosyal bilgiler ö¤retmenli¤i program› sosyal bilgiler puan›,
Türkçe ö¤retmenli¤i program› ise Türkçe puan› ile ö¤renci kabul etmektedir. Bu puan
türlerinden herhangi birinde yüksek puan almak, al›nan puan türündeki yetene¤in ve
o alana duyulan ilginin bir göstergesi olarak alg›lanabilir. Yap›lan bir araflt›rmada (Pe-
sen, Odabafl, Bindak ve Kudu 2006) ilkö¤retim matematik ö¤retmenli¤i, sosyal bilgiler
ö¤retmenli¤i ve s›n›f ö¤retmenli¤i program›na kay›tl› ö¤rencilerin sözel ve say›sal yete-
nekleri ile baz› alanlara ilgi düzeylerinin birbirinden farkl› oldu¤u tespit edilmifltir. 

Özel yetenek s›nav› sonuçlar›na göre kay›t yapt›ran beden e¤itimi ve spor ö¤ret-
menli¤i program›na kay›tl› ö¤rencilerin televizyon izleme süresi di¤er programlara ka-
y›tl› ö¤rencilerin izleme süresinden daha fazlad›r. Beden e¤itimi ve spor program›na
kay›tl› ö¤renciler, haber programlar› ve di¤er programlar d›fl›ndaki tüm programlar› iz-
lemek için di¤er programlara kay›tl› ö¤rencilerden daha fazla zaman ay›rmaktad›r. Be-
den e¤itimi ve spor bölümü ö¤rencilerinin okuma al›flkanl›klar› ile ilgili olarak yap›lan
bir araflt›rmada (Semerci 2002), ö¤rencilerin televizyon izlemeyi cazip bulduklar›, bu se-
beple baz› ö¤rencilerin ders d›fl› okuma etkinlikleri yerine televizyon izlemeyi tercih et-
tikleri bulunmufltur. Sosyal ve Türkçe puan› ile kay›t yapt›ran ö¤rencilerin televizyon
izleme süresi de di¤er programlara kay›tl› ö¤rencilerin izleme sürelerinden daha uzun-
dur. Televizyon izleme süresinin en k›sa oldu¤u gruplar matematik ve fen bilgisi ö¤ret-
menli¤i programlar›na kay›tl› ö¤rencilerin oluflturdu¤u gruplard›r. 

Ö¤rencilerin haftal›k ortalama televizyon izleme süresi 18,28 saat olarak bu-
lunmufltur. Beden e¤itimi ve spor ö¤retmenli¤i (26.53 saat), sosyal bilgiler ö¤retmen-
li¤i (20.71 saat) ve Türkçe ö¤retmenli¤i (19.00 saat) program›na kay›tl› ö¤rencilerin te-
levizyon izleme süresi ortalaman›n üzerinde iken; s›n›f ö¤retmenli¤i (16.89 saat), fen
bilgisi ö¤retmenli¤i (16.49 saat) ve matematik ö¤retmenli¤i (14.03 saat) program›na
kay›tl› ö¤renciler aras›nda bu süre ortalamadan daha k›sad›r. Ö¤rencilerin televizyon
izleme süresi, di¤er yafl gruplar›n› da kapsayan araflt›rmalarda (Da¤ ve arkadafllar›
2005, Y›lmaz 2002, s. 96) bulunan  haftal›k ortalama 28 saatlik televizyon izleme süre-
sinden daha k›sad›r. Ancak, beden e¤itimi ve spor ö¤retmenli¤i program›na kay›tl›
ö¤rencilerin televizyon izleme süresi di¤er bir çal›flmada (NTV 2004) bulunan 24,5 sa-
atlik izleme süresinden daha uzun di¤er programlara kay›tl› ö¤rencilerin izleme sü-
resi ise bu süreden daha k›sad›r. 

‹zlenme oranlar›, e¤itim fakültesi ö¤rencileri için televizyonun günlük yafla-
m›n ayr›lmaz bir parças› oldu¤unu göstermektedir. Araflt›rma kapsam›nda bulunan
ö¤retmen yetifltirme programlar›nda, haftal›k ders saati say›s› yar›y›l ve programa
ba¤l› olarak 17 ile 29 ders saati aras›nda de¤iflmektedir (YÖK 1998). Bir ders saatinin
50 dakika oldu¤u dikkate al›nd›¤›nda, ö¤rencilerin derste bulunmas› gereken süre,
ö¤rencinin % 20 oran›ndaki devams›zl›k hakk›n› kullanmamas› halinde 14,17 saat ile
24,17 saat aras›nda de¤iflecektir. Araflt›rmaya kat›lan ö¤rencilerin haftal›k ortalama te-
levizyon izleme süresi, kay›tl› olunan ö¤retmen yetifltirme program›na göre de¤ifl-
mekle birlikte, haftada 14,03 saat ile 26,53 saat aras›ndad›r. Ö¤rencilerin televizyon iz-
lemek için ortalama olarak haftal›k ders saati süresine yak›n, hatta baz› ö¤retmen ye-
tifltirme programlar›nda ve baz› yar›y›llarda haftal›k ders saati süresinden daha fazla
zaman ay›rd›klar› tespit edilmifltir. Ekran karfl›s›nda geçen bu sürenin ö¤rencinin din-
lenme ve e¤lenmesine katk› sa¤lamas›n›n yan› s›ra, mesleki geliflimine de katk› sa¤-
lamas› önemlidir. 

Mevcut e¤itim fakültesi ö¤retmen yetifltirme programlar›nda do¤rudan do¤-
ruya daha bilinçli izleyici kitlelerinin oluflmas›na katk› sa¤layabilecek ders veya et-
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kinlikler gözükmemektedir. Oysa ö¤retmenin hem kendisinin bilinçli bir televizyon
izleyicisi olmas›, hem de daha bilinçli televizyon izleyici kitlelerinin oluflmas›na kat-
k› sa¤lamas› beklenir. Hizmet öncesi yetiflme süreci bu bak›mdan önemlidir. Ö¤ret-
men aday›n›n bu süreçte televizyonun olumlu özelliklerinden ve sundu¤u f›rsatlar-
dan yararlanabilecek; zararlar›ndan kendisini ve ö¤rencilerini koruyabilecek donan›-
ma sahip olacak flekilde yetiflmesi beklenir. 2005–2006 ö¤retim y›l›ndan itibaren uygu-
lanmaya bafllanan yeni ö¤retmen yetifltirme programlar›, ilgili fakültelere derslerin
yaklafl›k % 25’ini belirleme f›rsat› tan›maktad›r (YÖK 2006). Ders seçimi ve içerik tes-
pitinde bu gereksinim dikkate al›nabilir. 

ÖÖnneerriilleerr
1. Televizyon izleme etkinli¤i günlük yaflam›n ayr›lmaz bir parças› haline gel-

mesi sebebi ile bilinçli izleyicilerin yetifltirilmesi sürecinde okula da önemli sorumlu-
luklar düflmektedir. Bu amaçla, e¤itim fakültesi ö¤retmen yetifltirme programlar›nda,
ö¤retmen adaylar›n›n daha bilinçli izleyiciler olmas›na ve ö¤rencilerini de bu flekilde
yetifltirmesine katk› sa¤layacak ders veya etkinliklere yer verilebilir.

2. Belgesel tür programlar ö¤retim sürecinde yararlan›labilecek en iyi araçlar-
dan birisidir (Demiray 1987, 75). Belgesel ve e¤itici programlardan e¤itim sürecinde
ö¤retmen adaylar›n›n daha fazla yararlanmas›n› sa¤lamak üzere, bu tür yay›n yapan
kanallar›n fakülte ve ö¤renci yurtlar›nda ulafl›l›r olmas› sa¤lanabilir. Böylece televiz-
yon izlemek için ayr›lan süre, e¤itici ve bilgilendirici programlara daha fazla a¤›rl›k
verilmek suretiyle daha olumlu bir flekilde de¤erlendirilebilir. 

3. Televizyon izleme pasif bir serbest zaman etkinli¤idir. Ö¤rencilerin serbest
zamanlar›n› pasif etkinliklerden çok kat›l›m gerektiren aktif etkinliklerle de¤erlendir-
mesi tercih edilir (Karasar vd. 1999, 10). Televizyon izleme oranlar› di¤er gruplardan
daha yüksek olan beden e¤itimi ve spor, sosyal bilgiler ve Türkçe ö¤retmenli¤i prog-
ramlar›na kay›tl› ö¤rencilerin aktif serbest zaman etkinliklerine kat›l›mlar›n› özendi-
ren önlemler al›nabilir.
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AN EVALUATION ON THE DURATION OF WATCHING
SOME TELEVISION PROGRAMS FOR THE STUDENTS IN
THE FACULTY OF EDUCATION AS TO THE BRANCHES

Hüseyin Hüsnü BAHAR*

AAbbssttrraacctt

The aim of this research is to clear whether the duration of television
watching for the students in the faculty of education differs from each other ac-
cording to their enrolled program. The data was collected from 1029 freshman,
sophomore, junior, and senior students who enrolled six different programs.
ANOVA test was made changed to clear whether duration of watching various
television programs was changed. The Duration of watching some television
programs such as sport program, documentary program, news program, maga-
zine program, and others (soap opera, cartoon film, advertisement etc.) differs
from each other according to teacher education programs; but, duration of watc-
hing music programs on television doesn’t differ from each other according to
teacher education programs. In addition, duration term for a week differs from
each as for teacher education programs. 

KKeeyy  WWoorrddss::  Leisure time, free time, students of faculty of educaiton pri-
mary school teacher candidates

* Assist. Prof. Dr.; Atatürk University, Erzincan Faculty of Education, Department of
Educational Sciences
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L‹SE K‹MYA DERS K‹TAPLARININ
ANALOJ‹K AÇIDAN ‹NCELENMES‹

Habibe TEZCAN*

Beyza SEY‹TO⁄LU**

ÖÖzzeett

Bu çal›flmada 2005-2006 ö¤retim y›l›nda orta ö¤retim  kimya derslerin-
de okutulmak üzere, Millî E¤itim Bakanl›¤›’nca onaylanm›fl 4 adet 9. s›n›f, 5 adet
10. s›n›f ve 3 adet 11. s›n›f kimya ders kitab› analojik bak›mdan incelendi. ‹nce-
leme s›ras›nda her konu içerisinde yer alan analojilerin say›s›, türü ( resimsel,
sözel ) ve modeli dikkate al›nd›. Ayn› kitap ve konuda yer alan birden fazla ben-
zer model oldu¤u takdirde bunlar›n bir tanesi örnek olarak al›nd›. ‹nceleme so-
nunda 12 ders kitab›nda 82 adet analojinin yer ald›¤› saptand›. Bunlardan 68 ta-
nesinin resimli, 16 tanesinin sözlü analoji oldu¤u belirlendi. Bu 84 analojiye içe-
rik olarak bak›ld›¤›nda ise 15 farkl› analoji modelinin kullan›ld›¤› görüldü. Ana-
lojilerin herhangi bir aç›klama içermeden kullan›ld›¤› ve kitap bafl›na düflen
analoji çeflidinin yeterli olmad›¤› sonucuna var›ld›.

AAnnaahhttaarr  SSöözzccüükklleerr::  Kimya, analoji, orta ö¤retimde kimya ö¤retimi

GGiirriiflfl

Günümüzde kimya ö¤retimi s›ras›nda pek çok problem yaflanmaktad›r. Özel-
likle  zorlan›lan k›s›mlar, gözle görülemeyen olay ve olgunun ö¤renciye aktar›lmaya
çal›fl›ld›¤› k›s›mlard›r. Üstelik bu bölümler, tekdüze bir anlat›mla yap›ld›¤›nda, ö¤ren-
cinin dersten uzaklaflmas› kaç›n›lmazd›r. Bu noktada analoji; ö¤rencinin da¤arc›¤›n-
da bulunan geçmifl ö¤renmeler yard›m›yla yabanc› oldu¤u yeni kavram aras›nda bir
ba¤ kurulup, bilgi aktar›m›n›  kolaylaflt›rabilir.

Analojilerde kaynak ve hedef asla yüzde yüz bir benzerlik göstermez ve da-
ima birbirinden ayr›lan noktalar› vard›r. Bu nedenle, benzetme yüzeysel kal›rsa yani
gerekli durumlarda konuyla ilgisi hat›rlat›lmaz ise ö¤rencilere yard›mc› olamad›¤› gi-
bi  yan›lt›c› olabilece¤i gibi kavram yan›lg›lar›na bile yol açabilir. Analojiler direk bir
fleyi baflka bir fleye benzetme fleklinde, hikaye fleklinde veya flekiller ya da deneyler
fleklinde olabilmektedir (Geban, vd., 1999).

Fen bilimlerinde benzetme ve mecazlar›n kullan›lmas› oldukça iyi bir ö¤ren-
me arac›yken, ayn› zamanda yanl›fl kavramalar›n da oluflmas›na neden olabilir. Ana-
loji iki farkl› nesne yada olgu aras›nda bir karfl›laflt›rma yap›lmas›d›r. Bu karfl›laflt›r-
ma s›ras›nda olaylar yada olgular aras›ndaki farkl›l›klar göz ard› edilerek bunlar›n
ortak noktalar› üzerine odaklan›l›r. Belli bir analoji sadece çok özel bir alana özgü-

* Yrd. Doç. Dr.; G.Ü. Gazi E¤itim Fakültesi, Kimya E¤itimi ABD, Teknikokullar, Ankara
** Arafl. Gör.; Dokuz Eylül Üniversitesi, E¤itim Fakültesi, ‹zmir



dür, çünkü yap›lacak olan benzetme ö¤retilecek kavrama çok yak›n olmal›d›r. Baz›
durumlarda kullan›lan benzetmeler aç›klanmak istenen olgulardan çok daha karma-
fl›k olabilmektedirler. Bu nedenle de analojilerin kullan›lmas›n›n bazen olumsuz so-
nuçlara neden olmas› hiç de flafl›rt›c› de¤ildir. Rumelhart (1980) ile Rumelhart ve
Norman’›n (1981) ortaya att›¤› flema teorisi göz önüne al›nd›¤›nda bilginin oluflturul-
mas› sürecinde analojilerin kullan›fll›l›¤› ve önemi ortaya ç›kmaktad›r (aktaran Duit,
1991). 

Benzetme ve mecazlar›n kavram oluflumunu art›rd›¤› yollar birbirinden fark-
l›d›r. Mecaz öncelikle yarat›c› düflünceyi harekete geçiren bir araçt›r. Birbirinden çok
farkl› olan iki olguyu karfl›laflt›r›rken zihin yeni iliflkileri düflünmeye zorlan›r. Mecaz-
lar, ö¤rencilerin teorileri çok iyi bir flekilde anlamalar›n› ve daha önceden bildikleri
bir olguyu çok daha farkl› bir bak›fl aç›s›yla görmelerini sa¤lar. Ayr›ca ö¤rencilerin il-
gisini çekerek ve onlar› yarat›c› düflünmeye zorlayarak biliflsel ve duyuflsal olanlar
aras›nda önemli bir ba¤ kurulmas›n› sa¤lar (Gowin, 1983; Howard, 1989’dan aktaran;
Duit, 1991). 

Skelly’e göre (1993) benzetmelerin kullan›m›nda ö¤rencilerin bunlar› çok faz-
la dikkate almalar› ve bunlar›n yeni ö¤renmelerin önüne geçmesi durumunda prob-
lemler ortaya ç›kar. Ö¤retmenler analojileri kullan›rken ö¤rencileri dikkatli bir flekil-
de ve tekrar tekrar, as›l vurgulamak istedikleri anlama yöneltmelidirler.

Analoji kavram›n›n baflka kavramlarla kar›flmamas› için Van Driel vd. (1999)
baz› belirlemelerde bulunmufllard›r:

• Bir model, her zaman model taraf›ndan temsil edilen hedef veya hedeflerle
iliflkilidir. Hedef terimi bir sistemi, bir nesneyi, bir olguyu veya bir süreci kapsayabi-
lir.

• Bir model, do¤rudan gözlenemeyen veya ölçülemeyen bir hedef hakk›nda
bilgi elde etmek için kullan›lan bir araflt›rma arac›d›r. Bu nedenle ölçeklendirme mo-
delleri, ki bu modeller bir nesnenin baflka bir ölçekteki kopyas›d›r (ev, köprü model-
leri gibi), bilimsel model olarak düflünülmez.

• Bir model hedefin temsil ettikleri ile do¤rudan etkileflmez. Bu nedenle bir fo-
to¤raf veya spektrum bir model olarak nitelendirilmez.

• Bir model hedefe uygun benzetmelere dayan›r ve bu nedenle araflt›rmac›la-
r›n modellenen hedef kavramla ilgili çal›flmalar› süresince test edilebilir hipotezler
üretebilmelerine imkan verir. Bu hipotezlerin test edilmesi hedef hakk›nda yeni bilgi-
ler ortaya ç›kar›r

• Bir model her zaman hedeften belirgin ayr›nt›larla farkl›l›k gösterir. Genel
olarak bir model olabildi¤ince basite indirgenir. Yap›lacak araflt›rman›n özel amaçla-
r›na ba¤l› olarak hedefin baz› ayr›nt›lar› kas›tl› olarak model d›fl›nda b›rak›labilir. 

• Bir model oluflturulurken, hedef ile model aras›ndaki benzerlik ve farkl›l›k-
lar aras›nda araflt›rmac›lara özel seçimler yapabilmelerine imkan veren bir uygunluk
olmal›d›r. Bu süreç araflt›rma sorular› ile yönlendirilir.

• Bir model karfl›l›kl› olarak birbirini etkileyen süreçler sonucunda gelifltirilir
ve hedefle ilgili yeni çal›flmalar ortaya ç›kt›kça modellerde revizyona gidilir.

u HHaabbiibbee  TTeezzccaann  //  BBeeyyzzaa  SSeeyyiittoo¤¤lluu
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AAnnaalloojjii  ççeeflfliittlleerrii::

Analojiler üzerine günümüze kadar yap›lan çal›flmalar›n yeniden incelenmesi
sözel, resimsel, kiflisel, ba¤ kuran, ve baz›lar› afla¤›da anlat›lan çoklu analojilerin ge-
nifl bir çerçeve içinde incelenmesine olanak sa¤lam›flt›r (Duit, 1991).

SSöözzeell  vvee  rreessiimmllii  aannaalloojjiilleerr::

Sadece yaz›l› metin veya flifahi anlat›m› içeren analojilere sözel analoji denir.
Bu tarz analojiler genelde metine ustal›kla yerlefltirilir. Okuyucu genelde benzer fleyin
tarifinden anlat›lmak istenen hakk›nda karfl›laflt›rma ve sonuç ç›karma yapmaz. Bu-
nun yerine benzer fleyi  resimlerle anlatan resimsel analoji metin yazar› ve ö¤retmene
benzer fleyin anlat›lmak istenen özelliklerini resim yoluyla anlatmas›n› sa¤lar. Bu me-
tot  büyük oranda görsellefltirme sa¤layarak ö¤rencinin benzer fleyi yeterince bilme-
me ihtimalini azaltmas›na yard›mc› olur. Ço¤u resimsel analojilere sözel bir aç›klama
da efllik eder, bu yüzden bu tür analojilere teknik olarak resimsel-sözel analojiler de-
nilebilir.

KKiiflfliisseell  ((iinnssaannllaa  iillggiillii))  aannaalloojjiilleerr::

Thiele vd.’nin (1992) görüflüne göre bu tür analojiler; insanlar, para, yiyecek ve
iliflkiler gibi ö¤rencinin dünyas›na ait olan fenomenleri soyut kimyasal kavramalara
ba¤layarak ö¤rencilere yard›mc› olmaktad›r. Örne¤in, konu ö¤renciyi iki sosis ve bir
köfteden oluflan piknik paketleri yapt›¤›n› hayal etmeye sevk edebilir. Bu örnek, sto-
kiyometrik reaksiyon sistemini, örne¤in suyun oluflumu ile ilgili  bir bilgi verebilir ve
sistemde oluflan ve geriye kalanla ilgili bir benzerlik gösterebilir. Marshall (1984) ki-
flisel analojilerin, ö¤rencilerde cans›z nesne ve kavramlar› sezgisel duygular besleme-
sine sebep olabildi¤i gibi, ö¤renciye daha zevkli geldi¤ini ve kiflisel analojilerin ö¤-
rencilerin kavramlar› daha iyi ö¤renmelerini sa¤lad›¤›n› öne sürmüfltür.

ÖÖ¤¤rreettiimmddee  AAnnaalloojjiilleerriinn  AAvvaannttaajjllaarr››::

Analojilerin üç farkl› yolla ö¤retime yard›mc› oldu¤u düflünülmektedir:

a)  Soyut kavramlar›n görsellefltirilmesi,

b) Ö¤rencilerin kendi dünyalar› ile, yeni kavramlar aras›nda iliflki kurmas›na
yard›m etmesi,

c) Motive edici olmas›.

SSooyyuutt  kkaavvrraammllaarr››nn  ggöörrsseelllleeflflttiirriillmmeessii::

Duit’in gözlemlerine göre (1991) ço¤u araflt›rmac›lar görsellefltirmenin (zihinde
canland›rma demek daha do¤ru olur) ö¤renmede çok önemli oldu¤u düflüncesine  ka-
t›lmaktad›r ve analojiler anlamaya yard›mc› olmak için görsellefltirmeyi h›zland›rmak-
tad›r. Curtis ve Reigeluth (1984) ikinci s›n›f ö¤rencilerine okutulan kitaplarda bulunan
216 analojinin analizinde, kimya müfredat›na uygun  kitaplar›n di¤er bilim (fen) kitap-
lar›na k›yasla daha yüksek oranda resimli analoji içerdi¤ini, tüm bilim kitaplar›nda
analoji oran›n›n % 16 iken, kimya kitaplar›nda % 29 oldu¤unu tespit etmifllerdir.

GGeerrççeekk  ddüünnyyaa  iillee  kkuurruullaann  bbaa¤¤::

Analojilerin tarih boyunca bilimi aç›klamada bir yeri oldu¤u bilinmektedir.
Maxwell, Rutherford ve Einstein gibi ünlü teorisyenler analojik ak›l yürütmeyi prob-
lem çözerken, hipotezlerini aç›klarken ve ilk atom teorilerini insanlara anlat›rken yar-

LLiissee  KKiimmyyaa  DDeerrss  KKiittaappllaarr››nn››nn AAnnaalloojjiikk AAçç››ddaann ‹‹nncceelleennmmeessii u
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d›mc› olarak kullanm›fllard›r (Lewis vd., 1981). Analojiler anlat›lmak istenen konu ile
ö¤renenin dünyas›na ait nesne ve olaylar aras›ndaki benzerliklere vurgu yaparak so-
mut benzerliklerle soyut kavramlar› anlama imkan› sa¤lar (Thiele vd., 1992).

MMoottiivvee  eeddiiccii  iiflfllleevvii::

Analojinin motive edici yönü birkaç etmene ba¤l›d›r. Ö¤retmen ve müfredat
kitab› yazarlar› analojileri ö¤rencilerin gerçek dünyalar›ndan ç›kard›¤› için kendine
has bir de¤er ifade eder. Bu de¤ere ek olarak genelde baflar›s›z olan ö¤renciler kav-
ramlar› anlamada daha büyük bir baflar› gösterebilir. Bununla birlikte çal›flmalar›n ço-
¤u sadece ö¤rencilerin ö¤rendiklerini hat›rlama derecelerini ölçtü¤ünden, analoji yar-
d›m›yla yap›lan e¤itim hakk›nda çok az deneysel çal›flma yap›lm›flt›r. Analojilerin ö¤-
rencilerin kavramsal anlama seviyelerini yükseltmelerine yard›mc› oldu¤u veya ö¤-
rencilerin do¤ru cevab› bulabilmek için analojileri farkl› bir algoritmik metod olarak
kullan›p kullanmad›klar› da pek fazla  çal›fl›lmam›flt›r ( Thiele vd., 1992).

Kimya konular›n›n ö¤reniminde zorlanmalar, genel olarak gözle gözleneme-
yen olaylar› ö¤rencilerin kavrayamamas›d›r. 

Temel kaynak olan kitaplar›n, burada devreye girmesi ve ö¤rencilerin hayal
güçlerini kullanarak zihinlerinde olaylar› canland›rabilmelerini sa¤layabilmek için
analojiler içermesi en etkili yoldur. Bu nedenle bu çal›flmada lise kimya kitaplar›nda
kullan›lan analojiler incelenip yeterli olup olmad›klar› ve amaca uygun kullan›l›p
kullan›lmad›klar›  saptanmaya çal›fl›ld›.

AArraaflfltt››rrmmaann››nn  aammaacc››

Bu çal›flman›n amac›; orta ö¤retim kurumlar›nda kullan›lan kimya kitaplar›-
n›n içerdi¤i analojilerin;

Kitap ve konulara göre say›ca da¤›l›m›n›n, da¤›l›m gösterdi¤i konular ve içer-
di¤i aç›klamalar›n yeterlili¤inin, resimsel yada sözel olarak kullan›l›fl biçimlerinin,
kullan›lan modellerin çeflit ve içerik olarak konuya uygunlu¤unun incelenmesidir.

22..  YYöönntteemm

Bu çal›flmada Millî E¤itim Bakanl›¤›nca onaylanm›fl, 2005-2006 ö¤retim y›l›n-
da orta ö¤retim kurumlar›nda okutulmak üzere yaz›lm›fl olan 12 kimya ders kitab›n-
da kullan›lan analojiler, kitaplarda yer alan konu dizilimi dikkate al›narak ve örnek-
lerin al›nd›¤› kitaplar da belirtilerek say›sal olarak, kullan›m biçimlerine, analojinin
resimsel yada sözel olmas›na göre ayr›larak ve kullan›lan modeller dikkate al›narak
incelendi. Kitaptaki herhangi bir konuda ayn› analoji modelinin s›k kullan›lmas› du-
rumunda örnek olarak tek bir analoji kabul edildi. ‹ncelenen kitaplar ayr› bir kaynak
olarak ve numaralamak suretiyle verildi. Analojinin yer ald›¤› kitab›n kaynak numa-
ras› analoji modelinin sonunda belirtildi. ‹çerik olarak incelenirken analojilerin kulla-
n›ld›¤› farkl› benzetme yöntemleri ve örneklerin çeflitlilikleri dikkate al›n›rken analo-
ji sonras›nda yanl›fl kavramaya engel olmak amac›yla aç›klaman›n yer al›p almad›¤›
incelendi..

44..  BBuullgguullaarr

‹nceleme sonucunda ortaö¤retim kimya derslerinde kullan›lan 12 kitap içeri-
sinde 82 analojinin yer ald›¤› saptand›. Konu içerisinde kullan›lan ayn› tip analojiler
bir tek analoji olarak kabul edildi. Sonuçlar, analojilerin s›n›flara ve konulara da¤›l›-
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m› dikkate al›narak say›, tür ve kullan›lan analoji modelleri için örnekler verilmek su-
retiyle düzenlendi. (Tablo 1)

TTaabblloo  11..  KKiittaappllaarrddaa  bbuulluunnaann  aannaalloojjii  mmooddeelllleerrii  

LLiissee  KKiimmyyaa  DDeerrss  KKiittaappllaarr››nn››nn AAnnaalloojjiikk AAçç››ddaann ‹‹nncceelleennmmeessii u
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KKoonnuu AAnnaalloojjii AAnnaalloojjii AAnnaalloojjii mmooddeellii
ssaayy››ss›› ççeeflfliiddii

99..  ss››nn››ff

Madde ve 3 Resimli 1- Buz,su ve su buhar›n›n top-çubuk modeli ile gösterimi (1)
özellikleri

Resimli 2- Buz,su ve su buhar›n›n top-çubuk modeli ile gösterimi (6)

Resimli 3- Buz,su ve su buhar›n›n top-çubuk modeli ile gösterimi (11)

Maddelerin 0
ayr›lmas›

Elementler ve 14 Sözlü 1- Binan›n tu¤la ve harçtan oluflumunun maddenin atomdan 
bileflikler oluflumuna benzetilmesi (11)

Resimli 2- Thomson atom modelinin üzümlü kek olarak gösterilmesi (11)

Resimli 3- Alt›n atomlar›n›n top-çubuk modeli ile gösterimi (11)

Sözlü 4- Binan›n tu¤la ve harçtan oluflumunun maddenin atomdan 
oluflumuna benzetilmesi (12)

Resimli 5- Atomlar›n top-çubuk modeli ile gösterimi (1)

Sözlü 6- Atom numaras›n›n il plakalar›na benzetilmesi (6)

Resimli 7- CO’den CO2 oluflumunun top-çubuk modeli ile gösterimi (12)

Sözlü 8- Binan›n tu¤la ve harçtan oluflumunun maddenin atomdan 
oluflumuna benzetilmesi (1)

Sözlü 9- Terzinin ve mimarlar›n müflterinin iste¤ine göre model üzerinde 
oynama yapmas›n›n atom modellerinde gerekti¤i zaman de¤ifliklik 
yap›lmas›na benzetilmesi (12)

Sözlü 10- Binan›n tu¤la ve harçtan oluflumunun maddenin atomdan 
oluflumuna benzetilmesi (6)

Sözlü 11- Terzinin ve mimarlar›n müflterinin iste¤ine göre model 
üzerinde oynama yapmas›n›n atom modellerinde gerekti¤i 
zaman de¤ifliklik yap›lmas›na benzetilmesi (1)

Sözlü 12- Thomson atom modelinin karpuzun yap›s›na benzetilmesi (1)

Resimli 13- Atom yap›s›n›n top çubuk modeli ile gösterimi (6)

Sözlü 14- Atom yap›s›n›n gezegenlere ve günefl sistemine 
benzetilmesi (1)

Maddenin 7 Sözlü 1- Periyodik sistemde atomlar›n diziliflinin kütüphanelerde 
yap›s› kitaplar›n belirli raflara kitaplar›n dizilmesine benzetilmesi (11)

Resimli 2- Elmas ve grafitin top-çubuk modeli ile gösterimi (11)

Sözlü 3- Mol kavram›n›n düzineye benzetilmesi (11)

Resimli 4- O2 ve H2 moleküllerinin top-çubuk modeli ile gösterimi (6)

Resimli 5- Atom elektron yap›s›n›n top-çubuk modeli ile gösterimi (12)

Sözlü 6- Bir kutudaki kesme fleker say›s›n›n bilinmesinin mol 
kavram›na benzetilmesi (12)

Resimli 7- NaCl nin top-çubuk modeli ile gösterilmesi

1100..  SS››nn››ff

Maddenin 5 Resimli 1- Gaz taneciklerinin top-çubuk modeli ile gösterimi (2)
gaz hali

Resimli 2- Gaz taneciklerinin top-çubuk modeli ile gösterimi (7)

Resimli 3- Gaz taneciklerinin top-çubuk modeli ile gösterimi (8)

Resimli 4- Gaz taneciklerinin top-çubuk modeli ile gösterimi (9)
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Sözlü 5- Gaz taneciklerinin maratondaki kofluculara benzetilmesi (8)

Kimyasal 5 Resimli 1-N2 ve H2‘in tepkimesinin top-çubuk modeli ile gösterimi (4)
reaksiyonlar

Resimli 2- CH4 ve O2’in tepkimesinin top-çubuk modeli ile gösterimi (9)

Resimli 3- H2 ve O2’in tepkimesinin top-çubuk modeli ile gösterimi (8)

Resimli 4- H2O’un ayr›flma tepkimesinin top-çubuk modeli ile gösterimi (7)

Resimli 5- CH4 ve O2’in tepkimesinin top-çubuk modeli ile gösterimi (2)

Maddenin yo¤un 3 Resimli 1- Su ve su buhar› dengesinin top-çubuk modeli ile gösterimi (4)
fazlar› (Kat›-S›v›)

Resimli 2- NaCl’ün suda çözünmesinin top-çubuk modeli ile gösterimi (7)

Resimli 3- NaCl’ün suda çözünmesinin top-çubuk modeli ile gösterimi (9)

Radyoaktivite 5 Resimli 1- Uranyum ve ›fl›malar›n top-çubuk modeli ile gösterimi (2)

Resimli 2- Uranyum ve ›fl›malar›n top-çubuk modeli ile gösterimi (4)

Resimli 3- Uranyum ve ›fl›malar›n top-çubuk modeli ile gösterimi (7)

Resimli 4- Uranyum ve ›fl›malar›n top-çubuk modeli ile gösterimi (8)

Resimli 5- Uranyum ve ›fl›malar›n top-çubuk modeli ile gösterimi (9)

Kimyasal reaks. 0
Enerji

Kimyasal 7 Resimli 1- Çarp›flma teorisinin top-çubuk modeli ile gösterimi (2)
Reaks. h›zlar› Resimli 2- Çarp›flma teorisinin top-çubuk modeli ile gösterimi (4)

Resimli 3- Çarp›flma teorisinin top-çubuk modeli ile gösterimi (7)

Sözlü 4- Yavafl araban›n arkas›ndakilerin h›z›n› belirlemesinin, 
tepkime h›z›n›n yavafl ad›m taraf›ndan belirlenmesine 
benzetilmesi (7)

Resimli 5- Çarp›flma teorisinin top-çubuk modeli ile gösterimi (8)

Resimli 6- Substrat-enzim iliflkisinin anahtar-kilit uyumuna flematik 
olarak benzetilmesi (8)

Resimli 7- Çarp›flma teorisinin top-çubuk modeli ile gösterimi (9)

Kimyasal 2 Sözlü 1- Kendili¤inden gerçekleflmeyen olaylar›n kurulmufl araba 
reaks. denge modeline benzetilmesi (4)

Resimli 2- Su ve su buhar› dengesinin top-çubuk modeli ile gösterimi (8)

Çözünürlük 5 Resimli 1- NaCl’ün suda çözünmesinin top-çubuk modeli ile gösterimi (2)
dengeleri

Resimli 2- NaCl’ün suda çözünmesinin top-çubuk modeli ile gösterimi (4)

Resimli 3- NaCl’ün suda çözünmesinin top-çubuk modeli ile gösterimi (7)

Resimli 4- NaCl’ün suda çözünmesinin top-çubuk modeli ile gösterimi (8)

Resimli 5- NaCl’ün suda çözünmesinin top-çubuk modeli ile gösterimi (9)

Asitler ve 5 Resimli 1- HCl’in suda çözünmesinin top-çubuk modeli ile gösterimi (2)
bazlar

Resimli 2- HCl’in suda çözünmesinin top-çubuk modeli ile gösterimi (4)

Resimli 3- HCl’in suda çözünmesinin top-çubuk modeli ile gösterimi (7)

Resimli 4- HCl’in suda çözünmesinin top-çubuk modeli ile gösterimi (8)

Resimli 5- Asetik asidin yap›s›n›n top-çubuk modeli ile gösterimi (9)

1111..ss››nn››ff

Redoks 1 Sözlü 1-Redokstaki elektron geçiflinin suyun yüksek bir yerden alçak 
reaksiyonlar› bir yere geçifline benzetilmesi (10)

Kimyasal 3 Resimli 1- 2.periyottaki elementlerin hidrojenle yapt›klar› bilefliklerin 
ba¤lar top-çubuk modeli ile gösterimi (3)

Resimli 2- 2.periyottaki elementlerin hidrojenle yapt›klar› bilefliklerin 
top-çubuk modeli ile gösterimi (5)



Konular üzerinden de¤erlendirme yap›ld›¤›nda 9. S›n›fta analojilerin en çok
elementler ve bileflikler, 10. S›n›fta kimyasal reaksiyonlar›n h›zlar›, 11. S›n›fta ise kar-
boksilli asitler konular›nda yo¤unlaflt›¤› görülebilir. Buna karfl›l›k, kullan›lan analoji-
ler, çeflit bak›m›ndan incelendi¤inde, ö¤rencilere ne kadar k›s›tl› bir bak›fl aç›s› tan›n-
d›¤› aç›¤a ç›kar.

Tablo 1’de genifl olarak incelenen konu, s›n›f ve analoji modeli üçlemesi, biçim
aç›s›ndan de¤erlendirilmek amac› ile say›sal de¤erlere dönüfltürüldü¤ünde, yazarla-
r›n kullan›m olarak daha çok resimli analojileri seçti¤i, içerik olarak bak›ld›¤›nda ise
sözlü analojilerin daha fazla çeflitlilik gösterdi¤i görülmektedir ( Tablo 2 ).
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Resimli 3- 2.periyottaki elementlerin hidrojenle yapt›klar› bilefliklerin 
top-çubuk modeli ile gösterimi (10)

Organik kimya 0
hakk›nda

Hidrokarbonlar 3 Resimli 1- Dimetil eter yap›s›n›n top-çubuk modeli ile gösterimi (3)

Resimli 2- Aklanlar›n ilk 4 üyesinin yap›s›n›n top-çubuk modeli ile 
gösterimi (5)

Resimli 3- Benzen yap›s›n›n top-çubuk modeli ile gösterimi (10)

Alkoller ve 2 Resimli 1- Metil alkolün yap›s›n›n top-çubuk modeli ile gösterimi (5)
eterler

Resimli 2- Etil akolün yap›s›n›n top-çubuk modeli ile gösterimi (3)

Aldehit ve 2 Resimli 1- Aseton molekülünün yap›s›n›n top-çubuk modeli ile 
ketonlar gösterimi (3)

Resimli 2- Formaldehitin yap›s›n›n top-çubuk modeli ile gösterimi (5)

Karboksilli 6 Resimli 1- Optik izomerinin elin aynadaki görüntüsüne benzetilerek 
asitler çizilmesi (5)

Resimli 2- Formikasidin yap›s›n›n top-çubuk modeli ile gösterimi (5)

Resimli 3- Optik izomerinin çaydanl›k ve elin aynadaki görüntüsüne 
benzetilerek çizilmesi (10)

Resimli 4- CH2ClBr’›n yap›s›n›n top-çubuk modeli ile gösterimi (10)

Resimli 5- Optik izomerinin elin aynadaki görüntüsüne benzetilerek 
çizilmesi (3)

Resimli 6- Asetikasidin molekül yap›s›n›n top-çubuk modeli ile 
gösterimi (3)

Esterler 3 Resimli 1- Stereat iyonunun yap›s›n›n top-çubuk modeli ile gösterimi (3)

Resimli 2- Sabun moleküllerinin yap›s›n›n top-çubuk modeli ile gösterimi (10)

Resimli 3- Sabun moleküllerinin yap›s›n›n top-çubuk modeli ile gösterimi (5)

Karbonhidratlar 1 Resimli 1- Glikoz molekülünün yap›s›n›n top-çubuk modeli ile gösterimi (3)

Alifatik 0
amonyak 
türevleri

Aromatik 0
bileflikler



TTaabblloo  22..  AAnnaalloojjiilleerriinn  ççeeflfliitt  vvee  ssaayy››ccaa  iinncceelleennmmeessii  

Resimli analojiler için 

Sözlü analojiler için 

55..  SSoonnuuçç  vvee  ÖÖnneerriilleerr

Orta ö¤retim kurumlar›nda okutulan kimya kitaplar›ndaki analojiler say›sal
olarak incelendi¤inde, 12 kitap içerisinde 82 adet analojinin bulundu¤u saptand›
(Tablo 1). Analojilerin s›n›flara ve konulara göre da¤›l›m› incelendi¤inde her bir ko-
nu; 9. s›n›fta 1,5; 10. s›n›fta 0,82; 11. s›n›fta 0,63 analoji bulundu. Görülüyor ki s›n›f se-
viyesi artt›kça kullan›lan analojilerin say›s› azalmaktad›r. Bu durum, “s›n›f ilerledik-
çe ö¤rencilerin soyut kavramlar› kavrama yetene¤inin geliflti¤i” düflüncesinin hakim
oldu¤u fleklinde yorumlanabilir. Bu sonuç, yafla ba¤l› olarak somuttan soyuta geçme
süreci ile uyumludur.

Di¤er bir aç›dan bak›ld›¤›nda 9. s›n›ftan üst s›n›flara do¤ru gidildikçe sözlü
analojiden resimli analojiye do¤ru bir geçifl bulunmaktad›r. Örne¤in 11. s›n›fa ait 3 ki-
taptan yaln›zca birinde bir tek sözel analojinin yer almas›d›r.
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Say›s› çeflidi modeli

9. S›n›f 12 2 1- Top-çubuk

2- Üzümlü kek

10.s›n›f 34 2 1- Top-çubuk

2- Anahtar-kilit

11.S›n›f 20 2 1- Top-çubuk

2- Sa¤-sol el görüntüsü optik izomeri

Say›s› Çeflidi Modeli

9. S›n›f 12 8 1- Madde atom-bina tu¤la 

2- Atom no-il plaka numaras›

3- Atom modelleri-mimari model

4- Thomson atom modeli-karpuz yap›s›

5- Atom yap›s›-günefl sistemi

6- Periyodik tablo-kütüphane

7- Mol kavram› düzine

8- Mol say›s›-bir kutu kesme fleker

10.s›n›f 3 3 1- Yavafl ad›m›n reaksiyon h›z›n› belirlemesi- yavafl 
araban›n trafi¤in h›z›n› belirlemesi

2- Kendili¤inden gerçekleflmeyen olaylar-kurulmufl araba

3- Gaz taneciklerinin maratondaki kofluculara benzetilmesi

11.S›n›f 1 1 1- Elektron ak›fl yönü-suyun ak›fl›



Biçimsel olarak bak›ld›¤›nda kullan›lan analojilerden 66 tanesi resimliyken 16
tanesi sözlüdür. Buradan yazarlar›n, sözlü analojiler yerine, “zihinde canland›rma”
için resimli analojiyi tercih etti¤i görülmektedir. Ancak resimli analojiler s›k kullan›l-
mas›na karfl›n içerik olarak hepsi neredeyse ayn›d›r. 4 farkl› analoji modeli içeren bu
66 resimli analojide yazarlar›n top-çubuk modelinden daha fazla çeflitlilik ortaya ko-
yamamas›, yarat›lmak istenen kavramadan uzak kal›nd›¤›n› ortaya koymaktad›r. Bu-
na karfl›n kitaplar 16 sözlü analoji içinde 12 farkl› model gelifltirerek ö¤rencilere belli
bir bak›fl aç›s› yaratmada daha etkin oldu¤u görülmektedir.Demek ki yazarlar, resim-
li analojide kaynaklardan esinlendikleri haricinde bir örnek yaratamazken sözlü ana-
lojide daha üretkendirler. Ancak bunlar da say›ca yetersizdir. 

Kavraman›n zor oldu¤u kimyasal reaksiyonlarda enerji ve denge, indirgenme-
yükseltgenme reaksiyonlar› gibi konularda analoji kullan›m›n›n yetersiz oldu¤u gö-
rülmektedir. Bunun yan› s›ra analoji yap›ld›ktan sonra en ufak bir aç›klamaya yer ve-
rilmemesi, ö¤rencinin anlamas›na yard›mc› olamazken, yanl›fl kavramalara da engel
olamamaktad›r. Mesela; top- çubuk modelinde en çok kullan›lan yöntem olan farkl›
atomlar›n, farkl› renklerde gösterilmesi, ö¤rencinin modeli iyice ay›rt etmesini sa¤lar-
ken di¤er taraftan atomlar›n farkl› renkleri oldu¤u imaj› do¤urabilece¤inden, yanl›fl
kavramay› önlemek için uyar›ya gerek duyulmaktad›r. Oysa kitaplarda böyle bir
aç›klama bulunmamaktad›r.

Sonuç olarak, yazarlar›n ço¤u zaman analojileri gelifli güzel kulland›klar›, bu
nedenle de, konu kavrat›lmas›nda beklenen yard›m› yeterince sa¤layamayaca¤› kan›-
s›na var›lm›flt›r.

Yeni bir sistem de¤iflikli¤i yaflayan ortaö¤retim kurumlar› ve bu sistemle bir-
likte de¤iflen e¤itim yaklafl›m›na uygun olan yeni kitaplar›n yaz›lamas›n›n efli¤inde,
kitaplarda daha fazla analoji ve metefora yer verilmesi gerekir. Böylece ö¤rencilerin
bildikleri ö¤elerden bilmedikleri yeni kavramlara geçiflleri daha kolay olacakt›r. Özel-
likle kaynak olarak  takip edilen ders kitaplar›n›n yaz›l›m›nda de¤erli yazarlar›m›z›n,
kendi deneyimlerine, literatür de tarayarak bilgi da¤arc›klar›n› geniflletmeleri ve da-
ha bilinçli kaynak haz›rlamalar› en beklenen, özlenen durumdur.
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A RESEARCH IN PO‹NT OF ANALOGY 
OF CHEMISTRY TEXTBOOKS

Habibe TEZCAN*

Beyza SEY‹TO⁄LU**

AAbbssttrraacctt

In this study 4 ninth-grade books, 5 tenth-grade and 3 eleventh-grade
chemistry textbooks, approved by the Ministry of Education to be used in high
schools in 2005-2006 were analyzed in relation to analogy. In the course of the
study, the frequency, type (illustrated, verbal) and model of analogies, which ta-
ke place in every topic, were analyzed. In case of more than one model in the sa-
me book and topic, only one of them was taken as a sample. At the end of the
analysis, it was determined that 84 analogies take place in 12 textbooks, of which
68 are illustrated and 16 are verbal. When contents of these 84 analogies were
analyzed, it was observed that  15 different models were used. It was concluded
that analogies are used without any remarks and that types of analogy per book
are insufficient. 

KKeeyy  WWoorrddss::  Chemistry, analogy, high school chemistry education
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‹LKÖ⁄RET‹M 7. SINIF VATANDAfiLIK VE ‹NSAN
HAKLARI E⁄‹T‹M‹ DERS‹N‹N GERÇEKLEfiME DÜZEY‹

‹LE ‹LG‹L‹ Ö⁄RENC‹ GÖRÜfiLER‹

Süleyman Y‹⁄‹TT‹R*

ÖÖzzeett

Yap›lan araflt›rma sonunda 7. s›n›f Vatandafll›k ve ‹nsan Haklar› E¤itimi
dersinin yüksek bir oranda gerçeklefltirildi¤i gözlenmifltir. Bunun yan›nda ö¤-
rencilerin ders saatinin art›r›lmas›, programdaki baz› konulara a¤›rl›k verilmesi
veya baz› konular›n kald›r›lmas› vb. tekliflerinin oldu¤u da anlafl›lmaktad›r.

AAnnaahhttaarr  SSöözzccüükklleerr::  ‹nsan haklar›, vatandafll›k, vatandafll›k ve insan
haklar› e¤itimi

GGiirriiflfl

Kat›l›mc› demokrasinin yap›s›yla ilgili de¤erlerin, becerilerin ve bilgilerin ka-
zand›r›lmas›n›, ayn› zamanda ö¤rencilerin aktif vatandafllar olarak gelifltirilmesi için
gerekli sorumluluk, görev ve haklar›n fark›na varmalar›n› amaçlayan vatandafll›k e¤i-
timi, ö¤rencinin hem kiflisel geliflimi hem de yerel, ulusal ve uluslararas› düzeyde top-
lumun sosyal ve siyasi geliflimiyle ilgilidir. ‹nsan haklar› e¤itimi ise evrensel bir insan
haklar› kültürü oluflturmak için davran›fllara biçim vermeyi, bilgi ve becerilerin kazan-
d›r›lmas›n› amaçlayan bilimsel uygulamalar›n yap›lmas›n›, yayg›nlaflt›r›lmas›n› hedef-
leyen çal›flmalar olarak tan›mlanabilmektedir (Davies, 2000, 5-6). Ülkemizde ve dün-
yada uygulanan insan haklar› programlar›n›n amaçlar› da uzun süreli olarak insan
haklar›n›n anlafl›ld›¤›, savunuldu¤u bir kültür oluflturmakt›r  (Brander, 2002, 17).

Vatandafll›¤›n temelleri, toplumun yap›s›yla ilgili temel politik sorunlarda ve
sorunlar›n nas›l çözülebilece¤inde olmas›ndan dolay› vatandafll›¤› tan›mlamak kolay
olmamaktad›r. ‹ngiltere’de 1998’de “Okullarda Demokrasinin Ö¤retimi ve Vatandafl-
l›k E¤itimi” adl› aktif vatandafll›¤›n vurguland›¤› rapora göre vatandafll›k e¤itimi “Bir
vatandafl gibi davranmay›, hareket etmeyi sa¤layacak vatandafll›k e¤itimidir.” Vatan-
dafll›k e¤itiminde yaln›zca vatandafll›k ve medeni toplum bilgilerinin ö¤retimi yeter-
li olmamaktad›r. Bunlar›n yan›nda de¤erler, beceriler ve tutumlar da gelifltirilmeye
çal›fl›lmal›d›r. Ayn› raporda insan haklar›n›n da vatandafll›k e¤itiminin gerekli bir par-
ças› oldu¤u ve 1945’ten beri tüm Birleflmifl Milletler üyesi devletlerce uluslararas› bir
insan haklar› e¤itiminin gelifltirildi¤i, devam ettirildi¤i belirtilmektedir (Chauhan,
2001, 5). 

Dünyada ilk defa MÖ 2000’de Babil’de Hammurabi Kanunlar›’nda yaz›l› ola-
rak yer alan insan haklar› (Brander, 2002, 285), insanlar taraf›ndan önce seçilmifller,
daha sonra eyleme dönüfltürmüfllerdir. ‹nsanlar haklar›n›n fark›na seçerken de¤il de,
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eyleme dönüfltürürken varm›fllard›r (K›ncal, 2002, 36 ). Günümüzde ise vatandafllara,
haklar› ve ülkelerine karfl› görevlerinin bilinci, do¤rudan ba¤l› olduklar› devlet tara-
f›ndan e¤itimin her aflamas›nda verilmektedir. 

20. yy.’a gelene kadar geçen süreçte gerçeklefltirilen insan haklar› giriflimleri
genelde bireysel veya s›n›rl› gruplarla yap›lm›flt›r. Bu süreç incelendi¤inde, haklar›n
genelde insanlar taraf›ndan talep edildi¤i tespit edilmifltir. Oysa günümüzde devlet-
lerin geliflmiflli¤i, vatandafllar›na tan›d›¤› haklar ile orant›l› hâle gelmifltir (MEB, 1998,
815).

Özellikle 1945 y›l›nda kurulan Birleflmifl Milletler Teflkilat› taraf›ndan 10 Ara-
l›k 1948 tarihinde yay›mlanan ve üye tüm devletlerin kabul etmek ve uygulamakla
zorunlu oldu¤u “‹nsan Haklar› Evrensel Bildirgesi”, 20. yy’da dünyada insan hakla-
r›n›n ve e¤itiminin yayg›nlaflmas›n› sa¤lam›flt›r. Ülkemizde de insan haklar› e¤itimi
cumhuriyetin ilan›ndan bu tarafa var olan Vatandafll›k Bilgileri e¤itimi içinde yer ala-
rak uygulamaya konulmufltur.

Vatandafll›k kavram›n›n tarihçesine bakt›¤›m›zda Antik Ça¤da Yunan site dev-
letlerinde seçme-seçilme haklar›n›n varl›¤› dikkate al›nd›¤›nda bu döneme kadar git-
ti¤i söylenebilir. O dönemde her site devleti kendine uygun vatandafllar yetifltirmek
için çal›flm›flt›r. Atina’da kanunlara uyan, Isparta’da ise savaflç› bir ruha sahip vatan-
dafllar yetifltirilmifltir. Orta Ça¤da ise özellikle Hristiyan dünyas›nda dindar insan ye-
tifltirilmesi amaçland›¤› gözlenmifltir.  Yeni Ça¤ bafllar›nda da ortaya ç›kan Rönesans
ve Hümanistik ak›mlar sonucu dindar insan portresi yerini istedi¤ini yapan kendine
has özelliklere sahip flah›slar›n yetifltirilmesine b›rakm›flt›r  (Özbek, 2004, 19-20).

‹nsan haklar› kavram› yeni yeni kullan›lmaya bafllanmakla birlikte ‹lk Ça¤ fi-
lozoflar›ndan Sokrates’e kadar gitmektedir. 15-16. yy.’lara kadar Orta Ça¤da düflünce
ve uygulamalarda dini özellikler kendini göstermekteyken, daha sonraki yüzy›llarda
dini de¤erler yerini insani de¤erlere b›rakm›flt›r. Orta Ça¤da ise do¤uda ‹slamiyet’in
gelmesiyle o güne kadar insanl›¤›n hiç görmedi¤i eflitlik ve adalet ilkeleri getirilmifl-
tir ve bunlara uyulmas› da zorunlu tutulmufltur (Özbek, 2004, 32-34).

Vatandafll›k ve insan haklar› e¤itimine ülkemizde ve dünyada son y›llarda  da-
ha çok önem verilmektedir. Örne¤in 1998’de Britanya’da ‹ngiltere, Galler, ‹skoçya ve
Kuzey ‹rlanda’n›n beraber yürüttükleri çal›flmada vatandafll›k ve insan haklar› e¤iti-
minin önemine ve gerekçesine de¤inilmifltir. Bunun yan›nda resmî olmayan 75 orga-
nizasyon hakk›nda bilgi de verilmifltir (Chauhan, 2001, 15). Ülkemizde Aras (2000),
‘Vatandafll›k ve ‹nsan Haklar› E¤itimi Dersinde Ö¤rencilere ‹nsan Haklar› ‹le ‹lgili Tu-
tumlar›n Kazand›r›lmas› ‘ adl› yüksek lisans tez çal›flmas›nda insan haklar› e¤itiminin
tarihçesinin ve insan haklar› tutumunun ne derece kazan›ld›¤›n› ortaya koymaktad›r.
Ankara evreninde yapt›¤› çal›flmay› sunmufltur. Bayram (1998), ‘ ‹lkö¤retim 2. kade-
me Vatandafll›k ve ‹nsan Haklar› E¤itimi Dersinin Hedefleri Konusundaki Ö¤renci,
Ö¤retmen ve Velilerin Beklentileri ‘adl› yüksek lisans tez çal›flmas›nda program›n ge-
nel amaçlar›n› Malatya evreninde de¤erlendirmifltir. Gülmez (1994 ), ‘‹nsan Haklar›
ve Demokrasi E¤itimi ‘adl› kitab›nda 1985 y›l›nda kabul edilen Vatandafll›k Bilgileri
program›n›n insan haklar› ile ilgili bölümleri hakk›ndaki görüfllerini belirtmifl, 1985
program›na göre bas›lm›fl ders kitaplar›n›n de¤erlendirmesini yapm›flt›r. Ayr›ca Tür-
kiye’deki insan haklar› e¤itiminin cumhuriyet tarihi sürecini de eserinde konu edin-
mifltir. Türker (1999), “Vatandafll›k ve ‹nsan Haklar› E¤itimi Ders Kitab›n›n De¤erlen-
dirilmesi” adl›, Ders Kitaplar› Yönetmeli¤indeki ( 2434 say›l› Tebli¤ler Dergisi ) ölçüt-
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leri esas alarak yapt›¤› yüksek lisans tez çal›flmas› ile bu derste okutulan ders kitap-
lar›n›n niteliklerini ortaya koymufltur. Konumuzla do¤rudan ilgili bu çal›flmalar›n d›-
fl›nda vatandafll›k ve insan haklar› kavram› ile ilgili çok say›da çal›flma yer almakta-
d›r.

VVaattaannddaaflflll››kk  vvee  ‹‹nnssaann  HHaakkllaarr››  EE¤¤iittiimmii  DDeerrssiinniinn  ÜÜllkkeemmiizzddeekkii  TTaarriihhsseell  GGeellii--
flfliimmii

Ço¤u ülkede vatandafll›k ve insan haklar› e¤itimi birlikte düflünülmekte prog-
ramlar buna göre yap›lmaktad›r. Her ülkenin flartlar› farkl›l›klar gösterdi¤inden özel-
likle vatandafll›k kavram›n›n kapsam›nda ve uygulamalar›nda ülkeler aras›nda
önemli farklar görülmektedir. ‹nsan haklar›n›n evrensel bir nitelik göstermekte, ça¤-
dafl tüm toplumlarda benzer özellikler tafl›makta, vatandafll›k ise insan haklar›na gö-
re daha çok toplumsal özellikler göstermekte ve farkl› ülkelerde farkl› flekillerde de-
¤erlendirilmektedir. Ulusal uygulamalar gerekçe gösterilerek temel insan haklar› ih-
lal edilemeyece¤i gibi vatandafll›k uygulamalar›n›n da uluslararas› yasalara ters dü-
flemeyece¤i aç›kt›r. Bu özelliklerden dolay› pek çok ülkede insan haklar› e¤itimi ulus-
lararas› bir yaklafl›mla düzenlenip uygulan›rken vatandafll›k e¤itimi uluslar›n nitelik-
lerine göre daha esnek bir yap›da farkl›l›klar arz etmektedir. Ço¤u ülkenin e¤itim
programlar›nda insan haklar› ve vatandafll›k e¤itimi birlikte yer almaktad›r (Özbek,
2004, 53). Örne¤in 1990’lardan sonra ‹ngiltere, Galler, Kuzey ‹rlanda ve ‹skoçya’da be-
raber yürütülen projeyle vatandafll›k e¤itimine a¤›rl›k verilmeye bafllanm›flt›r (Cha-
uhan, 2001, 8-10).

Cumhuriyetin ilan›ndan hemen sonra 3 Mart 1924 tarihinde ç›kar›lan Tevhidî
Tedrisat Kanunu ile ilk ve ortaokul programlar›nda, yeni Türk devletinin ihtiyac› olan
vatandafllar› yetifltirmede kullan›lacak olan yurttafll›k bilgisi dersi yer alm›flt›r. Bu
ders, 1924–27 y›llar› aras› Malumatî Vataniye, 1927–30 y›llar› aras› Vatanî Malumat
adlar›yla ortaokul 2 ve 3. s›n›flar›nda haftada birer saat okutulmufltur. 1930 y›l›nda
dersin ad› yurt bilgisi olarak de¤ifltirilip 1930–31 y›llar›nda ortaokul 2 ve 3.s›n›flar›n-
da haftada birer saat, 1931–37 y›llar› aras›nda ortaokul 1, 2 ve 3. s›n›flar›nda haftada
birer saat, 1937–49 y›llar› aras›nda ise ortaokul 2 ve 3. s›n›flar›nda haftada ikifler saat
olarak okutulmufltur. 1949 y›l›nda yurttafll›k bilgisi olarak de¤ifltirilen ders 1970 y›l›-
na kadar ortaokul 1, 2 ve 3. s›n›flarda haftada birer saat olarak okutulmufltur. 1970 y›-
l›ndan 1985 y›l›na kadar da sosyal bilgiler dersi ad›yla ortaokul programlar›nda yer
alm›flt›r ( Türker, 1999, 16–17 ).

1985 y›l›nda ise Talim ve Terbiye Kurulunun 10 Temmuz 1985 gün ve 10 say›-
l› karar› ile vatandafll›k bilgileri dersi 1985–1986 ö¤retim y›l›ndan itibaren ortaokul 3.
s›n›fta okutulmak üzere kabul edilmifltir (MEB, 1985, 288–291).

1992 y›l›nda yürürlükteki ders program› üzerinde baz› de¤ifliklikler yap›lm›fl-
t›r. Ancak yap›lan de¤ifliklikler insan haklar› e¤itimine yönelik olmam›flt›r. Vatandafl-
l›k bilgileri dersinin bilgi kazand›r›c› bir dersten ziyade, ö¤rencilere belli düflünce ve
davran›fllar› kazand›rmay› amaçlayan bir ders oldu¤u da vurgulanm›flt›r (MEB, 1992,
213–219). 

1995 y›l›nda Birleflmifl Milletler taraf›ndan, 1995–2004 y›llar› aras›n›n “Birleflmifl
Milletler ‹nsan Haklar› E¤itimi Ony›l›” olarak ilan edilmesinden sonra Türkiye’de de
14 Mart 1995’te ‹nsan Haklar›ndan Sorumlu Devlet Bakanl›¤› ile Millî E¤itim Bakanl›-
¤› aras›nda ‹nsan Haklar› E¤itimi Protokolü imzalanm›flt›r. Protokolün ard›ndan Talim ve
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Terbiye Kurulunun 06.03.1995 tarih ve 56 say›l› karar›yla dersin ad›, içeri¤inin de de-
¤ifltirilmesiyle vatandafll›k ve insan haklar› e¤itimi olmufltur. (Aras, 2000, 27).

Yap›lan de¤iflikliklerden sonra programa insan haklar› kavram›, insan haklar›-
n›n önemi, insan haklar› düflüncesinin geliflimi, insan haklar›n›n korunmas› ve gere-
¤i, tüketici haklar›, insan haklar› ulusal bildirileri ile Atatürk ‹lke ve ‹nk›laplar› aç›s›n-
dan insan haklar› konular› eklenmifltir. Yeni ekli program›n uygulanmas› için de
1995–1996 e¤itim-ö¤retim y›l›n›n aç›lmas›ndan 15 gün önce bafllamak üzere, felsefe ve
felsefe grubu ö¤retmenleri, tarih, co¤rafya ve sosyal bilgiler ö¤retmenlerinin ”‹nsan
Haklar› ve Vatandafll›k E¤itimi” konular›nda seminer veya hizmet içi e¤itim kursuna
al›nmalar› kararlaflt›r›lm›flt›r. Üzerinde de¤ifliklikler yap›lan 1985 program›n›n yerine
günün ihtiyaçlar›na uygun bir ders program› haz›rlamak için Talim ve Terbiye Kuru-
lu Baflkanl›¤›, resmi kurulufllar›n (‹nsan Haklar›ndan Sorumlu Devlet Bakanl›¤›, Ka-
d›n›n Statüsü Genel Md. ve Emniyet Genel Md.) temsilcilerinin kat›l›m› ile ilgili genel
müdür ve Milli E¤itim Bakanl›¤› uzmanlar›ndan oluflan bir heyet vatandafll›k ve in-
san haklar› e¤itimi dersi program tasla¤›n› haz›rlam›flt›r. 30 Ocak 1996 tarih ve 1180
say›l› Talim ve Terbiye Kurulu Baflkanl›¤› yaz›s› ile de ilgili kurulufllardan tasla¤›n
amaç, muhteva, e¤itim ortam›, ö¤retme-ö¤renme süreçleri bak›m›ndan incelenerek
görüfllerini bildirmeleri rica edilmifltir (Gülmez, 2001, 286 ).

26 Aral›k 1997 tarihinde ‹nsan Haklar› Koordinatör Üst Kurulu, yapm›fl oldu-
¤u 22. toplant›s›nda protokole ifllerlik kazand›rmak için vatandafll›k ve insan haklar› der-
sinin 7 ve 8. s›n›flarda zorunlu olarak okutulmas›na karar vermifl ve gere¤inin yap›l-
mas› için karar›n› Millî E¤itim Bakanl›¤›na iletmifltir ( ‹.H.K.Üst Kur.Çal›fl.I, 1998, 82 ).

Yap›lan bu çal›flmalar sonucu Talim ve Terbiye Kurulu Baflkanl›¤›n›n 25 Hazi-
ran 1998 tarih ve 82 say›l› karar› ile ilkö¤retim okullar› 7 ve 8. s›n›flar›nda vatandafl-
l›k ve insan haklar› e¤itimi dersi program› 2490 say›l› Tebli¤ler Dergisi’nde yay›mla-
narak kabul edilmifltir. Kabul edilen ders program› 1998–1999 e¤itim-ö¤retim y›l›n-
dan itibaren ilkö¤retim okullar›n›n 7 ve 8. s›n›flar›nda haftada birer saat okutulmak
üzere düzenlenmifltir.

2005–2006 ö¤retim y›l›nda halen okutulmakta olan ders 14 Temmuz 2005 tarih
ve 192 say›l› Talim ve Terbiye Kurulu karar›yla kabul edilen ‹lkö¤retim Okullar› Hafta-
l›k Ders Çizelgesi’nde yer almam›flt›r. Ö¤retim sürecinden ç›kar›lacak olan dersin ko-
nular› ise 12 Temmuz 2004 tarih ve 118 say›l› kararla de¤ifltirilen 4 ve 5.s›n›f sosyal bil-
giler dersi program› ile 30 Haziran 2005 tarih ve 188 say›l› kararla de¤ifltirilen 6 ve
7.s›n›f sosyal bilgiler dersi program›na dahil edilmifltir.

AArraaflfltt››rrmmaann››nn  AAmmaacc››

Yap›lacak çal›flma ile 7. s›n›fta vatandafll›k ve insan haklar› e¤itimi dersini alan
8.s›n›f ö¤rencilerinin program›n amaçlar›n› ne derece davran›fla dönüfltürebildikleri-
nin tespiti amaçlanm›flt›r.

AArraaflfltt››rrmmaann››nn  ÖÖnneemmii

Cumhuriyetin ilan›ndan bu tarafa, özellikle de 1985’ten sonra üzerinde yo¤un
çal›flmalar yap›lan ilkö¤retim 7. s›n›f vatandafll›k ve insan haklar› e¤itimi dersi özel
amaçlar›n›n ne derecede gerçekleflebildi¤i gözlenecektir. Elde edilen sonuçlar, özellik-
le Millî E¤itim Bakanl›¤› Talim ve Terbiye Kurulu Baflkanl›¤› Program Gelifltirme Da-
iresince ve üniversitelerin e¤itim fakülteleri bölümlerinin ö¤rencileri ile ö¤retim üye-
leri taraf›ndan kullan›labilecektir.
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VVaarrssaayy››mmllaarr

Bilgi toplamak için haz›rlanan ankete kat›lan ö¤rencilerin samimi ve do¤ru ce-
vaplar verdi¤i ve araflt›rmada kullan›lan anket sorular›n›n tespitinde baflvurulan uz-
man görüfllerinin yeterli oldu¤u varsay›lmaktad›r.

KKaappssaamm  vvee  SS››nn››rrll››ll››kkllaarr

Bilgi toplama arac› olarak haz›rlanan anket sorular›, özel amaçlar›n gerçeklefl-
mesi durumunda gözlenecek davran›fllar esas al›narak haz›rlanm›flt›r. Araflt›rma için
literatür taramas› ve alan araflt›rmas› yeterli görülmüfltür. Araflt›rma 7.s›n›f vatandafl-
l›k ve insan haklar› e¤itimi dersinin özel amaçlar›n›n gerçekleflme düzeyi ile s›n›rl›d›r.
Araflt›rma 2002–2003 e¤itim-ö¤retim y›l›nda faaliyette bulunan, Millî E¤itim Bakanl›-
¤› ‹lkö¤retim Genel Müdürlü¤üne ba¤l› resmi ilkö¤retim okullar› ile s›n›rl›d›r.

YYöönntteemm  

Araflt›rma betimsel bir çal›flma olup 2002–2003 e¤itim-ö¤retim y›l›nda Ankara
ili evreninde, Yenimahalle ilçesinde MEB’e ba¤l› 27 resmî ilkö¤retim okulu örnekle-
minde uygulanm›flt›r. 

Ders program›ndaki özel amaçlar›n gerçekleflmesi sonucu ö¤rencilerde görül-
mesi istenen biliflsel ve duyuflsal alanla ilgili davran›fllara yönelik, çoktan seçmeli 22
soruluk anket formu haz›rlanm›flt›r. Sorular›n ünitelere göre anket içerisindeki da¤›-
l›m›nda, ünitelerin program içindeki da¤›l›m› dikkate al›nm›flt›r. 23. soruda ö¤renci-
lere konu ile ilgili görüfllerini ifade edebilecekleri aç›k uçlu bir soru yöneltilmifltir. An-
ketlerin haz›rlanmas› ve uygulanmas›ndan önce uzman görüflü al›nm›fl ve 65 ö¤ren-
ci üzerinde anketin güvenirlili¤i denenmifltir. Anketten elde edilen veriler üzerinde,
SPSS program› yard›m›yla yüzde hesaplamas› istatiksel tekni¤i kullan›lm›flt›r. 

BBuullgguullaarr

Ö¤renci veri toplama araçlar› ilkö¤retim okullar›na 873 adet verilmifl olup
bunlardan 770 adeti geri toplanabilmifltir. Yöneltilen sorular›n 1 ve 5. sorular aras›
“Ortak Miras Ünitesi”, 6 ve 10. sorular aras› “‹nsan Haklar› Ünitesi”, 11 ve 14. soru-
lar aras› “Etik ve ‹nsan Haklar› Ünitesi ”, 15 ve 22. sorular aras› ise “Temel Haklar ve
Özgürlükler Ünitesi” amaçlar›na yöneliktir. Sorular›n ilgili oldu¤u kazan›m, do¤ru
cevaplar›n frekans› ve baflar› yüzde oranlar› flöyledir :
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Anket sorusunun ilgili oldu¤u kazan›m f %

1. ‹nsanl›¤›n ortak miras› ile ilgili temel kavramlar›n anlam bilgisi 676 88

2. ‹nsanl›¤›n ortak miras› ile ilgili temel ilkeler bilgisi 690 90

3. ‹nsanl›¤›n ortak miras› ile ilgili temel ilkeleri aç›klayabilme           698 91

4. ‹nsanl›¤›n ortak miras› ile ilgili temel ilkelerin belirgin özelliklerini
kestirebilme 352 46

5. ‹nsanl›¤›n ortak miras› olan eserleri koruman›n önemini takdir edifl   658 85

6. ‹nsan haklar› ile ilgili temel kavramlar›n anlam bilgisi 703 92

7. ‹nsan haklar› ile ilgili temel olgular bilgisi 616 80

8. ‹nsan haklar› ile ilgili temel ilkeler bilgisi 471 61



Tablodan da anlafl›laca¤› üzere, çal›flma grubundaki ö¤rencilerin 7. s›n›fta al-
m›fl olduklar› vatandafll›k ve insan haklar› e¤itimi dersinin özel amaçlar›n› önemli
oranda (% 74) kazand›klar› tespit edilmifltir. Fakat, Avrupa Birli¤i aday üyeli¤i süre-
cinde olan ülkemizde güncel olaylara karfl› ö¤renciyi haz›rlayan bir dersin baflar› se-
viyesinin %100’lere yak›n olmas› beklenmektedir.  Özellikle 4 ve 21. sorular›n düflük
bir yüzdeyle cevaplanm›fl olmas› bu süreçte ne kadar zorlanabilece¤imizi göstermesi
aç›s›ndan dikkat çekicidir.

Ankette yer alan 1. soru “ortak miras”, 6. soru “insan haklar›” ve 11. soru “ah-
lak”, 15. soru ise “temel haklar” kavramlar›na yönelik biliflsel davran›fl ölçmeyi amaç-
layan sorulard›r. 11. soruda verilen cevaplardan “ahlak” kavram›n›n yeterince kazan-
d›r›lamad›¤› anlafl›lmaktad›r. Di¤er bir biliflsel amaca yönelik olan 15. soruda “temel
haklardan olmayan›n iflaretlenmesi” istenmifltir. Ancak ö¤rencilerin yar›ya yak›n› bu
soruya yanl›fl cevap vermifltir.

Anket sorular› d›fl›nda vatandafll›k ve insan haklar› e¤itimi dersinin ö¤rencile-
rin ilgi, istek ve ihtiyaçlar›n› ne derecede karfl›lamakta oldu¤una dair yöneltilen ifa-
deye 770 ö¤rencinin 287’si (% 37) görüfl belirtmifltir. Belirtilen görüfllerden baz›lar›
flunlard›r (Ö¤renci yaz›lar› dil ve anlat›m bozukluklar›na dokunulmadan aynen al›n-
m›flt›r):

“Vatandafll›k dersini ben üç y›ld›r görüyorum bu dersi görmeden önce benim
insan haklar› aras›nda bir hakk›m varm›fl bunu ö¤rendim ve benim iflime yarad› hak-
lar›m› savunuyorum ve baflkalar›n›nkine sayg› duyuyorum. Keflke haftada matema-
tik gibi dört saat olsa.”

“Bize insanlar› uyarmay› onlar› dövmemeyi anlatm›flt›r. Asl›nda biz fliddet
yanl›s›y›z.”
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9. ‹nsan haklar› ile ilgili temel ilkeleri aç›klamayabilme 546 71

10. ‹nsan haklar› ile ilgili ilkeleri yeni durumlarda kullanabilme 619 80

11. Etik ve insan haklar› ile ilgili temel kavramlar›n anlam bilgisi 429 56

12. Etik ve insan haklar› ile ilgili temel özellikler bilgisi 649 84

13. Etik ve insan haklar› ile ilgili temel ilkeler bilgisi 544 71

14. ‹nsan haklar›n› koruma ve savunmaya istekli olufl 657 85

15. Temel haklar ve özgürlükler ile ilgili temel kavramlar›n anlam bilgisi 565 73

16. Temel haklar ve özgürlükler ile ilgili temel s›n›flamalar bilgisi 431 56

17. Temel haklar ve özgürlükler ile ilgili temel ilkeleri aç›klayabilme   567 74

18. Temel haklar ve özgürlükler ile ilgili temel ilkelerin belirgin 
özelliklerini kestirebilme 538 70

19. Temel haklar ve özgürlükler ile ilgili temel ilkeleri yeni durumlarda 
kullanabilme 628 82

20.  Temel haklar ve özgürlükleri korumaya istekli olufl 662 86

21. ‹nsan haklar›n›n ifllevsellefltirilmesinde devletin görevlerinin fark›nda olufl 297 39

22. Atatürk’ün insan hak ve özgürlüklerine önem verdi¤ini kavrayabilme 587 76



“‹nsan haklar›yla ilgili VCD izleyerek baz› fleyleri canl› olarak görebiliriz. Ge-
nellikle dersten memnunum.”

“Bu derste çok s›k›l›yorum konular biraz daha e¤lenceli olabilir ve bazen ol-
dukça d›flar›da ifllenebilir.”

“‹nsanlar haklar›n› bilmezlerse, kullanamaz. Vatandafll›k ve ‹nsan Haklar› E¤i-
timi dersi haklar›m›z› bilmemize yard›mc› oluyor. Bizde haklar›m›z konusunda nere-
de ne yapaca¤›m›z› biliyoruz.”

“Vatandafll›k ve ‹nsan Haklar› E¤itimi sayesinde ben ve di¤er arkadafllar›n
herkesin insan haklar›na sahip oldu¤unu ve bu kiflilerin haklar›n›n korunmas› gerek-
ti¤ini anlad›k. Her insan›n eflit haklarda oldu¤unu anlad›k. Ve her insan›n kendi ora-
n›nda özür oldu¤unu anlad›k.”

“Bence Vatandafll›k dersi çok önemli bir ders baz› derslerin süresi azalt›larak
veya seçmeli hale getirilerek örne¤in (müzik, ifl teknik gibi) vatandafll›¤›n süresi uza-
t›labilir.”

“Bence ‹nsan Haklar› E¤itimi dersi bütün derslerden önemli bir dersdir de de-
nilebilir. Çünkü; insan kendini daha iyi tan›yor. Ve kendine ve karfl›s›ndaki kifliye kar-
fl› sorumluluk duymaktad›r. Onun için, çok önemli bir derstir.”

“Benim ihtiyac›m› bir nebze karfl›l›yor. Çünkü bu olaylar› herkes yaflayamaz,
bu olaylar› video ile canland›rma yap›lmal›.”

“Vatandafll›k dersi çok yararl› olmaktad›r. Çünkü bizi hayata haz›rlamaktad›r.
Buna göre, devlet yönetimi çok kar›fl›k bir konu oldu¤undan dolay› kald›r›lmas›n› arz
eylerim.”

“Bence vatandafll›k dersinde sadece insan haklar› ifllenmeli önemli olan da o “

“Bize haklar ve özgürlük hakk›nda bilgi vermifltir. Bize devletle demokrasiyle
ilgili bilgiler ö¤retilmeli. Bize genifl bilgi verilmelidir. diyorum”

“Vatandafll›k ve insan haklar› dersinde insan haklar› hakk›nda bilgi al›yoruz.
Vatandafll›k hak ve sorumluluklar› ö¤retir. ‹ste¤imiz de bunlar›n uygulanmas›d›r.”

“Vatandafll›k dersiyle iyi vatandafl olmay› ve insan haklar›n› ö¤rendim. Bu ba-
k›mdan iyi bir ders. Vatandafll›k dersiyle çok az ö¤rencinin çevresine karfl› daha bi-
linçli ve sorumlu oldu¤unu düflünüyorum. Çünkü ö¤renciler bu dersi daha çok bir
ezber dersi olarak görüyorlar. Bu nedenle uygulay›c› ve örneklendirici olmal›d›r. Böy-
le olursa daha ak›lda kal›c› ve benimsetici olur.”

“Vatandafll›k ve ‹nsan Haklar› E¤itimi çok sevdi¤im bir ders. Bence bu derse
daha çok önem verilmeli önemsenmeli. Okulda da bu kurallara hiç uyulmad›¤›n› dü-
flünüyorum. Biz bütün gün bu dersi ifllesek de hiçbir fley de¤iflmez.”

“Bence biraz yeterli. Yeterli olmayan k›sm› biraz az. O k›sm› sadece vatandafl-
l›k dersi için bir insan haklar› olan bir kitap yay›mlay›p bu kitab› ö¤rencilere ücretsiz
verilmelidir.”

“Vatandafll›k dersi sayesinde ne tür haklara sahip oldu¤umuzu ö¤rendim.
Böylece toplum içinde de bize karfl› davran›fllar›n ne derecede beni ezip ezmedi¤ini
anl›yorum. Nas›l davranman›n gerekti¤ini biliyorum.”
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“Vatandafll›k ve ‹nsan Haklar› E¤itimi dersimiz 40dakikad›r. Bu süre bence ye-
tersizdir. Bu ders 80 dak olmal›d›r ve konular daha rahat ifllenmelidir. Ayr›ca kitap da
konular› çok kar›fl›k anlat›yor. Daha sade bir dilde olsa daha iyi anlar›z. Ayr›ca böyle
bir anket yap›p görüfllerimizi alman›z bence çok güzel bifley! Teflekkürler”

“Vatandafll›k dersinin bütün s›n›flarda uygulanmas› gerekti¤ini düflünüyo-
rum.”

“Vatandafll›k ad› alt›nda gördü¤ümüz derste vatandafl olma bilincini ö¤reni-
yoruz. Fakat uygulam›yoruz. Bu konuda e¤itim sisteminin de¤il bireyin(ö¤renci)ken-
di eksiklerini gidermelidir diye düflünüyorum. Bunun için ilk önce birey haklar›n› ve
özgürlüklerini tan›mal›d›r. Derslerde ise ö¤retmen yard›m›yla bir münazara havas›n-
da dersler geçmeli gerekti¤i kanaatindeyim.”

“Bence Vatandafll›k ve ‹nsan Haklar› E¤itimi dersi gezerek , görerek yap›lma-
l›.”

“Bu dersle herhangi bir insan haklar› ihlali oldu¤unda nereye baflvuraca¤›m›
bilmek istiyorum. Ve ayr›ca derslerin biraz daha somut olmas›n› istiyorum.”

“Vatandafll›k ve ‹nsan Haklar› E¤itimi dersi 40 dk soyut geçiyor. Önümüzde-
ki kitaplardan çal›fl›p anlat›yoruz. Fakat somut hiçbir fley yok. E¤er uygulamal› olur-
sa daha anlafl›l›r olaca¤›na inan›yorum.”

“Bizim haklar›m›z oldu¤unu bilmemiz yetmiyor. Çünkü baflkalar› bunu uygu-
lam›yor, haklar›m›za sayg› göstermiyor.”

“Biz ne kadar bu haklar› ö¤rensek de baflkalar› haklar›m›za sayg›l› olmay›nca
bu derse ilgimiz fazla kalm›yor. Bence her yafltan insanlar e¤itilmeli ki bu dersin bir
yarar› olsun.”

“Bence Vatandafll›k dersinde güncel olaylardan konuflsak daha iyi olur. Ayr›-
ca insan haklar› ve etik de¤erlerinde kalkmas›n› istiyorum.”

“Bu ders çal›fl›rken beni çok s›k›yor. Konular çok kar›fl›k bir flekilde ifllenmifl.
Bafll›klar bile kafa kar›flt›rmaya yetiyor. Bu haliyle bu dersin bana çok fley kazand›rd›-
¤›n› düflünmüyorum. Daha ilgi çekici olmas›n› ve konular› daha anlafl›l›r ele almas›-
n› isterdim.”

“Ders, çeflitli gezilerle yerinde ö¤renilebilir. Konular ezbere de¤il de mant›¤a
uygun yap›labilir. Ders biraz daha e¤lenceli hale getirilebilirler.”

“Bu dersin güncel olaylarla çok ilgili oldu¤unu düflünüyorum. Bu yüzden s›-
k›c› olan bu dersi zevkli hale getirmeliyiz.”

“Vatandafll›k dersinde hiç duymad›¤›m›z baz› haklar› ö¤rendik. Ancak Vatan-
dafll›k dersine daha çok önem verilmeli. Bu e¤itim ö¤rencilerle s›n›rl› kalmamal›, di-
¤er ö¤retmenlere ve velilere de verilmelidir.”

“‹nsan haklar› dersini hayat›m›zda ö¤reniyoruz ne önemi var bu konunun”

“Yeterince karfl›lamaktad›r. Ama daha iyi de olabilirdi. Bazen haklar›m›z› na-
s›l koruyaca¤›m›z› bilemiyor, daha iyi bir e¤itim istiyoruz.”

“‹nsan haklar›n›n yaln›zca söz ile ifade edilmemesini okulda ö¤retmenler ve
görevliler taraf›ndan uygulanmas›n› da istiyorum.”
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“Tam olarak karfl›lanamamaktad›r. Sadece ders anlat›lmaktad›r. Bunun d›fl›n-
da ekstra bir fley yok. “

“Bu ders ne kadar verilirse verilsin yine de ö¤renciler takm›yor bile. Ben bun-
dan flikayetçiyim.”

“Savaflta ölen çocuklar›n da yaflama haklar› olsayd›. Kimsenin devletlerin so-
runlar› yüzünden ölmesini istemiyorum.”

“Hiçbir görüfl ve iste¤im yok. Sanki olsa yap›lacak m›?”

“Tam olarak karfl›layamamaktad›r. Derslerimizde haklar›m›z› kullanmay› uy-
gulamal› olarak ö¤rensek daha iyi olurdu.”

“Bence süre yetersiz. Verilen ders süresi boyunca bu konular›n yetifltirilmesi
çok zor. Ayr›ca bu süreye dersi yetifltirmek için ço¤u konuyu tart›flmadan geçiyoruz.“

“Ders saati yeterli de¤il. Kitab›m›zda konular› kar›fl›k ve uzun anlatt›¤› için
anlafl›lam›yor. Bize böyle bir anket uygulad›¤›n›z ve sorunlar›m›z› dile getirmemizi
sa¤lad›¤›n›z için teflekkür ederim.”

“Bence yeterli ama hocalar daha ilgili olmal›.”

“Hiçbir gere¤i yoktur. Biz bu bilgiyi zaten bunlar› haberlerden yeterince ö¤re-
niyoruz. Boflu bofluna kafam›z yoruluyor. Yaz›l›s›na çal›flmak da ayr› bir dert.”

“Bence Vatandafll›k ve ‹nsan Haklar› E¤itimi dersi bana fazla bir fley vermiyor.
Kitapta yazanlar›n d›fl›nda görsel ve bilimsel ö¤retiler istiyorum.”

“Kavramlar karmafl›k bir dille anlat›l›yor. Bu kavramlar› ak›lda tutmakta zor-
luk çekiyoruz. Ders daha yal›n olmal›d›r.”

ÖÖ¤¤rreennccii  ggöörrüüflfllleerrii  ssoonnuuççllaarr››::

Ankete kat›lan toplam 770 ö¤renciden 292’ si ( % 38 ) bu bölümde görüfllerini
belirtmifltir. Ancak ö¤rencilerin yaln›zca % 38 ‘inin görüfl bildirmifl olmas› düflündü-
rücü flekilde azd›r.

• Görüfl bildiren ö¤rencilerden 133’ü (% 45,5) dersten memnun oldu¤unu,

• 69 ‘u (%23,5) dersi ile ilgili çeflitli ilgi ve istekleri oldu¤unu, 

• 45’i (%15,5) ders süresinin yetersiz oldu¤unu ve sürenin art›r›lmas› gerekti-
¤ini,

• 22’si (% 7,5) vatandafll›k ve insan haklar› e¤itimi dersinin olmas›ndan mem-
nun olmad›¤›n›, dersin zor oldu¤unu ve sevmedi¤ini,

• 14’ü ( % 5 ) ders kitab›n›n yetersiz oldu¤unu,

• 9’u ( % 3) dersi çok sevdi¤ini belirten görüfller yazm›fllard›r.

Görüfl bildiren ö¤rencilerden % 7,5‘inin dersin varl›¤›ndan memnun olmama-
s› daha çok ö¤retmenlerin ders iflleme yöntemlerinden kaynaklanmaktad›r. Ayr›ca,
program harici ders kitab› ve di¤er unsurlarla ilgili istek ve görüflleri olan % 28,5‘lik
bir oran›n olmas› da dikkat çekicidir. Ö¤rencilerin bu dersle ilgili de¤iflik fikirleri ol-
du¤u, yaln›zca program de¤il, ders saati, ders kitab›, ö¤retim yöntem ve teknikleri gi-
bi konularda da istekleri oldu¤u tespit edilmifltir.

u SSüülleeyymmaann YYii¤¤iittttiirr
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ÖÖnneerriilleerr

Ö¤renci isteklerine göre 7. s›n›f vatandafll›k ve insan haklar› e¤itimi ders prog-
ram› ile ilgili olarak flu çal›flmalar›n yap›lmas› uygun olacakt›r:

• Ders kitaplar› de¤ifltirilerek konu anlat›m›ndan ziyade karikatür, olay yaz›-
lar›, hikâyeler, gazete haberleri vb. fleklinde düzenlenmelidir.

• ‹nsan haklar› ile ilgili konulara ö¤retim sürecinde daha fazla zaman ayr›lma-
l›.

• Ders kitaplar› d›fl›nda televizyon programlar› haz›rlanarak, konferanslar
düzenlenerek vatandafll›k ve insan haklar› e¤itimi toplumda yayg›nlaflt›r›l-
mal›d›r.

• Devlet kurulufllar› d›fl›nda, sivil toplum kurulufllar›n›n da bu konuda aktif
rol almalar› sa¤lanmal›d›r.

• Vatandafll›k ve insan haklar› e¤itimi dersinin iflleniflinde konu ile ilgili di¤er
kurulufllar›n ( Sa¤l›k, Emniyet, Askerî, Adlî vb. ) okul ile birlikte çal›flmas›
gerekti¤i konusunda karar al›nmal› ve uygulatt›r›lmal›d›r. Böylece ö¤renci-
ler ders konular›na daha ilgili hale gelecek ve önceden yaflanabilecek olay-
lar› ö¤reneceklerdir.

• Ders program›nda yer alan baz› konular›n oran› artt›r›lmal›d›r ( temel hak-
lar ve özgürlükler gibi). 
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STUDENTS OPINIONS ABOUT THE REAL‹ZAT‹ON 
LEVEL OF “CITIZENSHIP AND HUMAN RIGHTS 

EDUCATION” LESSON IN 7th CLASS OF 
PRIMARY SCHOOLS

Süleyman Y‹⁄‹TT‹R*

AAbbssttrraacctt

The research shows that the students of the 7th classes were achieved
the aim of this lesson. Besides this it is understood that the students mostly want
increase in the hours  of the lesson or to pay more attention  to certain topics and
to erase some topics from the curriculum. 

KKeeyy  WWoorrddss:: Human rights, citizenship, human rights and citizenship
education

u SSüülleeyymmaann YYii¤¤iittttiirr
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TAfiIMALI VE NORMAL E⁄‹T‹M KAPSAMINDAK‹
Ö⁄RENC‹LER‹N BESLENME DURUMLARININ

DE⁄ERLEND‹R‹LMES‹

Melek YAMAN*
Nurcan YABANCI**

Ayfle fi‹MfiEK***
Döndü KILIÇ***

ÖÖzzeett
Bu çal›flma ilkö¤retim okullar›nda okuyan tafl›mal› ve normal

e¤itim kapsam›ndaki ö¤rencilerin beslenme durumlar›n› de¤erlendir-
mek amac›yla yürütülmüfltür. Antalya-Serik ile Sivas-Gemerek ilçele-
rindeki ilkö¤retim okullar›nda tafl›mal› ve normal e¤itim gören 9-17
yafl aras› toplam 500 ö¤renci ile yüz yüze görüflerek anket uygulanm›fl,
bir günlük besin tüketimi yap›lm›fl, vücut a¤›rl›¤› ve boy uzunlu¤u öl-
çülmüfltür. 

Tafl›mal› e¤itimdeki ö¤rencilerin tamam› köyde, di¤er ö¤renci-
lerin %80.0’i kasabada yaflamaktad›r. Çocuklar›n yar›s›ndan fazlas›n›n
anne ve babalar› ilkokul mezunudur. Normal e¤itimdeki ö¤rencilerin
%60.4’ ü, tafl›mal› e¤itimdekilerin de %47.6’s›n›n Beden Kitle ‹nteks’i
18.5 kg/m2’nin alt›ndad›r. Tafl›mal› ve normal e¤itimde her gün düzen-
li kahvalt› yapan ö¤rencilerin s›kl›¤› s›ras›yla %62.8 ve %69.6’d›r.  Tafl›-
mal› e¤itimde her gün ayn› besinler ç›kt›¤› için, ö¤rencilerin %64.8’i bu
tür besinlerden memnun olmad›klar›n› belirtmifllerdir. Normal e¤itim-
deki ö¤rencilerde genelde (%92.0) eve giderek yemek yemektedirler.
Tafl›mal› e¤itimdeki ö¤rencilerin %24.4’ü,  normal e¤itimdeki ö¤renci-
lerin de %18.8’i ders aralar›nda ac›kt›klar›n› ve bisküvi, kek, börek, ku-
ru ekmek yediklerini söylemifllerdir.

Gerek tafl›mal›, gerekse normal e¤itim alan ö¤rencilerin bir gün-
lük besin tüketimlerine göre enerji ve besin ö¤eleri al›mlar› genelde ye-
tersizdir. Tafl›mal› e¤itimde çocuklara ö¤len kumanya verilmesine ra¤-
men çocuklar›n %60.0’› proteini, %67.6’s› demiri yetersiz almaktad›rlar.
Okul ça¤› çocuklar›n›n beslenmesi gün geçtikçe önem kazanmakta ve
buna iliflkin çal›flmalar devam etmektedir. Tafl›mal› e¤itim alan ö¤renci-
lere çocuklar›n enerji ve besin ö¤eleri gereksinimlerine uygun olarak bes-
lenme uzmanlar› taraf›ndan haz›rlanan besinlerin verilmesi ve bunlar›n
yenilebilmesi için de uygun mekanlar›n haz›rlanmas› gerekmektedir.

AAnnaahhttaarr  SSöözzccüükklleerr:: Okul ça¤›, beslenme durumu, tafl›mal› e¤i-
tim, okul sa¤l›¤›

* Yrd. Doç. Dr.; Gazi Üniversitesi, Mesleki E¤itim Fakültesi, G›da ve Beslenme E¤itimi ABD
** Arfl. Gör. Dr.; Gazi Üniversitesi, Mesleki E¤itim Fakültesi, G›da ve Beslenme E¤itimi ABD
*** Aile Ekonomisi ve Beslenme E¤itimi Ö¤retmeni



GGiirriiflfl

Çocuklar›n belli bir ça¤da (7-14 yafl), belli bir sürede, belirli bir e¤itim
almas›n› öngören zorunlu e¤itim, sekiz y›ll›k “ilkö¤retim okullar›”nda veril-
mektedir. Türkiye’de 1997 y›l›nda 4306 Say›l› Kanun ile sekiz y›ll›k kesintisiz
zorunlu ilkö¤retim uygulamas›na geçilmifltir. Köylerde yaflayan, zorunlu
e¤itim ça¤›ndaki çocuklar›n ilkö¤retimden yararlanabilmeleri için tafl›mal›
ve yat›l› ilkö¤retim uygulanmaktad›r.

Millî E¤itim Bakanl›¤› (MEB)’n›n Tafl›mal› ‹lkö¤retim Yönergesi’ne gö-
re; nüfusu az ve da¤›n›k yerleflim birimlerinde bulunan ve birlefltirilmifl s›n›f
uygulamas› yapan mecburi ö¤renim ça¤›ndaki ö¤rencilerin, merkezi yerler-
deki ilkö¤retim kurumlar›na günübirlik tafl›narak e¤itim ö¤retim verilmesi-
ni sa¤lamak amac›yla; MEB ‹lkö¤retim Genel Müdürlü¤ü’nce 1989-1990 ö¤-
retim y›l›ndan itibaren K›r›kkale ve Kocaeli’ de, deneme mahiyetinde pilot
uygulama olarak “Tafl›mal› ‹lkö¤retim Uygulamas›” bafllat›lm›flt›r. MEB, ar-
zulad›¤› verimi elde etmesi üzerine de 1990-1991 ö¤retim y›l›ndan itibaren fi-
ilen “Tafl›mal› ‹lkö¤retim Uygulamas›”na geçmifltir.

Türkiye Nüfus ve Sa¤l›k Araflt›rmas› 1993 verilerine göre nüfusun
%16.8’ini 6-12 yafl aras› çocuklar oluflturmaktad›r (Oktar, vd., 1999, 55). Bu
yafl grubu çocuklar h›zl› bir büyüme ve geliflme süreci içerisindedirler. Yeter-
li ve dengeli beslenme yaflam›n her döneminde önemli bir kavramd›r. Özel-
likle okul ça¤› çocuklar›n beslenmesi, büyüme, geliflme, sa¤l›k ve okul bafla-
r›s› ile yak›ndan iliflkili iken, bu dönemde kazan›lan do¤ru beslenme al›flkan-
l›klar› tüm yaflam› etkilemektedir.

Yar›n›n büyükleri olan çocuklar›m›z›n büyüme ve geliflmesi toplumun
beslenme ve sa¤l›¤›n›n göstergesi olarak kabul edilmektedir. Çocukluk dö-
neminde yetersiz ve dengesiz beslenme, obezite, kalp damar hastal›klar›, di-
abet gibi birçok kronik hastal›¤a zemin haz›rlayarak yaflam süresini ve kali-
tesini azaltmakta, ayr›ca enerji ve besin ö¤elerinin yetersiz al›nmas› malnut-
risyon, anemi, guatr gibi çeflitli sa¤l›k sorunlar›na zemin haz›rlamaktad›r
(Yabanc›, 2004).

Okul ça¤›ndaki çocuklar›n beslenme durumu ile ilgili çeflitli çal›flmalar
yap›lmas›na karfl›n, tafl›mal› e¤itimdeki ö¤rencilerin enerji ve besin ö¤eleri
al›mlar›n› gösteren bir çal›flmaya rastlan›lmam›flt›r. Bu nedenle çal›flma önem
kazanmaktad›r. Bu çal›flmada, tafl›mal› ve normal e¤itim gören ilkö¤retim
ö¤rencilerinin beslenme al›flkanl›klar› enerji ve besin ö¤eleri al›mlar› karfl›-
laflt›r›larak de¤erlendirilmifltir. 

AArraaflfltt››rrmmaa  YYöönntteemmii

Araflt›rma, Ekim-Aral›k 2003 tarihleri aras›nda, Antalya-Serik ve Si-
vas-Gemerek ilçelerinde, normal ve tafl›mal› e¤itim veren iki ilkö¤retim oku-
lunda yürütülmüfltür. Tafl›mal› (n:250) ve normal e¤itim gören (n:250) top-
lam 500 ö¤renci gelifligüzel örnekleme yöntemi ile seçilmifl, ö¤renciler ile yüz
yüze görüflülerek bir anket formu uygulanm›flt›r. Uygulanan anket formun-
da çocuk ve aileleri ile ilgili genel bilgiler, beslenme al›flkanl›klar› ile ilgili so-
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rular ve 24 saatlik hat›rlatma yöntemi yer almaktad›r. Çocuklar›n vücut a¤›r-
l›¤› ve boy uzunlu¤u ölçümleri tekni¤ine uygun al›narak araflt›rmac›lar tara-
f›ndan yap›lm›fl, beden kitle indeksi (BKI) [Vücut a¤›rl›¤› (kg)/boy uzunlu-
¤u (m)2] (Baysal, 1999a) hesaplanarak, elde edilen sonuçlar Amerika Ulusal
Sa¤l›k ve Beslenme Araflt›rmas› (National Health and Nutrition Examination
Survey=NHANES) persentil de¤erleri ile karfl›laflt›r›lm›flt›r (Pekcan, 1992).
Beden kitle indeksi ≥95. persentil obez, ≥85 - <95. persentiller aras› hafif flifl-
man (kilolu, toplu), ≥15-<85. persentiller aras› normal, <5. persentil zay›f ka-
bul edilmifltir (Wang, 2001). Çocuklar›n beslenme durumlar›n›n de¤erlendi-
rilmesinde, bir günlük besin tüketimi yap›lm›fl, hafta içi bir gün boyunca ço-
cuklar›n yedikleri ve içtikleri besinleri kaydetmeleri istenmifltir. Daha sonra
toplanan besin tüketim formlar›nda besinlerin enerji, protein, kalsiyum, de-
mir, vitamin B2 ve vitamin C de¤erleri hesaplanarak toplanm›fl, her çocu¤un
enerji ve besin ö¤eleri al›mlar› bulunmufltur. Bu al›m düzeylerinin, gereksi-
nimi karfl›lama oranlar› ±%33 olanlar yeterli, %67’ den az olanlar yetersiz,
%133’ den fazla olanlarda fazla al›m düzeyi olarak gösterilmifltir. Gereksinim
düzeyleri Recommended Dietary Intake (RDA)’dan  al›nm›flt›r (Anon, 1989).

BBuullgguullaarr  vvee  TTaarrtt››flflmmaa

Tafl›mal› ve normal e¤itim alan ö¤rencilere ait genel bilgiler Çizelge
1’de verilmifltir. Buna göre araflt›rmaya kat›lan tafl›mal› ve normal e¤itimde-
ki ö¤rencilerin s›ras›yla %46.8 ve %60.4’ ü erkek, %53.2 ve %39.6’ s› k›zd›r.
Ö¤rencilerin ço¤unlu¤u 12-14 yafl aras›ndad›r. Tafl›mal› e¤itim gören ö¤ren-
cilerin tamam› köylerde, normal e¤itim gören ö¤rencilerin %80.0’i ise kasa-
balarda yaflamaktad›r.

ÇÇiizzeellggee  11..  ÖÖ¤¤rreenncciilleerree  AAiitt  GGeenneell  BBiillggiilleerriinn  DDaa¤¤››ll››mm››

TTaaflfl››mmaall››  ((nn::225500)) NNoorrmmaall  ((nn::225500)) TTooppllaamm  ((nn::550000))
SSaayy›› %% SSaayy›› %% SSaayy›› %%

CCiinnssiiyyeett
Erkek 117 46.8 151 60.4 268 53.6
K›z 133 53.2 99 39.6 232 46.4
YYaaflfl  ((yy››ll))
9-11 7 2.8 19 7.6 46 9.2
12-14 192 76.8 212 84.8 404 80.8
15-17 51 20.4 19 7.6 70 14.0
YYeerrlleeflfliimm  yyeerrii
Kasaba - - 200 80.0 200 40.0
Köy 250 100.0 50 20.0 250 50.0
AAiilleeddeekkii  bbiirreeyy  ssaayy››ss››
1-3 kifli 13 5.2 11 4.4 14 2.8
4-6 kifli 184 73.6 204 81.6 388 77.6
7-10 kifli 51 20.4 33 13.2 84 16.8
11 ve üzeri kifli 2 0.8 2 0.8 4 0.8

TTaaflfl››mmaall››  vvee  NNoorrmmaall EE¤¤iittiimm  KKaappssaamm››nnddaakkii  ÖÖ¤¤rreenncciilleerriinn  BBeesslleennmmee  DDuurruummllaarr››nn››nn  ...... u
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Çocuklar›n anne ve babalar›n›n ö¤renim durumlar›na bak›ld›¤›nda,
anne babalar›n ço¤unun ilkokul mezunu oldu¤u, tafl›mal› e¤itimdeki çocuk-
lar›n annelerinin %23.2’sinin, normal e¤itimdeki çocuklar›n annelerinin de
%9.2’sinin okuma yazma bilmedikleri saptanm›flt›r. Meslek durumlar› ince-
lendi¤inde; her iki gruptaki ö¤rencilerin annelerinin büyük k›sm›n›n çal›fl-
mad›¤›, çal›flanlar›n ise çiftçilik yapt›klar› görülmektedir. Tafl›mal› e¤itimde-
ki ö¤rencilerin %27.2’sinin, normal e¤itimdeki ö¤rencilerin de %24.0’›n›n ba-
balar›n›n serbest meslek sahibi olduklar› tespit edilmifltir (Çizelge 2).

ÇÇiizzeellggee  22..  ÇÇooccuukkllaarr››nn  AAnnnnee  vvee  BBaabbaallaarr››nn››nn  ÖÖ¤¤rreettiimm  vvee  MMeesslleekk  DDuurruumm--
llaarr››nn››nn  DDaa¤¤››ll››mmllaarr››

TTaaflfl››mmaall››  ((nn::225500)) NNoorrmmaall    ((nn::225500))  
AAnnnnee BBaabbaa AAnnnnee BBaabbaa

SSaayy›› %% SSaayy›› %% SSaayy›› %% SSaayy›› %%

ÖÖ¤¤rreenniimm  dduurruummuu
Okur-yazar de¤il 58 23.2 14 5.6 23 9.2 3 1.2
Okur-yazar  17 6.8 15 6.0 19 7.6 13 5.2
ilkokul mezunu 156 62.4 170 68.0 159 63.6 138 55.2
Ortaokul mezunu 12 4.8 30 12.0 35 14.0 42 16.8
Lise mezunu 7 2.8 20 8.0 11 4.4 41 16.4
Yüksekokul mezunu - - 1 0.4 3 1.2 13 5.2
MMeesslleekk  dduurruummuu
Çal›flm›yor 174 69.6 32 12.8 195 78.0 12 4.8
Memur 3 1.2 8 3.2 2 0.8 38 15.2
‹flçi 6 2.4 45 18.0 3 1.2 46 18.4
Çiftçi 64 25.6 97 38.8 34 13.6 89 35.6
Serbest meslek 3 1.2 68 27.2 16 6.4 60 24.0
Emekli - - - - - - 5 2.0

Çocuklar›n BKI de¤erleri hesaplanm›fl, bu de¤erlerin standarda göre
da¤›l›mlar› Çizelge 3’te verilmifltir.

ÇÇiizzeellggee  33..  ÇÇooccuukkllaarr››nn  BBKKII  DDee¤¤eerrlleerriinniinn  SSttaannddaarrddaa  GGöörree  DDaa¤¤››ll››mmllaarr››  

TTaaflfl››mmaall››  ((nn::225500)) NNoorrmmaall  ((nn::225500)) TTooppllaamm  ((nn::550000))
BBKK‹‹  ((ppeerrsseennttiill)) SSaayy›› %% SSaayy›› %% SSaayy›› %%

<<55    25 10.0 40 16.0 65 13.0
≥≥55..  --  <<1155..  94 37.6 111 44.4 205 41.0
≥≥1155--<<8855..  125 50.0 92 36.8 217 43.4
≥≥8855  --  <<9955..  4 1.6 6 2.4 10 2.0
≥≥9955.. 2 0.8 1 0.4 3 0.6

Tafl›mal› e¤itim gören ö¤rencilerin yar›s› (%50.0), normal e¤itim gören
ö¤rencilerin ise ancak %36.8’i normal kilodad›r. Tafl›mal› e¤itim gören ö¤ren-
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cilerin %10.0’ unun zay›f oldu¤u saptanm›fl, normal e¤itim gören ö¤renciler-
de bu s›kl›¤›n %16.0 oldu¤u tespit edilmifltir. 

Tafl›mal› ve normal e¤itimdeki ö¤rencilerin ço¤unlu¤u günde 3 ö¤ün
yemek yemektedirler. Ö¤ün atlama durumlar›na bak›ld›¤›nda; tafl›mal› e¤i-
timdeki ö¤rencilerin (%35.2), normal e¤itimdeki ö¤rencilere (%22.8) k›yasla
daha fazla ö¤ün atlad›klar› görülmektedir. ‹fltahs›zl›k nedeniyle ö¤ün atla-
yanlar›n s›kl›¤› tafl›mal› e¤itimde %58.4, normal e¤itimde %57.8’dir. Tafl›ma-
l› e¤itimdeki ö¤rencilerin %17.3’ünün servise geç kalmamak için ö¤ün atla-
d›klar›n› saptanm›flt›r. Tafl›mal› e¤itimdeki ö¤rencilerin %75.2’si, normal e¤i-
timdeki ö¤rencilerin de %77.2’si sabah derslerine bazen geç kald›klar›n› be-
lirtmifllerdir. Antalya’da tafl›mal› e¤itim gören ö¤renciler sabah ortalama ola-
rak 20 dakikalar›n›, Sivas’taki ö¤renciler ise ortalama olarak 35 dakikalar›n›
yolda geçirmektedirler  (Çizelge 4).

ÇÇiizzeellggee  44..  ÇÇooccuukkllaarr››nn  ÖÖ¤¤üünn  SSaayy››ss››,,  ÖÖ¤¤üünn  AAttllaammaa  DDuurruummuu  vvee  KKaahhvvaall--
tt››  yyaappmmaa  AAll››flflkkaannll››kkllaarr››nn››nn  DDaa¤¤››ll››mmllaarr››  

TTaaflfl››mmaall››  ((nn::225500)) NNoorrmmaall  ((nn::225500)) TTooppllaamm  ((nn::550000))
SSaayy›› %% SSaayy›› %% SSaayy›› %%

ÖÖ¤¤üünn  ssaayy››ss››
Bir 3 1.2 - - - -
‹ki 24 9.6 17 6.8 41 8.2
Üç 192 76.8 184 73.6 376 75.2
Dört 31 12.4 49 19.6 80 16.0
ÖÖ¤¤üünn  aattllaammaa  dduurruummuu
Evet 88 35.2 57 22.8 145 29.0
Bazen 97 38.8 97 38.8 194 38.8
Hay›r 65 26.0 96 38.4 161 32.2
ÖÖ¤¤üünn  aattllaammaa  nneeddeennii
‹fltahs›zl›k 108 58.4 89 57.8 197 39.4
Servise geç kalma 32 17.3 - - - -
Yemekleri be¤enmeme 16 8.6 16 10.4 32 6.4
Ekonomik yetersizlik 9 4.9 8 5.2 17 3.4
Önemsememe 12 6.5 20 13.0 32 6.4
Zay›flama ‹ste¤i 8 4.3 21 13.6 29 5.8
SSaabbaahh  kkaahhvvaalltt››  yyaappmmaa  dduurruummllaarr››
Evet 157 62.8 174 69.6 331 66.2
Bazen 39 15.6 25 10.0 64 12.8
Hay›r 54 21.6 51 20.4 105 21.0
SSaabbaahh  ddeerrsslleerriinnee  ggeeçç  kkaallmmaa  dduurruummllaarr››
Evet 8 3.2 9 3.6 17 3.4
Bazen 188 75.2 193 77.2 381 76.2
Hay›r 54 21.6 48 19.2 102 20.4

Yaflar vd. (1999, 21), 10-12 yafl aras› devlete ait ve özel okullarda e¤i-
tim gören çocuklar›n günlük tükettikleri ö¤ün say›s›, ö¤ün geçifltirme ve ge-
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çifltirdikleri ö¤ünler aras›nda anlaml› farkl›l›klar saptam›fllard›r. Özel okul-
larda okuyan çocuklar›n ö¤ün say›lar›, resmi okulda okuyan çocuklara göre
fazla iken, devlet okullar›nda okuyan çocuklar›n ö¤ün geçifltirme al›flkanl›k-
lar› (%69.3), özel okullarda okuyan çocuklara göre (%84.7) daha düflüktür.
Bunun özel okullarda okuyan ö¤rencilerin ekonomik durumlar›n›n ve kan-
tin vb. olanaklar›n›n daha fazla olmas› nedeniyle çok abur cubur yemelerin-
den kaynakland›¤› söylenebilir.

Kahvalt› atlama nedenlerinin bafl›nda; sabah geç kalkma yüzünden
okula yetiflememe korkusuyla, zaman bulamama, yemek yeme iste¤i duy-
mama, ekonomik yetersizlik ve önemsememe gelmektedir. Sabah kahvalt›s›,
özellikle bu dönem gençlerde çok önemlidir. Tüm gece aç kalan kiflinin, kah-
valt› yapmay›nca kan flekeri düflmekte ve kifli güne halsiz ve isteksiz baflla-
maktad›r (Eser vd., 2000, 25).

Kahvalt› yapma ile biliflsel ifllev aras›ndaki ilintiler konusunda yap›lan
araflt›rmalar›n ço¤u, kahvalt› edenlerin an›msama performanslar›n›n daha
yüksek oldu¤unu bildirmektedir. Kahvalt› etmemenin biliflsel iflleve olum-
suz etkisi beslenme durumu iyi olmayan çocuklarda daha önemli bulunmufl-
tur (Baysal,1999b, 1).

ÇÇiizzeellggee  55..  TTaaflfl››mmaall››  EE¤¤iittiimm  GGöörreenn  ÖÖ¤¤rreenncciilleerriinn  ÖÖ¤¤llee  YYeemmeekklleerrii  ‹‹ççiinn  AAll--
dd››kkllaarr››    BBeesslleennmmee  YYaarrdd››mm››nnddaann  MMeemmnnuunn  OOllmmaa  DDuurruummllaarr››nn››nn  DDaa¤¤››ll››mm››  

TTaaflfl››mmaall››  EE¤¤iittiimm
AAnnttaallyyaa  ((nn::112255)) SSiivvaass  ((nn::112255)) TTooppllaamm  ((nn::225500))
SSaayy›› %% SSaayy›› %% SSaayy›› %%

MMeemmnnuunn  oollmmaa  dduurruummuu
Evet 31 24.8 19 15.2 50 20.0
Hay›r 73 58.4 89 71.2 162 64.8
Fikrim yok 21 16.8 17 13.6 38 15.2
MMeemmnnuunn  oollmmaammaa  nneeddeennii ((nn::7733)) ((nn::8899)) ((nn::116622))
Doyurucu de¤il 17 23.3 22 24.7 39 24.1
Sevmedi¤im yiyecekler ç›k›yor 29 39.7 32 35.9 61 37.7
Sürekli ayn› yiyecekler ç›k›yor 58 79.5 54 60.7 112 69.1

Antalya’daki ö¤rencilerin %58.4’ü, Sivas’taki ö¤rencilerin de %71.2’si
ö¤le yemekleri için verilen beslenme yard›m›ndan memnun olmad›klar›n›
belirtmifllerdir. Antalya’daki ö¤rencilerin %79.5’i ve Sivas’taki ö¤rencilerin
%60.7’sinin sürekli ayn› yiyecekler ç›kt›¤› için yiyeceklerden memnun olma-
d›klar› saptanm›flt›r. Bu yiyeceklerin genellikle 1 kutu süt ve ekmek aras›na
konulan baz› besinlerden olufltu¤u görülmüfltür (Çizelge 5). 

Genel olarak tafl›mal› e¤itim veren ilkö¤retim okullar›nda yemekhane-
lerin bulunmay›fl›ndan dolay›, ö¤rencilere s›kl›kla kahvalt›l›k yiyeceklerin
verilmesi, ö¤rencilerde yeme¤e karfl› ilgisizlik yaratmakta, verilen kumanya-
lar›n yenilmeyerek çöpe at›lmas› yayg›n olarak gözlenmektedir. Normal e¤i-
tim gören ö¤rencilerin ö¤le yemeklerine iliflkin bilgilerin da¤›l›m› Çizelge
6’da verilmifltir. 
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ÇÇiizzeellggee  66..  NNoorrmmaall  EE¤¤iittiimmddeekkii  ÖÖ¤¤rreenncciilleerriinn  ÖÖ¤¤llee  YYeemmeekklleerriinnee  ‹‹lliiflflkkiinn
BBiillggiilleerriinn  DDaa¤¤››ll››mm››

NNoorrmmaall  EE¤¤iittiimm
AAnnttaallyyaa  ((nn::112255)) SSiivvaass  ((nn::112255)) TTooppllaamm  ((nn::225500))
SSaayy›› %% SSaayy›› %% SSaayy›› %%

ÖÖ¤¤llee  yyeemmee¤¤ii  yyeenniilleenn  yyeerrlleerr
Ö¤le yeme¤i yemiyorum - - 10 8.0 10 4.0
Eve gidip evde yiyorum 119 95.2 111 88.8 230 92.0
Yan›mda getirip okulda yiyorum 6 4.8 4 3.2 10 4.0
ÖÖ¤¤llee  yyeemmee¤¤ii  yyeemmeemmee  nneeddeennlleerrii        ((nn::1100))
Evin uzak olmas› - - 6 60.0 6 60.0
Kilo almama iste¤i - - 3 30.0 3 30.0
Maddi durum yetersizli¤i - - 1 10.0 1 10.0

Normal e¤itim gören ö¤rencilerin %92.0’›n›n ö¤le yeme¤ini evde ye-
dikleri, %4.0’›n›n da yanlar›nda getirip okulda yedikleri tespit edilmifltir. Si-
vas’taki ö¤rencilerin %8.0’›n›n ise ö¤le yeme¤inde hiçbir fley yemedikleri
saptanm›flt›r. Ö¤le yeme¤i yemedi¤ini belirten ö¤rencilerin %60.0’› evinin
uzak olmas›ndan, %10.0’› maddi durum yetersizli¤inden ö¤le yeme¤i yeme-
di¤ini belirtmifltir.  Bu dönemde fliflmanl›k ve zay›fl›k konusunda yanl›fl bil-
giler sonucu, yanl›fl uygulamalara geçilebilir (Baysal,1999a). Bu dönemde,
yap›lan bir araflt›rmada k›zlar›n %67’sinin, erkeklerin ise %42’sinin vücut öl-
çülerinden hoflnut olmad›¤› ortaya konulmufltur. Bu duygular, vücut ölçüle-
rini de¤ifltirme düflünceleri, onlar›n beslenmelerini ve g›da seçimlerini etki-
lemektedir (Arl› vd., 2002).

ÇÇiizzeellggee  77..  ÇÇooccuukkllaarr››nn  DDeerrss  AArraallaarr››nnddaa  AAcc››kkmmaa  DDuurruummllaarr››nn››nn  vvee  AAççll››kk--
llaarr››nn››  GGiiddeerrmmee  BBiiççiimmlleerriinniinn  DDaa¤¤››ll››mm››  

TTaaflfl››mmaall››  ((nn::225500)) NNoorrmmaall  ((nn::225500)) TTooppllaamm  ((nn::550000))
SSaayy›› %% SSaayy›› %% SSaayy›› %%

DDeerrss  aarraallaarr››nnddaa  aacc››kkmmaa  dduurruummllaarr››
Evet 61 24.4 46 18.4 107 21.4
Bazen 123 49.2 117 46.8 240 48,0
Hay›r 66 26.4 87 34.8 153 30.6

AAççll››kkllaarr››nn››  ggiiddeerrmmee  bbiiççiimmlleerrii      ((nn::118844)) ((nn::113333))
Evden getirme 22 12.0 15 11.3 37 7.4
Okul kantininden alma 110 59.8 92 69.2 202 40.4
Bir fley yememe 52 28.2 26 19.5 78 15.6

AAççll››kkllaarr››nn››  ggiiddeerrmmeekk  iiççiinn  yyeeddiikklleerrii    yyiiyyeecceekklleerr
((nn::113322))          ((nn::110077)) ((nn::223399))

Bisküvi 93 70.5 71 66.4 164 68.6
Kek 19 14.4 17 15.9 36 15.1
Börek 11 8.3 5 4.7 16 6.7
Ekmek aras› sandviç 5 3.8 10 9.3 15 6.3
Kuru ekmek 4 3.0 4 3.7 8 3.4
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Tafl›mal› e¤itimdeki ö¤rencilerin %24.4’ü, normal e¤itimdeki ö¤renci-
lerin %18.4’ü ders aralar›nda ac›kt›klar›n› belirtmifllerdir. Her iki gruptaki
ö¤rencilerin açl›klar›n› gidermek için okul kantininden yiyecek ald›¤›, bunun
yan› s›ra tafl›mal› e¤itimdeki ö¤rencilerin %28.2’sinin ve normal e¤itimdeki
ö¤rencilerin de %19.5’inin de ac›kmalar›na ra¤men bir fley yemedi¤i tespit
edilmifltir. Ders aralar›nda açl›klar›n› gidermek için okul kantininden yiye-
cek ald›¤›n› belirten ö¤rencilerin ço¤unlu¤u, bisküvi türü yiyecekler tüket-
mektedirler  (Çizelge 7).

ÇÇiizzeellggee  88..  ÇÇooccuukkllaarr››nn  EEnn  ÇÇookk  TTüükkeettttiikklleerrii  ‹‹ççeecceekklleerriinn  DDaa¤¤››ll››mm››  

EEnn  ççookk  ttüükkeettiilleenn  iiççeecceekklleerr TTaaflfl››mmaall››  ((nn::225500)) NNoorrmmaall  ((nn::225500)) TTooppllaamm  ((nn::550000))
SSaayy›› %% SSaayy›› %% SSaayy›› %%

Çay 97 38.8 70 28.0 167 33.4
Kola 66 26.4 106 42.4 172 34.4
Meyve suyu 51 20.4 42 16.8 93 18,6
Süt 28 11.2 28 11.2 56 11.2
Kahve 8 3.2 4 1.6 12 2.4

Çizelge 8’e bak›ld›¤›nda, tafl›mal› e¤itimdeki ö¤rencilerin %38.8’ inin
çay, normal e¤itimdeki ö¤rencilerin de %42.4’ ünün kola, her iki gruptan da
ö¤rencilerin sadece  %11.2’sinin süt tükettikleri tespit edilmifltir. 

Kemiklerimiz için en gerekli besin ö¤esi olan kalsiyumun yeterli mik-
tarlarda al›nmas› için, en iyi kalsiyum kayna¤› süt ve ürünleridir. Her yaflta
özellikle adolesan dönemde süt ve ürünleri tüketimine çok fazla önem gös-
termek gerekmektedir. Yap›lan çal›flmalarda adolesan döneminde kalsiyum
yönünden iyi beslenmenin genetik s›n›rlar› içinde kemik kütlesinin en üst
düzeyde ulaflmas›nda etkin oldu¤u bildirilmifltir (Sandler vd., 1990, 270;
Sentipal vd., 1992, 425;  Yabanc›, 1999).

Kafein, idrar kalsiyumunu artt›r›p, negatif bir kalsiyum dengesi olufl-
turmaktad›r.  Günlük 2-3 fincan ve daha çok koyu kahve ve çay içiminin, kal-
siyum al›m› günlük 800 mg’›n alt›nda oldu¤unda, önemli kemik kay›plar›na
neden olurken, kolan›n içerisinde bulunan fosforik asidin de kalsiyum emi-
limini olumsuz etkiledi¤i yap›lan çal›flmalarda gösterilmifltir (Rapuri vd.,
2001, 694;  Tucker, 2003, 2687).

Tafl›mal› e¤itimdeki  çocuklar›n ö¤le yemeklerini yedikleri yerlerin da-
¤›l›mlar› Çizelge 9’da verilmifltir. Antalya’daki ö¤rencilerin %84.0’›n›n ku-
manyalar›n› bahçede, Sivas’taki ö¤rencilerin %69.6’s›n›n ise kumanyalar›n›
s›n›fta yedikleri tespit edilmifltir. 
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ÇÇiizzeellggee  99..  TTaaflfl››mmaall››  EE¤¤iittiimmddeekkii  ÇÇooccuukkllaarr››nn  ÖÖ¤¤llee  YYeemmeekklleerriinnii  YYeeddiikklleerrii
YYeerrlleerriinn  DDaa¤¤››ll››mmllaarr››

TTaaflfl››mmaall››  EE¤¤iittiimm
AAnnttaallyyaa  ((nn::112255)) SSiivvaass  ((nn::112255)) TTooppllaamm  ((nn::225500))
SSaayy›› %% SSaayy›› %% SSaayy›› %%

S›n›fta 10 8.0 87 69.6 97 38.8
Kantinde 10 8.0 3 2.4 13 5.2
Bahçede 105 84.0 35 28.0 140 56.0

Genel sa¤l›k flikayetleri de¤erlendirildi¤inde, tafl›mal› e¤itimdeki ö¤-
rencilerin %38.8’i, normal e¤itimdeki ö¤rencilerin de %28.8’i kendilerinde bir
rahats›zl›k hissetmektedir. Kendilerinde bir rahats›zl›k hissetti¤ini belirten
tafl›mal› e¤itimdeki ö¤rencilerin %30.9’u bafl a¤r›s›, %17.8’i halsizlik ve
%11.6’s› bafl dönmesi ve bayg›nl›k hissederken, normal e¤itimdeki ö¤rencile-
rin ise %26.4’ü bafl a¤r›s› ve halsizlik, %17.5’i de bafl dönmesi hissettiklerini
bildirmifllerdir (Çizelge 10).

ÇÇiizzeellggee  1100..  ÇÇooccuukkllaarr››nn  KKeennddiilleerriinnddee  RRaahhaattss››zzll››kk  HHiisssseettmmee  DDuurruummllaarr››--
nnaa  GGöörree  DDaa¤¤››ll››mmllaarr››  

TTaaflfl››mmaall››  ((nn::225500)) NNoorrmmaall  ((nn::225500)) TTooppllaamm  ((nn::550000))
SSaayy›› %% SSaayy›› %% SSaayy›› %%

RRaahhaattss››zzll››kk  hhiisssseettmmee  dduurruummllaarr››
Evet 97 38.8 72 28.8 169 33.8
K›smen 49 19.6 76 30.4 125 25,0
Hay›r 104 41.6 102 40.8 206 41.2
RRaahhaattss››zzll››kk  ttüürrlleerrii (n:146) (n:148) (n:294)
Bafl a¤r›s› 45 30.9 39 26.4 84 28.6
Halsizlik 26 17.8 39 26.4 65 22.1
Bafl dönmesi 17 11.6 26 17.5 43 14.6
Bay›lma 17 11.6 3 2.0 20 6.8
Sinirlilik 16 11.0 23 15.5 39 13.3
Mide a¤r›s› 14 9.6 10 6.8 24 8.2
Mide bulant›s› 11 7.5 8 5.4 19 6.5

Genellikle yetersiz ve dengesiz beslenen çocuklarda okulda isteksizlik,
yorgunluk, halsizlik, bafl dönmesi, kendini derse verememe gibi olumsuz
durumlar görülebilmektedir. Çocuklar›n okul baflar›s› ve beslenme al›flkanl›-
¤›n›n paralellik gösterdi¤i belirtilmektedir (Yabanc›, 2004).
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ÇÇiizzeellggee  1111..  TTaaflfl››mmaall››  EE¤¤iittiimm  GGöörreenn  ÖÖ¤¤rreenncciilleerriinn  ÖÖ¤¤llee  YYeemmeekklleerrii  ‹‹ççiinn
AAlldd››kkllaarr››  KKuummaannyyaallaarr››nn  EEnneerrjjii  vvee  BBeessiinn  ÖÖ¤¤eelleerrii  DDee¤¤eerrlleerrii

EEnneerrjjii PPrrootteeiinn YYaa¤¤ KKaarrbboonnhhiiddrraatt KKaallssiiyyuumm DDeemmiirr RRiibbooffllaavviinn VViittaammiinn CC
((kkkkaall)) ((gg)) ((gg)) ((gg)) ((mmgg)) ((mmgg)) ((mmgg)) ((mmgg))

AAnnttaallyyaa 487 12.9 9.6 86 240 3.8 0.13 50

SSiivvaass 491 11.3 8.2 96 240 2.0 0.17 4

Tafl›mal› e¤itim için okula gelen ö¤rencilere devlet taraf›ndan verilen
beslenme yard›m› enerji ve besin ö¤eleri yönünden oldukça düflüktür (Çizel-
ge 11). Özellikle sabah kahvalt› yapmadan gelen ö¤renciler düflünülürse, bü-
yüme ve geliflme için çok önemli olan bu dönemde, ilkö¤retim ö¤rencilerinin
ne kadar yetersiz ve dengesiz beslendikleri ortaya ç›kmaktad›r. Okullarda
verilen kumanyalarda 1 su barda¤› süt bulunmas›, kalsiyum al›m›n› olumlu
yönde etkilemektedir. Okullarda okul sütü programlar› uygulanmal›d›r
(Arslan, 2001, 596).

ÇÇiizzeellggee  1122..  ÖÖ¤¤rreenncciilleerriinn  GGüünnllüükk  AAllmm››flfl  OOlldduukkllaarr››  EEnneerrjjii  vvee  BBeessiinn  ÖÖ¤¤ee--
lleerriinniinn  YYeetteerrlliilliikk  DDuurruummllaarr››nn››nn  DDaa¤¤››ll››mmllaarr››  ((nn::550000))

YYeetteerrssiizz YYeetteerrllii FFaazzllaa
SSaayy›› %% SSaayy›› %% SSaayy›› %%

EEnneerrjjii  TTaaflfl››mmaall›› 126 50.4 82 32.8 42 16.8
NNoorrmmaall 100 40.0 119 47.6 31 12.4
TTooppllaamm 226 45.2 201 40.2 73 14.6

λλ22==1122..1188,,  pp<<00..0011
PPrrootteeiinn TTaaflfl››mmaall›› 150 60.0 76 30.4 24 9.6

NNoorrmmaall 138 55.2 100 40.0 12 4.8
TTooppllaamm 288 57.6 176 35.2 36 7.2

λλ22==1100..5588,,  pp<<00..0011
KKaallssiiyyuumm TTaaflfl››mmaall›› 107 42.8 80 32.0 63 25.2

NNoorrmmaall 144 57.6 69 27.6 37 14.8
TTooppllaamm 251 50.2 149 29.8 100 20.0

λλ22==1133..7788,,  pp<<00..0011
DDeemmiirr TTaaflfl››mmaall›› 169 67.6 69 27.6 12 4.8

NNoorrmmaall 155 62.0 69 27.6 26 10.4
TTooppllaamm 324 64.8 138 27.6 38 7.6

λλ22==66..6622,,  pp<<00..0055
RRiibbooffllaavviinn TTaaflfl››mmaall›› 119 47.6 110 44.0 21 8.4

NNoorrmmaall 128 51.2 71 28.4 51 20.4
TTooppllaamm 247 49.4 181 36.2 72 14.4

λλ22==2244..3333,,  pp<<00..000011
VViittaammiinn  CC TTaaflfl››mmaall›› 125 50.0 107 42.8 18 7.2

NNoorrmmaall 101 40.4 94 37.6 55 22.0
TTooppllaamm 226 45.2 201 40.2 73 14.6

λλ22==2288..7788,,  pp<<00..000011
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Kalsiyum ve vitamin B2 (riboflavin) haricinde enerji, protein, demir ve
C vitamini al›mlar› yetersizli¤i tafl›mal› e¤itimdeki ö¤rencilerde, normal e¤i-
timdekilere göre daha fazlad›r. Bu  tafl›mal› e¤itimde verilen kumanyalarda
1 kutu (200 ml) süt olmas›ndan kaynaklanmaktad›r. Kumanyalarda verilen
bu sütler nedeniyle, kalsiyum ve riboflavin yetersizli¤i s›ras›yla tafl›mal› e¤i-
timdeki ö¤rencilerde %42.8 ve %47.6; normal e¤itimdeki ö¤rencilerde ise
%57.6 ve %51.2’ dir. Gerek tafl›mal›, gerekse normal e¤itimdeki ö¤rencilere
okul sütü programlar›n›n uygulanmas› yeterli ve dengeli beslenme için bü-
yük önem tafl›maktad›r. Protein ve C vitaminini yeterli alan ö¤rencilerin s›k-
l›¤› tafl›mal› e¤itimde %30.4, %42.8; normal e¤itimdeki ö¤rencilerde de %40.0
ve %37.6’ d›r.  Hem tafl›mal›, hem de normal e¤itim alan ö¤rencilerde enerji
ve besin ö¤esi yetersizlikleri yayg›nd›r, yetersizlikler tafl›mal› e¤itim alan ö¤-
rencilerde daha fazla olup farkl›l›klar istatistiksel olarak anlaml› bulunmufl-
tur (Çizelge 12).

Ulusal Okul Ö¤le Yeme¤i program›na dahil edilen 312 dördüncü s›n›f
ö¤rencisi ile, okulda kantinde veya alakart restorantta yemek yiyen 282 be-
flinci s›n›f ö¤rencisinin, sebze ve meyve tüketimleri karfl›laflt›r›lm›flt›r. Dör-
düncü s›n›f ö¤rencilerinin, beflinci s›n›flara göre daha fazla, sebze, meyve ve
meyve suyu tüketti¤i saptanm›flt›r. En fazla lise mezunu olan anne ve baba-
lar›n çocuklar›, en az üniversite mezunu olan anne babalar›n çocuklar›na gö-
re daha fazla ve düzenli sebze tüketmektedirler (Cullen vd., 2000, 1482).
Okullarda yemekhane veya kantinlerde tüketilen sebze, meyve miktar› çok
azd›r. Bu nedenle okullarda yemekhane ve kantinlerde sebze/meyveli me-
nüler artt›r›lmal› ve çocuklara bu besinlerin sa¤l›kl› olduklar› için tüketilme-
leri gerekti¤i, bunun yan›nda da temel besinler  ö¤retilmelidir.

Eser vd. (2000,25), 13-15 yafl erkeklerin günlük enerji, protein, karbon-
hidrat ve ya¤ al›mlar›n› s›ras›yla 3123.9±605.2 kkal, 97.8±17.8 g, 500.6±97.3 g,
95.7±29.6 g,  k›zlarda ise 2559.3±463.7 kkal, 70.6±13.6 g, 380.6±79.2 g,
85.2±19.6 g olarak tespit etmifllerdir. 

Rocandio vd. (2001, 1651), 11 yafl çocuklarda vitamin B1, B12, folat, kal-
siyum, demir, al›mlar›n› s›ras›yla 1.9±1.4 mg, 4.9±11.9 mcg,  230.1±560.2 mcg,
858.6±368.1 mg ve 12.6±4.7 mg olarak bulmufllard›r.  Taflç› vd. (1987, 139) ise,
okula devam eden 12, 13 ve 14 yafl çocuklar›n s›ras›yla günlük protein al›m-
lar›n› 71.9±19.2 g, 72.1±15.4 g, 73.5±21.6 g, kalsiyum al›mlar›n› 698±245 mg,
664±154 mg, 699±223 mg, demir al›mlar›n› 12.7±4.5 mg, 12.6±3.8 mg,
12.6±4.4 mg, vitamin B2 1.90±2.86 mg, 1.01±0.26 mg, 1.10±0.45 mg olarak sap-
tam›fllard›r. 

Hindistan’ da 13-15 yafl çocuklar›n vitamin A, demir, riboflavin ve kal-
siyum al›mlar› RDA’ da verilen gereksinimlerin s›ras›yla %43, %48, %53 ve
%69’ unu karfl›lamaktad›r. Bu yafl grubu çocuklar önerilen enerji miktar›n›n
ortalama %87’ sini tükettikleri diyetle alabilmektedirler (Narasinga, 2002,
118).

Devlete ait ve özel okullarda okuyan 10-12 yafl çocuklarda beslenme
durumlar› de¤erlendirilmifl. Devlet okullar›nda okuyan çocuklarda enerji ve
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besin ö¤eleri yetersizli¤i özel okullarda okuyan çocuklara göre yüksek bulu-
nurken, vitamin B2 d›fl›ndaki tüm besin ö¤elerinin özel okullarda okuyan ço-
cuklarda, devlet okullar›nda okuyanlara göre fazla al›nd›¤› belirlenmifltir.
Buna göre, enerji, protein, kalsiyum, demir, B2 ile C vitaminleri al›mlar› ye-
tersiz olan çocuklar›n s›kl›¤› s›ras›yla devlet okullar›nda %22.7, %8.7, %34.7,
%38.7, %63.3, %23.3; özel okullarda da %2.0, %0.7, %18.7, %8.7, %27.3,
%16.7’tür. Özel okullarda ö¤le yeme¤i verilmesi çocuklar›n yeterli ve denge-
li beslenmesine büyük katk› sa¤lam›flt›r. Okul çocuklar› kalsiyum ve demiri
yetersiz al›nmaktad›r (Yaflar vd.,1999, 21).

K›z adölesanlarda yetersiz demir ve folat al›m› anemi ve nöral tüp de-
fektleri için önemli risk faktörleridir. Bu besin ö¤elerinin suplament olarak
kullan›m› ve besin zenginlefltirilmesi önerilmektedir. Bu de¤erlendirmeye
göre, beslenme ile ilgili kronik hastal›klar›n artmas›nda beslenme al›flkanl›k-
lar›n›n de¤ifltirilmesi etkilidir. Kronik hastal›klar›n önlenmesinde ve yaflam
kalitesinin artmas›nda yeterli ve dengeli beslenmeye önem verilmelidir (Ca-
vadini vd.,  2000, 18).

SSoonnuuçç  vvee  ÖÖnneerriilleerr

Araflt›rma, Antalya-Serik ve Sivas-Gemerek ilçelerindeki ilkö¤retim
okullar›nda okuyan, tafl›mal› ve normal e¤itim gören toplam 500 ö¤renci
üzerinde yap›lm›flt›r. Sonuç olarak, tafl›mal› e¤itim gören ö¤rencilerin %10.0’
unun, normal e¤itim gören ö¤rencilerin ise %16.0’ s›n›n BK‹’ nin 5. persenti-
lin alt›nda, yani zay›f olduklar› saptanm›flt›r (Çizelge 3).

Her iki gruptaki ö¤rencilerin ço¤unlu¤unun günde 3 ö¤ün yemek ye-
dikleri, tafl›mal› e¤itimdeki ö¤rencilerin %35.2’sinin, normal e¤itimdeki ö¤-
rencilerin %22.8’inin ö¤ün atlad›klar› bulunmufltur. Ö¤renciler özellikle sa-
bah kahvalt›s›na gereken önemi vermemektedirler. Tafl›mal› e¤itimdeki ö¤-
rencilerin %21.6’s›, normal e¤itimdeki ö¤rencilerin ise %20.4’ü hiç kahvalt›
yapmadan okula geldiklerini belirtmifllerdir (Çizelge 4). Kahvalt›n›n günün
ilk ve en önemli ö¤ünü oldu¤u ve derslerdeki baflar›ya büyük oranda etki et-
ti¤i ö¤rencilere derslerde anlat›lmal›, veli toplant›lar›nda beslenme konusu
üzerinde önemle durulmas› gerekmektedir.

Tafl›mal› e¤itim gören ö¤renciler, süt, ekmek aras› peynir gibi sürekli
ayn› yiyeceklerin ç›kmas›ndan dolay› ö¤le yeme¤i için ald›klar› beslenme
yard›m›ndan memnun  olmad›klar›n› belirtmifllerdir (Çizelge 5). Bu ö¤renci-
lerin ortalama olarak 8 saat okulda kald›klar› düflünülürse ö¤le yeme¤i için
ald›klar› beslenme yard›m›n›n enerji de¤eri yaklafl›k olarak yeterli, ancak
özellikle protein, kalsiyum, demir, vitamin C de¤erleri oldukça düflüktür
(Çizelge 11). Bu konuya gerekli önem verilerek, yurt genelinde çal›flmalar
bafllat›lmal›, yemek mönüleri, bu konuda uzman kifliler taraf›ndan çocukla-
r›n besin gereksinmelerine göre planlanmal›, yiyeceklerin tüketilip tüketil-
medi¤i art›k miktarlar› izlenmeli ve bu art›klar› en aza indirmek için sevilen
yiyeceklerin sunulmas›na gayret edilerek, bu besinlerin de çocuklara yarar-
lar› ö¤retilmelidir. Kumanyalar›n› bahçede ve s›n›fta yiyen ö¤rencilere yöne-
lik uygun ortamlar›n haz›rlanmas›na da çal›fl›lmal›d›r. 
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Ö¤rencilerin ço¤unlu¤unun ders aralar›nda açl›klar›n› gidermek için
okul kantininden besin de¤eri düflük bisküvi türü yiyecekler ald›¤›, çay ve
kola gibi içeceklere a¤›rl›k verdi¤i görülmektedir. Okul yöneticileri taraf›n-
dan kantinler sürekli denetlenerek, besin de¤eri yüksek, doyurucu özelli¤i
olan besinlerin  sat›lmas› sa¤lanmal›d›r. Ö¤rencilerin bir günlük enerji ve be-
sin ö¤eleri tüketimine bak›ld›¤›nda, protein, demir, kalsiyum, enerji ve ribof-
lavin yönünden yetersiz beslendikleri görülmüfltür. Yetersiz beslenme tafl›-
mal› e¤itimde, normal e¤itimdeki ö¤rencilere göre daha önemli bir sorun
olup, bu farkl›l›k istatistiksel olarak anlaml› bulunmufltur (Çizelge 12). Tafl›-
mal› e¤itimde verilen kumanyalarda 1 kutu süt bulunmas›, ö¤rencilerde kal-
siyumun yetersiz al›m›n› azaltmakta ve okullarda süt program› uygulanma-
s›n›n önemini göstermektedir. Çocuklara beslenmeyi önemli k›lan e¤itim
programlar› haz›rlanmal›, beslenme e¤itimi uygulamalar›nda kitle iletiflim
araçlar›ndan yararlan›lmal›d›r. Toplum sa¤l›¤› aç›s›ndan gerek aileler, gerek-
se okul idarelerinin çocuklar›n beslenmesi konusunda daha duyarl› olmalar›
gerekmektedir. 
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THE EVALUATION OF NUTRITION STATUS OF THE
STUDENTS HAVING STANDARD OR TRANSPORTED

EDUCATION
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AAbbssttrraacctt

This study was made in order to evaluate the nutritional status of the
students studying in primary and secondary schools and having either standart
or transported education (students transported from village to school). A poll
was taken interviewing face to face with 500 students who are 9-17 years olds
having standard or transported education in the towns of Serik in Antalya and
Gemerek in Sivas. The students are asked about their daily nourishment and
their weight and height were measured.

All of the students having transported education live in villages, where-
as the 80% of the students having a standards education live in small towns.
Half of the students’ parents are primary school graduates. The BMI of the
60.4% of the students having standard education and the 47.6% of the students
having standard education are below 18.5 kg/m2. In both education systems the
frequency of having a regular breakfast is 62.8% and 69.6%. Most of the students
(92.0%) having a standard education have lunch at their homes. The 24.4% of the
students having transported education and 18.8% of the students having stan-
dard education stated that they get hungry during the breaks and they eat some
biscuits, cake, pastry, and bread. 

The students’, studying in both education systems, energy and nutrient
consuming are inadequate compared to their daily nourishment consuming.
Although food is given to the students studying in transported education, 60.0%
of these students take protein and 67.6% of them take iron in inadequate amo-
unts. The students having transported education should be given nourishment
suitable for their energy and nutrient needs and which is prepared by nutrition
experts. Also appropriate places should be built for preparing the food.

KKeeyy  WWoorrddss:: Childhood period, nutrition status, transported education,
school health
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ÖÖzzeett

Birçok ülkenin uygulamakta oldu¤u e¤itim sistemlerini sorgulad›¤› gü-
nümüzde, temel noktay›, kal›planm›fl bilgileri yineleyen geleneksel e¤itim sis-
temlerinin yerine, düflünen, yaratan, sorun çözen insanlara daha çok gereksinim
duyulmas› oluflturmaktad›r. Bu düflünceyi benimseyen toplumlar verileni al-
makla yetinmeyen, sorgulayan, bilgiyi transfer edebilen, çözüm üreten, yarat›c›,
kat›l›mc› ve paylafl›mc›, kendi bilgisini kendisi üretebilen bireyler yetifltirmek
için e¤itim sistemlerini gelifltirmektedir. Her geçen gün önemi daha çok vurgu-
lanan, mesleki e¤itimde de niteliksel geliflme çabalar› devam etmektedir. Temel
amac›, ifl hayat›n›n taleplerine uygun becerilere sahip teknik ifl gücünü yetifltir-
mek olan, mesleki e¤itimin istenilen niteli¤i yakalayabilmesinde, e¤itim prog-
ramlar›n›n uygulay›c›lar› olan ö¤retmenlerin önemli yeri vard›r. Ö¤retmenlerin
e¤itim programlar›n› uygularken seçtikleri ö¤retim strateji ve yöntemleri ö¤re-
timin niteli¤ini etkilemektedir.

Ankara’ da bulunan K›z Meslek Liseleri Tekstil Konfeksiyon bölümü
atölye ve meslek dersi ö¤retmenlerinin, ö¤retme sürecinde kulland›klar› ö¤re-
tim yöntemlerini belirlemek amac›yla yap›lan bu çal›flmada,  119 ö¤retmenin gö-
rüflleri al›nm›flt›r. Araflt›rma sonuçlar›na göre; ö¤retmenlerin büyük ço¤unlu¤u-
nun anlat›m, yaparak yaflayarak ö¤renme, gösterip yapma (demonstrasyon) ve
soru-cevap yöntemini a¤›rl›kl› olarak kulland›klar› görülmüfltür. Anlat›m, de-
monstrasyon ve yaparak yaflayarak ö¤renme yöntemlerinin kullan›m›n›n ö¤ret-
menlerin hizmet sürelerine göre önemli fakl›l›k göstermedi¤i, problem çözme
ve ödül yönteminin kullan›m›n›n ise hizmet süresi ile orant›l› olarak artt›¤› be-
lirlenmifltir.
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Bir toplumun ça¤›n h›zl› geliflmelerini ve teknolojik de¤iflimlerini yakalayabil-
mesi ve takip edebilmesi, o toplumun e¤itim kalitesi ve e¤itim düzeyi ile orant›l›d›r.
Ülkelerin kalk›nm›fll›k düzeyini belirlemede önemli ölçüt olan teknoloji, beraberinde
nitelikli insan gücünün de bulunmas› zorunlulu¤unu ortaya ç›karm›flt›r. Geliflmifl ül-
keler, teknolojiyi üretebilecek ve kullanabilecek gerekli insan gücünü istenen nitelik
ve nicelikte yetifltirebilmek için, meslek öncesi e¤itimin önemini kavrayarak, e¤itim
sistemlerini oluflturmaktad›r. Çünkü; mevcut mesleklerdeki nitelik ve niceli¤in de¤i-
flimine ayak uydurabilme, meslek öncesi e¤itimin önemini art›rm›flt›r. Bu nedenle,
kalk›nmay› hedefleyen toplumlarda, nitelikli insan gücünün yetifltirilmesinde, mesle-
ki ve teknik e¤itim önemli bir görev üstlenmektedir.

Mesleki e¤itimin temel amac›, ifl hayat›n›n talepleriyle uyumlu becerili ve tek-
nik iflgücünü yetifltirmektir. Mesleki e¤itim sürecinde ifl bir ö¤retim arac› olarak kul-
lan›larak, bireyin çok yönlü geliflmesi hedeflenir. ‹fl ö¤retim arac› olarak kullan›larak,
bireyde tasarlama, planlama, uygulama, analiz, problem çözme, de¤erlendirme, ekip
olarak çal›flma vb. gibi davran›fllar gelifltirilebilir. Bu davran›fllar, sadece mesleki gö-
revlerin gerçekleflmesi için de¤il, bireyin yaflad›¤› çevrede de baflar›l› olmas› için ge-
reklidir. Baflar›l› bir mesleki e¤itim için en kritik unsur meslek dersleri ö¤retmenleri-
dir (Sezgin, 2006, 6).

Nitelikli insan gücünün sa¤lanmas›nda, bireylerin kat›laca¤› e¤itim sürecinin
niteli¤i önemlidir. Mesleki e¤itimin bireylerin teknik becerilerini gelifltirecek flekilde ve-
rilmesi ile toplumsal kalk›nmaya katk› sa¤layacak ara insan gücü karfl›lanabilece¤i gi-
bi, bireylerin bir meslek edinmesi de sa¤lanabilecektir. Bu süreçte do¤ru ve uygun ö¤-
retim yöntemlerinin kullan›lmas› e¤itimin kalite parametrelerinden birini oluflturmakta-
d›r. E¤itim arac›l›¤›yla mesle¤ini en iyi flekilde uygulama ve ifl sahibi olma duygusu
insanlar›n sosyal yaflam›n› da olumlu derecede etkilemektedir. Bu nedenle mesleki ve
teknik e¤itim nitelikli insan gücü yetifltirmede aktif rol oynarken, insanlar›n ve top-
lumlar›n hayat›nda da önemli bir yer tutmaktad›r.

E¤itim sisteminin temel tafllar› olan ö¤renci, ö¤retmen ve e¤itim programlar›-
na gereken önemin verilmesiyle, ça¤›n gerektirdi¤i nitelikli insan gücü yetifltirilmesi
sa¤lanabilir. Teknolojinin geliflmesine ra¤men, e¤itimde ö¤retmenin temel rolü halen
devam etmekte ve daha da önem kazanmaktad›r. E¤itim sürecinde ö¤retmen, di¤er
ö¤elere anlam kazand›ran ve e¤itimin gerçekleflmesinde büyük etkisi olan ö¤edir
(Hac›o¤lu vd. 1997, 21).Ö¤retmen niteliklerinin e¤itim ve ö¤retimin kalitesinde olum-
lu yans›malar› vard›r.

Ça¤›n insan›n› yetifltirecek olan e¤itim kurumlar›, müfredat programlar›n›, ö¤-
renci yetifltirme programlar›n›, yöntem ve metotlar›n› ihtiyaca uygun olarak belirle-
mek zorundad›rlar. E¤itimde uygulanan ö¤retim yöntemleriyle, ö¤rencileri konuflan,
tart›flan ve kendine güveni olan insanlar olarak yetifltirmek gerekmektedir. Bunun
için e¤itimde en do¤ru ve uygun ö¤retim yöntemini uygulamak; çocuklar›n sorgula-
ma, neden-sonuç iliflkisi arama yetene¤inin geliflmesini sa¤layacak, çözüm üreten, ka-
t›l›mc› ve paylafl›mc› bireyler olarak yetiflmesine katk›da bulanacakt›r. Bu nedenle,
e¤itimin niteli¤inde ö¤retmenlerin önemli bir rolü vard›r. 

‹yi bir ö¤retmenin nitelikleri, olumlu kiflilik özellikleri, ö¤retim yöntemlerini
etkili kullanma, iyi bir s›n›f ortam› oluflturma, alan›nda yeterli olma, yerinde ve do¤-
ru kararlar verme olarak s›ralanmaktad›r (Aky›ld›z, 1996, 39–41).
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Nitelikli ö¤renme ortam›n›n gelifltirilmesi ve ö¤rencilere iyi ö¤renme al›flkan-
l›klar›n›n kazand›r›lmas› için ö¤retmenlere önemli görevler düflmektedir. Çünkü bil-
gi ve beceriler ö¤renme ortam›nda ö¤retmenin deste¤i ile kazan›l›r ve gelifltirilir. Bu
nedenle ö¤retmenlerin etkili ö¤renme yöntemlerini ö¤rencilerin e¤itim-ö¤retim orta-
m›ndaki farkl›l›klar›n› göz önüne alarak belirlemesi önemlidir.  Ö¤retmenin her ö¤-
rencinin ayr› bir kiflili¤i oldu¤unu ve bireysel farkl›l›klar› bulundu¤unu bilmesi gere-
kir (Küçükahmet, 2002, 27). Ö¤rencilerin biliflsel, duyuflsal ve psikomotor davran›fl
özelliklerini,  ö¤renme isteklerini, etkileflimlerini ve nas›l alg›lad›klar›n› belirleyerek
ö¤retim yöntemlerinin seçilmesi ve etkili kullan›lmas› beceri kazanma düzeylerinde
aktif rol oynayacakt›r. 

Ö¤rencilerin bilgi ve becerilerinin neler oldu¤unu tan›mlamak zor olmas›na
ra¤men ö¤retmen, onlar› di¤er insanlardan farkl› k›lan özelliklerini, neler yapabile-
ceklerini bilmeli ve nas›l etkili bir ö¤retim yapabilece¤ine karar vermelidir (Cooper,
1994).

Son y›llarda meslek dersleri ö¤retmen e¤itiminin niteliksel geliflmesine yöne-
lik çabalar› desteklemeyi amaçlayan MTEM “Mesleki ve Teknik E¤itimin Moderni-
zasyonu” projesi kapsam›nda, program tasar›m›n›n yan›nda, mesleki yeterlilikler ve
ö¤retme- ö¤renme stratejilerinin üzerinde a¤›rl›kla durulmas› konunun önemini vur-
gulamaktad›r.

ÖÖ¤¤rreettmmee  SSüürreecciinnddee  ÖÖ¤¤rreettiimm  YYöönntteemmlleerriinniinn  ÖÖnneemmii

E¤itim, sonuçlar› uzun y›llar sonra al›nan yüksek maliyetli bir yat›r›m olarak
yürütülen bir faaliyettir. Bireylerin davran›fllar›nda belirli amaçlar do¤rultusunda de-
¤iflim süreci olan e¤itimin, süreç boyutu çok önemlidir. Bu boyutta yo¤un program
gelifltirme faaliyetleri sonucunda haz›rlanan e¤itim programlar› ve bunlar› uygula-
may› üstlenmifl kurumlar olan okullar ve ö¤retmenler ilk akla gelmektedir. 

Morgan’a göre; bireyin yaflant›lar› sonucu davran›fl›nda meydana gelen nispe-
ten sürekli bir de¤ifliklik ö¤renme olarak nitelendirilir (K›l›ç, 2002, 143). Programl›
e¤itim sürecinde hedeflenen de¤iflim nicel ve nitel olarak belirlenmifl oldu¤undan,
“ö¤renme” do¤al ya da programl› e¤itim ortam›n›n izlenebilir görüntüsü olarak ifa-
de edilebilir. Ertürk (1982, 78, 83), bireyin yaflam› boyunca çevresi ile etkileflimde bu-
lunarak geçirdi¤i yaflant› ürünü ve kal›c› izli davran›fl de¤iflikliklerini ö¤renme, her-
hangi bir ö¤renmeyi k›lavuzlama ve sa¤lama faaliyetlerini de ö¤retme olarak tan›m-
lam›flt›r. 

Hedefleri belirlenen davran›fllar›n ö¤renciye kazand›r›lmas› için ö¤renme ya-
flant›s› oluflturma süreci olarak da tan›mlayabilece¤imiz ö¤retme süreci; ö¤retmen ta-
raf›ndan planl› ve kontrollü liderlik etkinliklerinin yan› s›ra, amaca ulaflmak için ö¤-
rencinin yapaca¤› etkinlikleri de kapsar. Ö¤renme ve ö¤retme ayn› sürecin iki farkl›
noktadan görünüflleridir. Bu sürece d›fltan bak›ld›¤›nda ö¤retme, davran›fl› de¤iflen
birey aç›s›ndan bak›ld›¤›nda ö¤renmedir. Bu nedenle bu süreç ö¤retme-ö¤renme sü-
reci veya k›saca ö¤retim olarak da adland›r›l›r (Öztürk, 2004, 5). Ö¤retmen ders ö¤re-
tim etkinliklerinin belirlenmesinden de¤erlendirilmesine kadar olan ö¤retim sürecine
yön verecek stratejisini belirlemelidir. Belirlenen strateji, dersin amaçlar›na ulaflmas›-
n› sa¤layacak; yöntem, teknik ve araç-gereçlerin belirlenmesine yön verecektir. 

Keefe (1987) ö¤renmeyi; özel bir ö¤renme ortam› içinde ö¤retmen ve ö¤renci
aras›nda belirli bir alandaki karfl›l›kl› etkileflimin ürünü olarak tan›mlar. Fidan ve Er-
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den (1993) ise; insanlar›n yaflamlar› boyunca karfl›laflt›klar› çeflitli durumlarla etkile-
flim sonucu kiflide oluflan kal›c› davran›fl de¤iflikliklerini ö¤renme olarak tan›mlam›fl-
lard›r.

Geleneksel ö¤retim yöntemleri ders anlatma ve problem çözme fleklinde or-
taya ç›kan ö¤retmen a¤›rl›kl› yöntemlerdir. Bu tip yöntemlerde dersin içeri¤i, kulla-
n›lan materyaller ve baflar›y› ölçme teknikleri ö¤retmen taraf›ndan belirlenmekte ve
dersler genellikle ö¤retmenin konuyu anlatmas› yoluyla ö¤rencilere iletilmektedir.
Buna göre, geleneksel yöntemlerde ö¤retim, bilginin ö¤retmenin notlar›ndan ö¤ren-
cilerin notlar›na fazla bir mant›ksal çaba sarfetmeden transfer olmas›d›r (Cottell ve
Millis, 1993). 

Ö¤renciye bilgileri haz›r kal›plar biçiminde veren klasik ö¤retim yöntemleri-
nin, uygulanmas› s›ras›nda, hangi bilgiyi niçin almak zorunda oldu¤unun bile fark›n-
da olamayan ö¤renciler, bilmedi¤i bu hedefler u¤runa derslerde ö¤retmenin -kimi za-
man neredeyse soru bile sormaks›z›n- anlatt›¤› bilgileri haf›zas›na kaydetmeye çal›fl-
maktad›r. Var olan bilginin ö¤renciye haz›r olarak “dayat›ld›¤›” ö¤retim yöntemleri-
nin, yarat›c›l›¤›, üretmeyi ve sorun çözmeyi ne derece gelifltirici oldu¤u konusunda
düflünmek gerekir. Ö¤rencinin edilgin oldu¤u bu ö¤retim yöntemlerinden vazgeçil-
mesindeki amaç, ö¤rencinin “ö¤renme” sürecine etkin olarak kat›lmas›n› sa¤lamak-
t›r. Ö¤renmeyi etkinlefltirmede ö¤retmenin yeri büyüktür. Ö¤renmeyi etkinlefltiren
ö¤retmen davran›fllar› ve kulland›¤› ö¤retim yöntemleridir.

Etkin ö¤renmenin çeflitli tan›mlar›na  ra¤men, flu ortak özellikleri göze çarp-
maktad›r (Bonwell  ve Eison, 1991, 3): 

• Ö¤renciler konuyu sadece dinlemekle kalmaz, gerçekten konuyla ilgilenir-
ler.

• Bilgiyi iletmekten çok ö¤rencilerin becerilerinin gelifltirilmesine önem veri-
lir.

• Ö¤renciler daha yüksek seviyeli düflünce yap›s›na sahiptir (analiz, sentez
ve de¤erlendirme).

• Ö¤renciler faaldirler (okuyarak, tart›flarak veya yazarak).

• Ö¤rencilerin kendi görüfl ve de¤erlerini araflt›rmas›na daha çok önem veri-
lir.

Ö¤renme sürecini didaktif-tümdengelimli bir süreç olarak de¤il, induktif-tü-
mevar›ml› olarak ele almak ö¤renilen kavramlar›n daha çok ak›lda tutulmas›n› ve uy-
gulanmas›n› sa¤lamaktad›r (Adler, 1999, 242). Ö¤rencinin ö¤renme iflinin tam merke-
zinde oldu¤u etkin ö¤renme yönteminde, gerçekten ö¤renme flans›na sahip olan ö¤-
renciyle bu flansa sahip olmayan ö¤renciyi birbirinden ay›rt etmek mümkündür. “Et-
kin” olma durumu, ö¤rencinin yapt›¤› iflin parças› olmas› ve ö¤renilmesi istenen he-
deflerin fark›na vararak ö¤renmeyi gerçeklefltirmek için çaba sarf etmesidir.  Bu çaba
da, uygulanan ö¤retim yöntemleri önemli yer tutmaktad›r. 

Bonwell ve Eison (1991, 33) aktif ö¤retim yöntemlerini destekleyen baz› stra-
tejiler de belirlemifllerdir. Bu stratejilerden baz›lar› afla¤›daki gibidir:

• Görsel iletiflim içeren materyaller (video, multi media, slaytlar gibi) kulla-
narak ders içeri¤inin ö¤renciye iletilmesi.
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• Ders esnas›nda ö¤rencileri yaz› yazmaya teflvik eden stratejilerin ders an-
latma ile birlikte kullan›lmas› (Not tutma, dersin özetini ç›kartma, çözülen
bir problem ile ilgili kompozisyon yazma gibi).

• Ders s›ras›nda veya laboratuvar ortam›nda bilgisayarl› ö¤retim verilmesi.

• Örnek olay çal›flmalar› kullan›larak, ö¤rencilerin problem çözmelerinin
sa¤lanmas›.

• Canland›rma, simulasyon ve oyunlardan kurulu ö¤retim stratejileri kulla-
n›lmas› ve 

• Birlikte-ö¤renme yöntemleri ile ö¤rencilerin grup çal›flmalar›na al›flt›r›lma-
s›.

Etkin bir ö¤retim için yöntem zenginli¤ine gitme art›k evrensel bir kural hali-
ne gelmifltir. Ö¤retmenin etkin bir ö¤retim için seçim yapabilece¤i yöntem say›s› s›-
n›rs›zd›r. Çünkü her ö¤retmen kendi yarat›c›l›¤›n› katarak yeni yöntemler gelifltirebil-
mektedir (Küçükahmet, 2002, 53).

Ö¤retmen ö¤retme yöntemini seçerken e¤itimin süresini ve fiziksel koflullar›
dikkate almal›d›r. Modern yöntemlerin geleneksel yöntemlere göre daha uzun süre
gerektirdi¤i bilinmektedir. Gözlem yöntemi uygulanan dersin süresi, anlatma yönte-
mi uygulan derse göre daha uzun olaca¤› gibi, bir grup çal›flmas› yap›lan s›n›fta da fi-
ziksel ortam›n grup çal›flmas›na göre düzenlenmesi gerekmektedir. Bunun yan›nda
seçilen yönteme ö¤retmenin istekli ve haz›rl›kl› olmas› gere¤i ö¤renme ç›kt›lar› aç›s›n-
dan önemlidir. Ö¤retmenin yönteme yatk›nl›¤›, ö¤rencilerin konuya ilgisini ve kat›l›-
m›n› sa¤lamak aç›s›ndan da önemlidir.

Ö¤retim yöntemlerinin belirlenmesinde s›n›fta bulunan ö¤renci say›s›n›n
önemli bir rolü vard›r. Ö¤renci say›s›n›n çoklu¤u tüm ö¤retim yöntemlerinin uygu-
lanmas› ve ö¤renme ç›kt›lar›nda engel oluflturdu¤u gibi, etkin ö¤renme sürecini de
olumsuz etkilemektedir. Kalabal›k bir s›n›fta uygulanan gösteri yönteminin etkinli¤i
ile daha küçük gruplarda uygulanan gösteri yönteminin etkinli¤inin ayn› olmayaca-
¤› kuflkusuzdur.

Uygulanacak ö¤retim metodunun aktar›lacak konuya uygun olmas› ö¤renme-
nin etkinli¤i aç›s›ndan önemlidir. Örne¤in; moda tarihi dersinde anlat›m yöntemi uy-
gun bir yöntem olarak görülebilir, fakat slayt veya powerpoint ile desteklenmifl anlat-
ma yönteminin ö¤rencilere daha kal›c› ö¤renme sa¤lad›¤› bilinmektedir. Müzelere ve-
ya belli periyotlarda düzenlenen tarihi giysilerin sunuldu¤u sergilere gitmek ise ö¤-
renmenin etkinli¤ini daha da art›r›rken, maliyet boyutunu ortaya ç›karmaktad›r. Bu-
nun için seçilen yöntemin ekonomikli¤i de dikkate al›nmal›d›r. Belirtilen tüm faktör-
lerin yan›nda, seçilen ö¤retim yönteminin dersin amaçlar›na uygun olmas› gerekir.
Örne¤in; Becerilerin gelifltirilmesini amaçlayan bir derste yaparak-yaflayarak ö¤ren-
me yöntemi, anlat›m yöntemine göre daha a¤›rl›kl› kullan›lmal›d›r.

Ö¤retmen ö¤retim yöntemini seçerken, program›n niteli¤i, kendi kiflili¤i, ö¤-
rencilerin tutumlar› s›n›f atmosferi gibi faktörleri de göz önünde bulundurabilir. Ö¤-
retmen bir yandan yöntemlerini seçerken etkilenece¤i faktörleri, di¤er yandan seçti¤i
yöntemlerin en iyi flekilde uygulanabilmesi için dikkat etmesi gereken noktalar› bile-
rek, dersini de¤iflik yöntemlerle ifllemelidir (Küçükahmet, 2002, 53).
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AAmmaaçç

Bu çal›flmada; K›z Meslek Liseleri, Tekstil Konfeksiyon bölümü meslek ve atöl-
ye derslerine giren ö¤retmenlerin, derslerinde uygulad›klar› ö¤retim yöntemlerini et-
kili olarak kullanma durumlar›n›n belirlenmesi ile dersin niteli¤ine uygun ö¤retim
yöntemlerini kullanman›n etkin ö¤renmedeki önemine dikkat çekmek ve bu konuda-
ki çal›flmalara katk›da bulunmak amaçlanm›flt›r. Ankara’da bulunan K›z Meslek Lise-
leri, Tekstil Konfeksiyon bölümü atölye ve meslek derlerine giren 119 ö¤retmenin,  en
yayg›n kullan›lan ö¤retim yöntemlerini kullanma durumlar›yla ilgili görüflleri al›n-
m›flt›r. Bu amaca ulaflmak için afla¤›daki sorulara yan›t aranm›flt›r.

- K›z meslek liseleri giyim teknolojisi bölümü,  alan dersi ö¤retmenleri ders-
lerinde ö¤retim yöntemlerini kullanma durumlar› ile ilgili görüflleri neler-
dir? 

- K›z meslek liseleri giyim teknolojisi bölümü alan dersi ö¤retmenlerinin,
mesleki k›demlerine göre ö¤retim yöntemlerini kullanma durumlar› de¤i-
fliklik göstermekte midir?

YYöönntteemm  vvee  AArraaflfltt››rrmmaa  GGrruubbuu

Araflt›rma betimsel bir çal›flmad›r. Araflt›rman›n evrenini Ankara’daki k›z
meslek liseleri tekstil konfeksiyon bölümündeki alan dersi ö¤retmenlerin olufltur-
maktad›r. Araflt›rman›n örneklemini Ankara’da bulunan K›z Meslek Liseleri, Tekstil
Konfeksiyon bölümü atölye ve meslek derlerine giren ö¤retmenler aras›ndan random
yöntemiyle seçilen 119 ö¤retmen oluflturmaktad›r. Örneklem grubunu oluflturan ö¤-
retmenlerin demografik özelliklerinden yafl ve hizmet süreleri Tablo1.ve Tablo 2. de
sunulmufltur.

Tablo1. Ö¤retmenlerin yafl da¤›l›m› Tablo 2. Ö¤retmenlerin hizmet süreleri da¤›l›m›

Araflt›rmada kullan›lan veriler araflt›rmac›lar taraf›ndan gelifltirilen ve iki bö-
lümden oluflan veri toplama arac› ile toplanm›flt›r. Veri toplama arac›n›n ilk bölümü
ö¤retmenlerin demografik özellikleri ile ilgili sorulardan oluflmaktad›r. ‹kinci bölüm-
de ise beflli likert tipi ölçek kullan›lm›flt›r. Ö¤retmenlere ö¤retim sürecinde kullan›lan
ö¤retim yöntemlerini ne kadar s›kl›kla kulland›klar› sorulmufl ve görüfllerini (1)hiçbir
zaman, (2)ara s›ra, (3)bazen, (4)s›k s›k, (5)her zaman olacak flekilde belirtmeleri isten-
mifltir. 

Toplanan veriler Sosyal Bilimler ‹statistik Paketi (SPSS 10.00 (Statistical Packa-
ge For Social Sciences))kullan›larak analiz edilmifltir. Ö¤retmenlerin ö¤retim yöntem-
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Yafl Say›

26-30 11

31-35 19

36-40 28

41-45 26

46-50 29

51-55 6

Toplam 119

Mesleki K›dem Say›

1-5 y›l 4

6-10 y›l 14

11-15 y›l 23

16-20 y›l 33

21-25 y›l 29

25 y›l ve üzeri 14

Toplam 119



lerini kullanma yüzdeleri ve hizmet sürelerine göre ö¤retim yöntemlerini kullanma
durumlar› ile ilgili görüflleri çapraz tablolarda (crosstabs) sunularak, yorumlanmaya
çal›fl›lm›flt›r. 

BBuullgguullaarr  vvee  YYoorruumm  

Bir ö¤retmenin s›n›fta kullanabilece¤i çok say›da ö¤retme teknikleri vard›r.
Bunlardan biri di¤erinden üstün olmad›¤› gibi, her durumda baflar›yla uygulanabile-
cek bir teknikten söz etmek de mümkün de¤ildir. Ö¤retmen mevcut yöntemler ara-
s›ndan kendi kiflili¤ine, ö¤rencilere, konu alan›na uygun yöntemleri seçmelidir (Bi-
len,1986, 5). Amaca ve konuya uygun ö¤retim yöntem ve tekniklerinin seçilmesi,
ö¤rencinin ilgisini ve etkin kat›l›m›n› art›r›r, ö¤renciyi güdüler ve s›n›f içi etkin-
likleri daha etkili ve anlaml› k›lar.

Ö¤renmelerin kal›c› olmas› için çok duyu organ›na hitap eden bir ortam›n dü-
zenlenmesi, bunun da çoklu ortamda sa¤lanabilece¤i gözlenmektedir. Görsel ve iflit-
sel araçlarla oluflturulacak ö¤renme ortam›n›n önceden iyi planlanm›fl olmas›, ö¤reti-
min daha etkili olmas›n› sa¤layacakt›r ( Demirel, 2003, 51).Araflt›rma kapsam›nda gö-
rüfllerine baflvurulan ö¤retmenlerin derslerinde ö¤retim yöntemlerini kullanma du-
rumlar›na iliflkin veriler Tablo 3’te sunulmufltur.

Tablo 3. Ö¤retmenlerin ö¤retim yöntemlerini kullanma durumu
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Say› % Say› % Say› % Say› % Say› % Say› %

Seçenekler

Ö¤retim

Yöntemi

Hiçbir
zaman Ara s›ra Bazen S›k s›k Her zaman Toplam X

Düz anlat›m

Tart›flma

Örnek olay

Dönüt

E¤itsel oyun

Pratik yapma

Gösterip yapma 

(demonstrasyon)

Problem çözme

Grup çal›flmas›

Bireysel çal›flma

‹pucu

Benzetiflim 

(simülasyon)

Gözlem

Araflt›rma yöntemi

Bulufl yöntemi

Pekifltireç

Ödül

Beyin f›rt›nas›

Soru-cevap

Rol apma

Yaparak ve yaflayarak

4

2

2

13

34

----

1

3

2

2

6

12

60

15

16

9

4

10

2

18

----

3,4

1,7

1,8

14,4

37,8

----

,9

2,9

1,8

1,8

6,2

13,6

65,9

14,2

17,4

9,2

3,8

10,3

1,8

18,8

-----

4

6

4

10

12

----

1

3

3

10

9

17

11

11

19

10

7

15

3

19

2

3,4

5,1

3,5

11,1

13,3

----

,9

2,9

2,6

8,8

9,3

19,3

12,1

10,4

20,7

10,2

6,7

15,5

2,7

19,8

1,8

25

24

26

20

28

14

5

28

35

16

34

21

8

28

26

15

37

29

11

26

8

21,6

20,3

23,0

22,2

31,1

12,3

4,3

26,9

30,7

14,2

35,1

23,9

8,8

26,4

28,3

15,3

35,6

29,9

9,8

27,1

7,1

45

57

43

29

7

37

16

37

36

42

25

25

8

38

23

31

34

26

44

16

20

38,8

48,3

38,1

32,2

7,8

32,5

13,8

35,6

31,6

37,2

25,8

28,4

8,8

35,8

25,0

31,6

32,7

26,8

39,3

16,7

17,9

38

29

38

18

9

63

93

33

38

43

23

13

4

14

8

33

22

17

52

17

82

32,8

24,6

33,6

20,0

10,0

55,3

80,2

31,7

33,3

38,1

23,7

14,8

4,4

13,2

8,7

33,7

21,2

17,5

46,4

17,7

73,2

116

118

113

90

90

114

116

104

114

113

97

88

91

106

92

98

104

97

112

96

112

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

3,94

3,89

3,98

3,32

2,39

4,43

4,72

4,26

3,92

4

3,52

3,11

1,74

3,24

2,87

3,66

3,61

3,26

3,79

2,95

4,63



Tablo 3. Aritmetik ortalamalara göre incelendi¤inde; görüfllerine baflvurulan
ö¤retmenler derslerinde (x = 4,72) demonstrasyon, (x = 4,63) yaparak yaflayarak ö¤-
renme, (x = 4,43) pratik yapma, (x = 4,26) problem çözme, (x = 4) bireysel çal›flma yön-
temlerini  “s›k s›k” kulland›klar›n› belirtmifllerdir. Uygulamalar›n sonucunda bir ürü-
nün ortaya ç›kt›¤› alan derslerinde, ö¤rencinin demonstrasyon yöntemi ile gördü¤ü-
nü, bireysel çal›flma yöntemi ile yaparak ö¤renmesi, pratik yapmas› ve farkl› uygula-
malarda bilgi ve becerilerini transfer edebilmesi hedeflendi¤inden, bu yöntemlerin
“s›k s›k” kullan›lmas› etkin ö¤renme aç›s›ndan olumlu bunmaktad›r.  Böylece ö¤ren-
cinin dikkati konu üzerine çekilerek, yanl›fl yaparak ö¤renme için harcanacak zaman
azalt›lm›fl, kelimelerin yetersiz oldu¤u anlam ve kavramlar aç›kl›¤a kavuflmufl, ifllem-
lerin gerçek oluflumunu görerek, duyarak ve yaparak ö¤renme olana¤›n›n sa¤lanm›fl
oldu¤u düflünülmektedir. Ö¤renmeyle kazan›lmas› istenen de¤erlerin kolay, unutul-
mamas›, tam ve kullan›labilir nitelik tafl›mas›, ö¤renenin kiflili¤inin bir parças›, özel-
li¤i haline gelmesi ile mümkündür. Böylesi bir ö¤renme sonucu da ö¤rencinin kendi
ö¤renme yaflant›s› içinde kazan›labilir. 

Ö¤rencinin ö¤renme yaflant›s›, gerçek yaflant› koflullar›na dönüflmedikçe bek-
lenen nitelikte bir ö¤renme gerçekleflemez. Gerçek, bilinçli ve plânl› bir yaflant›da
amaç vard›r. 0 amaç yönünde uygun araçlarla uygun etkinlikler yer al›r. Bu etkinlik-
ler ilgili kiflice içten bir yöneliflle severek, isteyerek yürütülür. Özellikle bilginin ya-
n›nda beceri de gerektiren giyim alan›nda, uygulama s›ras›nda karfl›lafl›lan sorunlar
için düflünür, birtak›m çözümler üretir ve kararlar verip, uygular. Uygulamalar›n›
elefltirir, yorumlar ve arkadafllar›n›n uygulamalar›yla karfl›laflt›r›r. Yeni bilgi, beceri,
görüfl ve davran›fllar kazan›r. Böylece kendi yaflant›s› içinde, yaparak kazand›¤› de-
¤erleri çok yönlü etkileflimlerle elde eder. Bu kazan›mlar kal›c› olur, kolay unutulmaz.
Bu bir etkin ö¤renme biçimidir (Çetin, 2001).    

Ö¤retmenler, örnek olay (x = 3,98), düz anlat›m (x = 3,94), grup çal›flmas› (x =
3,92), tart›flma (x = 3,89), soru-cevap (x =3,79), pekifltireç (x =3,66), ödül (x =3,61), ipu-
cu (x = 3,52), dönüt (x = 3,32), beyin f›rt›nas› (x = 3,26), araflt›rma (x = 3,24), simülas-
yon (x = 3,11) yöntemlerini “bazen”  kulland›klar›n› belirtmifltir. Ö¤rencileri düflün-
meye yönlendirme, güdüleme, sonuçlar›n nedenlerini aç›klama, kendilerini de¤erlen-
dirmeye cesaretlendirme ve ürün kalitesi aç›s›ndan, örnek olay, pekifltireç, dönüt,
ödül yöntemlerinin daha çok kullan›lmas› gerekti¤i düflünülmektedir. Özellikle baz›
uygulama tekniklerinin ö¤retilmesinde örnek olay ve pekifltireç yöntemlerinin etkili
oldu¤u bilindi¤i için, bu yöntemlerin daha a¤›rl›kl› kullan›lmas› gerekmektedir. Ayr›-
ca araflt›rma yönteminin kullan›lma oran›n›n daha üst düzeyde olmas›, yeni teknikler
uygulama -  gelifltirme aç›s›ndan önemlidir.

Ö¤rencilerin alan derslerinde, klasikleflmifl baz› tekniklerin yerine, daha k›sa
sürede ayn› sonuca ulaflacak, teknolojik geliflmelere dayal› yeni teknikler gelifltirilme-
si aç›s›ndan grup çal›flmas›, tart›flma, soru- cevap ve beyin f›rt›nas› yöntemlerinin kul-
lan›lma s›kl›¤›n›n önemli yeri vard›r. Demokratik bir yöntem olan tart›flma yöntemi;
ö¤rencilerin konuflma, soru sorma, cevaplama yeteneklerini gelifltirmesinin yan›nda,
ö¤rencelere birlikte çal›flma, iyi iliflkiler kurma, kendilerini disipline etme olana¤› sa¤-
lar. Sürekli yeniliklerin oldu¤u tekstil ve haz›r giyim alan›nda e¤itimde,  bu yöntem-
lerin yayg›n kullan›m› ö¤renme niteli¤ini art›racakt›r.   

Bireysel çal›flmadan çok, ekip çal›flmas›n›n yükselen de¤er oldu¤u günümüz-
de, grup çal›flmas› ö¤rencilere aktif olma, kendine güven, bilgileri paylaflma ve kol-
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lektif çal›flma becerilerini gelifltirme olana¤› sa¤lar. Özellikle teknik çal›flmalar›n a¤›r-
l›kl› oldu¤u tekstil konfeksiyon bölümü alan derslerinde grup çal›flmas› yönteminin
a¤›rl›kl› kullan›lmas› gerekmektedir. Örne¤in; bant sistemiyle ürün oluflturma süre-
cinde ürün kalitesi aç›s›ndan grup çal›flma yönteminin önemli rolü vard›r. Bireylerde-
ki de¤iflimler grup sayesinde daha kal›c› hâle gelir, ifl birlikli grup çal›flmalar›nda ö¤-
retim daha etkilidir, grup içinde baflkalar›ndan dönütler alma ö¤renme sürecinin et-
kisini olumlu yönde etkiler. Ayr›ca grup içindeki bak›fl aç›lar›, yaflant› ve alg›lar›n
farkl›l›¤› ö¤renmeyi zenginlefltirir.

Düflünme, alg›lama, araflt›rma, problem çözme yetene¤i ve kiflisel sorumluluk
duygusu geliflmifl, yeni fikirlere aç›k, demokratik tav›rlar gösterebilen ve beceri düze-
yi yüksek kifliler yetifltirmenin hedeflendi¤i bir e¤itim sürecinde, problem çözme yön-
teminin ö¤retmenler taraf›ndan “bazen” kullan›lmas›n›n, hedefe tam olarak ulaflma-
da yeterli olmad›¤›, daha s›k kullan›lmas›n›n gerekli oldu¤u düflünülmektedir. 

Ö¤retmenler taraf›ndan gözlem yönteminin (x = 1,74) “hiçbir zaman” kullan›l-
mamas›,  bulufl yönteminin ise (x = 2,87) “ara s›ra” kullan›lmas›, ö¤rencilerin alanla-
r›ndaki yenilikleri takip etmeleri, yeni teknikler gelifltirmeleri ve uygulamalar› aç›s›n-
dan eksiklik olarak görülmektedir. Bu eksikli¤in kullan›lan di¤er ö¤retim yöntemle-
rinin etkinli¤ini de olumsuz etkileyece¤i düflünülmektedir.

Etkili bir ö¤retmen bilgiyi sunup, becerilerin uygulanmas›n› gözlemenin yan›
s›ra içeri¤e dayal› bir tart›flma ortam› da oluflturmal›d›r. Bunu yapman›n yollar›ndan
biri de sorular oluflturmakt›r. Ö¤retmenler sorular› ö¤rencilerin süreçte ilerlemeleri,
içerik üzerinde düflünme, problem çözmede, karar almalar›na yard›m etmede ya da
daha üst düzey ö¤renme etkinliklerinde (analiz, sentez, de¤erlendirme) kullanmala-
r›na yönelik olarak düzenleyebilirler. Tart›flmalar k›saca cevaplar› gerektiren sorulara
yönelik ezber ifllemiyle s›n›rl› olmamal›d›r. Tersine, temel düflüncelerin gelifltirilebile-
ce¤i biçimde formüle edilmelidir. Ö¤rencilerin hemen hepsi tart›flmaya kat›larak içe-
rikle ilgili düflüncelerini oluflturup yeni sentezlere gidebilecekleri gibi sa¤l›kl› iletiflim
becerileri de gelifltirebilirler. Ö¤retmenler, süreçte, çocuksu düflünceler ve yanl›fl anla-
malar› giderip, ö¤retimsel hedeflerde yer alacak daha anlaml› ve geçerli düflünceleri
yerlefltirebilirler (Newmann, 1997, 201).   
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Tablo 4. Ö¤retmenlerin mesleki k›demleri ve ö¤retim yöntemlerini kullanma du-
rumlar›

Hizmet süreleri 5 y›l aral›kla gruplanan ( 1-5, 6-10, 11-15, 16-20, 21-25, 25y›l ve
üzeri) ö¤retmenlerin, beflli likert ölçekte belirttikleri her ö¤retim yöntemini kullanma
durumlar› ile ilgili görüflleri 6 ayr› frekans tablosunda belirlenmifltir. Hizmet y›llar›na
ait her bir tablonun ortalamalar› ayr› ayr› al›nm›fl ve tüm gruplar tek tabloda (Tablo 4.
) sunulmufltur. 

Tablo 4.ye göre;  1–5 y›l hizmeti olan ö¤retmenlerin demonstrasyon yöntemini x
= 4 ortalamayla “s›k s›k” kulland›klar›,  hizmet süresi artt›kça kullan›m›n artt›¤›, 25 y›l
ve üzeri x =5 ortalamayla “her zaman” düzeyine ulaflt›¤› görülmektedir. Ayn› flekilde
1-5 y›l aras› hizmeti olan ö¤retmenlerin x = 5ortalamayla, 25 y›l ve üzeri hizmeti olan
ö¤retmenlerin x = 4,92 ortalamayla “her zaman” yaparak yaflayarak ö¤renme yöntemi-
ni kullanmalar›, hizmet y›llar›na göre bu yöntemin kullan›lmas›n›n de¤iflmedi¤ini, ö¤-
retmenlerin büyük ço¤unlu¤unun iki yöntemi de “s›k s›k” kulland›¤›n› göstermektedir. 

Etkin ö¤renme ya da di¤er bir ad›yla deneysel ö¤renme, ayn› zamanda yaparak
ö¤renme anlam›na da gelmektedir. Etkin ö¤renme; deneysel ö¤renme, görme, duyma
ve yapma, çoklu ortam, iflbirli¤i, olumlu güdüleme, düflük stres ve e¤lenceden oluflur(
fiahinel, 2003, 3).

Ö¤retmenlerin, mesle¤in ilk y›llar›nda soru-cevap yöntemini (x =3,25) “bazen”
kullan›rken, 6. y›ldan sonra “s›k s›k” kullanmalar›, ö¤retmenlerin mesleki deneyimleri-
nin ö¤retim yöntemlerini seçme ve kullanmada etkili oldu¤u görüflünü vurgulad›klar›
düflünülmektedir.

Anlat›m, örnek olay, pratik yapma yöntemlerinin kullan›m durumlar›n›n ö¤ret-
menlerin hizmet sürelerine göre bir de¤ifliklik göstermedi¤i ve “s›k s›k “düzeyinde kul-
lan›ld›¤› görülmektedir. Anlat›m yöntemiyle birlikte örnek olay ve pratik yapma yön-
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MMeess--
lleekkii
KK››ddeemm

XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX
11--55 4,25 3,75 4 3,50 4 4 2,67 3,25 3,25 3,50 2,50 1 2,57 1 2,50 3 3,25 3,67 5
yy››ll

66--1100 3,64 3,64 3,86 2,21 3,86 4,50 3,67 4 4,21 3,43 2,71 2,14 3,43 2,71 3,93 3,57 4,14 3,21 4,57
yy››ll

1111--1155  3,78 3,57 3,78 2,33 4,39 4,87 3,95 3,91 3,64 3,33 2,95 1,65 3,09 2,85 3,48 2,77 4,10 2,45 4,45
yy››ll

1166--2200 3,97 3,94 3,93 2,38 4,52 4,78 4,16 3,84 4,09 3,65 3,39 1,85 3,06 3 3,77 3,06 4,43 3,03 4,68
yy››ll

2211--2255 3,89 3,96 3,96 2,36 4,37 4,57 3,61 3,88 4  3,05 2,88 1,66 3,20 2,58 3,18 2,85 4,18 2,61 4,05
yy››ll

2255YY››ll 4,41 4,35 4,46 2,33 4,71 5 4,09 4,30 4,50 4,30 3,66 1,28 3,72 3,37 4 3,71 4,58 3,20 4,92
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temlerinin ayn› düzeyde kullan›lmas›, yaln›z ifliterek de¤il bizzat kat›ld›klar› e¤itim
etkinli¤inin konuyu daha iyi anlamalar›na yard›m edece¤i ve beceri a¤›rl›kl› alan
derslerinde ö¤renme kalitesini art›raca¤› düflünülmektedir (Küçükahmet, 1997).

E¤itsel oyun yöntemi 1-5 y›l hizmeti olan ö¤retmenler taraf›ndan (x = 3,50)
“bazen” kullan›l›rken, 25 y›l ve üzeri hizmeti olan ö¤retmenler taraf›ndan (x = 2,33)
“ara s›ra” kullan›lmas› dikkat çekicidir. Bunun aksine problem çözme yöntemini 1–5
y›l hizmeti olan ö¤retmenler (x = 2,67) “bazen”  kullan›rken, 16–20 y›l hizmeti olan-
lar( x = 4,16) ve 25 y›l üzeri hizmet süresi olanlar›n (x = 4,09) “s›k s›k” kulland›klar›
görülmektedir. Ö¤retmenlerin mesleki deneyimleri artt›kça, hem biliflsel hem de du-
yuflsal alanda ö¤renmeyi, ö¤renme ilgisi ve güdülemeyi sa¤layan problem çözme
yöntemine daha önem verdikleri görülmektedir.

1-5 hizmeti olan ö¤retmenler ödül yöntemini (x = 2,50) “ara s›ra” kullan›rken,
25 y›l ve üzeri hizmeti olan ö¤retmenlerin (x = 4) “s›k s›k” kullanmalar›, mesleki de-
neyimin ö¤retim yöntemlerini kullanmada etkili oldu¤unu göstermektedir. Beyin f›r-
t›nas› ve rol yapma yöntemini kullanma düzeyinin ö¤retmenlerin hizmet süreleri art-
t›kça de¤ifliklik göstermedi¤i, a¤›rl›kl› olarak “bazen”  kullan›ld›¤› görülmüfltür.    

Benzeflim ve araflt›rma yöntemlerini 1-5 y›l hizmeti olan ö¤retmenlerin “ara s›-
ra”, 25 y›l ve üzeri hizmet yapan ö¤retmenlerin “bazen” kullanmalar›, ö¤retmenlerin
bu yöntemleri kullanma durumlar›nda hizmet süresinin çok etkisi olmad›¤›n› göster-
mektedir.

Grup çal›flmas›, tart›flma ve ipucu yöntemlerini 1–5 y›l hizmeti olan ö¤retmen-
ler “bazen”, 25 y›l ve üzeri hizmeti olan ö¤retmenler ise “s›k s›k” kulland›klar›n› be-
lirtmifltir. Ö¤retmenlerin, bireysel çal›flma yöntemini mesle¤in ilk y›llar›nda “bazen”
kullan›rken, sonraki y›llarda “s›k s›k” kulland›klar› görülmektedir.

6–10 y›l aras› hizmeti olan ö¤retmenler gözlem yöntemini (x =2,14) “ara s›ra”
kulland›klar›, di¤er gruplardaki ö¤retmenler ise “hiçbir zaman”, kullanmad›klar› gö-
rüflünü belirtmifllerdir. Bu da gözlem yönteminin kullan›lma düzeyinin mesleki dene-
yimden etkilenmedi¤ini göstermektedir.   

1–5 y›l aras› hizmet süresi olan ö¤retmenler bulufl yöntemini ( x = 1) “hiçbir za-
man” kullanmad›klar›n› belirtirken, 25 y›l ve üzeri hizmeti olan ö¤retmenler (x = 3,37)
bazen” kulland›klar›n› belirtmifllerdir. Esas örneklerden ak›l yürüterek ve keflfederek
ö¤renmeyi sa¤layan bulufl yoluyla ö¤renme yöntemini, hizmet süreleri fazla olan ö¤-
retmenlerin daha yüksek düzeyde kullanmalar›, ö¤retmenlerin deneyimleri sonucun-
da bu yöntemin ö¤renme aç›s›ndan etkili oldu¤u görüflünü benimsediklerini ortaya
ç›karmaktad›r. 

SSoonnuuçç  vvee  ÖÖnneerriilleerr

Araflt›rma sonuçlar›na göre; ö¤retmenlerin büyük ço¤unlu¤unun anlat›m, ya-
parak yaflayarak ö¤renme, gösterip yapma (demonstrasyon) ve soru-cevap yöntemi-
ni a¤›rl›kl› olarak kulland›klar› görülmüfltür. Tekstil konfeksiyon beceri gerektiren bir
bölüm oldu¤u için, bu yöntemlerin kullan›m›n›n gereklili¤inin yan›nda, ö¤rencileri
yarat›c›l›¤a sevk edecek, aktif olmalar›n› sa¤layacak, ö¤renci odakl› yöntemlerin kul-
lan›lmas›na a¤›rl›k verilmelidir. 

Kullan›lan ö¤retim yöntemlerinin çeflitlili¤inin ö¤renme kalitesini art›raca¤›
düflünülmektedir. Araflt›rma, beyin f›rt›nas›, problem çözme, tart›flma ve grup çal›fl-
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mas› gibi yöntemlerin kullan›m›na a¤›rl›k verilerek ve yöntem çeflitlili¤ine gidilerek,
ö¤renciler daha kat›l›mc› ve aktif konuma getirilmelidir.

Teknolojik olarak sürekli geliflen tekstil ve haz›r giyim sektöründeki yenilikle-
ri takip etmenin önemli oldu¤u, tekstil konfeksiyon alan derslerinde, gözlem yönte-
minin kullan›lmamas› e¤itim aç›s›ndan büyük eksiklik olarak görülmektedir. Ö¤ren-
cilerin yeni teknik ve teknolojileri tan›ma ve uygulayabilmeleri aç›s›ndan gözlem
yönteminin di¤er yöntemlerle desteklenerek kullan›lmas› gerekmektedir.

Anlat›m, demonstrasyon ve yaparak yaflayarak ö¤renme yöntemlerinin kulla-
n›m›n›n ö¤retmenlerin hizmet sürelerine göre önemli fakl›l›k göstermedi¤i, problem
çözme ve ödül yönteminin kullan›m›n›n ise hizmet süresi ile orant›l› olarak artt›¤› gö-
rülmektedir.

Ö¤renmenin bireysel bir süreç oldu¤u, ö¤renme h›z›n›n bireylere göre de¤iflti-
¤i, bireylerin ilgi alanlar›n›n ve gereksinimlerinin birbirinden farkl› oldu¤u dikkate
al›narak, e¤itim hedefleri belirlenmeli, bilgilerin ö¤retmenler taraf›ndan sunuldu¤u
geleneksel yöntemlerin yerini, soru sormay›, sorulara cevap aramay›, iflbirli¤i yapma-
y› ve kendi yetenekleri do¤rultusunda projelere katk› getirmeyi ö¤renen bireyler ye-
tifltirmeyi amaçlayan yöntemler almal›d›r. Böylece bireyler sahip oldu¤u becerilerini
yaflama tafl›yabilecek ve yaflam boyu ö¤renme iste¤iyle kendilerini sürekli gelifltirebi-
leceklerdir.  

Ö¤retmenlerin ö¤renciyi etkin ö¤renme çabas›na sokacak ve bu çabay› tam ö¤-
renme gerçekleflinceye kadar sürdürecek ö¤retme-ö¤renme stratejilerinden yararlan-
mas› gerekmektedir. Alan dersi ö¤retiminin hedeflerine ulaflmas› derse uygun ö¤re-
tim yöntemlerinin seçilmesi ve etkili uygulanmas›na ba¤l›d›r. Bu ise; ö¤rencileri yara-
t›c›l›¤a, problem çözmeye, fikirlerini gelifltirmeye ve ortaya koymaya güdüleyen ö¤-
retim yöntemlerinin, ders ö¤retmenleri taraf›ndan seçilmesi ile mümkün olacakt›r.
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THE STATE OF TEACHERS OF VOCATIONAL 
TOWARDS THE TEACHING METHODS 

IN THE PROCESS OF TEACHING
(The Sample of Girls Vocational Lycee, 

Department of Textile Confection)

Emine KOCA*

Fatma KOÇ**

P›nar G. ÖZLÜ***

AAbbssttrraacctt

At present when a lot of countries question the existing educational sys-
tems, the basic point to be taken into account is the necessity that more people
who are able to solve the problem, create and think abstractly are required in li-
eu of the traditional educational systems to be bound to create clichéd minds.
These nations adapting this idea are able to develop their own educational sys-
tems to train people who are able to produce their own knowledge, to share
what they have acquired with others, to improve their problem solving skills, to
transform the knowledge and to question anything instead of getting knowled-
ge without any effort. .. The efforts of the qualitative development have been
continuing in vocational education whose significance is over-emphasized all
over the world. Teachers are great of importance in catching up with the quality
required which has appropriate skills and in this respect vocational education
plays a great role in leading it. The educational strategies and methods the teac-
hers utilize by their teaching programmes influence the quality of teaching,
which is all known by everyone. 

The opinions of 119 teachers who work at Girls Vocational Lycees, The
department of Textile Confection in Ankara were applied in this study whose
aim is to identify their teaching methods they use in the teaching process. Ac-
cording to the results of the research, it was found that the majority of the teac-
hers used the method of demonstration, ask-answering and experience much
more than the others. Also it was concluded that there was no significant diffe-
rence in terms of the usage of these three methods according to how long they
had been working. The last conclusion was that there was a parallelism betwe-
en the method of problem-solving and how long they had been working. 

KKeeyy  WWoorrddss:: Vocational and Technical Education, Teaching methods, te-
aching process
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MÜDÜRLER‹N V‹ZYONER L‹DERL‹K ÖZELL‹KLER‹NE
‹L‹fiK‹N MÜDÜRLER‹N, MÜDÜR YARDIMCILARININ

VE Ö⁄RETMENLER‹N GÖRÜfiLER‹N‹N
DE⁄ERLEND‹R‹LMES‹

Ali SABANCI*

ÖÖzzeett

Bu çal›flmada ilkö¤retim okulu müdürlerinin vizyoner liderlik özellikle-
rine iliflkin okul müdürlerinin, müdür yard›mc›lar›n›n ve ö¤retmenlerin görüfl-
leri belirlenmek istenmifltir. Veri toplama arac› olarak kullan›lan anket araflt›r-
mac› taraf›ndan gelifltirilmifl, Antalya il merkezinde ve tüm ilçelerinde bulunan
ilkö¤retim okullar›nda uygulanm›flt›r.

Elde edilen verilere göre okul müdürleri yüksek düzeyde vizyoner li-
derlik özelliklerine sahip olduklar›n› belirtmifllerdir. Buna karfl›l›k müdür yar-
d›mc›lar›, okul müdürlerinin orta düzeyde, ö¤retmenler ise düflük düzeyde viz-
yoner liderlik özelliklerine sahip olduklar› görüflündedir. Okullarda yürütülen
toplam kalite çal›flmalar› aç›s›ndan da baflat ö¤e olan liderlik konusunda ortaya
ç›kan farkl› görüfllerin okulda vizyon gelifltirme ve iflbirli¤i gibi konularda
önemli sorunlar›n varl›¤›na iflaret etti¤i söylenebilir. Çal›flmada liderlik konu-
sunda uygulanan hizmet içi e¤itim programlar›n›n yarar sa¤lad›¤› anlafl›lm›flt›r.
Bu çerçevede etkili okulu gerçeklefltirme aç›s›ndan okul düzeyinde vizyoner li-
derlik, vizyon gelifltirme vb. konularda düzenlenebilecek hizmet içi e¤itim
programlar› yoluyla okul müdürlerinin, müdür yard›mc›lar›n›n ve ö¤retmenle-
rin düflünce ve davran›fl birli¤inin sa¤lanmas› mümkün görünmektedir.  

AAnnaahhttaarr  SSöözzccüükklleerr:: E¤itim, yönetim, okul, liderlik, vizyoner lider, viz-
yon

GGiirriiflfl

Okullar›m›zda yönetsel, yap›sal, sosyal ve ekonomik boyutlarda h›zla çözüm
üretilmesi gereken çok say›da sorun bulundu¤u bilinmektedir. Okullar›m›z›n her bi-
rinin içinde bulundu¤u sosyal, kültürel ve ekonomik çevrenin insan ve madde kay-
naklar› ile ayn› zamanda kendine özgü de¤iflim, dönüflüm ve geliflme olanaklar›n› da
içinde bar›nd›rd›¤› söylenebilir. 21. Yüzy›lda nitelik, yarat›c›l›k, verimlilik ve h›z gibi
kavramlar›n önem kazanaca¤› anlafl›lmaktad›r. Bu bak›mdan birey, grup veya örgüt
baz›nda insanlar›n düflünsel ve eylemsel yarat›c›l›klar›n› ve enerjilerini örgüt olanak-
lar›yla zenginlefltirmek ve ifle dönüfltürmek için elveriflli koflullar›n oluflturulmas›nda
can atan insanlara, baflka bir de¤iflle liderlerin varl›¤›na gereksinim duyulaca¤› aç›k-
t›r.

* Yrd. Doç. Dr.; Akdeniz Üniversitesi E¤itim Fakültesi E.Y.T.P.E. Ana Bilim Dal› Ö¤retim Üyesi



Liderlik konusunda çeflitli tan›mlar bulunmaktad›r. Genel olarak, liderlik, li-
der, izleyen ve di¤er durumsal de¤iflkenlerden oluflan bir etkileflim süreci fleklinde ta-
n›mlanmaktad›r (Katz ve Kahn, 1978; Bass, 1985; Bennis ve Nanus, 1985; Dubrin,
1988; Hersey ve Blanchard, 1988). Alanyaz›n›nda, liderlik konusunda kuram ve uygu-
lama boyutlar›nda yap›lan tart›flmalarda yönetsel aç›dan ifllevsel çözümlemelerin
a¤›rl›k kazand›¤› görülmektedir. Buna göre: 1) liderlik anlafl›labilir ve tan›mlanabilir,
2) liderlik çözülemeyen bir s›r de¤ildir, 3) liderlik etme yetene¤i pratik becerilerin uy-
gulanmas›na ve herkes taraf›ndan deneyimle kazan›labilece¤i gerçe¤ine dayan›r, 4) li-
derlik büyük ço¤unlu¤un da¤arc›¤›nda bulunan ancak az›nl›k taraf›ndan hayata ge-
çirilen bir beceridir, 5) liderlik Ö¤renilebilir (Timm vd., 1990). Bu ilkelerin okulda ge-
reksinim duyulan liderlik çal›flmalar› aç›s›ndan büyük önem tafl›d›klar› söylenebilir.
Son y›llarda yönetim bilimine ifllevsel katk› sa¤layabilecek nitelikte yaklafl›mlar›n
a¤›rl›k kazanmas›yla özellikle karizmatik ve dönüflümcü liderlik konusunda çok sa-
y›da çal›flma yap›ld›¤› görülmektedir. Ancak özellikle, 90’l› y›llardan bu yana vizyo-
ner liderlik çal›flmalar›n›n odakta yer almaya bafllad›¤› görülmektedir. 

Alanyaz›n›nda vizyoner liderlikle ilgili yap›lan çözümlemelerde kavramsal
aç›dan benzer özelliklere yer verildi¤i anlafl›lmaktad›r (Çelik, 2000). Bu çerçevede viz-
yoner liderli¤in üç temel ö¤esi vurgulanmaktad›r. Bunlar: vizyon oluflturma, vizyonu
ifade eden bir örgüt felsefesi gelifltirme ve liderin vizyonunu destekler nitelikteki
davran›fllar›d›r (Sashkin, 1995).  Vizyonu aç›klama, paylaflma, yayma ve gelifltirme
konular›nda liderin biliflsel becerilere sahip olmas› gerekir. Vizyoner lider, fikirlerini
örgüt gerçe¤ine dönüfltürme konusunda örgütsel felsefe gelifltiren ve uygulayabilen
kiflidir. Mendez ve Morse (1992) Alanyaz›n›n› incelemeleri sonucu e¤itimsel de¤iflim
liderli¤ine iliflkin 6 yeterlik alan› belirlediklerini ileri sürmüfllerdir. Bu yeterlik alanla-
r› vizyon sahibi olmak, okullar›n temel varl›k nedeninin ö¤rencilerin e¤itim ve ö¤re-
timi oldu¤una inanmak, insan kaynaklar›n› de¤erlendirmek, etkili konuflma ve dinle-
me, eylem yönelimli olmak ve risk almakt›r.

Bütünde de¤erlendirildi¤inde çok say›da özelli¤in farkl› kavramlarla vurgu-
land›¤› anlafl›lmaktad›r. Bu bak›mdan çal›flman›n amac› aç›s›ndan yap›lan çözümle-
melerin ›fl›¤›nda belirlenen okul müdürlerinde bulunmas› gereken vizyoner liderlik
özellikler vizyoner düflünme, kaynaklar› kullanma, iletiflim, eylem yönelimli olma,
risk alma, karar verme ve güdülemedir. Buna göre: okul müdürlerinin sahip olmas›
gereken vizyoner liderlik özelliklerinden birincisi vizyoner düflünmedir. Vizyoner
düflünme, karmafl›k bilgi y›¤›n›n› analiz etme, problemlerin üstesinden gelebilmek
için yarat›c› düflünce üretme ve yeni f›rsatlar yaratma konusunda zihinsel düflünsel
güç; çevreyi yeniden anlamland›rabilme yetisi olarak de¤erlendirilmektedir (Wallace.
Ridgeway, 1996). Vizyoner liderli¤in oda¤›nda yer alan vizyon, Erçetin (2000) e göre,
gelece¤i düfllemek ve tasarlamak, düfllerle gerçekleri dengeleyebilmek ve kurgulaya-
bilmek, de¤erlerle farkl›laflmak, de¤erlerde gönül gücüyle bütünleflmek, iletmek ve
paylaflmak, riske girmek ve riski yönetmektir. Okul müdürlerinin sahip olmas› gere-
ken vizyoner liderlik özelliklerinden ikincisi kaynaklar› kullanmad›r. Kaynaklar› kul-
lanma, insan ve madde kaynaklar› olmak üzere iki boyutludur. Kavram, iflgörenlerin
katk›lar›na de¤er vermek, onlarla iliflki kurabilmek ve iflbirli¤i koflullar› gelifltirmek;
fiziksel ve finansal kaynaklar yaratmada yarat›c›l›k becerilerine iflaret eder (Mendez-
Morse, 1992; Baird ve di¤erleri, 1990). Üçüncü vizyoner liderlik özelli¤i iletiflimdir.
‹letiflim, liderlik davran›fllar› aras›nda en temel özelliklerden birisidir. Sözel ve sözel
olmayan sembolik dilin kullan›m›, etkili konuflma, empatik dinleme, ikna etme bece-
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risi, duygulara duyarl›l›k ve bilgilendirme ile etkili iletiflim becerileri olarak de¤erlen-
dirilebilir (Nelson ve Quick, 1995, Boyatzis, 1982, Dipboye vd., 1994; Timm vd., 1990).
Dördüncü vizyoner liderlik özelli¤i eylem yönelimli olmad›r. Eylem yönelimli olma,
örgütteki de¤iflimleri fark etme, ve anlama konusunda önderlik, de¤iflimlere h›zl› tep-
ki verme, de¤iflimde s›n›rlar› zorlama ve gerekirse baflar›s›zl›k halinde de sorumluluk
üstlenebilme, giriflim konusunda kendine güven yans›tma özelli¤i fleklinde tan›mlan-
maktad›r (Mendez-Morse, 1992; Boyatzis, 1982; Snyder vd., 1994). Okul müdürlerinin
sahip olmas› gereken vizyoner liderlik özelliklerinden beflincisi risk almad›r. Risk al-
ma, liderlerin, kararlarda yan›lma korkusuna kap›lmama, belirsizli¤i göze alma, güç-
lü f›rsatlardan yararlanma arzusu fleklinde tan›mlanmaktad›r (Nelson ve Quick, 1995,
Weimeister vd., 1997; Lunnenburg ve Ornstein,1991). Alanyaz›n›nda a¤›rl›kla yer ve-
rilen bir di¤er vizyoner liderlik özelli¤i karar vermedir. Karar verme, liderli¤in en
önemli ögelerinden bir olarak de¤erlendirilmektedir. Genel olarak 6 ad›mdan oluflan
bir süreç olarak vurgulanmaktad›r. Bunlar, bir problem tan›mlamak, problemin ana-
liz edilmesi, alternatiflerin gelifltirilmesi, alternatifler aras›ndan en iyi seçene¤in belir-
lenmesi, seçilen alternatifin uygulanmas› ve dönütün de¤erlendirilmesidir (Hughes
vd., 1993; Reitz, 1977; Weimeister vd., 1997). Çal›flmada yer verilen yedinci vizyoner
liderlik özelli¤i güdülemedir. Güdüleme, örgütteki insanlar›, üstlendikleri ifllerde en
üst düzeyde yarat›c›l›¤a özendirmek, yan›lma ve ceza kayg›s› olmadan yeni fikirleri-
ni hayata geçirmeleri konusunda desteklemek fleklinde aç›klanan, vizyonu aç›klama,
yayma, paylaflma ve gerçeklefltirme süreçlerinde gereksinim duyulan en önemli lider-
lik özelliklerinden birisidir (Snyder vd., 1994; Weimeister vd., 1997; Sashkin, 1995).

Bu çal›flman›n amac›, okul müdürlerinin vizyoner düflünme, kaynaklar› kul-
lanma, iletiflim, eylem yönelimli olma, risk alma, karar verme ve güdülemeden olu-
flan vizyoner liderlik özelliklerine iliflkin müdürlerin, müdür yard›mc›lar›n›n ve ö¤-
retmenlerin görüfllerini belirlemek ve çözümlemeler ›fl›¤›nda liderlik boyutuyla etki-
li okulun yarat›lmas›na katk› sa¤lamakt›r. Bu nedenle çal›flmada afla¤›daki sorulara
yan›t aranm›flt›r:

1. Okul müdürlerinin vizyoner liderlik özelliklerine iliflkin görüflleri nedir; gö-
rüflleri ö¤renim durumu, cinsiyet, k›dem  ve hizmet içi e¤itim de¤iflkenlerine göre
farkl› m›d›r?

2. Müdür yard›mc›lar›n›n ve ö¤retmenlerin, okul müdürlerinin vizyoner lider-
lik özelliklerine iliflkin görüflleri nedir; görüflleri cinsiyet, k›dem ve ö¤renim duru-
mu de¤iflkenlerine göre farkl› m›d›r?

3. Okul müdürlerinin vizyoner liderlik özelliklerine iliflkin görüflleri ile müdür
yard›mc›lar›n› ve ö¤retmenlerin okul müdürlerinin vizyoner liderlik özelliklerine ilifl-
kin görüflleri aras›nda fark var m›d›r?

YYöönntteemm

Bu araflt›rma alan taramas› modelinde desenlenmifltir. Araflt›rman›n evreni,
Antalya il merkezinde ve14 ilçede (Akseki, Alanya, Elmal›, Finike, Gazipafla, Gün-
do¤mufl, ‹brad›, Kale, Kafl, Kemer, Korkuteli, Kumluca, Manavgat, Serik) bulunan 667
ilkö¤retim okulu müdürü, 727 müdür yard›mc›s› ve 8729 ö¤retmenden oluflmufltur.
Örneklem, orans›z küme örnekleme yolu ile yans›zl›k kural›na göre belirlenmifltir.
Buna göre araflt›rman›n örneklemi 259 okul müdürü, 245 müdür yard›mc›s› ve 368
ö¤retmenden oluflmufltur. 
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Araflt›rmada veri toplama arac› olarak anket kullan›lm›flt›r. Anket, araflt›rmac›
taraf›ndan gelifltirilmifl ve iki bölümden oluflmufltur. Birinci bölümde kiflisel bilgilere,
ikinci bölümde vizyoner düflünme (8 madde), kaynaklar› kullanma (7 madde), ileti-
flim (10 madde), eylem yönelimli olma (5 madde), risk alma (5 madde), karar verme
(5 madde) ve güdüleme (5 madde) boyutlar›ndan oluflan vizyoner liderlik özellikle-
rini ölçmek amac›yla haz›rlanan toplam 45 maddeye yer verilmifltir. Anket, biri okul
müdürlerine, biri de müdür yard›mc›lar›na ve ö¤retmenlere uygulanmak üzere iki
form olarak düzenlenmifltir. Anket uygulanmadan önce, uzman görüflüne baflvurul-
mufl, elde edilen görüfller do¤rultusunda yeniden düzenlenerek uygulama öncesi son
flekli verilmifltir. Yeter say›da gönderilen anketlerin geri dönüfl oranlar› müdürlerde %
95.5, müdür yard›mc›lar›nda % 90.6 olmufltur. Ö¤retmenlerde ise kullanmaya elverifl-
li 476 anket geri dönmüfl bu nedenle 368 olarak belirlenen örneklemin geniflletilmesi
kararlaflt›r›lm›flt›r.  Böylece ö¤retmenlerde örneklemin tamam›na ulafl›lm›flt›r. 

Anketin uygulanmas›ndan elde edilen veriler üzerinde geçerlik ve güvenirlik
çal›flmas› yap›lm›flt›r. Yap›lan faktör analizine göre, vizyoner liderlik tek bir yap› ola-
rak belirlenmifl ve faktör yük de¤erlerinin 0.57 ile 0.87 aras›nda oldu¤u saptanm›flt›r.
Buna göre ölçme arac›n›n yüksek geçerlik derecesine sahip oldu¤u söylenebilir. Tek
faktörün toplam varyans› aç›klama oran› % 65.092 dir. Güvenirlik çal›flmalar›nda ise
madde toplam test korelasyonu (Cronbach Alpha) r = .99; test yar›lama güvenirlik
yöntemi ile elde edilen güvenirlik katsay›s›n›n ise r = .97 oldu¤u saptanm›flt›r. Okul
müdürleri, müdür yard›mc›lar› ve ö¤retmenlerin vizyoner liderli¤e iliflkin görüflleri
aritmetik ortalama; görüflleri ile cinsiyet ve hizmet içi e¤itim ars›nda fark olup olma-
d›¤› T testi; k›dem ve ö¤renim durumu de¤iflkenleri aras›nda fark olup olmad›¤› da
tek yönlü varyans analizi ile test edilmifltir. Ortaya ç›kan farklar›n kayna¤›n› bulmak
için ise Tukey HSD ve LSD testleri uygulanm›flt›r. Anlaml›l›k testlerinin tümünde P ^
0.05 düzeyi esas al›nm›flt›r. Okul Müdürlerinin vizyoner liderlik özelliklerine iliflkin
görüfller 1.00-1.80 aras› hiç, 1.81-2.60 aras› az, 2.61- 3.40 aras› orta, 3.41-4.20 aras› yük-
sek, 4.21-5.00 aras› çok yüksek fleklinde de¤erlendirilmifltir.

BBuullgguullaarr  vvee  YYoorruummllaarr

Bu bölümde, elde edilen verilere iliflkin bulgulara ve yorumlara yer verilmifl-
tir.

Okul müdürlerinin vizyoner liderlik özelliklerine iliflkin görüflleri ile bu gö-
rüfllerinin ö¤renim durumu, cinsiyet, k›dem ve hizmet içi e¤itim durumu de¤iflkenle-
rine göre de¤iflip de¤iflmedi¤ine yönelik bulgular afla¤›da sunulmufltur.

Çizelge 1. Okul müdürlerinin vizyoner liderlik özelliklerine iliflkin görüflleri

Çizelge 1’de verilen bulgulara göre, okul müdürlerinin yüksek düzeyde
(x=4.1714),  vizyoner liderlik özelliklerine sahip olduklar›n› düflündükleri anlafl›l-
maktad›r.

Yap›lan varyans analizi sonucunda, okul müdürlerinin, ö¤renim durumu de-
¤iflkenine göre vizyoner liderlik özelliklerine iliflkin görüflleri aras›nda anlaml› bir
fark bulunmad›¤› belirlenmifltir. 
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Unvan N x S

Okul Müdürü 250 4.1714 ,601



Çizelge 2. Okul müdürlerinin vizyoner liderlik özelliklerine iliflkin
görüfllerinin cinsiyet de¤iflkenine göre da¤›l›m›

Çizelge 2 de sunulan verilere göre, erkek ve kad›n okul müdürlerinin vizyo-
ner liderlik özelliklerine iliflkin görüflleri aras›nda anlaml› bir fark vard›r [t(248)= 2.302,
p<.05]. Bulgular, erkek müdürlerin (x=4.2064), vizyoner liderlik özelliklerine daha
yüksek düzeyde sahip olduklar›na inand›klar›n› göstermektedir. 

Çizelge 3. Okul müdürlerinin vizyoner liderlik özelliklerine iliflkin görüflleri-
nin hizmet içi e¤itim durumu de¤iflkenine göre da¤›l›m›

Çizelge 3’de verilen bulgular, okul müdürlerinin hizmet içi e¤itim durumuna
göre vizyoner liderlik özelliklerine iliflkin görüflleri aras›nda anlaml› bir fark oldu¤u-
nu ortaya koymaktad›r [t(248)= 4.713, p<.05]. Hizmet içi e¤itime kat›lan okul müdürle-
rinin (x=4.3016), hizmet içi e¤itime kat›lmayan müdürlere (x=3.9438) göre daha yük-
sek düzeyde vizyoner liderlik özelliklerine sahip olduklar›n› düflündükleri belirlen-
mifltir.  

Çizelge 4. Okul müdürlerinin vizyoner liderlik özelliklerine iliflkin görüflleri-
nin k›dem de¤iflkenine göre da¤›l›m›

Çizelge 4’de verilen bulgulara göre, okul müdürlerinin sahip olduklar› k›de-
me göre vizyoner liderlik özelliklerine iliflkin görüflleri aras›nda anlaml› bir fark›n ol-
du¤u anlafl›lmaktad›r [F(4–245)= 6.868, p<.05]. Bu fark›n nereden kaynakland›¤›n› belir-
lemek üzere yap›lan Tukey testinin sonuçlar›na göre, 6–10 y›l k›deme sahip okul mü-
dürlerinin (x=3.8764), 1–5 (x=4.1965), 11–15 (x=4.4133), 16–20 (x=4.3183) ve 21 y›l ve
daha fazla k›deme sahip okul müdürlerine göre (x=4.3297) daha düflük düzeyde viz-
yoner liderlik özelliklerine sahip olduklar›n› göstermektedir. 
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Cinsiyet N x S t p

Erkek 215 4.2064 .5702 2.302 .022

Kad›n 35 3.9561 .7409

Hizmet ‹çi E¤t. N x S t p

Erkek 215 4.2064 .5702 2.302 .022

Kad›n 35 3.9561 .7409

K›dem N            x S                 F            p      Anlaml› Fark

A–1–5 y›l 89 4.1965 .6106 6.868 .000 B-A

B- 6–10 y›l 66 3.8764 .6977 B-C

C–11–15 y›l 30 4.4133 .3527 B-D

D–16–20 y›l 28 4.3183 .5117 B-E

E–21 y›l ve üzeri 37 4.3297 .4047

Toplam 250 4.1714 .6016



Müdür yard›mc›lar›n›n ve ö¤retmenlerin, okul müdürlerinin vizyoner liderlik
özelliklerine iliflkin görüflleri ile görüfllerinin cinsiyet, k›dem ve ö¤renim durumu de-
¤iflkenlerine göre de¤iflip de¤iflmedi¤ine iliflkin bulgular afla¤›da sunulmufltur.

Çizelge 5. Müdür yard›mc›lar›n›n ve ö¤retmenlerin, okul müdürlerinin vizyo-
ner liderlik özelliklerine iliflkin görüflleri

Çizelge 5’te verilen bulgulara göre, ö¤retmenler (x=2.5699), müdür yard›mc›-
lar›na göre okul müdürlerinin daha düflük düzeyde vizyoner liderlik özelliklerine sa-
hip olduklar›n› düflünmektedir. 

Yap›lan varyans analizi sonucunda, müdür yard›mc›lar›n›n ve ö¤retmenlerin
okul müdürlerinin vizyoner liderlik özelliklerine iliflkin görüflleri aras›nda cinsiyet
de¤iflkenine göre bir fark olmad›¤› bulunmufltur. 

Çizelge 6. Müdür yard›mc›lar›n›n ve ö¤retmenlerin, okul müdürlerinin vizyo-
ner liderlik özelliklerine iliflkin görüfllerinin k›dem de¤iflkenine göre da¤›l›m›

Çizelge 6’da verilen bulgular k›dem de¤iflkenine göre, müdür yard›mc›lar›-
n›n ve ö¤retmenlerin görüflleri aras›nda fark bulundu¤unu göstermektedir [F(4–693)=
4.859, p<.05]. Bu fark›n kayna¤›n› belirlemek üzere yap›lan Tukey testinin sonuçlar›-
na göre, 21 y›l ve daha fazla k›deme sahip müdür yard›mc›lar›n›n ve ö¤retmenlerin
( x=2.9725)  1–5 y›l ( x=2.6189) ve 6–10 ( x=2.5965) k›deme sahip müdür yard›mc›lar›-
na ve ö¤retmenlere göre okul müdürlerinin daha yüksek düzeyde vizyoner liderlik
özelliklerine sahip olduklar›n› düflündükleri anlafl›lmaktad›r.

Çizelge 7. Müdür yard›mc›lar›n›n ve ö¤retmenlerin okul müdürlerinin vizyoner
liderlik özelliklerine iliflkin görüfllerinin ö¤renim durumu de¤iflkenine göre da¤›l›m›
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Unvan N x S

Müdür Yrd. 222 3.3054 1.1056

Ö¤retmen 476 2.5699 .8344

K›dem N            x S                 F            p      Anlaml› Fark

A–1–5 y›l 126 2.6189 .8412 4.859 .001 E-A

B- 6–10 y›l 109 2.5965 .9671 E-B

C–11–15 y›l 120 2.7267 1.0347

D–16–20 y›l 106 2.9470 1.0416

E–21 y›l ve üzeri 237 2.9725 .9943

Toplam 698 2.8038 .9897

Ö¤renim Durumu         N            x S                 F            p      Anlaml› Fark

A. Önlisans 215 2.9278 1.0383 2.804 .039 A-B

B. Lisans 445 2.7498 .9688 A-D

C. Yuksek lisans 36 2.8056 .8786

D. Doktora 2 1.4667 .2828

Toplam 698 2.8038 .9897



Çizelge 7’deki verilere göre, ö¤renim durumu de¤iflkenine göre, müdür yar-
d›mc›lar›n›n ve ö¤retmenlerin okul müdürlerinin vizyoner liderlik özelliklerine ilifl-
kin görüflleri aras›nda anlaml› bir fark bulunmaktad›r [F(3–694)= 2,804, p<.05]. Bu far-

k›n kayna¤›n› belirlemek üzere yap›lan LSD testinin sonuçlar›na göre, ön lisans ö¤re-
nimine sahip müdür yard›mc›lar› ve ö¤retmenler ( x=2,9278) lisans ( x=2,7498) ve
doktora ( x=1,4667) düzeyinde ö¤renime sahip müdür yard›mc›lar›na ve ö¤retmenle-
re göre okul müdürlerinin daha yüksek düzeyde vizyoner liderlik özelliklerine sahip
olduklar›n› belirtmifllerdir. 

Okul müdürlerinin vizyoner liderlik özelliklerine iliflkin görüflleri ile müdür
yard›mc›lar›n›n ve ö¤retmenlerin okul müdürlerinin vizyoner liderlik özelliklerine
iliflkin görüflleri aras›nda fark olup olmad›¤›na iliflkin bulgular afla¤›da sunulmufltur. 

Çizelge 8. Okul müdürlerinin, müdür yard›mc›lar›n›n ve ö¤retmenlerin okul
müdürlerinin vizyoner liderlik özelliklerine iliflkin görüfllerin karfl›laflt›r›lmas›

Çizelge 8’de verilen bulgulara göre, okul müdürlerinin, müdür yard›mc›lar›-
n›n ve ö¤retmenlerin görüflleri aras›nda anlaml› bir fark bulunmaktad›r [F(2–945)=

291.432, p<.05]. Bu fark›n kayna¤›n› belirlemek üzere yap›lan Tukey HSD testi sonu-
cuna göre, okul müdürleri ( x=4.1714), müdür yard›mc›lar›na ( x=3.3054) ve ö¤ret-
menlere ( x=2.5699) göre vizyoner liderlik özelliklerinin daha yüksek düzeyde oldu-
¤unu alg›lamaktad›r. Veriler görüfller aras›nda ö¤retmenlerin okul müdürlerinin viz-
yoner liderlik özelliklerini en düflük düzeyde alg›layan grup oldu¤unu ortaya koy-
maktad›r.

TTaarrtt››flflmmaa

Sosyal, kültürel, ekonomik ve teknolojik de¤iflim ve dönüflümlerin h›zla ya-
fland›¤› bu yüzy›lda e¤itim-ö¤retim kurumlar›ndan beklenen yaln›zca uyum sa¤la-
malar› de¤il, ayn› zamanda önderlik rolünü de üstlenmeleridir. Yönetici, ö¤retmen
ve di¤er yard›mc› personelin ortak vizyon oluflturmalar› ve etraf›nda kenetlenmele-
rinin, önder, yarat›c›, de¤iflimci, dönüflümcü okul tipinin oluflturulmas›nda baflat
faktörlerden biri oldu¤u söylenebilir. Millî E¤itim Bakanl›¤›’n›n okul düzeyinde sür-
dürdü¤ü toplam kalite çal›flmalar›n›n temel nedeni ça¤dafl ve etkili okullar›n yarat›l-
mas›nda insan gücü kayna¤›ndan en verimli flekilde yararlanabilecek yol ve yöntem-
leri oluflturmak, paylaflmak ve hayata geçirmek fleklinde vurgulanabilir. Vizyoner
bak›fl aç›s›n›n ve buna ba¤l› olarak vizyoner liderlik yaklafl›m›n›n tüm örgütler için
anahtar niteli¤inde bir çözümleyici oldu¤u vurgulanmaktad›r (Rampersad, 2001).
Bu çerçevede okul müdürlerinin de vizyon gelifltirmenin öze¤inde yer alan vizyoner
liderlik konusundaki haz›rbulunuflluk düzeyleri, ilgi ve yaklafl›mlar› önem tafl›mak-
tad›r. Çal›flmada ortaya ç›kan sonuçlara göre okul müdürleri yüksek düzeyde vizyo-
ner liderlik özelliklerine sahip olduklar›na inanmaktad›r. Ancak okul müdürlerinin
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Unvan N            x S                 F            p      Anlaml› Fark

A. Okul Müdürü 250 4.1714 .6016 291.432 .000 A-B

B. Müdür Yard›mc›s› 222 3.3054 1.1056 A-C

C. Ö¤retmen 476 2.5699 .8344

Toplam 948 3.1645 1.0861



görüflleri, müdür yard›mc›lar›n›n ve ö¤retmenlerin görüflleri ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda
ortak bir alg›n›n bulunmad›¤› görülmektedir. Müdür yard›mc›lar› ve ö¤retmenler
okul müdürlerinin vizyoner liderlik özelliklerini daha düflük düzeyde alg›lamakta-
d›r. Vizyon yönetici olarak müdürlerin müdür yard›mc›lar›n›n, ö¤retmenlerin ve
gerçekte okulda görev yapmakta olan tüm personelin etraf›nda kenetlenece¤i bir
kavram olarak de¤erlendirilmektedir. Baflka bir de¤iflle vizyon yaln›zca okul müdür-
leri için de¤il okulda görev yapan tüm personelin içinde yer ald›¤› bir kavramd›r
(Hitchcock, 1996). Okul müdürlerinin vizyoner liderlik özelliklerine iliflkin alg›lar›n
uygulama sürecinde davran›fllar›n gözlemlenmesine ba¤l› oldu¤u söylenebilir. Bu
bak›mdan okul müdürlerinden de müdür yard›mc›lar›n›n ve ö¤retmenlerin vizyo-
ner liderlik özelliklerini gözlemleyebilecekleri nitelikte davran›fllar sergileyebilmele-
ri beklenir. Dönüflümsel liderlik konusunda yap›lan bir araflt›rmada okul müdürle-
rinin dönüflümsel liderli¤i önemli bulmalar›na karfl›n verdikleri önem derecesi ile
orant›l› uygulayamad›klar› bulunmufltur (Akbaba- Altun, 2003). Buna göre okul mü-
dürlerinin vizyoner liderlik özelliklerine iliflkin sahip olduklar› nitelikleri de, özellik-
leri veya yeterlikleri uygulama boyutunda yeterince sergileyemedikleri anlafl›lmak-
tad›r. 

Erkek okul müdürlerinin daha fazla vizyoner liderlik özelliklerine sahip ol-
duklar›n› düflünmeleri daha fazla yönetim deneyimine sahip olma ve çevre ile daha
etkin iliflkiler gelifltirebilme olanaklar› bulabilmeleri ile iliflkilendirilebilir. Buna kar-
fl›l›k müdür yard›mc›lar›n›n ve ö¤retmenlerin görüfllerinde cinsiyet de¤iflkenine gö-
re bir fark bulunmam›flt›r. Çal›flmada elde edilen sonuçlar, hizmet içi e¤itim alma ile
vizyoner liderlik alg›s›nda olumlu yönde bir de¤iflme oldu¤unu göstermektedir. Li-
derlik konusunda hizmet içi e¤itim alan okul müdürlerinin vizyoner liderlik özellik-
lerini daha yüksek düzeyde alg›lad›klar› görülmüfltür. Bu sonucun e¤itimsel aç›dan
önemi, okul müdürlerinin özellikle vizyoner liderlik konusunda hizmet içi e¤itim
programlar› yoluyla yetifltirilmelerinin yarar sa¤lad›¤› ve bu çal›flmalar›n okullarda
yürütülen toplam kalite çal›flmalar›na da önemli katk› sa¤layabilece¤idir. Okul mü-
dürlerinin k›dem de¤iflkenine ba¤l› görüfllerinden elde edilen veriler 6–10 y›l aras›
k›deme sahip müdürlerin di¤er gruplara göre vizyoner liderlik özelliklerini daha
düflük düzeyde alg›lad›klar›n› göstermektedir. Genel olarak k›dem artt›kça vizyoner
liderlik özelliklerine iliflkin daha olumlu alg›lar gelifltirme e¤ilimi bulundu¤u söyle-
nebilirse de 1–5 y›l k›deme sahip müdürlerin 6–10 y›l k›deme sahip müdürlere göre
vizyoner liderlik özelliklerini neden daha yüksek düzeyde alg›lad›klar› gibi k›dem-
le iliflkili çeflitli boyutlarda kapsaml› çal›flmalara gereksinim oldu¤u görülmektedir.
Benzer flekilde 21 y›l ve daha fazla k›deme sahip müdür yard›mc›lar›nda ve ö¤ret-
menlerde de di¤er gruplara göre olumlu yönde farkl› bir alg›n›n bulundu¤u görül-
mektedir. Hem müdürlerde hem de müdür yard›mc›lar›nda ve ö¤retmenlerde k›de-
me ba¤l› elde edilen sonuçlar, yüksek k›demle vizyoner liderlik özelliklerine iliflkin
alg›lar aras›nda bir iliflkinin var oldu¤unu ortaya koymaktad›r. K›dem de¤iflkenine
ba¤l› olarak gruplar›n görüfllerinde ortaya ç›kan paralellik gruplar aras›nda beklen-
tilerden kaynaklanan farkl›l›klar olabilece¤ini de düflündürmektedir. Nitekim, ön li-
sans ö¤renimine sahip müdür yard›mc›lar›n›n ve ö¤retmenlerin lisans ve doktora
düzeyinde ö¤renime sahip müdür yard›mc›lar›na ve ö¤retmenlere göre okul müdür-
lerinin daha yüksek düzeyde vizyoner liderlik özelliklerine sahip olduklar›n› düflün-
meleri de bu çerçevede aç›klanabilir. 
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SSoonnuuççllaarr  vvee  ÖÖnneerriilleerr

Çal›flmada elde edilen veriler okul müdürlerinin vizyoner liderlik özellikleri-
ne iliflkin okul müdürleri ile müdür yard›mc›lar› ve ö¤retmenler aras›nda ortak bir al-
g›n›n bulunmad›¤›n› göstermektedir. Okul müdürlerinin vizyoner liderlik özellikleri
konusunda olumlu düflüncelere sahip olmalar› önemli bir bulgu olmakla birlikte ö¤-
retmenlerin okul müdürlerinin müdür yard›mc›lar›ndan da düflük düzeyde vizyoner
liderlik özelliklerine sahip olduklar›n› belirtmeleri okulda yürütülen toplam kalite ça-
l›flmalar›nda gereksinim duyulan ve çal›flma sürecinde baflat ö¤elerden biri olan lider-
lik konusunun tart›fl›lmas› gerekti¤ini ortaya koymaktad›r. Bu farkl› alg›n›n verimli
çal›flma koflullar›n› s›n›rland›r›c› bir etki yaratmas› güçlü bir olas›l›k olarak de¤erlen-
dirilebilir. Bu çerçevede, gerek liderlik yeterlik, beceri veya özelliklerinin gelifltirilme-
si gerekse bu görüfl farkl›l›klar›n›n giderilmesi aç›s›ndan okul yöneticilerinin ve ö¤-
retmenlerinin birlikte kat›labilecekleri, okulda, okul için ve okula özgü tasarlanacak
uygulamal› hizmetiçi e¤itim çal›flmalar›n›n yararl› olabilece¤i söylenebilir. Kad›n yö-
neticilerin say›sal olarak erkeklere oranla çok düflük düzeyde olmas›n›n genel olarak
örgütün liderlik gereksinimi karfl›lamada s›n›rl›l›klar yaratt›¤› ileri sürülebilir. Bu ba-
k›mdan kad›nlar›n yönetim kademelerinde görev almalar› daha fazla özendirilmeli,
yönetsel süreçlerde daha fazla rol almalar›n› sa¤lamak aç›s›ndan gerekli düzenleme-
ler yap›lmal›, gereksinimlerinin ve beklentilerinin belirlenmesi amac›yla kapsaml›
araflt›rmalar tasarlanmal›d›r.
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VIEWS OF PRIMARY SCHOOL PRINCIPLES,
ASSISTANT PRINCIPALS AND TEACHERS’ ON
VISIONARY LEADERSHIP COMPETENCIES OF

PRIMARY SCHOOL PRINCIPLES

Ali SABANCI*

AAbbssttrraacctt

The purpose of this study is to determine school principles, assistant
principals and teachers’ views on visionary leadership competencies of primary
school principles. The data was collected by a questionnaire which was carried
out in the center and 14 municipalities of Antalya. The questionnaire was deve-
loped by the researcher.

The findings of the study indicated that principles had positive views
on their visionary leadership competencies, however, assistant principals and
teachers reported the opposite. The finding that principals, assistant principals
and teachers hold different views on visionary leadership competency of prin-
cipals refer to important problems such as developing school vision and coope-
ration in the Total Quality Management studies in Turkey. The findings show
that in order to create effective schools in service training programs about deve-
loping vision and visionary leadership can help to agree on consistent and com-
mon view about the level visionary leadership perceived.  

KKeeyy  WWoorrddss::  Education, administration, school, leadership, visionary le-
ader, vision
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MM‹‹LLLLÎÎ  EE⁄⁄‹‹TT‹‹MM  DDEERRGG‹‹SS‹‹  
YYAAYYIINN  ‹‹LLKKEELLEERR‹‹

MMiillllîî  EE¤¤iittiimm, Millî E¤itim Bakanl›¤› taraf›ndan yay›mlanan e¤itim, bilim, sanat
ve kültürle ilgili geliflmeleri izleyen, sorunlar› ortaya koyan, inceleyen, alandaki çal›fl-
ma sonuçlar›n› ilgililere duyurarak iletiflim ifllevini yerine getiren, e¤itimin paydaflla-
r› aras›nda ortak bilinç ve sorumluluk duygusunu oluflturmay› hedefleyen üç ayl›k,
hakemli, bilimsel bir dergidir.

Dergi,  fifiuubbaatt,,  MMaayy››ss, AA¤¤uussttooss ve KKaass››mm aylar›nda KK››flfl,,  BBaahhaarr,,  YYaazz,,  GGüüzz  olmak
üzere y›lda dört say› yay›mlan›r. Her y›l›n sonunda, derginin y›ll›k dizini ç›kar›l›r.
Dergi yönetimince belirlenecek kütüphanelere, uluslar aras› yay›n tarama kurumlar›-
na ve abonelere,  yay›mland›¤› tarihten itibaren bir ay içerisinde  gönderilir.

AAmmaaçç
E¤itim, ö¤retim ve sosyal bilimlere iliflkin bilgi, uygulama, sorun ve önerilerin

bilimsel, akademik ve kuramsal düzlemde ortaya konulmas›n›, tart›fl›lmas›n› ve taraf-
lara ulaflt›r›lmas›n› sa¤lamak.

KKoonnuu  vvee  ‹‹ççeerriikk
MMiillllîî EE¤¤iittiimm dergisinde, e¤itim ve sosyal bilimler alan›ndaki yaz›lara yer veri-

lecektir. Yaz›larda araflt›rmaya dayal› olma, alana katk› sa¤lama, uygulamaya iliflkin
sorunlar› ortaya koyma, yeni ve farkl› geliflmeleri irdeleme ölçütleri dikkate al›nacak-
t›r.

Araflt›rma, inceleme ve derleme yaz›lar›n›n MMiillllîî  EE¤¤iittiimm dergisinde yay›mla-
nabilmesi için daha önce bir baflka yay›n organ›nda yay›mlanmam›fl veya yay›mlan-
mak üzere kabul edilmemifl olmas› gerekir. Bir sempozyum veya kongre gibi bilim-
sel toplant›larda sunulan bildirilerde bilimsel toplant›n›n ad›, yeri ve tarihi belirtilme-
lidir. Bir araflt›rma kurumu veya kuruluflu taraf›ndan desteklenen çal›flmalarda des-
te¤i sa¤layan kuruluflun ad›,  projenin ismi, projenin (varsa) tarih, say› ve numaras›
an›lmal›d›r.

YYaazz››llaarr››nn DDee¤¤eerrlleennddiirriillmmeessii
MMiillllîî  EE¤¤iittiimm dergisinin bir YYaayy››nn  KKuurruulluu ve ÖÖnn  ‹‹nncceelleemmee  KKuurruulluu  vard›r. Ya-

y›mlanmak üzere gönderilen yaz›lar önce amaç, konu, sunufl tarz›, yaz›m kurallar› ve
yay›n ilkelerine uygunluk yönlerinden ÖÖnn  ‹‹nncceelleemmee  KKuurruulluu’nca incelenir. Seçilen ya-
z›lar, bilimsel bak›mdan de¤erlendirilmek üzere YYaayy››nn  KKuurruulluu’na sunulur. YYaayy››nn  KKuu--
rruulluu’nca uygun bulunan yaz›lar alan›nda eser ve çal›flmalar›yla tan›nm›fl iki hakeme
gönderilir. Hakem raporlar› gizlidir ve befl y›l süreyle saklan›r. Hakem raporlar›ndan
biri olumlu, di¤eri olumsuz oldu¤unda, yaz› üçüncü bir hakeme gönderilebilir.

Yazarlar, HHaakkeemm((lleerr)) ve YYaayy››nn  KKuurruulluu’nun elefltiri, öneri ve düzeltmelerini
dikkate almak zorundad›r. Kat›lmad›klar› hususlar oldu¤unda bunlar› ayr› bir sayfa-
da, gerekçeleri ile birlikte aç›klama hakk›na da sahiptirler. Yay›m› kabul edilmeyen
yaz›lar›n yaln›zca birinci nüshalar› istendi¤inde yazarlar›na iade edilir.

YYaayy››nn  KKuurruulluu’nca, yay›mlanan yaz›larda esasa yönelik olmayan küçük düzelt-
meler yap›labilir.



Yay›mlanan yaz›lardaki görüfllerin sorumlulu¤u yazarlar›na aittir. 
Bas›lan say›, derginin internetteki hhttttpp::////wwwwww..yyaayyiimm..mmeebb..ggoovv..ttrr adresli web

sayfas›nda ayr›ca yay›mlan›r.
Yaz› ve foto¤raflar, kaynak gösterilerek al›nt› yap›labilir.

YYaazz››mm  DDiillii
Yaz›m dili  Türkçedir.  Ancak, her say›da derginin üçte bir oran›n› geçmeye-

cek flekilde ‹ngilizce yaz›lara da yer verilebilir. Yay›mlanacak yaz›lar›n Türkçe özet-
lerinin yan›nda ‹ngilizce özetleri de gönderilmelidir.

Yaz›larda Türk Dil Kurumunun ‹mlâ K›lavuzu’na uyulmas› zorunludur.

MMAAKKAALLEENN‹‹NN  YYAAZZIIMM  KKUURRAALLLLAARRII  VVEE  YYAAPPIISSII
Makalenin genel olarak afla¤›da belirtilen düzene göre sunulmas›na özen gös-

terilmelidir:
1- Yaz›lara bir bafll›k konulmal›,
2- Yazar ad(lar)› ve adres(ler)i belirtilmeli,
3- Türkçe ve ‹ngilizce özet (anahtar kelimeler eklenerek) yap›lmal›,
4- Makale, çal›flman›n amaç, kapsam, çal›flma yöntemlerini belirten bir girifl

bölümüyle  bafllamal›; veriler, gözlemler, görüfller, yorumlar, tart›flmalar... gibi ara ve
alt bölümlerle devam etmeli; ve nihayet tart›flma ve sonuçlar (veya sonuçlar ve tart›fl-
malar) bölümüyle son bulmal›,

5- Katk› (varsa) belirtilmeli,
6- Yaz›n›n sonuna Kaynaklar Dizini eklenmelidir.

11))  BBaaflflll››kk
Türkçe ve ‹ngilizce olarak konuyu en iyi flekilde belirtmeli, on iki kelimeyi

geçmemeli ve koyu olarak yaz›lmal›d›r.

22))  YYaazzaarr  AAdd((llaarr))››  vvee  AAddrreess((lleerr))ii
Yazar adlar›, soyad› büyük harflerle olmak üzere koyu karakterde, adresler

normal italik karakterde yaz›lmal›d›r.

33))  ÖÖzzeett
Yüz elli kelimeyi geçmeyecek flekilde yaz›lm›fl, yaz›n›n tümünü en k›sa ve öz

olarak (özellikle çal›flman›n amac›n› ve sonucunu) yans›tacak nitelikte olmal›d›r. Öze-
tin bafll›¤› ve metin k›sm› farkl› karakterle yaz›lmal›d›r. Özet içinde, yararlan›lan kay-
naklar, flekil ve çizelgeler yer almamal›; özetin alt›nda bir sat›r boflluk b›rak›larak en
az üç, en çok sekiz anahtar kelime verilmelidir.

44))  MMaakkaallee
AAnnaa  MMeettiinn::  Makale A4 boyutunda kâ¤›t üzerine, bilgisayarda 1,5 sat›r aral›k-

la ve 12 punto (Times New Roman yaz› karakteri) ile yaz›lmal›d›r. Sayfa kenarlar›n-
da 3 cm’lik boflluk b›rak›lmal› ve sayfalar numaraland›r›lmal›d›r..  Yaz›lar alt› bin keli-
meyi ya da otuz sayfay› aflmamal›d›r.
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AAnnaa  BBaaflflll››kkllaarr::  Bunlar, s›ra ile özet, ana metnin bölümleri, teflekkür (varsa),
kaynakça, ve eklerden (varsa) oluflmaktad›r. Ana bafll›klar küçük harflerle ve koyu
olarak yaz›lmal›d›r.

AArraa  BBaaflflll››kkllaarr::  Tamam› koyu olarak ve ana bafll›ktan daha küçük punto ile ya-
z›lacak; ancak, her kelimenin ilk harfi büyük olacak, bafll›k sonunda sat›rbafl› yap›la-
cakt›r.

AAlltt  BBaaflflll››kkllaarr::  Tamam› koyu olarak yaz›lacak; ancak, bafll›¤›n ilk kelimesinde-
ki birinci harf büyük olacak, bafll›k sonuna iki nokta (üst üste) konularak yaz›ya ayn›
sat›rdan devam edilecektir.

fifieekkiilllleerr::  fiekiller, küçültmede ve bas›mda sorun yaratmamak için siyah mü-
rekkep ile, düzgün ve yeterli çizgi kal›nl›¤›nda ayd›nger veya beyaz kâ¤›da çizilme-
lidir. Her flekil ayr› bir sayfada olmal›d›r. fiekiller 1 (bir)’den bafllayarak ayr›ca numa-
raland›r›lmal› ve her fleklin alt›na bafll›¤›yla birlikte yaz›lmal›d›r.

ÇÇiizzeellggeelleerr::  fiekiller gibi, 1 (bir)’den bafllayarak ayr›ca numaraland›r›lmal› ve
her çizelgenin üstüne bafll›¤›yla birlikte yaz›lmal›d›r. fiekil ve çizelgelerin bafll›kla-
r›, k›sa ve öz olarak seçilmeli ve her kelimenin ilk harfi büyük, di¤erleri küçük harf-
lerle yaz›lmal›d›r. Gerekli durumlarda aç›klay›c› dipnotlar veya k›saltmalar flekil ve
çizelgelerin hemen alt›nda verilmelidir.

RReessiimmlleerr::  Parlak, sert (yüksek kontrastl›) foto¤raf kâ¤›d›na bas›lmal›d›r. Ayr›-
ca flekiller için verilen kurallara uyulmal›d›r. 

fiekil, çizelge ve resimler on sayfay› aflmamal›d›r. Teknik imkâna sahip yazar-
lar, flekil, çizelge ve resimleri aynen bas›labilecek nitelikte olmak flart›yla metin için-
deki yerlerine yerlefltirebilirler. Bu imkâna sahip olmayanlar, bunlar için metin için-
de ayn› boyutta boflluk b›rakarak içine flekil, çizelge veya resim numaralar›n› yazma-
l›d›r.

MMeettiinn  ‹‹ççiinnddee  KKaayynnaakk  VVeerrmmee::  Metin içinde kaynak vermede afla¤›daki örnek-
lere uyulmal›, kesinlikle dipnot fleklinde kaynak gösterilmemelidir.

a) Metin içinde tek yazarl› kaynaklara de¤inme yap›l›rken, afla¤›daki örnekte
oldu¤u gibi, önce araflt›r›c›n›n soyad›, sonra parantez içinde yay›m tarihi ve al›nt› ya-
p›lan sayfa numaras› verilir:

(Köksoy, 1998, 25)
Birden çok kaynak söz konusuysa, kaynaklar›n aralar›na noktal› virgül (;) ko-

narak afla¤›daki örnekte oldu¤u gibi yaz›l›r:
(Bilgegil, 1970, 75; Kaplan, 1974, 20; Aktafl, 1990, 12)
b) Çok yazarl› yay›nlara metin içinde de¤inilirken, afla¤›daki gibi ilk yazar ad›

belirtilmeli, di¤erleri için vd. harfleri kullan›lmal›d›r. Ancak kaynaklar dizininde bü-
tün yazarlar›n isimleri yer almal›d›r:

(‹pekten vd., 1975, 32)
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c) Ulafl›lamayan bir yay›na metin içinde de¤inme yap›l›rken bu kaynakla bir-
likte al›nt›n›n yap›ld›¤›   kaynak da afla¤›daki gibi belirtilmelidir:

(Köprülü, 1911, 75’ten aktaran; Çelik, 1998, 25)
d) Kiflisel görüflmelere metin içinde soyad› ve tarih belirtilerek de¤inilmeli, ay-

r›ca kaynaklar dizininde belirtilmelidir:
(Tarakç›, 2004)

55))  KKaattkk››  BBeelliirrttmmee
Yazar›n d›fl›nda makaleye katk›s› bulunan(lar) varsa yaz›n›n sonunda ayr›ca

belirtilir.

66))  KKaayynnaakkllaarr  DDiizziinnii
Kaynaklar dizini, yazar soyadlar›n› esas alan alfabetik bir s›rayla, afla¤›daki

kurallara göre dizilmelidir.

aa))  SSüürreellii  yyaayy››nnllaarr
Yazar ad(lar)’›, tarih, makalenin bafll›¤›, süreli yay›n›n ad› (k›salt›lmam›fl ve

koyu), cilt no, (say› no), sayfa no.:
BOZAN, Mahmut (2004). “Bölge Yönetimi ve E¤itim Bölgeleri Kavram›”, MMiill--

llîî  EE¤¤iittiimm, K›fl 2004, S.161, ss.95-111.

bb))  BBiillddiirriilleerr
Yazar ad(lar)’›, tarih, bildirinin bafll›¤›, sempozyumun veya kongrenin ad›,

editör(ler), bas›mevi, cilt no, düzenlendi¤i yerin ad›, sayfa no.:
ÖZEK, N., MASKAN, A. K. ve GÖNEN, S. (1998). “Fizik Ö¤renimi ‹le ‹lgili

Motivasyonel Faktörler Konusunda Bir Çal›flma”, IIIIII..  FFeenn  BBiilliimmlleerrii  SSeemmppoozzyyuummuu, Ka-
radeniz Teknik Üniversitesi, Fatih E¤itim Fakültesi, Trabzon.

cc))  KKiittaappllaarr
Yazar ad(lar)’›, tarih, kitab›n ad› (ilk harfleri büyük), yay›nevi, bas›ld›¤› flehrin

ad›:
ÖZBALCI, Mustafa (1997). MMeehhmmeett  RRaauuff’’uunn  RRoommaannllaarr››nnddaa  fifiaahh››ssllaarr  KKaaddrroossuu,

Millî E¤itim Bakanl›¤› Yay›nlar›, ‹stanbul. 
dd))  RRaappoorrllaarr  vvee  tteezzlleerr
Yazar ad(lar)’›, tarih, raporun veya tezin bafll›¤›, kurulufl veya üniversitenin

ad›, (yay›mlan›p-yay›mlanmad›¤›, raporun veya tezin türü), flehir ad›:
YILDIZ, Alpay Do¤an (1999). SSeelliimm  ‹‹lleerrii’’nniinn  RRoommaannllaarr››  ÜÜzzeerriinnee  ‘‘OOkkuurr  MMeerr--

kkeezzllii’’  BBiirr  YYaakkllaaflfl››mm, Ondokuz May›s Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yay›m-
lanmam›fl Yüksek Lisans Tezi), Samsun.

ee))  ‹‹nntteerrnneetttteenn  aall››nnaann  bbiillggiilleerr
‹nternet adresi, yaz›n›n ve yazar›n›n ad›, internette yay›mlanma tarihi.
hhttttpp::////wwwwww..yyaayyiimm..mmeebb..ggoovv..ttrr, “Bölge Yönetimi ve E¤itim Bölgeleri Kavra-

m›”, Mahmut BOZAN, 1 fiubat 2004.
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ff))  KKiiflfliisseell  ggöörrüüflflmmeelleerr
Görüflülen kifli veya kiflilerin ad›, tarih, görüflen kifli(ler), görüflmenin yap›ld›-

¤› flehrin ad›.
TARAKÇI, Celâl (2004). 17 May›s, fiaban Sa¤l›k, D. Ali Tökel, fiahin Köktürk,

Fikret Uslucan, A. Cüneyt Iss›, Ankara.
gg)) Bunlar›n d›fl›ndaki al›nt›lar için AAPPAA  ssttaannddaarrttllaarr››na uyulmal›d›r.

YYaazz››llaarr››nn  GGöönnddeerriillmmeessii  vvee  TTeelliiff  ÜÜccrreettlleerrii
MMiillllîî EE¤¤iittiimm dergisinde yay›mlanmas› istenen yaz›lar, biri orijinal di¤er ikisi

yazar isimleri ve adresleri kapat›lmak üzere üç nüsha olarak yaz›n›n CD’si ile birlik-
te dergi adresine gönderilir. Yay›ma kabul edilen yaz›lar›n son düzeltmeleri yap›lm›fl
bilgisayar CD’leri ile flekillerin orijinalleri ve yazarlara ait banka, flube ad› ile hesap
numaralar› en geç bir ay içinde dergi adresine ulaflt›r›l›r. Yay›mlanan yaz›lar›n yazar-
lar›na ve hakemlerine, telif ve inceleme ücreti, yay›m tarihinden itibaren iki ay
içerisinde mevcut telif haklar› yönetmeli¤i hükümleri çerçevesinde ödenir.
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PPUUBBLLIICCAATTIIOONN  PPRRIINNCCIIPPLLEESS  OOFF  
TTHHEE  JJOOUURRNNAALL  OOFF  NNAATTIIOONNAALL  EEDDUUCCAATTIIOONN  

The Journal of National Education, a refereed scientific journal, is published
quarterly by The Ministry of National Education. The journal aims to follow devel-
opments about education, art and culture. In order to constitute a common feeling of
consciousness and responsibility it intends to put forwards issues and to investigate
them. It also performs the communication function by presenting field study results
to qualified persons. 

The Journal is published quarterly in February, May, August and November
as winter, spring, summer and fall issues. At the end of each year an annual index is
issued. The Journal is sent to certain libraries, international publication indexing insti-
tutions and subscribers within a month after publication.

OObbjjeeccttiivvee
To put forward and discuss issues on instruction, education and social sci-

ences such as knowledge, applications, problems and suggestions with a scientific,
academic and theoretical sense. 

SSuubbjjeecctt  aanndd  CCoonntteenntt
The articles about education and social sciences will be published in the jour-

nal. The following criteria will be taken into consideration: articles must be based on
research, provide a new contribution, put forward issues about application and
examine new and different developments.  

In order an article to be published in the Journal of National Education, it must
not be published before or accepted for publication elsewhere. If presented in a sci-
entific meeting such as symposium or congress, the name, place and date of the sci-
entific meeting must be stated. If supported by a research institution, the name of the
sponsor, date, issue and number of the project must be added. 

RReevviieeww
Articles are reviewed by the Editorial Board and the Pre-evaluation

Committee of the journal.  The submitted articles are first evaluated by the Pre-eval-
uation Committee whether the articles meet aim, subject, presentation style, writing
rules and publication principles. Selected articles are presented to the Editorial Board
for scientific evaluation after which they are sent to two qualified referees. Referee
reports are kept secret and saved for five years. If one of the reports is positive and
the other is negative, then the article is sent to a third referee. 

Authors should take into consideration the corrections and suggestions by the
referees and the Editorial Board. If there is a disagreement by the author, he/she has
a right to explain it with justifications. Only one  copy of the unaccepted articles is
sent back to the author if desired. 

The Editorial Board has the right to make minor corrections, which do not
change the whole meaning. 

Authors accept the responsibility of the content of articles. 
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Printed issue is published on the Internet at http://www.yayim.meb.gov.tr
Copy right is allowed if referenced.

LLaanngguuaaggee
Papers must be submitted in Turkish. However, papers in English can be pub-

lished provided that they do not exceed one-third of the whole article. Both Turkish
and English abstracts of the article are required. 

The writing guidelines by the Turkish Language Institution must be followed
in articles.

WWRRIITTIINNGG  RRUULLEESS  AANNDD  AARRTTIICCLLEE  SSTTRRUUCCTTUURREE  
The following rules must be taken into consideration: 
1- There should be an article title,
2- Author names and addresses should be indicated,
3- Turkish and English abstracts (with keywords) should be provided,
4- The article must start with an introduction indicating the aim, content and

methodology; it must provide data, observations, comments and discussions etc. in
subsections; it must end with results and suggestions. 

5- Contributions, if there are, must be acknowledged,
6- References must be added at the end.   

11))  TTiittllee
The article title must be relevant not exceeding twelve words in bold charac-

ters. 

22))  AAuutthhoorr  nnaammee((ss))  aanndd  aaddddrreesssseess
Both first and last names must be capital case letters in bold; addresses must

be lower case and normal italic letters. 

33))  AAbbssttrraacctt
Abstracts should not exceed one hundred and fifty words projecting the aim

and the result of the work as relevant and short as possible. The abstract title and the
text should be written in different characters. References, figures and tables should
not be included in the abstract. Key words between three and eight words should be
added.  

44))  AArrttiiccllee
Main text should be written in Times News Roman in 12-point font on A4 size

paper with 1.5 line-spaced. The pages should be numbered with 3 cm space from each
side. Texts should not exceed six thousand words or thirty pages. 

Main titles: abstract, main text sections, acknowledgement, reference and
appendices. They should be written in lower cases letters as bold. 

Minor titles: should be written bold and smaller than the main title; first let-
ters should be in capital case; paragraphs after the title must be tabbed. 
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Subtitles: should be written bold; first letters should be in capital case; titles
must be followed by columns and the text should follow it immediately.

Figures: In order to avoid printing difficulties figures should be drawn/print-
ed out in black on drawing or white papers. Each figure should be given on a sepa-
rate page. They should be numbered starting from 1 and captioned underneath. 

Tables: Should be numbered starting from 1 and captioned above. Figure and
table captions should be short and relevant beginning with capital case letters.
Footnotes or abbreviations should be provided under figures and tables.

Images: Should be printed on bright, high contrast photographic paper. The
same rules for figures are applied. 

Figures, tables and images should not exceed ten pages. Those who have tech-
nical capacities may put their figures, tables and images on the main text provided
that they meet the above requirements. Otherwise, enough space should be left with-
in the text for figures, tables and images indicating their numbers.

Citing: Should only be in the following forms. Footnotes should not be used
for citing.

a) For single author, last name should be followed by publication date and
page number in parenthesis: 

(Köksoy, 1998, 25)
For multiple references, semi-column should be used between author names:
(Bilgegil, 1970, 75; Kaplan, 1974, 20; Aktafl, 1990, 12)
b) For multiple authors, first author name should be followed by et al., but all

the names should be indicated in references. 
(‹pekten et al., 1975, 32)
c) If citing from an unavailable reference, the original and the citing references

should be indicated as follows: 
(From Köprülü, 1911, 75 by Çelik, 1998, 25)
d) Personal conversations should be cited in the text by indicating last name

and date and should also be referenced. 
(Tarakç›, 2004)

55))  CCoonnttrriibbuuttiioonnss
Any other contributor(s) should be mentioned at the end. 

66))  RReeffeerreenncceess
References should be cited in text by giving the last names of the author(s) in

the following format.

aa))  PPeerriiooddiiccaallss
Author name(s), date, title, periodical name (full name in bold), volume

(issue), page number(s): 
BOZAN, Mahmut (2004). “Bölge Yönetimi ve E¤itim Bölgeleri Kavram›”, MMiillllîî

EE¤¤iittiimm, Winter, 2004, Vol.161, pp.95-111. 
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bb))  PPrreesseennttaattiioonnss
Author name(s), date, title, symposium or congress name, editor name(s),

publisher, volume, place, page number(s):
ÖZEK, N., MASKAN, A. K. ve GÖNEN, S. (1998). “Fizik Ö¤renimi ‹le ‹lgili

Motivasyonel Faktörler Konusunda Bir Çal›flma”, III. Fen Bilimleri Sempozyumu,
Karadeniz Teknik 

Üniversitesi, Fatih E¤itim Fakültesi, Trabzon.

cc))  BBooookkss
Author name(s), date, book title (first letters in capital case), publisher, place

of publisher: 
ÖZBALCI, Mustafa (1997). Mehmet Rauf’un Romanlar›nda fiah›slar Kadrosu,

Millî E¤itim Bakanl›¤› Yay›nlar›, ‹stanbul. 

dd))  RReeppoorrttss  aanndd  tthheesseess::  
Author name(s), date, report or thesis title, institution name or university, (if

published or unpublished and type of the material), place: 
YILDIZ, Alpay Do¤an (1999). Selim ‹leri’nin Romanlar› Üzerine ‘Okur

Merkezli’ Bir Yaklafl›m, Ondokuz May›s University Social Sciences Institute,
(Unpublished Master Thesis), Samsun.

ee))  IInntteerrnneett  rreeffeerreenncceess
Internet address, text name and author name(s), publication date on the

Internet. 
http://www.yayim.meb.gov.tr, “Bölge Yönetimi ve E¤itim Bölgeleri

Kavram›”, Mahmut BOZAN, 1 February 2004.

ff))  PPeerrssoonnaall  ccoonnvveerrssaattiioonnss
Interviewee name(s), date, interviewer, place.
TARAKÇI, Celâl (2004). 17 May, fiaban Sa¤l›k, D. Ali Tökel, fiahin Köktürk,

Fikret Uslucan, A. Cüneyt Iss›, Ankara.

gg))  TThhee  rreemmaaiinniinngg  cciittiinngg  sshhoouulldd  mmeeeett  tthhee  AAPPAA  ccrriitteerriiaa  

AArrttiiccllee  SSuubbmmiissssiioonn  aanndd  CCooppyyrriigghhtt  FFeeeess
Three printed copies of articles and the computer CD should be submitted to

the journal address. One should be the original copy while the other two copies
should not include the author names and addresses.  Accepted papers should be sub-
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