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Editör’den …

De¤erli Millî E¤itim okurlar›,
Dergimizin bu say›s›nda yine birçok alandan makaleler bulunmakta. E¤itim bilimleri ile sosyal bilimlerin de¤iﬂik alanlar›na ait söz konusu çal›ﬂmalar, geniﬂ bir okuma
yelpazesi sunuyor. Bu say›m›zdaki çal›ﬂmalar›n çeﬂitlili¤inin, araﬂt›rmac›lara yararl› olaca¤› kanaatindeyiz.
Millî E¤itim dergimiz, e¤itim bilimleri alan› yan›nda sosyal bilimlerin farkl› alanlar›na da hitap eder bir aﬂamaya ulaﬂm›ﬂt›r. Bu noktada yay›n sürecimize de¤erli katk›lar›n› esirgemeyen hakem kurulumuza teﬂekkür ederiz.
Daha önce de ifade etti¤imiz gibi Millî E¤itim dergisi, 170. say›s›ndan itibaren
Tübitak-Ulakbim’in sosyal bilimler veri taban›na al›nm›ﬂt›r. Okuyucular›m›z hem bu veri taban›ndan hem de dergimizin internet sayfas›ndan dergimizde yay›mlanan yaz›lar›n tam metnine ulaﬂabilirler.
Kas›m say›m›zda buluﬂmak dile¤iyle…

Editorial

Dear readers of Journal of National Education,
In this issue of our journal we have many articles from different areas.
Articles about educational sciences and social sciences present us a large reading range. We think that the variety of stduies in this issue will be beneficial for the researchers.
Our Journal of National Education, beside educational sciences ›t has
reached a high level in different parts of social sciences. We thank to our advisory board for their great contribution.
As we said before Journal of National Education was taken in TubitakUlakbim social sciences data base from ›ts 170th issue. Our readers can reach the full text of our articles both from this data base and from our web adress.
Hope to meet you in our November issue.
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D‹S‹PL‹N ‹LE ‹LG‹L‹ KAVRAMLAR,
‹LKELER VE UYGULAMALAR
Necati CEMALO⁄LU*

Özet
Bu makalenin amac›, literatüre dayal› olarak disiplin kavram›n›, ilkelerini, önemini, boyutlar›n›, de¤erlerini, felsefesini, uygulanma biçimini ve paydaﬂlar›n rol ve sorumluluklar›n› betimlemek, uygulama örneklerini irdelemek
ve önerilerde bulunmakt›r. Makale literatüre dayal› olarak yap›ld›. Makale, araﬂt›rmac›n›n ulaﬂabildi¤i kaynaklarla s›n›rl›d›r. Bu makalede, disiplin kavram›n›n
alg›lanma biçimi, literatüre dayal› olarak tart›ﬂ›ld›. Disiplin ile ilgili olarak yap›lan uygulama örnekleri incelendi. Uygulama örneklerinden hareket edilerek
yaﬂanan sorunlar›n neden-sonuçlar› analiz edildi. Bu analizlere dayal› olarak
öneriler geliﬂtirildi ve uygulama sürecinin sonuçlar› tart›ﬂ›ld›. Okulda disiplin
konusunda paydaﬂlar›n disiplin sorunu yaratan davran›ﬂlar› tan›mland›. Etkili
disiplin uygulamalar› için uygun olan davran›ﬂlar belirtildi. Paydaﬂlar›n disiplin sa¤lamadaki rolleri, görevleri ve sorumluluklar› üzerinde duruldu.
Anahtar Sözcükler: Okul, disiplin, okul yöneticisi, ö¤retmen, ö¤renci

Giriﬂ
‹nsan, biyolojik, psikolojik ve sosyal yönü olan bir varl›kt›r. Bu özelliklerinin
etkisiyle pek çok davran›ﬂta bulunur. Davran›ﬂlar›n› belirleyen, yönlendiren etkenlerin baﬂ›nda, onun sosyal bir varl›k olma özelli¤i vard›r. Sosyal ortamlarda oluﬂan
olaylar, bireyi do¤rudan ve dolayl› olarak etkiler. Sosyal olaylar, ço¤u zaman da birey
taraf›ndan etkilenir. Bu süreçte olumlu ya da olumsuz olarak tan›mlanabilecek çeﬂitli
durumlar yaﬂan›r. Baz› davran›ﬂlar onay görürken, baz› davran›ﬂlar da reddedilir.
Toplumun kabul etti¤i, onaylad›¤› bu davran›ﬂlar, e¤itim yönünden de istendik davran›ﬂlard›r.
Ö¤renciler okula, farkl› ihtiyaç ve beklentilerle gelirler. Bu temel ihtiyaçlar
sevgi, güvenlik, ait olma ve kabul görmedir. Ö¤rencilerin okul içi istendik davran›ﬂlar› sergilemeleri, muhtemelen bu ihtiyaçlar›n›n karﬂ›lanmas›yla do¤ru orant›l›d›r. Bu
aﬂamada ö¤rencinin ailesi ve etkileﬂim içerisinde bulundu¤u sosyal çevre önemli rol
oynar. Çünkü ö¤renci moral ve etik de¤erlerin büyük bir k›sm›n› ailesinden ve çevresinden do¤rudan al›r, onlardan etkilenir. Ayn› zamanda ö¤rencinin sosyal çevresi, kabul gören davran›ﬂlar› pekiﬂtirir, onaylanmayan davran›ﬂlar için cezay› kullan›r.
Bireyin davran›ﬂ›n› belirleyen iç ve d›ﬂ etkenlere karﬂ›n, disiplin kavram ve ilkeleri geliﬂtirilmiﬂtir. Disiplin kavram ve ilkelerinin uygulanmas›nda yaﬂanan en
önemli sorun, uygulay›c›lar›n disiplin kavram› hakk›ndaki farkl› alg›lar›d›r. Geleneksel disiplin kavram› ﬂiddet içermesine karﬂ›n, e¤itim aç›s›ndan kabul edilen disiplin

*

Yrd. Doç. Dr.; Gazi Üniversitesi, Gazi E¤itim Fakültesi, E¤itim Yöneticili¤i ve Deneticili¤i
ABD Teknikokullar / Ankara
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kavram›, bireyin baﬂkas›na ve kendisine karﬂ› duydu¤u sevgi ve sayg› olarak da alg›lanabilir. Bu aﬂamada yaﬂanan sorun, disiplin kavram›n›n bireyde yapt›¤› ça¤r›ﬂ›md›r.
Konu hakk›nda literatürde pek çok kavram bulunmaktad›r. Bu makale, literatür tarama tekni¤i kullan›larak haz›rlanm›ﬂt›r. Makalenin amac›, literatüre dayal› olarak disiplin kavram›n›, ilkelerini, de¤erlerini, felsefesini, disiplinin uygulanma biçimini,
paydaﬂlar›n rol ve sorumluluklar›n› betimlemek, uygulama örneklerini irdelemek ve
önerilerde bulunmakt›r.
Disiplin Kavram›
Okulda disiplini oluﬂturmak ve uygulamak e¤itimcilerin üzerinde u¤raﬂt›klar› en önemli sorundur. Disiplinle ilgili ilk uygulamalar genellikle ceza vermeye yönelik olarak alg›lanm›ﬂt›. ‹lk örnekleri, ö¤rencilere fiziksel ceza ﬂeklinde uygulan›rd›. Disiplinin ilk uygulamalar› incelendi¤inde, uygulay›c›lar›n ﬂiddet içeren disiplinin,
e¤itsel amaçlara daha iyi hizmet etti¤i yönünde bir kabule sahip oldu¤u görülür.
S›n›f yönetimi üzerine ilk araﬂt›rmalar, Kounin (1970) taraf›ndan yap›ld›. Kounin, s›n›f düzeni için, davran›ﬂ sorunlar› ortaya ç›kmadan önce, sorunlar›n ö¤retmen
taraf›ndan çözülmesi gerekti¤i yaklaﬂ›m›n› benimsemektedir. Etkili s›n›f ortam› yaratman›n ön koﬂulunun ö¤rencilerin davran›ﬂ bozukluklar›yla u¤raﬂmak yerine, sorun
ortaya ç›kmadan önce sorunu çözmek oldu¤unu ileri sürmektedir. Daha sonra yap›lan araﬂt›rmalar Kounin’in görüﬂlerini destekler niteliktedir. Disiplin sorunlar› ortaya
ç›kt›¤›nda uygulanan her strateji, ne kadar baﬂar›l› olursa olsun, ö¤retmen ve ö¤rencilerin olumsuz olarak etkilenmesine neden olabilir. Kounin’e göre, s›n›f yönetimi ve
disiplin kavramlar› birbirinden ayr›d›r. S›n›f yönetimi, düzenli bir s›n›f ortam› oluﬂturmak ve bunu koruyabilmek için ö¤retmenin uygulad›¤› stratejilerle ilgilidir. Disiplin ise, ö¤retmenin davran›ﬂ sorunlar› karﬂ›s›ndaki tepkilerini içerir. S›n›f yönetimi
sorunlar› önlemeye yönelikken, disiplin, sorunlar ortaya ç›kt›ktan sonra izlenecek yolu gösterir (Akt. Eggen ve Kauchak, 2001). Disiplin ile ceza birbirine kar›ﬂt›r›lmaktad›r. Ceza y›k›c› davran›ﬂa tepkidir. Disiplin ise y›k›c› davran›ﬂ ve bundan do¤an tepkiyi önlemeye yöneliktir. Sorunlu davran›ﬂ› önlemek için ne yapt›¤›m›z›n yan›nda,
sorunlu davran›ﬂ ortaya ç›kt›¤›nda ne yapt›¤›m›zla da ilgilidir. Disiplinde temel ilke,
bireylerin kendi ihtiyaçlar›n›n karﬂ›lanmas›ndan sorumlu olduklar› ve baﬂka kiﬂilerin
davran›ﬂlar›n›n bunlar› engellememesi gerekti¤idir. Anlaml› etkinlikler, uygun çevre,
grupla çal›ﬂma, kendi kendini kontrol gibi kavramlar da disiplin içinde düﬂünülmelidir. Cezas›z ya da çok az ceza ile de disiplin mümkün olabilir (Tertemiz, 2003). Disiplin, okul ve s›n›f yönetiminin en önemli ö¤esidir. Sorunlu davran›ﬂlar etkin olarak yönetilmedi¤inde, baﬂar›l› bir e¤itim yaﬂant›s›n›n ortaya ç›kmas› olanaks›zd›r. Davran›ﬂ
yönetimi, e¤itim yaﬂam›n›n belirleyicisidir. Araﬂt›rmac›lar, üç alanda odaklaﬂmaktad›r. Bunlardan ilki ö¤rencilerin güdülenmesidir. ‹kincisi, etkin, yeterli denetim, üçüncüsü ise ö¤retmenlerin etkili ö¤retme stratejisidir (Lewis, 1994).
Disiplin, baﬂkalar› taraf›ndan iﬂ birli¤ine kapal›, sald›rgan ya da di¤er engelleyici tepkilere maruz b›rak›lm›ﬂ insanlar›n haklar›n› korumaya yöneliktir. Bu tür koruma mekanizmalar›na evlerde, okullarda, iﬂyerlerinde ve çocuklar›n oldu¤u kadar, yetiﬂkinlerinde yetersiz ya da aﬂ›r› kontrollü davran›ﬂlar›na tepki olarak gereksinim duyulur (Celep, 2000). Burada göz önünde bulundurulmas› gereken, her bireyin belirli
temel gereksinimlerini karﬂ›lamak zorunda oldu¤u ve di¤er bireylerin bu duruma
sayg› duymalar› gerekti¤idir.
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Erdo¤an (2001) disiplinin sadece ceza vermekten ibaret bir iﬂ olmay›p; olumsuz davran›ﬂlar›n ortaya ç›kmas›n› önlemek için tutarl› ve kararl› davran›ﬂlarda bulunmak oldu¤unu ifade etmektedir.
Disiplin kavram› en genel anlam›yla kurallara uyma zorunlulu¤u olarak da tan›mlanabilir. Disiplinin amac› ise, belirli amaçlarla bir araya gelen insanlar›n, söz konusu amaçlar› daha iyi gerçekleﬂtirebilmek için konulmuﬂ kurallara uyumunu sa¤lamakt›r (Yi¤it, 2004). Moles (1984) disiplinin iki önemli amac› oldu¤unu ileri sürmektedir.
1. Ö¤renci ve ö¤retmenler için güvenli bir ortam yaratmak.
2. Ö¤renmeye yard›m eden bir çevre yaratmak.
Belirli disiplin kurallar›na uymadan e¤itsel ortamlarda baﬂar›ya ulaﬂmak ço¤u
zaman mümkün de¤ildir. S›n›f disiplini, e¤itim ortamlar›nda istenmeyen davran›ﬂlar› en aza indirdi¤i kadar, ö¤renmeye uygun ortam yaratmas› aç›s›ndan da önemlidir.
Disiplin kavram›n› daha fazla aç›klay›c› nitelikte olan “Disipline Davet”, yaklaﬂ›m›d›r. Disipline davet yaklaﬂ›m›, ö¤rencinin daha fazla kendini kontrol etmesini gerektirir. Ö¤rencilerin kendilerini ve baﬂkalar›n› ikna etmeleri üzerine odaklaﬂ›r. Bu
yaklaﬂ›mda disiplin kurallar›na ikna olma esast›r. Disiplin ilkelerini saptama, uygulama, ikna ve di¤er tüm etkinliklerde bireylere kolayl›k sa¤lar. Disipline davet yaklaﬂ›m›nda insan varl›¤›na iliﬂkin pozitif bir vizyon vard›r. Bu pozitif bak›ﬂ aç›s›, onun varl›¤›na, biricikli¤ine ve de¤erlerine iliﬂkin ön kabulleri içerir. Ö¤renciyi tehdit eden,
onun varl›¤›n› yok sayan kural ve yönetmelikler yerine, ona olumlu yaklaﬂan uygulamalar ön plâna ç›kmaktad›r (Purkey, 2001). Disiplin ile ilgili di¤er bir kavram ise
“kural”d›r. Kural, kabul edilebilir davran›ﬂlar aç›s›ndan standartlar sa¤lar. Di¤er bir
deyiﬂle, kurallar ö¤renciye hangi davran›ﬂlar›n kabul edilebilir, hangi davran›ﬂlar›n
kabul edilemez oldu¤unu aç›klayan yarg›lar olarak tan›mlanabilir.
Ö¤retmeni üzen ö¤renci davran›ﬂlar›, kurallara uymayan, rahats›z eden ya da
verilen ödevlerin tamamlanmad›¤›n› ya da bitirilmedi¤ini gösteren davran›ﬂlard›r.
Okul yönetimi ve ö¤retmenlerin, ö¤rencilere sadece istenmeyen davran›ﬂlar› belirtmesi ve onlara nas›l davranacaklar›n› söylemesinin, onlar›n davran›ﬂlar› üzerinde çok
az etkisi olur. Böyle olmas›n›n nedeni, nas›l davranacaklar›n›n ifadesi olan kurallar›n
henüz iﬂaret, ay›rt edici uyaran iﬂlevini göstermemesidir. Ö¤rencilere kurallar ö¤retilebilir. Kurallar›n ö¤retilmesinde biliﬂsel ve davran›ﬂç› yaklaﬂ›mlar yol gösterici olur
(Yüksel, 2003).
Disiplinin Amaçlar›
Okulun genel ve özel amaçlar› vard›r. Bu amaçlar e¤itim kademesine, e¤itimin
türüne ve niteli¤ine göre farkl›l›klar gösterebilir. Nyquist (1976) okullar›n ö¤rencilere
kaliteli e¤itim olanaklar› ve e¤itim ortam› sa¤lamas› gerekti¤ini, bu durumunda,
okullar için en baﬂta yer almas› gereken temel hedef oldu¤unu belirtmektedir. Bireyler birbirinden farkl›d›r. Her birey farkl› ilgi ve yeteneklere sahiptir. Okul ortam› her
bireyin bu farkl›l›klar› göz önüne al›narak düzenlenmelidir. Bununla birlikte e¤itim
örgütleri belirli niteliklere de sahiptir. Bireyin sosyalleﬂtirilme iﬂlevi de okulun sorumluluklar› aras›ndad›r. Toplumun istedi¤i insan tipi nas›ld›r? Güvenilir, çal›ﬂkan, dürüst yarat›c›…. Okullarda disiplin uygulamalar› bireyin bu özellikleri göz önünde bulundurularak, ona has özellikler yok edilmeden yerleﬂtirilmelidir.
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Okul yönetimi ve ö¤retmen, ö¤rencinin yaﬂant›s› boyunca onunla birlikte olamaz. Okul ö¤renciye sorun çözme becerisini kazand›r›r. Bu sebeple ö¤renci, okulda
kendi yapt›¤› davran›ﬂlar›n nedenleri, sonuçlar› ve di¤er etkilerini ö¤renmek zorundad›r. Özgürlük kavram›, bireyin davran›ﬂlar›ndan sorumlu olmas› gerekti¤ini ifade
eder. Bireysellik, sorumluluklar›n kabul edilmeyece¤i anlam›na gelmez. Bir bireyin,
kendi hür iradesiyle yapt›¤› davran›ﬂlar›n, toplumsal sonuçlar›n› anlamas› gerekir.
Burada önemli olan, disiplinin amaçlar›n› belirleyen öge d›ﬂsal uyar›c›lar de¤il, bireyin kendi kendini kontrolüdür (Furtwengler, 1982).
Disiplinle ilgili amaçlarda, koruyucu yaklaﬂ›mdan hümanist yaklaﬂ›ma do¤ru
bir yönelim vard›r. Koruyucu yaklaﬂ›m ö¤renmeyi, klâsik s›n›f etkinliklerini, sosyal
tepkileri, ö¤retim stratejilerini, kal›p yarg›lar›, ö¤renci davran›ﬂlar›n› içerir. Ö¤renciler ö¤renme sürecini sadece okulda gerçekleﬂtirmez, okul d›ﬂ›ndaki ortam da ö¤rencilerin bireysel geliﬂiminde önemli rol oynar. Okulda kendi kendini kontrol etmeyi
baﬂaran bir ö¤renci aç›s›ndan sosyal çevre bir uygulama, etkinlik alan›d›r. Baz› ö¤retmenler gerek okulda, gerekse okul d›ﬂ›nda ö¤renci davran›ﬂlar›n› do¤rudan kontrol
etme e¤ilimindedirler. Baz› ö¤retmenler ise, ö¤rencilerin kendi davran›ﬂlar›ndan sorumlu oldu¤unu, ö¤rencilerin kendi kendilerini kontrol etmesinin gerekti¤ini ileri sürerler. Bu aﬂamada önerilen ö¤retmen davran›ﬂ›, ö¤renciye kendi kendini kontrol etme özgürlü¤ü tan›yan ö¤retmen davran›ﬂ›d›r. Disiplinin amac›, uzun dönemli olarak
demokrasiye uygun insan tipini yetiﬂtirmektir. Bu aç›dan okul, ö¤rencilere ö¤renme
deneyimleri ve f›rsatlar› sa¤lamal›d›r. Disiplinin amac›, e¤er hümanist yaklaﬂ›ma hizmet ederse, sosyal yaﬂama baﬂar›l› ve aktif bireyler yetiﬂtirmeye hizmet eder. Bu yaklaﬂ›m iﬂ birli¤i, uzlaﬂma ve dayan›ﬂmay› gerektirir. Ö¤rencilerin bireysel farkl›l›klar›
görüldü¤ünde, ö¤renciler için güvenli e¤itim ortamlar› sa¤land›¤›nda disiplin uygulamalar› baﬂar›ya ulaﬂ›r. Disiplinin nihaî amac›, ö¤rencilerde hümanist bir bak›ﬂ aç›s›
geliﬂtirmektir. Bu durum ö¤rencilerin içsel güdülenmesini sa¤layacak, içten denetimli bireyler olmalar›na katk›da bulunacakt›r (Furtwengler, 1982).
Etkili Disiplin
Etkili disiplin kavram›, hem tan›mlanmas› hem de ölçülmesi bak›m›ndan oldukça s›k›nt›l›d›r. Etkili disiplin kavram›, ilkeler, roller, aileler, disiplin program›n›
uygulama, ö¤rencilerin demokrasi kültürünü anlama, kararlara kat›lma, ö¤rencilerin
sosyal ve kültürel davran›ﬂlar›n› geliﬂtirici okul içi programlar› haz›rlama ve uygulama gibi pek çok eylemi kapsar. Okulun amaç ve ilkelerine uygun olarak ö¤renci davran›ﬂlar›n› kazand›rma, bu yaklaﬂ›m içerisinde ele al›nabilir (Furtwengler, 1982). Di¤er bir yön ise, disiplinin etkilili¤idir. Etkililik, okul yönetiminin etkilili¤i, yönetsel etkililik, örgütsel etkililik, liderli¤in etkilili¤i, ö¤retmenlerin etkilili¤i, e¤itici olmayan
personelin etkilili¤i ve ailelerin etkilili¤idir (Williams, 1979). Etkili disiplin kavram›,
ö¤rencilerde istenen davran›ﬂlar›n görülme s›kl›¤›yla do¤ru orant›l›d›r. E¤er bir okulda uygulanan etkili disiplin program›na paralel olarak, bu davran›ﬂlar›n görülme düzeyinde art›ﬂ görülürken, di¤er okullarda bu da¤›l›m alt düzeyde ise, okulun disiplin
program›n›n etkili oldu¤u ileri sürülebilir.
Yap›lan araﬂt›rmalar sonucunda etkili disiplin 3 boyutta toplanm›ﬂt›r. ‹lki, ö¤rencilerin sosyal becerilerinin geliﬂiminde onlara yard›m etmeyi içerir. Bu roller, ö¤rencilerin istenen davran›ﬂlar› sergilemeleri için bireyleri, aileleri, ö¤renci, ö¤retmen
ve di¤er görevlilerin uymas› gereken kurallar› ifade eder. Etkili disiplin boyutu, disiplinin konumu ile ilgilidir. ‹kinci boyut, ö¤rencilerin sosyal davran›ﬂlar›n›, tutumlar›-
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n›, de¤erlerini ve inançlar›n› etkilemeye yöneliktir. Burada ön plânda olanlar, genellikle rehberlik servisleri, okul yönetimi, dan›ﬂmanl›k hizmetleri, akademik birimler ve
sivil toplum örgütleridir. Üçüncü boyut ise, okulun disiplin örgütünün özellikleriyle
ilgilidir. Bu boyut, bir okuldaki disiplin uygulamalar›n›n etkilili¤ine ve uygun sosyal
davran›ﬂlara yöneliktir. Etkili okul demek, etkili disiplin program› demektir. Bu üç
boyutun her biri, etkili disiplinin uygulanmas›nda bütünlük oluﬂturur. Etkili disiplin,
bireylerin, gruplar›n, okulun alg›lar›n› ve beklentilerini ifade eder. ‹lkeler, ö¤retmen,
aileler, ö¤renciler ve okul yönetimi taraf›ndan etkili bir ﬂekilde uyguland›¤›nda, okulda etkili disiplin ortam› oluﬂabilir (Furtwengler, 1982).
Okul Yönetimi ve Disiplin
Okul yönetimi ile okulda disiplin kavram› aras›nda önemli bir iliﬂki vard›r.
Okul yönetimi, yönetim uygulamalar› ile etkin bir disiplin ortam› oluﬂturabilece¤i gibi, etkisiz ve baﬂar›s›z, sorunlu bir okul ortam› da yaratabilir. Okul yönetimi, okuldaki disiplin sorunlar›n› öncelikle iki grupta toplamal›d›r. ‹lki reaktif disiplin, di¤eri ise
proaktif disiplindir. Reaktif disiplin yaklaﬂ›m› genellikle devlet okullar›nda görülür.
Bu yaklaﬂ›mda ö¤retmen ya da okul yönetimi sorunlu davran›ﬂ ortaya ç›kt›¤›nda davran›ﬂa do¤rudan müdahale eder. Sorunu çözmek için statü ve yetki kullan›l›r ve genellikle cezaî iﬂlemler ön plândad›r. Reaktif disiplin yaklaﬂ›m›, haz›rl›ks›z, aniden yap›lan bir yaklaﬂ›md›r. Plâns›z ve aniden, do¤açlamaya dayal› olarak ortaya kondu¤u
için, hem etkin disiplin yaklaﬂ›m›n› uygulayana, hem de uygulanana zarar verebilir.
Proaktif disiplin yaklaﬂ›m› ise, öncelikle e¤itim ortamlar›n›n proaktif bir ﬂekilde düzenlenmesini ön görür. Ö¤rencinin istenmeyen davran›ﬂlar›n› ortaya ç›karan olumsuz
faktörler saptan›r. Bu olumsuz faktörler ortadan kald›r›larak, olumsuz davran›ﬂ›n görülme s›kl›¤› azalt›l›r. Ö¤retmen ve okul yönetimi hangi durumlarda ne tür stratejiler
uygulanaca¤›n› önceden bilir ve sorunla karﬂ›laﬂt›klar›nda bunlar› uygular (Ban,
1994).
Aﬂa¤›daki okullar›n özellikleri, okulda disiplin sorunlar›na neden olmaktad›r
(Gottfredson, 1989). Bunlar:
• Kurallar, ö¤rencilere aç›kça ifade edilmemiﬂse,
• Ö¤renciler kurallar›n gerekçeleri üzerine ikna edilmemiﬂse,
• Ö¤renciler kurallara uymaya zorlan›yorsa,
• Ö¤renciler kurallar› bilmiyorsa,
• Okul yöneticisi ve ö¤retmenler, kurallar›n etkin uygulanmas› konusunda yeterli bilgiye sahip de¤ilse,
• Okul yöneticisi kurallar›n uygulanmas› konusunda pasif tutumlar sergiliyorsa,
• Ö¤retmenler, okul yönetimi ve veliler aras›nda iﬂbirli¤i yoksa,
• Ö¤retmenler duyars›z ve tutars›z davran›yorsa,
• Okulda ö¤retim uygulamalar› yeterli de¤ilse,
• Okulun kaynaklar› yetersizse,
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Duke’nin (2000) disiplin konusunda yapt›¤› araﬂt›rma, Gottfredsons’un (1989)
araﬂt›rma sonuçlar›n› destekler niteliktedir. Duke, düzenli okul ortam› oluﬂturuldu¤unda, etkili iletiﬂim ve etkileﬂim sa¤land›¤›nda, kurallar daha az formal nitelik taﬂ›d›¤›nda, disiplin kurallar› saptan›rken ö¤renciler kararlara kat›ld›¤›nda, kurallar›n
gerekçeleri ö¤rencilere anlat›ld›¤›nda, bir birey olarak ö¤rencilerle etkili iletiﬂim ve etkileﬂim sa¤land›¤›nda, disiplin sorunlar›n›n daha az görüldü¤ünü ileri sürmektedir.
Etkili disiplin uygulamalar›nda okul yöneticisinin ve ö¤retmenlerin tutumlar›
oldukça etkilidir. ‹yi haz›rlanm›ﬂ bir ders plân›, ö¤retmenlerin s›n›fta ö¤renci davran›ﬂlar›n› etkin yönetmelerine ortam haz›rlar. Ö¤retmen tutumlar› ve okul yönetiminin
kararl›l›¤›, okulda disiplin uygulamalar›n›n istikrarl› bir ﬂekilde yürümesine katk›da
bulunur. E¤er okul ortam›nda ö¤renme önemli bir etken olarak görülüyorsa, iyi bir
plânlama yap›lmal› hatta tüm ayr›nt›lar gösterilmelidir.
Okul yöneticisi ve ö¤retmenin liderlik tarzlar›, onlar›n kiﬂisel özelliklerinin bir
yans›mas›d›r. Bu kiﬂilerin emreden, tenkitçi, sert, teﬂvik edici, yumuﬂak, dikkatli, ﬂakac›, serbest b›rakmay› seven vb. özellikleri, ö¤retilen konu, s›n›f düzeyi, okulun politikas› ve ö¤rencinin yetenekleri onun liderlik tarz›n› belirler. Okul yöneticisi veya
ö¤retmen otoriter, demokrat ya da vurdumduymaz bir lider olabilir. Ö¤retmenin veya okul yöneticisinin liderlik tarzlar› okulun genel atmosferini ve ö¤rencinin davran›ﬂlar›n› etkiledi¤i gibi, onun hangi davran›ﬂ modelini tercih etti¤iyle de do¤rudan
iliﬂkilidir (Tertemiz, 2003). Okul yöneticisi ve ö¤retmenin etkili lider olmas›, onun
olumlu sosyal, fiziksel ve entelektüel çevre sa¤lama becerileriyle ilgilenmesini gerektirir. Bu da etkili iletiﬂim kurma ve ö¤renciyi, ö¤retmeni güdüleme becerisine sahip
olmakla mümkündür.
Ban (1994) s›n›f yönetimi alan›nda yapt›¤› araﬂt›rmaya göre, ö¤retmenin davran›ﬂlar› ile ö¤rencilerin istenmeyen davran›ﬂlar› gösterme s›kl›¤› aras›nda yüksek derece bir iliﬂki bulmuﬂtur. Ö¤retmenlere etkili davran›ﬂlar›n nas›l yap›laca¤› konusunda bir rehber verilebilir. Ö¤retim süreci iyi plânlan›r, s›n›f ve okul kurallar› ö¤renci kat›l›m› ile saptan›rsa, uyulmas› gereken kurallar›n ö¤retiminde baﬂar›l› olunur. Ö¤retmenler ilgili davran›ﬂ kurallar›n› önce kendileri içselleﬂtirmeli, bunu ö¤rencilere adîl
ve insan haklar›na sayg›l› bir tarzda yans›tmal›d›r. Ö¤rencilere yönelik olarak yap›lan
de¤erlendirme, güvene, dostlu¤a önem vermeli ve ö¤renciyi güdüler nitelikte olmal›d›r. Ö¤renciler bu kurallar› davran›ﬂlar›nda göstermeli, ö¤retmenler, ö¤renciler için
mükemmel bir model olmal›d›r. Bu uygulamalar ö¤rencilerde istendik davran›ﬂlar
görülene kadar devam etmelidir. Ö¤retmen, elinde f›rças› olmayan bir sanatç› gibi olmal›d›r.
Okulda uygulanan kat› bir disiplin, topluma insan yetiﬂtirme süreci aç›s›ndan
pek çok sorun üreten bir durumdur. Toplum ö¤retmenlerden, sevgi ve güven verebilen bireyler olmas›n› ister. Ancak, ö¤retmenlerin bireysel ve sosyal sorunlar›, bu istendik davran›ﬂlar› sergilemelerinin önünde ciddi olarak duran engeller aras›ndad›r.
Ö¤retmenler, mecbur kalmad›klar› sürece d›ﬂar›dan destek almamal›, kendi disiplin
ilkelerini kendileri koyup uygulamal›d›r. Disiplin ö¤renilebilir. Bu sebeple ö¤renciler
aras›ndaki disiplin sorunlar› pekiﬂtirilmemeli, ders plânlar› etkin olarak haz›rlan›p
uygulanmal›d›r (Ban, 1994).
Edwards’a (1997) göre ise, ö¤retmen ve yöneticiler, ﬂu durumlarda disiplin sorunlar›na ortam haz›rlam›ﬂ olur (Akt. Celep, 2002).
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• Yanl›ﬂ anlaﬂ›lm›ﬂ ö¤renme koﬂullar› ve ö¤renciler için anlaml› olmayan bilgileri ö¤retmek için ö¤rencileri zorlamak.
• Ö¤rencileri ba¤›ms›z düﬂünce örüntüleri geliﬂtirmeye yöneltmede yetersiz
kalmak.
• Ö¤renciler üzerinde yo¤un kontrol kurmak ve çocuklar›n özerk ve ba¤›ms›z
olabilecekleri bir çevrenin sa¤lanmas›nda yetersiz kalmak.
• Yanl›ﬂ davran›ﬂ› öne ç›karan disiplin süreçlerini kullanmak.
Okulda aﬂa¤›daki durumlar›n oluﬂmas›na f›rsat verildi¤inde, disiplin sorunlar› ortaya ç›kar. Bunlar:
• Çocuklar, kendilerini anlams›z ö¤renme ortam› içinde buldu¤unda,
• Ba¤›ms›z olarak düﬂünmeyi ö¤renme konusunda çocuklara yard›m etmede
yetersiz kal›nd›¤›nda,
• Çocuklara bask› düzeyine ulaﬂan, dersle ilgili al›ﬂt›rmalar yapt›r›ld›¤›nda,
• Sürekli cezaland›rmaya maruz kald›klar›nda,
Okullarda istenmeyen davran›ﬂlar› ortaya ç›karan y›k›c› davran›ﬂlar ﬂu ﬂekilde azalt›labilir. ‹lk olarak, kurallar aç›k ve spesifik olarak ifade edilmeli, yaz›lmal›, ö¤renci, ö¤retmen ve ailelere yaz›l› belge halinde verilmelidir. Bu kurallar zaman zaman
ö¤rencilere hat›rlat›lmal›, duvarlara yaz›lmal›d›r. Özellikle ö¤rencilerin yaz tatilinden
ve sömestre tatilinden döndü¤ü zaman bu uygulamalar tekrar edilmelidir. Kurallar,
okulda düzeni sa¤lamaya yönelik oldu¤u kadar, okulda iﬂ birli¤ini sa¤lamaya yönelik de olmal›d›r (Meyers, 1989). Araﬂt›rmalar bize sosyal ödüllerin, gülme, övücü ve
güzel söz söylemenin, etkili iletiﬂim kurman›n, ö¤rencide istenen davran›ﬂlar›n görülme s›kl›¤›n› art›rd›¤›n› göstermektedir.
Ö¤renciler okulu sevmezlerse, okulun akademik baﬂar›s› düﬂükse, okuldan
mezun olduktan sonra elde edilecek olan kazan›mlar az ise, istenmeyen davran›ﬂlar›n görülme s›kl›¤› artar. Bu sebeple okullar, akademik baﬂar›y› art›rmal›d›r. Ancak bu
durum tek baﬂ›na yeterli de¤ildir. Ayn› zamanda da, ö¤rencilere istenmeyen davran›ﬂlar› sergilediklerinde karﬂ›laﬂacaklar› durumlar anlat›lmal›d›r. Yapt›r›mlar, aç›k bir
dille ifade edilmelidir. E¤er ö¤renciler, okulu e¤lenceli, sevimli ve ilginç bulurlarsa,
disiplin sorunlar› azalt›labilir.
Okullarda uygulanan farkl› ö¤renme yöntemleri ve teknikleri de disiplin sorunlar›n› azaltabilir. Bazen ö¤rencinin sorunlu davran›ﬂ›n›n kayna¤›, uygun davran›ﬂ›n bilinmemesinden kaynaklanabilir. Bu durumlar için Black ve Downs (1992), ö¤renciye gelecekte elde edece¤i kazan›mlar›n anlat›lmas› ve uygun davran›ﬂ›n ö¤retilmesini önermektedir. Ayn› zamanda istenmeyen davran›ﬂ›n etkisini azaltmak için de,
ö¤retim sürecinin kontrol edilmesini, de¤iﬂik ö¤renme-ö¤retme alternatif yaklaﬂ›mlar›n›n geliﬂtirilmesini, ö¤rencinin s›n›f ortam›na yeniden adapte edilmesini önermektedir.
Okulda hem etkili yönetici hem de etkili ö¤retmenler, okul disiplinin kurulmas›nda önemli rol oynar. ‹yi disiplinin oluﬂturulmas›nda, ö¤rencilerin gördükleri modeller daha etkilidir. Çünkü ö¤renciler, disiplin uygulamalar›n› modelden daha iyi
ö¤renir. Etkili iletiﬂim ortam›, disiplin kurallar›n› ö¤rencilere kabul ettirmede önemli
rol oynar (National Association of Elementary School Principals, 1983).
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Duckworth (1984,) iﬂ doyumu yüksek olan ö¤retmenlerin, okuldaki iliﬂkilerinin daha iyi oldu¤unu ileri sürmektedir. ‹yi iletiﬂim ve paylaﬂ›lan de¤erler etkili disiplin uygulamalar› için önemli rol oynar. ‹deal olan, bir ilke hakk›nda, ilkeye taraf
olanlar›n bu ilke ve uygulanmas› üzerine uzlaﬂma sa¤lamas›d›r. Uygulamada, bu ilkelerle, ö¤retmenlerin ve ö¤rencilerin beklentileri aras›nda iliﬂki kurulmal›d›r. Uygulama bireysel amaçlarla örtüﬂmelidir. Okul yöneticisinin liderlik biçimi, okulda etkili
disiplininin oluﬂturulmas›nda önemli bir faktördür.
Okulda geliﬂtirilen plân, okulun ve millî e¤itimin amaçlar›na ve felsefesine uygun olmal›d›r. Okulda geliﬂtirilen plân›n uygulama sonuçlar› göz önünde bulundurarak yeniden düzenlenmeli ve geliﬂtirilmelidir. Ayn› zamanda hukuk sisteminin suç
unsuru taﬂ›yan durumlara iliﬂkin kararlar› da, ö¤rencileri bilgilendirmek amac›yla
aç›klanmal›d›r. Yüzeysel olarak haz›rlanan plânlar, okulun yap›s›na ve ö¤renci özelliklerine uymad›¤›nda pek çok sorunun da ortaya ç›kmas›na neden olur. Disiplin uygulamalar› için yeterli zaman verilmelidir. Gerçekçi olmayan zamanlar, yeterli disiplin uygulamalar›n› engeller. Birbirini tamamlayan, dengeleyen disiplin sistemleri, etkilili¤i art›r›r. Okul yöneticisine etkin olarak eylemde bulunabilme olana¤› yarat›r. Yaz›l› olarak ifade edilen disiplin maddeleri, ö¤renciler üzerinde etkilidir. Disiplin kurallar›na öncelikle ö¤retmenler inanmal› ve bu kurallar› desteklemelidir
Meyers ve Pawlas (1989) okulda e¤itici olmayan personelin disiplin uygulamalar›n›n baﬂar›s›nda önemli rol oynad›¤›n› belirtmektedir. Ö¤rencilerle do¤rudan
etkileﬂimde bulunan bu kiﬂilerin, disiplin uygulamalar›n› zamanla etkisiz hale getirebilece¤ini de belirtmektedir. Okulda geliﬂtirilen disiplin kurallar›, ö¤retmen, ö¤renci,
aileler ve toplumla paylaﬂ›lmal›d›r. Kurallar sadece kâ¤›t üzerinde kalmamal› yöneticiler bu kurallara önce inanmal›, sonra onlar› etkin olarak uygulamal›d›rlar. Disiplin
uygulamalar› zaman zaman de¤erlendirilmelidir. Yeni teknikler ve geliﬂmeler, uygulamalara yön verici olmal›d›r. Okulun ve toplumun ihtiyaçlar› de¤iﬂtikçe kurallarda
da de¤iﬂme sa¤lanmal›d›r. Etkili yöneticiler, disiplin sorunlar› ortaya ç›kmadan önce,
önlem alan, çözen yöneticilerdir.
Okul yönetiminin disiplin uygulamalar›na yönelik olarak ortaya koydu¤u kararl›l›¤a karﬂ›n, velilerin deste¤i sa¤lanamazsa, disiplin uygulamalar› sorunlu bir ortamda uygulanmak durumunda kal›r. Okul yönetiminin, disiplin uygulamalar›nda
velilerin deste¤ini almas› gerekir. Veli, ö¤retmen ve okul yöneticisi ö¤rencilerin e¤itiminde birer ortak olmay› baﬂarabilirlerse, disiplin uygulamalar›ndaki baﬂar›dan söz
edilebilir. Disiplin çabalar› için velinin deste¤i her zaman için iyi plânlanmal› veli e¤itim programlar› düzenlenmelidir. Veli, disiplin konusunda yetersiz olabilir. Veliyi bu
konuda eleﬂtirmek yerine, onu e¤itmek okuldan beklenen bir durumdur. Disiplin uygulamalar›nda ö¤retmen alan uzman› olarak, bilimsel verilere dayal› çözümler üretmeli, gerekçeleri konusunda aileleri ikna etmelidir.
Charles (1985), okul yönetiminin disiplin konusunda toplant› düzenlerken ailelerin ﬂu dört maddeyi bilmeleri gerekti¤ini düﬂünür: (Akt. Tertemiz, 2003).
Bunlar,
1. Ö¤renciden tam olarak ne beklendi¤i,
2. Bu beklentilerin ö¤renciye nas›l sunuldu¤u,
3. Ö¤rencilerin ne yapaca¤›,
4. Velilerin yard›m için ne yapaca¤›,
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Etkili disiplin uygulamas› için bu dört kural›n uygulanmas› gerekir. Okulun
ilk aç›ld›¤› günlerden itibaren velilerle iﬂ birli¤i yap›lmal› ve okul d›ﬂ›nda veli-ö¤renci iletiﬂimi ve etkileﬂimi konusunda veliler bilgilendirilmelidir. Bu uygulama neticesinde okul-aile e¤itimi aras›nda tutarl›l›k sa¤lan›r ve birbirini bütünler. Okul disiplin
uygulamalar›nda velilerin kat›l›m› sa¤lan›rken göz önünde bulundurulmas› gereken
en önemli konu, ailenin çocu¤una karﬂ› nesnel olamamas›d›r. Okul yöneticisi ve ö¤retmen bu durumu iyi yönetmek zorundad›r.
Baz› okullarda, okul yönetimi do¤rudan ö¤rencileri yönetmeye kalk›ﬂmaz.
Okulda sanki kural yokmuﬂ gibi bir hava estirilir. Okulun atmosferi sakin, her ﬂey düzenli, aç›k iletiﬂim ve ö¤renciler aras›nda sükûnet vard›r. Okul yönetimi ve ö¤retmenlerin, ö¤rencilerin davran›ﬂ sorunlar›yla ilgilenmediklerine iliﬂkin bir alg› vard›r. Ö¤retmen sadece ö¤renci davran›ﬂlar› üzerine yönlendirici birkaç direktif verir. Ö¤renciler nadiren uyar›l›r. Bu uyar›lar e¤itim-ö¤retim sürecini aksatacak nitelikte de¤ildir.
Disiplinin etkili uygulanmas›nda bu durum oldukça önemlidir (Yüksel, 2003).
Okulda suç ve ﬂiddet olaylar›n›n önlenmesinde ve çat›ﬂmalar›n çözümünde
okul yöneticileri kadar ö¤retmenlere de baz› sorumluluklar düﬂmektedir. Çünkü ö¤retmen okulda ö¤rencilerle do¤rudan en çok iletiﬂim kuran ve onlar› en iyi tan›yan kiﬂidir. Ö¤retmenlerin disiplin konusundaki e¤itim düzeyleri, özellikle s›n›flarda ortaya ç›kan sorunlar›n önlenmesinde önemlidir. Bu ba¤lamda ö¤retmenlerin baz› özelliklere sahip olmas› gerekir. Minnesota Üniversitesi (1999) çal›ﬂmalar›na göre bunlar
(Akt. Buluç, 2005);
1. Ö¤retmenin kendi s›n›rlar›n› ve sorumluluklar›n› bilmesi,
2. ‹yi bir dinleyici olmas›,
3. Empati becerisi,
4. Baﬂkalar› ile iﬂbirli¤ine ve yard›ma aç›k olmas›,
5. Fiziksel ve ruhsal olarak sürekli kendini korumas›, olarak s›ralanabilir.
Evertson ve di¤erleri (1997), okul kurallar› belirlenirken, aﬂa¤›daki kurallara
özellikle uyulmas› gerekti¤ini ileri sürmektedirler (Aksoy, 2007, 17):
1. Yasaklanm›ﬂ ya da gösterilmemesi gereken davran›ﬂlar›n neler oldu¤unun
belirlenmesi.
2. Kurallara uymaman›n sonuçlar›n›n neler oldu¤unun belirlenmesi.
3. S›n›f aç›s›ndan ele al›nacak yönetsel süreçlerin incelenmesi.
Disiplin ‹lkeleri
Pek çok okul yöneticisi ve ö¤retmen, en etkili disiplin nedir? Sorusuna cevap
aramaktad›r. Bu aﬂamada sorulmas› gereken temel soru, etkili disiplini sa¤lamada, birey olarak bizim sorumluluklar›m›z, yeterliklerimiz nelerdir? Öncelikle disiplin uygulamalar›na bu sorulara verilecek nesnel yan›tlarla iﬂe baﬂlanmal›d›r. Etkili disiplinin ilkeleri ﬂunlard›r (McDaniel, 1994):
‹lke 1: Kurallar, aç›k ve net bir biçimde ifade edilmelidir. Okuldaki ve s›n›f
içerisindeki davran›ﬂ kurallar› tan›mlanmal›d›r. ‹stenmeyen davran›ﬂlar da belirtilmelidir. Bu ilke ﬂu ﬂekilde uygulanmal›d›r:
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• Kurallar spesifik olmal›d›r. Ö¤rencilerle iﬂ birli¤ini, ö¤rencilerin ö¤retmenlerden beklentilerini, farkl› kiﬂilik yap›s›ndaki ö¤rencileri, farkl› de¤erleri, farkl› inançlar› da içermelidir. Ö¤retmen, sadece bir durumla ilgili bir
kural›, “iyi davran›ﬂ” olarak ifade etmelidir. Aksi takdirde, ö¤renciler “iyi
davran›ﬂ›” tan›mlayamaz. Kurallar bu ﬂekilde saptan›p, ilkeler belirlendi¤inde disiplin uygulamalar›nda tutarl›l›k olur.
• Kurallar pozitif olmal›d›r. Ö¤rencilere ne yapacaklar› söylenmeli ancak ne
yapmamalar› söylenmemelidir. Bu durum, disiplin kurallar›na direnmeyi
ortadan kald›r›r ve ö¤renciler aras›nda kolayca kabul görür. Olumlu olarak
düzenlenen kurallar, herhangi bir sorunun çözümüne de kolayl›k sa¤lar.
Örne¤in: Bir olumlu kural: “Lütfen kâ¤›t parçalar›n›, dersin sonuna kadar
masan›zda tutunuz. Dersin bitiminde çöp kutusuna at›n›z.” Bu aﬂamada
ö¤renci olumlu kural›n nas›l yap›laca¤›n› bilir. Dersin bitiminde kâ¤›t parçalar›n› çöp kutusuna atar. Olumsuz kural: “Kâ¤›t parçalar›n› yerlere atmay›n›z.” Bu durumda ise, ders bitti¤i halde kâ¤›t parçalar›, ö¤rencinin hâlâ
masas›n›n üzerinde kal›r. Çünkü ö¤renci, neyi, nas›l yapaca¤› konusunda
yönlendirilmemiﬂtir.
• Kurallar, uygulanabilir olmal›d›r. Hiçbir kural›n amac›, ö¤retmenin ifade
etmek istedi¤i anlam›n d›ﬂ›nda, farkl› ﬂekilde alg›lanmamal›d›r. Ö¤rencilerin büyük bir ço¤unlu¤u zamanlar›n›, ö¤retmenin neyi söylemek istedi¤ini anlamak için harcar. Sonuç olarak, e¤er bir ö¤retmen bir kural›n etkili
olarak uygulanmas›n› isterse, o kural›n olumlu sonuçlar›n› ö¤rencilerine
göstermelidir. Bu sonuçlar, istenmeyen davran›ﬂlar›n görülme s›kl›¤›n› da
engeller. Kural› uygulamaya koyma (1) mant›kl› iliﬂki kuruldu¤unda (2)
cezaî iﬂlem gerektirmedi¤inde, olumlu sonuçlar› üretebilir.
‹lke 2: Ö¤retmenler, davran›ﬂ› kontrol etmek için öfkelenmemeli, istenme yen davran›ﬂ› ortadan kald›rmak için disiplin kurallar›n› uygulamaya yönelik ey lemde bulunmal›d›r. Baz› ö¤retmenler, istenmeyen davran›ﬂlar oluﬂtu¤unda öfkelenip kural d›ﬂ› davran›ﬂlar sergiler, ö¤rencileri tehdit eder. Dodson (1998) konu hakk›nda ﬂu soruyu sormaktad›r. Hiç kendi çocu¤unuza ba¤›ran bir kiﬂi gördünüz mü?
E¤er cevab›n›z evet ise bu sizin yapt›¤›n›z son ba¤›rma olacakt›r. (Akt. James, 1970)
Bu ilke, ﬂu ﬂekillerde uygulanabilir:
• Eylem, s›k› ve h›zl› uygulanmal›d›r. Ö¤retmen laf kalabal›¤›ndan çok uygulamaya yönelik davran›ﬂlarda bulunmal›d›r. Ö¤renciler, azarlan›p horlanmamal›, gururlar› rencide edilmemelidir. Ö¤retmen istenmeyen davran›ﬂlara karﬂ› disiplin kurallar›n› uygularken, tüm kartlar›n› açmamal›, beklenmeyen durumlara karﬂ› baz› kartlar›n› da yedekte tutmal›d›r. Psikologlar buna, “terapatik s›çrama” ad› vermektedir.
• Ö¤retmenler, bir ö¤renci s›n›f içi kurallara uydu¤unda, ö¤renciyi takdir
tmelidir. Genellikle, ö¤retmenler, istenmeyen davran›ﬂlar› yapan ö¤rencileri, grubun önünde azarlamakta ya da onlar› sert bir dille eleﬂtirmektedir.
Ö¤retmen, en olumsuz durumda bile sesini yükseltmeden, kibar bir dille
ö¤rencisini uyarabilir. Grubun önünde sert bir dille uyar›lan ö¤renci, genellikle yapmayaca¤› olumsuz davran›ﬂ› sergileme durumunda kalabilir.
Çünkü ö¤rencinin davran›ﬂlar›na yön veren, akranlar›n›n de¤erleri, düﬂünceleri ve eleﬂtirileridir.
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• Ö¤retmenler, fikirlerinde, kararlar›nda kararl›l›¤› gösteren, beden dilini
etkili kullanan birey olmal›d›r. Ö¤renciler, ö¤retmenlerinin kararl›l›k düzeyini zaman zaman ölçer. Ö¤retmen etkileyici ve kararl› bir ﬂekilde tepkide bulundu¤unda, ö¤rencilerin etkilenme olas›l›¤› daha yüksek olur. Ö¤retmenlerin, ö¤renciler üzerindeki etkilerinin, % 75’inin beden dilinden
kaynakland›¤›n›, ö¤retmenin duruﬂ ve bak›ﬂ tarz›n›n, ö¤rencilere cevap
vermede kulland›¤› tav›rlar›n, el, kol hareketleri, uygun, yavaﬂ ve kararl›
konuﬂma tarz›n›n ö¤renciyi etkiledi¤i, birçok araﬂt›rmada belirtilmektedir.
Di¤er etkileyici disiplin tekni¤i ise, belirli disiplin tekniklerini sürekli tekrar ederek etkisini ortadan kald›rmakt›r. Az ve öz ifade daha etkilidir.
‹lke 3: Okulda ve s›n›fta disiplin kurallar›n›n uygulanmas›na uygun ortam
yarat›lmal›d›r. E¤itim bilimciler, ö¤rencilerin iyi örgütlenmiﬂ, amaçl›, kurall› s›n›f ortam›nda daha iyi ö¤rendiklerini belirtmektedir. ‹stendik durumlar ve gerekliliklerin,
aç›k bir dille ifade edilmeye ihtiyac› vard›r. Bu ilke ﬂu ﬂekilde uygulanabilir:
• S›n›f, görevlerin ifade edildi¤i, ö¤rencilere ö¤retildi¤i mekânlar olarak
düzenlenmelidir. Ö¤renciler, s›n›fa girer girmez, görevlerini yerine getirmelilerdir. Baﬂlang›ç ödevleri, kontrol mekanizmas›n› geliﬂtirecek nitelikte
olmal›d›r. Ö¤retmenler baﬂlang›çtan itibaren yönlendirici ve etkileyici bir
rol üstlenmelidir. Bu durum, sürekli kurallar› hat›rlatan ve ba¤›ran, hakaret eden ö¤retmenlerden daha etkilidir.
• Ö¤renciler, günlük ders konular›n›, amaçlar›n›, ö¤renme ilkelerini bilmelidir. Ö¤renciler, dersin amaç ve ilkelerini bilirlerse, plânlama sürecine
kat›l›rlarsa, ö¤renme gerçekleﬂir ve disiplin kurallar› daha etkin kullan›labilir. Plânlar tahtaya yaz›labilece¤i gibi, yaz›l› olarak da ö¤rencilere da¤›t›labilir.
• S›n›f çevresi, ö¤retmenlerin kimli¤ini, kiﬂili¤ini yans›t›r niteliktedir.
Ö¤rencilerin oturma düzeninin ö¤retmenin kontrolü alt›nda olmas› gerekir. E¤er ders sunu yap›larak iﬂlenecekse, geleneksel oturma düzeni uygundur. E¤er grup küçükse, ö¤retmen s›ralar› “O” ya da “U” ﬂeklinde düzenleyebilir. Ö¤retmen, s›n›fta bulunan her türlü materyali dersin amaçlar›na göre düzenlemeli ve yönlendirmelidir. Bu durum, ö¤retmenin liderlik
davran›ﬂlar›n› pekiﬂtirebilece¤i gibi, ö¤rencileri derse haz›rlama ve güdülemede de etkilidir.
Ö¤retmen, ö¤rencileri taraf›ndan bir lider olarak alg›land›¤› zaman disiplin ilkelerini etkili olarak kullanabilir. Ö¤retmenler, etkin disiplin tekniklerini uygulad›klar›nda ve baﬂar›l› olduklar›nda daha ö¤renci merkezli ve iyimser bir yaklaﬂ›m içinde
olurlar. Bu aﬂamada ö¤renci plânlama sürecine kat›l›r, görüﬂ ve önerilerini ö¤retmeni
ve arkadaﬂlar›yla paylaﬂmaya baﬂlar. S›n›fta daha demokratik bir hava ortaya ç›kar.
Okulda Disiplin Plan› Nas›l Geliﬂtirilebilir? ve Nas›l Uygulanabilir?
Bir okulun disiplin plân›, Türk Millî E¤itim sisteminin e¤itim amaçlar›na ve ilkelerine, felsefesine uygun olmal›d›r. Meyers ve Pawlas (1989) okulda uygulanabilecek bir disiplin plân›n›n okul yönetimi, ö¤renci, aile ve di¤er kat›l›mc›larla birlikte belirlenmesini önermektedir. Frels ve di¤erleri (1990) ise, okul yönetiminin daha önce
verdi¤i disiplin cezalar›n›n, mahkeme kararlar›n›n, uyuﬂturucu ve alkol kullan›m›na
iliﬂkin cezaî uygulamalar›n disiplin politikalar›n› oluﬂturmada önemli bir kaynak
oluﬂturaca¤›n› ileri sürmektedir.
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Okulun disiplin plân›, ö¤rencilerin okulda ö¤renme hedef ve ilkelerine, felsefelerine, de¤er ve inançlar›na uygun olmal›d›r. Grossnickel ve Sesko (1990), mevcut
disiplin uygulama felsefesini okulun hedeflerinden, özel uygulamalara paralel olarak
düzenlenebilece¤i görüﬂünü savunmaktad›r. Gottfredson (1989) ise, baﬂka bir okul
için geliﬂtirilen plân›n, okulun özellikleri, düzeyi ve di¤er de¤iﬂkenler göz önüne al›narak uyarlanabilece¤ini belirtmektedir. Disiplin ilkelerini uygulamak için yeterli
personel ve zaman, etkili disiplin için önemlidir. Gerçekçi olmayan plânlar ve alt yap›s› olmayan uygulamalar›n baﬂar›ya ulaﬂma olas›l›¤› oldukça düﬂüktür.
Düzenli bir okul disiplin plân›, okuldaki disiplinin etkili olarak yönetilmesinde önemli bir ögedir. Düzenli olarak tutulan raporlar, mevcut disiplin uygulamalar›n›n daha iyi anlaﬂ›lmas›na olanak yarataca¤› gibi, disiplin sorunlar›n›n daha iyi anlaﬂ›lmas›n› ve yönetilmesini, disiplin uygulamalar›n›n objektif ölçütlere göre de¤erlendirilmesine olanak sa¤lar (Gaustad, 1991).
Yaz›l› olarak ifade edilen ve gerekçeleriyle hedef kitleye ulaﬂt›r›lan disiplin politikalar›, herkesi etkileyecektir. Ö¤retmenlerin ve okul yetkililerinin deste¤i ve kararl›l›¤›, disiplin kurallar›n›n amaçlar›na ulaﬂmas›nda etkili olacakt›r. E¤itici olmayan
personelin tutum ve davran›ﬂlar› da disiplin plân›n›n etkili olarak uygulanmas›nda
önemlidir. Bu plân ailelere ve topluma da aç›klay›c›, toplumun e¤itim düzeyine uygun bir dille anlat›lmal›d›r. Ö¤renciler ve aileler, bu kurallara aktif kat›lmaya ve uygulamaya istekli olmal›d›r (National Association of Elementary School Principals,
1993).
Disiplin politikalar› henüz geliﬂtirilmeden önce, geliﬂtirilme sürecinde ve sonras›nda ailelerle ve di¤er sivil toplum örgütleriyle ba¤lant› kurulmal›d›r. Disiplin plân› ve politikalar›, kâ¤›t üzerinde kald›¤›nda de¤ersiz ve anlams›z olur. Disiplin plân›n› ve politikalar›n› ilk önce üst düzey yöneticiler desteklemeli ve inanmal›d›r. Okul
yönetimi ve ö¤retmenlerin alg›lar›, disiplin plân›n›n ve politikalar›n›n etkili olarak
yönetilmesinde önemlidir. Ö¤retmenlere yönelik olarak düzenlenecek hizmet içi e¤itim, sürekli iletiﬂim ve etkileﬂim, periyodik olarak yap›lan de¤erlendirme disiplin uygulamalar›n›n etkilili¤ini art›r›r. De¤iﬂen koﬂullara göre yeniden yap›lan düzenlemeler, okulun ihtiyaçlar›n›n göz önüne al›nmas› ve ö¤renci beklentilerinin karﬂ›lanmas›,
disiplin uygulamalar›nda etkilili¤i art›racakt›r.
Türk Milli E¤itim sistemi merkeziyetçi bir yap›ya sahiptir. Disiplin ile ilgili yasal düzenlemeler merkezden yap›lmakta ve okullarda uygulanmaktad›r. Okul yönetiminin disiplin kurallar›n› belirleme yetkisi yok denecek kadar azd›r. Ancak, bu durum hiçbir ﬂey yap›lamayaca¤› anlam›na gelmez. Okul yönetimi, mevcut disiplin yönetmeli¤inin özüne ba¤l› kalarak uyulmas› gereken kurallar› ifade edip ö¤renci, veli
ve di¤er sivil toplum örgütlerinin kat›l›m›n› sa¤layabilir. Etkin disiplin için çok fazla
kural›n olmas›na gerek yoktur. Az say›da fakat ak›ll›ca haz›rlanm›ﬂ disiplin kurallar›,
uygulamada etkili olabilir.
Disiplinin Okul ‹klimine Uyarlanmas›
Disiplinin okul iklimine uyarlanmas›na temel olan noktalar ﬂunlard›r (Furtwengler, 1982):
• Okulda disiplin sorunu yaratmas› olas›l›¤› olan ö¤retmenlerin, okul iklimine, kültürüne uyarlanmas›,
• Okulda disiplin sorunu yaratmas› olas›l›¤› olan ö¤rencilerin, okul iklimine,
kültürüne uyarlanmas›,
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• Okulda disiplin sorunu yaratmas› olas›l›¤› olan e¤itici olmayan personelin,
okul iklimine, kültürüne uyarlanmas›,
• Okulda disiplin sorunu yaratmas› olas›l›¤› olan ailelerin, okul iklimine,
kültürüne uyarlanmas›,
• Yaﬂanacak olas› disiplin sorunlar›na iliﬂkin kullan›lacak stratejiler,
Bu ögeler, okulda disiplinin etkili olarak uygulanmas›nda önemlidir. Burada disiplin uygulamalar›n› neden-sonuç ba¤lam›nda ele almak gerekir. Disiplin uygulamalar›, iyileﬂtirici ve geliﬂtirici bir yap› kazanmal›d›r. Amaç, disiplin sorunlar›n› çözmek
için gerekli olan bilgi üzerine odaklaﬂmay› gerektirir (Furtwengler, 1982). Hem sosyal
çevre hem de okul disiplin sorunlar›n›n üretilmesinde önemli rol oynar. Bu sosyal de¤iﬂkenler medya, televizyon özellikle ö¤rencinin kendi okul çevresidir. Leibert (1994)
televizyonda yay›nlanan ﬂiddete yönelik programlar›n, okul içinde ö¤rencilerin, disiplin d›ﬂ› davran›ﬂlar› göstermelerinde etkili oldu¤unu belirtmektedir. Dönmez (1988) ve
‹çli (2002), televizyonda belli bir suç türünün tüm detaylar› ile gösterilmesinin, bu suçun ö¤renilmesi veya taklit edilmesine, bilinen sald›rgan davran›ﬂlar›n an›msanmas›na, yeni sald›rgan davran›ﬂlar›n ö¤renilmesine, bunlara hangi durumlarda ve ne zaman baﬂvurulabilece¤i konusunda fikir sahibi olunmas›na ve bu yolla sald›rgan davran›ﬂlar›n artmas›na neden oldu¤u ﬂeklinde görüﬂ bildirmektedirler (Akt. Buluç, 2005).
Ayr›ca ö¤rencinin aile düzeni de disiplin sorunlar›n›n görülme s›kl›¤›n› art›rmaktad›r. Thurston, Feldhosen ve Benning (1973) yapt›klar› araﬂt›rmada, disiplin sorunu olan ö¤rencilerle, bu ö¤rencilerin ailelerinin yap›s› aras›nda anlaml› iliﬂki bulmuﬂlard›r. Disiplin sorunu olan ö¤rencilerin aile yaﬂam› aﬂa¤›daki özellikleri göstermektedir: Disiplin sorunu olan ö¤rencilerin ço¤unun babas› gevﬂek, ilgisiz ve düzensizdir. Disiplin sorunu olan ö¤rencilerin ço¤unun annesi düzensiz ya da yetersizdir
(e¤itim, sa¤l›k, sosyal vb). Disiplin sorunu olan ö¤rencilerin ço¤unun ailesi onlara
karﬂ› düﬂmanca davran›ﬂlarda bulunmaktad›r. Disiplin sorunu olan ö¤rencilerin ço¤unun ailesi ya ayr›lm›ﬂ ya da çok az bir araya gelmektedir.
Okullar ço¤u zaman kendi disiplin sorunlar›n›, kendi yap›sal, sosyal ve e¤itsel
uygulamalar›ndan dolay› yarat›r. Olumsuz okul deneyimi ve okulun sosyal çevredeki
disiplin uygulamalar›na yönelik olumsuz imaj›, okuldaki disiplin uygulamalar›n›n baﬂar›s›z olmas›na neden olabilir. Baz› okullarda ö¤retmen ve okul yöneticilerinin hatalar› disiplin sorunu yaratabilir. Ö¤rencinin, ö¤retmenin ve di¤er personelin okul disiplinine uyarlanmas› baﬂar›l› bir ﬂekilde gerçekleﬂirse, disiplin sorunlar›n›n görülme s›kl›¤› azal›r. Okul, uygun davran›ﬂ örüntülerini ö¤rencilere kazand›rmada baﬂar›s›z oluyorsa, okulda disiplin sorunlar› yaﬂanabilir. Okulda e¤itici olmayan personelde disiplin sorunlar›n›n görülmesini art›rabilir. Sorunlar›n kayna¤› ne olursa olsun, okulda çal›ﬂan herkese disiplin ilkeleri ve gerekçeleri anlat›lmal›d›r. Okuldaki disipline tüm taraflar›n inanmas› ve disiplini kabullenmeleri gerekir. Etkili disiplin için sorumluluk almak esast›r. E¤er bir okul personeli disiplin uygulamalar› için kiﬂisel sorumluluklar›na
inanm›yorsa, amaçlar›n gerçekleﬂmesi olanaks›z hale gelir. Ö¤retmenler ve di¤er e¤itici olmayan personel, sorumluluklar›n› içselleﬂtirmeli ve okul yönetimine katk›da bulunmal›d›r. Ö¤retmenler okul ortam›nda farkl› durumlarda farkl› eylemlerde bulunmal›d›r. Disiplini iyileﬂtirmek için gerekli sorumluluk, okul yap›s›nda bir yetki pozisyonunda bir kiﬂinin sahip olmas› gereken bir durumdur. E¤er okul yöneticileri iç kontrol mekanizmas›n›n geliﬂtirilmesi için daha önceden tedbir alm›ﬂsa, hem ö¤retmenlerde hem de ö¤rencilerde disiplin uygulamalar›nda tutarl›l›k olacak ve d›ﬂ kontrol araç-
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lar›na gerek kalmayacakt›r. Okulda disiplini iyileﬂtirmek için, sorun çözmeye do¤ru
uygun, olumlu bir tutum geliﬂtirilmelidir. Bir ö¤retmen, uygun gerekli, yeterli ve güvenilir verilere ulaﬂt›¤›nda sorunlar› çözebilir. E¤er ö¤retmen sorunla her karﬂ›laﬂt›¤›nda okul yönetiminden yard›m istiyorsa, burada okul yönetiminin ö¤retmen okula
uyarlanma sürecinde hata yapt›¤› ve ö¤retmene sorun çözme stratejilerinin ö¤retilmedi¤i ileri sürülebilir. Bu aﬂamada al›nacak kararlar nesnel de¤il, öznel olabilir. Sorunlar› çözme için kullan›lacak yaklaﬂ›mlarda ﬂu ilkeler kullan›lmal›d›r: (Furtwengler, 1982).
• Disiplin hakk›nda toplanacak bilgi sistematik olmal›d›r.
• Toplanan bilgi karar verme sürecine veri teﬂkil etmelidir.
• Tüm kat›l›mc›lar, okul yönetiminin disiplini çözüm yaklaﬂ›m›n› kabul etmelidir.
Okul yöneticisi, ö¤retmen, aileler ve ö¤renciler bir tak›m halinde, okuldaki disiplin sorunlar›n› çözmek için var güçleriyle çal›ﬂmal›d›r.
Sonuç ve Tart›ﬂma
Makalenin genelinde disiplin, disiplinle ilgili kavramlar, ilkeler, uygulamalar
de¤iﬂik boyutlar›yla tart›ﬂ›ld›. Sorunlar›n çözümü ile ilgili önerilerde bulunuldu. Ö¤retmenlerin ço¤unlu¤unun, disiplin kavram›, alg›lar› ve uygulamalar› hakk›nda farkl› görüﬂ ve de¤erlere sahip olduklar› görüldü. Bu durum, e¤itim kurumlar›nda bilimsel geçerlili¤i ve güvenilirli¤i olmayan pek çok yöntemle disiplin sorunlar›yla baﬂ etmeye çal›ﬂ›ld›¤›n› da göstermesi aç›s›ndan oldukça ilginç özellikler taﬂ›maktad›r. Ö¤retmenlerin hatal› tutum ve davran›ﬂlar›, s›n›fta ve okulda disiplin sorunlar›na neden
olabilece¤i gibi, hatal› ve sorunlu çözüm yaklaﬂ›mlar› da baﬂka sorunlar›n ortaya ç›kmas›na ve yaﬂanmas›na uygun ortam yaratabilir. Burada etkili olmas› gereken kiﬂilerin baﬂ›nda okul yöneticisi gelmektedir. Okul yöneticisi, yönetici olarak okul yönetiminin temel ögesidir (Güçlü, 2000). Yöneticinin bir ö¤retim lideri olarak, okulu odas›ndan yönetmesi düﬂünülemez. Okul yöneticisinin, ö¤retmen, ö¤renci ve velilerle
iletiﬂim halinde olmas› gerekir. Okul yöneticisi, ö¤renciler hakk›nda bilgi sahibi olmal›, ö¤renci geliﬂimini ve baﬂar›s›n› sürekli izlemeli, ortak standartlar oluﬂturmal› ve
ö¤rencilerle ilgili istatistikler tutmal›d›r (ﬁiﬂman, 2004; Ak. Buluç, 2005). Elde edilen
bu bilgilerin güncelleﬂtirilmesi, iﬂlevsel hâle getirilmesi son derece önemlidir.
Kaliteli bir okul yönetimi, olumlu bir okul kültürünün oluﬂturulmas›nda önemli yere sahiptir. Okulda olumlu bir kültür yarat›lmas›nda okul yöneticisinin sorumluluklar› vard›r. Örgüt kültürünün iﬂlevsel etkileri; bir örgütü di¤erinden ay›ran s›n›rlar›
belirler, üyelerine örgüt kimli¤i sa¤lar, örgüte ba¤›ml›l›klar›n› art›r›r, örgütün sosyal sistem dengesini güçlendirir, çal›ﬂanlar›n tutum ve davran›ﬂlar›n› yönlendirip ﬂekillendiren anlamlar ve denetim mekanizmas› oluﬂturur (Balc›, 2002; Akt. Buluç, 2005).). Bu durum, güçlü okul kültürünü gösterir. Güçlü okul kültürü, okulda yaﬂanan sorunlar›n çözümünde yönetsel kararlara önemli oranda kaynakl›k eder ve yard›mc› olur. Etkili bir
okul yönetimi okulda disiplinli bir ortam sa¤lamada önemli bir rol üstlenebilir. “Okul
yönetimi, e¤itim yönetiminin bir alt uygulamal› alan› olarak okulun tüm yönetimini
kapsamaktad›r” (ﬁiﬂman ve Turan, 2004). Etkili okullarda yap›lan araﬂt›rmalar, karmaﬂ›k sosyal bir sistem olan okulun, içinde yer alan herkesin yaﬂant› ve davran›ﬂlar› üzerinde önemli bir etkisinin oldu¤unu kabul etmektedirler (ﬁiﬂman, 2002). Bu iﬂler için yetiﬂtirilmiﬂ yönetici, ö¤retmen ve di¤er görevlilerin sürekli denetiminde olan okulda, yaﬂam ö¤renciler için d›ﬂ çevreye göre de daha kolay olacakt›r (Baﬂar, 1999).
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Abstract
The purpose of this article is to identify the concept of discipline, its
principles, importance, aspects, values, types of application and ideas and responsibilities of stakeholders based on related literature. The research is limited
by literature review. Literature review shows that the concept of discipline is
perceived differently by the researchers. Discipline and punishment are also
used in different meaning by researchers. In this article, some recommendations
are developed based on the analysis of researchon this subject and possible results are discussed.
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TARIK DURSUN K.’NIN ÇOCUK EDEB‹YATI ALANINDAK‹
ESERLER‹N‹N 0-15 YAﬁ GRUBU ÇOCUKLARININ K‹ﬁ‹L‹K
GEL‹ﬁ‹MLER‹NE OLAN KATKILARI ÜZER‹NE
B‹R ‹NCELEME*
Özlem FEDA‹**

Özet
Bu çal›ﬂmada, Tar›k Dursun’un 0-15 yaﬂ aral›¤›ndaki çocuklar için yazm›ﬂ oldu¤u eserler (çocuk roman›, öykü, telif, çeviri ve derleme baﬂta olmak
üzere masal, bilmece, oyun, tekerleme vb.), hitap etti¤i yaﬂ gruplar›n›n farkl› alg›, ilgi ve beklentilerine cevap verip vermedi¤i bak›m›ndan incelenmiﬂtir. Yazar›n özellikle çocuk romanlar›n›n 0-7 ile 7-15 yaﬂ grubu çocuklar›n›n psiko-sosyal,
duygusal ve dilsel geliﬂimi aç›s›ndan taﬂ›d›¤› önem araﬂt›r›lm›ﬂ; böylece baﬂta
çocuk romanlar› olmak üzere yazar›n çocuk edebiyat› sahas›ndaki eserlerinin
çocuklar›n dilsel ve kültürel geliﬂimine yapt›¤› katk› üzerinde durulmuﬂtur.
Anahtar Sözcükler: Çocuk edebiyat›, çocuk kitaplar›, psiko-sosyal, dilsel, duygusal geliﬂim

Giriﬂ
Çocuk edebiyat› ürünleri, çocuklar›n sadece duygu ve düﬂünce bak›m›ndan
geliﬂmelerinde de¤il, ayn› zamanda dil ve kültür birikimi kazanmalar›nda da etkilidir. Ancak burada belirli yaﬂ gruplar›ndaki çocuklar›n anlama ve alg›lama özelliklerinin farkl› farkl› oldu¤unu ve çocuklar› bu eserlerle yüz yüze getirmeden evvel bu
farkl›l›klar›n göz önünde tutulmas›n›n zorunlulu¤unu da unutmamak gerekir. David
L. Russel, Literature for Children A Short Introduction adl› eserinde, farkl› yaﬂ gruplar›ndaki çocuklar›n farkl› anlama ve alg›lama özelliklerini ve buna ba¤l› olarak ilgi duyacaklar› eserlerin özelliklerini ﬂöyle s›n›flam›ﬂt›r:
0-2 yaﬂ grubundaki çocuklar
2-7 yaﬂ grubundaki çocuklarda
7-11 yaﬂ grubundaki çocuklar
11-15 yaﬂ grubundaki çocuklar

 Somut unsurlar ve nesneleri alg›layabilirler
 Subjektif mant›k ön plandad›r
 Olgunlaﬂmam›ﬂ bir mant›k ve problem çözme dönemini yaﬂarlar
 Gerçek konu ve olaylara merak duyarlar. Bu sebeple bu
yaﬂ grubu için yaz›lan eserler genellikle sosyal konular
ve gerçek hikayelerden oluﬂur.

(Russell, 1994, 21-22).

Russel’in yapt›¤› bu s›n›flamadan hareketle, çocuk edebiyat› ürünlerinin (ﬂiir,
roman, öykü, masal, fabl, oyun, piyes, tekerleme, bilmece vb.) sadece türleri aç›s›ndan
*

Bu çal›ﬂma, II. Çocuk ve Gençlik Edebiyat› Sempozyumu (4-6 Ekim 2006)’nda yaz›l› bildiri
olarak yer alm›ﬂt›r.
** Ö¤r. Gör. Dr.; Dokuz Eylül Üniversitesi Buca E¤itim Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyat› Anabilim Dal›, ‹zmir.
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de¤il, hitap etti¤i yaﬂ gruplar›na ve bu yaﬂ gruplar›n›n beklenti ve özelliklerine göre
de irdelenmesi gerekir. Çünkü çocuk edebiyat› ile yetiﬂkin edebiyat› aras›ndaki farklardan birkaç› nas›l yaﬂ, kültür seviyesi, fiziksel ve biyolojik geliﬂmeye ba¤l› olarak
farkl› konu, dil ve anlat›m özelliklerine sahip oluﬂlar› ise, di¤er bir baﬂka grubu da söz
varl›¤› aç›s›ndan s›n›rlama, konu niteli¤i (somut-soyut oluﬂu) ve cümle biçimidir.
AMAÇ VE KAPSAM
‹ncelememizin konusu olan Tar›k Dursun K.’n›n çocuk edebiyat› alan›ndaki
eserlerini ve özellikle çocuk romanlar›n› incelemeyi amaçlayan bu incelememizde yazar›n 2-15 yaﬂ aral›¤›ndaki çocuklar›n farkl› alg›, beklenti ve ihtiyaçlar›na uygun olup
olmad›¤› da göz önüne al›nm›ﬂt›r. Yazar›n öznesi çocuk olan roman, öykü, masal,
oyun, bilmece, tekerleme, dergi, ansiklopedi gibi çal›ﬂmalar›nda büyük bir bilinçle
yaﬂ gruplar›n›n özelliklerine göre hareket etti¤i görülür. Tar›k Dursun’un küçük yaﬂ
gruplar›ndaki (4-10 yaﬂ aras›) çocuklara, gülümseterek baz› de¤erleri (örne¤in, ailesini ve akrabalar›n› tan›mak, insanlar› ve di¤er canl›lar› sevmek, paylaﬂmak, somut-soyut ilgisi kurmak ve basit mant›k yürütmeye çal›ﬂmak gibi) benimsetmeyi amaçlad›¤›, oyun içinde ö¤retti¤i, yaﬂam tecrübesi kazand›rmaya çal›ﬂt›¤› gözlenir. Yazar›n daha büyük yaﬂ gruplar›ndaki (11-14 yaﬂ aras›) çocuklara, bir birey oldu¤u, toplum içinde yaﬂad›¤› ve sorumluluklar› oldu¤u, hayat›n baz› zorluklar›n›n üstesinden gelmesi
gerekti¤i fikirlerini, sosyal temal› kurgular içinde vermeye çal›ﬂt›¤› gözlenmiﬂtir.
Özetle yazar›n tüm çocuk edebiyat› ürünlerinde, aﬂama aﬂama çocu¤a sosyal bir varl›k oldu¤u, duygular› oldu¤u gerçe¤ini göstermiﬂ; alayl›, ironik veya simgesel anlat›m biçimleriyle çocu¤a sosyal eleﬂtiriler yapabilmeyi ö¤retmeyi hedefledi¤i görülmüﬂtür. Bunun için yazar›n yaz›n serüveni içinde çocuk edebiyat›yla olan ilgisinin
köklerine k›saca bakmak gerekir:
Tar›k Dursun, yazmaya çocukluk y›llar›nda baﬂlam›ﬂ bir yazar›m›zd›r. Yay›mlad›¤› ilk eseri olan “Kanl› Tehdit” adl› öykünün, 1946 y›l›nda 1001 Roman adl› bir çocuk dergisinde oluﬂu dikkat çeker (Fedai, 2006). Henüz ortaokul ikinci s›n›fta iken yay›mlanan bu eseri, onun edebiyatla tan›ﬂmas›n› sa¤lam›ﬂt›r. Aradan y›llar geçmesine
ve yazar›n yetiﬂkinler için roman, öykü, senaryo ve oyunlar yazmas›na ra¤men gerek
çocuk pedagojisi gerekse çocu¤un duygu dünyas›na yönelik çal›ﬂmalarda bulundu¤u
taraf›m›zca gözlenmiﬂtir (Fedai, 2006). Bu çal›ﬂmalar› yaparken yukar›da bahsetti¤imiz gibi farkl› yaﬂ gruplar›n›n ilgi, zekâ, alg› ve anlama düzeylerine uygun olarak
eserler verdi¤i görülmüﬂtür.
1966 -1967 y›llar›nda Tar›k Dursun, çeviri faaliyetlerine ve masala yönelmiﬂtir.
Gerek çevirdi¤i macera romanlar› gerekse masallar, yazarl›¤›n› besleyen birer kaynak
durumunda olmuﬂ; çocuk edebiyat›na s›k›ca sar›lm›ﬂt›r. Daha üst yaﬂ grubu çocuklar› (11-15 yaﬂ) için e¤itim amaçl› kitaplar haz›rlayan yazar, 1966-1970 aras›nda Romantizm Ak›m›n›n Ünlü Yazar ve ﬁairleri adl› derleme kitab› haz›rlar. Ayr›ca, Raﬂamon, Horoz ile ‹nci Tanesi, Ezop Masallar› gibi dünya masallar›n› çevirmiﬂtir.
1970 baﬂlar›nda Milliyet Yay›nlar›’n›n baﬂ›na geçen Tar›k Dursun, çocuklar›n
e¤lenirken e¤itilmesi için, çocuk edebiyat›na yönelik çal›ﬂmalar›n› bu yay›nevinin baﬂ›nda oldu¤u s›ralarda gerçekleﬂtirme f›rsat›n› bulur. Bu yay›nevinin baﬂ›ndayken çocuklara yönelik ansiklopediler haz›rlam›ﬂ, Milliyet Çocuk dergisini yay›na haz›rlam›ﬂt›r. Bu eserler, genelde 7-15 yaﬂ grubu çocuklar›na yönelik, araﬂt›rmaya sevk eden kitaplar›d›r. Bunlar:

*Bilim, Teknik ve ‹catlar Ansiklopedisi,
*Türklerin ve Türkiye’nin Tarihi Ansiklopedisi (1982)
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*‹lkça¤lardan Uzay Ça¤›na Kadar Büyük Dünya Keﬂifler Tarihi Ansiklopedisi (1981),
Büyükler için de de¤erli bir baﬂvuru kitab› olan tematik ansiklopedi Thema Larousse adl› ansiklopediler ile çocuklarda merak duygusunu ön plana ç›karan, “Kim,
Kimdir?”, “Kim Neyi Bulmuﬂ ya da ‹cat Etmiﬂtir?”, “Neyi Nerede Bulabiliriz?” gibi
sorular›n cevab› olabilecek derleme kitaplard›r. 1967 ve 1969 y›llar›nda özellikle 11-15
yaﬂ ve daha üstüne hitap eden okul dizisi içinde Cicero’dan Seçmeler ve Herodot Tarihi
adl› ö¤retici kitaplar haz›rlam›ﬂt›r.
Tar›k Dursun’un 1960’l› y›llardan itibaren bizzat yazd›¤› veya kurdu¤u ekiple
haz›rlad›¤› çocuklara yönelik eserlerin çoklu¤u kadar türlerindeki çeﬂitlilik de dikkat
çekicidir. Yazar›n çocuklar›n kültürel, tarihî veya sosyal alanda e¤itilebilmesi için yazd›¤›, derledi¤i veya çevirdi¤i roman, öykü, masal, bilmece, tekerleme, oyun vb. türlerdeki çocuk edebiyat› ürünleri gerek kulland›klar› sözcük da¤arc›¤› gerekse çocuklar›n psiko-sosyal geliﬂimleri aç›s›ndan de¤erlendirilmiﬂ ve hitap ettikleri yaﬂ gruplar› saptanarak aﬂa¤›ya bir tablo olarak s›ralanm›ﬂt›r:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

ESER ADI
Raﬂamon, (Ryunosuke Akutagava’dan),
Horoz ile ‹nci Tanesi (‹van Krilov’dan),
Ezop Masallar› (Ezop’tan)
Deve Tellâl Pire Berber ‹ken
Bir Küçücük Aslanc›k Varm›ﬂ,
Alt›n Bal›k, (Aleksandr Puﬂkin’den)-N. Zekeriya ile
Ben Annemi Seviyorum, (William Saroyan’dan),
Korkak Silahﬂör, (Noel Loomis’den),
Dünyan›n Bir Ö¤le Sonras›nda, (William Saroyan’dan),
Anadolu Masallar›: Gel Zaman Git Zaman,
Otobüsüm Kalk›yor,
Yaramaz Kuzu,
Kerem’i Kimse ‹stemiyor,
Hoﬂça Kal Küçük,
ﬁu Babam›n ‹ﬂleri, (Carlos Blosan’dan),
ﬁu Acayip Dünya
Çok Çok Acayip Dünya,
H›rs›z Karga,
‹ki ‹natç› Keçi
K›rm›z› Kedi,
B i l m e c e l e r,
Aç Kap›y› Bezirgân Baﬂ›,
A t e ﬂ l e r S u l t a n › i l e S u l a r ﬁ e h z a d e s i,
Aynalar Gerçekçidir,.
D e n i z l e r S u l t a n ›,
H a p ﬂ › r › k l › M i n i k C i n,
Gökten Y›ld›z Düﬂüren Zürafa
‹yilik Eden ‹yilik Bulur,
Kelo¤lan,
Kurnaz Tilki ile Tilkiden Daha Kurnaz Tavﬂan,
Küpteki Çil Çil Alt›nlar,
Yalanc› Tilki ile Do¤rucu Nalbant,
P›t›r’›n Masal›,
Benim Dedem Bir Tane
‹yilikçi Tilki,
Çin Çin Çikolata Hani Bana Limonata,
Güzel Uykular Alara,
Kitaplara Giden Tren
Onlar Ermiﬂ Murad›na Biz Ç›kal›m Kerevetine,

TÜRÜ- SAYFA S AY I S I
MASAL-TERCÜME-112 s.
MASAL-TERCÜME-137 s.
MASAL-TERCÜME-200 s.
MASAL-TEL‹F
MASAL-TEL‹F -314 s.
MASAL-TERCÜME-129 s.
ROMAN-TERCÜME-328 s.
ROMAN-TERCÜME-240 s.
ROMAN-TERCÜME-228 s.
MASAL-DERLEME- 56 s.
ROMAN-TEL‹F-101 s.
MASAL-TEL‹F- 116 s.
ROMAN-TEL‹F-132 s.
ROMAN-TEL‹F-178 s
H‹KÂYE-TERCÜME-80 s
‹NCELEME-ARAﬁT.-303s.‹NCELEME-ARAﬁT.-250 s.
MASAL-TEL‹F-16 s.
MASAL-DERLEME-16 s.
MASAL-TEL‹F -131 s
B‹LMECE-32 s
OYUN-32 s.
MASAL-TEL‹F -16 s.
MASAL-TEL‹F -16 s
MASAL-TEL‹F -16 s.
MASAL-TEL‹F -16 s.
MASAL-TEL‹F -16 s.
MASAL-TEL‹F -16 s.
MASAL-DERLEME-16 s.
MASAL-DERLEME-16 s.
MASAL-DERLEME-16 s.
MASAL-TEL‹F -16 s.
MASAL-TEL‹F -16 s.
ROMAN-TEL‹F- 202 s.
H‹KÂYE-TEL‹F-145 s.
TEKERLEME-32 s.
DERLEME-MASAL-782 s.
DENEME- 271 s.
MASAL-TEL‹F- 244 s.

YILI
1966
1966
1966
1970
1971
1973
1972
1973
1983
1983
1990
1991
1991
1991
1991
1995
1996
1996
1997
1998
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2001
2001
2005
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YAﬁ
7-15
7-11
7-11
7-11
0-7
7-11
11-15
11-15
11-15
7-15
7-11
7-15
7-11
7-11
7-11
11-15
11-15
0-7
0-7
7-11
7-11
0-7
7-11
7-11
7-11
0-7
7-11
7-11
7-11
0-7
0-7
0-7
0-7
7-11
7-11
0-7
7-11
11-15
7-11
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Yukar›da ad›n› sayd›¤›m›z ansiklopedi çal›ﬂmalar› bu tabloda gösterilmemiﬂtir.
Tabloda görüldü¤ü gibi Tar›k Dursun, çocuk edebiyat› alan›ndaki çal›ﬂmalar›nda daha çok masala önem vermiﬂtir. Bunun sebebi, bir yazar olarak düﬂ gücüne,
ola¤anüstülüklere, halk kültürüne önem vermesine ba¤lanabilir. Tar›k Dursun’un, hitap etti¤i 0-15 yaﬂ grubu çocuklar›n›n yarat›c› zekâlar›n› geliﬂtirmek, duygusal ve sosyal iliﬂkilerini masallardan verece¤i örnekler yoluyla zenginleﬂtirmek düﬂüncesi de
yazd›¤› veya çevirdi¤i masallarda belirgin olarak karﬂ›m›za ç›kar. Yazar›n kendisinin
de iki torunu olmas›, masallar yoluyla sosyal eleﬂtirileri simgesel olarak yapman›n
daha mümkün oldu¤una inanmas› da çok say›da masal› çocuklara ulaﬂt›rmas›n›n bizce en önemli sebebidir. Zaten bir yaz›s›nda yazar, kendisinin ve kuﬂa¤›n›n yazarlar›
için masallar›n ne anlama geldi¤ini ﬂöyle ifade etmiﬂtir:

Çocukluklar›nda kendi dünyalar›n› zorlayan kad›nlar›n zengin düﬂsellikleriyle kurgulad›klar› masallar; ilk gençliklerinde ise, kahvelerde k›ﬂ gecelerinin vazgeçilmez okuma sinemas› diyebilece¤im halk hikâyeleri. Böylece çok farkl›, de¤iﬂken ve büyük kentlerin insan›na uzak
düﬂmüﬂ bir dünyada büyüdü benim taﬂral› kuﬂa¤›m.
(K. Tar›k Dursun, 2002, 16)
Masallar arac›l›¤›yla çocuklar›n hayal dünyas›n› zenginleﬂtirmiﬂ, hayvanlar,
eﬂyalar, bitkiler ve gerçek hayatta olmayacak s›ra d›ﬂ› olaylarla onlara gerçek hayatta
karﬂ›laﬂabilecekleri durumlara iliﬂkin ö¤ütler vermiﬂtir. Masal kitaplar›n›n %80’inde,
sevgi, paylaﬂ›m, çevreye özen, kimseyi küçümsememe, baﬂkalar›n›n haklar›na sayg›
gösterme vb. ö¤ütler oldu¤u taraf›m›zca tespit edilmiﬂtir. Böylece Russel’in yukar›da
bahsetti¤imiz görüﬂlerine paralel olarak Tar›k Dursun’un, masallar baﬂta olmak üzere di¤er çocuk kitaplar›nda:
• 0-7 yaﬂ grubuna hitap edenlerin subjektif mant›¤› ön plana ç›karmaya çal›ﬂt›¤›n›,
• 7-11 yaﬂ grubuna hitap edenlerin olgunlaﬂmam›ﬂ olsa da çocuklar› bir problem çözmeye (örne¤in çevremizi korumak, küs insanlar› bar›ﬂt›rmak vb.), çal›ﬂmaya
sevk etti¤ini,
• 11-15 yaﬂ grubuna hitap eden kitaplar›n›n ise incelemeye, araﬂt›rmaya ve di¤er kaynaklara gitmeye sevk etti¤i, sosyal konulara, bireysel sorunlara merak uyand›rd›¤›n› rahatl›kla söylememiz mümkündür.
Yazar›n öznesi çocuk olan ve farkl› yaﬂ gruplar›na hitap eden bu eserleri, çocuk dünyas›n›n ve psikolojisinin büyükler taraf›ndan nas›l alg›land›¤›n› göstermekle
kalmaz eskiden birer çocuk olan yetiﬂkin yazarlar›n kendi yaﬂam tecrübelerini ö¤ütlerle çocuklara aktarmalar›n› da sa¤lar. Ayr›ca bu tür eserler, yetiﬂkin yazarlar›n içlerinde kalan çocuk yanlar› göstererek büyüklere de çocuklar üzerinden dersler verir.
Çocuklara, güçlüklerden y›lmama ve ayakta kalma becerisi ve bireysel fark›ndal›klar›n› göstermesi yan›nda zekâ, yarat›c›l›k, düﬂ gücü, uyum, ö¤rendiklerini transfer etme gibi becerileri de sa¤lar.
‹NCELEME
Tar›k Dursun’un çocuk romanlar› ve öykülerini içerik aç›s›ndan incelemeden
evvel Cox ve Hughes’un (1988, 88) birlikte yazd›klar› “History and Children’s Fiction” adl› makaleye göz atmakta yarar vard›r. Bu makaleye göre çocuklar için yaz›lm›ﬂ
roman ve öyküler ﬂu özellikleri taﬂ›mal›d›r:
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1. Çocuklara deneyimlerinin ötesinde farkl› dünyalar sunmal›,
2. Çocuklar›n öyküdeki kahramanlar›n inanç ve eylemlerini keﬂf etmelerini sa¤lamal›,
3. S›radan ve güçlü olan insanlar›n duygular› ile olaylar karﬂ›s›ndaki tav›r ve davran›ﬂlar›n› de¤erlendirmeye olanak tan›mal›;
4. Özellikle 9-14 yaﬂ grubundan baﬂlayarak çocuklara tarihsel terimleri ve yeni sözcükleri kazand›racak nitelikte olmal›, ayr›ca tarihsel terimlerin yo¤un olarak kullan›ld›¤› baﬂka kaynaklarla çal›ﬂma gibi etkinlikleri destekleyecek ﬂekilde düzenlenmeli,
5. Daha resmî bir ba¤lamda sunuldu¤u zaman zor ve hassas gelebilecek baz› düﬂünceleri (örne¤in sosyal eleﬂtiriler, dünyaya dair fikirler) tan›tmada bir araç olmal›;
6. ‹lgi ve heyecan yaratarak çocuklar›n duygusal karﬂ›l›klar vermesini sa¤lamal› ve
duyuﬂsal alan üzerinde önemli bir etkiye sahip olmal›;
7. Araﬂt›rma veya kaynaklarda çal›ﬂmay› gerektiren sorunlar içermeli;
8. Kronolojik ve anlat›m aç›s›ndan tutarl›l›¤› olmal› ve ö¤rencileri belli bir düzen içerisinde geçmiﬂi yeniden kurmaya yönlendirmelidir.
Tar›k Dursun’un Otobüsüm Kalk›yor, Kerem’i Kimse ‹stemiyor, Hoﬂça Kal
Küçük, Benim Dedem Bir Tane adl› çocuk romanlar›, konular› ve e¤itici iﬂlevleri bak›m›ndan Cox ve Hughes’in s›ralad›¤› yukar›daki iﬂlevlere de sahiptir.
Elektronik donan›mlar içindeki modern dünyada do¤an, tatminsiz ve sosyalleﬂememiﬂ çocuklar için Tar›k Dursun’un Hoﬂçakal Küçük, Kerem’i Kimse ‹stemiyor, Otobüsüm Kalk›yor, Benim Dedem Bir Tane adl› romanlar›, aile içi iliﬂkilerin
düzenlenmesi, akrabal›k kavram› ve büyüklere sayg› duygusunun pekiﬂtirilmesi aç›lar›ndan de¤er taﬂ›maktad›r. Bu kitaplar, genelde yazar›n birçok roman›nda oldu¤u
gibi ‹zmir dekorunda geçer ve her gün gözümüzün önünde duran, ancak fark edemedi¤imiz, incelikleri yüzünden keﬂfedilmesi gereken hayat›n gülümseten yanlar›n› görebilmeyi aﬂ›larlar. Böylece yazar, çocuklara büyümek için çok acele etmemeleri gerekti¤ini ancak bir gün kendilerinin de birer büyükanne veya büyükbaba olaca¤›n›
unutmayarak büyükanne ve büyükbabalar›na sayg› göstermeleri gerekti¤ini kendi
ailesinden örneklerle anlat›r. Ad› geçen dört roman›nda da yabanc› sözcüklerden
uzak durmaya, Türkçe sözcükleri kullanmaya, çocuklar› yeni terimlerle tan›ﬂt›rmaya,
uzun cümlelerden uzak durmaya çal›ﬂt›¤›, çocuklar›n kafas›nda b›rakt›¤› “acaba” ﬂeklindeki sorularla merak duygusunu uyand›rd›¤› ve her ﬂeyi söylemeyerek kurguyu
hayal etmelerini sa¤lad›¤› dikkat çeker.
Otobüsüm Kalk›yor (1990) adl› romanda Tar›k Dursun, “dostluk” temini ele
almakta, hurda parçalar›n yeniden birleﬂtirilmesiyle yap›larak 919 ad› verilen bir otobüsün sürücüsü ve biletçisiyle olan s›k› dostlu¤unu, yaﬂad›klar› ac› tatl› günleri
anlatmaktad›r. Roman, çocuklar›n ilgisini çeken, düﬂ gücüne hitap eden, e¤lendirici
ve e¤itici niteliklere sahip olan bir eserdir.
Romanda insan, hayvan ve do¤aya sevgiyle yaklaﬂ›lmas›, insanlar aras›nda
yard›mlaﬂma örneklerine rastlanmas›, Emina¤a ve Hasan aras›ndaki dostluk, insanlar›n emek vererek yapt›¤› bir nesneye canl›ym›ﬂ gibi ba¤lanabilece¤i düﬂüncesi yans›t›lmaktad›r. Yani yazar hem çocuklara kendi deneyimlerinin ötesinde farkl› bir dünya sunmaya çal›ﬂm›ﬂ hem çocuklar›n öyküdeki kahramanlar›n inanç ve eylemlerini
keﬂfetmelerini ve onlar›n yerine kendilerini koymalar›n› sa¤lam›ﬂ hem de s›radan in-
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sanlar›n duygular› ile olaylar karﬂ›s›ndaki tav›r ve davran›ﬂlar›n› de¤erlendirmelerine olanak sa¤layarak Cox ve Hughes’un bahsetti¤i fonksiyonlar› icra etmiﬂtir. Ayr›ca
çocuklar›n olaylar aras›ndaki zaman, mekân ve konu bütünlü¤ünü takip etme, yeni
terim ve deyimleri ö¤renmeye, Türkçe sözcükleri düzgün kullanabilmeye imkân sa¤lad›¤› için de çocuklar için önemli bir romand›r. Eserde ayn› zamanda henüz yaﬂlar›
çok küçük, birbirlerini sevdikleri için evden kaçan bir k›z ve bir o¤lan›n gece otobüse s›¤›nmalar›, R›fk› ustan›n onlarla konuﬂup eve dönmeye ikna ediﬂi de eserin ne kadar hayattan al›nma oldu¤unu gösterir. Küçük çocuklar›n o yaﬂlarda evden kaçma gibi maceralara at›labilece¤ini gösteren yazar, yol kenar›nda ar›zalanm›ﬂ eski bir otobüse s›¤›narak geceyi geçirmeyi ak›l etmelerini de bir yaﬂam prati¤i olarak esere alm›ﬂt›r. Romanda yazar›n çocuklar›n sözcük da¤arc›¤›na katt›¤› yeni terimlere birkaç örnek olarak ﬂunlar› verebiliriz:

“ ...Ard›ndan elini kontak anahtar›na at›p besmeleyle çevirdi. Ayn› anda marﬂ›m
bast›, motorum ateﬂlendi, damarlar›mda dolaﬂan benzin, motorun hazne sine sald›rd›.
B u j i l e r, diﬂliler birbirini komutlad› . Va n t i l a t ö r k a y › ﬂ › m döndü; rölantideki motorum tekdüze bir ses vermeye baﬂlad›.” (s.11).
kontak, motor, vantilatör kay›ﬂ›, buji, diﬂli, rölanti) gibi teYukar›da geçen (k
rimler, ayr›ca hazne, tekdüze, komutlamak, ateﬂlemek gibi sözcükler yan›nda, 7-15
yaﬂ aras›ndaki çocuklar aç›s›ndan bir sosyal problem olarak karﬂ›m›za ç›kan “evden
kaçan çocuklar” konusu da yazar›n ö¤ütler vererek iﬂledi¤i bir tema olarak romanda
yerini al›r. Romanda yazar evden kaçan çocuklara kahraman› arac›l›¤›yla ﬂöyle ö¤ütler verir:

“... ‘Evlat’, dedi yumuﬂac›k, ‘evlat biraz zamans›z bu. Baﬂ›n derde girer. Sonra çok piﬂman olursun. Çocuk yaﬂ›nda periﬂan ederler seni. Gel, bu R›fk› Ustan› dinle sen; bak, ben de
ustay›m. ﬁimdi gidelim birlikte karakola, ordan yine birlikte evlerinize gideriz. Ben anlat›r›m
ailelerinize. ...” (s.66).
Görüldü¤ü gibi, olgunlaﬂmam›ﬂ bir mant›k yürütme yetene¤ine sahip olan 711 yaﬂ grubundaki çocuklara telkin ve sevgi dolu bir yaklaﬂ›mla yaklaﬂan yazar, birbirlerini seven ancak evden kaç›p evlenmek için henüz çok küçük olan iki çocu¤u ikna ederek evlerine geri göndermenin mümkün oldu¤una dikkat çeker.
Kerem’i Kimse ‹stemiyor (1991), yazar›n gerçek hayat›ndan bir kesiti konu
alan bir romand›r. Ailesi yurt d›ﬂ›na ç›kt›¤› için birkaç gün ye¤eninin 5 yaﬂ›ndaki o¤lu Kerem’le ‹zmir’de zaman geçiren yazar›n ve Kerem’in psikolojisi, geçirdikleri hoﬂ
dakikalar, aile ve akraba sevgisi çerçevesinde romana yans›m›ﬂt›r. Eser, çocuk hayat›n› konu edinmekte, “çocukluk” teminin iﬂlemektedir. Beﬂ yaﬂ›ndaki bir çocu¤un dünyas›na girilmekte, onun üç gün içinde yaﬂad›¤› ve bir çok çocu¤un da benzer durumlarla karﬂ›laﬂabilece¤i gerçek dünyadan olaylar dile getirilmektedir. Eserin temi, aile
sevgisi ve özlemi gibi temalarla da desteklenmektedir.
Hoﬂça Kal Küçük (2003), adl› çocuk roman› 7-12 yaﬂ grubundaki çocuklara hitap eden ve ilkö¤retim 1-5. s›n›flar aras›ndaki çocuklar›n özellikle duygusal, zihinsel
ve dilsel geliﬂimleri aç›s›ndan dikkat çeken bir romand›r. Bu yaﬂ grubundaki çocuklara yeni çiçek isimleri ö¤reten yazar, do¤aya dair ö¤retici bilgiler verir, do¤a sevgisini
aﬂ›lar. Sevgi kadar ayr›l›¤›n da do¤al oldu¤unu, anlatan yazar, çocuklar›n dünyas›n›n
büyüklerin tahmin etti¤inden daha büyük oldu¤unu gözler önüne serer. Romanda
çocuklara kendi çocuklu¤undan sahneler gösteren yazar böylece onlarla daha sami-
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mi bir ba¤ kurmaya çal›ﬂ›r. Ayr›ca roman, okuma- yazmay› henüz ö¤renmiﬂ, okumayazma al›ﬂkanl›¤›n› yeni kazanmaya baﬂlam›ﬂ olan çocuklar için de duru Türkçe’si,
kolay okunmas› ve anlaﬂ›lmas› aç›lar›ndan tercih edilmesi gereken bir romand›r. Aﬂa¤›da yazar›n kendi çocuklu¤undan hat›rlad›¤› baz› çiçek adlar›n› ve deyimleri romanda çocuklara nas›l ö¤retti¤i gösterilmiﬂtir:

“Annem çiçeklere vurgundu. Bahçe çiçekten geçilmezdi. Begonyalar, aslana¤›zlar›, sardunyalar, beyaz karanfiller, sarmaﬂ›k gülleri, margaritler, mor menekﬂeler, daha adlar›n› ç›karamad›¤›m sürüyle çiçek bahçemizi dolup taﬂ›r›rd›. Ta r a ç am›zda bodur nanelerle bayg›n kokulu fesle¤enler vard›. Ninem (babam›n annesi) gözü gibi bakard› bunlara.
‹kide bir gider, saks›lar avuçlar, burnuna tutup derin derin soluklan›rd›” (s. 27)
Benim Dedem Bir Tane (2003), yazar›n kendi torunuyla yaﬂad›¤›, duygusal,
komik, hüzünlü an›larla dolu beraberli¤i anlatan bir roman. Herkesin bir torun oldu¤u ve bir gün büyükbaba veya büyükanne olaca¤› tezinden hareket eden yazar, bu roman›yla sadece çocuklara de¤il büyüklere de hitap etmektedir. Roman deyimlerinin
zenginli¤i ve ö¤reticili¤i aç›s›ndan da dikkat çekmektedir:
“Bir külah f›st›k göz aç›p kapay›ncaya dek bitiverdi. “ (s.75).

“Kimseye ald›r›ﬂ etti¤i falan yoktu. “ (s.75).
“Gülerken a¤z›n› açm›ﬂt›, Aysel ablas›n›n anlatt›¤› masaldaki gibi bir duda¤› yerde,
bir duda¤› gökteydi sanki. “ (s.76).
‘Bit S›çan Süleyman, bir gün, çarﬂ›ya al›ﬂveriﬂe ç›km›ﬂ. Evi, tam tak›r kuru bak›rnnﬂ.” (s . 88).
“Durdu, kulak kabartt›: Uzaklardan do¤ru bir bando sesi ona kadar geliyordu. “ (s.
89).
SONUÇ
Tar›k Dursun’un çocuk romanlar›, t›pk› yetiﬂkinler için yazd›¤› romanlarda oldu¤u gibi, gerçeklik, yaﬂanm›ﬂl›k, sosyal hayat; ironi, yo¤un gözlem ve ayr›nt›l› tasvirlerle çocuk okuyuculara sunulmuﬂtur. Onlar›n ileride sa¤lam, araﬂt›ran, kafas›nda
sorular olan ve bu sorular›n peﬂinden giden, di¤er kaynaklara yönelebilen bilinçli
okurlar olmas›na da katk›da bulunmuﬂtur. 2-15 yaﬂ aras›ndaki çocuklar›n dil becerisi, kültür birikimi kazanmalar›, Türkçe sözcük, deyim, atasözü, ikileme gibi söz varl›¤›m›za ait unsurlar›, farkl› konulardaki bilgilenmelerini artt›racak terimleri ö¤renerek yerli yerinde kullanmaya teﬂvik etmeleri aç›s›ndan de¤erli eserlerdir. Bu bak›mdan ele ald›¤› sosyal veya bireysel temada yazar, özellikle çocuk ve ilk gençlik dönemindeki bireylere öncelikle ayr›nt›lara “bakabilme” inceli¤ini ö¤retir. Özellikle çocuk
roman ve öykülerinde yazar, “Hayat›n her ﬂeye ra¤men çok güzel ve güzelliklerin küçük ayr›nt›larda gizli oldu¤unu, acele etmeden yaﬂamam›z gerekti¤ini, ancak küçük
ﬂeylerle mutlu olabilmeyi ö¤renirsek daha büyük düﬂleri de kurabilece¤imiz” mesajlar›n› verir. Bu sebeple yazar›n çocuk roman ve öyküleri, yetmiﬂ beﬂ yaﬂ›ndaki bir dedenin tecrübelerini yans›tan bir hayat bilgisi kitab›, bir yaﬂam ö¤retisi gibidir. Ali Fuat Bilkan’›n da ifade etti¤i gibi, “Hangi dönem ve gruba dahil olursa olsun çocuk edebiyat›n›n vas›flar›n›n “çocuksuluk” ve edebîlik” oldu¤u” unutulmamal›d›r (2005: 16).
Tar›k Dursun’un -çocuklar için haz›rlanm›ﬂ ansiklopediler d›ﬂ›ndaki- çocuk edebiyat› alan›ndaki 39 adet eserinde çocuksuluk ve edebîlikten hiç ödün vermedi¤i de saptanm›ﬂt›r.
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Sonuç olarak, yazar›n çocuk kitaplar›ndan;
• 0-7 yaﬂ grubuna hitap edenlerin subjektif mant›¤› ön plana ç›karmaya çal›ﬂt›¤›n›,
• 7-11 yaﬂ grubuna hitap edenlerin olgunlaﬂmam›ﬂ olsa da bir problem çöz meye (örne¤in çevremizi korumak, küs insanlar› bar›ﬂt›rmak gibi) çal›ﬂmaya sevk etti¤ini,
• 11-15 yaﬂ grubuna hitap eden kitaplar›n›n ise incelemeye, araﬂt›rmaya ve di¤er kaynaklara gitmeye sevk etti¤ini söylememiz mümkündür. Böylece yazar›n çocuk
edebiyat› alan›ndaki eserlerinin, de¤iﬂik yaﬂ gruplar›ndaki çocuklar›n farkl› alg› ve ilgilerine hitap etti¤ini, onlar›n sosyal konulara, bireysel sorunlara karﬂ› ilgili olmalar›n› sa¤lad›¤›n› rahatl›kla söyleyebiliriz. Ayr›ca bu inceleme sonucunda, yazar›n çocuklara hitap eden eserlerinin dilsel beceriyi geliﬂtirdi¤i, çocuklar›n bilgiler aras›nda
transfer yapmalar›n› kolaylaﬂt›rd›¤› ve kültür birikimine katk›da bulundu¤u tespit
edilmiﬂtir.
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A RESEARCHON CONTRIBUTIONSTO PERSONALITY
PROGRESS OF CHILDREN OF Q-15 YEARS OLD
WORKS BY TARIK DURSUN K. IN CHILDREN
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Abstract
In this study, the traces were examinated that were written to the children of 0-15 years old by Tar›k Dursun (child novel, story, reportee, word puzzle, play, compilation, translation and collected fairy tale). They are almost in
each branch of children’s literature. They have been evaluated according to
children’s perceptions, interests and hopes. The author’s traces examinated even
if the tarces were suitable for psycho-social, sentimental and grammar. Particularly, in child novels the ages were between 0-7 and 7-15 was examinated the
author especially underlined to the children contributions among psycho-social, sentimental and main language progress. It’s emphasized that the traces of
authors in child literature-especially child novels- is benefit for the children’s
language and cultural progress.
Key Words: Children’s literature, children books, pyskho-social, linguistic and emotional evolution
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“YAZILI PROGRAM” ve “UYGULANAN PROGRAM”
KAVRAMLARI AÇISINDAN “SES TEMELL‹ CÜMLE
YÖNTEM‹”N‹N DE⁄ERLEND‹R‹LMES‹
Kamil YILDIRIM*

Özet
Bu çal›ﬂmada, ilkö¤retim okullar›n›n birinci s›n›f ö¤rencileriyle okuma
yazma faaliyetlerini yürüten ö¤retmenler taraf›ndan kullan›lan “Ses Temelli
Cümle Yöntemi” dikkate al›narak yaz›l› program ve uygulanan program aras›ndaki farkl›l›klar ö¤renilmeye ve de¤erlendirilmeye çal›ﬂ›lm›ﬂt›r.
Araﬂt›rma evrenini, 2006–2007 ö¤retim y›l›nda, Ankara, Bursa ve Kahramanmaraﬂ il merkezinde bulunan resmi ilkö¤retim okullar›n›n birinci s›n›f ö¤retmenleri oluﬂturmaktad›r. Örneklem, farkl› sosyo-ekonomik düzeyi temsil
eden ve rastgele örneklemeyle seçilen 53 ilkö¤retim okulunda görev yapmakta
olan 180 ilkö¤retim birinci s›n›f ö¤retmeninden oluﬂmuﬂtur.
Araﬂt›rma sonucunda, ses temelli cümle yöntemi aç›s›ndan “Yaz›l› program” ile “uygulanan program” aras›nda farkl›l›klar tespit edilmiﬂtir. Kat›l›mc›lar›n, ses temelli cümle yöntemi hakk›nda yeterli ve do¤ru uygulama bilgisine
sahip olmad›¤› anlaﬂ›lmaktad›r. Uygulama aç›s›ndan en sorunlu noktalar, ilk iki
sesten sonra kelime üretimi, ilk cümleyi elde etme aﬂamas› ve aç›k heceyi elde
etme tekni¤i olarak belirlenmiﬂtir.
Yöntem hakk›nda do¤ru ve yeterince bilgi sahibi olmamalar›, ö¤retmenlerin yönteme yönelik tutumlar›n›, olumsuz etkiledi¤i söylenebilir. Ö¤retmenler,
yöntem ile ilgili yeterli ve do¤ru bir ﬂekilde bilgilendirilmeye ihtiyaç duymaktad›rlar.
Anahtar Sözcükler: ‹lk okuma-yazma ö¤retimi, ses temelli cümle yöntemi, yaz›l› program ve uygulanan program

Giriﬂ
Yenilenen ‹lkö¤retim Türkçe Dersi Ö¤retim Program› 2005–2006 ö¤retim y›l›ndan itibaren Türkiye genelinde uygulamaya konulmuﬂtur.
Yeni ilkö¤retim program›, temel ald›¤› anlay›ﬂ, benimsedi¤i yöntemler ve içeri¤iyle önemli de¤iﬂiklikler getirmiﬂtir. ‹lkö¤retim Türkçe dersi ö¤retim program›nda
ayr› bir yeri olan ilk okuma-yazma ö¤retimi yeni bir yaklaﬂ›mla ele al›nm›ﬂ, cümle çözümleme yöntemi yerine ses temelli cümle yöntemi (STCY) benimsenmiﬂtir.
‹lk okuma-yazma ö¤retiminde “çözümleme yöntemi” yerine farkl› bir yöntemin uygulanmaya baﬂlamas›, ö¤retmenler aras›nda ﬂaﬂk›nl›k ve ﬂüphe yaratm›ﬂ; buna karﬂ›n uygulamalar s›ras›nda yeni yöntemin benimsendi¤i görülmüﬂtür (ﬁahin, ‹nci, Turan ve Apak, 2006, 127).
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Uygulamalarla birlikte ö¤retmenlerin, ‹lkö¤retim Türkçe dersi ö¤retim program›nda aç›klanan yeni ilk okuma-yazma yöntemine iliﬂkin yeterliliklerini art›racaklar›, böylece yöntemin etkilili¤inin de artaca¤› beklenmektedir. Etkilili¤in sa¤lanabilmesi için, ö¤retmenlerin yöntemi yeterli ve do¤ru ﬂekilde kavray›p uygulamaya aktarmalar› gerekmektedir. Program›n, özüne uygun biçimde uygulamaya aktar›lmas›n›n ön koﬂulu, ö¤retmenlerin program› kavramalar›d›r.
Ö¤retim Program›, hem süreç hem de içerik olarak tan›mlanmaktad›r. Program yazarlar›, “ö¤retmenin uygulad›¤›” ile “yaz›lan›” birbirinden kavramsal olarak
ay›rmaktad›rlar (Sharpes, 1988). Ö¤retim program› olarak karﬂ›l›¤› verilen “yaz›l›
program” (written curriculum) bir ö¤retim felsefesini temsil eder; belirli bir konunun
ö¤retimi için düzenlenmiﬂtir (Kubitsky and Fishman, 2007).
Yaz›l› program ve uygulanan program aras›ndaki farkl›l›klar temelinde, program düzenleyicilerin niyetlendi¤i uygulamalar›n gerçekleﬂmesi; ö¤retmenlerin, program› kendi koﬂullar›na uyumlu hale getirme çabalar› ve bu çabalar›na nas›l destek verilece¤i; yaz›l› program ile uygulamalar aras›nda nas›l ba¤lant›lar kurulabilece¤i tart›ﬂ›lmaktad›r (Synder, Bolin & Zumwalt, 1996; Squire, 2003; Wiseman & Brown, 2003;
Lin & Fishman, 2004). Türkiye’de, program ve müfredat konulu araﬂt›rmalar, belirli
bir alanda program önerisi sunma, programlar›n uygulanma yeterlili¤ini de¤erlendirme ve bir program›n uygulanmas› aç›s›ndan karﬂ›laﬂt›rmalar yap›lmas› üzerinedir
(Polat, 2005; ‹ncekara, 2006; Öztürk, 2006; Duman, 2004). Bu çal›ﬂmalarda, program›n
uygulanma yönü aç›s›ndan ö¤retmenin program bilgisi ve uygulama yeterlili¤i gözard› edilmiﬂtir.
Uygulamac›lar, bir bilgi kayna¤› olarak “Program teorisi”nden nadiren yararlanmaktad›rlar. Ö¤retmenler, ya kendi deneyimlerine ya da baﬂka ö¤retmenlerin bilgi ve uygulamalar›na göre hareket etmektedirler (Klein, 1992). Programlar›n, uygulanma aﬂamas›nda bu tutumlar, program›n öngördü¤ü uygulamalarda bozulmalara
neden olmaktad›r (Karakaya, 2004).
Program düzenlemeleri ile istenilen pek çok de¤iﬂmenin gerçekte istenildi¤i
gibi ortaya ç›kmad›¤› bilinmektedir. Farkl›l›klar›n ortaya ç›kma nedenleri aras›nda
ö¤retmenlerin program› bilmemeleri baﬂta gelmektedir. ‹lgili araﬂt›rmalar, ö¤retmenin programa hâkim olma düzeyi ile ö¤rencilerin baﬂar›s› aras›nda pozitif yönlü bir
iliﬂki oldu¤unu söylemektedir (Bell, Jones & Johnson, 2002; Lee, 2001, akt: Wiseman
& Brown, 2003). Ö¤retmen, ne ö¤retece¤ini bildi¤inde daha etkili bir ö¤retim gerçekleﬂtirebilir (Gregory&Chapman, 2002, akt: Wiseman & Brown, 2003). Program› bilme,
programa hâkim olma biçiminde kavramlaﬂt›r›lan bu durum “tan›mlanm›ﬂ içeri¤i
okuma ve belirli bir ya da daha çok akademik disiplinin standartlar›na hâkim olmak”
ﬂeklinde tan›mlanmaktad›r (Wang, Haertel ve Walbery, 1998; akt. Wiseman & Brown,
2003). Bir baﬂka tan›mda ise programa hakimiyet “Bir dersin ak›ﬂ›n› bilme veya içeri¤i ve uygulamalar› etkileyen unsurlar› kontrol etme” olarak tan›mlanmaktad›r (Wiseman & Brown, 2003; Jackson, 1996; Anderson 1992).
Milli E¤itim Bakanl›¤› (MEB), E¤itimi Araﬂt›rma ve Geliﬂtirme Birimi taraf›ndan yap›lan bir çal›ﬂmada, 2005–2006 y›l›nda ülke çap›nda ilkö¤retim kademesinde
uygulamaya konulan yenilenmiﬂ ö¤retim programlar›n›n de¤erlendirilmesinde, ö¤retici görüﬂlerine de baﬂvurulmuﬂtur. ‹lgili birimin, ö¤retimin de¤erlendirilmesine iliﬂkin raporunda da ö¤retmenlerin bilgilenme ihtiyac› duyduklar› alanlar aras›nda özellikle ilk okuma-yazma konusunu dile getirmeleri dikkat çekicidir (EARGED, 2005).

u
26

Millî E¤itim u Say› 175 u Yaz/2007

u Kamil Y›ld›r›m

“1–5. S›n›flar ‹lkö¤retim Türkçe Dersi Ö¤retim Program› ve K›lavuzu”,
STCY’nin uygulanmas›na iliﬂkin aç›klamalar› içermektedir. Bu aç›klamalar, yöntemin
uygulanmas›n›n kuramsal temelini oluﬂturmaktad›r.
STCY’de ilk iki ses olan “e” ve “ l ” sesleri tan›t›ld›ktan sonra “el” kelimesi elde edilmektedir. “el” kelimesine “e” sesi eklenerek “ele” kelimesi ve ard›ndan “el ele”
kelime grubu üretilmektedir. Görseller yard›m›yla ilk cümle oluﬂturulmaktad›r. Her
yeni ses tan›t›m›n›n ard›ndan yeni kelime ve cümleler oluﬂturulmaktad›r. Bu üretim
mant›¤› ö¤renciler taraf›ndan kavrand›¤›nda kelime ve cümle üretimini ö¤rencinin
kendisinin gerçekleﬂtirmesi beklenmektedir.
Program ve k›lavuzdaki aç›klamalar incelendi¤inde ilk okuma-yazma ö¤retimi uygulamalar›n› ﬂekillendiren ve ses temelli cümle yöntemine özgü aﬂa¤›daki noktalar dikkati çekmektedir:
• ‹lk okuma-yazma ö¤retimi, cümlelere k›sa sürede ulaﬂ›lacak ﬂekilde düzenlenmiﬂtir (MEB, 2005, 253). ‹lk okuma-yazma ö¤retiminin en önemli aﬂamas› heceler
üretme, hecelerden kelimeler, kelimelerden cümleler oluﬂturmad›r (MEB, 2005, 262).
Ö¤renciler, kelime ve cümle oluﬂturmaya özendirilmelidir. Oluﬂturulan kelime ve
cümleler okunmal›, yaz›lmal›d›r (MEB, 2005, 263) Elde edilen kelime ve cümlelerin
anlamlar› üzerinde durulmal›d›r (MEB, 2005, 263).
Program ve k›lavuzdaki bu yönlendirmeler dikkate al›nd›¤›nda STCY’nin
odak noktas›n›n ses olmad›¤›; cümle oluﬂturma çal›ﬂmalar›n›n vurguland›¤› anlaﬂ›lmaktad›r. Bu vurgu uygulama aç›s›ndan büyük önem taﬂ›maktad›r. Uygulamac›, çal›ﬂmalardaki as›l yo¤unlu¤unu cümleye vermelidir. Yo¤unlu¤un, ses üzerinde olmas›, cümlenin alg›lanmamas›na bunun sonucunda ise anlamadan yavaﬂ okumaya yol
aç›labilmektedir (ﬁahin ve di¤erleri, 2006, 126; Acat, 2006, 35).
• ‹lk iki sesin ard›ndan görseller yard›m›yla cümle oluﬂturulmaktad›r (MEB,
2005, 269). Cümleye k›sa zamanda ulaﬂ›lmas› vurgulanmaktad›r. Bu aç›klaman›n Uygulamada dikkate al›nmamas›, çal›ﬂmalar›n anlaml›l›¤›n› destekleyici ve ö¤rencileri
isteklendirici önemli bir etkinlikten yoksun b›rakmakta; anlayarak h›zl› okumay›
olumsuz etkilemektedir.
• Aç›k heceye, kelime sonuna sesli harf getirilerek ulaﬂ›lmaktad›r (MEB, 2005,
269). Uygulay›c›, aç›k heceye (le, la gibi) ulaﬂmak için sesleri çatarak ulaﬂma denemelerine giriﬂmemelidir. Bu denemelere giriﬂildi¤inde, ö¤rencinin odak noktas› sese ve
hece oluﬂturmaya yönelece¤inden hem ö¤renciyi gereksiz ﬂekilde zorlayacak çal›ﬂmalara giriﬂilmiﬂ hem de yöntemin benimsedi¤i anlay›ﬂtan uzaklaﬂ›lm›ﬂ olacakt›r.
• Yeni oluﬂturulan hecelerin ve kelimelerin nas›l okunabilece¤i tahmin ettirilmektedir. Ö¤rencilerin okuma denemelerinin ard›ndan ö¤retmen okumay› yapmaktad›r (MEB, 2005, 269). Yeni oluﬂturulan hece ve kelimeler görsellerden de yararlan›larak ö¤rencilere tahmin ettirilmeli, denemelerin ard›ndan ö¤retmen okumay› yapmal›d›r. Uygulamaya dönük bu aç›klaman›n dikkate al›nmamas› halinde ö¤renciler
hecelemeye yönlendirilmekte ve yanl›ﬂ hecelemeye gidilmektedir (ﬁahin ve di¤erleri,
2006, 126; Acat, 2006, 35). Yanl›ﬂ hecelemeye yol aç›lmamas› için uygulamac›lar taraf›ndan bu aç›klaman›n çok iyi bilinerek uygulamaya aktar›lmas› gereklidir.
• Büyük harflerin, özel adlar›n yaz›m›ndan ya da cümleye büyük harfle baﬂlama kural›ndan yararlan›larak tan›t›lmas› önerilmektedir (MEB, 2005, 262). Büyük
harfler, özel adlarla birlikte verilmelidir (MEB, 2005, 272). Bu vurgunun dikkate al›nMillî E¤itim u Say› 175 u Yaz/2007
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mamas› halinde, ön ö¤renmelerden yoksun ve dayanaks›z bilgi verilece¤inden program›n temel anlay›ﬂ› (yap›land›r›c›) zay›flat›lm›ﬂ olacakt›r.
• Ö¤renilenlerin kal›c›l›¤› sa¤lanmal›d›r (MEB, 2005, 255). Ölçme ve de¤erlendirme, yap›lan bütün çal›ﬂmalar›n bir parças› olarak düﬂünülmelidir (MEB, 2005,
273). Ölçme ve de¤erlendirme çal›ﬂmalar›n›n süreç içinde yap›lmas› gerekti¤i vurgusu uygulamaya do¤ru yans›mad›¤›nda çal›ﬂmalar›n verimlili¤i ve etkilili¤i azalacakt›r.
STCY’nin uygulanmas›na iliﬂkin aç›klamalar›n yer ald›¤› “1–5. S›n›flar ‹lkö¤retim Türkçe Dersi Ö¤retim Program› ve K›lavuzu” kitab›nda, uygulamaya iliﬂkin olmas› gereken baz› aç›klamalar›n yer almad›¤› dikkati çekmektedir.
Haz›rl›k döneminde çizgi çal›ﬂmalar›na ne kadar süre ayr›lmas› gerekti¤ine
iliﬂkin bir yönlendirme yap›lmam›ﬂt›r. Cümle çözümleme yönteminde, cümleyi bütünüyle yazmak durumunda olan ö¤rencilerin harflerin yaz›l›ﬂ› ile ilgili temel becerileri cümleye geçmeden önce edinmiﬂ olmalar› beklenmekteydi. STCY’inde ise harflerin
yaz›l›ﬂ› bütün ilk okuma-yazma sürecine da¤›t›lm›ﬂ oldu¤undan farkl› bir haz›rl›k dönemi yap›lmas› gereklili¤i ortaya ç›kmaktad›r. Bu farkl›l›¤›n uygulamalar s›ras›nda
dikkate al›nmamas›, gereksiz zaman kayb›na yol açabilmektedir. Akyol (2005), son
karar›n s›n›f ö¤retmenine ba¤l› oldu¤unu vurgulayarak haz›rl›k dönemi için iki haftal›k bir sürenin yeterli olaca¤›n› belirtmektedir.
Dik temel harflerin nas›l tan›t›laca¤› ve dik temel harflerle yaz›lm›ﬂ metinlerin
okunmas›na dönük hangi haz›rlay›c› çal›ﬂmalar›n yap›laca¤›na iliﬂkin aç›klamalara
rastlan›lmamaktad›r. Baz› uygulamac›lar aç›s›ndan sorun olarak kabul edilen, “ö¤rencilerin dik temel harflerle yaz›l› metinleri okumaya haz›rlanmas›”na iliﬂkin aç›klamalara ihtiyaç duyulmaktad›r.
STCY’ nin farkl› uygulanma durumlar› ile karﬂ›laﬂ›lmaktad›r. Yöntemi uygulayan ö¤retmenlerin, program ve k›lavuzdaki aç›klamalar› bilmemelerinden ve program ve k›lavuzda uygulamaya dönük eksik bilgi verilmesinden kaynakland›¤› düﬂünülen bu durum hakk›nda bilgi toplanmal›d›r (Arslan, 2006, 32).
Bu çal›ﬂman›n amac›, ses temelli cümle yöntemini kullanarak ilk okuma-yazma ö¤retimi çal›ﬂmalar›n› yürüten, ‹lkö¤retim birinci s›n›f ö¤retmenlerinin, ses temelli cümle yöntemini kavrama ve uygulama durumu ile programdaki yaz›l› olan uygulamaya yönelik aç›klamalar aras›ndaki farkl›l›klar› ortaya koymakt›r. Do¤ru bir uygulaman›n yap›labilmesinin ön koﬂulu uygulamac›n›n, ne yapaca¤›n› bilmesidir. E¤er
uygulamac› ne yapaca¤›n› yeterince bilmiyorsa program›n istedi¤i uygulaman›n gerçekleﬂmesi tesadüflere b›rak›lm›ﬂ olacakt›r.
Ses Temelli Cümle Yönteminin (STCY) programda tan›mlanan biçimi ile uygulanan biçimi aras›ndaki benzerlik ve farkl›l›klar›n tespiti STCY’ nin de¤erlendirilmesinde baﬂlang›ç noktas› say›labilir. Program hakk›nda bir de¤er yarg›s›nda bulunabilmek için program›n uygulanma düzeyi hakk›nda bilgi sahibi olmak bir ön koﬂuldur
(Büyükkaragöz, 1997, 56; Karakaya, 2004,153). Elde edilen bilgi düzeltme ve geliﬂtirme için kullan›lmal›d›r. Bu araﬂt›rma ile elde edilecek bulgular, program›n daha iyi
uygulanabilmesi yönünde kullan›labilir.
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YÖNTEM
Bu çal›ﬂma ile ilkö¤retim 1–5. S›n›flar Türkçe Dersi Ö¤retim Program› ve K›lavuzu’nun “‹lk okuma-Yazma Ö¤retim Yöntemi” ile ilgili aç›klamalar› dikkate al›nd›¤›nda, yaz›l› program ve uygulanan program aras›ndaki farkl›l›klar belirlenmiﬂtir.
Tarama modelindeki bu çal›ﬂmada, nitel ve nicel araﬂt›rma teknikleri birlikte
kullan›lm›ﬂt›r. Nicel ve nitel veriler ayn› zaman diliminde toplanm›ﬂt›r. Her iki yöntemle elde edilen veriler, problemin gerçek haliyle ortaya konulmas›nda birbirini tamamlay›c› biçimde kullan›lm›ﬂlard›r.
Veriler, ortama iliﬂkin gözlem ve yüz yüze görüﬂmelerin yan› s›ra araﬂt›rmac›
taraf›ndan geliﬂtirilen anketle toplanm›ﬂt›r.
Çal›ﬂma grubunu, 2006–2007 ö¤retim y›l›nda, Ankara, Bursa ve Kahramanmaraﬂ il merkezlerinde rastgele yöntemle belirlenen resmi ilkö¤retim okullar›n›n birinci
s›n›f ö¤retmenleri oluﬂturmaktad›r. Ankara il merkezindeki 30 ilkö¤retim okulunda
görev yapmakta olan 105 ilkö¤retim birinci s›n›f ö¤retmeni; Bursa il merkezindeki 16
ilkö¤retim okulunda görev yapan 50 ilkö¤retim birinci s›n›f ö¤retmeni ve Kahramanmaraﬂ il merkezindeki 7 ilkö¤retim okulunda görev yapan 25 ilkö¤retim birinci s›n›f
ö¤retmeni yer almaktad›r. ‹lkö¤retim okullar›n›n illere göre da¤›l›m› bu çal›ﬂman›n
ekler bölümünde sunulmuﬂtur.
Verilerin Toplanmas›
Çal›ﬂmaya temel teﬂkil eden veriler, görüﬂme ve anket yoluyla toplanm›ﬂt›r.
Anket, araﬂt›rmac› taraf›ndan, ilkö¤retim 1–5. S›n›flar Türkçe Dersi Ö¤retim Program› ve K›lavuzu’nun (MEB, 2005) “‹lk Okuma-Yazma Ö¤retimi” konusunun analizi
sonucunda belirlenen, ö¤retme-ö¤renme süreçlerine dönük aç›klamalar temel al›narak geliﬂtirilmiﬂtir.
Anket ilk haliyle ilkö¤retim okulu birinci s›n›f ö¤retmenlerinden üçer kiﬂilik
iki ayr› gruba uygulanm›ﬂt›r. Bu uygulamalar s›ras›nda ö¤retmenler, uzun zaman›
alan anketlerin dikkat da¤›n›kl›¤›na yol açt›¤›n›; bu nedenle özen gösterilmeden dolduruldu¤unu ifade etmiﬂlerdir. Özellikle ilkö¤retim birinci s›n›f ö¤retmenlerinin çal›ﬂma yo¤unlu¤u dikkate al›narak anketteki soru say›s›n›n az olmas› gerekti¤ini vurgulam›ﬂlard›r. Uzman görüﬂü al›narak kapsam geçerlili¤i sa¤lanm›ﬂt›r.
Güvenilirli¤inin tespiti için 15 kiﬂilik bir ö¤retmen grubuna iki hafta arayla anket uygulanm›ﬂt›r. Test-tekrar test yöntemiyle hesaplanan güvenirlik katsay›s› 0,91
ç›km›ﬂt›r. Korelâsyon katsay›s›n›n yüksek ç›kmas› anketin güvenirli¤ine iﬂaret etmektedir.
Anket, iki bölümden oluﬂmaktad›r. Birinci bölümde kat›l›mc›lar›n demografik
bilgilerini elde etmeye dayal› beﬂ madde yer almaktad›r. ‹kinci bölüm on maddeden
oluﬂmuﬂtur. Her madde için dört seçenek sunulmuﬂtur. ‹kinci bölümün ilk maddesi
ö¤retmenlerin yöntemi kavrama durumlar›na iliﬂkin görüﬂlerini belirlemeye dönüktür. Di¤er dokuz madde, programdaki aç›klamalar› kavrama durumlar›n› belirlemeye dönük olarak ö¤retme-ö¤renme sürecindeki aﬂamal›l›k dikkate al›narak s›ralanm›ﬂt›r. 2., 4., 5., 6., 7., 9. ve 10. maddeler ö¤retmenlerin uygulamaya dönük program
bilgisini ölçmeye yöneliktir. 3. ve 8. maddeler ö¤retmenlerin uygulama tercihlerini
ö¤renmeye dayal›d›r.
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2006 Ekim ay›n›n ikinci haftas› ile Aral›k ay›n›n son haftas› aras›ndaki sürede
uygulanan anket, yüz yüze görüﬂmelerde kat›l›mc› taraf›ndan doldurulmuﬂtur. Anket uygulanmas› s›ras›nda kat›l›mc›lar›n anlamad›¤› noktalarda araﬂt›rmac› taraf›ndan aç›klamalar yap›lm›ﬂt›r. Anket uygulamas›n›n hemen ard›ndan ö¤retmenlere
“Uygulamalar›n›z s›ras›nda karﬂ›laﬂt›¤›n›z sorunlar nelerdir?” sorusu yöneltilmiﬂtir.
Bu soruya verilen yan›tlar uygulamac› taraf›ndan not al›narak kaydedilmiﬂtir. Görüﬂmeler s›ras›nda ö¤retmenlerin uygulamalar› ile ilgili gözlemler yap›lm›ﬂt›r. Kullan›lan materyaller, s›n›f›n düzenlenmesi, ö¤rencilerin okuma ve yazma durumlar› hakk›nda bilgiler elde edilmiﬂtir. Bu bilgiler, görüﬂme formuna ayr›lan bölüme kaydedilmiﬂtir.
Verilerin Çözümlenmesi
Araﬂt›rma ile ilkö¤retim 1. s›n›flar› okutan ö¤retmenlerin, STCY ‘ni kavrama
ve uygulama durumlar›, anket ve görüﬂme yoluyla belirlenmeye çal›ﬂ›lm›ﬂt›r. Anket
sorular›na verilen yan›tlar›n genel da¤›l›m› frekans ve yüzde ile gösterilmiﬂtir. Demografik de¤iﬂkenlerin, kavrama ve uygulama düzeylerinde anlaml› bir farkl›l›k yarat›p yaratmad›¤›, p<.05 anlaml›l›k düzeyinde iliﬂkisiz örneklemler için t-testi ve tek
faktörlü varyans analizi (One-Way Anova) ile test edilmiﬂtir. T-testi iliﬂkisiz iki, tek
faktörlü varyans analizi ise iliﬂkisiz iki ya da daha çok örneklem ortalamas› aras›ndaki fark›n anlaml›l›¤›n› test etmek üzere uygulanmaktad›r (Büyüköztürk, 2006). T-testi ve tek faktörlü varyans analizinde kat›l›mc›lar›n, programa uygun yan›tlar› “1” ile
uygun olmayan yan›tlar› ise “0” ile kodlanarak hesaplanm›ﬂt›r. Bu analiz için uygulamay› do¤rudan etkilemeyen ve programda aç›klamas› olmayan sorulara verilen yan›tlar puan hesab›nda dikkate al›nmam›ﬂt›r. Ayn› soruya birden fazla seçenek tercihlerinde, seçenek geçersiz say›lm›ﬂt›r.
Görüﬂmeler yoluyla elde edilen veriler, analiz edilerek ortak noktalar› belirlenmiﬂtir. Hem görüﬂmeler yoluyla elde edilen veriler hem de anketle belirlenen veriler
birlikte de¤erlendirilerek yorumlanm›ﬂt›r.
BULGULAR
Bulgular dört ana bölümde s›ralanmaktad›r. A bölümünde kat›l›mc›lar›n demografik özellikleri, B bölümünde anket sorular›na verilen yan›tlar, C bölümünde de¤iﬂkenler aras›ndaki iliﬂki ve gruplar aras›ndaki farkl›l›klar, D bölümünde ise görüﬂmeler yoluyla elde edilen bulgular sunulmaktad›r.
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A. Demografik Özellikler
Tablo 2: Demografik De¤iﬂkenlere Göre Kat›l›mc›lar›n Da¤›l›m›

Cins.

Yaﬂ

Ö¤renim

ANKARA

BURSA

f

%

f

%

f

%

f

%

77

42,8

32

17,8

9

5

118

65,6

Erkek

28

15,6

18

10

16

8,9

62

34,4

Toplam

105

58,3

50

27,8

25

13,9

180

100

2

1,1

1

0,6

3

1,7
7,3
23,5

Kad›n

20-24

K.MARAﬁ

GENEL

25-29

10

5,6

2

1,1

1

0,6

13

30-34

17

9,5

22

12,3

3

1,7

42

35-39

26

14,5

3

1,7

5

2,8

34

19

40-44

30

16,8

6

3,4

5

2,8

41

22,9

45 ve üst

22

12,3

14

7,8

10

5,6

46

25,7

Ön lisans

29

16,1

12

6,7

9

5

50

27,8

Lisans

76

42,2

37

20,6

15

8,3

128

71,1

Master

-

-

-

-

-

-

-

-

Doktora

-

-

1

0,6

1

0,6

2

1,1

1-7 y›l

16

8,9

6

3,3

2

1,1

24

13,3

Düzeyi

Mesleki
Tecrübe

Birinci

8-14 y›l

38

21,1

26

14,4

6

3,3

70

38,9

15-21 y›l

29

16,1

8

4,4

5

2,8

42

23,3

22 ve üst

22

12,2

10

5,6

12

6,7

44

24,4

‹lk

11

6,1

6

3,3

2

1,1

19

10,6

‹kinci

16

8,9

13

7,2

5

2,8

34

18,9

Üçüncü

22

12,2

12

6,7

2

1,1

36

20

Dört ve +

56

31,1

19

10,6

16

8,9

91

50,6

S›n›f Tec.

118 kad›n ve 62 erkekten oluﬂan kat›l›mc›lar›n, % 67,5’ini 35 ve üstü yaﬂ grubu
oluﬂturmaktad›r. Kat›l›mc›lar›n, % 27,8’i önlisans mezunu; % 71,1’i ise lisans mezunudur. Kat›l›mc›lar aras›nda 2 kiﬂi doktora düzeyinde ö¤renim yapm›ﬂt›r. Hizmet süreleri dikkate al›nd›¤›nda kat›l›mc›lar›n mesleklerinde tecrübeli oldu¤u söylenebilir.
Kat›l›mc›lar›n % 86,7’si en az 8 y›ll›k mesleki tecrübeye sahiptir. Bu durum kat›l›mc›lar›n ﬂehir merkezlerinden seçilmesinden kaynaklanabilir. Kat›l›mc›lar›n birinci s›n›f
tecrübesi incelendi¤inde, yar›dan fazlas›n›n (% 50,6), en az dört kez birinci s›n›f› okuttuklar› anlaﬂ›lmaktad›r. Kat›l›mc›lar›n % 10,6’s› ilk kez birinci s›n›fta ö¤retmenlik yapmaktad›r.
Genel olarak kat›l›mc›lar›n, lisans mezunu, birinci s›n›flarda oldukça tecrübeli, orta yaﬂ ve üstü ö¤retmenlerden oluﬂtu¤u söylenebilir. Kat›l›mc›lar›n bu özellikleri, program›n kavranma ve uygulanma düzeyini olumlu yönde etkileyece¤i beklentisine yol açmaktad›r.
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B. Anket
Tablo 3: Anket Sorular›na Verilen Yan›tlar›n Genel Da¤›l›m›
1. Ses Temelli Cümle Yöntemini kavrad›n›z m›?
Evet kavrad›m.
Büyük bir k›sm›n› kavrad›m.
Çok az bir k›sm›n› kavrad›m.
Hay›r kavrayamad›m.
2. Ses Temelli Cümle Yönteminin odak noktas› nedir?
Sestir.
Kelimedir.
Cümledir.
Metindir.
3. Çizgi çal›ﬂmalar›na ne kadar süre ay›rd›n›z?
Süre ay›rmad›m.
Bir hafta
‹ki hafta
‹ki haftadan fazla
4. ‹lk iki sesin tan›t›m›ndan sonra ne yapt›n›z?
Cümle oluﬂturdum.
Kelime oluﬂturdum.
Gruptaki di¤er seslerin tan›t›m›na devam ettim.
Seslerden heceler oluﬂturdum.
5. Kelimeyi okumalar›n› sa¤lamak için ne yap›yorsunuz?
Kelimeyi önce ben okuyorum.
Görseller yard›m›yla kelimeyi tahmin ettiriyorum.
Heceleyerek kelimeyi okutuyorum.
Ö¤rencilerden kelimeyi okumalar›n› bekliyorum.
6. ‹lk cümleyi ne zaman oluﬂturdunuz?
Bütün sesler tan›t›ld›ktan sonra oluﬂturdum.
‹lk gruptaki sesler tan›t›ld›ktan sonra oluﬂturdum.
‹lk iki sesten sonra oluﬂturdum.
‹lk sesten sonra oluﬂturdum.
7. Büyük harfleri nas›l tan›t›yorsunuz?
Özel isimleri oluﬂturarak büyük harfleri tan›t›yorum.
Küçük harflerle birlikte tan›t›yorum.
Büyük harfleri tan›tm›yorum.
Bütün sesler tamamland›ktan sonra tan›taca¤›m.
8. Bitiﬂik e¤ik yaz› harfinin dik temel harf karﬂ›l›¤›n› nas›l tan›t›yorsunuz?
Bitiﬂik e¤ik yaz› harfi ile birlikte tan›t›yorum.
Bitiﬂik e¤ik yaz› harfini ö¤retmeden önce tan›t›yorum.
Bitiﬂik e¤ik yaz› harfini ö¤rettikten sonra tan›t›yorum.
Dik temel harf karﬂ›l›¤›n› tan›tm›yorum.
9. Aç›k heceye nas›l ulaﬂ›yorsunuz?
Kelime sonuna sesli harf ekleyerek ulaﬂ›yorum.
Sessiz harfin sonuna sesli harfi ekleyerek ulaﬂ›yorum.
Sesli harfin sonuna sessiz harfi ekleyerek ulaﬂ›yorum.
Aç›k hece elde etmiyorum.
10. Ölçme ve De¤erlendirme etkinliklerini ne zaman yap›yorsunuz?
Etkinlikler s›ras›nda yap›yorum.
Etkinliklerin tamamland›¤› günün sonunda yap›yorum.
Hafta sonunda yap›yorum.
Ölçme ve de¤erlendirme etkinli¤i yapm›yorum.
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f
99
55
17
4

%
55,0
30,6
9,4
2,2

151
5
10
3

83,9
2,8
5,6
1,7

3
14
97
55

1,7
7,8
30,6
94,4

11
65
6
89

6,1
36,1
3,3
49,4

11
127
24
10

6,1
70,6
13,3
5,6

1
101
62
4

0,6
56,1
34,4
2,2

97
77
1
0

53,9
42,8
0,6
0

57
2
88
14

31,7
1,1
48,9
7,8

35
108
20
2

19,4
60,0
11,1
1,1

91
69
13
0

50,6
38,3
7,2
0
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Tablo 3’e göre kat›l›mc›lar›n yaln›zca % 2,2’si yöntemi kavrayamad›¤›n› belirtirken % 55’i yöntemi kavrad›¤›n› belirtmektedir. Bu soru için grubu ikiye ay›rd›¤›m›zda evet kavrad›m diyenler ile büyük bir k›sm›n› kavrad›m diyenlerin oran› %
85,6’ya ulaﬂmaktad›r.
Mesleki tecrübe artt›kça “Evet kavrad›m” diyenlerin oran› da yükselmektedir.
Ön lisans mezunlar›ndan % 69’u kavrad›m cevab›n› verirken bu oran lisans mezunlar›nda % 52’ye düﬂmektedir.
Kat›l›mc›lar›n büyük ço¤unlu¤u (% 83,9), program ve k›lavuzdaki aç›klamalar›n tersine yöntemin odak noktas›n›n, ses oldu¤unu düﬂünmektedir. Tablo 3, bu soruya verilen yan›tlar›n da¤›l›m›n› göstermektedir. Bu da¤›l›mdan hareketle kat›l›mc›lar›n, program›n Ses Temelli Cümle Yöntemi ile ilgili bölümün özünü kavrayamad›klar›na iﬂaret etmektedir. Program ve k›lavuzdaki aç›klamalar, sesin hissettirilmesi ve sese karﬂ›l›k gelen harfin tan›t›m› yönündedir (MEB, 2005, 261). Buna karﬂ›l›k, çal›ﬂmalar›n oda¤›nda cümleye ulaﬂma bulunmaktad›r (MEB, 2005 253-262-263). Kat›l›mc›lar›n, ses odakl› çal›ﬂmalar› halinde, ö¤rencilerin anlayarak h›zl› okuma becerilerini kazanmalar› güçleﬂecektir.
Tablo 3’e göre kat›l›mc›lar›n ço¤u, çizgi çal›ﬂmalar› için iki hafta süre ay›rm›ﬂlard›r. Program ve k›lavuz, süre konusunda yönlendirici herhangi bir aç›klamaya yer
vermemiﬂtir. Alan yazarlar›, sürenin cümle çözümleme yönteminden daha k›sa olaca¤›na iﬂaret etmektedirler (Akyol, 2005; Cemalo¤lu ve Y›ld›r›m, 2005). Ö¤retmenlerin
ço¤unun belirtti¤i iki haftal›k süre çizgi çal›ﬂmalar› için makul karﬂ›lanabilir. Görüﬂülen ö¤retmenlerden biri, kendisinin üç haftal›k bir zaman ay›rd›¤›n› ancak bunun gereksiz zaman kayb› oldu¤unu çal›ﬂmalar ilerledi¤inde fark etti¤ini belirtmiﬂtir.
Kat›l›mc›lar, ilk iki sesten sonra a¤›rl›kl› olarak kelime oluﬂturma ve hece oluﬂturma seçeneklerini tercih etmektedirler. Program ve k›lavuzdaki aç›klamalar, ilk iki
sesin ard›ndan “el“ kelimesinin oluﬂturulmas›na yöneltti¤i halde ö¤retmenlerin
önemli bir oran›n›n “hece oluﬂturma“ cevab›n› vermesi programdaki bilgiyi tam anlam›yla kavrayamad›klar›n› göstermektedir.
Tablo 3 incelendi¤inde kat›l›mc›lar›n büyük ço¤unlu¤unun “Görsellerden yararlanarak kelimeyi tahmin ettirdikleri” anlaﬂ›lmaktad›r. Yan›tlar, program ve k›lavuzdaki aç›klamalarla örtüﬂmektedir. Bu durum, program›n bu konuda kavrand›¤›na iﬂaret etti¤i kadar kat›l›mc›lar›n daha önceki bilgilerini bu konuya aktard›klar›n›
da düﬂündürmektedir.
‹lk cümlenin oluﬂturulmas›na iliﬂkin da¤›l›m Tablo 3’te sergilenmektedir. Tabloda görüldü¤ü gibi kat›l›mc›lar›n yaln›zca üçte biri (% 34,4) program›n önerdi¤i aç›klamay› kavram›ﬂ görünmektedirler. Kat›l›mc›lar›n önemli bir k›sm› ilk gruptaki seslerin tan›t›m›n›n ard›ndan cümleyi oluﬂturdu¤unu belirtmektedir. Bu durum program›n yeterince incelenmedi¤inin bir göstergesi olarak kabul edilebilir. Tablodan elde
edilebilecek bir di¤er bulgu ise kat›l›mc›lar›n ço¤unun ses üzerinde yo¤unlaﬂmas›d›r.
Görüﬂmeler s›ras›nda yap›lan gözlemlerde ö¤retmenlerin, önce grup seslerini tan›tt›klar›; ard›ndan bu sesleri birleﬂtirerek hece üretme yoluna gittikleri görülmüﬂtür
(Haspolat, 2006). Bu tür uygulamalar›n en sak›ncal› taraf› program›n özüne ayk›r› olarak ö¤renciyi sese ve heceye odaklamakt›r.
Tablo 3’e göre kat›l›mc›lar›n ço¤u (%53,9) programdaki aç›klamalara uygun
olarak büyük harfleri, özel isimleri kullanarak tan›tt›¤›n› belirtmiﬂtir. Büyük harfleri,

Millî E¤itim u Say› 175 u Yaz/2007

u
33

“Yaz›l› Program” ve “Uygulanan Program” Kavramlar› Aç›s›ndan “Ses Temelli Cümle ... u

küçük harflerle birlikte tan›tanlar›n oran› gözard› edilecek kadar küçük de¤ildir (%
42,8).
Kat›l›mc›lar›n yar›ya yak›n› (%48,9), bitiﬂik e¤ik yaz› harfinin tan›t›lmas›n›n
ard›ndan dik temel harf karﬂ›l›¤›n› tan›tt›¤›n› belirtmektedir. “Dik temel harf karﬂ›l›¤›n› tan›tm›yorum“ seçene¤ine kat›lanlar›n oran› az olmas›na ra¤men dikkat çekicidir (%7,8). Bu gruptakilerin konuyu bilmedikleri düﬂünülebilece¤i gibi ayn› zamanda programda olmayan bir durumu uygulamaya aktarmad›klar› için programla örtüﬂtükleri de düﬂünülebilir. Kat›l›mc›lar›n % 31,7’si ise dik temel harfleri, bitiﬂik e¤ik
yaz› harfleriyle birlikte tan›tmaktad›rlar.
Yöntemin, çok tart›ﬂ›lan bir yan› olan aç›k heceye ulaﬂma tekni¤ini, program
ve k›lavuzdaki aç›klamalar do¤rultusunda uygulad›klar› belli olanlar›n oran› ancak
% 19,4’tür. Kat›l›mc›lar›n ço¤u (% 60) sesleri birleﬂtirerek aç›k heceye ulaﬂmaktad›r.
Bu uygulama programa ters düﬂmektedir. Öte yandan “sesleri çatarak” okuma al›ﬂkanl›¤›, okuman›n ak›c›l›¤›n› ve anlayarak okumay› olumsuz etkilemektedir (Baﬂ,
2007). Kat›l›mc›lar›n büyük ço¤unlu¤unun, aç›k heceye ulaﬂmaya iliﬂkin program ve
k›lavuzdaki yönlendirmeyi kavramad›klar› anlaﬂ›lmaktad›r.
Program ve k›lavuz ölçme ve de¤erlendirmeyi etkinliklerin bir parças› gibi
görmektedir. Tablo 3’e göre kat›l›mc›lar›n yar›dan fazlas› (% 50,6) de¤erlendirmeyi etkinlikler s›ras›nda yapmaktad›r. Di¤er deyiﬂle, programla kat›l›mc› uygulamalar› örtüﬂmektedir. Etkinliklerin tamamland›¤› günün sonunda ölçme ve de¤erlendirme etkinli¤ini tercih edenlerin, programda ölçme-de¤erlendirme bölümünü incelemedikleri düﬂünülebilir. Öte yandan, ö¤retmenlerin “ölçme” ve “de¤erlendirme” kavramlar›na tam anlam›yla sahip olmad›klar› yarg›s› öne ç›kmaktad›r. Görüﬂmelerde, ö¤retmenler taraf›ndan dile getirilen sorunlu alanlar›n baﬂ›nda ölçme ve de¤erlendirme
gelmektedir. Birbiriyle iyi örtüﬂtürülemeyen ve ö¤renci hakk›nda verilecek karara
hizmet etmeyen çok say›da form doldurulmas›n›n uygulanabilirli¤i olumsuz etkiledi¤i bildirilmiﬂtir. Ö¤retmenler, doldurduklar› formlardan nas›l yararlanacaklar› konusunda program ve ö¤retmen k›lavuzunda yeterince yönlendirilemediklerini ifade
etmiﬂlerdir.
C. Demografik Özelliklerle Program› Kavrama ve Uygulama Aras›ndaki
‹liﬂki
Kat›l›mc›lar›n program› kavrama ve uygulama düzeylerinin illere göre anlaml› bir fark oluﬂturup oluﬂturmad›¤› tek yönlü varyans analizi ile test edilmiﬂtir. Analiz sonucunda iller aras›nda anlaml› bir farkl›l›k bulunmam›ﬂt›r [F(2-143)=.423, p<.05].
Tablo 4’te aritmetik ortalamalara bak›ld›¤›nda, Kahramanmaraﬂ ilinin en yüksek ortalamaya sahip oldu¤u görülmektedir (X=1,97). Onu s›rayla Bursa (X=1,87) ve Ankara (X=1,76) izlemektedir. Bu durumun ortaya ç›kmas›nda iki önemli noktan›n etkisinin olabilece¤i düﬂünülmektedir. ‹lki, anket ve görüﬂmelerin uygulanma zamanlar›; ikincisi ise kat›l›mc›lar›n say›s›d›r. Anketlerin uygulanma tarihinin kronolojik s›ras› ile baﬂar› oranlar›n›n ters yönde de¤iﬂti¤i söylenebilir. 2006 Ekim ay› ortas›nda
Ankara’daki anket uygulamalar› s›ras›nda ö¤retmenlerin büyük bölümü yöntemden memnun olmad›klar›n› ifade etmiﬂlerdir. Kas›m ay› ortalar›nda Bursa’daki anket uygulamalar›nda, ö¤retmenlerin memnuniyetlerinde Ankara’daki duruma göre
yöntemden yana bir de¤iﬂme farkedilmiﬂtir. Ö¤retmenler, bu de¤iﬂimin nedenini
yöntemin mant›¤›n› belirli bir süre geçtikten sonra uygulama içinde kavram›ﬂ olmalar›na ba¤lamaktad›rlar. Bitiﬂik e¤ik yaz› çal›ﬂmalar›n›n baﬂar›yla uygulanmaya
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baﬂlamas›, ö¤rencilerin de yöntemin mant›¤›n› kavray›p kendi kendilerine kelime
ve cümle üretmeye baﬂlamalar› ö¤retmenlerin memnuniyetini art›rm›ﬂt›r. Aral›k
ay›n›n son haftas›nda Kahramanmaraﬂ’taki anket uygulamas› s›ras›nda, ö¤rencilerin büyük k›sm›n›n okuyup-yazd›¤› ve ö¤retmenlerin büyük k›sm›n›n yöntemden
memnun olduklar› gözlenmiﬂtir. Zamana ba¤l› olarak uygulamalar ilerledikçe ö¤retmenlerin bilgi eksikliklerini uygulama içinde k›smi olarak giderdikleri düﬂünülebilir.
Tablo 4: Demografik De¤iﬂkenler Kavrama Düzeylerinde Bir Farkl›l›k Yarat›yor mu?
Faktör

N

X

S

F/t

p

1. Kat›l›mc›lar›n program› kavrama ve uygulama durumu illere göre farkl›l›k gösteriyor mu?
Ankara

87

1,76

0,94

Bursa

42

1,87

1,09

K.Maraﬂ

17

1,97

0,66

0,423

0,656

2. Kat›l›mc›lar›n program› kavrama ve uygulama durumu cinsiyete göre farkl›l›k gösteriyor mu?
Kad›n

97

1,74

1,00

Erkek

49

1,98

0,84

1,441

0,152

3. Kat›l›mc›lar›n program› kavrama ve uygulama durumu ö¤renim düzeyine göre farkl›l›k gösteriyor
mu?
Ön lisans

40

2,02

0,92

Lisans

106

1,74

0,96

1,568

0,119

4. Kat›l›mc›lar›n program› kavrama ve uygulama durumu mesleki tecrübeye göre farkl›l›k gösteriyor
mu?
1-7 y›l

17

1,36

0,66

8-14 y›l

58

1,75

1,06

15-21 y›l

37

1,80

0,88

22 ve üstü.

34

2,19

0,86

3,235

0,024

5. Kat›l›mc›lar›n program› kavrama ve uygulama durumu ilkö¤retim birinci s›n›flar› okutma tecrübelerine göre farkl›l›k gösteriyor mu?
‹lk kez

14

1,54

1,05

‹kinci kez

31

1,56

0,97

Üçüncü kez

29

1,66

1,02

Dört ve üstü

72

2,05

0,86

2,825

0,041

Program›n kavranma durumu cinsiyete göre farkl›l›k sergilememektedir
[t(146)= 1.441, p<.05]. Ortalamalara bak›ld›¤›nda erkeklerin kad›nlara göre program
bilgisine daha hâkim oldu¤u görülmektedir. Kad›n ö¤retmenlerin okul d›ﬂ›ndaki iﬂ
yükünün onlar› dinleme a¤›rl›kl› bilgi edinmeye zorlamas› yukar›daki durumun bir
aç›klay›c›s› olarak düﬂünülebilir.
Program›n kavranma durumu ö¤renim düzeyine göre farkl›l›k sergilememektedir [t(146)= 1.568, p<.05]. Ortalamalara bak›ld›¤›nda ön lisans mezunlar›n›n lisans
mezunlar›na göre program bilgisine daha hâkim oldu¤u görülmektedir. Bu durum
genel beklentilerin tersinedir. Çünkü lisans mezunlar›n›n daha baﬂar›l› olmalar› beklenmektedir.
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Kat›l›mc›lar›n program› kavrama ve uygulama düzeyleri mesleki tecrübeye
ba¤l› olarak anlaml› bir ﬂekilde de¤iﬂmektedir [F(3-142)= 3.235, p=.024, p<.05]. Ortalamalara bak›ld›¤›nda meslekî tecrübe artt›kça program› kavrama ve uygulama düzeyinde art›ﬂ oldu¤u görülmektedir. Bu durum, mesleki tecrübe ile elde edilen bilgilerin yenilikleri anlamada olumlu transfer edildi¤ine iﬂaret edebilir. Öte yandan, program de¤iﬂikli¤inin en çok meslek tecrübesi fazla olanlarda rahats›zl›k ve endiﬂe yaratt›¤› göz önüne al›nd›¤›nda bu grubun endiﬂelerini gidermek için program› iyi incelemiﬂ olabileceklerini de düﬂündürmektedir. Bu bulgu ö¤renim düzeyine iliﬂkin bulgu
ile örtüﬂmektedir. 22 ve üstü yaﬂ grubunun ço¤u (% 61,4) önlisans mezunudur. Mesleki tecrübe azald›kça önlisans mezunu say›s› azalmaktad›r.
Kat›l›mc›lar›n program› kavrama ve uygulama düzeyleri ilkö¤retim birinci s›n›ftaki tecrübelerine ba¤l› olarak anlaml› bir farkl›l›k ortaya ç›karmaktad›r [F(3-142)=
2.825, p=.041, p<.05]. Bu bulgu meslekî tecrübeye iliﬂkin bulgu ile uyumludur.
D. Görüﬂmeler
Ankete kat›lan ö¤retmenlerin görev yapt›¤› ilkö¤retim okullar›nda, birinci s›n›flardaki ö¤renci say›lar›n›n ortalamas› Bursa’da 31, Ankara’da 39 ve Kahramanmaraﬂ’ta 42’dir.
Anketler Ankara’da, 23 Ekim–5 Aral›k 2006 tarihleri aras›nda, Bursa’da 11–15
Aral›k 2006 tarihleri aras›nda ve Kahramanmaraﬂ’ta ise 25–29 Aral›k 2006 tarihleri
aras›nda araﬂt›rmac› taraf›ndan uygulanm›ﬂt›r.
Ankara’da ankete kat›lanlar›n büyük bölümü Ses Temelli Cümle Yöntemi’nin
(STCY) uygulanmas›n› eleﬂtirirken; Bursa ve Kahramanmaraﬂ’taki kat›l›mc›lar›n ço¤unlu¤u, yöntemin uygulanabilir oldu¤unu belirtmiﬂlerdir.
Kat›l›mc›lar›n büyük ço¤unlu¤u görüﬂmeler s›ras›nda STCY’ni kavrad›¤›n› ya
da büyük k›sm›n› kavrad›¤›n› belirtti¤i halde anket çözümlemeleri sonucunda büyük
k›sm›n›n yöntemi tam anlam›yla kavrayamad›klar› anlaﬂ›lm›ﬂt›r. Bir yandan yeterince bilgilendirilmediklerini dile getirirken öte yandan kendilerinin de bireysel olarak
bilgilenebilmek için çaba göstermedi¤i kan›s› uyanmaktad›r.
Görüﬂmeler s›ras›nda, STCY’nin farkl› uygulanma biçimlerine rastlanm›ﬂt›r.
Bu tür uygulamalarda ö¤retmenler bir grup sesin tamam›n› tan›tt›ktan sonra hece-kelime-cümle oluﬂturma aﬂamas›na geçmiﬂlerdir. Baz› ö¤retmenler ise önce seslileri tan›t›p ard›ndan sessizleri tan›tarak ya da bütün sesleri tan›tt›ktan sonra kelime, cümle
oluﬂturmaya baﬂlam›ﬂlard›r. Baz› ö¤retmenler ise hece tablolar› ile okuma-yazmay›
ö¤retmeye çal›ﬂmaktad›rlar.
Ankara’da çal›ﬂmaya kat›lan ö¤retmenler, bitiﬂik e¤ik yaz› çal›ﬂmalar›ndan dolay› STCY’nin ö¤retmeni çok yordu¤undan ﬂikâyet ederken; Bursa ve Kahramanmaraﬂ’taki meslektaﬂlar› ö¤retmen aç›s›ndan STCY’nin uygulanmas›n›n çok kolay bir
yöntem oldu¤unu savunmaktad›rlar. Bitiﬂik e¤ik yaz›n›n ça¤›m›za uygun olmad›¤›n›
ve bitiﬂik e¤ik yaz›ya çok yo¤unlaﬂ›ld›¤› için yöntemin uygulanamad›¤›n› dile getirenler de bulunmaktad›r. “d”, “g” ve “f” harflerinin yaz›m›nda zorlan›ld›¤› ayr›ca “r”
ile “n” harflerinin kar›ﬂt›r›ld›¤›n› belirtmektedirler.
Ankara’daki ö¤retmenler, STCY ile yanl›ﬂ hecelemeye yol aç›ld›¤›n› s›kl›kla dile getirirken özellikle Bursa ve Kahramanmaraﬂ’taki ö¤retmenler, böyle bir sorundan
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baﬂlang›çta endiﬂe duyduklar›n› ancak zaman ilerleyip ö¤renciler okumaya baﬂlad›¤›nda bu sorunun gerçekleﬂmedi¤ini gördüklerini belirtmiﬂlerdir.
Kat›l›mc›lar›n ço¤u, okuma h›z›n›n, STCY’de daha düﬂük oldu¤unu düﬂünmektedirler. Buna karﬂ›n baz› ö¤retmenler okuma h›z›n›n, yöntemden çok ö¤rencinin
ve ailenin durumuna ba¤l› olarak de¤iﬂti¤ini ifade etmiﬂlerdir. Ailede okuma materyalleri ile s›k karﬂ›laﬂan ve daha çok okuma ve okunan› dinleme etkinli¤inde bulunan
çocuklar›n, okuma h›zlar›n›n daha iyi oldu¤u vurgulanm›ﬂt›r. Okudu¤unu anlama
probleminin olmad›¤› ifade edilmiﬂtir.
Görüﬂmelerde ö¤retmenlerin bilgisayar teknolojisinden yararland›¤› görülmüﬂtür. Ö¤retmenler, bilgisayar ve projeksiyon cihaz›n›n kendilerine zaman kazand›rd›¤›n› dile getirmiﬂlerdir.
S›n›flar›n, kalabal›k olmas›ndan dolay› yöntemin baﬂar›yla uygulanamad›¤›
ve baﬂar›n›n düﬂtü¤ü dile getirilmiﬂtir. Bu yöntemde bireyselli¤in ön planda oldu¤u
bu nedenle ö¤rencilerin herbiriyle ilgilenmek gerekti¤i bu aç›dan s›n›f mevcudunun
çok önemli oldu¤u belirtilmiﬂtir.
Okul öncesi e¤itimi alanlar, genel olarak hem okumada hem de yazmada daha baﬂar›l› görünmektedir. Öte yandan, okul öncesi e¤itim alanlar›n s›n›f içi kurallara uyumda daha çok zorland›klar› da dile getirilmiﬂtir. Yayg›n olmamakla birlikte
okul öncesi e¤itimi alanlar›n bitiﬂik e¤ik yaz› harflerini yazmada zorland›klar› ifade
edilmiﬂtir. Bu bulgu, Acat’›n “okul öncesi e¤itim alanlar›n edindikleri yanl›ﬂ al›ﬂkanl›klar›n ö¤renmeyi olumsuz etkiledi¤i” bulgusuyla örtüﬂmektedir (2006, 33). Öte yandan de¤iﬂen “Okul Öncesi Program›”nda yazma çal›ﬂmalar›, bitiﬂik e¤ik yaz›ya haz›rl›k olacak ﬂekilde düzenlendi¤inden belirtilen sorunun çözülece¤i varsay›lmaktad›r
(Okul Öncesi Genel Müdürlü¤ü, 2006, 105).
Ö¤retmenlerin büyük ço¤unlu¤u, seminer çal›ﬂmalar›n›n verimsiz geçti¤inden; yeterince bilgi verilmedi¤inden yak›nm›ﬂlard›r. Görüﬂmeler s›ras›nda bir kat›l›mc›, yöntemin ses temelli olarak bilinmesine karﬂ›n asl›nda cümlelerle çal›ﬂ›ld›¤› için
cümle yöntemine daha yak›n oldu¤unu dile getirmiﬂtir. Bu konudaki bilgi eksikli¤inin yanl›ﬂ uygulamalara neden oldu¤unu ifade etmiﬂtir.
Velilerin bu sistemi çok iyi ö¤renmeleri gerekti¤i; evdeki çal›ﬂmalarda, farkl›
uygulamalar yap›ld›¤› için ö¤rencilerin ikilem yaﬂad›klar› vurgulanm›ﬂt›r.
Ö¤retmenlerin baz›lar›, okuma materyallerinin dik temel harflerle yaz›ld›¤›
için ö¤rencilerin okumakta zorland›¤›n› belirtmiﬂlerdir. Öte yandan bir k›s›m ö¤retmen ise ö¤rencilerin bir süre sonra al›ﬂt›klar›n› ve zorlanmaks›z›n dik temel harflerle
yaz›lm›ﬂ metinleri okuyabildiklerini dile getirmiﬂlerdir. Baz› ö¤retmenler ise bitiﬂik
e¤ik yaz› harfleri ile dik temel harflerin ço¤unun birbirine çok benzedi¤ini ancak baz› harflerde özel çal›ﬂma yap›lmas› gerekti¤ini öne sürmüﬂlerdir. Çizgi çal›ﬂmalar›n›n
özellikle bu harflere yönelik olmas› gerekti¤ini belirtmiﬂlerdir.
Kitaplarda, yazma çal›ﬂmalar› için verilen alanlar›n yetersiz oldu¤u; ö¤retmen
k›lavuz kitaplar›nda ise çok ayr›nt›l› yönlendirmelere yer verilmesinin s›k›nt› ortaya
ç›kard›¤› dile getirilmiﬂtir. Kitaplar› destekleyen CD’ler, afiﬂler, okumay› destekleyici
kitaplar›n yan› s›ra metinlerin daha k›sa ve görsellerinin çok olmas› gerekti¤i ifade
edilmiﬂtir.
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Ö¤retmenler, ölçme ve de¤erlendirme yapabilmek için çok say›da form doldurduklar›n›; bu formlar›n birikti¤i ancak bunlardan nas›l yararlan›lmas› gerekti¤ini
bilmediklerini dile getirmiﬂlerdir.
Bu yöntemle k›sa zamanda okumaya geçildi¤i vurgulanarak, amaca ulaﬂmak
için iyi bir yöntem oldu¤u belirtilmiﬂtir.
SONUÇLAR
Araﬂt›rma sonunda, STCY aç›s›ndan yaz›l› program ve uygulanan program
aras›nda farkl›l›klar oldu¤u ortaya ç›km›ﬂt›r. Görüﬂme ve anket bulgular› kat›l›mc›lar›n STCY’ni tam anlam›yla kavrayamad›klar›n› göstermektedir. Uygulama aç›s›ndan
en sorunlu noktalar, ilk iki sesten sonra kelime üretimi, ilk cümleyi elde etme aﬂamas› ve aç›k heceyi elde etme tekni¤i olarak s›ralanmaktad›r.
Öte yandan ö¤retmenlerin büyük ço¤unlu¤u, kelime oluﬂturmada görsellerden yararlanarak kelimenin tahmin edilmesine iliﬂkin program bilgisini kavram›ﬂlard›r. Büyük harflerin, özel isimlerden yararlan›larak tan›t›m›na iliﬂkin program bilgisini ö¤retmenlerin yar›ya yak›n› kavram›ﬂt›r.
Ö¤retmenlerin çok büyük bir bölümü, STCY’nin odak noktas›n›n ses oldu¤unu düﬂünmektedir.
Program tam anlam›yla kavranmad›¤› gibi program›n kendi içinde uygulamaya iliﬂkin baz› eksiklikler söz konusudur. Giderilmesi gereken eksikliklerin baﬂ›nda
dik temel harflerin tan›t›m›na yönelik yönlendirme ve haz›rl›k evresindeki çizgi çal›ﬂmalar›n›n niteli¤i gelmektedir. Çizgi çal›ﬂmalar›n›n cümle çözümleme yönteminin benimsedi¤i anlay›ﬂtan farkl› bir anlay›ﬂla ele al›nmas› gereklidir. Çünkü STCY’de harflerin yaz›m becerileri süreç içinde kazan›lmaktad›r. Bu durumda haz›rl›k evresinde
çizgi çal›ﬂmalar›n›n sürece yedirilmesi gerekmektedir. Ö¤retmenlerin görüﬂmelerde
iﬂaret etti¤i gibi özellikle yaz›m› zor olan harflere s›ra geldi¤inde haz›rl›k niteli¤inde
çizgi çal›ﬂmalar›n›n düzenlenmesi gerekir.
Yalç›n (1999, 73) ve Coﬂkun (2003, 84) taraf›ndan yap›lan araﬂt›rma sonuçlar›nda da belirtildi¤i gibi ö¤retmenler aras›nda yönteme iliﬂkin korku, endiﬂe ve olumsuz
duygular bulunmaktad›r. Bu sorunun, yeterince uygulama bilgisine sahip olmamaktan kaynakland›¤›; uygulama s›ras›nda bilinçli olmaks›z›n kitaplardaki etkinlikleri
yapt›kça yöntemin mant›¤›n› kavrad›klar› anlaﬂ›lmaktad›r. Yöntemin mant›¤›n› ve iﬂleyiﬂini kavray›ncaya kadar geçen sürede yap›lan etkinlikler anlamland›r›lmamakta;
büyük resimdeki yeri görülememektedir. Bu sorunun giderilmemesi halinde yaz›l›
program ve uygulanan program aras›ndaki farkl›l›k kal›c› hale gelebilir. Program›n
öngörmedi¤i ancak yanl›ﬂ uygulamalar›n ö¤retmenler aras›nda kabulünden kaynaklanan yayg›n-yanl›ﬂ uygulama sonucuyla karﬂ›laﬂ›labilir.
Ö¤retmenler aras›nda ço¤unluk, bu yöntemin yavaﬂ okumaya sebep olaca¤›n›
düﬂünürken di¤erlerinin yavaﬂ okuma sebebini yöntemden ziyade aile ortam›, okuma materyalleriyle karﬂ›laﬂma s›kl›¤› ve ö¤rencinin özellikleri olarak düﬂünmeleri
dikkat çekicidir.
Yöntem ile ilgili ö¤retmenlerin yan› s›ra velilerin de bilgilendirilmesi gerekmektedir.
S›n›flar›n kalabal›k olmas›, baﬂka çal›ﬂmalar için oldu¤u gibi STCY’nin uygulanmas› aç›s›ndan da önemli bir sorundur.
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Okul öncesi e¤itim alanlar›n, almayanlara göre hem okumada hem de yazmada daha baﬂar›l› oldu¤u ö¤retmenler taraf›ndan dile getirilmektedir. Bu durum okul
öncesi e¤itimin yayg›nlaﬂt›r›lmas›n›n önemine bir destek olarak nitelenmelidir.
ÖNER‹LER
Sorunun çözümüne yönelik olarak, yöntemin uygulanmas›na dönük program
ve k›lavuzdaki eksiklikler giderilmelidir. Yazmaya haz›rl›k çal›ﬂmalar› için ayr›lacak
zaman›n, çözümleme yöntemine göre daha k›sa tutulmas› gerekti¤i; ses temelli cümle yönteminde özellikle yaz›m› güç olan bitiﬂik e¤ik yaz› harflerinin tan›t›m› öncesinde haz›rl›k çal›ﬂmas› gerekti¤i bildirilmelidir. Di¤er yandan, bitiﬂik e¤ik yaz› harflerinin, dik temel harf karﬂ›l›klar›n›n nas›l tan›t›lmas› gerekti¤ine iliﬂkin programda yönlendirme yap›lmal›d›r.
Yöntemin uygulanmas›nda görülen önemli hatalardan biri olan aç›k heceye
ulaﬂma, program aç›klamalar› do¤rultusunda yap›lmal›d›r. Bu uygulaman›n do¤ru
bir biçimde yayg›nlaﬂabilmesi için öncelikle ilkö¤retim müfettiﬂleri do¤ru ve yeterince bilgilendirilmelidir.
Ö¤retmenlerin, yöntem hakk›nda do¤ru ve yeterli bilgi edinmesi sa¤lanmal›d›r. Buna yönelik olarak do¤ru uygulamalar›n görüntülü örneklerinin verildi¤i cd’ler
haz›rlanabilir.
Bu araﬂt›rmadan esinlenecek araﬂt›rmac›lar›n, kazan›mlara yönelik etkinlik
üretimi ve uygulanmas›, ölçme ve de¤erlendirme amaçl› haz›rlanan formlar›n iﬂlevselli¤i gibi program›n di¤er boyutlar›n›n kavranma ve uygulanma durumlar›n› çal›ﬂmalar› önerilir.
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Ek 1: Anket
De¤erli Kat›l›mc›,
Ankette yer alan sorular, sizi de¤erlendirmek için tasarlanmam›ﬂt›r. Yöntemin
uygulanmas›na iliﬂkin veri toplanmas› amaçlanmaktad›r. Doldurdu¤unuz anket baﬂka araﬂt›rmalara ya da çal›ﬂmalara baﬂlang›ç niteli¤i taﬂ›yabilece¤inden yaln›zca uygulamalar›n›z› dikkate alarak sorular› yan›tlay›n›z. Lütfen, her soru için yaln›z bir seçene¤i iﬂaretleyiniz.
Teﬂekkür ederiz.
A. Demografik Bilgiler

B. ANKET
1.
a)
b)
c)
d

Ses Temelli Cümle Yöntemini kavrad›n›z m›?
Evet kavrad›m.
Büyük bir k›sm›n› kavrad›m.
Çok az bir k›sm›n› kavrad›m.
Hay›r kavrayamad›m.

2.
a)
b)
c)
d)

Bu yöntemin odak noktas› aﬂa¤›dakilerden hangisidir?
Sestir.
Kelimedir.
Cümledir.
Metindir.

3.
a)
b)
c)
d)

Çizgi çal›ﬂmalar›na ne kadar süre ay›rd›n›z?
Süre ay›rmad›m.
Bir hafta süre ay›rd›m.
‹ki hafta süre ay›rd›m.
‹ki haftadan fazla süre ay›rd›m.

4.
a)
b)
c)
d)

‹lk iki sesi tan›tt›ktan sonra ne yapt›n›z?
Cümle oluﬂturdum.
Kelime oluﬂturdum.
Gruptaki di¤er sesleri tan›tmaya devam ettim.
Seslerden heceler oluﬂturdum (el, le).
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5.
a)
b)
c)
d)

Kelimeyi okumalar›n› sa¤lamak için ne yap›yorsunuz?
Kelimeyi önce ben okuyorum.
Görseller yard›m›yla kelimeyi tahmin ettiriyorum.
Heceleyerek kelimeyi okutturuyorum.
Kelimeyi okumalar›n› onlardan bekliyorum.

6.
a)
b)
c)
d)

‹lk cümleyi ne zaman oluﬂturdunuz?
Bütün sesler tan›t›ld›ktan sonra oluﬂturdum.
‹lk gruptaki sesler tan›t›ld›ktan sonra oluﬂturdum.
‹lk iki sesten sonra oluﬂturdum.
‹lk sesten sonra oluﬂturdum.

7.
a)
b)
c)
d)

Büyük harfleri nas›l tan›t›yorsunuz?
Özel isimleri oluﬂturarak büyük harfleri tan›t›yorum.
Küçük harflerle birlikte tan›t›yorum.
Büyük harfleri tan›tm›yorum.
Bütün sesler tamamland›ktan sonra tan›taca¤›m.

8.
a)
b)
c)
d)

Bitiﬂik e¤ik yaz› harfinin dik temel harf karﬂ›l›¤›n› nas›l tan›t›yorsunuz?
Bitiﬂik e¤ik yaz› harfi ile birlikte tan›t›yorum.
Bitiﬂik e¤ik yaz› harfini ö¤retmeden önce tan›t›yorum.
Bitiﬂik e¤ik yaz› harfini ö¤rettikten sonra tan›t›yorum.
Dik temel harf karﬂ›l›¤›n› tan›tm›yorum.

9.
a)
b)
c)
d)

Aç›k heceye nas›l ulaﬂ›yorsunuz?
Kelime sonuna sesli harfi ekleyerek
Sessiz harfin sonuna sesli harfi ekleyerek
Sesli harfin sonuna sessiz harfi ekleyerek
Aç›k hece elde etmiyorum.

10.
a)
b)
c)
d)

Ölçme ve de¤erlendirme etkinliklerini ne zaman yap›yorsunuz?
Etkinlikler s›ras›nda yap›yorum.
Etkinliklerin tamamland›¤› günün sonunda yap›yorum.
Hafta sonunda yap›yorum.
Ölçme ve de¤erlendirme etkinli¤i yapm›yorum.
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Ek 2: Görüﬂme Formu
Okulun Ad›
S›n›f›n Mevcudu
Karﬂ›laﬂ›lan Sorunlar

Ö¤rencilerin okuma-yazma
durumu, s›n›f ortam›,
kullan›lan araç-gereçler.
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Ek 3: Çal›ﬂma Grubunda Yer Alan Okul ve Ö¤retmen Say›lar›
Ankara
‹lçe

Okul

Alt›nda¤

Çal›ﬂkanlar ‹.Ö.O.

5

Kat›lan

Alt›nda¤

Y›ld›r›m Beyaz›t ‹.Ö.O.

3

Alt›nda¤

Milli Müdafaa ‹.Ö.O.

5

Alt›nda¤

Polis Amca ‹.Ö.O.

5

Keçiören

Hüseyin Güllüo¤lu ‹.Ö.O.

6

Keçiören

Çizmeci ‹.Ö.O.

5

Keçiören

Necati Paﬂal› ‹.Ö.O.

3

Keçiören

23 Nisan ‹.Ö.O.

5

Çankaya

Nebahat Keskin ‹.Ö.O.

4

Çankaya

Ziraat Mühendisleri ‹.Ö.O.

3

Çankaya

Nurçin Sayan ‹.Ö.O.

2

Çankaya

Perihan ‹nan ‹.Ö.O.

3

Etimesgut

Dumlup›nar ‹.Ö.O.

2

Etimesgut

Kadri Suyabakan ‹.Ö.O.

3

Etimesgut

Bahar ‹.Ö.O.

4

Etimesgut

Samiye Naim ‹.Ö.O.

4

Sincan

Sema ‹sen ‹.Ö.O.

2

Sincan

Gazi Osman Paﬂa ‹.Ö.O.

2

Sincan

Akbilek ‹.Ö.O.

3

Sincan

Nedret Arif ‹.Ö.O.

3

Yenimahalle

Gazi Osman Paﬂa ‹.Ö.O.

2

Yenimahalle

Atatürk ‹.Ö.O.

3

Yenimahalle

Barbaros ‹.Ö.O.

4

Yenimahalle

Fatih ‹.Ö.O.

5

Yenimahalle

ﬁehit M. Durak ‹.Ö.O.

4

Yenimahalle

Kayalar ‹.Ö.O.

3

Mamak

Dutluk ‹.Ö.O.

2

Mamak

Derbent ‹.Ö.O.

3

Mamak

Selçuklu ‹.Ö.O.

4

Mamak

ﬁehitlik ‹.Ö.O.

3

Toplam

30
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“EVALUATING THE “PHON‹CS BASED SENTENCE
METHOD” REGARDING TO THE TERMS OF “WRITTEN
CURRICULUM” AND “IMPLEMENTED CURRICULUM”
Kamil YILDIRIM*

Abstract
In this study, it is tried to learn and to evaluate the differences between
written curriculum and the implemented curriculum in regarding to “The Phonics Based Sentence Method” which has been used by Teachers who are pursuing the works of reading and writing with first graders in Elementary Schools.
Population of this research is composed of teachers who have been working in first grade of public elementary schools in the centre of provinces of Ankara, Bursa and Kahramanmaraﬂ in 2006 - 2007 school year. Randomly selected
sample includes 180 teachers from 53 elementary schools, which represent different socio-economic level of population.
At the end of the study it is presented the differences between “written
curriculum” and “implemented curriculum” in perspective of practicing the
phonics based sentence method. Teachers have difficulties in practicing of
synthesizing new words after first two vowels, producing first sentence and
technique of reaching open-syllable.
The participants have no adequate and proper knowledge of implementing the phonics based sentence method. It can be said that this situation also negatively affects their attitude towards the method. Teachers are in need of being
adequately and properly enlightened about the method.
Key Words: Teaching reading and writing, the phonic based sentence
method, written curriculum and implemented curriculum

*

Etimesgut Kadri Suyabakan Primary School Teacher
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Ö⁄RETMENLER‹N SINIFTA ‹STENMEYEN
DAVRANIﬁLARIN ÖNLENMES‹ VE DE⁄‹ﬁT‹R‹LMES‹NE
YÖNEL‹K STRATEJ‹LER‹ UYGULAMA DURUMLARI
Hilal KAZU*

Özet
Bu çal›ﬂman›n amac›, ö¤retmenlerin s›n›fta istenmeyen davran›ﬂlar›n
önlenmesi ve de¤iﬂtirilmesine yönelik stratejileri uygulama durumlar›n› belirlemektir. Araﬂt›rmada survey yöntemi kullan›lm›ﬂt›r. Araﬂt›rman›n örneklemini
Elaz›¤ ‹linde 2003-2004 ö¤retim y›l›nda ilkö¤retim okullar›nda görev yapan 748
ö¤retmen oluﬂturmuﬂtur.
Bu makalede, ö¤rencilerin istenmeyen davran›ﬂlar›n›n önlenmesi ve de¤iﬂtirilmesine yönelik stratejilerin uygulanmas›na iliﬂkin bulgular tart›ﬂ›lm›ﬂ ve
elde edilen sonuçlara göre öneriler geliﬂtirilmiﬂtir.
Anahtar Sözcükler: S›n›f yönetimi, istenmeyen (problem) davran›ﬂlar,
istenmeyen davran›ﬂlar›n önlenmesi ve de¤iﬂtirilmesine yönelik stratejiler

Giriﬂ
Ö¤retmenin s›n›ftaki temel rolleri; ö¤renmeyi sa¤lamak, ö¤rencilere rehberlik
etmek ve istenmeyen davran›ﬂlar›n oluﬂmas›n› önlemektir. Ö¤rencilerin s›n›ftaki istenmeyen davran›ﬂlar› ile etkili olarak baﬂa ç›kmak, etkili ö¤retme ve ö¤renme ortam›n›n oluﬂturulmas›n›n temel koﬂullar›ndan birisidir. Fakat her s›n›fta farkl› nitelik
ve yo¤unluklarda da olsa istenmeyen davran›ﬂlar›n ortaya ç›kmas›, hem kaç›n›lmaz
nitelikte do¤al bir olay hem de uygun e¤itim yaﬂant›lar›n› kazand›rmak için iyi bir f›rsat olarak görülmelidir.
Ö¤rencilerin istenmeyen davran›ﬂlar›n›n gerek s›n›f içinden gerekse s›n›f d›ﬂ›ndan olmak üzere birçok nedeni olabilir. S›n›f d›ﬂ› etkenler olarak, s›n›f›n d›ﬂ›ndaki
çevrenin özellikleri, okuldaki bireyler aras›ndaki geçimsizlik, ö¤renme f›rsatlar›n›n
eﬂit olmay›ﬂ› vb. say›labilir. S›n›f içi etkenler olarak ta ö¤renciyi aktif k›lan yöntemler
yerine hep ayn› ve klasik yöntemlerin kullan›lmas›; ö¤retmenin sosyal ve akademik
deneyimi, kiﬂili¤i, tutumu, duygusal durumu, ö¤rencileri aﬂa¤›lamas›; ö¤rencinin yaﬂant›s›, baﬂar›s›, etkileﬂim düzeyi, sosyal becerileri, gereksinimleri, s›n›f kurallar›n›
yeterince kavrayamamas›; s›n›f›n aﬂ›r› kalabal›k olmas›, fiziksel yap›s›n›n uygun olmamas›, oturma düzeninin uygun olmamas› olarak say›labilir.
S›n›ftaki istenmeyen davran›ﬂlar›n önlenmesi ve giderilmesinde en önemli unsurlardan birisi, ö¤retmenin bilgisi, becerisi ve yeterli¤idir. Ö¤retmen bu alandaki bilgi, beceri ve yeterlilik durumuna göre uygun bir strateji belirleyip uygulayabilecektir.
Ayd›n (2000, 124), ö¤retmenin s›n›f yönetimi anlay›ﬂ›n›n ve bu anlay›ﬂ›n referans› olan
de¤er ve inançlar›n›n, strateji seçiminde belirleyici önemde oldu¤unu vurgulamakta-
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d›r. Baﬂar ise, (2003, 176) istenmeyen davran›ﬂlara karﬂ› stratejilerin seçiminin; eylemin türüne, ﬂiddetine, baﬂkalar›n› etkileyiﬂine, eylemin amaçlar›na ve olas› sonuçlar›na göre de¤iﬂti¤ini belirtmektedir. Belirtilen bu etkenlerin yan› s›ra bu stratejilerin bir
s›raya göre yap›lmas› da oldukça önemlidir. Uygulanacak stratejilerin ilk basama¤›,
anlamaya çal›ﬂmak olmal›d›r. Çünkü eylemin nedeni ve ö¤rencinin niyetine uygun
bir seçim yapmak buna ba¤l›d›r. Örne¤in arkadaﬂ› ile konuﬂan biri için, eylem k›sa sürüyorsa görmezden gelmekle baﬂlanabilece¤i gibi, kitap-defter getirmeyen için dersten sonra konuﬂmakla iﬂe baﬂlanabilir. Strateji seçme ve uygulamada, s›n›f›n e¤itsel iﬂleyiﬂini bozmamak düﬂüncesi ön planda tutulmal›d›r. Bir ö¤rencinin istenmeyen davran›ﬂ›na karﬂ› kullan›lan stratejinin, di¤erlerini olumsuz etkilemesi, strateji seçiminin
ve s›ras›n›n uygun olmad›¤›n› gösterir. Strateji belirlenirken s›n›f düzenini ve ders
ak›ﬂ›n› en az aksatandan baﬂlamak gerekir. Böylece hem sorunlar›n büyümesi önlenir
hem de ö¤renciye davran›ﬂ›n› düzeltme ﬂans› verilir.
Ö¤renme-ö¤retme faaliyetlerinin verimli bir ﬂekilde yürütülebilmesi için her
ö¤retmenin ö¤retim becerilerinin yan› s›ra, genel anlamda bir s›n›f yönetim stratejisinin ve özel anlamda istenmeyen davran›ﬂlar›n ortaya ç›kmas›n› önleme ve e¤er bu tür
davran›ﬂlar ortaya ç›km›ﬂsa bunlar› giderme stratejisinin bulunmas› gerekir.
Araﬂt›rman›n Amac›
Bu çal›ﬂman›n amac›n›, ö¤retmenlerin s›n›fta istenmeyen davran›ﬂlar›n önlenmesi ve de¤iﬂtirilmesine yönelik stratejileri uygulama durumlar›n›n belirlenmesi
oluﬂturmaktad›r.
Araﬂt›rman›n Yöntemi
Betimsel nitelikte olan bu çal›ﬂmada tarama (survey) modeli kullan›lm›ﬂt›r.
Araﬂt›rman›n evrenini, Elaz›¤ il merkezinde 2003-2004 ö¤retim y›l›nda görev yapmakta olan devlet ilkö¤retim okullar›n›n birinci kademesinde görev yapmakta olan
s›n›f ö¤retmenleri oluﬂturmaktad›r. Evrenden örneklem seçilmeyip tüm evren üzerinde çal›ﬂma sürdürülmüﬂtür. Ö¤retmenlere da¤›t›lan anketlerden geri dönen ve geçerli say›lan 748 anket de¤erlendirmeye al›nm›ﬂt›r. Araﬂt›rmaya kat›lan ö¤retmenlerin
yüzde 56.2’sini erkekler, %43.8’ini ise kad›nlar oluﬂturmaktad›r. Anket sonuçlar›n›n
derecelendirilmesi ve yorumlanmas›nda 1.00-1.83 “hiç”, 1.84-2.67 “çok az”, 2.68-3.51
“az”, 3.52-4.35 “orta”, 4.36-5.19 “fazla”, 5.20-6.00 “çok fazla” puan aral›klar› temel
al›nm›ﬂt›r. Olumsuz maddelerde derecelerin puanlanmas› tersten yap›lm›ﬂt›r.
Bulgular ve Yorumlanmas›
Bu bölümde, ö¤retmenlerin s›n›fta ortaya ç›kan istenmeyen davran›ﬂlar›n önlenmesi ve de¤iﬂtirilmesine yönelik toplam 15 tane stratejiyi ne s›kl›kta uygulad›klar› ile ilgili bulgular s›ras›yla ele al›n›p yorumlanm›ﬂ ve her bir stratejiyle ilgili aç›klamalarda bulunulmuﬂtur.
“Küçük bir disiplin problemi oldu¤unda görmezlikten gelirim” stratejisini
ö¤retmenlerin 3.55 aritmetik ortalama ile “orta” düzeyde uygulad›klar› belirlenmiﬂtir.
Planl› olarak yap›lmayan, yo¤unluk, süreklilik ve yayg›nl›k göstermeyip o
anda meydana gelen ve geçici olan davran›ﬂlara müdahale etmek yerine, görmezlikten gelmek daha faydal› olabilir. Örne¤in, kalemini yere düﬂüren, f›s›lt›l› bir ﬂekilde
k›sa bir süre konuﬂan iki kiﬂiyi uyarmak yerine o davran›ﬂ›n yap›lmad›¤›n› kabul et-
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mek, hem ö¤renciyi grubun önünde rencide etmek ve hem de dikkatin bu davran›ﬂa çekilmesi yoluyla s›n›f faaliyetlerinin kesintiye u¤ramas› engellenmiﬂ olur. Görmezlikten gelmenin sa¤lad›¤› önemli avantajlardan bir tanesi o davran›ﬂ› yapan bireyin, grup önünde zor duruma düﬂmesinin engellenmesidir. Birey yapt›¤› bir davran›ﬂtan dolay› haks›z oldu¤unu kabul etse dahi, grup önünde zor duruma düﬂtü¤ü
zaman savunmaya geçer ve kendisini bu duruma düﬂüren kiﬂiye karﬂ› bir k›zg›nl›k
duyar.
Ancak e¤er davran›ﬂ› yapan kiﬂi s›n›fta zaman zaman problem meydana getiriyorsa ve ö¤retmen de bu davran›ﬂ›n kas›tl› olarak yap›ld›¤›n› fark eder ve görmezlikten gelirse, bu yol ö¤rencinin o davran›ﬂ› yapma s›kl›¤›nda bir art›ﬂa sebep
olabilir. Böyle bir durumda ö¤renci hatal› davran›ﬂ›n›n ö¤retmen taraf›ndan onayland›¤› yan›lg›s›na düﬂebilir. ‹stenmeyen davran›ﬂ› görmezlikten gelmenin baﬂka bir
riski, ö¤rencinin ö¤retmenin s›n›f hakimiyeti konusunda ﬂüpheye düﬂmesidir. Görmezlikten gelme davran›ﬂ›n›n s›kl›kla kullan›lmas› durumunda, ö¤rencide ö¤retmenin bu davran›ﬂlar› görmedi¤i ﬂeklinde bir düﬂünce de ortaya ç›kabilir. Ö¤retmen
bunu fark etti¤i zaman hemen önlem almal› ve di¤er stratejileri uygulamal›d›r. Örne¤in ö¤retmen, yüz ifadesi veya beden dilini kullanarak davran›ﬂ› fark etti¤ini gösterebilir.
“Ö¤rencilerle göz temas› kurar›m” stratejisinin 4.98 aritmetik ortalama ile
“fazla” düzeyde uyguland›¤› bulgusu olumlu bir sonuçtur.
Devam eden bir davran›ﬂ› dersin ak›ﬂ›n› bozmadan durdurman›n etkili yollar›ndan biri, davran›ﬂ› yapan bireyle göz temas› kurmakt›r. Göz temas›ndan kastedilen, göz iletiﬂimini davran›ﬂ› yapan bireyle bir süre devam ettirmek ve ayn› zamanda
bu davran›ﬂtan rahats›z oldu¤unu ve hemen sona erdirilmesi arzusunu duydu¤unu
belirten bir yüz ifadesini de bu iletiﬂime eklemektir. Bu iletiﬂim, sadece ö¤renci ile ö¤retmen aras›nda oluﬂaca¤›ndan, di¤er ö¤renciler bunun fark›nda olmayacak ve dersin ak›ﬂ› bozulmayacakt›r. Öztürk’ün (2004, 158) de ifade etti¤i gibi, ö¤retmen ayn› zamanda bu yolla, s›n›f›n bütününe hakim oldu¤u ve s›n›ftaki her durumun fark›nda
oldu¤u mesaj›n› da s›n›fa gönderecek ve bunun etkisi daha sonra meydana gelebilecek davran›ﬂlar üzerinde de etkili olacakt›r
Ö¤retmenler “Beden diliyle ö¤renciyi uyarma” stratejisini 3.54 aritmetik ortalama ile “orta” düzeyde uygulamaktad›rlar.
Göz temas› d›ﬂ›nda ö¤retmen istenmeyen davran›ﬂa karﬂ› tepkisini baﬂ› ile,
yüz ifadeleriyle, dokunarak ya da el iﬂaretleriyle de belirtebilir. Cruickshank ve di¤erleri etkili ö¤retmenlerin dersteki zamanlar›n›n %95’inde sözsüz yöntemlerle istenmeyen davran›ﬂlar› durdurduklar›n› belirtmiﬂlerdir (Tertemiz, 2000, 61).
“Ö¤renciye dokunarak onu uyarma” stratejisi araﬂt›rmaya kat›lan ö¤retmenlerce 2.71 aritmetik ortalama ile “az” baﬂvurulan stratejilerdendir.
Halbuki istenmeyen davran›ﬂ› durdurmada, dokunma fiziksel yak›nl›ktan daha etkili bir aﬂamad›r. Ö¤retmen dokunma yoluyla sözel olmayan iletiﬂime ek olarak
fiziksel bir mesaj göndermektedir. Dokunma omuz, kol vb. bireyin rahats›z olmayaca¤› bir organ›na veya ö¤renci masas›na yavaﬂça eliyle temasta bulunma yoluyla olmal›d›r. Bu yolla ö¤rencinin karﬂ› tepki oluﬂturmas›na gerek kalmayacak kuvvetli bir
sözel olmayan mesaj gönderilmiﬂ olacakt›r (Öztürk, 2004, 158).
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Araﬂt›rmaya kat›lan ö¤retmenler taraf›ndan “Ö¤renciyi sözel olarak uyarma”
stratejisi 4.58 aritmetik ortalama ile “fazla” düzeyde yap›lmaktad›r. Halbuki bu stratejiye daha az baﬂvurulmas› gerekir.
Sözel azarlama s›n›rl› say›da ve orta ﬂiddetteki davran›ﬂ problemlerinin ortaya ç›kmas›n› engellemektedir. Ö¤retmen istenmeyen davran›ﬂla karﬂ›laﬂt›¤›nda bu
davran›ﬂ› yapan ö¤renciyle birebir iletiﬂimden çok duruma genel müdahale etmelidir.
Ö¤retmen ö¤renciyi arkadaﬂlar›n›n önünde utand›rmamal›d›r. Ö¤renciye yaklaﬂmak
ve alçak sesle uyarmak en iyi yoldur. Çünkü Ayd›n’›n (2000, 129) da belirtti¤i gibi sözlü uyar›lar, ö¤rencilerin ö¤retmenlerinin s›n›f yönetme gücü ve mesleki yeterli¤i konusunda kuﬂkuya düﬂmelerine neden olabilece¤i gibi, dersin ak›ﬂ›n› da olumsuz yönde etkiler.
Tertemiz (2000, 62) de sözel azarlamalar›n s›n›flarda çok fazla kullan›ld›¤›na
de¤inmektedir. Ö¤retmenler s›k s›k ö¤rencilere dersi dinlemedikleri, s›n›f kurallar›na
uymad›klar› ya da s›n›f›n d›ﬂ›na taﬂan gürültüler yapt›klar› vb. durumlarda bu yola
baﬂvurmaktad›rlar. Sözel azarlamalar›n aksine, ö¤rencilere yumuﬂak ses tonu ile yaklaﬂ›ld›¤›nda ö¤renci üzerinde b›rakt›¤› etki o kadar güçlü olmaktad›r. Aradaki denge
iyi kurulmal›d›r. Tepki verirken kat› ayn› zamanda yumuﬂak olunmal›d›r. Di¤er taraftan sald›rgan, tehdit edici mesajlar ise düﬂmanl›¤a ve korkuya yol açabilir. Azarlanan
ö¤renci hemen arkas›ndan istenilen biçimde davrand›¤› için pekiﬂtirilmelidir. Azarlama pekiﬂtireçle birlikte kullan›lmal›d›r.
Ö¤retmenler “Gerekti¤inde dersin büyük bölümünü ö¤üt vermeye ay›r›r›m” stratejisini 3.98 aritmetik ortalama ile “orta” düzeyde uygulad›klar›n› belirtmiﬂlerdir. Fakat önemli olan, bu stratejinin az, hatta çok az düzeyde uygulanmas›d›r.
S›n›ftaki birçok ö¤renci ayn› davran›ﬂ› yapmad›¤› sürece ö¤retmen s›n›f›n geneline yönelik uzun konuﬂmalar, eleﬂtiriler yapmamal›d›r. Hiçbir ö¤renci gere¤inden
fazla uzun ve ö¤üt içeren konuﬂmadan hoﬂlanmaz. Böylesi uygulamalar beraberinde
baﬂka istenmeyen davran›ﬂlar›n ortaya ç›kmas›na da yol açabilir. Ayr›ca bu durum,
ö¤retim için ayr›lan zaman› da azalt›r.
Ö¤retmenlerin “Bazen bir ö¤rencinin yapt›¤› olumsuz bir davran›ﬂtan dolay› tüm s›n›f› cezaland›rma yoluna giderim” stratejisini 2.39 aritmetik ortalama ile
“çok az” uygulad›klar›n› belirtmeleri olumlu olarak de¤erlendirilebilecek bir sonuçtur.
Hiçbir zaman bir ö¤rencinin davran›ﬂ› için s›n›f›n hepsine yönelik eleﬂtiri yap›lmamal› ve ceza verilmemelidir. Çünkü bu durum, dersle ilgilenen ö¤rencileri de
dersten uzaklaﬂt›r›r, daha fazla istenmeyen davran›ﬂa yol açar.
“Disiplini sürekli bozan ö¤renciye daha a¤›r ceza veririm” stratejisi 3.60 aritmetik ortalama ile “orta” düzeyde de olsa uygulanmaktad›r.
Cezan›n ö¤renci davran›ﬂlar›n› de¤iﬂtirme konusunda uzun sürede etkisiz oldu¤u bilinmekle birlikte davran›ﬂlar üzerindeki geçici etkisi, baz› e¤itimcileri ceza
kullanmaya yöneltmektedir. Ancak ceza ö¤rencinin istenmeyen davran›ﬂlar›n› düzeltmek için bütün yollar denendikten sonra uygulanmal›d›r.
Ceza konusunda baz› e¤itimciler ö¤rencilere karﬂ› uygulanan cezaya dayal›
bütün müdahalelerin ortadan kald›r›lmas› gerekti¤ini savunurken, baz›lar› ise bireysel olarak kullan›lmas› gereken bir teknik oldu¤unu ve davran›ﬂ› kontrol sürecinde
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mutlaka yer almas› gerekti¤ini savunmaktad›r. Cezan›n kullan›m›ndan yana olan e¤itimciler, uygulama s›ras›nda aﬂa¤›daki konulara dikkat edilmesi gerekti¤ini vurgulamaktad›r (Yi¤it, 2004, 173):
• Cezan›n kullan›m› hiçbir zaman rutin bir uygulamaya dönüﬂmemelidir.
• Sadece olumsuz davran›ﬂlar› sürdürmede ›srar eden ö¤rencilere karﬂ› kullan›lmal›d›r.
• Yaln›zca övgü ve ödüllendirme uygulamalar›na yan›t vermeyen ö¤rencilere uygulanmal›d›r.
• Ceza hiçbir zaman ö¤rencide duygusal ve psikolojik bozukluklara yol açacak ﬂiddette olmamal›d›r.
“Ö¤rencinin yerini de¤iﬂtiririm” stratejisinin aritmetik ortalamas›n›n 3.66 olmas›, araﬂt›rmaya kat›lan ö¤retmenlerce bu stratejiye “orta” düzeyde baﬂvuruldu¤unu göstermektedir.
Problem birlikte oturmuﬂ çok say›da ö¤renciyi kaps›yorsa, özellikle s›k kullan›lan bir yöntemdir. Ö¤retmen, s›n›fta davran›ﬂ sorunlar› yaratan ö¤rencilerin oturmas› gereken yeri dikkatle seçmeli, sürekli denetlemelidir. Düzeni bozan bir ö¤renci,
istenmeyen davran›ﬂla u¤raﬂma olas›l›¤›n›n daha az olaca¤› bir tarafa gönderilebilir.
Bazen ö¤renciler geçici olarak s›n›ftan ç›kar›l›r, koridorda bekletilir. Fakat bu çok zor
durumdu kal›nmad›kça baﬂvurulmamas› gereken bir uygulamad›r. Çünkü ö¤renciyi
d›ﬂar›ya atmakla ödüllendirmiﬂ olabiliriz. Zaten ilk ve ortaö¤retimde ö¤rencinin s›n›ftan d›ﬂar› ç›kar›lmas›n›n yasak oldu¤u da unutulmamal›d›r.
“Ö¤renciyle konuﬂup sorunu çözmeye çal›ﬂ›r›m” stratejisini uygulamaya
iliﬂkin aritmetik ortalama 4.12 oldu¤undan ö¤retmenlerin bu stratejiyi “orta” düzeyde uygulad›klar› belirlenmiﬂtir.
Ö¤renci olumsuz davran›ﬂlar› s›kl›kla sürdürmede ›srar ediyorsa, s›n›f içinde
tart›ﬂarak, s›n›f atmosferini gergin hale getirmeye ve di¤er ö¤rencilerin bundan olumsuz etkilenmelerine neden olmaya gerek yoktur. Bu durumda ö¤retmen ö¤renci ile s›n›f d›ﬂ›nda görüﬂmeyi denemelidir. Yi¤it’in (2004, 177) de belirtti¤i gibi, bir ö¤renci
ile, di¤er ö¤rencilerin önünde sözel tart›ﬂmaya girmek, ö¤retmenin di¤er ö¤renciler
üzerindeki etkilili¤ini düﬂürecektir. Bu uygulama, ayn› zamanda problemli ö¤renci
için de bir avantaj sa¤lar. Çünkü s›n›f ortam›nda probleme neden olan kaynaklar›
aç›klamada s›k›nt› yaﬂayabilen bir ö¤renci s›n›f d›ﬂ›nda daha rahat davran›r. Görüﬂmede ö¤rencinin özel sorunlar›n›n bulunabilece¤i göz önünde tutulmal› ve bunlar›n
aç›klanmas› için gerekli duygusal destek sa¤lanmal›d›r. Ayr›ca derste dikkati da¤›n›k
ö¤renci ile, ders sonunda görüﬂme olana¤› yaratmak da olumlu bir ö¤retmen davran›ﬂ›d›r.
Ö¤retmenler, 2.95 aritmetik ortalama ile “istenen davran›ﬂa yöneltmek için
ö¤renci ile bireysel sözleﬂme yapma” stratejisine “az” baﬂvurmaktad›rlar.
Ö¤rencinin olumsuz davran›ﬂlar› süreklilik gösterdi¤i ya da ciddi oldu¤u zaman, ö¤renciyle bireysel bir sözleﬂme yapma yoluna gidilebilir. Sorun, ö¤renciyle birlikte tart›ﬂ›larak, ö¤rencinin alg›s› belirlenir. Daha sonra ö¤retmen ve ö¤renci birlikte
anlaﬂt›klar› çözümleri belirlemeye çal›ﬂ›r. Ö¤retmen, ö¤rencinin de¤iﬂtirece¤i olumsuz davran›ﬂlar›n› aç›k bir ﬂekilde belirler. Sözleﬂme plan›na uyulmad›¤› zaman, nas›l bir yapt›r›m›n uygulanaca¤› ve sonuçlar›n›n ne olaca¤› aç›kça ortaya konur. Ö¤renMillî E¤itim u Say› 175 u Yaz/2007
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cinin sözleﬂmeye uyum sa¤lamas› için yo¤un bir teﬂvik program› uygulan›r. Plan ve
sonuçlar› yaz›ld›ktan sonra ö¤renciye imzalatt›r›l›r (Çelik, 2002, 184).
“Ö¤rencilerle s›n›f toplant›s› düzenleme” 2.89 aritmetik ortalama ile “az”
baﬂvurulan strateji olarak belirlenmiﬂtir.
E¤er sorun s›n›f›n bütününü ilgilendiriyorsa, o zaman ö¤retmen grupla sorun
çözme yöntemlerini kullanmak zorundad›r. Ö¤retmen, birden fazla ö¤rencinin gösterdi¤i istenmeyen davran›ﬂlar› s›n›f toplant›lar› yaparak de¤iﬂtirmeye çal›ﬂ›r. Bu toplant›lar s›n›f›n tümü ile ya da gruplar halinde yap›labilir.
Grup toplant›s› sürecinde, ö¤retmen ve ö¤renciler iﬂbirli¤i yapmay›, birbirlerini de¤erlendirmeyi, farkl›l›klar› anlamay›, sayg› göstermeyi ve sosyal iliﬂkilerini geliﬂtirmeyi ö¤renirler. S›n›f toplant›lar›n›n önemli bir yarar›, ö¤rencilerin sorun ve çat›ﬂma çözme konusundaki yeterliklerini geliﬂtirmesidir. S›n›f toplant›lar›nda ﬂu üç temel süreç izlenir: Sorunu tan›ma, muhtemel çözümler konusunda beyin f›rt›nas› yapma ve çözümü seçme. S›n›f toplant›lar›n›n süresi, ö¤rencilerin dikkat yo¤unlu¤una
göre de¤iﬂiklik göstermektedir. Ö¤retmen s›n›f toplant›lar›n› haftal›k ya da iki haftal›k süre temeline dayand›rmal› ve ö¤retimsel zaman›n 15 dakikas›ndan fazlas›n› almamal›d›r (Jones ve Jones, 2001, 93).
“Cid
ddi disiplin sorunlar›nda velisi ile görüﬂürüm” stratejisinin uygulanmas›n›n 4.62 aritmetik ortalama ile “fazla” düzeyde olmas› olumlu olarak de¤erlendirilebilecek bir sonuçtur.
Ö¤retmenin, ö¤rencilerin gösterdi¤i istenmeyen davran›ﬂlarda her zaman tek
baﬂ›na çözüm bulmas› mümkün de¤ildir. Davran›ﬂ›n olumsuzluk derecesine göre ö¤retmen mutlaka ö¤rencinin velisiyle iﬂbirli¤i kurmaya çal›ﬂmal›d›r. Ö¤retmenin ö¤rencinin velisiyle yapaca¤› toplant›, önceden planlanm›ﬂ bir etkinlik olmal›d›r. Gizlilik esas›na dayal› yap›lan görüﬂmenin sonunda, ö¤rencinin olumsuz davran›ﬂlar›n›n
de¤iﬂtirilmesinde ö¤retmene ve veliye düﬂen sorumluluk aç›kça belirlenmelidir (Çelik, 2002, 189).
Ö¤retmenlerle veliler çok fazla bir araya gelmezler. Bir araya geldiklerinde ise
birlikte geçirdikleri süre son derece k›s›tl›d›r. Oysa daha s›k ve uzun bir araya gelseler belki de birbirlerini etkileme ﬂanslar› daha fazla olacakt›r. Disiplin çabalar› için velinin destekleri her zaman iyi planlanmal› ve veli-ö¤retmen e¤itimleri düzenlenmelidir. ﬁu unutulmamal›d›r ki, veliler bazen çocuklar›n›n sorunlar› ile yeterince e¤itimli
olmayabilirler. Böyle durumlarda ö¤retmen duruma profesyonelce yaklaﬂ›p öneriler
üretmeli, olas› çözümleri ailelere sunmal›d›r. Bu konuda konferanslar, toplant›lar düzenlemek velilere yol gösterici nitelikte olacakt›r (Tertemiz, 2000, 66).
“Ciddi disiplin sorunlar›nda rehberlik uzman› ile görüﬂürüm” stratejisinin
uygulanmas›n›n 2.73 aritmetik ortalama ile “az” derecede ç›kmas› olumsuz bir bulgu olarak nitelendirilebilir.
Ö¤retmenin, her durumda ö¤rencilerin sorunlu davran›ﬂlar›n›n nedenlerini
bilmesi ve tespit etmesi olanaks›zd›r. Nedeni bilinmeyen davran›ﬂ sorunlar› için okuldaki rehberlik servisi ile sürekli iliﬂki kurmal› ve yard›m istemelidir. E¤er problem basit olarak ö¤retmenin çözebilece¤i bir tarzda ise, gerekli stratejileri belirlemeli ve uygulamal›d›r. Tek baﬂ›na çözemeyece¤i bir tarzda ise, ö¤renciyi dinledikten sonra rehberlik servisini durumdan haberdar etmeli ve çözüm konusunda rehberlik servisinin
önerilerini dikkate almal›d›r. Çözüm sürecinde izlenmesi gereken yaklaﬂ›m› rehber
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uzmanla birlikte de¤erlendirmeli ve geliﬂmeler izlenerek durum de¤erlendirmesi yap›lmal› ve gerekli önlemler al›nmal›d›r.
“Ciddi disiplin sorunlar›nda okul yönetimi ile görüﬂürüm” stratejisinin uygulanmas› da 3.62 aritmetik ortalama de¤erine sahip oldu¤undan “orta” düzeydedir.
Önemli derecede rahats›zl›k veren durumlar için, denenen bütün stratejilere
ra¤men bir geliﬂme sa¤lanamazsa, en son baﬂvurulacak çare durumdan okul yönetimini haberdar etmek ve okul disiplin kurallar›n›n iﬂletilmesini önermek olacakt›r.
E¤er tek çare bu ise gerekli cezay› vermekten kaç›n›lmamal›d›r. Çünkü, okul disiplin
kurallar›n›n cayd›r›c› olabilmesi için gerekti¤i zaman kararl›l›kla uygulanabilece¤i
ö¤rencilere gösterilmelidir.
Baz› ö¤retmenler s›n›f düzenini bozan ö¤rencileri s›kl›kla yöneticilere bildirme
e¤ilimindedirler. Bu durum, ö¤retmenin yetersizli¤inin bir sonucu olarak alg›lanabilir. Zaten yöneticiler de bu tip ö¤retmenlerle ilgili olumlu duygular taﬂ›mazlar.
Sonuçlar
Araﬂt›rmada, ö¤retmenlerin küçük bir disiplin problemi oldu¤unda görmezlikten gelme; gerekti¤inde dersin büyük bölümünü ö¤üt vermeye ay›rma; ö¤renciyle
konuﬂup sorunu çözmeye çal›ﬂma; beden diliyle ö¤renciyi uyarma; ö¤rencinin yerini
de¤iﬂtirme; ciddi disiplin sorunlar›nda okul yönetimi ile görüﬂme stratejilerine “orta”
derecede baﬂvurduklar› belirlenmiﬂtir.
Bazen bir ö¤rencinin yapt›¤› olumsuz bir davran›ﬂtan dolay› tüm s›n›f› cezaland›rma stratejisinin “çok az”, ö¤rencilerle göz temas› kurma stratejisinin “fazla”,
ciddi disiplin sorunlar›nda velisi ile görüﬂme stratejisinin “fazla” derecede uygulanmalar› bu araﬂt›rma sonucunda elde edilen en olumlu bulgular olarak de¤erlendirilebilir.
Araﬂt›rmaya kat›lan ö¤retmenler taraf›ndan “ö¤renciye dokunarak onu uyarma” stratejisine “az” baﬂvuruldu¤u belirlenmiﬂtir. Oysaki ilkö¤retim düzeyindeki
ö¤retmenlerin bu stratejiye daha çok baﬂvurmalar› beklenirdi. Çünkü bu yaﬂlardaki
ö¤renciler için ö¤retmenin dokunarak onlar› uyarmas› ö¤renciye özellikle benimsenme duygusunu yaﬂataca¤›ndan oldukça faydal› olmaktad›r.
“Ö¤renciyi sözel olarak uyarma” stratejisinin “fazla” düzeyde olmas› olumsuz
olarak de¤erlendirilebilecek bir sonuçtur. “Disiplini sürekli bozan ö¤renciye daha
a¤›r ceza veririm” stratejisinin “orta” düzeyde de olsa uyguland›¤› ortaya ç›km›ﬂt›r.
Ö¤retmenlerin ö¤rencilerle bireysel sözleﬂme yapma, s›n›f toplant›lar› yapma,
rehberlik uzman› ile görüﬂme gibi son zamanlarda üzerinde daha çok durulan ve modern olarak nitelendirilebilecek stratejilere “az” derecede baﬂvurduklar› görülmektedir. Belki de bu sonuçta, araﬂt›rmaya kat›lan ö¤retmenlerin yar›s›ndan fazlas›n›n
(%58.6) 21 y›l ve üzeri mesleki k›deme sahip olmalar›ndan dolay›, disiplin uygulamalar› konusunda eski (geleneksel) disiplin anlay›ﬂ›na daha yatk›n olmalar›n›n etkisi
bulunmaktad›r.
Öneriler
Araﬂt›rma sonuçlar›na göre, s›n›ftaki istenmeyen davran›ﬂlar›n önlenmesi ve
giderilmesi için ö¤retmenlere yönelik olarak aﬂa¤›daki önerilerde bulunulabilir:
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• S›n›fta eﬂzamanl› olarak oluﬂan birçok olaya hakim olmal› ve müdahale etmelidir. Bunun için de dikkatli bir gözlemci olmal›d›r.
• Planl› çal›ﬂmal›, etkinlikleri ak›c› düzenlemeli, tutarl› olmal›d›r.
• Dersi s›n›f seviyesine uygun bir düzeyde iﬂlemelidir. Dersi s›k›c›l›ktan kurtarmas›n› bilmelidir. S›n›fa hakim bir ö¤retmen ö¤rencilerinin ders içerisinde s›k›ld›klar›n› ve ö¤rencilerin dikkatlerinin da¤›ld›¤›n› fark edebilmelidir.
• S›n›f kurallar› aç›kça oluﬂturulmal›d›r. Bu kurallar, her ö¤retim y›l› baﬂ›nda yeniden gözden geçirilmelidir. ‹ﬂlevini ve geçerli¤ini kaybeden kurallar
yürürlükten kald›r›lmal›d›r. Oluﬂturulan kurallar›n gerekçesi, ö¤renci davran›ﬂlar› ile iliﬂkisi ve davran›ﬂlar›n sonuçlar› aç›kça belirtilmelidir.
• S›n›fta daha önceden oluﬂturulan kurallara uygun olmayan davran›ﬂlar ortaya ç›kt›¤›nda hemen müdahale etmeli, s›n›f kurallar›n›n çi¤nenmesine
izin vermemelidir.
• S›n›f yönetiminde sorumlulu¤u, ö¤rencilerle paylaﬂmal›d›r.
• S›n›f ikliminin içten ve samimi olmas›na özen göstermelidir.
• Sözlü uyar›da bulunmadan önce göz temas›nda bulunarak, beden dilini
kullanarak veya ö¤rencinin yan›na yaklaﬂarak istenmeyen davran›ﬂ› gidermeye çal›ﬂmal›d›r. Sözlü uyar›ya ancak bunlar›n hiç birisi iﬂe yaramad›¤›nda baﬂvurmal›d›r.
• Hiçbir zaman bir veya birkaç ö¤rencinin davran›ﬂ› için s›n›f›n hepsine yönelik eleﬂtiri yapmamal›d›r. Çünkü bu tür eleﬂtiriler ö¤rencilerin motivasyonlar›n› ve morallerini olumsuz etkileyece¤inden onlar› dersten uzaklaﬂt›r›r, zaman kayb›na neden olur.
• Ö¤rencilerde olumlu davran›ﬂlar geliﬂtirmek için ö¤rencilerle sürekli iﬂbirli¤i yapmal› ve iyi davran›ﬂlar kazanma konusunda onlar› teﬂvik etmelidir.
• Ö¤retmen, ö¤rencinin ailesi ile iletiﬂim ve iﬂbirli¤i içinde olmal›d›r.
• Ö¤retmenin, her durumda ö¤rencilerin sorunlu davran›ﬂlar›n›n nedenlerini bilmesi ve tespit etmesi olanaks›zd›r. Nedeni bilinemeyen davran›ﬂ sorunlar› için okuldaki rehberlik servisi ile sürekli iliﬂki kurmal› ve yard›m
istemelidir.
• Bir ö¤renciden ya da bir durumdan kaynaklanan disiplin sorunlar›nda
suçlu bulunmad›¤›nda tüm s›n›f› sorumlu tutmamal›, bütün ö¤rencileri cezaland›rmamal›d›r.
• Ö¤rencilerle gereksiz tart›ﬂmaya girmemeli, dersten sonra ö¤renciyle konuﬂma, sorunun kayna¤›n› anlama ve ö¤renciyi ikna etme yoluna gitmelidir.
• Ö¤rencilerin korktu¤u de¤il, sevdi¤i bir kiﬂi olmaya çaba göstermeli, s›n›f
disiplinini bilgi ve kiﬂili¤i ile sa¤lamal›, s›n›f içerisinde terör havas› estirmemelidir.

u
64

Millî E¤itim u Say› 175 u Yaz/2007

u Hilal Kazu

• S›n›fta disiplini bozucu bir durum oldu¤unda tepkide bulunmadan önce
biraz düﬂünmeli, ne yapaca¤›na karar vermeli ve bunu uygulamal›d›r.
• Bütün olumsuzluklardan yaln›zca ö¤renciyi sorumlu tutmamal›, kendisini
de sorgulamal›d›r. Baﬂar›lar›ndan oldu¤u kadar baﬂar›s›zl›klar›ndan da
kendisinin sorumlu oldu¤unu kabullenmelidir.
• Karﬂ›laﬂ›lan davran›ﬂ bozukluklar›nda çok dikkatli olmal›, bireyle de¤il,
davran›ﬂla ilgilenmelidir.
• Ö¤renciyi s›n›fta denetim alt›nda tutmak için ö¤renci çal›ﬂmalar› s›ras›nda,
belli aral›klarla s›n›fta dolaﬂmal›d›r. Bu yolla hem ö¤rencilerin ne yapt›¤›
kontrol edilebilir hem de ö¤rencilerin derse olan dikkatleri toplanabilir.
Ayn› zamanda dikkati da¤›n›k ya da potansiyel olarak istenmeyen davran›ﬂlarda bulunabilecek ö¤rencilerin yan›nda ayakta durarak, onlara sorular yönelterek vb. ﬂekilde onlar› yönetmelidir.
• Ö¤rencinin derse olan ilgisini art›rmak için ö¤retim yöntemlerine çeﬂitlilik
getirmelidir.
• Ö¤rencilerin ilgisini çeken ders materyalleri kullanmal›d›r.
• S›n›ftaki e¤itim görevlerinde rolünün bilgi aktar›c›l›k de¤il, yol göstericilik, yard›m edicilik, destekleyicilik oldu¤unu hiçbir zaman unutmamal›d›r.
• S›n›fta istenmeyen bir ö¤renci davran›ﬂ› ile karﬂ›laﬂt›¤›nda, davran›ﬂ›n boyutuna göre farkl› stratejilerden yararlanmal›d›r. Ancak stratejiler içerisinde hiçbir zaman toplu ceza, alayc› söz, özür dilemeye zorlama, ceza amaçl› ödev, bedensel ceza yer almamal›d›r.
• Yukar›da ö¤retmenlere yönelik yap›lan önerilerin yerine getirilmesinde,
hizmet öncesi e¤itimde, ö¤retmen adaylar›n›n bu konuda uygulamal› olarak yetiﬂtirilmesine önem verilmesi de çok büyük bir önem arz etmektedir.
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THE SITUATION OF APPLICATION OF THEACHERS’
STRATEGIES TOWARDS THE PREVENTION AND
MODIFICATION OF THE UNWANTED BEHAVIORS
IN THE CLASS
Hilal KAZU*
Abstract
The aim of this study is to determine the situations of application of the
teachers’ strategies towards the prevention and modification of unwanted behaviors in the class. A survey method was used in the study. The sample of the
study is consisted of 748 teachers who had been working in the primary schools the city of Elaz›¤ during 2003-2004 instructional year.
In this article the findings towards application of the strategies for the
prevention and modification of the misbehaviors of the students were discussed; and according to the results some recommendations were developed.
Key Words: Classroom management, unwanted behaviors (misbehaviors), the strategies towards the prevention and modification of misbehaviors

*

Assistant Professor; F›rat University, Technical Education Faculty, Department of
Educational Sciences,Elaz›¤

u
66

Millî E¤itim u Say› 175 u Yaz/2007

L‹SE 1. SINIF CO⁄RAFYA Ö⁄RET‹M PROGRAMININ
Ö⁄RETMENLERCE DE⁄ERLEND‹R‹LMES‹
Necati TOMAL*
Eren ﬁENOL**

Özet
Yeni lise I co¤rafya ö¤retim program›, önceki co¤rafya ö¤retim programlar› ile karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda farkl› bir programd›r. Bu farkl›l›k, yeni program›n
ö¤renci merkezli olmas›ndan kaynaklanmaktad›r. Daha önceki programlara göre, bu programda ö¤retim süreçleri, ö¤renci baﬂar›s›n›n de¤erlendirilmesi ile ilgili etkinliklere ve co¤rafi becerilere daha fazla yer verilmiﬂtir. ‹çeri¤in belirgin
olmamas›, bu program için en önemli sorundur. Ayr›ca içerik için haftal›k ders
saati yetersizdir. Program›n içerik sistemati¤inde co¤rafya biliminin özüne ayk›r› durumlar söz konusudur. Kazan›mlar›n çok genel olmas› da program için
bir sorundur. Okullar›n ve ö¤retmenlerin bu programa haz›r olmamas› program›n uygulanabilirli¤ini güçleﬂtirmektedir. Ancak tüm olumlu ve olumsuz durumlar› program geliﬂtirmenin bir parças› olarak düﬂünmek gerekir.
Anahtar Sözcükler: Ö¤retim program›, co¤rafya, ö¤retim süreçleri

Giriﬂ
Ö¤retmenler y›ll›k, ünite ve günlük çal›ﬂma planlar›n› ö¤retim program› çerçevesinde haz›rlad›klar› için e¤itim ve ö¤retimde planlama, öncelikle iyi bir e¤itim
program› ile mümkün olabilir.
E¤itimde program›n resmî bir anlam kazanmas›nda Taba ve Tyler gibi araﬂt›rmac›lar›n etkisi büyüktür. Bu araﬂt›rmac›lar; e¤itimde program›, istendik hedef ya da
davran›ﬂlar› baﬂarmak için bir plan olarak tan›mlad›lar ve bu program anlay›ﬂ›n›n
yayg›nlaﬂmas›na katk›da bulundular. Bugün davran›ﬂç› görüﬂe sahip araﬂt›rmac›lar
bu görüﬂe kat›l›rlar (Aktaran: Ornstein-Hunk›s, 1988:6).
E¤itimde program› Doll “okulun himayesi alt›nda ö¤rencilerin becerilerini geliﬂtiren, davran›ﬂlar›n› de¤iﬂtiren, ö¤rencilere bilgi, anlay›ﬂ, de¤er ve kavrama duygusu kazand›ran formal olan ve olmayan içerik ve süreçler (Doll, 1992:6); Saylor, Alexander ve Lewis “e¤itilecek kiﬂiler için ö¤renme f›rsatlar›n› kazand›rma plan›”(Saylor, Alexander ve Lewis, 1981:8); Wiles ve Bondi “neyi ö¤renmenin önemli oldu¤unu tespit eden ö¤renme hedefleri için bir plan” (Aktaran: Ornstein-Hunk›s, 1988:6)
olarak tan›mlam›ﬂlard›r.
‹deal bir programda amaçlar, konular, ö¤retim süreçleri ve de¤erlendirme boyutlar› bulunmaktad›r. Program tasar›mlar›, iç içe geçmiﬂ durumdaki bu dört ö¤eyi
içermeyebilir. Ayr›ca bu ö¤elerin programdaki a¤›rl›klar› da ayn› olmayabilir. Progra-
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** Samsun Merkez Endüstri Meslek Lisesi Ö¤retmeni
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m› oluﬂturan ana unsurlar›n programdaki a¤›rl›¤›na göre, program geliﬂtirmede,
“Hedef Modelli” ve “Süreç Modelli” tasar›mlar bulunmaktad›r. Her iki program geliﬂtirme modelinde de dikkate al›nan temel özellikler vard›r (Roberts, 1997: 37).
“Hedef temelli” program geliﬂtirme anlay›ﬂ›nda ö¤renmenin sonuçlar›ndan
program geliﬂtirmeye baﬂlan›r. Bu tür bir program geliﬂtirmede basamaklar s›ras›yla
ﬂöyledir:
1. Hedeflerin belirlenmesi; a-Hedefler için kategoriler belirlenmesi, b-Dersin
üniteleri için hedefler belirlenmesi.
2. Ö¤renme ve ö¤retme faaliyetlerinin belirlenmesi (Önceden belirlenmiﬂ sonuçlara-hedeflere-ulaﬂmak için).
3. De¤erlendirme prosedürlerinin tasarlanmas› (hedeflerin baﬂar›l›p baﬂar›lmad›¤›n› kontrol etmek için)(Roberts, 1997: 37).
“Süreç” modelinin tercih edilmesi durumunda; a¤›rl›kl› olarak ö¤retmenlerin
ve ö¤rencilerin co¤rafyay› ö¤renmek ve ö¤retmek için kulland›klar› dil, yani ö¤retim
süreçleri üzerinde durulur. A¤›rl›k noktas›, hedeflerin ve davran›ﬂlar›n s›n›fland›r›lmas› de¤ildir (Roberts, 1997: 44). Yeni co¤rafya ö¤retim program›n›n, bu aç›klamalar
›ﬂ›¤›nda “süreç temelli” oldu¤unu söyleyebiliriz.
Ülkemizde co¤rafya ö¤retim programlar›nda, program geliﬂtirmenin bir parças› olarak de¤iﬂiklikler olmuﬂtur. 1941 y›l›ndaki Co¤rafya Kongresinden itibaren 1999
y›l›na kadar co¤rafya ö¤retim programlar›m›zda dokuz kez düzenleme yap›lm›ﬂt›r. En
son 2005 y›l›nda liselerimiz için haz›rlanan co¤rafya ö¤retim program›, önceki co¤rafya ö¤retim programlar› ile karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda çok farkl› bir programd›r. Önceki co¤rafya ö¤retim programlar›nda içerik önemli yer tutarken, dersle ilgili etkinliklere fazla yer verilmemiﬂtir. Dolay›s›yla bunlar›n “konu merkezli” olduklar›n› söyleyebiliriz.
Yeni programda ise grup çal›ﬂmas›, proje yöntemi ve yarat›c› drama gibi çal›ﬂmalarla,
ö¤rencinin kendisinin bilgileri toplamas› ve bunlar› ö¤renmesi amaçlanmaktad›r. Yani
ö¤retim sürecinin her aﬂamas›na ö¤rencinin aktif kat›l›m› söz konusudur. Dolay›s› ile
yeni program ö¤renci merkezlidir ve bu yönüyle yeni program›n art›lar› eski programlara göre daha fazlad›r. Anket sonuçlar› da bunu göstermektedir. Co¤rafya ö¤retmenlerimizin % 74’ü bu program›, daha önceki programa göre iyi bulmaktad›r(Tablo 1).
Tablo 1:Yeni Program›n Eski Program
Karﬂ›s›ndaki Durumuna ‹liﬂkin %

Daha kötü

f

%

3

7,7

Tablo 2: Yeni Program›n Ö¤retmenlere
Rehberlik Etme Durumuna ‹liﬂkin %
f

%

Hay›r

9

22,0

Fark› yok

7

17,9

K›smen

25

61,0

Daha iyi

23

59,0

Evet

7

17,1

Toplam

41

100,0

Çok iyi

6

15,4

Toplam

39

100,0

Yeni program› öncekine göre “daha iyi” ve “çok iyi” bulan ö¤retmenlerimiz;
mevcut program› ö¤retmene rehberlik etme bak›m›ndan çok da yeterli bulmamaktad›r(Tablo 2). Programda klasik ders iﬂleme ve de¤erlendirme yöntemlerine yeni ders
iﬂleme ve de¤erlendirme yöntemlerinin eklenmesi; ancak bunlarla ilgili programda
örnek çal›ﬂmalara yeterince yer verilmemesi, ö¤retmenlerimizin bu ﬂekilde düﬂünmesinin nedeni olabilir.
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ÇALIﬁMANIN AMACI
Bu çal›ﬂma, 2005-2006 y›l›nda uygulamaya giren co¤rafya ö¤retim program›n›n lise I. s›n›f›na yönelik ö¤retmen görüﬂlerini ortaya koymak, varsa sorunlar› tespit
etmek, çözüm önerileri ileri sürmek ve böylece mevcut program›n geliﬂtirilmesine
katk›da bulunmak amac›yla haz›rlanm›ﬂt›r.
YÖNTEM
Bu araﬂt›rmada lise I. s›n›f co¤rafya ö¤retmenlerinin görüﬂlerini almak amac›
ile anket haz›rlanm›ﬂt›r. Anket beﬂ boyuttan oluﬂmaktad›r. Birinci boyutta, ankete kat›lan ö¤retmenler ile ilgili kiﬂisel bilgileri elde etmek amac› ile sorular mevcuttur. ‹kinci boyutta, lise I. s›n›f co¤rafya ö¤retim program›n›n kazan›mlar›n› de¤erlendirmeye
yönelik ifadeler yer almaktad›r. Üçüncü boyutta, programda yer alan içeri¤i de¤erlendirmek amac› ile ifadeler mevcuttur. Dördüncü boyutta, programda yer alan ö¤retim süreçlerini de¤erlendirmek için ifadeler bulunmaktad›r. Beﬂinci boyutta, ö¤renci
baﬂar›s›n› ölçmeye yönelik etkinlikleri de¤erlendirmek amac› ile ilgili ifadeler yer almaktad›r. Anketin 2., 3., 4. ve 5. boyutlar› ile ilgili ö¤retmenlerin görüﬂlerini almak
amac› ile aç›k uçlu sorular da bulunmaktad›r.
Anket formunda yer alan kapal› uçlu maddelere iliﬂkin cevaplarda, “kat›lm›yorum”, “çok az kat›l›yorum”, “k›smen kat›l›yorum”, “büyük ölçüde kat›l›yorum” ve
“kat›l›yorum” ﬂeklinde beﬂli likert ölçe¤i kullan›lm›ﬂt›r. Ancak içerik bölümünde üç
soru elde edilmek istenen veriler nedeni ile üçlü likert olarak haz›rlanm›ﬂt›r.
Haz›rlanan bu anket, Samsun ilinde lise I. s›n›fta görev yapan 42 co¤rafya ö¤retmenine uygulanm›ﬂt›r. Toplanan anketlerin güvenilirlik katsay›s› % 87 olarak bulunmuﬂtur (Cronbach-Alpha Katsay›s›: 0,870).
Çal›ﬂmada her anket maddesine verilen cevaplar›n yüzdesine bak›lm›ﬂt›r. Ayr›ca ö¤retmenlerin verdi¤i cevaplar aras›nda çal›ﬂt›klar› okul türüne, k›deme(görev
süresi), seminere kat›lma ve program› inceleme durumlar›na göre anlaml› fark›n olup
olmad›¤› incelenmiﬂtir. Bu ba¤lamda;
a Okul türüne göre anlaml› fark›n oldu¤u maddeleri ortaya koymak amac› ile
karﬂ›laﬂt›r›lan grup say›s›n›n(meslek lisesi, Anadolu lisesi ve genel lise) ikiden fazla
olmas› nedeni ile anova testi yap›lm›ﬂt›r. Anlaml› fark›n, hangi gruplar aras›nda oldu¤unu bulmak amac›yla da LSD yöntemine baﬂvurulmuﬂtur.
b. Ö¤retmenlerin k›demlerine, seminere kat›lma durumlar›na ve program›
inceleme durumlar›na göre verdikleri cevaplar aras›nda anlaml› fark›n olup olmad›¤›n› ortaya koymak amac›yla da Mann Wihtney U testi yap›lm›ﬂt›r. Gerçi bu belirtti¤imiz özelliklerde de karﬂ›laﬂt›r›lan grup say›s› her bir özellik için ikiden fazlad›r. Ancak gruplar karﬂ›laﬂt›r›lmas›na yönelik sa¤l›kl› istatistiksel iﬂlemler için gerekli de¤er
say›s›n› esas ald›¤›m›zda grup say›s› ikiye iner. Grup say›s›n›n iki olmas› nedeniyle
“ba¤›ms›z t” testi de¤il de Mann Withney U testinin yap›lmas›n›n nedeni ise gruplar›n say›s›n›n 30’un alt›nda olmas›d›r.
ANKETE KATILAN Ö⁄REMENLER‹N K‹ﬁ‹SEL ÖZELL‹KLER‹
Anket Samsun’da görev yapan 42 co¤rafya ö¤retmenine uygulanm›ﬂt›r. Ö¤retmenlerin kiﬂisel özelliklerine göre da¤›l›m› Tablo 3’te gösterilmiﬂtir.
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Tablo 3: Ankete Kat›lan Ö¤retmenlerin Kiﬂisel Özelliklerine Göre Da¤›l›m›
(Frekans)
Okul Türü

K›dem

Seminere Kat›lma durumu

Program› ‹nceleme Durumu

Anadolu Lisesi

13

Genel Lise

14

Meslek Lisesi

10

Genel+Süper Lise

5

0-5 Y›l

3

6-10 Y›l

2

11-15 y›l

16

16-20 Y›l

5

20 Y›l Üzeri

16

Seminere en az bir kez kat›lanlar

30

Seminere kat›lmayanlar

10

Seminere birden fazla kat›lanlar

2

Program› ayr›nt›l› inceleyenler

14

Program› inceleyenler

24

Program› biraz inceleyenler

4

PROGRAMIN KAZANIMLAR BOYUTUNUN DE⁄ERLEND‹R‹LMES‹
Ankette, programdaki kazan›mlar ile ilgili alt› görüﬂ bulunmaktad›r.
“Programda ana kazan›mlar yan›nda alt kazan›mlara da yer verilmelidir.”
görüﬂüne co¤rafya ö¤retmenlerinin % 73.7’si “tamamen” ve “büyük ölçüde” kat›lmaktad›r (Tablo 4). Bu cevaptan anlaﬂ›laca¤› üzere ö¤retmenler kazan›mlar› genel
bulmakta, konu s›n›rlar›n› çizmekte zorlanmaktad›rlar.

K›smen
kat›l›yoruum

Çok Az
Kat›l›yoruum

Kat›lm›yoruum

%

%

%

%

%

1-Programda ana kazan›mlar yan›nda alt
kazan›mlara da yer verilmelidir.

55,3

18,4

23,7

2,6

-

2-Kazan›mlar sistematik ve tutarl› bir ﬂekilde
ifade edilmiﬂtir.

5,1

12,8

48,7

28,2

5,1

3- Kazan›mlar ve co¤rafi beceriler hayatta
kullan›labilir.

35,9

23,1

20,5

20,5

-

4- Kazan›mlar ö¤rencilerin bilgi birikimine
uygundur.

15,8

15,8

28,9

21,1

18,4

5- Kazan›mlar e¤itimle gerçekleﬂebilir.

68,4

21,1

5,3

2,6

2,6

6- Kazan›mlar ve co¤rafi beceriler yüksek
ö¤retime haz›rl›k özelli¤i taﬂ›r.

22,2

27,8

30,6

5,6

13,9

II. BÖLÜM:Davran›ﬂlar ‹le Görüﬂler

u
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Tamamen
Kat›l›yorum

Büyük Ölç.
Kat›l›yoruum

Tablo 4: Program›n Kazan›mlar Boyutundaki Görüﬂlere ‹liﬂkin %

u Necati Tomal / Eren ﬁenol

Mevcut ﬂartlarda konu s›n›rlar› ö¤retmenin bilgi birikimine göre de¤iﬂmekte
ve içerik bak›m›ndan okul, il, ülke içerisinde birlik sa¤lanamamaktad›r. Ayr›ca kazan›mlar›n çok genel olmas› ö¤rencilerin de¤erlendirilmesinde de kazan›mlar›n dikkate al›nmas›n› güçleﬂtirmektedir. Sorunun çözümü için ayr›nt›l› kazan›mlara ve alt konu baﬂl›klar›na ihtiyaç vard›r.
“Kazan›mlar sistematik ve tutarl› bir ﬂekilde ifade edilmiﬂtir.” ifadesine co¤rafya ö¤retmenlerinin % 48.7’si “k›smen”, % 28.2’si “çok az kat›lmakta”, % 5’i “kat›lmamaktad›r”. Bu görüﬂe “tamamen” ve “büyük ölçüde” kat›lanlar›n oran› ise %
17.9’dur. Bu oranlardan yola ç›karak kazan›mlar›n planlanmas› ile ilgili problemin
varl›¤›ndan söz edebiliriz.
Nitekim program incelendi¤inde sorun ile ilgili birçok kan›t bulunabilmektedir. Bunlardan baz›lar› aﬂa¤›da s›ralanm›ﬂt›r:
a. Programda co¤rafya ilminin tan›m› ve amaçlar› hakk›nda kazan›m olmamas›,
b. Harita bilgisi ile ilgili kazan›mlar›n “Do¤al sistemler” ö¤renim alan› içerisinde verilmesi,
c. Haritada yerﬂekillerini gösterme yöntemlerinden sadece izohips yönteminin
vurgulanmas›,
d. Program›n “Do¤al Sistemler” ö¤renme alan›nda önce iklim sonra yerﬂekilleri ile ilgili kazan›mlar verilirken; “Mekânsal Sentez” ö¤renme alan›nda önce yerﬂekilleri sonra iklim özellikleri ile ilgili kazan›mlar›n verilmesi,
Ö¤retmenlerin program› inceleme durumlar›na göre bu maddeye verdikleri
cevaplar aras›nda anlaml› fark görülmüﬂtür(Tablo5; P:0.040).
Tablo 5: Kazan›mlar›n Sistematik Olma Durumuna ‹liﬂkin Man Witney U
Testi Sonuçlar›
Gruplar

N

S›ra

S›ra

Ortalamas›

Toplam›

‹nceledim

21

15,36

322,50

Ayr›nt›l› ‹.

14

21,96

307,50

U

P

91.500

.040

“Ayr›nt›l› inceledim” diyen ö¤retmenlerin bu anket maddesine iliﬂkin görüﬂleri “k›smende”; buna karﬂ›n “inceledim” diyen ö¤retmenlerin görüﬂleri ise “k›smen”
ve “çok az kat›l›yorum” da yo¤unlaﬂm›ﬂt›r(Tablo 6). Buradan yola ç›karak program›
“ayr›nt›l› inceleyenlerin” “inceleyenlere” oranla yeni programa daha ›l›ml› yaklaﬂt›klar›n› söyleyebiliriz.
Tablo 6: Ö¤retmenlerin Program› ‹nceleme Durumlar›na Göre Kazan›mlar›n Sistematik Olma Durumuna ‹liﬂkin Görüﬂler( %)

Ayr›nt›l›
‹nceledim
‹nceledim

Tamamen
Kat›l›yorum

Büyük
Ölçüde
Kat›l›yorum

K›smen
Kat›l›yorum

Çok Az Kat›lm›yorum
Kat›l›yorum

7,1

14,3

64,3

14,3

-

-

9,5

42,9

42,9

4,9
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“Kazan›mlar ve co¤rafi beceriler hayatta kullan›labilir.” görüﬂüne ö¤retmenlerin yar›dan fazlas› “tamamen” ve “büyük ölçüde” kat›lmaktad›r. Buna “k›smen” kat›lanlar› da ekledi¤imizde kazan›mlar›n günlük hayatta kullan›labilece¤ini
kabul edenlerin oran› %80’e ulaﬂmaktad›r. Yeni ö¤retim program› gerçekten de günlük hayatta kullan›labilecek kazan›mlara ve becerilere fazlas›yla yer vermiﬂtir. Örne¤in bir ö¤renci yeni programdaki A.9.4 nolu kazan›m›1 edinmiﬂ ise ﬂehir plan›na bakarak ﬂehrin istedi¤i yerine gidebilir, A.9.9 nolu kazan›m›2 edinmiﬂ ise iklimin etkilerinden yola ç›karak mekansal farkl›l›klar›n sebebini rahatça aç›klayabilir.
“Kazan›mlar ö¤rencilerin bilgi birikimine uygundur.” görüﬂüne “çok az
kat›lanlar›n” ve “kat›lmayanlar›n” oran› % 39.5 iken “büyük ölçüde” ve “tamamen”
kat›lanlar›n oran› % 31.6’d›r .
Ankete verilen cevaplara göre programdaki kazan›mlar›n ö¤rencilerin haz›r
bulunuﬂlu¤una uygunlu¤u ile ilgili bir problem söz konusudur. Aç›k uçlu sorulara
verilen cevaplar da bu görüﬂü desteklemektedir. Bu durum ö¤rencilerin co¤rafyay›
ö¤renmesini zorlaﬂt›rmaktad›r. Çünkü ö¤renme, ö¤rencilerin önceki bilgi ve tecrübelerine dayanmayla kolaylaﬂ›r(Williams, 1997:59). Bu problemin ortaya ç›kmas›nda;
yeni lise co¤rafya ö¤retim program›na benzer bir program›n ilkö¤retim ikinci kademede daha önce uygulanmam›ﬂ olmas›-uygulanan ö¤rencilerin de henüz Lise I. s›n›flara kay›t yapt›rmam›ﬂ olmas› ve ilkö¤retimde co¤rafya konular›n›n “Sosyal Bilgiler”
dersi bünyesinde s›n›rl› olarak verilmesi gibi nedenler etkilidir.
Bu maddeye ö¤retmenlerin verdikleri cevaplar aras›nda, çal›ﬂt›klar› okul türüne ve program› inceleme durumlar›na göre anlaml› fark vard›r.
Okul türüne göre anlaml› farkl›l›k, Anadolu lisesi ile Genel lise ö¤retmenlerinin verdikleri cevaplar aras›ndad›r(Tablo7).
Tablo 7: Kazan›mlar›n Ö¤rencilerin Bilgi Birikimine Uygun Olma Durumuna ‹liﬂkin Okul Türüne Göre Anova Sonuçlar›
Varyans

Kareler

Kayna¤›

Kareler

Anlaml›l›k

Toplam›

sd

Ortalamas›

F

p

Fark›

Gruplararas›

15,487

3

5,162

3,504

,026

G-A

Grupiçi

50,092

34

1,473

Toplam

65,579

37

K›saltmalar: G:Genel Lise; A:Anadolu Lisesi

“Programdaki kazan›mlar ö¤rencilerin bilgi birikimine uygundur” ifadesine
Anadolu lisesi ö¤retmenlerinin % 50’si tamamen ve büyük ölçüde kat›l›rken, genel lise ö¤retmenlerinin % 15.4’ü bu görüﬂe kat›lmaktad›r. Bu görüﬂe çok az kat›lanlar›n ve
kat›lmayanlar›n oran› ise genel lise co¤rafya ö¤retmenleri aras›nda % 61.6 iken Anadolu lisesi ö¤retmenleri için bu oran % 10’dur(Tablo 8).

1

Karaba¤ vd., (2005). Co¤rafya dersi ve Ö¤retim Program› ve Klavuzu (9.-12. S›n›flar). MEB,
TTKB. S.78

2

Karaba¤ vd., (2005). a.g.e., s.79
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Tablo 8: Ö¤retmenlerin Görev Yapt›klar› Okul Türüne Göre Kazan›mlar›n
Ö¤renciye Uygun Olma Durumuna ‹liﬂkin Görüﬂler(%)
Tamamen
Kat›l›yorum
Anadolu Lisesi
Genel Lise

Büyük
Ölçüde
Kat›l›yorum

K›smen
Kat›l›yorum

Çok Az Kat›lm›yorum
Kat›l›yorum

40

10

40

10

-

15,4

23,,1

23,1

38,5

Bu madde ile ilgili okul türleri aras›nda görülen fark, Liseye geçiﬂ s›nav›ndan
yüksek puan alan ö¤rencilerin Anadolu lisesinde, daha düﬂük puan alan ö¤renciler
ise genel lisede e¤itim-ö¤retim yapmas› ile ilgilidir. Okul türüne göre ö¤renci seviyeleri aras›nda görülen bu fark, Anadolu lisesi ö¤retmenleri ile genel lise ö¤retmenlerinin bu maddeye iliﬂkin görüﬂlerinde farkl›l›¤a yol açm›ﬂt›r. Buradan yola ç›karak tüm
liselerde ayn› co¤rafya ö¤retim program›n›n uygulanmas›n›n olumsuz olabilece¤ini
söyleyebiliriz. Bu nedenle okul türlerine göre farkl› içerikler ve etkinlikler içeren
programlar haz›rlanmal›d›r.
Yukar›da belirtti¤imiz maddeye ö¤retmenlerin verdikleri cevaplar aras›nda
program› inceleme durumlar›na göre de anlaml› fark görülmüﬂtür(Tablo 9).
Tablo 9: Kazan›mlar›n Ö¤rencilerin Bilgi Birikimine Uygun Olma Durumuna ‹liﬂkin Man Witney U Testi Sonuçlar›
Gruplar

N

S›ra
Ortalamas›

S›ra
Toplam›

U

P

‹nceledim

21

15,19

319,00

88.000

.042

A. ‹nceledim

14

22,21

311,00

Program› “inceledim” diyen ö¤retmenler aras›nda yukar›daki görüﬂe tamamen ve büyük ölçüde kat›lanlar›n oran› % 14.3 iken, “ayr›nt›l› inceledim” diyenler
aras›nda bu oran %50 gibi yüksek bir de¤erdir(Tablo 10).
Tablo 10: Ö¤retmenlerin Program› ‹nceleme Durumlar›na Göre Kazan›mlar›n Ö¤rencinin Bilgi Seviyesine Uygun Olma Durumuna ‹liﬂkin Görüﬂler(%)
Tamamen
Kat›l›yorum

Büyük
Ölçüde
Kat›l›yorum

K›smen
Kat›l›yorum

Çok Az
Kat›lm›yorum
Kat›l›yorum

Ayr›nt›l›
‹nceledim

14.3

35,7

28,6

7,1

14,3

‹nceledim

9,5

4,8

28,6

33,3

23,8

“Kazan›mlar e¤itimle gerçekleﬂebilir.”görüﬂüne ö¤retmenlerimizin % 89.5’i
tamamen ve büyük ölçüde kat›lmaktad›r.
Program› ayr›nt›l› inceledim diyen ö¤retmenler ile inceledim diyen ö¤retmenlerin “kazan›mlar e¤itimle gerçekleﬂebilir” görüﬂüne verdikleri cevaplar aras›nda anlaml› fark vard›r(Tablo 11).
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Tablo 11: Kazan›mlar›n E¤itimle Gerçekleﬂme Durumuna ‹liﬂkin Man
Witney U Testi Sonuçlar›
Gruplar

N

S›ra
Ortalamas›

S›ra
Toplam›

U

P

86.000

.030

‹nceledim

21

15,19

317,00

A. ‹nceledim

13

21,38

278,00

Ayr›nt›l› inceledim diyen ö¤retmenlerin % 92.3’ü bu görüﬂe tamamen kat›l›rken inceledim diyen ö¤retmenlerde bu oran % 52.4’dür(Tablo 12).
Tablo 12: Ö¤retmenlerin Program› ‹nceleme Durumlar›na Göre Kazan›m lar›n E¤itimle Gerçekleﬂme Durumuna ‹liﬂkin Görüﬂler(%)
Tamamen
Kat›l›yorum

Büyük
Ölçüde
Kat›l›yorum

K›smen
Kat›l›yorum

Çok Az Kat›lm›yorum
Kat›l›yorum

Ayr›nt›l›
‹nceledim

92,3

-

-

7,7

-

‹nceledim

52,4

33,3

9,5

-

4,8

Kazan›mlar ve co¤rafi beceriler yüksek ö¤retime haz›rl›k özelli¤i taﬂ›r.”
“K
görüﬂüne tamamen ve büyük ölçüde kat›lanlar›n oran› % 50’dir. Çok az kat›lanlar›n
ve kat›lmayanlar›n oran› ise % 19.5’dir. Son on y›l›n ÖSS sorular› incelendi¤inde içerik bak›m›ndan yeni program›n eksi¤i olmad›¤› görülmektedir. Ayr›ca ÖSS’de harita
okuma ve tablo-grafik yorumlama ile ilgili sorular önemli say›dad›r. Yeni programda
harita okuma, tablo ve grafik yorumlama becerilerinin vurgulanmas› yeni program›n
ö¤rencileri s›nava haz›rlad›¤›na; gözlem, kan›t kullanma, zaman› alg›lama, arazi çal›ﬂma, co¤rafi sorgulama, de¤iﬂim ve süreklili¤i alg›lama becerilerinin vurgulanmas›
da bu program›n ö¤rencileri yüksek ö¤renime haz›rlad›¤›na kan›t olarak gösterilebilir.
PROGRAMIN ‹ÇER‹K BOYUTUNUN DE⁄ERLEND‹R‹LMES‹
Program›n içerik boyutunu de¤erlendirmek amac› ile ankette 16 görüﬂe yer
verilmiﬂtir. Bu görüﬂlere verilen cevaplar›n de¤erlendirilmesine göre aﬂa¤›daki görüﬂler ortaya ç›km›ﬂt›r.
“Programda ana ve alt konu baﬂl›klar›n›n verilmemiﬂ olmas› bir problem dir.” görüﬂüne ö¤retmenlerimizin % 53.8’i “büyük ölçüde” ve “tamamen” kat›lmaktad›r. “Çok az kat›lanlar›n” ve “kat›lmayanlar›n” oran› ise % 15.4’tür(Tablo 13). De¤erlerden de anlaﬂ›ld›¤› gibi içeri¤in ayr›nt›l› olarak belirtilmemiﬂ olmas› programla
ilgili önemli bir sorundur. Gerçi 2006-2007 ö¤retim y›l›nda uygulamaya giren yeni
co¤rafya ders kitab› konu baﬂl›klar›n›n belirlenmesi aç›s›ndan ö¤retmene yard›mc› oldu ise de bu kitapta yeni programla uyuﬂmayan durumlar›n gözlenmesi; ilgili konuda çözüm üretilmesini zorunlu k›lmaktad›r.
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K›smen
kat›l›yoruum

Çok Az
Kat›l›yoruum

Kat›lm›yorum

%

%

%

%

%

verilmemiﬂ olmas› problemdir.

41

12,8

30,8

10,3

5,1

8-Ö¤rencilerin ilgilerine uygundur.

5,1

28,2

48,7

12,8

5,1

9-Yüksekö¤retime haz›rl›k özelli¤i taﬂ›r.

16,2

27

35,1

2,7

18,9

10-‹çerik güncel konu baﬂl›klar›na sahiptir.

12,8

30,8

48,7

5,1

2,6

11-Gereksiz konu tekrarlar›na yer verilmiﬂtir.

5,4

13,5

29,7

24,3

27

12-Program›n içerik kapsam› çok geniﬂtir.

27

16,2

32,4

8,1

16,2

ilkesine dikkat edilmiﬂtir.

22,9

34,3

28,6

8,6

5,7

14-‹çerik ö¤rencilerin seviyelerine uygundur.

21,6

32,4

35,1

5,4

5,4

konular› ile ba¤lant›l›d›r.

23,5

29,4

26,5

11,8

8,8

16-Günlük hayatta iﬂe yarayacak bilgileri içerir.

23,1

33,3

33,3

2,6

7,7

10,5

42,1

39,5

5,3

2,6

15,8

15,8

21,1

23,7

Tamamen
Kat›l›yorum

Büyük Ölç.
Kat›l›yoruum

Tablo 13: Program›n ‹çerik Boyutundaki Görüﬂlere ‹liﬂkin %

II. BÖLÜM: ‹çerik ‹le ‹lgili Görüﬂler

7-Programda ana ve alt konu baﬂl›klar›n›n

13-Konular›n s›ralan›ﬂ›nda yak›nda uza¤a

15-Programdaki konular, ilkö¤retimdeki co¤rafya

17-‹çerik, kazan›mlar› ve co¤rafi becerileri
gerçekleﬂtirebilecek özelliktedir.
18-Programdaki konu baﬂl›klar› ile ilgili güncel ve
yeterli bilgi bulmakta zorlan›yorum.

Çok

Yeterince

23,7
Az

%

%

%

8,1

56,8

35,1

20- Programda Dünya co¤rafyas› ile ilgili konulara….

5,4

78,4

16,2

21- Programda yak›n çevre ile ilgili konulara…

11,1

63,9

25

22- Programda çevre sorunlar› ile ilgili konulara…

2,6

86,8

10,5

19- Programda Türkiye co¤rafyas› ile ilgili konulara….

“‹çerik ö¤rencilerin ilgilerine uygundur.”görüﬂüne ö¤retmenlerin verdikleri
cevaplar “k›smen” kat›lma derecesinde yo¤unlaﬂmaktad›r. “Tamamen” ve “büyük ölçüde kat›l›yorum” diyen ö¤retmenlerin oran› da % 33. 3 gibi yüksek bir de¤erdir(Tablo 13).
Disiplin olarak co¤rafya ö¤renciye yaﬂad›¤› dünyay› ve yak›n çevreyi anlatt›¤› için ö¤rencilerin derse ilgisini çekmek kolayd›r. Ancak ö¤rencilerin büyük bir bölümünün öncelikli hedefi ÖSS’de baﬂar›l› olmak ve bir üst e¤itim kurumunda e¤itim
görmektir (ﬁahin, 2003:65). ÖSS. endeksli bu anlay›ﬂa ba¤l› olarak; ö¤renciler taraf›ndan baz› dersler co¤rafyadan daha önemli görülmekte; dolay›s› ile derse karﬂ› varolmas›n› bekledi¤imiz aﬂ›r› ilgi azalmaktad›r.
“‹çerik yüksek ö¤retime haz›rl›k özelli¤i taﬂ›r.” görüﬂüne ö¤retmenlerin büyük bir k›sm› kat›lmaktad›r. Verilen cevaplardan yola ç›karak program›n bu konuda
önemli bir eksi¤i oldu¤unu söylemek güçtür.
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Bu anket maddesine ö¤retmenlerin verdi¤i cevaplar aras›nda seminere kat›lma durumlar›na göre anlaml› fark görülmüﬂtür(Tablo 14).
Tablo14: ‹çeri¤in Yüksekö¤retime Haz›rl›k Olma Durumuna ‹liﬂkin Man
Witney U Testi Sonuçlar›
Gruplar

N

S›ra
Ortalamas›

S›ra
Toplam›

U

P

72,00

.044

Kat›lmayan

10

23,30

233,00

1 Kez Kat›lan

25

15.88

397.00

Seminere kat›lmayan ö¤retmenler aras›nda, yukar›daki görüﬂe “çok az kat›lan” ve “kat›lmayan” yoktur ve bunlar›n % 60’› mevcut program›n içeri¤inin yüksek
ö¤retime haz›rl›k özelli¤i taﬂ›d›¤›n› savunmaktad›rlar. Oysa seminere bir kez kat›lan
ö¤retmenlerin %28’i bu görüﬂe hiç kat›lmamaktad›r(Tablo 15).
Tablo 15: Ö¤retmenlerin Seminere Kat›lma Durumlar›na Göre ‹çeri¤in Yüksek Ö¤retime Haz›rl›k Olma Durumuna ‹liﬂkin Görüﬂler(%)
Tamamen
Kat›l›yorum

Büyük
Ölçüde
Kat›l›yorum

K›smen
Kat›l›yorum

Çok Az Kat›lm›yorum
Kat›l›yorum

Kat›lmayan

40

20

40

-

-

1 Kez Kat›lan

8

32

32

-

28

Anketteki aç›k uçlu sorulara verilen cevaplar da dikkate al›nd›¤›nda, yüksek
ö¤retim s›nav program› ile lise co¤rafya ö¤retim program› aras›nda bir uyumsuzluk
söz konusudur. Bu durum yeni programla ilgili önemli bir sorundur.
“‹çerik güncel konu baﬂl›klar›na sahiptir.” görüﬂüne ö¤retmenlerin verdi¤i
cevaplar “k›smen” de yo¤unlaﬂmaktad›r. Ancak bu görüﬂe “tamamen” ve “büyük ölçüde kat›lanlar›n” oran› ise % 43.6 gibi yüksek bir de¤erdir. Yaﬂan›lan yer ve çevre e¤itimi ile ilgili konulara yeni programda yeterince yer verilmesi önceki programlara göre bu program› daha güncel yapmaktad›r.
Ö¤retmenlerin bu anket maddesine verdikleri cevaplar aras›nda program› inceleme durumlar›na göre anlaml› fark görülmüﬂtür(Tablo 16).
Tablo 16: ‹çeri¤in Güncel Baﬂl›klar› ‹çerme Durumuna ‹liﬂkin Man Witney
U Testi Sonuçlar›
Gruplar

N

S›ra
Ortalamas›

S›ra
Toplam›

U

P

‹nceledim

21

14,33

301,00

110.000

.005

Ayr›nt›l› ‹.

14

23,50

329,00

Ayr›nt›l› inceledim diyen ö¤retmenlerin % 64.3’ü bu görüﬂe tamamen ve büyük ölçüde kat›l›rken, inceledim diyen ö¤retmenlerde bu oran % 23.8’dir (Tablo 17).
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Tablo 17: Ö¤retmenlerin Program› ‹nceleme Durumlar›na Göre ‹çeri¤in
Günceli¤ine ‹liﬂkin Görüﬂler(%)

Ayr›nt›l›

Tamamen
Kat›l›yorum

Büyük
Ölçüde
Kat›l›yorum

K›smen
Kat›l›yorum

Çok Az Kat›lm›yorum
Kat›l›yorum

28.6

35.7

35.7

-

-

-

23,8

61,9

9.5

4.8

‹nceledim
‹nceledim

Ö¤retmenlerin bu anket maddesine verdikleri cevaplar aras›nda ö¤retmenlerin görev süresine göre de anlaml› fark görülmüﬂtür(Tablo 18).
Tablo 18: ‹çeri¤in Güncel Bilgileri ‹çerme Durumuna ‹liﬂkin Man Witney U
Testi Sonuçlar›
Gruplar

N

S›ra
Ortalamas›

S›ra
Toplam›

U

P

Görev s. 10-15

15

Görev s. 20+

14

18.60

279.00

51.000

.011

11.14

156.00

10-15 y›l aras›nda çal›ﬂm›ﬂ ö¤retmenlerin % 64,3’ü “tamamen” ve “büyük ölçüde” bu görüﬂe kat›l›rken, 20 y›l üstü çal›ﬂm›ﬂ ö¤retmenlerde bu oran % 23,8dir
(Tablo 19).
Tablo 19: Ö¤retmenlerin K›demlerine Göre ‹çeri¤in Güncel Olma Durumuna ‹liﬂkin Görüﬂler(%)
Görev süresi

10-15 Y›l
20+y›l

Tamamen
Kat›l›yorum

Büyük
Ölçüde
Kat›l›yorum

K›smen
Kat›l›yorum

Çok Az Kat›lm›yorum
Kat›l›yorum

28.6

35.7

35.7

-

-

-

23.8

61.9

9.5

4.8

“Gereksiz konu tekrarlar›na yer verilmiﬂtir.” görüﬂüne çok az kat›lanlar›n ve
kat›lmayanlar›n oran› % 53.1 gibi yüksek bir de¤erdir. Sonuç olarak yeni programda
gereksiz konu tekrarlar› bir problem olarak ortaya ç›kmamaktad›r.
“Program›n içerik kapsam› çok geniﬂtir.” görüﬂüne ö¤retmenlerin % 43.2’si
“büyük ölçüde” ve “tamamen” kat›l›rken % 24.3’ü ise çok az kat›lmakta ve hiç kat›lmamaktad›r. Sonuç olarak içerik çok geniﬂtir. Aç›k uçlu sorulara ö¤retmenlerin verdi¤i cevaplar da bu görüﬂü desteklemektedir. Yeni lise I co¤rafya program›nda; genel
co¤rafya, Türkiye co¤rafyas›, yak›n çevre co¤rafyas›, Dünya co¤rafyas› ve çevre e¤itimi konular›na yer verilmiﬂtir. ‹ki ders saati bu içerik için yetersizdir.
“Konular›n s›ralan›ﬂ›nda yak›ndan uza¤a ilkesine dikkat edilmiﬂtir.” görüﬂüne ö¤retmenlerimizin % 57.2’si tamamen ve büyük ölçüde kat›lmaktad›r. Bu görüﬂe kat›lmayanlar›n oran› ise % 5.7 gibi çok düﬂük bir orand›r. Yeni programda genel
co¤rafya konular›ndan sonra, yak›n çevre ve Türkiye co¤rafyas› konular›na geçilme-

Millî E¤itim u Say› 175 u Yaz/2007

u
77

Lise 1. S›n›f Co¤rafya Ö¤retim Program›n›n Ö¤retmenlerce De¤erlendirilmesi u

si ilk bak›ﬂta yak›ndan uza¤a ilkesine dikkat edildi¤i düﬂüncesini bizde uyand›rabilir. Ancak iklim ve yerﬂekilleri özellikleri; “Do¤al Sistemler” ö¤renim alan›nda dünya genelinde verilmiﬂ daha sonra “Mekansal Sentez” ö¤renim alan›nda yak›n çevre
ve Türkiye’den örneklendirilmiﬂtir. Bu örnekten hareketle yeni programda “yak›ndan
uza¤a ilkesi” ile çeliﬂen durumlar›n oldu¤unu söyleyebiliriz. Her co¤rafi özeli¤in ö¤retilmesinde örneklerin öncelikli olarak yak›n çevreden ve Türkiye’den; daha sonra
Dünya genelinden seçilmesi programdaki bu sorunun çözümüne katk›da bulunabilir.
“‹çerik ö¤renci seviyelerine uygundur.” görüﬂüne ö¤retmenlerin % 54’ü kat›lmaktad›r. Kat›lmayanlar›n oran› ise % 5.4 gibi düﬂük bir de¤erdir.
“Programdaki konular, ilkö¤retimdeki co¤rafya konular› ile ba¤lant›l›d›r.”
görüﬂüne ö¤retmenlerimizin % 52.9’u tamamen ve büyük ölçüde kat›lmaktad›r. Çok
az kat›lanlar›n ve kat›lmayanlar›n oran› ise % 20.6’d›r.
Bu oranlar, ilkö¤retim sosyal bilgiler program›ndaki co¤rafya konular› ile lise
co¤rafya program›ndaki konular›n birbiri ile iliﬂkili oldu¤unu göstermektedir. Bu sonuca göre, ilkö¤retimi bitiren ö¤rencilerin içerik yönünden lise co¤rafya program›na
haz›r olmalar› gerekir. Ancak anketin bir önceki bölümünde, yeni co¤rafya ö¤retim
program›ndaki kazan›mlar›n ö¤rencilerin bilgi birikimine uygun olmad›¤› görüﬂünün
a¤›rl›kl› oldu¤unu belirtmiﬂtik. Bu duruma ba¤l› olarak, ilkö¤retimdeki ö¤rencilerimizin önemli bir k›sm›na co¤rafya konular›n›n kavrat›lamad›¤› sonucuna ulaﬂabiliriz.
“Programdaki konular, ilkö¤retimdeki co¤rafya konular› ile ba¤lant›l›d›rlar”
görüﬂüne genel lise ile meslek lisesi co¤rafya ö¤retmenlerinin verdi¤i cevaplar aras›nda anlaml› fark vard›r (Tablo 20).
Tablo 20: Programdaki Konular›n ‹lkö¤retimdeki Konular ‹le Ba¤lant›l› Olma Durumuna ‹liﬂkin Okul Türüne Göre Anova Sonuçlar›
Varyans

Kareler

Kayna¤›

Toplam›

sd

Ortalamas›

F

p

Fark›

12.915

3

4.305

3.439

,029

G-M

1,252

Gruplararas›

Kareler

Grupiçi

37.556

30

Toplam

50.471

33

Anlaml›l›k

Meslek lisesi ö¤retmenlerimizin % 90’n› “tamamen” ve “büyük ölçüde” bu görüﬂe kat›l›rken, genel lise ö¤retmenlerimizin ancak % 30’nun bu görüﬂe büyük ölçüde kat›ld›¤› görülmektedir. Genel lise ö¤retmenleri aras›nda bu görüﬂe tamamen kat›lan yoktur. Bu lise ö¤retmenlerinin görüﬂlerinin daha çok “k›smen” kat›lma derecesinde yo¤unlaﬂt›¤› görülmektedir(Tablo 21).
Tablo 21: Ö¤retmenlerin Görev Yapt›klar› Okul Türüne Göre Programdaki
Konular ‹le ‹lkö¤retimdeki Konular›n Ba¤lant›l› Olma Durumlar›na ‹liﬂkin Görüﬂler(%)
Tamamen
Kat›l›yorum
Meslek Lisesi
Genel Lise

u
78

Büyük
Ölçüde
Kat›l›yorum

K›smen
Kat›l›yorum

Çok Az Kat›lm›yorum
Kat›l›yorum

30

60

10

-

-

-

30-

40

10

20
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Anadolu, genel lise ve süper lise co¤rafya ö¤retmenlerinin görüﬂlerine göre, ilkö¤retim ile lise co¤rafya ö¤retim program› aras›nda “k›smen” kat›lma derecesinde
yo¤unlaﬂan bir iliﬂkinin kurulmuﬂ olmas› normaldir. Meslek lisesi ö¤retmenlerinin
ankete verdikleri cevaplarda, içerik yönünden ba¤lant›n›n çok iyi oldu¤u görüﬂünde
yo¤unlaﬂmas›n›n izah› güçtür. Çünkü ilkö¤retim II. kademede co¤rafya konular› sosyal bilgiler ad› alt›nda ayr› bir disiplin alt›nda okutulmaktad›r. Program yönünden ilkö¤retim ile lise aras›nda ba¤lant›n›n kurulmamas›nda bu faktör büyük ölçüde etkilidir. Almanya’daki co¤rafya ö¤retim programlar› incelendi¤inde, ilkö¤retim II. kademede de co¤rafya dersi “erdkunde”(dünya bilgisi) ad› alt›nda ayr› bir derstir. Tarih
dersi de ayn› ﬂekildedir.
Ö¤retmenlerin bu maddeye verdikleri cevaplar aras›nda program› inceleme
durumlar›na göre de anlaml› fark vard›r (Tablo 22).
Tablo 22: Programdaki Konular›n ‹lkö¤retimdeki Co¤rafya Konular› ‹le
Ba¤lant›l› Olma Durumuna ‹liﬂkin Man Witney U Testi Sonuçlar›
Gruplar

N

S›ra
Ortalamas›

S›ra
Toplam›

U

P

62.000

.037

‹nceledim

17

12.65

215.00

Ayr›nt›l›

13

19,23

250,00

‹nceledim

Program› ayr›nt›l› inceledim diyen ö¤retmenlerin % 69.3’ü bu görüﬂe tamamen ve büyük ölçüde kat›l›rken, inceledim diyenlerde bu oran % 35.3’dür(Tablo 23).
Tablo 23: Ö¤retmenlerin Program› ‹nceleme Durumlar›na Göre Programda ki Konular›n ‹lkö¤retimdeki Co¤rafya Konular› ‹le Ba¤lant›l› Olma Durumuna
‹liﬂkin (%)

‹nceledim

Tamamen
Kat›l›yorum

Büyük
Ölçüde
Kat›l›yorum

K›smen
Kat›l›yorum

Çok Az Kat›lm›yorum
Kat›l›yorum

11,8

23,5

29,4

17,6

17,6

30,8

38,5

23,1

7,7

0

Ayr››nt›l›
‹nceledim

“Program günlük hayatta iﬂe yarayacak bilgileri içerir.” görüﬂüne ö¤retmenlerimizin % 56.4’ü tamamen ve büyük ölçüde kat›lmaktad›r.
Bu madde, anketin davran›ﬂlar boyutundaki “kazan›mlar ve co¤rafi beceriler
hayatta kullan›labilir.” görüﬂü ile benzer oldu¤u için, bir önceki bölümdeki de¤erlendirmeler bu görüﬂ için de geçerlidir.
“‹çerik, kazan›mlar› ve co¤rafi becerileri gerçekleﬂtirebilecek özelliktedir.”
görüﬂüne ö¤retmenlerimizin % 52.6’si tamamen ve büyük ölçüde kat›lmaktad›r. Kat›lmayanlar›n oran› ise % 2.6 gibi düﬂük bir de¤erdir. Bu oran, içerik ile kazan›mlar›n
birbirleri ile ba¤lant›l› oldu¤unu göstermektedir. Programdaki esas problem, kazan›mlar›n ve içeri¤in çok genel verilmiﬂ olmas›d›r.
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Yukar›daki anket maddesine ö¤retmenlerin verdikleri cevaplar aras›nda program› inceleme durumlar›na göre anlaml› fark mevcuttur(Tablo 24).
Tablo 24: ‹çeri¤in Kazan›mlar› ve Co¤rafi Becerileri Gerçekleﬂtirebilme Durumuna ‹liﬂkin Man Witney U Testi Sonuçlar›
Gruplar

N

S›ra
Ortalamas›

S›ra
Toplam›

U

P

73.500

.008

‹nceledim

21

14,50

304,50

Ayr›nt›l›

14

23,25

325,50

‹nceledim

Ayr›nt›l› inceledim diyen co¤rafya ö¤retmenlerinin % 78.5’i bu görüﬂe tamamen ve büyük ölçüde kat›l›rken, inceledim diyen co¤rafya ö¤retmenlerinde bu oran
% 33.3’dür(Tablo 25).
Tablo 25: Ö¤retmenlerin Program› ‹nceleme Durumlar›na Göre ‹çeri¤in Ka zan›mlar› Gerçekleﬂtirebilme Durumuna ‹liﬂkin Görüﬂler(%)

Ayr›nt›l›

Tamamen
Kat›l›yorum

Büyük
Ölçüde
Kat›l›yorum

K›smen
Kat›l›yorum

Çok Az
Kat›lm›yorum
Kat›l›yorum

21,4

57,1

14,3

7,1

-

-

33,3

57,1

4,8

4,8

‹nceledim
‹nceledim

“Programdaki konu baﬂl›klar› ile ilgili güncel ve yeterli bilgi bulmakta zor lan›yorum.” görüﬂüne çok az kat›lan ve kat›lmayan ö¤retmenlerimizin oran› %
47.4’dür. Bu görüﬂe tamamen ve büyük ölçüde kat›lanlar›n oran› ise % 32.6’d›r. Her
ne kadar ö¤retmenlerimizin büyük bir k›sm› konular ile ilgili güncel ve yeterli bilgi
bulmay› problem olarak görmese de bu durumu problem olarak görenlerin oran› da
düﬂük de¤ildir.
Bu anket maddesine ö¤retmenlerin program› inceleme durumuna göre anlaml› fark vard›r (Tablo 26).
Tablo 26: Güncel Bilgi Bulma Durumuna ‹liﬂkin Man Witney U Testi So nuçlar›
Gruplar

N

S›ra
Ortalamas›

S›ra
Toplam›

U

P

63.500

.004

‹nceledim

21

21,98

461,50

Ayr›nt›l›

14

12,04

168,50

‹nceledim

Program› ayr›nt›l› inceledim diyen co¤rafya ö¤retmenlerinin % 57.1’i bu görüﬂe kat›lmazken inceledim diyen ö¤retmenlerde bu oran % 4.8’dir(Tablo 27).
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Tablo 27: Ö¤retmenlerin Program› ‹nceleme Durumlar›na Göre Konular ile
‹lgili Güncel Bilgiler Bulma Durumlar›na ‹liﬂkin Görüﬂler (%)

Ayr›nt›l›

Tamamen
Kat›l›yorum

Büyük
Ölçüde
Kat›l›yorum

K›smen
Kat›l›yorum

Çok Az
Kat›lm›yorum
Kat›l›yorum

-

21,4

7.1

14,3

57,1

28,6

14,3

19

33,3

4,8

‹nceledim
‹nceledim

“Programdaki konu baﬂl›klar› ile ilgili güncel ve yeterli bilgi bulmakta zorlan›yorum.” ifadesine ö¤retmenlerin verdi¤i cevaplar aras›nda k›dem durumlar›na göre de anlaml› fark vard›r (Tablo 28).
Tablo 28: Konu Baﬂl›klar› ‹le ‹lgili Güncel Bilgileri Bulma Durumlar›na ‹liﬂ kin Man Witney U Testi Sonuçlar›
Gruplar

N

S›ra
Ortalamas›

S›ra
Toplam›

U

P

Görev s. 0-15

15

11.60

174.00

54.00

.040

Görev s. 20+

13

17.85

232.00

20 y›l ve üzeri çal›ﬂm›ﬂ ö¤retmenlerin bu görüﬂe kat›lma oran› % 46,2 iken 1015 y›l çal›ﬂm›ﬂ ö¤retmenlerde bu oran % 13,4’dür(Tablo 29). Genelde bilgisayardan-internetten yararlanma yaﬂ ilerledikçe azald›¤› için, 20 y›l üstü çal›ﬂm›ﬂ ö¤retmenlerin
di¤er gruba göre güncel bilgi bulmakta zorlanmas› teknolojik geliﬂmelere yatk›nl›kyak›n ilgi ile aç›klanabilir.
Tablo 29: Ö¤retmenlerin K›demine Göre Güncel Bilgileri Bulma Durumlar›na ‹liﬂkin Görüﬂler(%)
Görev Süresi

Tamamen
Kat›l›yorum

Büyük
Ölçüde
Kat›l›yorum

K›smen
Kat›l›yorum

Çok Az
Kat›l›yorum
Kat›l›yorum

10-15 Y›l

6,7

6,7

26,7

26,7

33,3

20+y›l

30,8

15,4

30,8

7,7

15,4

Anket sonuçlar›na göre, programda Türkiye co¤rafyas›, Dünya co¤rafyas›, yak›n çevre ve çevre sorunlar› ile ilgili konulara yeterince yer verilmiﬂtir(Tablo13;madde 19,20,21,22). Yeni program›n eski programdan üstün oldu¤u yönlerden birisi de
yak›n çevre ve çevre sorunlar› ile ilgili konulara yeterince yer verilmesidir. Yak›n çevre konular›, ö¤rencinin bildi¤i çevresi oldu¤u için bu konular›n iﬂlenmesi ö¤rencinin
derse olan ilgisini art›rmaktad›r. Çevre sorunlar› ve e¤itimi, artan sanayileﬂme ile birlikte 20. yy.’›n II. yar›s›ndan itibaren co¤rafya disiplini içinde popüler bir konu olmuﬂtur.
Programda bu tür konulara yer verilmesi ö¤retmenler aras›nda hoﬂ karﬂ›lansa
da içeri¤in yo¤un olmas›n›n eleﬂtirildi¤i de bir geçektir.Dolay›s› ile bu konularda tercih yap›lmal› baz›lar› üst s›n›flara eklenmelidir.
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PROGRAMIN Ö⁄RET‹M SÜREÇLER‹ BOYUTUNUN DE⁄ERLEND‹R‹LMES‹
Anketin ö¤retim süreçleri boyutunda, program›n de¤erlendirilmesi ile ilgili 10
görüﬂ bulunmaktad›r. Bu görüﬂlerin de¤erlendirilmesi aﬂa¤›da verilmiﬂtir.
“Programda konular›n ö¤retimi ile ilgili okul-s›n›f içi etkinlikleri yeterli dir.” Görüﬂüne çok az kat›lan ve kat›lmayan ö¤retmenlerimizin oran› % 43.2’dir. Tamamen ve büyük ölçüde kat›lanlar›n oran› ise % 29.7’dir(Tablo 30).

K›smen
kat›l›yoruum

Çok Az
Kat›l›yoruum

Kat›lm›yorum

%

%

%

%

%

10,8

18,9

27

24,3

18,9

5,4

13,5

10,8

37,8

32,4

2,7

13,5

24,3

35,1

24,3

21,6

18,9

37,8

13,5

8,1

5,3

2,6

15,8

18,4

57,9

21,1

5,3

15,8

21,1

36,8
2,6

Tamamen
Kat›l›yorum

IV. BÖLÜM: Ö¤retim Süreçleri ‹le ‹lgili Görüﬂler

Büyük Ölç.
Kat›l›yoruum

Tablo 30: Program›n Ö¤retim Süreçleri Boyutuna ‹liﬂkin %

23-Programda konular›n ö¤retimi ile ilgili okul-s›n›f içi
etkinlikler yeterlidir.
24-Programda konular›n ö¤retimi ile ilgili okul d›ﬂ›
etkinlikler yeterlidir.
25-Programda okul d›ﬂ› ve okul içi etkinliklerin nas›l
uygulanaca¤› ile ilgili bilgiler yeterlidir.
26-Programda okul-s›n›f içi etkinli¤i olarak verilen ö¤retim
yöntemleri hakk›nda yeterli bilgi ve prati¤e sahibim.
27-Haftal›k ders saati ö¤retim etkinliklerini uygulamak
için yeterlidir.
28-S›n›f-okul içi etkinlikleri için araç-gereçler (televizyon,
topografya haritas› vb.) okulda bulunmaktad›r.
29-Programdaki ö¤retim etkinlikleri ile ilgili örnek
çal›ﬂmalara yer veren k›lavuz kitaba ihtiyaç vard›r.

81,6

10,5

2,6

2,6

30-Etkinlikler ile ilgili seminerlere ihtiyaç vard›r.

79,5

20,5

-

-

-

31-Programdaki okul d›ﬂ› etkinlikleri uyguluyorum.

5,4

5,4

10,8

24,3

54,1

32-Programdaki okul içi etkinlikleri uyguluyorum

27

16,2

27

16,2

13,5

Bu de¤erler, programdaki okul-s›n›f içi etkinliklerin yetersiz oldu¤unu göstermektedir. Ancak program incelendi¤inde okul-s›n›f içi etkinliklerinin önceki
programlara göre oldukça iyi durumda oldu¤u görülmektedir. Hem bu durum
hem de “etkinlikleri yapacak zaman s›k›nt›s› var” diyen ö¤retmenlerin etkinlik
örneklerini yetersiz bulmas›n›n izah› zordur. Ö¤retmenlerimizin programdaki etkinlikleri yetersiz görmesi, etkinlik çeﬂitlerinin az olmas›ndan ziyade bu etkinliklerin nas›l uygulanaca¤› ile ilgili bilgilerin programda yetersiz olmas›ndan kaynaklanabilir.
Yeni program ile ilgili seminere kat›lan ö¤retmenler ile kat›lmayan ö¤retmenlerin bu anket maddesine verdi¤i cevaplar aras›nda anlaml› fark vard›r(Tablo 31).
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Tablo 31: Okul ‹çi Etkinliklerin Yeterli Olma Durumuna ‹liﬂkin Man Witney U Testi Sonuçlar›
Gruplar

N

S›ra
Ortalamas›

S›ra
Toplam›

U

P

60.000

.015

Kat›lmayan

10

24.50

245.00

1 Kez Kat›lan

25

15.40

385.00

Yeni program ile ilgili seminere kat›lmayan ö¤retmenlerin % 60’› yukar›da belirtti¤imiz görüﬂe tamamen ve büyük ölçüde kat›lmaktad›r. Seminere bir kez kat›lan
ö¤retmenler de ise bu oran % 20’dir(Tablo 32). Sonuç olarak seminere kat›lan co¤rafya ö¤retmenleri okul-s›n›f içi etkinlikleri yeterli bulmamaktad›r.
Tablo 32: Ö¤retmenlerin Seminere Kat›lma Durumuna Göre Programdaki
Okul ‹çi Etkinlikleri Yeterli Bulma Durumlar›na ‹liﬂkin Görüﬂler (%)
Tamamen K.
(%)

Büyük
Ölç.K.(%)

K›smen K. Çok Az K.
(%)
(%)

Kat›lm›yorum
(%)

Kat›lmayan

10

50

30

10

-

1 Kez Kat›lan

12

8

24

28

28

“Programda konular›n ö¤retimi ile ilgili okul d›ﬂ› etkinlikler yeterlidir.” görüﬂüne ö¤retmenlerimizin büyük bir k›sm› kat›lmamaktad›r(Tablo 30). Co¤rafya yöntem ve anlat›m bak›m›ndan özelli¤i olan ve gözlemlere dayanan bir bilim dal›d›r.
Gözlem yerinde yap›lan araﬂt›rmalar ile olur (‹zb›rak, 1976: 32). Bu ﬂekilde elde edilen bilgiler ise kal›c› olur. Ardel, 1960’l› y›llarda okullar›m›zdaki co¤rafya ö¤retimini
çok kitabî ve edebî olarak nitelendirmiﬂtir. Gözlem yönteminin a¤›rl›kl› oldu¤u e¤itim amaçl› gezilerin uygulanmad›¤› üzerinde durmuﬂtur (Ardel, 1966: 366). Liselerimizde, co¤rafya ö¤retiminin durumu günümüzde de Ardel’in belirtti¤inden farks›z
de¤ildir. Nitekim ö¤retmenlerimiz de okul d›ﬂ› etkinliklerin önerilmesini takdir etmekte ancak mevcut ﬂartlarda okul d›ﬂ› etkinlikleri uygulaman›n; s›n›f say›s›, ö¤renci mevcudu, maliyet, okul idaresinin tutumu ve resmî prosedürler nedeni ile oldukça
güç oldu¤unu ifade etmektedirler.
Seminere bir kez kat›lan co¤rafya ö¤retmenleri ile kat›lmayan co¤rafya ö¤retmenlerinin “konular›n ö¤retimi ile ilgili okul d›ﬂ› etkinlikler yeterlidir.”maddesine
verdikleri cevaplar aras›nda anlaml› fark vard›r(Tablo 33).
Tablo 33: Okul D›ﬂ› Etkinliklerin Yeterli Olma Durumuna ‹liﬂkin Man Witney U Testi Sonuçlar›
Gruplar

N

S›ra
Ortalamas›

S›ra
Toplam›

U

P

51.500

.005

Kat›lmayan

10

18.90

189.00

1 Kez Kat›lan

25

17.64

441.00

Seminere kat›lmayan ö¤retmenler aras›nda yukar›daki görüﬂe tamamen ve
büyük ölçüde kat›lanlar›n oran› % 50 iken seminere kat›lan ö¤retmenler aras›nda bu
oran % 8 gibi çok düﬂük bir de¤erdir(Tablo 34). Sonuç olarak seminere kat›lan ö¤retmenler programdaki okul d›ﬂ› etkinlikleri yeterli bulmamaktad›r.
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Tablo 34: Ö¤retmenlerin Seminere Kat›lma Durumuna Göre Okul D›ﬂ› Et kinliklerin Yeterli Olma Durumuna ‹liﬂkin Görüﬂler(%)
Tamamen K.
(%)

Büyük
Ölç.K.(%)

K›smen K. Çok Az K.
(%)
(%)

Kat›lm›yorum
(%)

Kat›lmayan

10

40

20

20

10

1 kez kat›lan

4

4

8

44

40

Program› inceleme durumuna göre de ö¤retmenlerin bu maddeye verdikleri
cevaplar aras›nda anlaml› fark vard›r (Tablo 35).
Tablo 35: Okul D›ﬂ› Etkinliklerin Yeterli Olma Durumuna ‹liﬂkin Man Witney U Testi Sonuçlar›
Gruplar

N

S›ra
Ortalamas›

S›ra
Toplam›

U

P

84.000

.037

‹nceledim

20

14,70

294,00

Ayr›nt›l›

14

21,50

301,00

‹nceledim

Hem program› inceledim diyen ö¤retmenlerin hem de ayr›nt›l› inceledim diyen co¤rafya ö¤retmenlerinin büyük bir k›sm›n›n yukar›daki görüﬂe kat›lmad›klar›
görülür. Ancak bu kat›lmaman›n derecesi program› inceledim diyen ö¤retmenlerde
daha belirgindir(Tablo 36).
Tablo 36: Ö¤retmenlerin Program› ‹nceleme Durumuna Göre Okul D›ﬂ› Etkinliklerin Yeterli Olma Durumuna ‹liﬂkin Görüﬂler(%)
Tamamen K.
(%)

Büyük
Ölç.K.(%)

K›smen K. Çok Az K.
(%)
(%)

Kat›lm›yorum
(%)

A. ‹nceledim

-

28,6

14,3

35,7

21,4

‹nceledim

-

5

5

45

45

“Programda okul d›ﬂ› ve okul içi etkinliklerin nas›l uygulanaca¤› ile ilgi li bilgiler yeterlidir.” görüﬂüne çok az kat›lanlar›n ve kat›lmayanlar›n oran› % 59. 4
gibi yüksek bir de¤erdir. Verilen cevaplara dayanarak bu konuda ö¤retmenlerin deste¤e ihtiyaç duyduklar›n› söyleyebiliriz.
Yukar›daki görüﬂe, program› ayr›nt›l› inceledim diyen ö¤retmenler ile inceledim diyen ö¤retmenlerin verdi¤i cevaplar aras›nda anlaml› fark vard›r(Tablo 37).
Tablo 37: Etkinlikler ‹le ‹lgili Bilgilerin Programda Bulunma Durumuna
‹liﬂkin Man Witney U Testi Sonuçlar›
Gruplar

N

S›ra
Ortalamas›

S›ra
Toplam›

U

P

‹nceledim

20

14,20

284,00

74.000

.016

Ayr›nt›l›

14

22,21

311,00

‹nceledim

Program› ayr›nt›l› inceledim diyen co¤rafya ö¤retmenlerinin bu görüﬂe kat›lma derecesi “k›smen” likertinde yo¤unlaﬂ›rken, inceledim diyen co¤rafya ö¤ret-
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menlerinin görüﬂlerinin ise belirgin bir ﬂekilde “kat›lm›yorum” likertinde yo¤unlaﬂt›¤› görülür(Tablo 38).
Tablo 38: Ö¤retmenlerin Program› ‹nceleme Durumuna Göre Etkinliklerle
‹lgili Bilgilerin Programda Bulunma Durumuna ‹liﬂkin Görüﬂler(%)
Tamamen K.
(%)

Büyük
Ölç.K.(%)

K›smen K. Çok Az K.
(%)
(%)

Kat›lm›yorum
(%)

A. ‹nceledim

-

21,4

35,7

35,7

7,1

‹nceledim

-

10

10

40

40

“Programda okul-s›n›f içi etkinli¤i olarak verilen ö¤retim yöntemleri hak k›nda yeterli bilgi ve prati¤e sahibim.” Görüﬂüne tamamen ve büyük ölçüde kat›lan
ö¤retmenlerimizin oran› % 39.5’dir. K›smen ve çok az kat›lanlar›n oran› ise %
51.3’dür. Bu görüﬂe kat›lmayanlar›n oran› ise % 8.1’dir. Lambert ve Balderstone, ö¤retim aktivitelerinin ve ö¤retim stratejilerinin nas›l düzenlenece¤inin ve kullan›laca¤›n›n bilinmesini ö¤retmenlerin uzmanl›k alanlar› aras›nda görmektedir (Lambert ve
Balderstone, 2000:233). Buradan da anlaﬂ›laca¤› üzere co¤rafya ö¤retmenlerinin yeni
ö¤retim yöntemleri ile ilgili düzenli e¤itimlere tabî olmas› olumlu sonuçlar do¤urabilir.
“Haftal›k ders saati ö¤retim etkinliklerini uygulamak için yeterlidir.” görüﬂüne çok az kat›lanlar›n ve kat›lmayanlar›n oran› % 76.3’dür. Ö¤retim etkinlikleri için
zaman›n yetmemesi programla ilgili temel sorunlardan biridir. 17.11.2006 tarihinde
Samsun ilinde 36 co¤rafya ö¤retmenine yap›lan seminerde görüﬂ birli¤ine var›lan
noktalardan biri de budur. Bu duruma yol açan faktörler; 1- ‹çeri¤in çok geniﬂ olmas›d›r. 2- S›n›f mevcutlar›n›n kalabal›k olmas›d›r. S›n›flar›n ö¤renci say›lar› fazla olunca, ö¤renci merkezli etkinlikleri uygulamak zorlaﬂmaktad›r. Modern ö¤retim yöntemlerinin uygulanabilmesi için en fazla ö¤renci say›s›n›n kaç olmas› gerekti¤i sorusunun
cevab›; mümkün oldu¤u kadar azd›r (Küçükahmet, 2000:70). Ayr›ca anketteki aç›k
uçlu sorulara verilen cevaplar; baz› ö¤retmenlerimizin, hangi konuya ne kadar zaman
ay›raca¤›n› belirlemekte de zorland›¤›n› göstermektedir.
Çal›ﬂt›klar› okul türüne göre ö¤retmenlerin bu anket maddesine verdikleri cevaplar aras›nda anlaml› fark vard›r. Bu fark, genel lise ile meslek ve Anadolu lisesi ö¤retmenleri aras›ndad›r (Tablo 39 ).
Tablo 39: Haftal›k Ders Saatinin Yeterli Olma Durumuna ‹liﬂkin Okul Türüne Göre Anova Sonuçlar›
Varyans

Kareler

Kayna¤›

Toplam›

Kareler

Anlaml›l›k

sd

Ortalamas›

F

p

Fark›

3,341

,031

G-A, G-M

Gruplararas›

11,002

3

3,667

Grupiçi

37,314

34

1,097

Toplam

48,316

37

Genel lise ö¤retmenlerinin % 71.4’ü, Anadolu lisesi ö¤retmenlerinin % 44.4’ü
ve meslek lisesi ö¤retmenlerinin ise % 30’u bu görüﬂe kat›lmamakta; baﬂka bir ifade
ile haftal›k ders saatinin etkinlikleri uygulamak için yeterli olmad›¤›n› düﬂünmektedir(Tablo 40). Gerçekten de programdaki ö¤retim süreçleri ile ilgili etkinlikler için haf-
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tal›k 2 ders saati yeterli de¤ildir. Özellikle genel liselerde ve anadolu liselerinde ö¤rencilerin birinci hedeflerinin ÖSS olmas› ve dolay›s›yla da ÖSS’ye yönelik çal›ﬂmalar›n ön planda tutulmas› bu liselerde zaman s›k›nt›s›n› daha belirgin hâle getirmektedir. Buna karﬂ›l›k as›l amac› meslek sahibi olan bireyler yetiﬂtirmek olan meslek liselerinde ÖSS’nin ikinci planda olmas› meslek lisesinde görev yapan ö¤retmenlerin
haftal›k ders saatini k›smen de olsa yeterli görmelerini sa¤lamaktad›r.
Tablo 40: Ö¤retmenlerin Görev Yapt›klar› Okul Türüne Göre Haftal›k Ders
Saatinin Yeterli Olma Durumuna ‹liﬂkin Görüﬂler (%)
Tamamen
Kat›l›yorum

Büyük
Ölçüde
Kat›l›yorum

K›smen
Kat›l›yorum

Çok Az Kat›lm›yorum
Kat›l›yorum

Genel L.

-

-

7,1

21,4

71,4

Meslek L.

-

10

40

20

30

22,2

11,1

11,1

22,2

44,4

Anadolu L.

“S›n›f-okul içi okul etkinlikleri için araç-gereçler okulda bulunmaktad›r.”
görüﬂüne çok az kat›lanlar›n ve kat›lmayanlar›n oran› %57.9’dur. Okullar›m›zda,
araç-gereç eksikli¤i program›n uygulanmas› ile ilgili önemli bir eksikliktir. Bu durum,
co¤rafya ö¤retimi ile ilgili pek çok çal›ﬂmada dile getirilmiﬂtir. ﬁahin’e göre, liselerimizde co¤rafya ö¤retiminde temel haritalar d›ﬂ›nda özel haritalar (Türkiye’nin bitki
örtüsü haritas› vb.), tepegöz, slayt makinesi, bilgisayar gibi araçlar hemen hemen hiç
kullan›lmamaktad›r. Bu duruma gerekçe olarak, ö¤retmenler bu araçlar›n okullarda
çok az bulunmas›n› veya hiç bulunmamas›n› göstermektedir(ﬁahin, 2003: 64). Programdan bu durumla ilgili örnekler verecek olursak, ö¤rencinin yaﬂad›¤› yere ait
1/100000 ve 1/250000 ölçekli topo¤rafya haritalar›n›n derste kullan›lmas› istenmektedir. Yukar›da belirtilen ölçekteki haritalar okullarda yoktur. Ö¤retmenlerimiz bunlar› temin edemezler mi? Güç de olsa Köy Hizmetlerinden ve üniversitelerin co¤rafya bölümlerinden temin edebilirler. Ancak bir topo¤rafya haritas›n›n fotokopisini
okullara göndermek devletin e¤itimle ilgili kurumu için çok basittir. Harita örne¤inde oldu¤u gibi, CD, foto¤raf, pusula vb. program›n uygulanmas› için gerekli olan
araçlar›, devlet okullara göndermiﬂ olsa program›n uygulanabilirli¤i daha kolay olabilir. Bu sorunun çözümü için, Do¤anay’›n belirtti¤i gibi, co¤rafya ile ilgili çeﬂitli araç
ve gereçlerin konulup, korunmas› ve hatta ders yap›lmas› için, her orta dereceli okulumuzda birer co¤rafya odas› bulunmal›d›r( Do¤anay, 1991: 211 ).
Ö¤retmenlerimizin baz›lar›n›n, aç›k uçlu sorulara verdikleri cevaplar, programdaki konular ile ilgili foto¤raflar›, ﬂekilleri, animasyonlar› ve güncel co¤rafi bilgileri
içeren bir internet sitesinin bulunmas› gerekti¤i görüﬂündedir. Co¤rafya dersi ile ilgili
yukar›da belirtti¤imiz araç-gereçler farkl› sitelerden ve arama motorlar›ndan da bulunabilir. Ancak konu konu bu materyalleri bulmak çok vakit al›r. Ayr›ca bu iﬂi ö¤retmenlerimizin yapabilmesi için bilgisayar kullanmaya da yatk›n olmalar› gerekir. Co¤rafya ö¤retmenlerimizin, programdaki etkinlikler ile ilgili çal›ﬂma yapraklar› haz›rlamas› ve ö¤rencilere da¤›tmas› gereklidir. Bu faaliyet de okullardaki k›rtasiye ve fotokopi masraflar›n› art›rmaktad›r. Pek çok idarecinin bu duruma s›cak bakmad›¤›, ö¤retmenlerin anketin aç›k uçlu sorular›na verdikleri cevaplardan ortaya ç›kmaktad›r.
“Programdaki ö¤retim etkinlikleri ile ilgili örnek çal›ﬂmalara yer veren k› lavuz kitaba ihtiyaç vard›r.” görüﬂüne ö¤retmenlerimizin % 81.6’s› kat›lmaktad›r. Bu
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anket uyguland›ktan sonra yeni co¤rafya ders kitab›n›n haz›rlanmas›, programla ilgili bu problem durumunu k›smen de olsa çözülmesine yol açm›ﬂt›r.
“Etkinlik ile ilgili seminerlere ihtiyaç vard›r.” Görüﬂüne ö¤retmenlerimizin,
% 79.5’i tamamen kat›lmaktad›r. Bu program, ö¤retmenlerimizin al›ﬂ›k olduklar›
programlardan farkl› olarak, ö¤retim etkinliklerine ve ö¤renci baﬂar›s›n›n de¤erlendirilmesi ile ilgili çal›ﬂmalara önemli ölçüde yer vermektedir. Bu etkinliklerin ö¤retmenlerimiz taraf›ndan anlaﬂ›lmas› için, mutlaka seminerlere ihtiyaç vard›r.
Yeni co¤rafya ö¤retim program›n›n pilot uygulama yap›lmadan uygulanmas› ve daha önceki co¤rafya ö¤retim programlar›m›za göre çok farkl› özellikler göstermesi nedeni ile program uygulay›c›lar›n›n bu konuda bilinçlendirilmesi çok önemlidir. co¤rafya ö¤retmenlerinin yetiﬂtirilmesi, program geliﬂtirmenin bir parças›d›r.
Baﬂka bir deyiﬂle ayn› madalyonun iki yüzü gibidir. Ö¤retmenlerin, ö¤rencilerine
uygun dersi planlamalar› ve geliﬂtirebilmeleri için geniﬂ bir mesleki yetenek ve beceri dizisine sahip olmalar› gereklidir (Rawling, 1996:111). Bu ba¤lamda yap›lacak
hizmetiçi seminerler ka¤›t üzerinde haz›rlanm›ﬂ ideal programlar›n uygulamada da
baﬂar›l› olmas›na yard›mc› olur. Ancak ö¤retmenlerimizin %43.8’i yap›lan bu seminerleri k›smen faydal› bulmaktad›r. Faydal› bulmayanlar›n ve çok az faydal› bulanlar›n oran› ise % 50’dir(Tablo 41). Sonuç olarak yap›lan seminerlerin gerçek manada
amac›na ulaﬂmad›¤›n› söyleyebiliriz. Ancak 17.11.2006 tarihinde Samsun ilinde 20
co¤rafya ö¤retmenine verilen seminer örne¤inde oldu¤u gibi, yap›lan bu seminerlerin baz› faydalar› da olmuﬂtur. Samsun ilinde yap›lan bu seminer, formatör ö¤retmenler taraf›ndan verilen genel bir seminer olmakla birlikte; co¤rafya ö¤retmenlerinin etkinlikler ile ilgili materyal al›ﬂveriﬂinde bulunduklar› faydal› bir seminer olmuﬂtur. Örne¤in farkl› internet sitelerinden toplad›klar› foto¤raflar›, ﬂekilleri vb.’lerini bir CD’de toplay›p meslektaﬂlar› ile paylaﬂma f›rsat›n› ö¤retmenlerimiz bulabilmiﬂtir. Ancak ö¤retim yöntemleri ve ö¤renci baﬂar›s›n›n de¤erlendirilmesi ile ilgili
özel ö¤retim konular›nda üniversitelerin ilgili bölümlerindeki uzmanlar›n görüﬂlerine baﬂvurulmal›d›r.
Tablo 41: Ö¤retmenlerin Seminerlerle ‹lgili Görüﬂlerine ‹liﬂkin Frekans ve %
f

%

Faydal› olmad›

7

21,9

Çok az

9

28,1

K›smen faydal›

14

43,8

Çok faydal›

2

6,3

“Programdaki okul d›ﬂ› etkinlikleri uyguluyorum.” görüﬂüne çok az kat›lanlar›n ve kat›lmayanlar›n oran› % 78.4’dür. Araﬂt›rma gezileri, genel co¤rafya bilgilerinin yak›n çevrede görülmesi aç›s›ndan önemlidir. Ö¤renci derslerde dinledi¤i
ﬂeyleri, arazide görünce bilgileri daha kal›c› olur. Bu etkinlikler okul ortam›n›n tek
düzeli¤inden ö¤rencileri kurtard›¤› için zevklidir. Programda olmas›na ve yukar›da
belirtti¤imiz önemine ra¤men bu gezilerin yap›lamamas›n›n pek çok nedeni vard›r.
Co¤rafya ö¤retmenlerinin aç›k uçlu sorulara verdikleri cevaplara göre nedenler ﬂunlard›r;

Millî E¤itim u Say› 175 u Yaz/2007

u
87

Lise 1. S›n›f Co¤rafya Ö¤retim Program›n›n Ö¤retmenlerce De¤erlendirilmesi u

1- Okul ve ö¤rencilerin maddi imkâns›zl›klar›,
2- ‹zin alma ile ilgili problemler,
3- Okullarda çift ö¤renim yap›lmas› nedeni ile ö¤retmenlerin ö¤leden sonra da
dolu olmalar› ve arazi gezileri için vakitlerinin olmamas›.
Bu anket maddesine ö¤retmenlerimizin verdi¤i cevaplar aras›nda okul türüne göre anlaml› fark vard›r. Bu fark genel lise ile Anadolu lisesi ve Anadolu lisesi ile
meslek lisesi ö¤retmenleri aras›ndad›r (Tablo 42).
Tablo 42: Okul D›ﬂ› Etkinliklerin Uygulanmas›na ‹liﬂkin Okul Türüne Gö re Anova Sonuçlar›
Varyans

Kareler

Kayna¤›

Toplam›

sd

Ortalamas›

F

p

12,302

3

4,101

3,685

,022

1,113

Gruplararas›

Kareler

Grupiçi

37,725

33

Toplam

49.027

36

Anlaml›l›k
Fark›
G-A, A-M

Anadolu lisesi ö¤retmenlerinin % 33.3’ü bu görüﬂe “tamamen ve büyük ölçüde” kat›l›rken, genel lise ve meslek lisesi ö¤retmenleri aras›nda bu görüﬂe kat›lan yoktur (Tablo 43). Anadolu lisesi ö¤retmenleri ile genel ve meslek lisesi ö¤retmenleri aras›nda okul d›ﬂ› etkinlikleri uygulamak aç›s›ndan görülen fark, Anadolu liselerinin
e¤itim-ö¤retim yönünden seviyelerinin di¤er liselere göre daha üst seviyede olmalar›ndan; Anadolu liselerinde görev yapan idarecilerin ve ö¤retmenlerin, bu seviyeyi
korumak için okul d›ﬂ› etkinlikleri uygulama konusunda daha gayretli olmas›ndan
kaynaklanabilir. Ancak her ne kadar Anadolu Lisesi ö¤retmenlerinin % 33,3’ü ders d›ﬂ› etkinlikleri uygulad›¤›n› belirtse de çok az kat›lanlar›n ve kat›lmayanlar›n oran›n›n
% 55, 5 gibi yüksek bir de¤er olmas› programda belirtilen ders d›ﬂ› etkinliklerin uygulanabilirli¤ini tart›ﬂ›l›r hâle getirmektedir.
Tablo 43: Ö¤retmenlerin Görev Yapt›klar› Okul Türüne Göre Okul D›ﬂ› Et kinlikleri Uygulama Durumlar›(%)
Tamamen
Kat›l›yorum

Büyük
Ölçüde
Kat›l›yorum

K›smen
Kat›l›yorum

Genel L.

-

-

7,7

15,4

79,9

Meslek L.

-

-

20

20

60

22,2

11,1

11,1

33,3

22,2

Anadolu L.

Çok Az Kat›lm›yorum
Kat›l›yorum

“Programdaki okul içi etkinlikleri uyguluyorum.” görüﬂüne tamamen ve
büyük ölçüde kat›lanlar›n oran› % 43.2’dir. Bu görüﬂe k›smen ve çok az kat›lanlar ile
kat›lmayanlar›n oran› da yüksektir. Okul içi etkinliklerinin yeterince uygulanamamas›n›n nedenleri, ö¤retmenlerin aç›k uçlu sorulara verdikleri cevaplara göre ﬂöyledir;
1- Araç-gereç yetersizli¤i(televizyon, projeksiyon makinesi, CD’ler vb.),
2- Etkinlikler için(çal›ﬂma yapraklar›) çok fazla fotokopiye ihtiyaç duyulmas›,
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3- Ö¤retmenlerin eski al›ﬂkanl›klar›(baz› ö¤retmenlerimizin teknoloji bilmeyiﬂleri ve kullanmada isteksiz olmalar›),
4- Ders saatinin yetmemesi.
Bu maddeye göre, seminere kat›lan ö¤retmenler ile kat›lmayan ö¤retmenlerin
verdikleri cevaplar aras›nda anlaml› fark söz konusudur(Tablo 44).
Tablo 44: Okul ‹çi Etkinlikleri Uygulanma Durumuna ‹liﬂkin Man Witney
U Testi Sonuçlar›
Gruplar

N

S›ra
Ortalamas›

S›ra
Toplam›

U

P

Kat›lmayan

10

23.25

232.50

72.500

.049

1 Kez Kat›lan

25

15.90

397.50

Seminere kat›lmayanlar aras›nda yukar›daki görüﬂe tamamen ve büyük ölçüde kat›lanlar›n oran› % 60 iken, seminere kat›lanlar aras›nda bu oran % 36’d›r. Sonuç
olarak seminere kat›lmayan ö¤retmenlerin önemli bir k›sm› okul içi etkinlikleri uygulamaktad›r.
Seminere kat›lan ö¤retmenlerde ise “k›smen” seçene¤inin a¤›rl›kl› oldu¤u görülür (Tablo 45). Aç›k uçlu sorulara verilen cevaplar da dikkate al›nd›¤›nda, co¤rafya
ö¤retmenlerimizin zaman yetersizli¤i ve araç-gereç eksikli¤i gibi nedenlerle okul içi
etkinlikleri “k›smen” uygulayabildikleri görülür.
Tablo 45: Ö¤retmenlerin Seminere Kat›lma Durumlar›na Göre Okul ‹çi Et kinlikleri Uygulama Durumlar›(%)
Tamamen K.
(%)

Büyük
Ölç.K.(%)

K›smen K. Çok Az K.
(%)
(%)

Kat›lm›yorum
(%)

Kat›lmayan

50

10

30

10

-

1 Kez Kat›lan

16

20

28

20

16

Program› inceleme durumuna göre de ö¤retmenlerin bu anket maddesine
verdi¤i cevaplar aras›nda anlaml› fark vard›r(Tablo 46).
Tablo 46: Ö¤retmenlerin Okul ‹çi Etkinlikleri Uygulama Durumuna ‹liﬂkin
Man Witney U Testi Sonuçlar›
Gruplar

N

S›ra
Ortalamas›

S›ra
Toplam›

U

P

56.500

.003

‹nceledim

20

13,33

266,50

Ayr›nt›l›

14

23,46

328,50

‹nceledim

Program› ayr›nt›l› inceleyen co¤rafya ö¤retmenlerinin % 64.3’ü yukar›daki görüﬂe tamamen ve büyük ölçüde kat›l›rken, inceledim diyen ö¤retmenlerde bu oran %
25.4’dür (Tablo 47).
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Tablo 47: Ö¤retmenlerin Program› ‹nceleme Durumlar›na Göre Okul ‹çi Et kinlikleri Uygulama Durumlar›(%)
Tamamen K.
(%)

Büyük
Ölç.K.(%)

K›smen K. Çok Az K.
(%)
(%)

Kat›lm›yorum
(%)

A. ‹nceledim

50

14,3

28,6

7,1

-

‹nceledim

10

15

25

25

25

PROGRAMIN DE⁄ERLEND‹RME BOYUTUNUN DE⁄ERLEND‹R‹LMES‹
Anketin de¤erlendirme boyutunda, ö¤renci baﬂar›s›n›n ölçülmesi ile ilgili etkinliklere ait 7 madde bulunmaktad›r. Bu maddelere iliﬂkin ö¤retmen görüﬂlerinin
%’leri ve de¤erlendirmeler aﬂa¤›da verilmiﬂtir.
“Programda ö¤renci baﬂar›s›n› ölçmeye yönelik etkinlikler yeterlidir.” görüﬂüne “tamamen” ve “büyük ölçüde” kat›lan ö¤retmenlerimizin oran› % 47.4’dür. Buna “k›smen” kat›lanlar› da ekledi¤imizde oran % 80’lere ulaﬂmaktad›r(Tablo 48). Klasik de¤erlendirme etkinliklerine performans ödevleri, proje ürün dosyalar›, öz de¤erlendirme formu, eﬂleﬂtirme tipi testlerini ekleyen yeni program›n bu yönüyle öncekilerden üstün oldu¤unu ve ö¤retmenlerimizin de bunu kabul etti¤ini söyleyebiliriz.

K›smen
kat›l›yoruum

Çok Az
Kat›l›yoruum

Kat›lm›yoruum

%

%

%

%

%

33-Programda ö¤renci baﬂar›s›n› ölçmeye yönelik
etkinlikler yeterlidir.

21,1

26,3

34,2

13,2

5,3

34- Programda, ö¤renci baﬂar›s›n›n de¤erlendirilmesi ile
ilgili etkinliklerin nas›l uygulanaca¤› hakk›nda bilgiler
yeterlidir.

10,5

21,1

47,4

13,2

7,9

35- Ö¤renci baﬂar›s›n›n ölçülmesi il ilgili etkinlikleri
uygulamak aç›s›ndan zaman problemi yoktur.

10,5

13,2

15,8

10,5

50

36- Ö¤retmenler bu etkinlikler hakk›nda yeterince bilgi
sahibidir.

10,3

10,3

28,2

28,2

23,1

37- Ö¤renci baﬂar›s›n›n de¤erlendirilmesine yönelik ölçme
araçlar› üniversite giriﬂ s›nav›na paralellik gösterir.

11,1

19,4

16,7

11,1

41,7

38- Programdaki ölçme ve de¤erlendirme etkinliklerini
uyguluyorum.

18,9

24,3

32,4

13,5

10,8

IV. BÖLÜM:De¤erlendirme

39- Mevcut üniversiteye giriﬂ s›nav›ndan memnun musunuz?

Tamamen
Kat›l›yorum

Büyük Ölç.
Kat›l›yoruum

Tablo 48 : Program›n De¤erlendirme Boyutuna ‹liﬂkin Görüﬂlerin %

Evet
%

Hay›r
%

77,1

22,9

Programda, ö¤renci baﬂar›s›n›n de¤erlendirilmesi ile ilgili etkinliklerin
“P
nas›l uygulanaca¤› hakk›nda bilgiler yeterlidir” görüﬂüne ö¤retmenlerimizin %
47,4’ü “k›smen” kat›lmaktad›r. “Tamamen” ve “büyük ölçüde” kat›lanlar›n oran›n›n
% 31,6 oluﬂu dikkat çekmektedir. Ö¤retmenlerimizin, getirdi¤i yeni de¤erlendirme
yöntemleri nedeni ile takdir etti¤i program›, de¤erlendirme etkinliklerinin nas›l uy-
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gulanaca¤› hakk›nda yeterli bilgi vermedi¤i gerekçesiyle eleﬂtirmesi dikkat çekmektedir. Program incelendi¤inde, yeni etkinlikler hakk›nda örnekler bulunmaktad›r. Ancak okullar›n aç›lmas›na bir hafta kala program de¤iﬂikli¤inden haberdâr edilen ve
yeni programa göre y›ll›k plan yap›p dersi yönetmesi beklenen ö¤retmenler, yeni de¤erlendirme etkinlikleri hakk›nda yeterli bilgi birikimine sahip olmad›klar› veya ellerinde yeterli doküman olmad›¤› için böyle tepki vermiﬂ olabilirler. Ancak co¤rafya
ö¤retmenlerimiz ihtiyaç duyduklar› bu bilgilere program yan›nda baﬂka yay›nlar› inceleyerek ulaﬂabilirler. Nitekim baz› co¤rafya ö¤retmenlerimizin ö¤renci baﬂar›s›n›n
de¤erlendirilmesi ile ilgili bu bilgileri temin ettikleri ve internet ortam›nda3 di¤er
meslektaﬂlar› ile paylaﬂt›klar› görülür. Programla ilgili bu sorunun çözümü ancak bu
ﬂekilde mümkün olabilir. Yoksa de¤erlendirme etkinlikleri ile ilgili her ﬂeyi programla ilgili kitapta bulmak mümkün de¤ildir. Çünkü programlar birer rehberdir.
“Ö¤renci baﬂar›s›n›n ölçülmesi ile ilgili etkinlikleri uygulamak aç›s›ndan
zaman problemi yoktur.” görüﬂüne ö¤retmenlerimizin % 50’si “kat›lmamaktad›r.”
Buna çok az kat›lanlar› da ekledi¤imizde oran % 60,5’e ulaﬂmaktad›r.
Gerçekten de mecburi ders yükü nedeniyle en az 8 s›n›f›n dersine giren ö¤retmenlerimizin öz de¤erlendirme formu, performans ödevi, ürün dosyas› gibi etkinlikleri uygulamas› ve de¤erlendirmesi zaman yetersizli¤i nedeni ile güçtür.
Anadolu lisesi ve genel lise ö¤retmenleri ile meslek lisesi ö¤retmenlerinin bu
soruya verdikleri cevaplar aras›nda anlaml› fark vard›r(Tablo 49).
Tablo 49: De¤erlendirme Etkinliklerinin Uygulanmas› Aç›s›ndan Zaman
Problemine ‹liﬂkin Okul Türüne Göre Anova Sonuçlar›
Varyans

Kareler

Kayna¤›

Kareler

Toplam›

sd

Ortalamas›

Gruplararas›

34,091

3

11,363

Grupiçi

44,777

34

1,317

Toplam

78,868

37

Anlaml›l›k
F

p

Fark›

8,629

0,000

G-A, A-M

Meslek lisesi ö¤retmenlerinin % 60’› de¤erlendirme etkinliklerini uygulamak
için zaman problemi olmad›¤›na “büyük ölçüde” ve “tamamen” kat›l›rken, Anadolu
lisesi ö¤retmenleri aras›nda bu oran % 30’dur. Genel lise ö¤retmenleri aras›nda ise bu
görüﬂe kat›lan yoktur(Tablo 50).
Tablo 50: Ö¤retmenlerin Görev Yapt›klar› Okul Türüne Göre De¤erlendirme Etkinliklerine Zaman› Yetirme Durumlar›na ‹liﬂkin Görüﬂler(%)

Anadolu Lisesi
Genel Lise
Meslek Lisesi

3

Tamamen
Kat›l›yorum

Büyük
Ölçüde
Kat›l›yorum

K›smen
Kat›l›yorum

Çok Az Kat›lm›yorum
Kat›l›yorum

10

20

10

-

60

-

-

23,1

15,4

61,5

30

30

20

20

-

2006 itibar› ile Co¤rafya ö¤retmenlerinin bilgi paylaﬂ›m›nda bulunduklar› internet sitelerine
www.co¤rafyadersim.com; www.cografyakulubu.com; www.co¤rafyasaati.com; www.cografyamerkezi.com. örnek olarak gösterilebilir.
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Okul türlerine göre ö¤retmenlerin verdi¤i cevaplar aras›ndaki farkl›l›¤› ö¤rencilerin hedeflerine ba¤layabiliriz. Genel lise ve Anadolu lisesi ö¤rencilerinin öncelikli hedefi ÖSS’de baﬂar›l› olmak ve yüksek ö¤renim yapmakt›r. Dolay›s› ile bu okullardaki ö¤retmenler ve ö¤renciler ÖSS’ye yönelik de¤erlendirme etkinliklerini baﬂka bir
ifade ile çoktan seçmeli sorular› ön planda tutmaktad›rlar. Performans ödevi, proje gibi uzun zaman isteyen çal›ﬂmalar ö¤renciler ve veliler taraf›ndan amaca uygun bulunmamaktad›rlar. Dolay›s›yla da bu etkinlikleri Anadolu liselerinde ve genel liselerde uygulamak zaman yetersizli¤i nedeni ile güçleﬂmektedir. Meslek liselerinde ise hedef; bilen, bilgisi yard›m›yla da bir ﬂeyler üreten bireyler yetiﬂtirmektir. Bu yönüyle
yeni de¤erlendirme teknikleri, ÖSS kayg›s› olmayan meslek liselerinin hedefleriyle
örtüﬂmekte, neticede de bunlar›n uygulanmas› meslek liselerinde hem ö¤renci, hem
de veli taraf›ndan daha kolay kabul görmekte, zaman problemi daha az yaﬂanmaktad›r.
Liselerdeki derslerin ö¤retim program› de¤iﬂmektedir. Di¤er derslerde co¤rafya gibi yo¤un etkinliklerle iﬂlenmeye baﬂland›¤›nda ÖSS kayg›s› olan ö¤rencilerin her
ders için ayr› ayr› etkinlikleri haz›rlamas› zaman aç›s›ndan mümkün olmayacakt›r.
Baﬂka bir ifade ile baﬂlang›çta s›n›f-ö¤renci say›s›n›n fazlal›¤› nedeni ile ö¤retmenlerin yaﬂad›¤› zaman s›k›nt›s›n›; gelecekte etkinliklerle iﬂlenen ders say›s›n›n artmas›
nedeni ile ö¤renciler de hissedeceklerdir.
“Ö¤retmenler ö¤renci baﬂar›s›n›n de¤erlendirmesi ile ilgili etkinlikler hak k›nda yeterince bilgi sahibidir.” görüﬂüne ö¤retmenlerimizin % 51,3’ü “çok az kat›lmakta” ve “kat›lmamaktad›r”. Baﬂka bir ifade ile ö¤retmenlerimiz kendilerini yeni
de¤erlendirme teknikleri aç›s›ndan yetersiz görmektedirler.
Çal›ﬂman›n ö¤retim süreçleri bölümünde de belirtti¤imiz gibi bu problemin
giderilmesi için; 1- Konunun uzmanlar›n›n verece¤i seminerler düzenlenebilir. 2- Her
konu ile ilgili örnek çal›ﬂmalar içeren k›lavuz kitap haz›rlanabilir, co¤rafya ö¤retmenlerine da¤›t›labilir. 3- Ayr›ca Millî E¤itim Bakanl›¤›n›n resmî internet sitesinde konu
ile ilgili bir bölüm oluﬂturulabilir.
Yukar›daki maddeye program› inceleme durumlar›na göre ö¤retmenlerin verdikleri cevaplar aras›nda anlaml› farka rastlanm›ﬂt›r(Tablo 51).
Tablo 51: Ö¤retmenlerin De¤erlendirme Etkinlikleri Hakk›nda Bilgi Sahibi
Olma Durumuna ‹liﬂkin Man Witney U Testi Sonuçlar›
Gruplar

N

S›ra
Ortalamas›

S›ra
Toplam›

U

P

‹nceledim

22

15,57

342,50

89.500

.031

A. ‹nceledim

14

23,11

323,50

Program› “ayr›nt›l› inceleyen” ö¤retmenler bu görüﬂe “tamamen” “büyük ölçüde” kat›lanlar›n oran› program› “inceleyenlere” göre çok daha fazlad›r(Tablo 52).
Bu durumu, program› ayr›nt›l› inceleyen ö¤retmenlerin derse karﬂ› daha ilgili olmalar› ve daha araﬂt›rmac› olmalar› ile aç›klayabiliriz.
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Tablo 52: Ö¤retmenlerin Program› ‹nceleme Durumlar›na Göre Etkinlikler
Hakk›nda Bilgi Sahibi Olma Durumlar›na ‹liﬂkin Görüﬂler(%)
Tamamen
Kat›l›yorum

Büyük
Ölçüde
Kat›l›yorum

K›smen
Kat›l›yorum

Çok Az Kat›lm›yorum
Kat›l›yorum

‹nceledim

21,4

21,4

21,4

21,4

14,4

‹nceledim

4,6

0

31,8

31,8

31,8

Ayr›nt›l›

“Programdaki, ö¤renci baﬂar›s›n›n de¤erlendirilmesine yönelik ölçme araç lar› üniversite giriﬂ s›nav›na paralellik gösterir.” görüﬂüne ö¤retmenlerimizin %
41,7’si kat›lmamaktad›r. Buna çok az kat›lanlar› da eklersek de¤erlendirme araçlar›n›n ÖSS’ye paralellik göstermedi¤ini savunanlar›n oran›n›n % 52.8 oldu¤u sonucuna
ulaﬂ›r›z.
Liseye giden ö¤rencilerimizin büyük ço¤unlu¤unun hedefi üniversite giriﬂ s›nav›n› kazanmakt›r. Bu yüzden baz› ö¤renciler ÖSS s›nav program›na daha fazla
önem verip, performans ödevleri gibi araﬂt›rma gerektiren de¤erlendirme etkinliklerini önemsemeyebilirler. Dolay›s›yla mevcut üniversite s›nav sistemi, yeni co¤rafya
ö¤retim program›ndan istenilen verimin al›nmas›n› engelleyebilir.
Program›n baﬂar›s›n› art›rmak için liseden yüksekö¤retime geçiﬂ sisteminde
yeni programlara göre düzenlemeler yap›lmal›d›r. Aksi takdirde ya ö¤renci yeni de¤erlendirme tekniklerini benimsemeyecek ya da okul hayat›nda bunlar› yerine getirip, ÖSS’de baﬂar›l› olmak için okul d›ﬂ›nda dershaneye gitmek zorunda kalacakt›r.
Ancak ikinci alternatifin gerçekleﬂtirilmesi, hem zaman›n yetmemesi hem de ö¤rencinin bedenen ve zihnen yorgun düﬂmesi gibi nedenlerle zordur. Belirtti¤imiz bu sorunun çözümü için, ya ankete kat›lan ö¤retmenlerimizin büyük ço¤unlu¤unun benimsemedi¤i s›nav sistemi de¤iﬂmeli görüﬂü kabul edilmeli ya da yeni ö¤retim program› mevcut sistem do¤rultusunda revize edilmelidir.
“Programdaki ölçme ve de¤erlendirme etkinliklerini uyguluyorum.” görüﬂüne ö¤retmenlerimizin kat›lma derecesine bakt›¤›m›zda “k›smen” görüﬂünün a¤›rl›kl› oldu¤u görülür. Ö¤retmenlerimiz; aç›k uçlu sorulara verdikleri cevaplarda, derse girdikleri s›n›f say›s›n›n ve s›n›flar›n ö¤renci mevcutlar›n›n fazla olmas› nedenlerine ba¤l› olarak ölçme de¤erlendirme etkinliklerini uygulamakta zorland›klar›n› belirtmiﬂlerdir. Sonuç olarak zaman yetersizli¤i, etkinliklerin uygulanamamas›nda en
önemli etken olarak gösterilebilir.
“Programdaki ölçme ve de¤erlendirme etkinliklerini uyguluyorum” görüﬂüne
okul türüne göre ö¤retmenlerin verdi¤i cevaplar aras›nda anlaml› fark vard›r. Bu fark,
genel lise ile Anadolu-meslek liseleri aras›ndad›r(Tablo 53).
Tablo 53: De¤erlendirme Etkinliklerinin Uygulanma Durumuna ‹liﬂkin
Okul Türüne Göre Anova Sonuçlar›
Varyans

Kareler

Kayna¤›

Toplam›

Kareler

Anlaml›l›k

sd

Ortalamas›

F

p

2,752

,058

Gruplararas›

11,065

3

3,688

Grupiçi

44,232

33

1,340

Toplam

55,297

36

Fark›
G-A, A-M
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Genel lise ö¤retmenlerinin % 15.4’ü bu görüﬂe “tamamen” ve “büyük ölçüde”
kat›l›rken, bu oran meslek lisesi ö¤retmenlerinde %60 ve Anadolu lisesi ö¤retmenlerinde ise % 66.6’d›r(Tablo 54).
Tablo 54: Ö¤retmenlerin Görev Yapt›klar› Okul Türüne Göre De¤erlendirme Etkinliklerini Uygulama Durumlar›(%)
Tamamen
Kat›l›yorum

Büyük
Ölçüde
Kat›l›yorum

K›smen
Kat›l›yorum

Anadolu Lisesi

33,3

33,3

22,2

-

11,1

Genel Lise

15,4

-

38,5

23,1

23,1

20

40

40

-

-

Meslek Lisesi

Çok Az Kat›lm›yorum
Kat›l›yorum

Eldeki bu verilerden yola ç›karak yeni de¤erlendirme tekniklerinin Anadolu
liselerinde ve meslek liselerinde genel liselere oranla daha yayg›n olarak uyguland›¤›n› söyleyebiliriz. 35. anket maddesi ile ilgili aç›klama yaparken, meslek lisesi ö¤retmenlerinin bu de¤erlendirme tekniklerini uygulamada s›k›nt› çekmediklerini ifade
etmiﬂtik. Ayn› maddede yeni de¤erlendirme tekniklerini uygulamak için zaman
problemi oldu¤unu ifade eden Anadolu lisesi ö¤retmenlerinin bu probleme ra¤men,
yeni etkinlikleri uygulamas›n› ö¤retmenlerin üstün çabas› ve ö¤rencilerin bilgi seviyesinin daha üst düzeyde olmas› ile aç›klayabiliriz.
“Programdaki ölçme ve de¤erlendirme etkinliklerini uyguluyorum.” görüﬂüne yeni program› “ayr›nt›l› inceleyen” ve “inceleyen” ö¤retmenlerin verdikleri cevaplar aras›nda da anlaml› fark vard›r(Tablo 55).
Tablo 55: Ö¤retmenlerin Ölçme De¤erlendirme Etkinliklerini Uygulama
Durumuna ‹liﬂkin Man Witney U Testi Sonuçlar›
Gruplar

N

S›ra
Ortalamas›

S›ra
Toplam›

U

P

‹nceledim

20

13,00

260,00

50.000

.001

A. ‹nceledim

14

23,93

335,00

“Ayr›nt›l› inceledim” diyen ö¤retmenlerin % 71.4’ü bu görüﬂe tamamen ve büyük ölçüde kat›l›rken “inceledim” diyen ö¤retmenler aras›nda bu oran % 20’dir(Tablo 56).
Tablo 56: Ö¤retmenlerin Program› ‹nceleme Durumlar›na Göre De¤erlendirme Etkinliklerini Uygulama Durumlar›(%)
Tamamen
Kat›l›yorum

Büyük
Ölçüde
Kat›l›yorum

K›smen
Kat›l›yorum

Çok Az Kat›lm›yorum
Kat›l›yorum

‹nceledim

35,7

35,7

28,6

-

-

‹nceledim

10

10

35

25

20

Ayr›nt›l›

Program› ayr›nt›l› inceledim diyen ö¤retmenlerin program› inceleyenlere
oranla derse karﬂ› daha ilgili ve daha araﬂt›rmac› olduklar›n›, dolay›s› ile de yeni de-

u
94

Millî E¤itim u Say› 175 u Yaz/2007

u Necati Tomal / Eren ﬁenol

¤erlendirme etkinliklerini daha yayg›n olarak kullanma gayretinde olduklar›n› söyleyebiliriz.
“Mevcut üniversiteye giriﬂ s›nav›ndan memnun musunuz?(madde 39)” sorusuna ö¤retmenlerimizin %77,1’i hay›r cevab›n› vermiﬂlerdir. Ö¤retmenlerimizin
aç›k uçlu sorulara verdikleri cevaplarda;
1- 3 saatlik bir s›navla ö¤rencinin gelece¤inin belirlenmesinin adil olmamas›,
2-Okullardaki program› kapsamamas›,
3-Okul ç›k›ﬂlar›na göre katsay›s› dengesizli¤i içermesi,
4-Okullardaki soru tekni¤i ile ÖSS’nin soru tekni¤inin farkl› olmas›,
5-Ö¤renciyi ezbercili¤e itmesi ve f›rsat eﬂitli¤ine ayk›r› olmas›,
6-Test oldu¤u için yaz›l› ve sözlü anlat›m› öldürmesi,
nedeni ile mevcut ÖSS sistemini eleﬂtirmiﬂlerdir.
SONUÇLAR VE ÖNER‹LER
Zaman içerisinde, hem konu alan›yla hem de ö¤renme psikolojisiyle ilgili bilimsel geliﬂmeler olmaktad›r. Buna ek olarak, ö¤rencilerin etkileﬂimde bulundu¤u
sosyo-ekonomik ve teknolojik yap›n›n da y›ldan y›la de¤iﬂimi söz konusudur. Dolay›s›yla haz›rlanan bir program›n hiç de¤iﬂtirilmeden y›llarca uygulanmas› mant›¤a
ayk›r›d›r. Bu duruma ba¤l› olarak, 2005-2006 ö¤retim y›l›nda liselerimizde yeni co¤rafya ö¤retim program› uygulamaya girmiﬂtir.
Yeni co¤rafya program›, ülkemizde program geliﬂtirmede yeni bir anlay›ﬂ›n
ürünüdür. Bu anlay›ﬂ, ö¤rencilerin derse aktif olarak kat›lmalar›n› sa¤layan ö¤retim
stratejilerine ve ö¤renci baﬂar›s›n›n de¤erlendirilmesi ile ilgili etkinliklere programda
a¤›rl›kl› olarak yer verir. Bu yönü ile yeni program, “süreç temelli” bir programd›r.
Konu merkezli önceki co¤rafya ö¤retim programlar›ndan kesin bir ﬂekilde ayr›lan bu program, ankete kat›lan ö¤retmenlerimiz taraf›ndan “daha iyi” olarak tan›mlanm›ﬂt›r. Gerçekten de ö¤renci merkezli oluﬂu, ö¤renciyi ezbercilikten kurtaracak etkinliklere yer vermesi, güncel konular› içermesi nedeni ile daha faydal› olaca¤› izlenimi uyand›rmaktad›r. Bu avantajlar›na karﬂ›l›k program›n ö¤retmenlerimiz taraf›ndan yo¤un olarak ifade edilen baﬂl›ca eksiklikleri ise ﬂunlard›r:
a. Kazan›mlar›n sistematik olmamas›,
b. Kazan›mlar›n aç›k ve anlaﬂ›l›r bir dilde yaz›lmam›ﬂ olmas›,
c. Co¤rafya ö¤retiminde çok önemli konular›n(toprak, bitki vb.) sadece bir kazan›mla geçiﬂtirilmiﬂ olmas›,
d. Kazan›mlar›n çok genel olmas›,
e. ‹çeri¤in çok geniﬂ olmas›d›r.
Yeni program›n uygulanmas›n› güçleﬂtiren baﬂl›ca sebepler ise ﬂunlard›r:
a. Ders saatlerinin içeri¤e ve de¤erlendirme etkinliklerine göre az olmas›,
b. Program yap›lmadan önce dersin haftal›k ders saatleri belli oldu¤u dikkate
al›n›rsa, kazan›mlar›n kapsam› ders saatleri içerisinde iﬂlenemeyecek kadar geniﬂtir,
c. De¤erlendirme etkinlikleri ile ÖSS sistemi aras›ndaki farkl›l›k,
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c. Ö¤retmenlerin yeni ö¤retim süreçleri ve de¤erlendirme etkinlikleri hakk›nda bilgi eksikli¤idir.
Yukar›da belirtilen eksiklikleri gidermek için ﬂunlar yap›labilir:
a. Kazan›mlar sistematik olarak ifade edilmelidir.
b. Kazan›mlar›n s›n›rlar›n› belirlemek ve daha iyi anlaﬂ›lmas›n› sa¤lamak için
alt kazan›mlara yer verilmelidir.
c. Konu s›n›rlar› belirlenmelidir.
d. Ya ders saatleri art›r›lmal› yada baz› konular-kazan›mlar programdan ç›kar›lmal›d›r.
e. Yeni program ile ÖSS aras›nda ba¤lant› kurulmal›d›r.
f. Ö¤retmenler, yeni müfredata uygun bilgi, doküman ve araç-gereçle donat›lmal›d›r.
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TEACHERS’ EVALUATION OF GEOGRAPHY TEACHING
PROGRAM FOR HIGH SCHOOL STUDENTS,
FIRST GRADERS
Necati TOMAL*
Eren ﬁENOL**

Abstract
Compared with the old Geography Teaching Programme, the new Geography Teaching Department for High School First Graders is a different programme in that it is a student centered programme. In this programme, teaching
activities, assessment of students’ success and Geographical skills are given
much more importance than the old programmes. One considerable drawback
of this programme is that its content is not clear enough. The number courses
per week is not enough to cover all the topics in the program. There are some
cases which have nothing to do with the spirit of geography, which result from
the wrong systematization of the contents of the program. The fact that acquisitions are very general is another problem with the program. Both the teachers
and the schools are not up to the requirements of the program, which result in
the failure of the programme because it cannot be applied properly. However, it
must be kept in mind that both the positive and negative aspects of the program
are just part of program development.
Key Words: Teaching programme, geography, teaching process

* Dr.; Ondokuz May›s University. Faculty of Education
** Teacher; Samsun Central Vocational High School
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1923-1950 YILLARI ARASINDA YAZILAN KÖYÜ VE
KÖYLÜYÜ KONU ED‹NEN P‹YESLER
Selçuk ÇIKLA*

Özet

Bugüne kadar edebiyat›m›zda köy hayat›na iliﬂkin meselelerin
ço¤unlukla roman ve hikâyelere yans›y›ﬂ biçimi ele al›nm›ﬂ, bu konuda
çeﬂitli makale ve kitaplar yaz›lm›ﬂ, tezler haz›rlanm›ﬂt›r. Buna karﬂ›l›k
köyü, köylüleri ve köy hayat›n› konu edinen piyesler üzerinde ise hemen hemen hiç durulmam›ﬂt›r. Oysa Cumhuriyetten sonra, özellikle de
1932’den itibaren ve Atatürk’ün ölümünden sonraki dönemde köy konusunu iﬂleyen pek çok piyes yaz›ld›¤› gibi, bunlar›n çok farkl› nitelikler taﬂ›d›¤› da görülür. ‹ﬂte bu makalede genel olarak 1923-1950 y›llar›
aras›nda köy konusunda yaz›lan piyesler ele al›nm›ﬂt›r.
Anahtar Sözcükler: Türk edebiyat›nda köy, köy piyesleri, kurtuluﬂ savaﬂ› ve köy piyesleri

Giriﬂ
Cumhuriyetin ilân›ndan sonra köye ve köylülere yönelik olarak yürütülen çal›ﬂmalar›n birbiriyle iliﬂkili iki önemli amac› vard›r: Bunlar›n birincisi köylülere Cumhuriyetin ilke ve ink›lâplar›n› anlat›p benimsetmek; ikincisi ise köyün ve köylülerin
sorunlar›yla ilgilenerek hem köylünün kalk›nmas›n› sa¤lamak, hem de yenilikleri kal›c› k›lmakt›r.
Bu amaçla, halk›n % 80’inin köylerde yaﬂad›¤› gerçe¤i dikkate al›narak köyün
ve köylülerin hem ekonomik hem de kültürel alanda geliﬂmesi için baz› giriﬂimlerde
bulunulmuﬂtur: Atatürk’ün köylüler hakk›ndaki sözleri (1 Mart 1922), Köy Kanunu’nun ç›kar›lmas› (18 Mart 1924), Ziraî Kredi Birlikleri Kanunu ile Ziraî Kredi Kooperatifleri Kanunu’nun ç›kar›lmas› (1924), aﬂar vergisinin kald›r›lmas› (17 ﬁubat
1925), 19 ﬁubat 1932’de kurulan Halkevleri’nin 9 faaliyet alan›ndan birisinin Köycüler ﬁubesi olarak belirlenmesi ve bu ﬂube arac›l›¤›yla köylerde tiyatro gösterimi yap›lmas› gibi çeﬂitli faaliyetlerin gerçekleﬂtirilmesi, köylerde Halkodalar› aç›lmas›, köycülük siyasetinin temellerini kurmak amac›yla kitaplar›n yazd›r›lmas› (Nusret Kemal
Köymen’in köycülük üzerine yazd›¤› kitaplar), E¤itim Bakanl›¤›’n›n Köy Sorunlar›
Komisyonu kurmas›, köy okullar›ndaki ö¤retmen ihtiyac›n› karﬂ›lamak amac›yla kurulan Köy Ö¤retmen Okullar› projesine ek olarak köylerde Köy Enstitüleri aç›lmas›,
toprak reformu yap›lmas›, Çiftçiyi Toprakland›rma Kanunu ç›kar›lmas›, radyoda köye ve köylülere yönelik programlar yap›lmas› bu giriﬂimlerin baﬂl›calar› aras›nda say›labilir.

*

Dr.; Samsun Millî Piyango Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyat› Ö¤retmeni
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Cumhuriyetin ilk y›llar›ndan itibaren siyasî iradenin çeﬂitli alanlarda köye ve
köylülere yönelik bu tür giriﬂimlerinin yan› s›ra dönem içinde köye yönelme edebiyatta da kendini göstermiﬂ, bütünüyle köy konulu veya köyü k›smen ele alan pek çok
eser vücuda getirilmiﬂtir (Spies, 1955, 1, 4). Bu edebî eserler Cumhuriyetin ilk y›llar›nda devletin ink›lâplar› köylüye benimsetmekte kulland›¤› en etkili kültürel propaganda
vas›talar›ndan biri olmuﬂtur. Bu dönemde yönetici kadronun ve ink›lâplara gönülden
ba¤l› sanatç›lar›n tiyatronun telkin gücünden özellikle faydalanmak istedikleri görülür. Bunun sonucu olarak da 1923-1950 y›llar› aras›nda köy konulu birçok piyes kaleme al›n›r. Bu piyeslerin bir k›sm›nda köyden ve köylüden ancak yeri geldikçe söz aç›lsa da önemli bir k›sm›nda tamam›yla köylüler ve köy hayat› konu edilir.
Burada Cumhuriyetin ilk y›llar›ndan itibaren öne ç›kan bu piyesleri incelemeye geçmeden önce, Türk edebiyat›nda “köy ve köylü” konusunun geçmiﬂine k›saca
de¤inmekte fayda vard›r.
Türk Edebiyat›nda Köy Konusunun Tarihçesi
Türk edebiyat›nda köy konusu önce roman ve hikâyede ele al›nm›ﬂ ve böylece “köy edebiyat›”, “köy roman›” gibi tabirler de kullan›l›r olmuﬂtur. Edebiyat›m›zda
bu tür hikâye ve romanlar›n geçmiﬂi Ahmet Mithat Efendi (1844-1912)’ye kadar uzanmaktad›r. Orhan Okay, Abdülkadir Hayber, Cahit Kavcar, Ramazan Kaplan ve Zeynep Kerman Türk edebiyat›nda köy konulu roman ve hikâyelerin ilk örne¤i olarak
onun Bir Gerçek Hikâye (1876) baﬂl›kl› hikâyesiyle Bahtiyarl›k (1885) adl› roman›n› sayarlar (Okay, 1990, 111; Hayber, 1993, 21; Kavcar, 1994, 32-34; Kaplan, 1997, 8-11; Kerman, 1998, 61). Gerçekten bu hikâyede ve romanda olaylar köyde geçer, köyün ve
köylülerin hayatlar› ve baz› sorunlar› söz konusu edilir. Bu da bize Türk edebiyat›nda Karabibik (1890)’ten önce bu konuyla meﬂgul olundu¤unu göstermektedir.
Bu iki eserden sonra biraz da gerçekçi anlat›m›yla ön plâna ç›kan Karabibik’i
(1890) yine ayn› y›l yay›nlanan Kürd Dü¤ünü adl› hikâye takip eder (http://www.demanu.com.tr/kovaradeng/arsiv/sayi64/yazi). Bu hikâyeyi ise Mehmed Murad’›n
Turfanda m› Yoksa Turfa m›? (1892) adl› roman›, onu da Hüseyin Cahit Yalç›n’›n Köy Dü¤ünü (1899) adl› hikâyesi izler. Bunlar›n ard›ndan Küçük Paﬂa (1910), Memleket Hikâyeleri (1919), Çal›kuﬂu (1922), Yaban (1932), Kuyucakl› Yusuf (1937) gelirler.1 Bu arada elbet
bütününde de¤ilse de bir k›sm›nda köy konusunu ele alan baﬂka romanlar da yaz›lm›ﬂt›r. Söz gelimi Etem ‹zzet Benice’nin Cumhuriyetin onuncu y›l dönümü için yazd›¤› On Y›l›n Roman› (1933) adl› roman›n›n bir bölümünde Osmanl› öncesindeki bütün köylerin ve köylülerin a¤a, zaptiye, tahsildar, ﬂeyh, mültezim, imam taraf›ndan
kand›r›ld›¤›, soyuldu¤u, pek de inand›r›c› olmayan ve oldukça abart›l› örneklerle anlat›l›r.

1

1930-1950 y›llar› aras›nda yaz›lan, köy sorunlar›na ve köylülere yer veren bu romanlardan
birkaç› olan Yaban (1932), Ayaﬂl› ve Kirac›lar› (1934) ile Kuyucakl› Yusuf (1937) hakk›ndaki birtak›m de¤erlendirmeler için bk. KARAÖMERL‹O⁄LU, M. As›m, (2003). “Erken Dönem
Türk Edebiyat›nda Köylüler”, Do¤u Bat›, S. 22, s. 105-130. Köy roman› gelene¤inin örnekleri aras›nda yer alan Karabibik, Küçük Paﬂa ve Yaban hakk›nda baﬂka bir de¤erlendirme çal›ﬂmas› için bk. AKINCI, Gündüz, (1961). Türk Roman›nda Köye Do¤ru, Ankara Üniversitesi
Dil ve Tarih-Co¤rafya Fakültesi Yay›nlar›, Ankara. Türk roman›nda köy konusunu ele alan
bir di¤er çal›ﬂma için bk. ANDI, M. Fatih, (1996). “Türk Roman›nda Köye Aç›lma ve Mehmed Celâl’in Romanlar›”, ‹lmî Araﬂt›rmalar, S. II, s. 29-38.

Millî E¤itim u Say› 175 u Yaz/2007

u
99

1923-1950 Y›llar› Aras›nda Yaz›lan Köyü ve Köylüyü Konu Edinen Piyesler u

Cumhuriyet öncesinde yaz›lan romanlar içinde köy ve köylü konusuna e¤ilen
baﬂka romanlar da vard›r, ancak bu romanlarda “köy” ikinci derecede önemli bir mekan ve konu olarak ele al›nm›ﬂt›r. “Bu dönemin yazarlar›n›n büyük bir ço¤unlu¤unda, henüz do¤rudan do¤ruya köylünün meselelerini ele alma düﬂüncesi do¤mam›ﬂt›r... Bunun için köy temas›, as›l konular›n yan›nda ikinci derecede yer alm›ﬂ, roman
için baﬂl› baﬂ›na bir konu olamam›ﬂt›r (Karabibik d›ﬂ›nda). Dolay›s›yla köy çevresi de
bütün özellikleriyle roman ve hikâyeye girememiﬂtir.” (Kaplan, 1997, 63)
Türk edebiyat›nda köy konulu ilk roman ve hikâyelerin tarihi 1870-1880’li y›llara kadar gitse de köyün ve köylülerin toplumcu bir bak›ﬂ aç›s›yla ele al›nd›¤› köy
roman› gelene¤i 1950’li y›llardan itibaren Köy Enstitüsü ç›k›ﬂl› yazarlar›n yazd›klar›
romanlarla baﬂlam›ﬂt›r. Ancak Türk edebiyat›nda Cumhuriyet öncesindeki ve sonras›ndaki bütünü veya bir k›sm› köyde geçen romanlar ile 1950’li y›llardan itibaren sosyalist yazarlar›n kaleme ald›klar› “Köy Roman›” gelene¤inden ayr› olarak bir de “Köy
Piyesleri” gelene¤inin oluﬂtu¤u görülmektedir. Nitekim 1923-1950 y›llar› aras›nda köyü ve köylüleri konu edinmek bak›m›ndan dikkate de¤er olan ve köy ile köylü sorunlar›n›n ele al›nmas›na katk›da bulunan az say›daki romana2 karﬂ›n çok daha fazla say›da piyes yaz›lm›ﬂt›r.
Cumhuriyet öncesindeki az say›da köy konulu roman ve piyesin say›ca Cumhuriyet sonras›nda artmas› özellikle II. Meﬂrutiyet y›llar›nda geliﬂmeye baﬂlayan
Türkçülük hareketinin etkisiyle olmuﬂtur. Anadolu’ya, halka, halk›n bir parças› olan
köye, köylünün sorunlar›na yönelme, Ziya Gökalp (1876-1924)’in “halka do¤ru” tezinin bir gere¤i olarak baﬂlam›ﬂ görünmektedir. Buna ba¤l› olarak Ziya Gökalp’in gençleri Anadolu’da görev yapmaya teﬂvik etti¤i biliniyor. Söz geliﬂi Yusuf Ziya (18951967)’n›n ‹zmit’teki ö¤retmenli¤i ile Faruk Nafiz (1898-1973)’in 1922-1924 y›llar› aras›nda Kayseri’deki edebiyat ö¤retmenli¤i Ziya Gökalp’in teﬂvik ve destekleri sonucu
vuku bulmuﬂtur.
‹nci Enginün, Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyat› adl› kitab›nda “Köy Oyunlar›” baﬂl›¤› alt›nda Türk edebiyat›nda Köy Oyunlar› ak›m›yla ilgili olarak “Cumhuriyet sonras›nda Faruk Nafiz Çaml›bel’in Canavar (1925) piyesinden ç›km›ﬂt›r denebilir.” (Enginün, 2001, 142) yorumunu yapt›ktan sonra Cumhuriyet sonras›nda yaz›lm›ﬂ
köy piyeslerinin adlar›n› verirken 1950 öncesi piyesler içinde Canavar’dan baﬂka sadece Yaﬂar Nabi Nay›r’›n Köyün Namusu’nu an›yor ve bu dönemde köyle ilgili olarak
yaz›lm›ﬂ oyunlara Cumhuriyet Dönemi Türkiye Tiyatro Bibliyografyas›’ndan ulaﬂ›labilece¤ini ekliyor (Enginün, 2001, 142). Ancak bu bibliyografyada Cumhuriyet döneminde yaz›lan 1282 piyesten 1923-1950 aras›nda yaz›lanlar içinde hangilerin köy piyesi
oldu¤unu anlamak için adlar› geçen bütün piyesleri (Borcakl›-Koçer, 1973, 53-245)
okumak gerekmektedir.
1923-1950 Aras›nda Yaz›lm›ﬂ Köy Piyesleri
1923-1950 aras›nda yaz›lm›ﬂ köy piyeslerinin incelenmesine geçmeden önce
bu dönemde yaz›lan köy konulu piyeslerin birkaç temel özelli¤inden söz etmek uygun olacakt›r.

2

1923-1950 aras›nda köyün ve köylülerin sorunlar›n›, yaﬂam›n› konu edinen romanlar ﬂunlard›r: Ç›kr›klar Durunca-1931 (Sabahattin Ali), Köy Hekimi-1932 (Burhan Cahit Morkaya), Yaban1932 (Yakup Kadri Karaosmano¤lu), Kuyucakl› Yusuf-1937 (Sabahattin Ali), Toprak Kokusu1944 (Reﬂat Enis Aygen), Sarduvan-1944 (Faik Baysal).
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1. Bu dönemde yaz›lan köy piyeslerini üç kategoride ele almak mümkündür:
a) Konusu bütünüyle köyde geçen piyesler,
b) Bütünüyle köyde geçmemekle birlikte büyük oranda köyde geçen veya köyü, köylüleri ele alan piyesler,
c) Köy d›ﬂ›nda geçmekle birlikte köyü ve köylüleri konu edinen piyesler.
2. 1950 sonras›ndaki köy roman›n›n büyük ölçüde Marksizm’e yasland›¤›,
1950 öncesi köy konulu piyeslerin ise Kemalizm’den ve Kemalizm’in köy politikas›ndan esintiler yans›tt›¤› görülür. Hatta bu dönemde yaz›lan baz› hikâyelerde bile Kemalizm’in köy politikas›na yönelik söylemlere rastlanmaktad›r. Söz geliﬂi Ferit Rag›p
Tuncor’un Köye Dönüﬂ adl› hikâyesinin sonu, hikâyenin bütünüyle devrin köy politikalar›n› savunmak maksad›yla yaz›ld›¤›n› aç›kça göstermektedir:
‹ﬂte çocuklar yukar›daki hikâye size sonradan görmüﬂ ve gördü¤ü ç›lg›nl›klara kap›larak köyünü ve yuvas›n› unutmuﬂ bir köy delikanl›s›n›n hayat›n› anlat›yor.
Cumhuriyet hükûmeti köyün de¤erini tan›yor ve ulusun efendisi olarak
köylüyü biliyor.
Ve ona inan›yor.
Köyü sevmek, köye ba¤lanmak ve köyü hor görmemek ve göstermemek en büyük ödevimiz olacakt›r.
Cumhuriyet çocu¤u!
Köyü sev.. Ve köylüye sayg› besle.. Yumurtadan ç›k›p da kabu¤unu be¤enmemezlik etme ve köyüne ba¤l› kal. (Tuncor, 1945, 19-20)

Bu söylem, tek parti iktidarlar› döneminde yazarlar›n dolayl› veya dolays›z
yollarla hükûmetin politikalar›n› uygun bir ﬂekle sokarak aktard›klar› söylemlerden
sadece biridir.
3. Bu dönemde, 1923-1950 y›llar› aras›nda yaz›lan köy piyeslerinde göze çarpan belli baﬂl› yönelimleri ﬂöyle s›ralamak mümkündür:
a) ‹nk›lâplar› konu edinme,
b) ‹stiklâl Savaﬂ›’n› konu edinme,
c) Köye hizmet etme, köyü kalk›nd›rma,
d) Köye hizmet ederek hükûmete yard›m etme,
e) Bat›l› hayat tarz›n›n gereklerini ön plâna ç›karma,
f) Köyde a¤a-muhtar ve imam iﬂbirlikçili¤ini eleﬂtirme,
g) Osmanl›’y› yerip Kemalizm’i ve Cumhuriyeti yüceltme.
4. Niyazi Ak›’n›n da belirtti¤i gibi 1930’dan sonra sadece tiyatro de¤il bütün
güzel sanatlar 1928 anayasas›ndaki «Cumhuriyetçi, milliyetçi, halkç›, devletçi, lâik ve
ink›lâpç›» prensiplerin hizmetine girmiﬂ, bu minvalde geliﬂen süreç içinde di¤er güzel sanat dallar›nda oldu¤u gibi tiyatroda da belli bir süre güdümlü bir e¤ilim hâkim
olmuﬂtur (Ak›, 1968, 31).
***
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1923-1950 aras›nda yaz›lan köy piyesleri hakk›nda yukar›daki genel de¤erlendirmeleri yapt›ktan sonra, aﬂa¤›da bu piyesleri teker teker ele al›rken özel de¤erlendirmeler yap›lacak ve Türk edebiyat›nda önemli bir yeri olmakla birlikte bugüne kadar derli toplu bir ﬂekilde incelenmemiﬂ olan3 bu “Köy Piyesleri”nin panoramas› çizilecektir.4
Köy Muallimi
1932’de bas›lan ve Atatürk’ün üzerinde düzeltme yapt›ktan sonra son ﬂekli verilen Köy Muallimi’nde (Gündüz, 1932) Cumhuriyetin ilân›ndan birkaç gün önce Iﬂ›koba Köyü’ne atanan muallimin otuzuncu görev y›l› kutlamalar› vesilesiyle Cumhuriyetin ve ink›lâplar›n övgüsü yap›l›r, ink›lâb›n kendilerine yükledi¤i vazifeleri yerine getiren Türk ö¤retmenlerinin köylere yapt›¤› hizmetlerin devam edece¤i vurgulan›r. Piyeste ayn› zamanda özellikle Cumhuriyet öncesi -padiﬂahlar›n, halifelerin batakl›¤a soktuklar› söylenen- Batakoba ad›ndaki bu köyün içler ac›s› hâli ile Cumhuriyet sonras›ndaki (bugün bile tek bir örne¤ine rastlanamayacak, ütopik) olan yeni hâli karﬂ›laﬂt›r›l›r. Bu yeni hâline göre Iﬂ›koba Köyü parklar›, dükkânlar›, fabrikalar›
olan, içinden ﬂimendiferler, otomobiller geçen, üzerinde sürekli teyyarelerin uçuﬂtu¤u bir köydür. Bu geliﬂmede en önemli rolü köyün otuz y›ll›k muallimi oynam›ﬂt›r.
Bir Ya¤mur Gecesi
Reﬂat Nuri’nin Halkevleri’nde oynanmas› için yazd›¤› Bir Ya¤mur Gecesi’nde
(Güntekin, 1941) olaylar birkaç y›lda bir yo¤un sa¤anak ya¤›ﬂlar›n sele verdi¤i, Sar›bo¤a nehrinin taﬂarak mahvetti¤i bir Anadolu kasabas› olan Sar›ova’da geçer. Yine
böyle Nuh Tufan›’na benzer bir olayda kasabadaki insanlar›n bir k›sm› ya¤murdan
korunmak için bir hana s›¤›n›rlar. Bu kiﬂiler su mühendisi O¤uz, çiftli¤in ve han›n sahibi Orhan, Sar›ova okulu baﬂö¤retmeni Bayan Kaya, Belediye Muhasebecisi, Evkaf
Memuru, kasaban›n fakir ve ârif kiﬂisi Karun Baba, Ressam Çetin, Sar›ova eﬂraf›ndan
Demiro¤lu ve müfettiﬂ Emin Yaylal›’d›r. Ya¤murda ›slanan, handa bulunan kuru elbiselerden giyerek ocak baﬂ›nda sohbete dalan bu kiﬂilerden Amerika’da okumuﬂ su
mühendisi O¤uz’un, kasaba halk›n›n birlik olmamas›, her ﬂeyi hükûmetten beklemesinden dolay› her bir veya iki y›lda böyle büyük çapl› bir sel felaketinin yaﬂand›¤›n›,
oysaki Sar›ova halk›n›n birlik olmas›yla kasaban›n cennete çevrilebilece¤ini söylemesi üzerine ocak baﬂ›nda toplananlarda bir sorgulama süreci baﬂlar. Derken ayd›n, köylü, eﬂraf ve ö¤retmenin bir araya gelmesiyle Sar›ova arzulanan seviyeye getirilir. Böylece her yere ve her soruna yetiﬂemeyen devlete yard›mc› olunmas› gerekti¤i fikri aﬂ›lanmaya çal›ﬂ›l›r.

3

4

Bu konuda bir yüksek lisans tezi yap›lm›ﬂsa da bu tezde 1923-1950 y›llar› aras›nda yaz›lm›ﬂ
köy piyeslerinden sadece beﬂi (Köy Muallimi, ‹simsiz Facia, Köyün Namusu, Atatürk Köyünde
Bir Uçak Günü, Ayﬂe P›nar›) de¤erlendirilmiﬂtir. Bk. KALKAN, ‹nci, (2002). Cumhuriyet Dönemi Türk Tiyatrosunda Köy Gerçe¤i, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Sahne Sanatlar› Anabilim Dal› (Yay›mlanmam›ﬂ Yüksek Lisans Tezi), ‹zmir, s. 75-83.
Bu çal›ﬂma s›ras›nda bütün çabalar›m›za ra¤men, köy ortam›nda geçti¤ini bildi¤imiz Reﬂat
Nuri Güntekin’in Bir Köy Hocas› (1928) ile Mehmet Hokna’n›n Ayﬂe P›nar› (1946) adl› piyeslerine ulaﬂamad›k. Di¤er taraftan daha kapsaml› bir araﬂt›rma neticesinde bu yaz›da incelenen piyesler d›ﬂ›nda baﬂka “köy piyesleri” de bulmak mümkün olabilir.
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Bu Toprak ‹çin
Tar›k Emin’in Bu Toprak ‹çin (Bu¤ra, 1933) adl› piyesi köyde geçmedi¤i halde
köyün ve köylülerin sorunlar›n› Cumhuriyetin köy politikas› aç›s›ndan ele ald›¤› için
bir “köy piyesi” say›lmal›d›r. Bu Toprak ‹çin piyesi, kapa¤›nda yazd›¤› üzere “Memlekete fennî ziraatin lüzumu tezini müdafaa eden bir perdelik mektep temsili”dir. Piyesin son sayfas›nda da yaz›ld›¤› yer ve tarih olarak ﬂöyle bir notun geçmesi dikkat çekicidir: “Gazi Orman Çiftli¤i / 20-6-1933”. Bu not yazar›n böyle bir piyes yazmas› için
Gazi Orman Çiftli¤i’ne davet edildi¤i izlenimini do¤urmaktad›r.
Piyes, çocukluklar› ve e¤itim hayatlar› birlikte geçmiﬂ olan Vedat ve Ekrem adl› gençlerin mektebi bitirdikten sonra meslek seçimi konusundaki tart›ﬂmalar›yla baﬂl›yor. Tart›ﬂmalar s›ras›nda köye yerleﬂip bilgisiz kalm›ﬂ yurt köﬂelerine bilgilerinin
›ﬂ›¤›n› uzatarak hayat vermeyi teklif eden Vedat’›n sarfetti¤i baz› sözler Cumhuriyetin köy politikas› ile uyuﬂan sözlerdir:
Ekrem – Diyorsun ki Vedat: Bu memleketin as›l sahibi köyünde çifti ile
u¤raﬂan, didinen çiftçidir. (s. 5)
Vedat – Bütün dava, yorucu ve pek büyük bir say› ile çal›ﬂan köylümüzün, eme¤inin tam mukabilini alabilmesidir. (s. 6)
Bu arada köye gidip hizmet etmeye yanaﬂmayan Ekrem’in aﬂa¤›daki
sözlerinin -dönemin ekonomik havas› dikkate al›nd›¤›nda- gerçekleri yans›tmad›¤› ve bir propaganda niyeti taﬂ›d›¤› aç›kça anlaﬂ›lmaktad›r:
Ekrem – Bugünün iktisadî buhranlar› içerisinde k›vranan Avrupa milletlerine nazaran pek büyük bir refah içerisinde bulunan bir milletin köylüsü,
senin benim yard›m›ma muhtaç m›d›r? (s. 6)

Köyden Gelen Ses
Rak›m Çalapala’n›n Köyden Gelen Ses’inde (Çalapala, 1933) de olaylar -Bu Toprak ‹çin de oldu¤u gibi- köyde geçmemektedir, ancak bu piyesin de köy piyesleri aras›nda say›lmas› mümkündür. Piyeste olaylar Avrupa’ya giden bir vapurda geçmektedir. Atatürk’ün Ankara’n›n yak›n bir köyünde çift sürerken gördü¤ü ve okumas› için
okula yazd›rd›¤› Zeynep isminde köylü bir Türk k›z› baﬂar›l› okul hayat›n›n sonunda
hükûmetin o y›l için seçti¤i 45 kiﬂilik grupla Avrupa’ya okumaya gitmektedir. Ancak
bu arada köyden gelen bir mektup Zeynep’i bir hayli düﬂündürmektedir. Bu mektup
Zeynep’in niﬂanl›s› Ahmet’ten gelmiﬂtir ve Ahmet’in yazd›¤›na göre Zeynep Avrupa’ya giderse bu niﬂanl›l›k sona erecektir. Zeynep’i yolcu etmeye gelen Muallim Han›m bu konuda hem Zeynep’i rahatlatm›ﬂ hem de Zeynep’i vapurdan almaya gelen
Ahmet’i ikna etmiﬂtir.

Bu Toprak ‹çin ile ayn› y›l yaz›l›p yay›nlanan Köyden Gelen Ses’in önemli bir tezde ortak söylemlere sahip oldu¤u görülür. Bu tez Ziya Gökalp’in “halka do¤ru” tezidir. Bu tezin iki amac› vard›r: “1. Halktan millî kültür terbiyesi almak için halka do¤ru gitmek, 2. Halka medeniyet götürmek için halka do¤ru gitmek.” (Gökalp, 1970, 47)
Gerçi bu iki piyeste birinci amaçtan ziyade ikinci amaçta ortak bir söylem görülmektedir: Köyü kalk›nd›rmak için, ayd›n›n köylüyü kendine yaklaﬂt›rmas› için köye medeniyet götürmek amaçl› söylem. ‹ki piyesten bu yönde birer örnek vermek meselenin anlaﬂ›lmas› aç›s›ndan önemlidir:
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Vedat – Bu fikirlerimde hiçbir garabet yok ki: Sana yirmi y›ldan beri
içinde yaﬂad›¤›m›z bu ﬂehirden ayr›larak vatan›n ›ss›z köﬂelerine at›lmay› teklif
ediyorum, gel diyorum... Benim kadar senin, senin kadar her vatandaﬂ›n vatan›
olan bilgisiz kalm›ﬂ yurt içlerine gidelim. Onlara bilgimizin ›ﬂ›¤›n› uzatarak hayat verelim, ayd›nl›¤a ç›karal›m... Kafas›nda, en metin malumat›n ›ﬂ›¤› par›ldayan birer
çiftçi, birer ziraat mühendisi olarak köylülerle beraber çal›ﬂal›m. (Bu Toprak ‹çin,
s. 5)
Muallim Han›m – Bir de vatandan gelen ses var Zeynep! Onu duymuyor musun? Vatan senin gibi ak›ll› bir yavrusundan iﬂler bekliyor. Sen art›k köye dönemezsin. Hay›r, dönersin fakat oray› bir ﬂehir yapmak için!.. Ahmedi kendine yükseltmek mecburiyetindesin Zeynep! Onun için de okuman, gitmen lâz›m!
(Köyden Gelen Ses, s. 24)

E¤itmen
Bursa Halkevi üyelerinden Celâl S›tk›’n›n E¤itmen’i (Gürler, 1940) CHP’nin açt›¤› ilk piyes yar›ﬂmas›nda beﬂinci olarak 100 lira ödül alm›ﬂ ve 1940’ta CHP taraf›ndan bast›r›lm›ﬂ, Halkevleri’nde oynanm›ﬂt›r. Piyesin önemi kapaktaki “Köy Kalk›nmas› Piyesi” ifadesinden ve iﬂledi¤i konudan kaynaklanmaktad›r.
Cumhuriyetten sonra köylerdeki okullar›n ö¤retmen ihtiyac›n› karﬂ›lamak
amac›yla 1937-1939 y›llar› aras›nda -ileride Köy Enstitüleri’ne dönüﬂecek olan- Köy
Ö¤retmen Okullar› ve Köy E¤itmen Kurslar› aç›lm›ﬂt›r. ‹ﬂte E¤itmen’de bu kurslardan
yetiﬂmiﬂ bir köylünün köyünü ne kadar de¤iﬂtirdi¤i anlat›l›yor. Piyeste temelde bu
köyün Cumhuriyet öncesindeki durumu ile Cumhuriyet sonras›ndaki geliﬂmiﬂ hâli
karﬂ›laﬂt›r›l›yor. Ayn› zamanda Halkevleri’nin de insan kaynaklar›n›n de¤erlendirilmesi konusunda piyeste yer ald›¤› görülmektedir. Millî ﬁef’in, erken Cumhuriyet dönemi hükûmetleri ve politikalar›n›n yo¤un bir propagandas› yap›ld›¤› için önemli
buldu¤umuz bu piyesi k›saca de¤erlendirmekte fayda görüyoruz:
a) ‹ki perdelik piyeste olaylar hep köy odas›nda geçmektedir. Birinci perdede
olay zaman› 1937 sonras› olmal›d›r. Zira Ankara’da Ziraat Kongresi’nin yeni topland›¤›ndan bahsedilmekte, ayn› zamanda askerli¤ini yapm›ﬂ olan Hasan Çavuﬂ’un
“Köylüyü uyand›rmak için ve köylülerin yükselmesini kolaylaﬂt›rmak için” yeni aç›lan E¤itmen Kurslar›’na gönderilmesi söz konusu edilmektedir.
Piyesin birinci perdesi daha çok yeni devlet ile eski devlet aras›ndaki farklar›
dile getirmek için yaz›lm›ﬂ görünüyor. Bu perdede iki devir aras›ndaki farklardan göze çarpanlar› -k›sa al›nt›larla- ﬂöyle örnekleyebiliriz:
Eﬂkiyan›n varl›¤›:
Birinci Köylü – ﬁimdiki hükûmetimiz çok zorlu... Ben eﬂkiyay›m deyip
da¤a ç›k›versen ertesi günü yakalay›p salland›r›yorlar. Hükûmetimiz çok kabaday›... Kötü niyetli kuﬂlar› bile uçurmuyor. ‹nsan gö¤sünü gere gere be¤endi¤i
yerde dolaﬂ›yor. Eﬂkiya bask›n›yd›, yol kesmesiydi, pusuydu, soygunculuktu
bunlar› hep unuttuk. Yapanlar›n hemen yakalan›vermeleri herkese ibret oldu.
(s. 10)

Devlet adamlar›n›n köyle ilgilenmeleri aras›ndaki fark:
Müddei Umumî – ... Eskiden hangi padiﬂah ‹stanbul’daki saray›ndan ç›kar da ﬂöylece bir Anadolu’ya gelir ve köylülerle dertleﬂirdi. Hangisi, senin der-
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din nedir, diye bir köylüye sual sordu? Bak›n geçen seneler en büyü¤ümüz ‹smet ‹nönü Kastamonu’ya gitti. Köy köy dolaﬂt›. Köylüler geldiler. Dertlerini
döktüler. O da dinledi. Ziraat Kongresi’nde iﬂte o dertlerin devas›n› konuﬂtular.
Birkaç gün evvel iki resim görmüﬂtüm. Resimlerden biri eski zaman padiﬂahlar›n› gösteriyordu. S›rmal› paﬂalar toplanm›ﬂlar. Niﬂanlardan gö¤üsleri
görünmüyor, padiﬂah da baﬂlar›nda «Köylüden daha neler alal›m?» diye düﬂünüyorlar. Öteki resim de ﬂimdiki zaman› gösteriyor. ‹smet ‹nönü devletin büyüklerini etraf›na toplam›ﬂ. Onlarla «Köylüye daha neler verelim?» diye konuﬂuyor. Eski devir, köylüden hep almay› düﬂünürdü. ﬁimdiki devir de köylüye
hep vermeyi göz önünde bulunduruyor. Art›k köylü bizim efendimiz oluyor.
Hükûmet, sizlere baﬂ sedirde yer gösteriyor. (s. 15)

Askerlik zaman› ve zorlu¤u:
‹kinci Köylü – ﬁimdiki hükûmetimizin her ﬂeyi balla ﬂeker. Askerli¤i de
öyle... Eskiden öyle miydi ya?... Ben Yemen’e bir gittimdi. Seksen ay... Seksen
gün de¤il bu... Seksen ay anam›n ak sütü gibi burnumdan geldi... ﬁimdiki askerlik öyle mi ya? Benim küçük kardeﬂimin askerde bir o¤lu var. Yaz›n ﬂehre vard›¤›mda bir göreyim dedim. 30 A¤ustos’muﬂ. Askerler p›nar baﬂ›na gitmiﬂler. Oraya vard›m. Zurna, davul tutmuﬂlar; keyfedip yat›rlar. (s. 10)

Piyesin ikinci perdesi doktor ve müddei umumînin (savc›n›n) on y›l sonra köyü ikinci kez ziyaret etmeleriyle baﬂl›yor. Bu perdede, birinci perdenin sonunda müddei umumînin yard›m›yla E¤itmen Kursu’na gönderilen Hasan Çavuﬂ’un e¤itmen
olarak köye döndükten sonra kendi köyü ve yak›n köyler için yapt›klar› ve plânlar›
söz konusu ediliyor. Bu ikinci perdeye, piyesin olay zaman› ve o y›llar›n gerçekleri bak›m›ndan -bir k›sm›- son derece ütopik olan söylemlerin yerleﬂtirilmiﬂ oldu¤unu görüyoruz:
a) Köydeki köklü de¤iﬂimler e¤itmenin köye dönmesiyle baﬂlam›ﬂt›r: “Allah
raz› olsun bu hükûmetten... Köylünün öyle derdini biliyor ki... Bütün dertlerimize
derman oldu. Köyümüzün e¤itmenine hükûmet, bizim dertlerimizin dermanlar›n›
ö¤retti. O da bizi etraf›na toplad›. El birli¤i ettik. Dediklerini yapt›k. Yokluktan varl›¤a ç›kt›k.” (s. 19)
b) E¤itmenin gelmesiyle -on y›l öncesine göre- köyde ﬂu de¤iﬂiklikler meydana gelmiﬂtir: Yollar yap›lm›ﬂ, böylece eskinin araba geçemeyen çamurlu yollar›ndan
iz kalmam›ﬂt›r. Köyde bolluk artm›ﬂt›r. Art›k köylüler bol bol yemektedirler. E¤itmen,
verimsiz a¤açlara aﬂ› yapmay› ö¤reterek verimin artmas›n› sa¤lam›ﬂt›r. Köyde k›ﬂ armudu, k›ﬂ elmas›, çekirdeksiz üzüm ve dut yetiﬂtiricili¤i son derece geliﬂtirilmiﬂtir.
Köyde tavuklar cinsleﬂtirilmiﬂ ve Tavuk Bayram› yap›lm›ﬂt›r. Ar›c›l›kta da ‹sviçre’ye
ithal edilecek kadar kaliteli bir ürün al›nmaktad›r. Köydeki ikilik e¤itmenin öncülü¤ünde kald›r›lm›ﬂ ve köylüler bar›ﬂm›ﬂt›r. S›k s›k taﬂan ve tarlalar› basarak büyük zarar veren Menderes’e kanal yap›lm›ﬂ, ayr›ca batakl›klar kurutularak s›tma hastal›¤›n›n önüne geçilmiﬂtir. Bir dönüm tarladan 40-50 kilogram pamuk al›n›rken art›k bu
miktar 400-500 kilograma ç›kar›lm›ﬂt›r. Köy delikanl›lar› Halkevi’yle anlaﬂma yap›larak, Halkevi’nin gözetiminde k›ﬂ mevsiminde iki ayl›¤›na ﬂehre gönderilmiﬂ, bunlar
sanat ö¤renmiﬂler ve böylece köyün her iﬂine koﬂar olmuﬂlard›r. Köyde eski toprak
damlardan iz kalmam›ﬂ, bütün evler yenilenmiﬂtir. Köy kumar, içki, iﬂsizlik ve vukuat gibi ﬂeylerden de temizlenmiﬂtir. Köyde da¤c›l›k, avc›l›k, futbol, kayak dallar›nda
spor kulüpleri vard›r. Köyde piyesler de oynanmaktad›r.
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c) Köyde yap›lmas› planlanan iﬂler de ﬂunlard›r: Köye dört saat uzakl›ktaki
ça¤layana bir de¤irmen ve elektrik fabrikas› kurulacakt›r. Bunlar köylülerin toplad›klar› paralarla yap›lacakt›r. Elektrik fabrikas› seksen köye yetecek kadar elektrik üretecektir. Halkevi’nin temelleri at›lacakt›r.
Piyes, saltanat› yerden yere vuran, Cumhuriyeti yücelten ﬂu konuﬂmalarla bitirilmiﬂtir:
Mühendis – Hangi saray adam› köye kadar gelmiﬂtir? Köy çocuklar›n›
bu kadar samimiyetle ba¤r›na basm›ﬂt›r ve onlar› böyle öpmüﬂtür?
Doktor – (Heyecanla) Saltanat yutan demek, yurdu kurutan demek.
Müddei Umumî – Saltanat, köyü ve köylüyü öldüren demek; Cumhuriyet, köyü ve köylüyü güldüren demek. (s. 29)

Atatürk Köyünde Bir Uçak Günü

Atatürk Köyünde Bir Uçak Günü (Aﬂkun, 1936) adl› piyes E¤itmen gibi birçok bak›mdan önemlidir. Piyeste Türk Tarih Tezi’ne ba¤l› olarak medeniyeti dünyaya Türklerin yayd›¤› fikri dile getirilmiﬂ, Güneﬂ Dil Teorisi çerçevesinde birçok öztürkçe sözcükler kullan›lm›ﬂ, köyün ve köylülerin eskiye nazaran Cumhuriyet döneminde daha rahat oldu¤u gösterilmeye çal›ﬂ›lm›ﬂ, Türk köylüsünün hükûmetin isteklerini yerini getirmek için gösterdi¤i çabalar övülmüﬂ, Türk köylüsünün devlete karﬂ› vatandaﬂl›k bilinci taﬂ›mas›n›n önemi vurgulanm›ﬂ ve piyes ö¤retmenin ﬂu sözüyle bitirilmiﬂtir: “Yaﬂas›n Atatürk ve onun ülküsüne büyük inan› olan Türk köylüsü.” (s. 24)
Köyün Namusu
Yaﬂar Nabi’nin Köyün Namusu (Nay›r, 1933) adl› piyesi köyün birçok sorununu ele almas› bak›m›ndan dikkate de¤er bir piyestir. Piyeste zalim a¤a ile onun iﬂbirlikçisi cahil-üfürükçü imam›n köy halk› üzerinde haks›z kazanç elde ediﬂleri, imam›n
fakir köylüyü bat›l itikatlarla yanl›ﬂ yönlendirmesi; ayr›ca imam nikâh› yerine hükûmet nikâh›n›n tercih edilmesi, saltanat devrinin aksine Cumhuriyet devrinin köylere
okumuﬂ insanlar (doktor ve ö¤retmen) göndererek köye de¤er verdi¤i, birden fazla
kad›nla evlenmenin hükûmetçe yasak edildi¤i, bir kad›n›n kocas› taraf›ndan zorla tutulamayaca¤›, kocas› taraf›ndan sürekli dövülen-horlanan kad›n›n dava açarak rahatl›kla boﬂanma hakk›n›n oldu¤u, küçük yaﬂta evlenmenin cahillikten kaynakland›¤›,
köylerde gizli derslerde Kur’an ö¤retmenin yasak oldu¤u, çocuklar›n küçük yaﬂlarda
haf›zl›¤a çal›ﬂt›r›lmas›n›n sak›ncal› oldu¤u, köylere gönderilen münevverler ile radyonun köylüler için birer etkili propaganda vas›tas› oldu¤u çeﬂitli olaylar çerçevesinde ele al›nmaktad›r. Söz geliﬂi piyeste verilmek istenen mesajlardan birisi piyesin son
paragraf›nda ﬂöyle ifade edilmiﬂtir:
Hasan – Gazi’nin kurdu¤u Cumhuriyete lây›k insanlar oldu¤umuzu ispat etmek için art›k durmak bilmeden çal›ﬂaca¤›z. Köyümüzü cennet yapmadan
dinlenmek bize haram olsun. (s. 59)

Türk edebiyat›nda imam›n önemli bir rol oynad›¤› baz› roman ve piyeslerde
as›l eleﬂtiri oklar›n›n bat›l itikatlardan ziyade ‹slâmiyet’e, Kur’an’a yöneltildi¤i gözlerden kaçmaz. Yani bu tür eserderde imam ve bat›l itikatlar birer bahaneden öteye geçmez. Bu tür eserlere Köyün Namusu’nu örnek vermek mümkündür. Piyesin baﬂ›ndan
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beri köy ö¤retmeni Hasan, imam›n yürüttü¤ü faaliyetlerin bat›l itikatlardan kaynakland›¤›n› ileri sürer. ‹mam›n piyes boyunca kurgulanan eylemlerinin bat›l ve hatal› oldu¤u do¤rudur, ancak ö¤retmenin eleﬂtirilerindeki as›l gayesinin ‹slâmiyet’in yanl›ﬂ
yorumlanmas›ndan veya ç›karc› insanlar taraf›ndan yanl›ﬂ uygulamalara sap›lmas›ndan ziyade ‹slâm dinine yönelik oldu¤u -piyesin sonuna do¤ru imamla yapt›klar› bir
tart›ﬂma sonunda- ortaya ç›kar:
‹mam – O¤ul, fazla ileri gidiyorsun. Biraz kendini topla.
Hasan – Hay›r, ileri gitmiyorum. Ne zamandan beri dilimin ucuna kadar gelen sözleri art›k söyliyece¤im. Kimse beni bundan menedemez. A¤alar,
onun elindeki kitaba, dilindeki tekbire kâfi derecede aldand›n›z. Size sizin iyili¤iniz
için söylüyorum. Fenal›¤›n›z› istedi¤imi ne zaman gördünüz? Ben sizi kurtarmak istiyorum. En büyük düﬂman›n›z H›z›r A¤a ile onun adam› olan imam›n
elinden kurtarmak istiyorum. (s. 40)

Aﬂar Soyguncular›

Aﬂar Soyguncular› (Âﬂir-Ali, 1933), kapa¤›nda “‹nk›lâp Piyesi” ibaresi bulunan 1933 tarihli oyunlardan biridir. Maarif Vekili’nin teﬂvikiyle yaz›lan, aﬂar usulünun Cumhuriyet öncesinde Türk köylüsü üzerindeki bask›c› uygulamalar›n› dile
getiren Aﬂar Soyguncular›’nda olaylar 1918’de Meﬂrutiyet Köyü’nde geçmektedir.
Köyün beﬂ y›ld›r aﬂar›n› alan Mültezim Hamit A¤a önceki y›l›n kurak geçmesini bahane ederek zalim bir tav›r sergiler, düzenler çevirir, hileler kurar, zalim adamlar
tutar, ancak askerdeyken gözleri aç›lan Kahraman Çavuﬂ’un köylüyü uyand›rmas›
ve onlara önderlik etmesi sonucunda mültezimin bütün hileleri boﬂa gider. Ayr›ca
piyeste muhtar›n, ç›karlar› do¤rultusunda mültezimle birlikte hareket etti¤i görülür.
Yar›m Osman
Aka Gündüz’ün Yar›m Osman (Gündüz, 1933) adl› piyesinin kapa¤›nda “Köy
Piyesi” ibaresi de yer almaktad›r. Piyeste a¤›rl›kl› olarak Aﬂar Soyguncular›’nda oldu¤u gibi Cumhuriyet öncesi köyünün aﬂar vergisi ve mültezim zulmü gibi sorunlar›na
de¤inilmektedir. Hatta Cumhuriyet öncesi için söylendi¤i anlaﬂ›lan ﬂu ifade aﬂar vergisinin Yar›m Osman üzerinde ne kadar öfke uyand›rd›¤›n› aç›kça göstermektedir:
“Ülen Muhtar! Bu devlet a¤z› ile kuﬂ tutsa, köylüye som alt›n da¤›tsa yaln›z bu aﬂarc›l›¤› için y›kmal› bu devleti!” (s. 5)
De¤iﬂen Adam
Vedat Nedim’in De¤iﬂen Adam (Tör, 1941) adl› piyesi günlerini kumar ve e¤lenceyle geçiren Sedat’›n de¤iﬂimini ele almaktad›r. Piyeste “Fiile, harekete, esere ink›lâp
etmeyen kuru sözün hiçbir k›ymeti yoktur.” (s. 40-41) görüﬂünden yola ç›kan Leylâ,
Engin, Oktay, Demir, Atillâ adl› gençler ﬂehirde de¤il de bir köyde yerleﬂerek köyün
ve köylünün kalk›nmas› için çal›ﬂma sözü verirler. Bu gençlerden her biri o y›l içinde
bir meslek sahibi olacaklard›r: Leylâ ö¤retmen, Engin doktor, Oktay ziraatçi, Demir
sanayi mektebi mezunu, Atillâ veteriner.
‹ki sene bir köyde hizmet veren bu gençler köyde çok olumlu geliﬂmelere imza atarlar. Bu arada Sedat iki y›la yak›n bir süre yakaland›¤› hastal›kla mücadele et-
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miﬂtir. ‹çinde anlayamad›¤› bir can s›k›nt›s› vard›r. ‹yileﬂmeye yüz tuttu¤u bir zamanda köyden ﬂehre gelen bu gençler Sedat’› ziyaret ederler. Konuﬂmalar sonunda Sedat
köye davet edilir. Buna çok sevinen Sedat içindeki can s›k›nt›s›n›n gitti¤ini görerek
onlar gibi köye hizmet etmek karar› al›r. Böylece eski Sedat bir hayli de¤iﬂmiﬂ olur.
Kafa Kâ¤›d›
1945 CHP Piyes Müsabakas›’nda dereceye girememekle beraber 300 liral›k
ödüle lây›k görülen Kafa Kâ¤›d› (Olcay, 1945) adl› piyeste de olaylar bir köyde geçmektedir. Piyes köyde birbirini seven iki gencin -ailelerinin muhalefetine ra¤men- muhtar
ve birkaç arkadaﬂ› arac›l›¤›yla evlendirilmelerini konu edinmektedir. Piyesin as›l
önemli taraflar›ndan biri, birbirlerini seven gençlerin kendi hür iradeleriyle evlendirilmelerinin en do¤ru davran›ﬂ olaca¤› görüﬂünün dillendirilmesi, bir di¤eri de -belki de piyese ödül verilmesine neden olan taraf›- piyeste az da olsa hükûmetin övülüyor olmas›, hükûmetin istedi¤i (resmî) nikâh›n ön plâna ç›kar›l›yor ve nüfus cüzdan›
(kafa ka¤›d›) uygulamalar›n›n olumland›r›lmas›na yönelik mesajlar içiriyor olmas›d›r.
Köyüm

Köyüm’de (Baﬂal, 1948) askerden bir hayli de¤iﬂmiﬂ olarak dönen ve köyüne
hizmet etmek isteyen Cafer’in muhtar seçildikten sonra köyüne yapt›¤› hizmetler anlat›l›r. Piyesin bir yerinde “Milletimizin bünyesi, temeli, ilk hüceyresi köylüdür, ziraatç›d›r.” (s. 30) görüﬂü dile getirilmekte, piyes boyunca da “Her ﬂeyi hükûmetten beklemek do¤ru de¤ildir.” anlay›ﬂ›n›n yans›mas› a¤›rl›¤›n› hissettirmektedir. Piyese o zamanlar birçok eserde oldu¤u gibi ‹smet ‹nönü’nün de yerleﬂtirildi¤ini görürüz. Ayr›ca dikkat çekici bir tespit olarak piyeste imam›n olumsuz de¤il ama silik bir tip olarak çizildi¤i söylenebilir.
Sazl› P›nar
Bu piyeste (Kalkan, 1947) olaylar bütünüyle bir Anadolu köyünde geçmektedir. Köyün en önemli hayat kayna¤› olan Sazl› P›nar’d›r. P›nar›n zaman zaman köylüye gadretti¤i dile getirilmektedir. Piyeste birbirini seven gençlerin aras›na giren a¤a
ve yaﬂanan sel felaketi yüzünden Sad›k ve Elif, Sazl› P›nar’›n yak›n›ndaki uçurumdan
atlayarak intihar ederler.
Eser, bir Anadolu köyündeki fakirlik ve a¤a-imam iﬂbirlikçili¤ini ele almas›
bak›m›ndan önem arz etmektedir. Piyesin baﬂ›nda “Bu y›l öﬂür de vermiyece¤iz zaten, sa¤olsun hükûmet bizi bu külfetten kurtard›.” (s. 5) denilerek Cumhuriyet idaresi övülür. Ayr›ca piyeste, E¤itmen’de oldu¤u gibi, Cumhuriyetten sonra askerli¤in eskiye nazaran çok daha k›sa ve kolay oldu¤u da dile getirilmiﬂtir.
Kurtuluﬂ Savaﬂ› ve Köy Piyesleri
Cumhuriyetten sonra yaz›lan piyesler içinde olaylar›n köyde geçti¤i, ancak
köyün ve köylünün sorunlar›ndan ziyade köylülerin Kurtuluﬂ Mücadelesi’ndeki rollerini ele alan birçok piyes de dikkati çekmektedir. Bu piyesleri olay örgüsünün Kurtuluﬂ Mücadelesi ile ilgili olmas›ndan dolay› “Kurtuluﬂ Savaﬂ› Piyesi”, köyde geçmesinden dolay› da “Köy Piyesi” saymak mümkündür. Bunlardan birkaç› ‹simsiz Facia
(Dürder, 1933), Tarih Utand› (Altayl›-Or, 1933), K›z›l Ça¤layan (Banarl›, 1933), Hedef
(Gerçek, 1934), 30 A¤ustos (Candar, 1940) ve Köye Dönüﬂ’tür (Tunç, 1948).

u
108

Millî E¤itim u Say› 175 u Yaz/2007

u Selçuk Ç›kla

Bu piyeslerden ‹simsiz Facia’n›n “‹sim ve Mevzuu Hakk›nda” baﬂl›kl› ön söz
niteli¤indeki bölümünde “Türk ink›lâb›nda, iddial› piyeslerin sahneye konmas›, aﬂ›lama noktai nazar›ndan en kuvvetli bir müessir oldu¤una inananlardan›m.” (Dürder,
1933, 5) diyen Baha Hulûsi bu eserinde, babas›n›n tavsiyesi ve bir sanatkâr arkadaﬂ›n›n teﬂvikiyle Kurtuluﬂ Savaﬂ›’nda Millî Mücadeleci cepheler aras›nda taﬂ›nan mektuplar›n düﬂmana yakalanmadan getirilip götürülmesi konusunu bir köyde cereyan
eden olaylar çerçevesinde anlat›r. Piyeste dikkat çekici bir nokta, en a¤›r eleﬂtirilerin
vatan› iﬂgal eden düﬂmanlara de¤il de bütün Osmanl› padiﬂahlar›na ﬂamil k›l›narak
yöneltilmiﬂ olmas›d›r:
ﬁimdiye kadar parmaklar›ndan kan ve a¤›zlar›ndan alev ç›kan padiﬂahlar sizleri düﬂündüler mi?.. Sizler ›zt›raptan k›vran›rken ve açl›ktan ölürken saraylar›nda sürdükleri keyiflerini bozdular m›?.. (s. 14)

Ali Zühtü ve Müçteba Salâhattin’in birlikte yazd›klar› Tarih Utand› piyesi de
‹simsiz Facia’da oldu¤u gibi Kurtuluﬂ Savaﬂ›’nda düﬂman taraf›yla Türk taraf›n›n s›n›r
bölgesinde bulunan bir köyde geçmektedir. Nihat Sami’nin K›z›l Ça¤layan adl› piyesi
Türk köylüsünün ‹stiklâl Mücadelesi’ndeki durumunu ve mücadeleye verdi¤i deste¤i ele almas› bak›m›ndan önemlidir. Yunus Nüzhet Gerçek’in Hedef adl› piyesi ise
köylülerin ‹stiklâl Savaﬂ›’na yapt›klar› katk›lar› anlatmaktad›r. Piyesin ilgi çekici bir
yönü, Türk edebiyat›nda çok az eserde oldu¤u gibi, imam›n olumsuz de¤il de olumlu bir kiﬂi olarak gösterilmesidir. Avni Çandar’›n 30 A¤ustos’unda da bütün köy halk›
yaklaﬂan Yunan ordusuna karﬂ› mücadele karar› al›r ve çoluk-çocuk, genç-ihtiyar, kad›n-erkek bütün köy hep beraber savaﬂa gider. 30 A¤ustos Zaferi’nin ard›ndan köye
dönen köylülerin çal›ﬂmalar› ve hükûmetin köylere yönelik desteklemeleri sayesinde
bu köy Cumhuriyetin ilân ediliﬂinden on beﬂ y›l sonra çok de¤iﬂmiﬂ ve geliﬂmiﬂ olur.
Köydeki bütün de¤iﬂme ve geliﬂmeler 30 A¤ustos Zaferi’ne ve Cumhuriyete ba¤lan›r.
Cevat Kâz›m Tunç’un Köye Dönüﬂ adl› piyesinde ise çok partili yerine tek partili sistemin devam etmesi yönünde propaganda yap›ld›¤› görülmektedir:
Ayﬂe – ﬁimdi Halk Partisi kuruluyor, herkes Mustafa Kemal’in partisindenmiﬂ.
‹htiyar – Parti de neymiﬂ ki..
Ayﬂe – Ne bileyim ben, herkes ondan demekmiﬂ.. Baﬂka milletlerde birçok parti varm›ﬂ. (‹htiyar hayretle cevap verir.)
‹htiyar – Hepimiz ondan›z elbet.. Ondan olmayan kim ki parti midir,
tarti midir, ne lüzum varm›ﬂ öyleyse.. Yurdumuzu düﬂmanlar›n iﬂgalinden bütün millet el ele verip kurtard›ktan sonra, hepimizin bir kafada oldu¤umuz belli de¤il mi ki bir de ikilik ç›kar›yorlar. Do¤ru de¤il mi k›z›m, söylesene yahu.. Benim köylü kafam bu kadar al›yor iﬂte.
Ayﬂe – Vallahi ben de böyle düﬂünüyorum Tahir A¤a.. Benim de akl›m
ermez emme.
‹kili¤i bilmezken ne diye ikiye, üçe, dörde bölünmeli insan. (s. 23)

Karagöz ve Köy Piyesleri
Erken Cumhuriyet döneminde özellikle ink›lâplar› ve yeni hayat›n gereklerini
halka benimsetmek için yaz(d›r)›lan Karagöz piyeslerinden bir k›sm› köyde geçti¤i,
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Cumhuriyet hükûmetinin köycülük politikas›na destek verdi¤i için hem “Karagöz Piyesi” hem de “Köy Piyesi” olarak kabul edilmelidir. Bu piyeslerin Karagöz ve köyle
olan ilgisine k›saca de¤inmek yerinde olacakt›r:
Özdemir Onbaﬂ› / ﬁehir mi, Töbeler Töbesi
Rahmi Balaban’›n, Karagöz piyeslerinin modernleﬂtirilmesi sürecinde kaleme
ald›¤› bu iki piyesi (Balaban, 1938a; Balaban, 1938b) tek parti dönemi hükûmetlerinin
köycülük politikas›n›n propagandas› çerçevesinde birtak›m söylemlerin dile getirildi¤i eserlerdir. Her iki piyesin bir k›sm› köyde bir k›sm› da köy d›ﬂ›nda geçmektedir. Bu
piyeslerden Özdemir Onbaﬂ›’da köyde mektep olmad›¤› için okuyamayan ancak askerde okuma-yazma ö¤renip kültürünü art›ran ve onbaﬂ› rütbesi alan Özdemir köye
döndükten sonra köyün âyan› seçilir ve köy kanununu uygulamaya baﬂlar. ‹lk elde
köy kanununun 11 maddesi uygulanacakt›r. Bu maddeler uyguland›¤› takdirde köyün Cumhuriyetin istedi¤i bir köy olaca¤› belirtilir. Bu piyes Karagöz’ün köyün kalk›nd›r›lmas› ile ilgili bir türkü söylemesiyle son bulmaktad›r. ﬁehir mi, Töbeler Töbesi’nde de Karagöz, köylülerin köy hayat›ndan kopmamalar› için onlara ﬂehir hayat›n›n olumsuz yönlerini anlat›r. Ayr›ca yazar taraf›ndan piyese yerleﬂtirilen olay örgüsü de köycülük politikas›n›n propagandas› niteli¤indedir.
Karagöz’ün Köy Muhtarl›¤› / Köylü Evlenmesi / Kelo¤lan
Bu üç piyes 1930’lu y›llar›n sonuna do¤ru baﬂlayan Karagöz’ün diriltilmesi ve
ça¤›n gereklerine uygun söylemlerle donat›lmas› sürecinde kaleme al›nm›ﬂt›r. Bunlar
ilk defa CHP taraf›ndan bast›r›lan Karagöz (1941) adl› kitapta yay›nlanm›ﬂlard›r. Her
üç eserde de olaylar köyde geçmekte ve eserlerin, yaz›lma gayeleri do¤rultusunda
birtak›m mesaj ve söylemlerle donat›ld›klar› görülmektedir.

Karagöz’ün Köy Muhtarl›¤›’nda (Baltac›o¤lu, 1941a) Karagöz, harap bir Anadolu köyünde muhtar seçilmiﬂtir. Piyeste hükûmetin dil politikas›n›n yan› s›ra halkç›l›k
ve köycülük (köyün kalk›nd›r›lmas›), Köy Enstitüsü projesinin faydalar› gibi konularda mesajlar verilmektedir. Piyeste ayr›ca eski ile yeninin, Osmanl› ile Cumhuriyetin
karﬂ›laﬂt›r›lmas›, Karagöz’ün karﬂ›s›na ç›kar›lan olumlu ve olumsuz tipler arac›l›¤›yla yap›lm›ﬂt›r. Bu tipler içinde Karagöz, Köylü ve Köy Ö¤retmeni olumlu tipler; Hacivat, Z›rzop, Geveze ve Ezberci olumsuz tiplerdir.
Yine ‹smail Hakk› Baltac›o¤lu’nun bir piyesi olan Köylü Evlenmesi’nde (Baltac›o¤lu, 1941b) de öztürkçecilik, üfürükçülere ba¤lanmak yerine millete, iﬂine ba¤lanman›n önemi, köyün daha çok ileri gitmesi için birbirini seven gençlerin zorluk ç›kar›lmadan evlendirilmesi, Cumhuriyet köylerinde muhtar-ö¤retmen-köylü ve hükûmetin ele ele vererek köyleri kalk›nd›rmas›, bankadan al›nan borcun faizinin az olmas› gibi konularda okuyucu ve izleyiciye mesajlar verilmek istenmiﬂtir.
Bu kitapta Rahmi Balaban’a ait olan ve Karagöz’ün çok az göründü¤ü Kelo¤lan (Balaban, 1941) adl› piyeste, Demir ad›ndaki çal›ﬂkan Türk köylüsünün y›llar boyunca yaﬂad›¤› köye yapt›¤› hizmetler ve köyün sorunlar›n›n çözümünde, köyün güzelleﬂtirilmesinde gösterdi¤i çabalar, Demir’in yetiﬂtirdi¤i, elli y›ld›r köye hizmet
eden ve soyad› Çelikiﬂ olan Kelo¤lan arac›l›¤›yla duyurulur. Ayr›ca eserde Köy Enstitüleri’nin de övgüsü yap›lmaktad›r.

u
110

Millî E¤itim u Say› 175 u Yaz/2007

u Selçuk Ç›kla

Cumhuriyet Öncesi Köy Piyesleri
Bu yaz›y› bitirmeden önce Cumhuriyetten önce kaleme al›nm›ﬂ köy piyeslerinin durumuyla ilgili de birkaç cümle sarf etmekte fayda mülahaza ediyoruz:
a) Türk edebiyat›nda bilinen en eski köy piyesi Müsahipzâde Celâl’e aittir. Metin And’a göre Türk K›z› adl› bu piyes 1325/1909’da bas›lm›ﬂ, 19 Eylül 1329/1913’te
de Yeni Turan mecmuas›n›n eki olarak okurlara ücretsiz olarak da¤›t›lm›ﬂt›r (And,
1968, 7; Hançerlio¤lu, 1970, 40).
b) Türk K›z›’ndan sonra yay›nlanan Mehmet Muhlis’in Anadolu Kad›nlar›
(1338/1912) adl› piyesi de Cumhuriyet öncesinin ilk köy piyeslerindendir.
c) Köyü ve köylü hayat›n› Türkçülük fikriyat› aç›s›ndan ele alan Halit Fahri’nin Baykuﬂ’u (1335/1919) ile yine köy hayat›n›n olumsuz taraflar›n› ele alan, fakat
bu menfi taraflar› telâfi edici bir bak›ﬂ aç›s›yla irdeleyen Mehmed Sadullah’›n Köylü
Mürﬂidi (1329/1913) de Cumhuriyet öncesi köy piyeslerindendir (Yalç›n, 2002, 189198).
d) Hemen Cumhuriyet öncesinde ve Cumhuriyetin ilân edildi¤i y›l yaz›lmas›
bak›m›ndan önemli olan ve Tunal› Hilmi taraf›ndan kaleme al›nan bir köy piyesi
[Manzum Köy Tiyatrolar›] serisi vard›r. Tunal› Hilmi, bu seride kendi fikirlerini Köylü Memiﬂ Çavuﬂ’un arac›l›¤›yla anlatm›ﬂ ve Türk köylüsünün hususiyetlerini Memiﬂ
Çavuﬂ’un ﬂahs›nda toplam›ﬂt›r. Tunal› Hilmi’nin köy piyesi serisi beﬂ kitaptan oluﬂmaktad›r.5
e) Bu arada Cumhuriyet sonras›nda yaz›lm›ﬂ olmakla birlikte, bas›lmam›ﬂ
olan, oynand›¤› halde yazma olarak kalan köy piyeslerini de hesaba katmak gerekmektedir. Söz geliﬂi Ahmet Kutsi Tecer’in Yaz›lan Bozulmaz adl› piyesi köy hayat›n› konu almaktad›r, ancak bas›lmam›ﬂ, 1946’da Devlet Konservatuar› Tatbikat Sahnesi’nde
oynanm›ﬂt›r.
Bu konuda yap›lacak daha kapsaml› bir araﬂt›rma sonucunda Cumhuriyet öncesi baﬂka köy piyeslerine de ulaﬂmak mümkün görünmektedir.
Sonuç
Türk edebiyat›nda 1950 öncesi köy konulu roman ve hikâyelerin, yaz›l›ﬂ y›llar› aras›nda uzun zaman aral›klar› olmas› bak›m›ndan da¤›n›k bir manzara arz etti¤i
aç›kt›r (1876-1885-1890-1899-1910-1919-1922-1932-1937-1944). Bundan daha önemlisi

5

Tunal› Hilmi’nin “Köylü Memiﬂ Çavuﬂ” serisinin kitaplar› ﬂunlard›r:
1. Tunal› Hilmi, Mebuslar Meclisi Kap›s›nda Bir Köylü-Memiﬂ Çavuﬂ, Kahire 1326/1910, 20 s.
[Manzum Köy Tiyatrolar›, Say›: 1].
2. Tunal› Hilmi, Büyük Millet Meclisi Azalar›ndan Memiﬂ Çavuﬂ Sayvanda, Sinop Matbaas›,
Sonkanun 1338/1922, 43 s. [Manzum Köy Tiyatrolar›, Say›: 2] (Piyesin ikinci sayfas›nda
Sonkanun 1337/1921 yazmaktad›r.).
3. Tunal› Hilmi, Köylü Memiﬂ Çavuﬂ Ankara’da Halk Dersleri Kürsüsünde, Evkaf-› ‹slamiye
Matbaas›, ‹stanbul 1339/1923, 67 s. [Manzum Köy Tiyatrolar›, Say›: 3].
4. Tunal› Hilmi, Köylü Memiﬂ Çavuﬂ Rüyada, 20 ‹lkteﬂrin 1339/1923, 42 s. [Manzum Köy
Tiyatrolar›, Say›: 4].
5. Tunal› Hilmi, Köylü Memiﬂ Çavuﬂ Büyük Millet Meclisinde, Muin-i Hilal Matbaas›, Bursa
1339/1923, [Manzum Köy Tiyatrolar›, Say›: 5]

Millî E¤itim u Say› 175 u Yaz/2007

u
111

1923-1950 Y›llar› Aras›nda Yaz›lan Köyü ve Köylüyü Konu Edinen Piyesler u

Cumhuriyete kadar yaz›lan köy roman ve hikâyelerinin birkaç› hariç ço¤unun yasland›¤› belirgin bir ideoloji yoktur. Oysaki Cumhuriyetten sonra ilk önce köy piyesleri, ard›ndan da 1950 sonras› köy romanlar› belli bir ideolojiden beslenirler. Özellikle
1932-1950 y›llar› aras›nda yaz›lan köy piyeslerinin Kemalizm, 1950 sonras› köy romanlar›n›n ise Marksizm mahreçli oldu¤u görülür.
Bu makalede incelenen piyeslerin bas›m tarihleri dikkate al›nd›¤›nda bunlar›n
yo¤un olarak 1932’den itibaren yaz›l›p bas›ld›klar›n› görürüz. Bunun temel sebebi
1933’ün Cumhuriyetin onuncu kuruluﬂ y›l dönümü olmas› ve hem bu y›l için hem de
bundan sonras› için yazarlar›n CHP ve Halkevleri taraf›ndan piyes yazmaya teﬂvik
edilmeleridir. Köyün ve köy konulu edebiyat›n yine bu tarihten sonra h›z kazanmas›nda di¤er önemli bir etken de ink›lâplar› sa¤lamlaﬂt›rmak ve halka yaymak amac›n› güden kurumlar›n 1932’den itibaren teﬂekkül etmesi ve bu konuda çaba harcamas›d›r. Söz geliﬂi bunlar içinde köye en çok önem veren Halkevleri’nin “Köycülük ﬁubesi” ad› alt›nda bir çal›ﬂma sahas› bile vard›r.
Erken Cumhuriyet dönemi tiyatrosunun büyük oranda güdümlü bir yol izledi¤i aç›kt›r. Zira bu dönemde sanatç›lar özgür iradelerinin yan› s›ra çeﬂitli mevkilerdeki siyasîlerin de istekleri do¤rultusunda faydac›, ö¤ütçü, angaje bir söylem içinde
olmuﬂlard›r. Piyeslerde söz bir vesileyle Cumhuriyet ilke ve ink›lâplar›n›n, bat›l› hayat›n, Türk tarih tezinin, Atatürk’ün ve Cumhuriyetin, hükûmetin ve politikalar›n›n,
kurulmak istenen hâlin/gelece¤in övgüsüne, tezlerine getirilmiﬂtir.
Tekrar etmek gerekir ki bugüne kadar Türk edebiyat›nda “köy” konusu, roman örnekleri dikkate al›narak çeﬂitli yaz›, kitap ve tezler için araﬂt›rma konusu edilmiﬂ, ancak piyes örnekleri bu ba¤lamda pek dikkat çekmemiﬂtir. Hatta bu konuda yukar›da da sözü edilen- bir yüksek lisans tezi (Kalkan, 2002) yap›lm›ﬂsa da bu tezde
1923-1950 aras›nda yay›nlanan köy piyeslerine sadece dokuz sayfal›k bir yer ayr›lm›ﬂ
(s. 75-83), a¤›rl›kl› olarak 1950 sonras› eserler de¤erlendirilmiﬂtir (s. 83-102). Di¤er taraftan bugüne kadar roman d›ﬂ›ndaki türlerde, hikâye ve ﬂiir, köy konusunun iﬂleniﬂi ile ilgili çok az yaz› kaleme al›nm›ﬂt›r (Kaplan, 1955; Makal, 1980; Tural, 1986). Bu
yaz›da ise köy, Türk edebiyat›nda tek parti döneminde yaz›lan piyesler aç›s›ndan de¤erlendirilmeye çal›ﬂ›lm›ﬂt›r. Ancak bu konunun daha kapsaml› çal›ﬂmalara konu
edilmesi gerekti¤i de aﬂikard›r.

Kaynakça
AKI, Niyazi (1968). Ça¤daﬂ Türk Tiyatrosuna Toplu Bak›ﬂ 1923-1967, Atatürk Üniversitesi Yay›nlar›, Erzurum.
AKINCI, Gündüz (1961). Türk Roman›nda Köye Do¤ru, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Co¤rafya Fakültesi Yay›nlar›, Ankara.
ALTAYLI, Ali Zühtü-OR, Müçteba Salâhattin (1933). Tarih Utand›, Devlet Matbaas›, ‹stanbul.
AND, Metin (1968). “Müsahipzâde Celâl ve ‹lk Oyunu: Türk K›z›”, Devlet Tiyatrosu Dergisi,
ss. 7-8.
ANDI, M. Fatih (1996). “Türk Roman›nda Köye Aç›lma ve Mehmed Celâl’in Romanlar›”, ‹ l m î
Araﬂt›rmalar, S. II, ss. 29-38.
Âﬁ‹R, M.-AL‹, M. (1933). Aﬂar Soyguncular›, Devlet Matbaas›, ‹stanbul.
AﬁKUN, Vehbi Cem (1936). Atatürk Köyünde Bir Uçak Günü, Ulus Bas›mevi, Ankara.
BALABAN, Rahmi (1938a). Özdemir Onbaﬂ›, Cumhuriyet Bas›mevi, ‹zmir.

u
112

Millî E¤itim u Say› 175 u Yaz/2007

u Selçuk Ç›kla
BALABAN, Rahmi (1938b). ﬁehir mi, Töbeler Töbesi, Cumhuriyet Bas›mevi, ‹zmir.
BALABAN, Rahmi (1941). “Kelo¤lan”, Karagöz, Cumhuriyet Halk Partisi Yay›n›, Ankara, ss. 4359.
BALTACIO⁄LU, ‹smail Hakk› (1941a). “Karagöz’ün Köy Muhtarl›¤›”, Karagöz, Cumhuriyet
Halk Partisi Yay›n›, Ankara, ss. 5-42.
BALTACIO⁄LU, ‹smail Hakk› (1941b). “Köylü Evlenmesi”, Karagöz, Cumhuriyet Halk Partisi
Yay›n›, Ankara, ss. 113-154.
BANARLI, Nihat Sami (1933). K›z›l Ça¤layan, Devlet Matbaas›, ‹stanbul.
BAﬁAL, Adil (1948). Köyüm, Sakarya Bas›mevi, Ankara.
BAYRAK, Mehmet, “Bilinmeyen Bir Köy Hikâyesi: Kürd Dü¤ünü”, Deng-Ayl›k Siyasal ve Kültürel Dergi, Y›l: 12, S. 64, Nisan-May›s 2002, 02.04.2006 tarihinde http://www.demanu.com.tr/kovaradeng/arsiv/ sayi64/yazi adresinden eriﬂildi.
BORCAKLI, Ahmet-KOÇER, Gülter (1973). Cumhuriyet Dönemi Türkiye Tiyatro Bibliyograf yas›, Baﬂbakanl›k Kültür Müsteﬂarl›¤› Cumhuriyetin 50. Y›ldönümü Yay›nlar›, Ankara.
BU⁄RA, Tar›k Emin (1933). Bu Toprak ‹çin, Akba Kitabevi ve Ka¤›tç›l›k, Ankara.
CANDAR, Avni (1940). 30 A¤ustos, Ulusal Matbaa, Ankara.
ÇALAPALA, Rak›m (1933). Köyden Gelen Ses, ﬁirketi Mürettibiye Matbaas›, ‹stanbul.
DÜRDER, Baha Hulûsi (1933). “‹sim ve Mevzu Hakk›nda”, ‹simsiz Facia, Beyaz›t Güneﬂ Matbaas›, ‹stanbul, ss. 5-6.
DÜRDER, Baha Hulûsi (1933). ‹simsiz Facia, Beyaz›t Güneﬂ Matbaas›, ‹stanbul.
ENG‹NÜN, ‹nci (2001). Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyat›, Dergâh Yay›nlar›, ‹stanbul.
GERÇEK, Yunus Nüzhet (1934). Hedef, ‹stanbul Hapishane Matbaas›, ‹stanbul.
GÖKALP, Ziya (1970). Türkçülü¤ün Esaslar›, Millî E¤itim Bas›mevi, ‹stanbul.
GÜNDÜZ, Aka (1932). Köy Muallimi, Hakimiyeti Milliye Matbaas›, Ankara.
GÜNDÜZ, Aka (1933). Yar›m Osman, Hakimiyeti Milliye Matbaas›, Ankara.
GÜNTEK‹N, Reﬂat Nuri (1941). Bir Ya¤mur Gecesi, Ulusal Matbaa, Ankara.
GÜRLER, Celâl S›tk› (1940). E¤itmen, Ulusal Matbaa, Ankara.
HANÇERL‹O⁄LU, Orhan (1970). Müsahipzâde Celâl -Bütün Eserleri-, Milliyet Yay›nlar›, ‹stanbul.
HAYBER, Abdülkadir (1993). Halide Edip, Yakup Kadri ve Reﬂat Nuri’nin Romanlar›nda Ne sil Çat›ﬂmalar›, Millî E¤itim Bakanl›¤› Yay›nlar›, ‹stanbul.
KALKAN, ‹nci (2002). Cumhuriyet Dönemi Türk Tiyatrosunda Köy Gerçe¤i, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sahne Sanatlar› Anabilim Dal› (Yay›mlanmam›ﬂ Yüksek Lisans Tezi), ‹zmir.
KALKAN, Mehmet (1947). Sazl› P›nar, Ulus Bas›mevi, Ankara.
KAPLAN, Mehmet (1955). “Yeni Türk ﬁiirinde Köy ve Köylü”, Türk Yurdu, S. 247, ss. 86-91.
KAPLAN, Ramazan (1997). Cumhuriyet Dönemi Türk Roman›nda Köy, Akça¤ Yay›nlar›, 3. bs.,
Ankara.
Karagöz (1941). Cumhuriyet Halk Partisi Yay›n›, Ankara.
KARAÖMERL‹O⁄LU, M. As›m (2003). “Erken Dönem Türk Edebiyat›nda Köylüler”, Do¤u Ba t›, S. 22, ss. 105-130.
KAVCAR, Cahit (1994). “Türk Roman ve Hikâyesinde Köye ‹lk Aç›lma”, Edebiyat ve E¤itim,
Ankara Üniversitesi E¤itim Bilimleri Fakültesi Yay›nlar›, 2. bs., Ankara, ss. 32-38.
KERMAN, Zeynep (1998). “Sami Paﬂazade Sezai’de Köy ve Köylü”, Yeni Türk Edebiyat› ‹nce lemeleri, Akça¤ Yay›nlar›, Ankara, ss. 61-66.

Millî E¤itim u Say› 175 u Yaz/2007

u
113

1923-1950 Y›llar› Aras›nda Yaz›lan Köyü ve Köylüyü Konu Edinen Piyesler u
MAKAL, Tahir Kutsi (1980). “Ömer Seyfettin’in Köye Bak›ﬂ›”, Türk Edebiyat›, S. 78, ss. 32-34.
NAYIR, Yaﬂar Nabi (1933). Köyün Namusu, Hakimiyeti Milliye Matbaas›, Ankara.
OKAY, Orhan (1990). “Türk Roman›na Köy Mevzuunun Giriﬂinde Unutulan Bir ‹sim: Ahmet
Mithat Efendi”, Sanat ve Edebiyat Yaz›lar›, Dergâh Yay›nlar›, ‹stanbul, ss. 110-115. [Bu
yaz›n›n ilk yay›n tarihi ve yeri ﬂöyledir: Birinci Millî Türkoloji Kongresi, (‹stanbul, 06-09
ﬁubat 1978), Tebli¤ler, Kervan Yay›nlar›, ‹stanbul 1980, ss. 169-176.]
OLCAY, Hamdi (1945). Kafa Kâ¤›d›, Ortanca Dergisi Yay›nlar›, Ankara.
SPIES, Otto (1955). “Türk Edebiyat›nda Türk Köylüsü”, çev. Bedii Ambarc›, Yeditepe, S. 86, ss.
1, 4.
TÖR, Vedat Nedim (1941). De¤iﬂen Adam, Ulusal Matbaa, Ankara.
TUNCOR, Ferit Rag›p (1945). Köye Dönüﬂ, Nazilli Matbaas›.
TUNÇ, Cevat Kâz›m (1948). Köye Dönüﬂ, Berrin Bas›mevi, ‹zmir.
TURAL, Sad›k K. (1986). “Mehmed Âkif’in Safahat Bask›lar›na Girmemiﬂ Bir ﬁiiri: Kartal Köyü”,
Türk Kültürü, C. 24, S. 284, ss. 52-54.
YALÇIN, Alemdar (2002). II. Meﬂrutiyette Tiyatro Edebiyat› Tarihi, Akça¤ Yay›nlar›, Ankara.

u
114

Millî E¤itim u Say› 175 u Yaz/2007

u Selçuk Ç›kla

THE PLAYS WPITTEN ABOUT VILLAGE AND
VILLAGERS BETWEEN 1923 AND 1950
Selçuk ÇIKLA*

Abstract
So far, in our literature, the topics connected with village life have been
studied to a great extent as they appear in novels and stories, and are dupicted
various books and articles have been published, and many thesis have been done about the subject. On the contrary, the plays about village, villagers and village life are rarely mentioned. However, after the establishment of republic, especially right after 1932 and during the period following Atatürk’s death, a lot
of plays which have different characteristics have been written about village.
This article deals with the plays written about village between 1923 and 1950.
Key Words: Turkish literature, village in Turkish literature, the plays of
village, Independance War and plays of village
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OKULÖNCES‹ DÖNEMDEK‹ ÇOÇUKLARIN
TELEV‹ZYON ‹ZLEME DURUMLARI VE
BUNU ETK‹LEYEN ‹NCELEMES‹
Candan ÖZTÜRK*
Gonca KARAYA⁄IZ**

Özet
Araﬂt›rma, anaokuluna giden 3–6 yaﬂ grubu çocuklar›n televizyon izleme durumlar› ve bunu etkileyen etmenlerin saptanmas› amac› ile tan›mlay›c› ve
kesitsel olarak yürütülmüﬂtür. Orta-düﬂük sosyo-ekonomik gruptan Konak Zübeyde Han›m Anaokulu (n=320) ve orta-yüksek sosyo- ekonomik gruptan Karﬂ›yaka Sezai Gönül Akda¤ Anaokulu’nda (n=90) e¤itim gören toplam 410 çocuk
araﬂt›rman›n örneklemini oluﬂturmuﬂtur. Her iki okulda e¤itim gören 410 ö¤rencinin velisine anket formu gönderilmiﬂ ancak anket formlar›n›n % 44,4’ü eksiksiz olarak doldurularak geri dönmüﬂtür. Araﬂt›rmada veri toplama arac› olarak kullan›lan anket formu, sosyodemografik özellikleri ve televizyon izleme
durumunu tan›mlay›c› niteliktedir.
Çal›ﬂmada çocuklar›n günde 2,58 ± 1,54 saat televizyon izledikleri saptanm›ﬂt›r. Araﬂt›rma kapsam›na al›nan ebeveynlerin yaﬂ›, cinsiyeti, e¤itim düzeyi, medeni durumu, çocuk say›s›, sosyoekonomik durumu, çocu¤un yaﬂ›, evde
bulunan televizyon say›s›, çocu¤un odas›nda televizyon bulunma durumu ile
çocu¤un televizyon izleme süresi aras›nda anlaml› bir iliﬂki bulunmam›ﬂt›r. Çal›ﬂmada ebeveynin televizyon izleme süresi ile çocu¤un televizyon izleme süresi aras›nda anlaml› ancak zay›f bir iliﬂki bulunmuﬂtur.
Anahtar Sözcükler: Çocuk, televizyon, medya, anaokulu

Giriﬂ
Bireylerin tutum ve davran›ﬂlar›n› yönlendirebilme gücüne sahip teknolojik
geliﬂmelerden birisinin, ses ve görüntülerin iletilip yay›nlanmas› esas›na dayanan “televizyon” oldu¤u kuﬂku götürmez bir gerçektir (Arslan, 2004, 2). Bir iletiﬂim arac›
olan televizyonun önde gelen iﬂlevleri aras›nda e¤lendirici ve ö¤retici nitelikleri say›labilmektedir. Bunun yan›nda televizyon bireylerin kendilerini tan›yabilmelerine, kiﬂiliklerini geliﬂtirebilmelerine ortam haz›rlayan, zaman zaman onlara düﬂünme ve
eleﬂtirme f›rsat› veren bir araçt›r. Televizyon görsel ve iﬂitsel duyulara yönelik etkili
bir kitle iletiﬂim arac› olmas› nedeni ile olumlu hizmetlerinin yan› s›ra, iyi de¤erlendirilmedi¤i takdirde olumsuz sonuçlara da neden olabilmektedir (Yavuzer, 2003, 221).
Alg›lama biçimleri, alg›lad›klar›n› benimseme h›z› ve hayata geçirme istekleri aç›s›ndan yetiﬂkinlerden farkl› olmalar› nedeni ile televizyonun çocuklar üzerindeki etkileri oldukça fazlad›r (Kuruo¤lu, 2001, 122). Bu nedenle Amerikan Pediatri Akademisi
iki yaﬂ›n alt›ndaki çocuklar›n televizyon izlememelerini, daha büyük çocuklar›n ise
* Yard. Doç. Dr.; DEÜ. Hemﬂirelik Yüksekokulu, Balçova /‹zmir
** DEÜ. Hemﬂirelik Yüksekokulu, Balçova / ‹zmir
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günde 1–2 saatten daha az televizyon izlemelerini, ebeveynlerin de çocuklar›n izledikleri programlar› denetlemelerini önermiﬂtir (American Academy of Pediatrics,
1999, 341). Ancak ülkemizde ve yurt d›ﬂ›nda yap›lan çal›ﬂmalar çocuklar›n televizyon
karﬂ›s›nda belirtilenlerden daha fazla zaman geçirdi¤ini göstermektedir.
Ülkemizde çocuklar›n televizyon izleme süresini saptamak amac› ile 400 anaokul ve ilkokul ö¤rencisi ile yap›lan çal›ﬂmada çocuklar›n % 62’sinin iki saatten daha
fazla, % 8,3’ünün ise günde dört saatten daha fazla televizyon izledi¤i saptanm›ﬂt›r.
Yap›lan çal›ﬂmada okul öncesi dönemdeki çocuklar›n okul dönemindeki çocuklardan
daha fazla televizyon izledikleri belirlenmiﬂtir (Yalç›n vd., 2002, 622). Kurugöl ve arkadaﬂlar› taraf›ndan yap›lan çal›ﬂmada ise 3-12 yaﬂ grubundaki çocuklar›n haftada
23.8 saat televizyon izledikleri saptanm›ﬂt›r (Kurugöl vd., 1994, 23).
Dennison ve arkadaﬂlar› taraf›ndan yap›lan çal›ﬂmada okul öncesi yaﬂ grubundaki k›z çocuklar›n›n haftada 12.5, erkek çocuklar›n ise 13.7 saat televizyon izledikleri saptanm›ﬂt›r (Dennison vd., 2004, 175). Zimmermann ve Christakis yapm›ﬂ olduklar› çal›ﬂmada üç yaﬂ grubundaki çocuklar›n günde ortalama 2,2 saat; 3-5 yaﬂ grubundaki çocuklar›n da 3,3 saat televizyon izlediklerini ve üç yaﬂ›ndan önce televizyon izlemenin çocu¤un biliﬂsel geliﬂimi üzerinde olumsuz etkilerinin oldu¤unu saptam›ﬂlard›r (Zimmermann, Christakis, 2005, 622). Christakis ve arkadaﬂlar› 11 yaﬂ›n alt›ndaki çocuklar›n günde ortalama 1.45 saat televizyon izlediklerini belirlemiﬂledir
(Christakis vd., 2004, 654).
Çal›ﬂmalarda çocuklar›n televizyon izleme süresini etkileyen etmenler de incelenmiﬂtir ve çal›ﬂmalar aras›nda farkl›l›klar vard›r. Çal›ﬂmalar›n baz›lar›nda ebeveynin e¤itimi, yaﬂ›, evlilik durumu, gelir düzeyi, çocuk say›s›, çocu¤un cinsiyeti,
odas›nda televizyon bulunma durumu gibi sosyodemografik özelliklerin çocu¤un televizyon izleme süresini etkilemedi¤i (Yalç›n vd., 2002, 625; Burdette vd., 2003, 896)
baz› çal›ﬂmalarda ise bu özelliklerden bir kaç›n›n çocuklar›n televizyon izleme sürelerini etkiledi¤i belirlenmiﬂtir (Christakis vd., 2004, 654; Dennison, Jenkins, 2002, 1031).
Yap›lan çal›ﬂmalar televizyonun denetimsiz olarak izletilmesinin çocu¤un psikososyal, fiziksel, biliﬂsel, cinsel ve kültürel geliﬂimindeki olumsuz etkileri üzerine
odaklanm›ﬂt›r. Ekranlarda s›k sergilenen ﬂiddet içerikli programlar çocuklarda agresif kiﬂili¤in geliﬂmesine yol açt›¤› gibi ﬂiddete karﬂ› duyars›zl›k, korku gibi duygularda art›ﬂa da neden olabilmektedir. Televizyonda ﬂiddet içeren programlar›n fazla izlenmesi çocuklar taraf›ndan dünyan›n kötü bir yer olarak alg›lanmas›na, korkuya ve
uyku sorunlar›na neden olmaktad›r. Ebeveynler televizyonun çocuklar›n sald›rganl›k
e¤ilimlerini artt›rd›¤›na inanmaktad›rlar (Anderson, 2003, 338; Kuruo¤lu, 2001, 125;
Arslan, 2004, 4; Cheng vd.,2004, 94). Kontrolsüz televizyon izleme al›ﬂkanl›¤› ile aﬂ›r› kilo al›m› aras›nda da bir iliﬂki vard›r. Televizyon reklamlar›n›n cazibesi, çocuklar›n
besin de¤eri düﬂük ancak kalori içeri¤i yüksek yiyecekleri tüketme iste¤i, televizyon
karﬂ›s›nda geçirilen hareketsiz saatler ile birleﬂince çocukluk ça¤› obezitesi ve bunun
istenmeyen sonuçlar› ortaya ç›kabilmektedir (Burdette vd., 2003, 894; Dennison, Jenkins, 2002, 1028). Televizyon ekranlar›nda sergilenen cinsel içerikli programlar›n art›ﬂ› ise çocuklar›n çevrelerine karﬂ› erken cinsel ilgi duymalar›na ve dolay›s› ile aile içi
çat›ﬂmalara yol açmaktad›r (Arslan, 2004, 7).
Çal›ﬂma sonuçlar› televizyon izleme konusunda çocuk sa¤l›¤› ile ilgilenen profesyonellere ve ebeveynlere önemli görevler düﬂtü¤ünü gösterir niteliktedir. Özellikle farkl› roller ve ortamlarda pek çok ebeveyn ile etkileﬂim hâlinde bulunan hemﬂire-
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lerin televizyonun çocuk geliﬂimi üzerindeki etkilerini bilmesi ve bu konuda aileye
e¤itim ve dan›ﬂmanl›k vermesi televizyonun çocuk üzerindeki olumsuz etkisini azaltabilmektedir (Gülçiçek, Balc›, 1997, 73).
Okul öncesi dönem, çocuklar›n özdeﬂim kurabilecekleri bir model aray›ﬂ› içinde olduklar› dönemdir. Bu özdeﬂim kurma e¤ilimi, çocuklar›n kiﬂilik geliﬂimleri aç›s›ndan hayati bir öneme sahiptir. Kontrolsüz televizyon izleme al›ﬂkanl›¤› ile bilinçsizce ve rasgele seçilmiﬂ yanl›ﬂ modeller, çocuklar›n kiﬂilik geliﬂimlerinin sa¤l›kl› olmayan temeller üzerinde ﬂekillenmesine neden olabilmektedir. Ayr›ca televizyon izlemeye iliﬂkin al›ﬂkanl›k genellikle okul öncesi dönemde kazan›lmaktad›r. Çocukluk
dönemlerinde temelleri at›l›p, ﬂekillenmeye baﬂlayan bu kiﬂilik özelliklerinin çocuklar›n yetiﬂkinlik dönemlerinde ve hatta onlar›n tüm yaﬂamlar› boyunca da etkisini
sürdürece¤i dikkate al›nd›¤›nda konunun önemi ortaya ç›kmaktad›r (Arslan, 2004, 45). Ebeveynlere etkili bilgi ve dan›ﬂmanl›k verilebilmesi çocuklar›n televizyon izleme
durumlar›n›n ve ebeveyn bilgi, tutum ve uygulamalar›n›n bilinmesine ba¤l›d›r. Okul
öncesi dönem çocuklar›n›n televizyon izleme süreleri ve bunu etkileyen faktörler bilinir ise aﬂ›r› televizyon izlemeyi önlemek için gerekli önlemler al›nabilir ve televizyonun çocuk üzerindeki olumsuz etkileri azalt›labilir. Çal›ﬂmadan elde edilen sonuçlar›n; televizyon izleme konusunda ebeveynlere verilecek e¤itim ve dan›ﬂmanl›k içeri¤inin belirlenmesinde veri oluﬂturabilece¤i ve konuya dikkat çekerek toplumsal duyarl›l›¤› sa¤layaca¤› düﬂünülmektedir.
Araﬂt›rman›n Amac›
Anaokulunu giden 3–6 yaﬂ grubu çocuklar›n televizyon izleme durumlar› ve
bunu etkileyen etmenlerin saptanmas› amac› ile yap›lm›ﬂt›r.
GEREÇ VE YÖNTEM
Araﬂt›rman›n Türü
Bu çal›ﬂma anaokulunu giden 3–6 yaﬂ grubu çocuklar›n televizyon izleme durumlar› ve bunu etkileyen etmenlerin saptanmas› amac› ile tan›mlay›c› ve kesitsel olarak planlanm›ﬂt›r.
Araﬂt›rman›n Yeri ve Zaman›
Araﬂt›rma ‹zmir ‹l Millî E¤itim Müdürlü¤üne ba¤l› olarak hizmet yürüten resmi anaokullar› “Konak Zübeyde Han›m Anaokulu” ve “Karﬂ›yaka Sezai Gönül Akda¤ Anaokulunda” 2004–2005 ö¤retim y›l›nda Aral›k 2004- ﬁubat 2005 tarihleri aras›nda yürütülmüﬂtür.
Araﬂt›rman›n Evren ve Örneklemi
Televizyon izleme al›ﬂkanl›¤›n›n 3–6 yaﬂ döneminde geliﬂmesi nedeni ile bu
yaﬂ dönemindeki ö¤renciler çal›ﬂma kapsam›na al›nm›ﬂt›r. Orta-düﬂük sosyo-ekonomik gruptan Konak Zübeyde Han›m Anaokulu (n=320) ve orta-yüksek sosyo- ekonomik gruptan Karﬂ›yaka Sezai Gönül Akda¤ Anaokulunda (n=90) e¤itim gören toplam 410 çocuk araﬂt›rman›n örneklemini oluﬂturmuﬂtur. Araﬂt›rman›n yürütüldü¤ü
süre içerisinde kayd›n›n silinmesi veya baﬂka nedenlerle okula gelmeyen ö¤rencilere ulaﬂ›lamam›ﬂt›r. Her iki okulda e¤itim gören 410 ö¤rencinin velisine anket formu
gönderilmiﬂ ancak anket formlar›n›n % 44,4’ü eksiksiz olarak doldurularak geri dönmüﬂtür.
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Tablo 1: Çal›ﬂmaya Kat›lan Ebeveynlerin Sosyodemografik Özelliklerinin
Da¤›l›m›
Sosyodemografik Özellikler

Say› (n)

Ebeveynlerin Yaﬂ Ortalamas›

Yüzde (%)
33,7

Ebeveynlerin E¤itim Durumu
‹lkokul

11

6,0

Ortaokul

16

8,8

Lise

73

40,1

Üniversite ve Üstü

82

45,1

Kad›n

145

79,7

Erkek

37

20,3

174

95,6

8

4,4

Gelir Giderden Az

13

7,1

Gelir Gidere Eﬂit

122

67,0

Gelir Giderden Fazla

47

25,8

Ebeveynlerin Cinsiyeti

Ebeveynlerin Medeni Durumu
Evli
Bekâr
Sosyoekonomik Durumu

Anaokuluna Giden Çocu¤un Yaﬂ›

3,1

Üç

8

4,4

Dört

26

14,3

Beﬂ

75

41,2

Alt›

73

40,1

Ebeveynlerin Çocuk Say›s›
Bir

105

57,7

‹ki

66

36,3

Üç ve Üstü

11

6,0

Toplam

182

100

Araﬂt›rma kapsam›na al›nan ebeveynlerin baz› sosyodemografik özellikleri
Tablo 1’de gösterilmektedir. Ebeveynlerin yaﬂ ortalamas› 33,7’dir. Çal›ﬂmaya kat›lan ebeveynlerin % 79,7’sini anneler oluﬂturmaktad›r. Ebeveynlerin % 45,1’i üniversite mezunudur. Ailelerin % 67’sinin sosyoekonomik durumu orta düzeyde
olup % 57,7’sinin bir çocu¤u vard›r.
Araﬂt›rmaya kat›lan ö¤rencilerin yaﬂ ortalamas› ise 3,1 olup ö¤rencilerin %
41,2’sini beﬂ yaﬂ grubu çocuklar oluﬂturmaktad›r.
VER‹LER‹N TOPLANMASI
Veri Toplama Arac›
Araﬂt›rmada veri toplama arac› olarak kullan›lan anket formu 25 soru ve iki
bölümden oluﬂmaktad›r.
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Bölüm 1-Sosyodemografik Özellikler: Bu bölüm ebeveynlerin yaﬂ›, cinsiyeti,
evlilik durumu, e¤itim durumu, gelir durumu, mesle¤i, yaﬂad›¤› yer, çocuk say›s› gibi sosyodemografik özelliklerini ve anaokuluna giden çocu¤un yaﬂ›n› belirlemek
amac› ile haz›rlanan on sorudan oluﬂmaktad›r.
Bölüm 2-Televizyon ‹zleme Durumu: Bu bölüm çocu¤un televizyon izleme
durumu ve ebeveynlerin televizyon izleme konusundaki tutum ve uygulamalar›n›
saptamak için haz›rlanm›ﬂ olup 11 kapal› uçlu, dört aç›k uçlu toplam 15 sorudan oluﬂmaktad›r. Sorular; evde ve çocu¤un odas›nda televizyon bulunma durumu, evde bulunan televizyon say›s›, ebeveynlerin ve çocu¤un televizyon izleme süresi, televizyon
izlemek için çocu¤un ebeveyninden izin isteme durumu, en çok sevilen programlar,
televizyon izleme nedenleri, televizyonu kimlerle izledikleri, ebeveynin çocu¤u ile
birlikte televizyon izleme durumu, yemek yerken televizyon izleme durumu, ebeveyn ve çocu¤un boﬂ zamanlar›n› nas›l de¤erlendirdikleri ve ebeveynlerin cinsellik ve
ﬂiddet içeren programlar hakk›ndaki düﬂüncelerini tan›mlay›c› niteliktedir.
Verilerin Toplanmas›
Veriler toplanmadan önce kurumlardan izin al›nm›ﬂt›r. Çal›ﬂmaya kat›lmay›
kabul eden ebeveynlere Aral›k 2004-ﬁubat 2005 tarihleri aras›nda anketler uygulanm›ﬂt›r.
Verilerin Analizi
Sosyodemografik özellikleri tan›mlayan sorular yüzde ile (%) de¤erlendirilmiﬂtir.
Çocuklar›n televizyon izleme süreleri ile sosyodemografik özellikler aras›ndaki iliﬂki iki de¤iﬂkenli özelliklerde iki ortalama aras›ndaki fark›n önemlilik testi ile çok
de¤iﬂken oldu¤unda varyans analizi ile incelenmiﬂtir. Ebeveynlerin televizyon izleme
süreleri ile çocuklar›n televizyon izleme süreleri aras›ndaki iliﬂkinin belirlenmesinde
korelasyon analizi kullan›lm›ﬂt›r.
Araﬂt›rman›n Ba¤›ml› ve Ba¤›ms›z De¤iﬂkenleri
Ba¤›ml› De¤iﬂken: Çocuklar›n televizyon izleme süreleri
Ba¤›ms›z De¤iﬂken: Ebeveynlerin yaﬂ›, cinsiyeti, evlilik durumu, e¤itim durumu, gelir durumu, mesle¤i, yaﬂad›¤› yer, çocuk say›s›, evde bulunan televizyon say›s›, çocu¤un odas›nda televizyon bulunma durumu, çocu¤un yaﬂ›, ebeveynin televizyon izleme süresi
Bulgular
Tablo 2: Evde Bulunan Televizyon Say›s›n›n Da¤›l›m›
Evde Bulunan Televizyon Say›s›

Say› (n)

Yüzde %

Bir

36

19,8

Birden fazla

146

79,2

Toplam

182

100,0

Araﬂt›rma kapsam›na al›nan çocuklar›n hepsinin evinde televizyon vard›r (%
100). Çocuklar›n % 79,2’sinin evinde ise birden fazla televizyon bulunmaktad›r (Tablo 2).
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Tablo 3: Çocu¤un Odas›nda Televizyon Bulunma ve Çocu¤un Televizyon ‹zlemek ‹çin Ebeveyninden ‹zin ‹steme Durumu
Say›

Yüzde %

Var

Çocu¤un Odas›ndaTelevizyon Bulunma Durumu

46

25,7

Yok

136

74,7

Toplam

182

100

Çocu¤un Televizyon ‹zlemek ‹çin Ebeveyinden ‹zin ‹steme Durumu
‹stiyor

80

44,0

‹stemiyor

102

56,0

Toplam

182

100

Çal›ﬂmaya kat›lan çocuklar›n % 25,3’ünün odas›nda televizyon bulunmaktad›r. Çocuklar›n % 56’s› televizyon izlemek için ebeveyninden izin istememektedir
(Tablo 3).
Tablo 4: Ebeveynlerin Çocuklar› ‹le Birlikte ve Yemek Yerken Televizyon ‹zleme Durumlar›n›n Da¤›l›m›
Çocuklar› ‹le Birlikte Televizyon ‹zleme Durumlar›

Say›

Yüzde %

‹zliyor

178

97,8

‹zlemiyor
Toplam

4

2,2

182

100

Yemek Yerken Televizyon ‹zleme Durumlar›
‹zliyor

95

52,2

‹zlemiyor

87

47,8

Toplam

182

100

Araﬂt›rma kapsam›na al›nan ebeveynlerin % 97,8’si çocuklar› ile birlikte televizyon izlediklerini, % 52,2’si ise yemek yerken televizyon izlediklerini belirtmiﬂlerdir (Tablo 4).
Tablo 5: Ebeveynlerin Cinsellik ve ﬁiddet ‹çeren Programlara ‹liﬂkin Görüﬂlerinin Da¤›l›m›
Ebeveynlerin Seks ve ﬁiddet ‹çeren Programlara ‹liﬂkin Görüﬂleri

Say›

Yüzde %

Karﬂ›y›m

174

95,4

Fikrim yok
Toplam

8

4,4

182

100

Ebeveynlerin % 95,6’s› ﬂiddet ve cinsellik içeren programlar› çocuklar›n izlemesine ve bu programlar›n çocuklar›n izleyebilecekleri saatlerde yay›nlanmas›na karﬂ› olduklar›n› belirtmiﬂlerdir (Tablo 5).
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Tablo 6: Ebeveynlerin ve Çocuklar›n En Çok ‹zledikleri Programlar›n Da¤›l›m›
Programlar

Ebeveynler

(n=182)

Çocuklar

Say›

Yüzde (%)

Say›

Haberler

81

44.5

-

Yüzde(%)
-

Sinema

32

17,5

7

3,8

Dizi filmler

118

64,8

100

54,9
74,1

Çizgi filmler

2

1,0

144

Yar›ﬂma

25

13,7

3

1,6

E¤lence

23

12,6

9

4,9

Belgesel

35

13,7

14

7,6

Reklam

-

-

4

2,1

• Birden fazla seçenek iﬂaretlenmiﬂtir.
Çal›ﬂma kapsam›na al›nan ebeveynlerin % 64,8’i dizi film, çocuklar›n % 79,1’i
ise çizgi film izlemekten hoﬂlanmaktad›r (Tablo 6).
Tablo 7: Ebeveynlerin Televizyon ‹zleme Nedenlerinin Da¤›l›m›
Ebeveynlerin Televizyon ‹zleme Nedenleri

Say› (n)

Yüzde %

E¤lenmek

75

41,2

Bilgi edinmek

85

46,7

Boﬂ zamanlar› de¤erlendirmek

49

29,9

Dinlenmek

14

7,6

Al›ﬂkanl›k

20

10,9

(n=182)

• Birden fazla seçenek iﬂaretlenmiﬂtir.
Ebeveynlerin % 46,7’si bilgi edinmek, % 41,2’si e¤lenmek için televizyon izlediklerini belirtmiﬂlerdir (Tablo 7).
Tablo 8: Ebeveynlerin ve Çocuklar›n Boﬂ Zamanlar›nda Yapt›klar› Faaliyetlerin Da¤›l›m›
Boﬂ Zamanlarda Yapt›klar› Faaliyetler
(n=182)

Ebeveynler

Çocuklar

Say›

%

Say›

Kitap okumak

95

52,1

-

-

Müzik dinlemek

14

7,6

5

2,7

Gezintiye ç›kmak

67

36,8

23

12,6

Televizyon izlemek

48

26,3

67

36,8

El iﬂi/ev iﬂi yapmak

42

23,0

-

-

Sinema-tiyatroya gitmek

14

7,6

4

2,1

Oyun oynamak

45

24,7

145

79,6

Spor –yürüyüﬂ yapmak

7

3,8

2

1,09

Resimli kitaplar› incelemek

-

-

12

6,5

Resim gibi faaliyetler ile u¤raﬂmak

-

-

95

52,1

• Birden fazla seçenek iﬂaretlenmiﬂtir.
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Ebeveynlerin % 52,1’i boﬂ zamanlar›nda kitap okudu¤unu, % 26.3’ü ise televizyon izledi¤ini belirtmiﬂtir. Ebeveynlerin % 79,6’s› çocuklar›n›n boﬂ zamanlar›n›
oyun oynayarak, % 36,8’i de televizyon izleyerek geçirdi¤ini belirtmiﬂtir (Tablo 8).
Tablo 9: Ebeveynlerin Sosyodemografik Özelliklerine Göre Çocuklar›n Televizyon ‹zleme Sürelerinin Karﬂ›laﬂt›r›lmas›
Sosyademografik

n

X

SS

p

‹lkokul

11

3,27

1,21

0,725

Ortaokul

16

2,34

1,04

Lise

73

2,58

1,24

Üniversite ve Üstü

82

2,51

1,86

t

F

Özellikler
Ebeveynlerin E¤itim Durumu
0,910

Ebeveynlerin Cinsiyeti
Kad›n

145

2,53

1,27

Erkek

37

2,74

2,33

174

2,57

1,55

8

2,69

1,25

Gelir Giderden Az

13

2,92

1,50

Gelir Gidere Eﬂit

122

2,45

1,23

Gelir Giderden Fazla

47

2,80

2,15

Üç

8

1,81

0,88

Dört

26

2,48

1,28

Beﬂ

75

2,58

1,85

Alt›

73

2,67

1,32

0,46

,748

0,83

,212

Ebeveynlerin Medeni Durumu
Evli
Bekâr
Sosyoekonomik Durumu
0,475

1,225

0,633

,795

0,377

0,350

0,215

1,550

Çocu¤un Yaﬂ›

Ebeveynlerin Çocuk Say›s›
Bir

105

2,51

1,71

‹ki

66

2,70

1,34

Üç ve Üstü

11

2,40

0,80

25-34

111

2,72

1,76

35-44

67

2,31

1,09

45 ve üstü

4

2,88

0,85

Ebeveyn Yaﬂ›

Sosyodemografik Özellikler
Araﬂt›rma kapsam›na al›nan ebeveynlerin yaﬂ›, cinsiyeti, e¤itim düzeyi, medeni durumu, çocuk say›s›, sosyoekonomik durumu, çocu¤un yaﬂ› ile çocu¤un televizyon izleme süresi aras›ndaki iliﬂki anlams›z bulunmuﬂtur (p >0.05) (Tablo 9).
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Tablo 10: Evde Bulunan Televizyon Say›s›na Göre Çocuklar›n Televizyon
‹zleme Sürelerinin Karﬂ›laﬂt›r›lmas›
Evde Bulunan Televizyon Say›s›

n

X

SS

Bir

36

2,61

1,14

Birden fazla

146

2,56

1,62

p

t

0,873

,160

Evde bulunan televizyon say›s› ile çocuklar›n televizyon izleme süreleri aras›ndaki iliﬂki anlams›z bulunmuﬂtur (p>0.05) (Tablo 10).
Tablo 11: Çocu¤un Odas›nda Televizyon Bulunma Durumuna Göre Çocuklar›n Televizyon ‹zleme Sürelerinin Karﬂ›laﬂt›r›lmas›
Çocu¤un Odas›nda Televizyon

n

X

SS

Var

46

2,87

2,33

Yok

136

2,47

1,15

p

t

0,132

1,511

Bulunan Durumu

Çocu¤un odas›nda televizyon bulunma durumu ile çocuklar›n televizyon izleme süreleri aras›nda anlaml› bir iliﬂki yoktur (p>0.05) (Tablo 11).
Tablo 12: Çocuklar›n ve Ebeveynlerin Televizyon ‹zleme Süreleri Aras›ndaki ‹liﬂki
De¤iﬂkenler
Çocuklar›n TV ‹zleme Süreleri

Min.
0,50

Max.
15

X
2,58

SS
1,54

Ebeveynlerin TV ‹zleme Süreleri

0,50

16

4,08

2,36

r

r2

p

0,33

0,10

0,00

Çocuklar›n ve ebeveynlerin televizyon izleme süreleri aras›nda istatistiksel
olarak anlaml› ancak zay›f bir iliﬂki oldu¤u görülmüﬂtür. Korelasyon belirtme katsay›s› 0,10’dur. Ebeveynlerin televizyon izleme süreleri çocuklar›n televizyon izleme sürelerindeki de¤iﬂimin % 10’unu aç›klamaktad›r (Tablo 12).
Tart›ﬂma
Bu çal›ﬂmada 3–6 yaﬂ dönemindeki çocuklar›n günde 2,58 ± 1,54 saat televizyon izledikleri saptanm›ﬂt›r. Çal›ﬂmaya kat›lan çocuklar›n % 47.80’i iki saatten fazla
televizyon izlemektedir. Çal›ﬂmadan elde edilen bilgiler di¤er çal›ﬂma sonuçlar› ile
benzerlik göstermektedir. Yalç›n ve arkadaﬂlar› (2002) taraf›ndan 400 anaokulu ve ilkokul ö¤rencisi ile yap›lan çal›ﬂmada, 3–6 yaﬂ grubundaki çocuklar›n günde 2.19±
1.84 saat televizyon izledikleri ve bu çocuklar›n % 65,2’sinin iki saatten fazla televizyon önünde kald›¤› belirlenmiﬂtir. Kurugöl ve arkadaﬂlar› (1994) taraf›ndan 3-12 yaﬂ
grubundaki 455 çocuk ile yap›lan bir çal›ﬂmada ise çocuklar›n haftada 23.8 saat televizyon izledikleri saptanm›ﬂt›r. Dennison ve arkadaﬂlar› (2004) okul öncesi yaﬂ grubundaki k›z çocuklar›n›n haftada 12.5, erkek çocuklar›n ise 13.5 saat televizyon izlediklerini saptam›ﬂlard›r. Christakis ve arkadaﬂlar› (2004) 11 yaﬂ›n alt›ndaki çocuklar›n
günde ortalama 1.45 saat televizyon izlediklerini belirlemiﬂlerdir. Cheng ve arkadaﬂlar›n›n (2004) 830 ebeveyn ile yapt›klar› çal›ﬂmada ebeveynlerin % 25’i en küçük çocu¤unun hiç televizyon izlemedi¤ini belirtmesine ra¤men, çocuklar›n günde ortala-
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ma 2.56 saat televizyon izledikleri ve okul öncesi yaﬂ grubundaki çocuklar›n daha fazla televizyon izledikleri belirtilmiﬂtir.
Araﬂt›rmaya kat›lan ailelerin hepsinin evinde televizyon bulunmakta, ailelerin yar›s›ndan fazlas›n›n ( % 55,5) evinde ise iki televizyon bulunmaktad›r (Tablo 2).
Amerikan Pediatri Akademisinin çocuklar›n odas›nda televizyon bulunmamas›n›
önermesine ra¤men çal›ﬂmaya kat›lan çocuklar›n % 25,3’ünün odas›nda televizyon
bulundu¤u belirlenmiﬂtir. Yalç›n ve arkadaﬂlar›n›n (2002) çal›ﬂmas›nda da ailelerin %
49,7’sinin evinde iki televizyon bulundu¤u ve çocuklar›n % 21,4’ünün odas›nda televizyon oldu¤u saptanm›ﬂt›r. Christakis ve arkadaﬂlar›n›n (2004) çal›ﬂmas›nda da çocuklar›n % 26’s›n›n odas›nda televizyon bulundu¤u belirlenmiﬂtir. Evde birden fazla
televizyon bulunmas›, ayr›ca çocu¤un odas›nda da televizyon olmas› ebeveynlerin
çocuklar›n televizyon izleme süresini ve izledikleri programlar› gözlemlemelerini k›s›tlay›c› olabilir
Araﬂt›rma kapsam›na al›nan ebeveynlerin % 56’s› televizyon izlemek için çocuklar›n›n kendilerinden izin istemediklerini belirtmiﬂtir (Tablo 3). Yalç›n ve arkadaﬂlar›n›n çal›ﬂmas›nda (2002) da ailelerin % 15,3’ünün evinde televizyon izlemeye iliﬂkin bir kural olmad›¤› belirtilmiﬂtir. Christakis ve arkadaﬂlar›n›n (2004) yapm›ﬂ olduklar› çal›ﬂmada ebeveynlerin ancak % 22’sinin çocuklar›n›n televizyon izleme süresi ile ilgili s›n›rlamalar getirdi¤i belirlenmiﬂtir. Cheng ve arkadaﬂlar›n›n (2004) çal›ﬂmas›nda ebeveynlerin % 53’ü çocuklar›n›n televizyonda izledikleri programlar› s›n›rland›rd›klar›n› belirtmiﬂtir. Çocuklar›n televizyon izlemek için ebeveynden izin istememesi ve evde bu konuda kurallar›n olmamas› ebeveynlerin bu konunun önemini kavrayamamalar›na ba¤l› olabilir. Ancak bu ﬂekilde belirli kurallar›n olmamas› çocuklar›n kendilerini her program› izleme konusunda özgür hissetmelerine ve televizyon izleme konusunda seçicilik davran›ﬂ›n›n geliﬂmemesine neden olabilir.
Araﬂt›rmaya kat›lan ebeveynlerin % 97,8’si çocuklar› ile birlikte televizyon izlediklerini, belirtmiﬂlerdir. Cheng ve arkadaﬂlar›n›n (2004) çal›ﬂmas›nda okul öncesi
yaﬂ grubunda çocu¤u olan ebeveynlerin % 57’sinin çocu¤u ile birlikte televizyon izledi¤i saptanm›ﬂt›r. Yalç›n ve arkadaﬂlar›n›n (2002) çal›ﬂmas›nda ebeveynlerin %
42,7’sinin çocu¤u ile birlikte televizyon seyretti¤i ve izlenen program›n içeri¤ini çocu¤u ile paylaﬂt›¤› belirlenmiﬂtir. Ebeveynlerin çocuklar ile birlikte televizyon izlemesi
ve izlenilen program›n içeri¤inin birlikte tart›ﬂ›lmas› çocu¤un kurmaca ile gerçe¤i
ay›rt edebilmesine ve olaylar› anlayabilmesine yard›mc› olabilir.
Araﬂt›rmaya kat›lan ebeveynlerin ve dolay›s› ile çocuklar›n yar›s›ndan fazlas›
(% 52,2) yemek yerken televizyon izlemektedir. Christakis (2004) ve arkadaﬂlar›n›n
çal›ﬂmas›nda da ebeveynlerin % 30’u, yemek yerken televizyon izlemektedir. Yemek
yerken televizyon izleme davran›ﬂ›n›n yayg›n olmas›; bu davran›ﬂ›n bir al›ﬂkanl›k halini almas›na ba¤l› olabilir.
Ebeveynlerin % 95,6’s› ﬂiddet ve cinsellik içeren programlar› çocuklar›n izlemesine ve bu programlar›n çocuklar›n izleyebilecekleri saatlerde yay›nlanmas›na karﬂ› olduklar›n› belirtmiﬂlerdir (Tablo 5). Yalç›n ve arkadaﬂlar›n›n (2002) çal›ﬂmas›nda ebeveynlerin % 43,3’ü programlarda ﬂiddetin tekrarland›¤›n›, % 31,6’s› programlar›n çocu¤u duygusal olarak etkiledi¤ine inand›¤›n› belirtmiﬂtir. Cheng ve arkadaﬂlar›n›n
(2004) çal›ﬂmas›nda ebeveynlerin % 53’ünün ﬂiddet içeren, % 81’inin cinsellik içeren
programlar› çocuklar›n›n izlemesini k›s›tlad›¤› ancak ebeveynlerin % 73’ünün yine de
çocuklar›n›n ﬂiddet ve cinsellik içeren programlar› izledi¤ine inand›klar› saptanm›ﬂt›r.
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Araﬂt›rma kapsam›na al›nan ebeveynlerin yaﬂ›, cinsiyeti, e¤itim düzeyi, medeni durumu, çocuk say›s›, sosyoekonomik durumu, çocu¤un yaﬂ›, evde bulunan televizyon say›s›, çocu¤un odas›nda televizyon bulunma durumu ile çocu¤un televizyon izleme süresi aras›nda anlaml› bir iliﬂki bulunmam›ﬂt›r. Çocuklar›n televizyon izleme sürelerini etkileyen etmenler konusunda çal›ﬂmalar aras›nda farkl›l›klar vard›r.
Yalç›n ve arkadaﬂlar›n›n (2002) çal›ﬂmas›nda, ebeveynin ve çocu¤un sosyodemografik özelliklerinin, çocu¤un televizyon izlemeye baﬂlama yaﬂ›n›n ve uyuma süresinin,
çocu¤un odas›nda televizyon bulunma durumunun çocu¤un televizyon izleme süresini etkilemedi¤i, ancak annenin ve kardeﬂinin televizyon izleme süresinin çocuk için
etkili bir faktör oldu¤u ve bunun da çocuklar›n ebeveynlerini ve kardeﬂlerini rol model olarak görmesine ba¤l› oldu¤u belirtilmiﬂtir. Dennison ve arkadaﬂlar›n›n (2002)
çal›ﬂmas›nda ise yaﬂlar› artt›kça çocuklar›n daha fazla televizyon izledikleri ve odas›nda televizyon bulunan çocuklar›n odas›nda televizyon bulunmayan çocuklardan
haftada 4,6 saat daha fazla televizyon izledikleri belirtilmiﬂtir. Burdette ve arkadaﬂlar› (2003) ile Christakis ve arkadaﬂlar›n›n (2004) çal›ﬂmalar›nda ise ebeveyn e¤itim ve
gelir düzeyinin etkili oldu¤u saptanm›ﬂt›r. Bu çal›ﬂmalara göre e¤itim ve gelir düzeyi
düﬂük ebeveynlerin, televizyonu e¤itici ve e¤lendirici bulduklar› ve baﬂka seçenekleri olmad›¤› için çocuklar›n›n televizyon izlemelerini onaylad›klar› belirtilmiﬂtir. Çal›ﬂmada yap›lan korelasyon analizi sonucu ebeveynlerin televizyon izleme süreleri ile
çocuklar›n televizyon izleme süreleri aras›nda zay›f bir iliﬂki görülmüﬂtür. Bu zay›f
iliﬂkinin etkileme oran›n› saptamak amac› ile yap›lan ileri analizde, ebeveynlerin televizyon izleme sürelerinin çocuklar›n televizyon izleme sürelerini ancak % 10 etkiledi¤i saptanm›ﬂt›r.
Sonuç ve Öneriler
Sonuçlar:
Yap›lan araﬂt›rma sonucunda;
• 3–6 yaﬂ dönemindeki çocuklar›n günde 2,58 ± 1,54 saat televizyon izledikleri saptanm›ﬂt›r.
• Ebeveynlerin günde 4,08 ± 2,36 saat televizyon izledikleri saptanm›ﬂt›r
• Araﬂt›rma kapsam›na al›nan ebeveynlerin yaﬂ›, cinsiyeti, e¤itim düzeyi, medeni durumu, çocuk say›s›, sosyoekonomik durumu, çocu¤un yaﬂ› ve devam etti¤i
anaokulu, evde bulunan televizyon say›s›, çocu¤un odas›nda televizyon bulunma durumu ile çocu¤un televizyon izleme süresi aras›nda anlaml› bir iliﬂki bulunmam›ﬂt›r.
• Ebeveynin televizyon izleme süresi ile çocu¤un televizyon izleme süresi aras›nda anlaml› ancak zay›f bir iliﬂki bulunmuﬂtur.
Öneriler:
• Sa¤l›k profesyonellerinin ebeveynlere televizyonun çocuklar üzerindeki
olumsuz etkileri konusunda e¤itim ve dan›ﬂmanl›k vermeleri,
• Ebeveynin televizyon izleme süresi ile çocu¤un televizyon izleme süresi aras›nda anlaml› bir iliﬂki oldu¤undan; ebeveynlerin kendi televizyon izleme sürelerini
s›n›rland›rmalar›,
• Ebeveynlerin çocu¤un odas›nda televizyon bulunmamas›, televizyon karﬂ›s›nda yemek yenilmemesi gerekti¤inin bilincini oluﬂturmalar›,
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• Ebeveynlerin çocuklar›n izledikleri programlar› onlarla birlikte izlemesi ve
programlar›n içeri¤ini onlarla tart›ﬂmas›,
• Ailelerin çocuklar›n izleyecekleri programlar› s›n›rland›rmalar›,
• Televizyon izleme konusunda aile içinde belli kurallar›n olmas›,
• Bu çal›ﬂman›n daha büyük bir örneklemde tekrarlanmas› önerilebilir.
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THE ANALYSE OF PRESCHOOL CHILDREN’S
TELEVISION WATCHING AND THE EFFECTS
Candan ÖZTÜRK*
Gonca KARAYA⁄IZ**

Abstract
The study, aimed to analyze the television viewing attitudes of 3-6 age
group kindergarten children and the relevant factors, and therefore it was designed as descriptive and cross-sectional. Study samples consist of 410 children,
mainly from a lower-middle class kindergarten, Konak Zübeyde Han›m Anaokulu (n=320), and an upper-middle class kindergarten, Karﬂ›yaka Sezai Gönül
Akda¤ Anaokulu (n=90). Parental questionnaires were sent to the parents of
children in both kindergartens; however, only 44% were properly and fully answered and sent back. Questionnaires were used for collecting study data and
qualified as descriptive in the sense of sociodemographic characteristics and television viewing attitudes.
It was found that all children in the study watched TV for 2,58 ± 1,54 hours a day. There was no significant difference between age, gender, education,
marital status, the number of children, social status of the parents, the number
of TV sets in the house, the presence of a TV set in the child’s room and the duration of TV viewing. In the study, it was concluded that there was a meaningful but little relation between the duration of parents’ TV viewing and the duration of child’s TV viewing.
Key Words: Child, television, mass media, kindergarten
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ÜN‹VERS‹TE Ö⁄RENC‹LER‹N‹N KOPYA ÇEKME
DAVRANIﬁLARININ FARKLI DE⁄‹ﬁKENLER
AÇISINDAN ‹NCELENMES‹
ﬁaban ÇET‹N*

Özet
Kopya çekme, bugün e¤itim sisteminin her kademesinde gözlemlenen,
neredeyse ö¤renciler taraf›ndan ö¤rencilik yaﬂam›n›n bir parças› gibi kan›ksanm›ﬂ, sistem için önemli bir sorun teﬂkil eden istenmeyen bir davran›ﬂt›r. Bu çal›ﬂmayla, üniversite ö¤rencilerinin kopya çekme konusundaki görüﬂleri farkl›
de¤iﬂkenler aç›s›ndan incelenmiﬂtir. Genel tarama modeli niteli¤inde olan bu
araﬂt›rmada; veriler, araﬂt›rmac›n›n geliﬂtirdi¤i 42 maddeden oluﬂan beﬂli likert
tarz›nda bir ölçme arac› ve kopya çekmeye yönelik tutum ölçe¤iyle, Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar E¤itim Fakültesi ve Teknik E¤itim Fakültesinin
1.,2. ve 3. s›n›f ö¤rencilerinden gönüllü olarak kat›lan 300 ö¤renciden toplanm›ﬂt›r. Araﬂt›rma sonucunda; üniversite ö¤rencilerinin büyük ço¤unlu¤unun her
ders olmasa da baz› derslerin s›nav›nda kopya çektikleri, ö¤rencilerin kopya
çekmeye yönelik tutumlar›n›n, cinsiyet, devam ettikleri s›n›f, bölüm derslerini
önemli bulma durumu, bölümden memnun olma durumu ve derslere yönelik
baﬂar› alg›lar›na göre anlaml› bir farkl›l›k gösterdi¤i tespit edilmiﬂtir.
Anahtar Sözcükler: Kopya çekme, kopya çekmeye yönelik tutum, ba ﬂar›

Giriﬂ
‹nsan davran›ﬂlar›n›n temelinde ihtiyaçlar yatar. ‹htiyaçlar, onlar› gidermeye
iten dürtüleri yarat›rlar. Dürtüler sonunda belli yönde etkinlik e¤ilimi olan güdüler
oluﬂur ve insan uygun durumlarda güdüleri yönünde davran›ﬂa geçebilir. Baﬂarma
veya baﬂar›l› olma da bir ihtiyaçt›r. Baﬂar›l› olma ihtiyac›n›n olumsuz yönü, “baﬂar›s›zl›k korkusu”, “baﬂar›s›zl›ktan kaç›nma” d›r. Her ikisi de insanlarda farkl› düzey ve
ﬂiddette bir arada bulunabilir. E¤er bir kiﬂinin belli bir durum karﬂ›s›nda baﬂarma ihtiyac› o kiﬂinin baﬂar›s›zl›ktan kaç›nma ihtiyac›ndan daha yüksekse, o kiﬂi; sonuçta istenmedik bir durum ve davran›ﬂ ortaya ç›ksa bile bütün tehlikeleri göze al›p baﬂarmay› deneyecektir. (Ercan, 2003, 112).
Davran›ﬂlar›n istenir olup olmamas›n›n ölçütü; davran›ﬂ›n, davranan›n, karﬂ›s›ndakinin, davran›ﬂ›n oluﬂtu¤u ortam›n özelliklerine göre de¤iﬂen ﬂekilde, toplumun
yaz›l› olan-olmayan kurallar› ile ilgili bireysel yarg›lard›r. ‹stenen davran›ﬂ› “bana göre” olmaktan ç›karan kurallard›r.

*

Dr.; Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar E¤itim Fakültesi E¤itim Bilimleri Bölümü Ö¤retim Görevlisi

Millî E¤itim u Say› 175 u Yaz/2007

u
129

Üniversite Ö¤rencilerinin Kopya Çekme Davran›ﬂlar›n›n Farkl› De¤iﬂkenler Aç›s›ndan .... u

Okulda e¤itsel çabalar› engelleyen her türlü davran›ﬂ, istenmeyen davran›ﬂ
olarak adland›r›l›r. Bunlar›n olumsuz etkileri de derece derece olur. Bu aç›dan istenmeyen davran›ﬂlar, “y›k›c› olmayan” dan, “çok y›k›c› olana” do¤ru s›ralan›r.
Davran›ﬂ›n yanl›ﬂl›¤›; yerine, zaman›na ve sonuçlar›na göre de¤iﬂir. Amaçlanan sonuca zarar verici olmayanlar, yanl›ﬂ davran›ﬂlar olarak görülmeyebilir (Baﬂar, 2003,
117).
Bu ba¤lamda kopya çekmenin, istenmeyen davran›ﬂlar s›ralamas›nda ilk s›ralarda yer alan ve e¤itim sistemi aç›s›ndan önemli bir problem teﬂkil eden ve önemsenmesi gereken davran›ﬂlardan oldu¤u söylenebilir. Çünkü istenmeyen davran›ﬂlardan
baz›lar› en büyük etkiyi davran›ﬂ› yapan üzerinde gösterir. Baz›lar› da ö¤retmeni, s›n›f›n tümünü ve dersi olumsuz etkiler. Bu aç›dan bak›ld›¤›nda, kopya çekme davran›ﬂ›n›n bir çok de¤iﬂken üzerinde etkili oldu¤u söylenebilir.
E¤itsel anlamda kopya; bireyin sözde baﬂar›l› olma amac›na hizmet edecek veya baﬂar›s›z olmas›n› engelleyecek, farkl› ﬂekillerde usulsüzce elde edilen bilgi, belge
veya materyali fütursuzca kullanmas› olarak tan›mlanabilir. Bu anlamda kullan›lan
bilgi, belge veya materyalin amaca hizmet d›ﬂ›nda bir de¤eri söz konusu de¤ildir, yaln›zca sözde baﬂar› yolunda kullan›lan bir araçt›r.
Kopya çekme davran›ﬂ›, bir taraftan ö¤rencinin gerçek ö¤renmesini ve baﬂar›y› tatmas›n› engellerken, di¤er taraftan ö¤rencinin suçluluk duygusuyla birlikte, kendi iç dünyas›yla çat›ﬂmas›na sebep olmaktad›r. Ayr›ca kopya, s›n›f›n gerçek baﬂar›s›n›n belirlenmesini güçleﬂtirmekte ve bu yönde bir belirsizlik oluﬂturmaktad›r.
Lickona (1991) kopya çekmenin neden yanl›ﬂ oldu¤unu ve do¤urdu¤u sonuçlar› ﬂu ﬂekilde aç›klamaktad›r (Akt:Tan, 2001, 33);
1. Kopya çekmek nihayetinde kiﬂinin kendisine olan sayg›s›n› azalt›r; çünkü
bir insan kopya gibi hak etmedi¤i yollardan hakketti¤i ﬂeylerle gurur duyamaz.
2. Kopya çekmek her ﬂeyden öce bir yaland›r, çünkü kopya çekmek; oldu¤unuzdan daha bilgili olarak düﬂünülece¤inizden dolay› di¤er insanlar› aldatmakt›r.
3. Kopya çekmek, ö¤rencinin verilecek ödevleri yapaca¤› konusunda ö¤retmenin güvenini yok eder. Ö¤retmende güvensizlik duygusunun oluﬂmas›, ö¤retmen
ve s›n›f aras›ndaki tüm iliﬂkiyi de zedeleyebilir.
4. Kopya çekmek, kopya çekmeyenlere yap›lan bir haks›zl›kt›r.
5. E¤er ö¤renci kopya çekiyorsa, ileriki hayatta karﬂ›laﬂt›¤› di¤er olaylarda da
kopya çekme gibi aldat›c› davran›ﬂlarda bulunma ihtimali artar. Çok yak›n arkadaﬂl›k iliﬂkilerinde bile bu durum genellenebilir.
Kopya çekmenin sadece Türk Millî E¤itim sisteminin de¤il tüm ülkelerin e¤itim sistemleri için önemli bir sorun olarak ele al›nd›¤› söylenebilir. Nitekim yurt d›ﬂ›nda konu üzerinde 1928 y›l›ndan bu yana araﬂt›rmalar›n giderek yo¤unlaﬂt›¤› gözlenmektedir. Yap›lan bir çok çal›ﬂmada üniversite ö¤rencilerinin %40 ile %88 aras›nda kopya davran›ﬂ›n› devam ettirmekte oldu¤u ortaya konmuﬂtur. Ülkemizde konu
ile ilgili Selçuk (1995), Yeﬂilyaprak ve Öztürk (1996), Külahç› (1996), Dirik (1997), Y›ld›r›m (1998), Oksal ve Bilgin (1999), Tan (2001) Akda¤ ve Güneﬂ (2002), Kaymakcan
(2002) ve Semerci (2004)’nin araﬂt›rmalar›na rastlanmaktad›r. Ülkemizde yap›lan
araﬂt›rmalar say›ca yeterli olmamakla birlikte, araﬂt›rma sonuçlar›, yurt d›ﬂ›ndaki
araﬂt›rma sonuçlar›yla benzerlik göstermekte ve kopya çekme davran›ﬂ›n›n okullarda
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devam etmekte oldu¤unu ortaya koymaktad›r. Okullarda artarak devam eden kopya
olay›na iliﬂkin etkin ve iﬂlevsel önlemler al›nabilmesi için bu konuda yap›lm›ﬂ nitelikli araﬂt›rmalara ihtiyaç vard›r.
Bu araﬂt›rmada, konuya farkl› bir bak›ﬂ aç›s›yla katk› sa¤lamak, konuya daha
çok dikkat çekmek ve benzer konuda farkl› yöndeki araﬂt›rmalara zemin haz›rlamak
amac›yla üniversite ö¤rencilerinin kopya çekme davran›ﬂlar›, farkl› de¤iﬂkenler aç›s›ndan incelenmeye çal›ﬂ›lm›ﬂt›r.
Araﬂt›rman›n Amac›
Bu araﬂt›rman›n amac›, üniversite ö¤rencilerinin kopya çekme konusunda görüﬂ ve tutumlar›n›n farkl› de¤iﬂkenler aç›s›ndan incelenmesidir.
Bu amaç do¤rultusunda aﬂa¤›daki sorulara cevap aranm›ﬂt›r;
1. Üniversite ö¤rencilerinin kopya çekme nedenlerine, kopya çekme al›ﬂkanl›¤› ve kopya çekmede kulland›klar› tekniklere iliﬂkin görüﬂleri nelerdir?
2. Üniversite ö¤rencilerinin kopya çekmeye iliﬂkin tutumlar› nas›ld›r?
3. Üniversite ö¤rencilerinin kopya çekmeye iliﬂkin tutumlar›; cinsiyetlerine,
s›n›f kademelerine, ö¤retmenlik mesle¤ini seçme nedenine, bölümde okutulan dersleri önemli bulma durumuna, bölümünden memnun olma durumuna, derslerde
kopya çekme durumuna ve derslerdeki baﬂar› alg›lar›na göre farkl›l›k göstermekte
midir?
Yöntem
Araﬂt›rma Modeli
Genel tarama modelinin kullan›ld›¤›, betimsel nitelikteki bu araﬂt›rmayla, üniversite ö¤rencilerinin kopya çekme davran›ﬂlar› farkl› de¤iﬂkenler aç›s›ndan incelenmeye çal›ﬂ›lm›ﬂt›r.
Evren ve Örneklem
Araﬂt›rman›n çal›ﬂma evrenini; 2005-2006 ö¤retim döneminde, Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar E¤itim Fakültesi ve Teknik E¤itim Fakültesinde ö¤renim gören ö¤renciler oluﬂturmaktad›r. Araﬂt›rman›n örneklemini ise random olarak belirlenmiﬂ bölümlerin 1.,2. ve 3.s›n›flar›nda ö¤renim gören toplam 300 ö¤renci oluﬂturmaktad›r. Belirlenen bölümlerdeki ö¤rencilere gönüllülük esas›na dayal› olarak ölçme arac› uygulanm›ﬂt›r.
Verilerin Toplanmas› ve Analizi
Öncelikle araﬂt›rma için veri toplamay› sa¤layacak arac›n geliﬂtirilmesi amac›yla 100 kiﬂilik bir ö¤renci grubundan niçin kopya çektikleriyle baﬂlayan ve kulland›klar› tekniklere kadar uzanan aç›klay›c› yaz›lar yazmalar› istenmiﬂ, bu yaz›lanlar›n
analizi sonucunda kopya ile ilgili “ö¤renci, ö¤retmen, s›nav ortam› ve s›nav süreci”
olmak üzere 4 faktörde toplam 42 maddeden oluﬂan beﬂli likert tarz›nda bir anket geliﬂtirilmiﬂtir. Bu anket 200 kiﬂilik bir deneme grubuna geçerlik ve güvenirlik aç›s›ndan
uygulanm›ﬂ, anketin 3 faktöre yönelik toplam variyans› aç›klama oran› .40 ve Cronbach Alfa Güvenirlik Katsay›s› .91olarak bulunmuﬂtur.

Millî E¤itim u Say› 175 u Yaz/2007

u
131

Üniversite Ö¤rencilerinin Kopya Çekme Davran›ﬂlar›n›n Farkl› De¤iﬂkenler Aç›s›ndan .... u

Ayr›ca ö¤rencilerin kopya çekmeye yönelik tutumlar›n› belirlemek amac›yla
kullan›lan 1995 y›l›nda Yeﬂilyaprak ve Öztürk taraf›ndan geliﬂtirilen ölçe¤in tekrar
güvenirlik çal›ﬂmas› yap›lm›ﬂ ölçe¤in Cronbach Alfa Güvenirlik Katsay›s› .81 bulunmuﬂtur. Araﬂt›rmayla ilgili as›l uygulama Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar E¤itim Fakültesi ve Teknik E¤itim Fakültesinin 1.,2. ve 3.s›n›f ö¤rencilerinden gönüllü
olarak kat›lan 300 ö¤renci üzerinde yap›lm›ﬂt›r. Ölçekte olumlu cümleler “Kuvvetle
Kat›l›r›m” seçene¤inden “Asla Kat›lmam” seçene¤ine do¤ru 5,4,3,2,1, ﬂeklinde puanlan›rken, olumsuz cümlelerde bunun tam tersi bir yol izlenerek “Kuvvetle Kat›l›r›m”
seçene¤inden “Asla Kat›lmam” seçene¤ine do¤ru 1,2,3,4,5, ﬂeklinde puanlanm›ﬂt›r.
Araﬂt›rma verileri SPSS paket program› arac›l›¤›yla analiz edilmiﬂ, verilerin analizinde t testi ve tek yönlü variyans analizi tekniklerinden yararlanm›ﬂt›r. Görüﬂler aras›nda anlaml› bir farkl›l›k olup olmad›¤› a= 0.05 düzeyinde test edilmiﬂtir.
Bulgular ve Yorumlar
Bu bölümde araﬂt›rman›n alt amaçlar›na dayal› olarak elde edilen bulgular ile
bu bulgularla iliﬂkin yorumlara yer verilmiﬂtir.
1.Ö¤rencilerin Kopya Çekme Nedenleri ‹le ‹lgili Görüﬂleri
Ö¤rencilerin kopya çekme nedenlerine iliﬂkin görüﬂlerinin da¤›l›m› tablo 1’de
verilmektedir.
Tablo 1. Ö¤rencilerin Kopya Çekme Nedenleriyle ‹lgili Görüﬂlerinin Aritmetik Ortalama ve Standart Sapmalar›

Ö ⁄ R E N C ‹ L E R ‹LE ‹ L G ‹ L ‹ NEDENLER

GÖRÜﬁLER

u
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(N: 300)

X

ss

1.Düﬂük not almama iste¤i

4,34

,86

2.Ders çal›ﬂmaktan zevk almamak

3,24

1,12

3.Ders çal›ﬂsa bile baﬂar›s›z olmaktan korkmak

3,11

1,28

4.Zay›f not alarak arkadaﬂlar›n›n yan›nda küçük düﬂmemek

2,27

1,18

5.Kopya çeken arkadaﬂlar› aras›nda kabul görmek

1,69

,93

6.Kopya çekmeyi baﬂar›ya götüren kolay yol olarak görmek

2,42

1,23

7.Kopya çekmeyi bir güç gösterisi olarak alg›lamak

1,83

1,04

8.Kopya çekmeyi ö¤renci olman›n bir parças› olarak görmek

2,33

1,17

9.Ders çal›ﬂmay› al›ﬂkanl›k hâline getirmemiﬂ olmak

3,30

1,21

10.Kopya çekmeyi tedbir unsuru olarak görmek

3,01

1,04

11.S›n›fta edindi¤i baﬂar›l› ö¤renci statüsünü korumak

2,31

1,03

12.Ailenin baﬂar› beklentisini boﬂa ç›kartmama iste¤i

3,14

1,20

13.Dersten kalma korkusu

3,96

1,13

14.Kopya çekerek elde edilen nottan zevk almak

2,19

1,16

15.Kopyay› e¤itim sisteminin bir parças› olarak alg›lamak

2,26

1,21

16.Verilen dersin dersi geçme d›ﬂ›nda iﬂine yaramayaca¤› inanc›

3,42

1,17

O RTALAMA

2,80

,55
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S I N AV O RTA M I VE SINAV S Ü R E C ‹
‹ L E ‹ L G ‹ L ‹ NEDENLER

Ö ⁄ R E T M E N L E R ‹LE ‹ L G ‹ L ‹ NEDENLER

17.Ö¤retmene s›nav konusunda güvenmeme

2,74

1,14

18.Ö¤retmenin k›t not vermesi

3,17

1,20

19.Geçmiﬂte fazla ö¤renci b›rakmas›

3,40

1,18

20.S›nav› ö¤renciyi b›rakmak amaçl› yapt›¤› inanc›

2,85

1,35

21.S›nav›n geniﬂ kapsaml› tutulmas›

3,46

1,08

22.Ezbere dayal› bir yaklaﬂ›m›n izlenmesi

3,84

1,14

23.Dersin “zor ders” oldu¤u inanc›n›n benimsetilmesi

3,56

1,21

24.Ö¤retmenin de¤erlendirme kriterlerini kendisine göre
ﬂekillendirmiﬂ olmas›

3,28

1,21

25.Derste anlat›lanlarla s›navda sorulanlar›n örtüﬂmemesi

3,04

1,23

26.Ö¤retmenin ayn› sorular› kullanmas›

2,75

1,27

27.S›nav sorular›n›n grupland›r›lmamas›

2,68

1,09

28.Ders ö¤retmenini sevmemek

2,72

1,19

29.S›navda gerekli ip uçlar›n›n verilmemesi (formül vb.)

3,25

1,27

30.Ö¤retmenin kopya çeken ö¤renciler hakk›nda herhangi bir
iﬂlem yapmamas›

3,13

1,35

O RTALAMA

3,13

,70

31.S›n›flar›n kalabal›k olmas›

3,46

1,28

32.Oturma düzeninin kopya çekmeye elveriﬂli olmas›

3,42

1,21

33.Ö¤rencinin diledi¤i yere oturabiliyor olmas›

3,16

1,23

34.S›nav öncesi salonlar›n kontrol edilmemesi

3,30

1,26

35.Görevlilerin s›nav› yeterince önemsememesi

3,01

1,26

36.Görevlilerin oturdu¤u yerden s›nav› yönetmesi

3,02

1,33

37.Görevlinin s›nav› yap›lan ders hakk›nda bilgi sahibi
olmamas›

2,80

1,23

38.S›nav süresinin fazla tutulmas›

2,50

1,22

39.Kontrol edilmeksizin ö¤rencilerin s›nav salonlar›na al›nmas›

2,82

1,20

40.Ders dokümanlar›n›n ö¤rencilerin yanlar›nda bulunmas›na
göz yumulmas›

2,71

1,27

41.S›navda uyulmas› gereken kurallar›n belirtilmemesi

2,31

1,13

42.Görevli say›s›n›n yetersiz olmas›

2,68

1,22

O RTALAMA

2,93

,86

Hiç Kat›lm›yorum

(1)

1.00-1.80

Kat›lm›yorum

(2)

1.81-2.60

K›smen Kat›l›yorum

(3)

2.61-3.40

Büyük Ölçüde Kat›l›yorum

(4)

3.41-4.20

Tamamen Kat›l›yorum

(5)

4.21-5.00
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Tablo 1 incelendi¤inde araﬂt›rmaya kat›lan üniversite ö¤rencileri, kopya çekx=3,13) ve s›nav ortam› ve s›me davran›ﬂlar›n› a¤›rl›kl› olarak ö¤retmenlerle ilgili (x
x=2,93) nedenlere dayand›rmaktad›rlar. Kendileri ile ilgili nedennav süreci ile ilgili (x
x=2,80) s›ralamada en sonda yer almaktad›r. Ö¤renciler koplere dayal› görüﬂler ise (x
ya çekme davran›ﬂlar›n›, anketin “ö¤retmenler ile ilgili nedenler” bölümünde s›ras›yx=3,84) , “dersin zor ders oldu¤u inanc›la “ezbere dayal› bir yaklaﬂ›m izlenmesi” (x
x=3,56) , “s›nav›n geniﬂ kapsaml› tutulmas›” (x
x=3,46) ve “ö¤retn›n benimsetilmesi” (x
x=3,40) ilgili oldu¤u görüﬂünde
menlerin geçmiﬂte fazla ö¤renci b›rakmalar›yla” (x
birleﬂmektedirler. Ö¤renciler kopya çekme davran›ﬂlar›n› anketin “s›nav ortam› ve s›nav süreci ile ilgili nedenler” bölümünde ise s›ras›yla “s›n›flar›n kalabal›k olmas›”
x=3,46) , “oturma düzeninin kopya çekmeye elveriﬂli olmas›” (x
x=3,42) ve “s›nav ön(x
x=3,30) nedenine ba¤lamaktad›rlar. Anketin
cesi salonlar›n kontrol edilmemesi” (x
“ö¤rencilerle ilgili nedenler” bölümünde kopya çekmeyi s›ras›yla “düﬂük not almax=4,34), “dersten kalma korkusu” (x
x=3,96), “verilen dersin dersi geçme d›ma iste¤i” (x
x=3,42), “Ders çal›ﬂmay› al›ﬂkanl›k hâline geﬂ›nda hiçbir iﬂe yaramayaca¤› inanc›” (x
x=3,30) ve “ders çal›ﬂmaktan zevk almama” (x
x=3,24) nedenlerine datirmemiﬂ olma” (x
yand›rmaktad›rlar.
2. Ö¤rencilerin Görüﬂlerine Göre Kopya Çekme Al›ﬂkanl›klar›
Ö¤rencilerin kopya çekme al›ﬂkanl›klar›na iliﬂkin görüﬂlerinin da¤›l›m› Tablo
2’de yer almaktad›r.
Tablo 2. Ö¤rencilerin Kopya Çekme Al›ﬂkanl›klar›na ‹liﬂkin Görüﬂlerinin
Frekans ve Yüzde Da¤›l›m›
Kopya Çekme Durumu

f

%

Evet

224

74,7

Hay›r

76

25,3

300

100,0

Toplam

Tablo 2 incelendi¤inde araﬂt›rmaya kat›lan ö¤rencilerin dörtte üçünün (%75)
derslerin s›navlar›nda kopya çektikleri anlaﬂ›lmaktad›r. Bu oran konuyla ilgili yap›lan araﬂt›rma bulgular›yla paralellik göstermekte baﬂka bir deyiﬂle kopya çekme davran›ﬂ›n›n e¤itim kurumlar›m›zda artarak devam etti¤i yönündeki bulgular› desteklemektedir.
3. Ö¤renci Görüﬂlerine Göre Kopya Çekmede Kulland›klar› Te k n i k l e r
Ö¤rencilerin kopya çekmede kulland›klar› tekniklere iliﬂkin görüﬂlerinin da¤›l›m› Tablo 3’te yer almaktad›r.
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Tablo 3. Ö¤rencilerin Kopya Çekmede Kulland›klar› Te k n i k l e r e ‹ l i ﬂ k i n G örüﬂlerinin Frekans ve Yüzde Da¤›l›m›
Kullan›lan Kopya Çekme Te k n i ¤ i

f

%

1.Yan›ndakilerin s›nav ka¤›d›na bakmak

60

20,0

2.Yan›ndakilerle konuﬂmak

26

8,7

3.S›ra, duvar vb’ne yaz›lan kopyaya bakmak

37

12,3

4.Cep telefonu kullanmak

-

-

5.Ses kay›t cihazlar› kullanmak

2

0,7

6.Özel haz›rlanm›ﬂ kopyalar› kullanmak

20

6,6

7.Anlaﬂmal› arkadaﬂ guruplar› oluﬂturmak

35

11,7

8.Ad› geçen tekniklerden birkaç›n› birden kullanmak

120

40,0

Toplam

300

100,0

Tablo 3 üniversite ö¤rencilerinin kopya çekmede kulland›klar› tekniklere iliﬂkin bilgi vermektedir. Ö¤rencilerin %20’si yan›ndaki arkadaﬂlar›n›n s›nav ka¤›d›na
bakarak kopya çekerken, %12,3’ü s›ra, duvar vb. yerlere yaz›lm›ﬂ kopyalara bakmak,
%11,7’si anlaﬂmal› arkadaﬂ gruplar› oluﬂturmak ﬂeklinde kopya teknikleri kullanmaktad›rlar. Ayr›ca %40’l›k bir bölümü ise ad› geçen tekniklerden birkaç›n› birden kullanmaktad›rlar.
4. Ö¤rencilerin Kopya Çekme ‹le ‹lgili Tutumlar›
Bu bölümde ö¤rencilerin kopya çekme konusundaki tutumlar›na iliﬂkin bulgu
ve yorumlara yer verilmiﬂtir.
4.1.Ö¤rencilerin, Kopya Çekme ‹le ‹lgili Toplam Tutum Puanlar›
Ö¤rencilerin, tutum ölçe¤inden alm›ﬂ olduklar› toplam tutum puanlar›n›n da¤›l›m› Tablo 4’te yer almaktad›r.

Genel Tutum

Tablo 4. Ö¤rencilerin, Kopya Çekme ‹le ‹lgili Toplam Tutum Puanlar›n›n
Da¤›l›m›
N

300

x

3,37

SS

0,75

Min.

1,36

Max.

5,00

x
3,09 – 5,00

Madde
Say›s›

11

f

%

196

65,3

Tablo 4’de görüldü¤ü gibi, kopya çekme ile ilgili en olumsuz ö¤renci tutum
puan ortalamas› 1,36 iken, en olumlu tutuma sahip olan ö¤rencinin puan ortalamas›
5,00’d›r. Ö¤rencilerin tutumlar›na iliﬂkin puan ortalamalar› incelendi¤inde ise aritmetik ortalaman›n x=3,37 oldu¤u ve ö¤rencilerin % 65,3’ünün tutum puan ortalamas›n›n
3.09 ile 5,00 aras›nda de¤iﬂti¤i gözlenmektedir. Ortalama tutum puan›n›n karars›z yap›ya yak›n noktada yo¤unlaﬂt›¤› göz önünde bulundurulursa üniversite ö¤rencilerinin istenen olumlu tutuma “k›smen” sahip olduklar› söylenebilir.
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4.2. Ö¤rencilerin, Kopya Çekme ‹le ‹lgili Tutum Puanlar›n›n Cinsiyetlerine
Göre Da¤›l›m›
Ö¤rencilerin, tutum ölçe¤inden alm›ﬂ olduklar› tutum puanlar›n›n cinsiyetlerine göre da¤›l›m› Tablo 5’te yer almaktad›r.
Tablo 5. Cinsiyetlerine Göre Ö¤rencilerin, Kopya Çekme ‹le ‹lgili Tutum
Puanlar› ve t Testi Sonuçlar›
Cinsiyet

n

x

ss

t

p

Anlam

K›z

133

3,48

,74

2,197

0.029

*

Erkek

167

3,29

,74

*P<0.05

Tablo 5 incelendi¤inde, araﬂt›rmaya kat›lan k›z ö¤rencilerin kopya çekme ile
ilgili tutum puan ortalamalar› ile x =3,48, erkek ö¤rencilerin tutum puan ortalamalar› x =3,29 farkl›d›r. Yap›lan t-testi sonucuna göre, ö¤rencilerin tutum puanlar› aras›ndaki bu fark›n a= 0.05 düzeyinde anlaml› (t=2,197) oldu¤u bulunmuﬂtur. Bu sonuca
dayal› olarak, k›z ö¤rencilerin erkek ö¤rencilere oranla daha yüksek düzeyde istenen
yönde tutum puan›na sahip olduklar›, baﬂka bir deyiﬂle; kopya çekme olay›na erkeklere oranla daha olumsuz bakt›klar› gözlenmiﬂtir.
4.3. Ö¤rencilerin, Kopya Çekme ‹le ‹lgili Tutum Puanlar›n›n Devam Ettikleri S›n›f Kademesine Göre Da¤›l›m›
Ö¤rencilerin, tutum ölçe¤inden alm›ﬂ olduklar› tutum puanlar›n›n devam ettikleri s›n›f kademesine göre da¤›l›m› tablo 6’da yer almaktad›r.
Tablo 6. Devam Ettikleri S›n›f Kademesine Göre Ö¤rencilerin, Kopya Çekme ‹le ‹lgili Tutum Puanlar› ve Variyans Analizi Sonuçlar›
S›n›f

n

x

ss

1.S›n›f

98

3,38

,76

2.S›n›f

108

3,51

,70

3.S›n›f

94

3,20

,76

F

p

Gruplar

4,186

0,016 *

2 -3

*P<0.05
Tablo 6’da ö¤rencilerin devam ettikleri s›n›f kademesine göre tutum puanlar›na iliﬂkin veriler yer almaktad›r. Ö¤rencilerin devam ettikleri s›n›f kademesi de¤iﬂkenine göre ölçekten alm›ﬂ olduklar› tutum puan ortalamalar› aras›nda fark olup olmad›¤›n› belirlemek amac›yla yap›lan variyans analizi sonucunda F de¤eri (4.186)
a=0.05 düzeyinde anlaml› bulunmuﬂtur. Bu farkl›l›¤›n hangi gruplardan kaynakland›¤›n› tespit etmek için yap›lan scheffe testi sonucuna göre 2. s›n›f ö¤rencilerinin kopx =3,51), 3. s›n›f (x
x =3,20) ö¤rencileya çekmeye yönelik istenen tutum puanlar›n›n (x
rine oranla daha yüksek oldu¤u, baﬂka bir deyiﬂle; s›n›f kademesi yükseldikçe ö¤rencilerin istenen yöndeki tutum puanlar›n›n düﬂtü¤ü ve kopya çekme yönündeki davran›ﬂ e¤iliminin artt›¤› söylenebilir.
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4.4. Ö¤rencilerin, Kopya Çekme ‹le ‹lgili Tutum Puanlar›n›n Ö¤retmenlik
Mesle¤ini Seçme Nedenine Göre Da¤›l›m›
Ö¤rencilerin, tutum ölçe¤inden alm›ﬂ olduklar› tutum puanlar›n›n ö¤retmenlik mesle¤ini seçme nedenine göre da¤›l›m› Tablo 7’de yer almaktad›r.
Tablo 7. Ö¤retmenlik Mesle¤ini Seçme Nedenine Göre Ö¤rencilerin, Kopya Çekme ‹le ‹lgili Tutum Puanlar› ve t Testi Sonuçlar›
Ö¤retmenlik Mesle¤ini
Seçme Nedeni

n

x

ss

Mesle¤i Sevme

104

3,51

,73

Zorunluluk, iﬂ garantisi
olmas› vb.

196

3,29

,74

t

p

Anlam

2,352

0.019

*

*P<0.05
Tablo 7 incelendi¤inde, ö¤retmenlik mesle¤ini sevdi¤i için seçti¤ini belirten
ö¤rencilerin kopya çekmeye yönelik tutum puan ortalamalar› ile x =3,51, ö¤retmenlik mesle¤ini mecbur oldu¤u, iﬂ garantisi olmas› vb. sebeplerle seçti¤ini belirten ö¤rencilerin tutum puan ortalamalar› x =3,29 farkl›d›r. Yap›lan t-testi sonucuna göre,
ö¤rencilerin tutum puanlar› aras›ndaki bu fark›n a= 0.05 düzeyinde anlaml› (t=2,352)
oldu¤u bulunmuﬂtur. Bu sonuçtan hareketle, ö¤retmenlik mesle¤ini severek seçen ö¤rencilerin di¤er görüﬂlere sahip ö¤rencilere oranla kopya çekmeye yönelik istenen
yöndeki tutum puanlar›n›n daha yüksek oldu¤u dolay›s›yla kopya çekmeye daha
olumsuz bakt›klar› ve bunun yan›nda mesle¤i sevmenin kopya çekme konusundaki
tutumlar üzerinde önemli bir etkiye sahip oldu¤u söylenebilir.
4.5. Ö¤rencilerin, Kopya Çekme ‹le ‹lgili Tutum Puanlar›n›n Bölümde Oku tulan Dersleri Önemli Bulma Durumuna Göre Da¤›l›m›
Ö¤rencilerin, tutum ölçe¤inden alm›ﬂ olduklar› tutum puanlar›n›n bölümde
okutulan dersleri önemli bulma durumuna göre da¤›l›m› Tablo 8’de yer almaktad›r.
Tablo 8. Bölümde Okutulan Dersleri Önemli Bulma Durumuna Göre Ö¤rencilerin, Kopya Çekme ‹le ‹lgili Tutum Puanlar› ve t Testi Sonuçlar›
Bölümde Okutulan
Dersleri Önemli
Bulma Durumu

n

x

ss

t

p

Anlam

Çok

130

3,56

,72

3,794

0.000

*

Orta Derecede

170

3,23

,73

*P<0.05
Tablo 8 araﬂt›rmaya kat›lan ö¤rencilerin bölümde okutulan dersleri önemli bulma durumuna göre ölçekten elde edilen tutum puanlar›n› yans›tmaktad›r. Bölümde
okutulan dersleri “çok önemli” bulan ö¤rencilerin tutum puan ortalamalar› ile x =3,56,
bölümde okutulan dersleri “orta derecede” önemli bulan ö¤rencilerin tutum puan ortalamalar› x =3,23 farkl›d›r. Yap›lan t-testi sonucuna göre, ö¤rencilerin tutum puanlar›
aras›ndaki bu fark›n a= 0.05 düzeyinde anlaml› (t=3,794) oldu¤u bulunmuﬂtur. Bu sonuca dayal› olarak, bölümde okutulan derslere verilen önemin ö¤rencilerin kopya çek-
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me ile ilgili tutumlar› üzerinde etkili oldu¤u, baﬂka bir deyiﬂle; bölüm derslerini önemli bulan ö¤rencilerin kopya çekmeye yönelik istenen tutum puanlar›n›n daha yüksek
oldu¤u söylenebilir.
4.6. Ö¤rencilerin, Kopya Çekme ‹le ‹lgili Tutum Puanlar›n›n Bölümden
Memnun Olma Durumuna Göre Da¤›l›m›
Ö¤rencilerin, tutum ölçe¤inden alm›ﬂ olduklar› tutum puanlar›n›n bölümden
memnun olma durumuna göre da¤›l›m› Tablo 9’da yer almaktad›r.
Tablo 9. Bölümden Memnun Olma Durumuna Göre Ö¤rencilerin, Kopya
Çekme ‹le ‹lgili Tutum Puanlar› ve Variyans Analizi Sonuçlar›
Bölümden Memnun
Olma Durumu

n

x

ss

Evet

54

3,68

,78

K›smen

179

3,39

,66

Hay›r

67

2,93

,76

t

p

Anlam

17,132

0,000 *

1-2
1-3
2-3

*P<0.05

Tablo 9’da ö¤rencilerin bölümden memnun olma durumuna göre ölçekten alm›ﬂ olduklar› tutum puanlar› ortalamalar› ars›ndaki fark›n manidarl›¤›n› test etmek
için yap›lan variyans analizi sonucu yer almaktad›r. Variyans analizi sonucuna göre,
F de¤eri (17,132) a= 0.05 düzeyinde anlaml› bulunmuﬂtur. Bu farkl›l›¤›n hangi gruplardan kaynakland›¤›n› tespit etmek için yap›lan Scheffe testi sonuçlar›na göre, böx =3,68), bölümden “k›smen” memnun olanlümlerinden memnun olan ö¤rencilerin (x
x =3,39) ve bölümden “hiç” memnun olmayanlara oranla (x
x =2,93), bölümden
lara (x
“k›smen” memnun olanlar›n bölümden “hiç” memnun olmayanlara oranla daha
yüksek istenen tutum puan›na sahip olduklar› söylenebilir.
4.6. Ö¤rencilerin, Kopya Çekme ‹le ‹lgili Tutum Puanlar›n›n Kopya Çekme
Durumuna Göre Da¤›l›m›
Ö¤rencilerin, tutum ölçe¤inden alm›ﬂ olduklar› tutum puanlar›n›n kopya çekme durumuna göre da¤›l›m› Tablo 10’da verilmektedir.
Tablo 10. Kopya Çekme Durumuna Göre Ö¤rencilerin, Kopya Çekme ‹le ‹lgili Tutum Puanlar› ve t Testi Sonuçlar›
Kopya Çekme Durumu

n

x

ss

Evet

224

3,17

,70

Hay›r

76

3,95

,56

t

p

Anlam

8,826

0.000

*

*P<0.05

Tablo 10 araﬂt›rmaya kat›lan ö¤rencilerin kopya çekme durumuna göre ölçekten elde edilen tutum puanlar›n› yans›tmaktad›r. Derslerin s›navlar›nda kopya çekti¤ini belirten ö¤rencilerin tutum puan ortalamalar› ile x =3,17, derslerin s›navlar›nda
kopya çekmedi¤ini belirten ö¤rencilerin tutum puan ortalamalar› x =3,95 farkl›d›r.
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Yap›lan t-testi sonucuna göre, ö¤rencilerin tutum puanlar› aras›ndaki bu fark›n a=
0.05 düzeyinde anlaml› (t=8,826) oldu¤u bulunmuﬂtur. Bu bulguya dayal› olarak
derslerin s›navlar›nda kopyaya baﬂvurmayan ö¤rencilerin istenen yöndeki tutum puanlar›n›n, kopya eyleminde bulunan ö¤rencilere oranla daha olumlu oldu¤u söylenebilir.
4.7. Ö¤rencilerin, Kopya Çekme ‹le ‹lgili Tutum Puanlar›n›n Derslerdeki
Baﬂar› Alg›lar›na Göre Da¤›l›m›
Ö¤rencilerin, tutum ölçe¤inden alm›ﬂ olduklar› tutum puanlar›n›n derslerdeki baﬂar› alg›lar›na göre da¤›l›m› Tablo 11’de yer almaktad›r.
Tablo 11. Derslerdeki Baﬂar› Alg›lar›na Göre Ö¤rencilerin, Kopya Çekme
‹ l e ‹ l g i l i Tutum Puanlar› ve t Testi Sonuçlar›
Derslerdeki Baﬂar›

n

x

ss

Orta

158

3,19

,71

Hay›r

142

3,58

,74

t

p

Anlam

4,698

0.000

*

*P<0.05
Tablo 11 incelendi¤inde, derslerdeki baﬂar›lar›n›n “iyi” durumda oldu¤unu
belirten ö¤rencilerin kopya çekmeye yönelik tutum puan ortalamalar› ile x =3,58
derslerdeki baﬂar›lar›n›n “orta” durumda oldu¤unu belirten ö¤rencilerin tutum puan ortalamalar› x =3,19 farkl›d›r. Yap›lan t-testi sonucuna göre, ö¤rencilerin tutum
puanlar› aras›ndaki bu fark›n a= 0.05 düzeyinde anlaml› (t=4,698) oldu¤u bulunmuﬂtur. Bu sonuca göre derslerde baﬂar›l› olan ö¤rencilerin orta derecede baﬂar›l› olan ö¤rencilere oranla daha yüksek istenen tutum puan›na sahip oldu¤u ve kopya çekmeye
daha so¤uk bakt›klar› söylenebilir.
Sonuç ve Öneriler
1.Örneklem grubunda yer alan üniversite ö¤rencilerinin %75’inin, her ders olmasa da baz› derslerin s›nav›nda kopya çekti¤i gözlenmiﬂtir.
2.Ö¤rencilerin %40’›, belirtilen 7 tür kopya çekme tekni¤inin bir veya birkaç›n› kullan›rken en çok kulland›klar› teknik olarak yan›ndakilerin ka¤›d›na bakmak
(%20) oldu¤unu belirtmiﬂlerdir.
3.Ö¤renciler, kopya çekme davran›ﬂlar›n› anketin “ö¤rencilerle ilgili nedenler”
bölümünde s›ras›yla “düﬂük not almama iste¤i, dersten kalma korkusu, verilen dersin dersi geçme d›ﬂ›nda hiçbir iﬂe yaramayaca¤› inanc›” na ba¤larken, kopya çekme
davran›ﬂlar›n›, anketin “ö¤retmenler ile ilgili nedenler” bölümünde s›ras›yla “ezbere
dayal› bir yaklaﬂ›m izlenmesi, dersin “zor ders” oldu¤u inanc›n›n benimsetilmesi, s›nav›n geniﬂ kapsaml› tutulmas› ve ö¤retmenlerin geçmiﬂte fazla ö¤renci b›rakmas›”
tutumlar›yla ilgili oldu¤u görüﬂünde birleﬂmektedirler. Ö¤renciler kopya çekme davran›ﬂlar›n›, anketin “s›nav ortam› ve s›nav süreci ile ilgili nedenler” bölümünde ise,
s›ras›yla “s›n›flar›n kalabal›k olmas›, oturma düzeninin kopya çekmeye elveriﬂli olmas› ve s›nav öncesi salonlar›n kontrol edilmemesi” nedenine ba¤lamaktad›rlar.
4.Ö¤rencilerin kopya çekmeye yönelik tutumlar›, cinsiyet de¤iﬂkenine göre
anlaml› bir farkl›l›k göstermektedir. K›z ö¤renciler erkek ö¤rencilere oranla daha yük-
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sek düzeyde istenen yönde tutum puan›na sahiptirler. Baﬂka bir deyiﬂle kopya çekme
olay›na erkeklere oranla daha olumsuz bakmaktad›rlar.
5. Örneklem grubundaki üniversite ö¤rencilerinin kopya çekmeye yönelik tutumlar›, devam ettikleri s›n›fa göre anlaml› bir farkl›l›k göstermektedir. ‹kinci s›n›fa
devam eden ö¤rencilerin istenen yönde tutum puanlar›, 3. s›n›f ö¤rencilerinkine oranla daha yüksektir.
6.Ö¤rencilerin kopya çekmeye yönelik tutumlar›, ö¤retmenlik mesle¤ini seçme nedenine göre anlaml› bir farkl›l›k göstermektedir. Ö¤retmenlik mesle¤ini sevdi¤i için seçti¤ini belirten ö¤rencilerin istenen yöndeki tutum puanlar›, ö¤retmenlik
mesle¤ini mecbur oldu¤u için seçti¤ini belirtenlere oranla daha yüksektir.
7.Ö¤rencilerin kopya çekmeye yönelik tutumlar›, bölüm derslerini önemli
bulma durumuna göre anlaml› bir farkl›l›k göstermektedir. Bölüm derslerini çok
önemli bulan ö¤rencilerin istenen yöndeki tutum puanlar›, bölüm derslerini orta derecede önemli bulan ö¤rencilere oranla daha yüksektir.
8.Ö¤rencilerin kopya çekmeye yönelik tutumlar›, bölümden memnun olma
durumuna göre anlaml› bir farkl›l›k göstermektedir. Bölümlerinden memnun olan
ö¤rencilerin istenen yöndeki tutum puanlar›, “k›smen” memnun olanlara ve “hiç
memnun olmayanlara” oranla daha yüksektir.
9.Ö¤rencilerin kopya çekmeye yönelik tutumlar›, derslerde kopya çekme durumlar›na göre anlaml› bir farkl›l›k göstermektedir. Derslerde kopya çekmeyen ö¤rencilerin istenen yöndeki tutum puanlar›, derslerde kopya çekti¤ini belirten ö¤rencilerinkine oranla daha yüksektir.
10.Ö¤rencilerin kopya çekmeye yönelik tutumlar›, derslere yönelik baﬂar› alg›lar›na göre de anlaml› bir farkl›l›k oluﬂturmaktad›r. Ders baﬂar›lar›n›n “iyi” oldu¤unu belirten ö¤rencilerin istenen yöndeki tutum puanlar›n›n, derslerde orta derecede
baﬂar›l› oldu¤unu belirtenlere oranla daha yüksek oldu¤u gözlenmiﬂtir. Bu araﬂt›rma
bulgular› Yeﬂilyaprak ve Öztürk (1996) taraf›ndan yap›lan araﬂt›rma bulgular›yla benzerlik göstermektedir. Bununla birlikte bulgular tutum ve davran›ﬂ aras›ndaki s›k›
iliﬂkiyi göstermesi aç›s›ndan da önemlidir.
Bu sonuçlara göre, ö¤rencilerin büyük ço¤unlu¤u derslerin s›nav›nda kopya
çekmekte ve bunun nedeni olarak da daha çok kendisi d›ﬂ›ndaki ö¤eleri adres göstermektedirler. ‹stenmeyen bu olayla ilgili etkili önlemlerin al›nabilmesi ve bu yönde ö¤rencilerin daha olumlu tutumlar geliﬂtirebilmeleri için;
1.Her kademedeki ö¤rencilere kopya çekmenin yanl›ﬂ bir davran›ﬂ oldu¤u anlat›lmal›d›r.
3.Ö¤retmenler etkin bir ölçme de¤erlendirme konusunda yetkin hâle getirilmelidir.
4.S›navlardaki görevliler kopya ve kopya yöntemleri konusunda bilinçlendirilmelidir.
5.S›nav öncesinde kopya çekmeye imkân sa¤layacak ortam ile ilgili unsurlar
ortadan kald›r›lmal›d›r.
6.Ö¤rencilerin devam ettikleri bölümlere yönelik sa¤lam bir aidiyet duygusu
kazanmalar› sa¤lanmal›d›r.
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7.Kopya çekmeye yönelik olumsuz tutumlar› olumluya dönüﬂtürme yolunda
çaba sarf edilmelidir.
8.Üniversiteler ve Millî E¤itim Bakanl›¤› bu konuda iﬂbirli¤i içerisinde olmal›
ve bu konuda yap›lan araﬂt›rma bulgular› dikkate al›narak yap›lacak nitelikli araﬂt›rmalar desteklenmelidir.
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ANALYSIS OF THE PRACTICE OF CHEATING
OF UNIVERSITY STUDENTS IN TERMS
OF DIFFERENT VARIANTS
ﬁaban ÇET‹N*

Abstract
The practice of cheating is a type of undesired behavior which is observed in all levels of education system in our age and which has become surfeited
with by students as a part of education life, and which is an important problem
for the system. In this study, opinions of the university students on the practice
of cheating were viewed in terms of different variants. In this research study
which constitutes a general survey model, the data is collected from 300 volunteer students at the 1st, 2nd, and 3rd classes of Gazi University, Faculty of Industrial Arts Education and Faculty of Technical Education by using the five-point Likert scale covering 42 articles developed by researches and scale of attitude towards cheating. In the end of research, it has been found out that most of
the university students cheat in some of lectures even though they do not cheat
at all of the lectures; that the attitudes of students towards cheating vary significantly according to gender, the class they attend, the importance they give to
departmental lectures, their satisfaction from the department and their perceptions of success in lectures.
Key Words: Cheating, attitude towards cheating, success
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ANADOLU GÜZEL SANATLAR L‹SELER‹
RES‹M Ö⁄RETMENLER‹N‹N BÖLÜMLER‹NDE
UYGULANAN SANAT E⁄‹T‹M‹ ‹LE ‹LG‹L‹ GÖRÜﬁLER‹*
Serap BUYURGAN**

Özet
Anadolu Güzel Sanatlar Liselerinde amaca uygun sanat e¤itiminin verilmesi, yarat›c› düﬂüncenin geliﬂtirilmesi ad›na yap›lan araﬂt›rmalarda, bu liselerde görev yapan ö¤retmenlerin görüﬂ ve önerileri son derece önemlidir. Bu düﬂünceden hareketle araﬂt›rmada, liselerde uygulanan sanat derslerinin yeterli¤i,
resim ö¤retmenlerinin taﬂ›mas› gereken özellikler, okullardaki yarat›c› e¤itimi
engelleyen nedenler ve Anadolu Güzel Sanatlar Liselerinin varl›¤›n›n sanat e¤itimine kazand›rd›¤› de¤erler, bu liselerde görev yapan resim ö¤retmenlerinin
görüﬂleriyle ortaya konulmaya çal›ﬂ›lm›ﬂt›r. Ö¤rencilerin liselerdeki ve yüksek
ö¤renimdeki baﬂar›lar›n›n artmas›na yönelik öneriler sunulmuﬂtur. Araﬂt›rma
tarama modelindedir. Dokuz ilde görev yapan resim ö¤retmenlerine dokuz sorudan oluﬂan anket uygulanm›ﬂ, verilerin analizinde frekans ve yüzde hesaplanm›ﬂt›r.
Araﬂt›rman›n sonucunda, özellikle liselerin okul binas›, araç-gereç, malzeme ve nitelikli branﬂ ö¤retmeni ihtiyaçlar›n›n karﬂ›lanmas›n›n gereklili¤i vurgulanm›ﬂ; branﬂ ö¤retmenlerinin alan›nda aktif, yarat›c› , ça¤daﬂ ö¤retmenler olmas› gereklili¤i savunulmuﬂ; ders programlar›n›n ça¤›n de¤iﬂen ﬂartlar›na göre
kendini yenilemesi gereklili¤i üzerinde durulmuﬂtur. Olumlu yaklaﬂ›mlar›n geliﬂtirilmesi ve sorunlar›n çözümüne yönelik önerilerde bulunulmuﬂtur.
Anahtar Sözcükler: Ö¤retmen görüﬂü, ö¤retim program›, ö¤retmen niteli¤i

Giriﬂ
Teknolojinin h›zla geliﬂti¤i, türlerini ve özelliklerini takip edemedi¤imiz
ürünlerin ortaya ç›kt›¤› günümüzde yarat›c›l›¤›n, hayal gücünün s›n›rlar› zorlanmaktad›r. Günümüz çocuklar› daha ebeveynleri, ö¤retmenleri bilgisayar› tan›madan, keﬂfetmeden onu tan›y›p, keﬂfetmeye çal›ﬂ›p, onunla oyunlar oynay›p olanaklar›n› keﬂfetmektedir. Son y›llarda özellikle teknolojide öylesine h›zl› bir ilerleme yaﬂand› ki bir çok e¤itmen bu geliﬂmeleri program›na beklide henüz aktaramad›. Böylesine h›zl› geliﬂme gösteren bir yaﬂamda, düﬂünen, sorgulayan, ortaya yeni ürünler
koyabilen yarat›c› gençlerin yetiﬂmesinde sanat e¤itiminin yeri ve önemi kaç›n›lmazd›r. Yarat›c› düﬂünceyi geliﬂtiren, araﬂt›rmay›, denemeyi, analiz ve sentez yapmay›

*

1. Ulusal Güzel Sanatlar E¤itimi Sempozyumu, 25-26 Eylül 2000 (Marmara Üniversitesi Atatürk E¤itim Fakültesi, ‹stanbul)’de sunulmuﬂtur. Makale Anadolu Güzel Sanatlar Liselerine
ait bugünkü bilgilerle güncellenmiﬂtir.
** Doç. Dr.; G.Ü., Gazi E¤itim Fakültesi, Güzel Sanatlar E¤itimi Bölümü, Resim-‹ﬂ E¤itimi Anabilim Dal›, serapb@gazi.edu.tr
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ö¤reten, bireye sorumluluk duygusu, kendine ve çevresine sayg› duyma, kendine
güven gibi de¤erler yükleyen sanat e¤itimi kendini yenileyebilmeli, de¤iﬂen ö¤renci modelinin ihtiyaçlar›na göre ça¤daﬂlaﬂabilmelidir. Sadece sanat e¤itimi de¤il, tüm
e¤itim programlar› temel de¤erlerinin yan›nda, ça¤›n de¤iﬂen ve geliﬂen ﬂartlar›na
göre kendini yenileyebilmelidir. Ça¤daﬂ, yarat›c›, geçmiﬂ ile gelecek aras›nda köprü
kurabilen, ama ad›mlar›n› sürekli ileriye do¤ru atabilen programlar›n haz›rlanmas›nda ö¤retmen faktörü çok önemlidir. Bu araﬂt›rmada, Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri Resim Bölümlerinde okutulan derslerin yeterli¤i, resim ö¤retmenlerinin taﬂ›mas› gereken özellikler, okullarda yarat›c› e¤itimi engelleyen nedenler, ö¤rencilerin
liselerdeki ve yüksek ö¤renimdeki baﬂar›lar›n›n artt›r›lmas›na yönelik öneriler, bu
okullarda görev yapan resim ö¤retmenlerinin görüﬂleri ile ele al›nm›ﬂ, yorumlanm›ﬂt›r.
Araﬂt›rman›n yap›ld›¤› tarihte uygulanan ders program› iki kez de¤iﬂiklik göstermiﬂtir. Bugün okullarda devam eden üç ayr› program vard›r. Bu araﬂt›rmada ortaya ç›kan sonuçlar›n, Anadolu Güzel Sanatlar Liselerinin dünü, bugünü ve yar›n› ile
ilgili araﬂt›rmalara altyap› oluﬂturabilece¤i düﬂünülmektedir.
Yöntem
Araﬂt›rman›n Modeli
Araﬂt›rma tarama modelindedir. Tarama modelleri, geçmiﬂte ya da hâlen var
olan bir durumu var oldu¤u ﬂekliyle betimlemeyi amaçlayan araﬂt›rma yaklaﬂ›m›d›r
(Karasar, 2003, 77).
Evren ve Örneklem
Araﬂt›rman›n örneklemini, 2000 y›l›nda say›lar› 30 olan Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri içerisinden seçilen ‹stanbul (5), Ankara (7), ‹zmir (5), Bolu (8), Eskiﬂehir (4),
Bursa (4), Adana (6), Kütahya (3) ve Kayseri (6) illerinden 48 resim ö¤retmeni oluﬂturmaktad›r. Bu iller e¤itim-ö¤retime baﬂlama tarihleri en eski olan ve en çok mezun veren iller oldu¤u için tercih edilmiﬂtir.
Veri Toplama Arac›
Araﬂt›rmada kullan›lan veri toplama arac›, dokuz maddeden oluﬂan ve ö¤retmenlerin bölümlerinde uygulanan sanat e¤itiminin niteli¤ini artt›rabilecek görüﬂlerini ölçmeye yarayan sorulardan oluﬂmaktad›r. Veri toplama arac›, araﬂt›rmac› taraf›ndan ö¤retmenlerle yap›lan görüﬂmeler, kurullarda tart›ﬂ›lan konular ve literatürde
ifade edilen sorunlar› içermektedir. Aç›k uçlu veri toplama arac› Ankara Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi ö¤retmenlerine uyguland›. Sorular›n iﬂleyip iﬂlemedi¤i kontrol
edildi. Al›nan dönütlerle yeniden düzenleme yap›ld›. Uzman görüﬂü al›narak son
hâli verildi.
Verilerin Analizi ve Yorumu
Araﬂt›rma verilerinin analizinde frekans (f) ve yüzde (%) hesapland›.
Bulgular ve Yorumlar
Bu bölümde, ankette yer alan her bir soru tablolaﬂt›r›lm›ﬂ; elde edilen bulgular yorumlanm›ﬂt›r. Özellikle bu bölümde, araﬂt›rman›n yap›ld›¤› tarihteki ders program›na yönelik ö¤retmen görüﬂleri, ayn› ders program›na yönelik üniversite ö¤retim
elemanlar›n›n görüﬂleri yer almaktad›r. Yine bu bölümde 2004-2005 ve 2005-2006 e¤i-
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tim ö¤retim y›llar›nda uygulanan yeni ders programlar›na da yer verilmiﬂ ve de¤erlendirilmiﬂtir.
Tablo 1: Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri Resim Bölümlerinde okutulan derslerin ö¤rencilerin lise düzeyinde yetiﬂmeleri için yeterli olup olmad›¤›n› gösterir
da¤›l›m›:
Resim Ö¤retmeni
Seçenekler

f

%

Okutulan dersler yeterli

29

60.5

Okutulan dersler k›smen yeterli

18

37.5

Okutulan dersler yeterli de¤il

TOPLAM

1

2.0

48

100

Tablo 1’de araﬂt›rmaya kat›lan resim ö¤retmenlerinin 4/2’den fazlas› Anadolu
Güzel Sanatlar Liseleri Resim Bölümlerinde okutulan derslerin ö¤rencilerin lise düzeyinde yetiﬂmeleri için yeterli oldu¤unu söylemiﬂtir. (A.G.S. Lisesi sanat (resim) alan›
haftal›k ders çizelgesi Ek 1’de verilmiﬂtir.) Okutulan dersler k›smen yeterlidir ve yeterli de¤ildir cevab›n› veren resim ö¤retmenleri özellikle Temel Sanat E¤itimi dersinin
ders saatinin ve branﬂ derslerinin artmas›n› önermiﬂlerdir. Ayr›ca Estetik, Drama, Fotografi, Seramik derslerinin zorunlu dersler olarak okutulmas›n›, teorik derslerin
kapsam›n›n ve adedinin artt›r›lmas›n›, okullar›nda, Sanat Tarihi, Sanat Sosyolojisi, Sanat Felsefesi derslerini okutacak uzman ö¤retmenlerin olmas›n› istemiﬂlerdir. Temel
kavramlar eksik olarak atölye derslerinin verilmeye çal›ﬂ›ld›¤›n› bunun da baﬂar›y›
olumsuz yönde etkileyece¤ini ifade etmiﬂlerdir. Gökayd›n (1990, 12), sanat e¤itimi
programlar›nda di¤er bilgi alanlar› ile de iletiﬂim içinde bulunarak özellikle Fizik, Felsefe, Psikoloji, Edebiyat, Müzik disiplinleri ile yak›n iliﬂki kurularak ö¤rencinin bilgi
hazinesinin geniﬂlemesi yolunda yard›mc› olunmas› gereklili¤ini savunmuﬂtur. Sanat
e¤itimi salt uygulama olarak düﬂünülmemeli, Sanat Tarihi, Estetik, Eleﬂtiri gibi teorik
alanlarla desteklenmelidir. Yapt›¤› iﬂin felsefesini bilen, geçmiﬂ ve günümüz sanat
eserlerini tan›yan ö¤rencilerin daha üretken ve kendine güvenen bireyler olacaklar›
muhakkakt›r.
Liselerde görev yapan ö¤retmenlerin okutulmas›n› istedikleri Estetik, Drama,
Fotografi, Psikoloji, Sanat Sosyolojisi dersleri Lise 1. ve 2. s›n›flarda seçmeli alan dersleri olarak okutulmaktad›r. Bu derslere her iki s›n›fta da haftada en fazla 9 saat ayr›lm›ﬂt›r. Ayr›ca resim ö¤retmenlerinin bir k›sm›, seçmeli veya zorunlu ‹ﬂ ve Teknik E¤itimi dersinin okutulmas›n› istemiﬂlerdir. Resim ö¤retmenlerinin ço¤unlu¤unun ilkö¤retim okullar›nda ‹ﬂ ve Teknik E¤itimi dersine sokuldu¤unu, bunun için de ö¤rencilerin de¤iﬂik teknik ve malzemelerle çal›ﬂmalar yapabilmesi ve alet kullanabilmesinin
önemli oldu¤unu söylemiﬂlerdir. 1997-1998 e¤itim ö¤retim y›l›nda, e¤itim fakültelerinde yeniden yap›lanma çerçevesinde geliﬂtirilen resim-iﬂ e¤itimi programlar›nda
okutulmaya baﬂlanan Sanat Ö¤retiminde Uygulamalar I ve II derslerinin amac› ö¤retmen adaylar›na mesleklerinde kullanabilecekleri yöntem ve teknikleri ö¤retmek ve
uygulatmakt›r.
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Araﬂt›rman›n yap›ld›¤› tarihte uygulanan ders program›, 2004-2005 e¤itim ö¤retim y›l›nda baz› de¤iﬂiklere u¤ram›ﬂt›r. Haz›rl›k s›n›f›nda yer alan 8 saatlik Temel
Sanat E¤itimi dersi kald›r›lm›ﬂ, yerine Resim Çal›ﬂmalar› (3 saat), Desen Çal›ﬂmalar›
(3 saat), Modelaj (2 saat) ve 1 saatlik Plastik Sanatlar Tarihi dersleri koyulmuﬂtur. Lise 1. S›n›fa daha önceki alan derslerine ilave Bilgisayar (2 saat) ve Plastik Sanatlar Tarihi (1 saat); Lise 2. S›n›fta Dijital Grafik (2 saat); Lise 3. S›n›fta da Seramik (2 saat)
dersleri ilave edilmiﬂtir. Bir önceki programda Lise 2 ve Lise 3. S›n›flarda 2 saat olan
Sanat Tarihi dersi, Haz›rl›k, Lise 1, Lise 2. S›n›flarda 1’er saatlik Plastik Sanatlar Tarihi, Lise 3. S›n›fta da 1 saatlik Türk Resim-Heykel Sanat› Tarihi dersi olarak yer alm›ﬂt›r. Bu program›n seçmeli alan derslerine daha önceki programda yer almayan Müze
E¤itimi dersi Lise 2 ve Lise 3. S›n›flarda 1’er saat olarak ilave edilmiﬂtir. Programa yeni ilave edilen derslerin hepsi alan için gerekli derslerdir. Ancak baz› derslerin isimlerinin ve kapsamlar›n›n alan uzmanlar› ile birlikte tart›ﬂ›larak belirlenmesi program›
daha verimli yapacakt›r. Örne¤in Müze E¤itimi dersi seçmeli de¤il zorunlu ders kapsam›nda olmal›; Resim Çal›ﬂmalar›, Desen Çal›ﬂmalar›, Türk Resim-Heykel Sanat›
olarak isimlendirilen ders isimlerinin de, ‹ki Boyutlu Atölye, Desen Atölye, Temel Desen E¤itimi, Türk Sanat› Tarihi olarak isimlendirilmeleri amaca daha uygun olabilirdi.
2004-2005 e¤itim- ö¤retim y›l›nda uygulamaya baﬂlanan ders program› bir y›l
sonra yeniden de¤iﬂikli¤e u¤ram›ﬂt›r. ﬁu anda A.G.S. Liselerinde üç ayr› ders program› uygulanmaktad›r. Araﬂt›rman›n yap›ld›¤› y›l uygulanan programa göre ö¤renim
gören ö¤renciler son s›n›fta okumaktad›r. 2004-2005 e¤itim-ö¤retim y›l›nda uygulamaya baﬂlayan programa göre ö¤renim gören ö¤renciler Lise 2 . S›n›fa devam etmektedirler. Sadece bir gruba uygulanabilen program ö¤renciler mezun olunca uygulamadan kald›r›lacakt›r. Araﬂt›rman›n yap›ld›¤› tarihte haftal›k ders saati toplam› Haz›rl›k S›n›f›nda 38 saat, Lise 1, Lise 2 ve Lise 3. S›n›flarda 40’ar saattir. 2004-2005 e¤itim-ö¤retim y›l›nda uygulamaya koyulan ders program›nda tüm s›n›flarda haftal›k
ders saati 40’ar saattir. 2005-2006 e¤itim-ö¤retim y›l›nda uygulanmaya baﬂlayan ve
hâlen devam eden programda ise haftal›k ders saati tüm s›n›flarda 35’er saate indirilmiﬂtir.
Araﬂt›rmac› taraf›ndan 2000 y›l›nda yap›lan bir baﬂka çal›ﬂmada, A.G.S. Liseleri Resim Bölümü mezunlar›n›n yüksek ö¤renimdeki baﬂar› durumlar›, ilgili üniversite ö¤retim elemanlar›n›n bak›ﬂ aç›s› ile irdelenmiﬂtir. Ö¤retim elemanlar› Temel Sanat E¤itimi, Desen Atölye, Resim Atölye derslerinin önceli¤ini savunmuﬂlard›r. Ö¤retim elemanlar›n›n öncelik s›ras›na göre okutulmas›n› istedikleri sanat e¤itimi dersleri A.G.S. Liselerinde okutulan zorunlu alan dersleridir. Ayr›ca ö¤retim elemanlar›n›n
A.G.S. Liseleri sanat e¤itimi ders pogram›na yönelik önerileri ﬂöyledir:1- Her derse
yönelik proje çal›ﬂmalar› yapt›r›lmal›d›r. 2- Ö¤rencilere tasar›m e¤itimi verilmelidir.
3- Alan Dersleri: a) Temel Desen E¤itimi b) Temel Atölye (‹ki Boyut) c) Atölye (‹ki ve
Üç Boyut) d) Desen Atölye e) Müze ‹ncelemeleri baﬂl›klar› alt›nda toplanmal›d›r. 4Temel Sanat E¤itimi dersi, Resim Atölye dersi içerisinde verilmelidir. 5- Programda
Yaz› Sanat› olarak yer alan ders ad› Yaz› E¤itimi olarak de¤iﬂtirilmelidir (Buyurgan,
2000, 32-42).
2005-2006 e¤itim-ö¤retim y›l›nda da A.G.S. Liselerinde uygulanan ders program›nda baz› de¤iﬂiklikler yap›lm›ﬂt›r. (Son de¤iﬂiklikleri içeren sanat (resim) alan›
haftal›k ders çizelgesi Ek 2’de verilmiﬂtir.) Alan dersleri, Desen Çal›ﬂmalar›, II Boyutlu Sanat Atölye, III Boyutlu Sanat Atölye, Müze E¤itimi, Plastik Sanatlar Tarihi, Gra-
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fik Tasar›m, Türk Resim Heykel Sanat›, Ça¤daﬂ Dünya Sanat›, Drama, Estetik ve Sanat Eserlerini inceleme isimleri alt›nda yer alm›ﬂt›r. Bugün uygulanan son ders program›nda 9. S›n›fta (2005-2006 e¤itim ö¤retim y›l›nda tüm liselerde haz›rl›k s›n›f› kald›r›lm›ﬂ, ö¤renim 4 y›la ç›kar›lm›ﬂt›r.) 2 saatlik Desen Çal›ﬂmalar›, 2 saatlik II ‹ki Boyutlu Sanat Atölye (Resim Atölye), 1 saatlik III Boyutlu Sanat Atölye (Heykel ve Modelaj), 1 saatlik Plastik Sanatlar Tarihi dersleri olmak üzere toplam 6 saatlik alan dersleri yer alm›ﬂt›r. Haftal›k ders saatlerinde, araﬂt›rman›n yap›ld›¤› tarih ile 2 saatlik, bir
sonraki program ile 3 saatlik bir azalma görülmektedir. Son programda, daha önceki
programlarda seçmeli olan baz› derslerin zorunlu olmas› sevindiricidir. Özellikle
araﬂt›rman›n yap›ld›¤› tarihte programda hiç yer almayan, 2004-2005 y›l› program›nda Lise 2. S›n›fta seçmeli ders olarak yer alan Müze E¤itimi dersi bugün uygulanan
son programda 12. s›n›fta 1 saatlik zorunlu bir ders olarak yer alm›ﬂt›r. Müze E¤itimi
dersinin ders saati tart›ﬂ›lsa da varl›¤› sevindiricidir. Tarihin, kültürün, sanat›n, bilimin ve tabiat›n yaﬂayarak ö¤renilmesinde en etkili ö¤renme mekânlar› olan müzeler
e¤itimin içerisinde aktif olarak yerini almal›d›r (Buyurgan ve Mercin, 2005, 130). Okul
ve toplumla iﬂbirli¤i yoluyla bugün müzeler, “duvars›z s›n›f”›n önemli bir parças›n›
oluﬂturmaktad›rlar (Özsoy, 2001, 24). E¤itimin her aﬂamas›nda ve alan›nda müzeler
etkin ö¤renme ortamlar› sunarlar. “Bugün geliﬂmiﬂ ülkelerde, okullara yönelik reform
hareketlerinde, ö¤retmenler toplumsal kaynaklar› kullanmaya teﬂvik edilirken, onlar›n müzelerden ve sanat galerilerinden ve bu kuruluﬂlar›n özellikle e¤itim amaçl›
programlar›ndan yararlanmalar› öngörülmektedir” (Özsoy, 2002, 7).
Araﬂt›rman›n yap›ld›¤› programda ve bir sonraki programda seçmeli dersler
aras›nda yer alan Drama, Estetik ve Sanat Eserlerini ‹nceleme dersleri de 2005-2006
e¤itim-ö¤retim y›l›nda uygulamaya koyulan ders program›nda zorunlu alan dersleri
içerisinde yer alm›ﬂt›r. Bu derslerin zorunlu dersler olmas› da sevindiricidir. Araﬂt›rman›n yap›ld›¤› tarihte de resim ö¤retmenlerinin görüﬂleri bu do¤rultudad›r. “Nitelikli sanat program›nda ö¤renciler, alg›sal, yorumsal ve çözümsel yeteneklerini geliﬂtirirler. Görsel imgelerle anlam bulmay› ö¤renirler, sanat eserlerinin estetik niteli¤ini
tespit etmeyi ö¤renirler. Görsel sanatlar›n dilini do¤ru kulland›klar› için fikirlerini de
eksiksiz ifade ederler, estetik yarg›lara varmak ve savunmak için ö¤renciler, kendi
kültürlerinin temel teﬂkil etti¤i geniﬂ kültürel yap›y› anlar ve bu yap›ya daha duyarl›
hâle gelirler (Boydaﬂ, 2005, 9).
Tablo 2: Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri ile üniversitelerin ilgili bölümleri
aras›ndaki dan›ﬂmanl›k müessesesinin gerekli olup olmad›¤›n› gösterir da¤›l›m›:
Resim Ö¤retmeni
Seçenekler

f

%

Dan›ﬂmanl›k gereklidir

42

87.5

Dan›ﬂmanl›k gerekli de¤ildir

6

12.5

48

100

TOPLAM

Tablo 2 incelendi¤inde A.G.S. Liselerinde görev yapan resim ö¤retmenlerinin
4/3’ünden fazlas›n›n A.G.S. Liseleri ile üniversitelerin ilgili bölümleri aras›ndaki dan›ﬂmanl›k müessesesinin gerekli oldu¤unu ifade ettikleri görülmektedir. Buyurgan
(2000) taraf›ndan yap›lan bir baﬂka araﬂt›rmada ayn› soruya G.Ü. ö¤retim elemanlar›-
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n›n %93.3’ü, H.Ü. ö¤retim elemanlar›n›n %100’ü gereklidir cevab›n› vermiﬂtir. 19931994 e¤itim-ö¤retim y›l›nda A.G.S. Liseleri Resim Bölümünden mezun olan ö¤rencilerin %64.03’ü alanlar› ile ilgili bölümleri tercih etmiﬂtir (Buyurgan, 1996, 169). Bu durum A.G.S. Liseleri ile üniversitelerin ilgili bölümleri aras›ndaki iletiﬂimin kaç›n›lmaz
oldu¤unu göstermektedir. Bu iletiﬂimi sa¤layan Sanat E¤itimi Dan›ﬂma ve Program
Geliﬂtirme Kurullar›, A.G.S. Liselerinin ilk kuruluﬂunda var olan, ilk yönetmelikte kuruluﬂ, görev ve iﬂleyiﬂleri yer alan kurullard›r. Bir tak›m aksakl›klar ve kurumlar aras› kopukluklar nedeni ile iﬂlevini bir süre yerine getirememiﬂtir. A.G.S. Liselerinin geliﬂiminde önemli yeri olan bu kurullar son yönetmelikte yer alarak yeniden gündeme
gelmiﬂtir.
Tablo 3: 30 ilde bulunan Anadolu Güzel Sanatlar Liselerinin say›lar›n›n artt›r›lmas›n›n gerekli olup olmad›¤›n› gösterir da¤›l›m›:
Resim Ö¤retmeni
Seçenekler

f

%

Say›lar› artt›r›lmal›d›r

23

47.9

Say›lar› artt›r›lmamal›d›r

25

52.1

48

100

TOPLAM

Tablo 3’e bak›ld›¤›nda resim ö¤retmenlerinin 4/2’sinin A.G.S. Liselerinin say›lar›n›n artt›r›lmas›n›, 4/2’sinin de artt›r›lmamas›n› istedikleri görülmektedir. Resim
ö¤retmenleri liselerin nitelik ve ihtiyaçlar› giderilmedi¤i için yenilerinin aç›lmas›na
karﬂ› ç›kmaktad›r. Buyurgan (1992, 59) taraf›ndan A.G.S. Liseleri ile ilgili yap›lan araﬂt›rmada ö¤rencilerin okullar›ndan beklentileri, kendilerine ait okul binas› ve malzemeleri olan atölyelerdir. Günümüzde hâlâ baz› A.G.S.Liselerinin nitelikli ö¤retmen,
bina sorunu, fiziki donan›m gibi problemleri devam etmektedir.
Tablo 4: Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri Resim Ö¤retmenlerinin, mezun olan
ö¤rencilerinin yöneldikleri yüksek ö¤renim kurumlar›n› ve ö¤rencilerinin üniversitelerdeki baﬂar› durumlar›n› takip edip edemediklerini gösterir da¤›l›m›:
Resim Ö¤retmeni
Seçenekler

f

%

Takip edebiliyorum

27

56.3

K›smen takip edebiliyorum

21

43.7

-

-

48

100

Takip edemiyorum
TOPLAM

Tablo 4’de, A.G.S. Liseleri resim ö¤retmenlerinin %56.3’ünün mezun olan ö¤rencilerinin yöneldikleri yüksek ö¤renim kurumlar›n› ve ö¤rencilerinin üniversitelerdeki baﬂar› durumlar›n› takip edebildiklerini, %43.7’sinin de k›smen takip edebildiklerini görüyoruz. Araﬂt›rman›n yap›ld›¤› y›llarda ö¤retmenler, kiﬂisel gayretlerle mezun olan ö¤rencilerini takip ettiklerini ifade etmiﬂlerdir. Takip edememe nedenlerini
ise, üniversitelerle ba¤lant›lar›n›n olmamas›, derslerine girdikleri ö¤renciler d›ﬂ›ndaki ö¤rencilerle iletiﬂimde olmama, il d›ﬂ› üniversitelere giden ö¤rencilerle iletiﬂim zorlu¤u yaﬂama olarak aç›klam›ﬂlard›r.
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Ço¤unlu¤u alan ile ilgili bir üst kuruma devam eden ö¤rencilerin baﬂar›lar›n›n
takip edilmesi, A.G.S. Liseleri ders programlar›n›n sorgulanmas›nda, eksik ve fazlal›klar›n görülmesinde önemli rol oynar. Buyurgan (1999, 147-159), 1994-1995 (ilk mezunlar) ve 1995-1996 y›llar›nda Ankara Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Resim Bölümünden mezun olan ö¤rencilerin yöneldikleri alan ile ilgili üniversite baﬂar› durumlar›n› incelemiﬂtir. Araﬂt›rmada ö¤rencilerin lisede ald›klar› e¤itimin üniversite e¤itim
sürecine katk›lar› ya da olumsuzluklar›, üniversite e¤itim sürecinden beklentileri,
kendi bak›ﬂ aç›lar› ile ortaya koyulmuﬂtur.
Araﬂt›rman›n yap›ld›¤› y›llarda resim ö¤retmenlerinin mezun olan ö¤rencilerini takip etmesi kiﬂisel çabalarla olmuﬂtur. Art›k teknolojinin s›n›r tan›mad›¤› günümüzde ö¤rencilerin mezuniyet sonras› takibi son derece kolayd›r. Liseler oluﬂturduklar› sitelerle mezun ö¤rencilerinin bilgilerine ulaﬂabilirler.
Tablo 5. Anadolu Güzel Sanatlar Liselerinde görev yapan resim ö¤retmenlerinde aranan özelliklerin neler olmas› gerekti¤ini gösterir da¤›l›m›:

Seçenekler

n

Kesinlikle
Kat›lm›yorum

Kat›lm›yorum

Karars›z›m

Kat›l›yorum

Tamamen
Kat›l›yorum

Resim Ö¤retmeni

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

Yüksek Lisans yapm›ﬂ
olmal›d›r

12

25.0

20

41.7

6

12.5

8

16.7

2

4.1

48

Sanatç› yönü olmal›d›r
(sergi, yay›n,vb.)

21

43.8

23

47.9

2

4.2

2

4.2

-

-

48

Araﬂt›rmac›, aktif, alan›nda
yenilikleri takip eden,
yeniliklere aç›k ve üretken
biri olmal›d›r.

35

72.9

12

25.0

1

2.1

-

-

-

-

48

Cesaretli ve yarat›c›
olmal›d›r

34

70.8

14

29.2

-

-

-

-

-

-

48

Sevecen, hoﬂgörülü ve
empatik olmal›d›r.

27

56.2

20

41.7

-

-

1

2.1

-

-

48

Ö¤rencilerin seviye ve
yeteneklerinin gerektirdi¤i
yaklaﬂ›mlarla derslerini
iﬂleyebilmeli, onlar›n
ufuklar›n› açabilmelidir.

36

75.0

12

25.0

-

-

-

-

-

-

48
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Tablo 5’de A.G.S. Liselerinde görev yapan resim ö¤retmenlerinde aranan
özelliklerin neler olmas› gerekti¤i yer alm›ﬂt›r. Tabloya göre araﬂt›rmaya kat›lan ö¤retmenlerin %100’ü, branﬂ ö¤retmenlerinin, ö¤rencilerinin seviye ve yeteneklerinin
gerektirdi¤i yaklaﬂ›mlarla derslerini iﬂleyebilmelerini, onlar›n ufuklar›n› açabilmelerini savunmuﬂtur. Gökayd›n (1990,12), sanat e¤itimcisinin niteli¤inin, baﬂar›n›n tek
anahtar› oldu¤unun unutulmamas› gerekti¤ini vurgulam›ﬂt›r. Yine Türko¤lu (2005,
44) bu konuda, nitelikli e¤itim için, görevin gerektirdi¤i yeterliklere sahip ö¤retmenlere ve e¤itim sistemlerinde sürekli yenileﬂme çal›ﬂmalar›na ihtiyaç oldu¤unu ifade
etmiﬂtir.
Yine tablodan, ö¤retmenlerin %100 cesaretli ve yarat›c› bireyler olmalar› gerekti¤i görülmektedir. Branﬂ ö¤retmenleri ayn› zamanda, araﬂt›rma yönü geliﬂmiﬂ,
aktif, alan›nda yenilikleri takip eden, yeniliklere aç›k ve üretken olmal›d›r. San (1985,
17), yarat›c› bir e¤itim için bu anlay›ﬂta ö¤retmenler yetiﬂmesi gerekti¤ini savunmuﬂtur. Kendine güvenmeyi, kendi kendine düﬂünmeyi, özgür, özgün, iletiﬂime aç›k olmay› ö¤renmeye baﬂlayan ö¤rencilerin, beklenmedik sorular› ile ö¤retmenleri ﬂaﬂ›rtabilece¤ini, zaman azl›¤› ya da bilgi azl›¤› nedeniyle ö¤retmenlerin yan›tlayamayaca¤› sorulardan çekinebilece¤ini ifade etmiﬂtir.
Sanat e¤itimi süreci içerisinde belirli bir sanat disiplini, paylaﬂma, sorumluluk
duygular› ö¤renciye kazand›r›l›rken birtak›m olumsuz faktörlerle (not, ceza, gibi) de¤il, seviyeye uygun tatl› bir disiplinle kazand›r›lmas› ö¤rencinin ilgisini ve verimini
her zaman artt›racakt›r. Ö¤retmenlerimizin %97.9’u da bu görüﬂe kat›lmakta ve ö¤rencilere karﬂ› sevecen, hoﬂgörülü ve empatik olunmas› gerekti¤ini savunmaktad›r.
Rogers’a göre empati, “Bir kimsenin özel alg›sal dünyas›na girmek ve onunla tümüyle beraber olmak demektir. Bu o kimsenin kayna¤›nda hissetti¤i anlamlar de¤iﬂtikçe
ve onun o anda yaﬂad›¤› duygu, korku, k›zg›nl›k, sevgi veya her ne ise, her an buna
duyarl› olmak demektir” (Sungur, 1992, 105).
Sanat e¤itimcilerinin ayn› zamanda sanat›n bir parças› olma gereklili¤ini branﬂ
ö¤retmenlerinin %91.7’si savunmuﬂtur. Bu konuda K›r›ﬂo¤lu (1995, 139), “Ö¤retmen,
içinde yaﬂan›lan toplumun ve toplumu oluﬂturan bireylerin yetiﬂtirilmesinde birinci
derecede sorumlu kiﬂidir. E¤er bu ö¤retmen toplumun sanatsal ve kültürel geliﬂiminde etkin olacaksa; sorumlulu¤u, bireysel, toplumsal ve kültürel boyutlarda daha da
artar. Çünkü onun sorumlulu¤u hem sanatç› olarak kültürel yaﬂama katk›da bulunmak hem de sanatsal bilgi ve deneyimini baﬂkas›na aktarmakt›r” yorumunu yapm›ﬂt›r.
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Tablo 6: Anadolu Güzel Sanatlar Liselerinin baﬂar›s›n› olumsuz yönde etkileyen nedenleri gösterir da¤›l›m :

Seçenekler
Liselerin fiziksel yap›lar› ve
donan›mlar› yeterli d¤ildir.

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

n

Kesinlikle
Kat›lm›yorum

Kat›lm›yorum

Karars›z›m

Kat›l›yorum

Tamamen
Kat›l›yorum

Resim Ö¤retmeni

27

56.2

18

37.5

3

6.3

-

-

-

-

48

Bu liselerde görev yapan
idarecilerin ço¤u resim ya da
müzik branﬂlar›ndan de¤ildir. 12

25.0

23

47.9

6

12.5

6

12.5

1

2.1

48

Okullar›n amac›n›n ve
fonksyonunun ne oldu¤u
tam olarak belirlenmemiﬂtir.

5

10.4

18

37.5

3

6.3

17

35.4

5

10.4 48

Ö¤retmen seçimlerinde
okullar›n amaçlar›na uygun
kriterlerde branﬂ ö¤retmeni
seçilmelidir.

29

60.4

18

32.5

1

2.1

-

-

-

-

48

Anadolu Güzel Sanatlar
Liseleri aras›nda iletiﬂim
kopuklu¤u yaﬂanmaktad›r.

15

31.3

25

52.1

4

8.3

1

2.1

3

6.3

48

Bu liselerde ö¤rencilere
yeterince sanatsal aktiviteler
takip ettirilememektedir.
(sergi, konferans, konser,
tiyatro...)

8

16.7

25

52.1

1

2.1

14

29.2

-

-

48

Bu liselerde ö¤renciler çok
çabuk sanatç› havas›na
sokulmakta, samimi
gözleme dayal›, araﬂt›rmac›,
programl› e¤itimden
uzaklaﬂt›r›lmaktad›r.

3

6.3

13

27.1

10

20.8

19

39.6

3

6.3

48

Tablo 6’da Anadolu Güzel Sanatlar Liselerinin baﬂar›s›n› olumsuz yönde etkileyen nedenler irdelenmiﬂtir. Araﬂt›rmaya kat›lan branﬂ ö¤retmenlerinin %97.9’u ö¤retmen seçimlerinde okullar›n amaçlar›na uygun kriterlerde branﬂ ö¤retmeni seçilmesi gerekli¤ini vurgulam›ﬂt›r. Gençayd›n (2002, 29-30), Anadolu Güzel Sanatlar Liselerine ö¤retmen seçimlerinde, seçici kurul üyeli¤i yapt›¤› dönemlerde, sanat e¤itimcisi
adaylar›n›n, bu alana ilgi duyanlardan, alana ve mesle¤e erken güdülenmiﬂ olanlardan çok, ö¤retmenlik mesle¤ini son kurtuluﬂ umudu olarak görme e¤ilimindeki
adaylar aras›ndan seçmek durumunda kal›nd›¤›n›, bunun da e¤itimci niteli¤ini
olumsuz etkiledi¤ini ifade etmiﬂtir.

Millî E¤itim u Say› 175 u Yaz/2007

u
151

Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri Resim Ö¤retmenlerinin Bölümlerinde Uygulanan Sanat ... u

Tablo 5’de belirtildi¤i gibi bu liselerde görev yapacak branﬂ ö¤retmenlerinin
yarat›c›, üretken, kendini geliﬂtirebilen, cesaretli, alan›nda iyi yetiﬂmiﬂ, disiplinli, sevecen, hoﬂgörülü ve empatik olmas› gereklidir. Mezun oldu¤u bilgilerle mesle¤ini
sürdüren, vasat, üretmeyen, rutin içerisinde erimiﬂ ö¤retmenlerin, ö¤rencilerinin geliﬂimine katk›lar› son derece az olacakt›r. Baz› durumlarda da geliﬂimlerine zarar verebilecektir. Yine tablodan liselerin fiziksel yap›lar›n›n ve donan›mlar›n›n yeterli olmad›¤› ve bunun da baﬂar›y› olumsuz etkiledi¤i görülmektedir. Ö¤retmenlerin 4/3’ü
liselerde ö¤rencilere yeterince sanatsal aktivitelerin (sergi, konferans, konser, tiyatro
vb.) takip ettirilememesini olumsuz nedenler aras›nda göstermiﬂtir. Alana ait etkinliklerin ya da di¤er sanat dallar›na ait aktivitelerin izlenmesi ö¤rencilerin ufkunu geniﬂletir. Farkl› mekânlarda görsel, iﬂitsel bazen da kat›larak yaﬂanan bu aktivitelerde heyecan, istek ve ö¤renme daha fazla olur.
Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri mezunlar›n›n ço¤unlu¤u alanlar› ile ilgili bir
üst kurumu tercih etmektedir. Araﬂt›rman›n yap›ld›¤› y›l bu ö¤rencilere Sanat Tarihi,
Arkeoloji bölümlerini tercih ederlerse %5’lik bir avantaj verilmiﬂtir. 2005-2006 e¤itimö¤retim y›l›nda mezun olan ö¤rencilere de e¤itim fakülteleri, resim-iﬂ e¤itimi ana bilim dal›na ya da mesleki e¤itim fakültelerinin ilgili bölümlerine ön kay›t için 160 puan ile müracaat etme hakk› tan›m›ﬂ ve katsay› puanlar› daha yüksek tutulmuﬂtur.
Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri ö¤rencilerinin lise düzeyindeki ö¤retimlerinin seviyesi ve bir üst kurumda tan›nabilecek art›lar ne olmal›d›r? ›n cevaplar› daha detayl›
irdelenmelidir. Yine bugün say›lar› 53 olan liselerin aras›ndaki iletiﬂimin, paylaﬂ›m›n,
her konuda sorunlar› daha erken çözece¤i, baﬂar›y› olumlu yönde etkileyece¤i muhakkakt›r. A.G.S. Liseleri aras›nda derslerin iﬂleniﬂi ve içeri¤i, konser ve sergi gibi aktivitelerin izlenmesi ö¤rencilere ve ö¤retmenlere her zaman yeni ufuklar açacakt›r.
A.G.S. Liselerinde ö¤renciler sanatç› havas›na sokulmadan samimi ve do¤al
ürünler ortaya koydurmaya çal›ﬂ›lmal›, sanatsal kiﬂilik kazand›rmak amaç olmamal›d›r.
Tablo 7: Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri mezunu ö¤rencilere liselerinde alm›ﬂ olduklar› sanat e¤itiminin, üniversite e¤itim sürecinde katk›s› ya da olumsuzluklar›n› gösterir da¤›l›m› :

Seçenekler

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

22

45.8

23

47.9

1

2.1

1

2.1

1

2.1

n

Kesinlikle
Kat›lm›yorum

Kat›lm›yorum

Karars›z›m

Kat›l›yorum

Tamamen
Kat›l›yorum

Resim Ö¤retmeni

Lise düzeyinde a¤›rl›kta
sanat e¤itimi almalar›
ö¤rencilerin yarat›c› düﬂüncelerinin geliﬂiminde olumlu
rol oynamaktad›r.
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Ö¤renciler belirli bir altyap›
ile malzemeyi tan›yan,
sanat›n insan geliﬂimi
üzerindeki önemini bilen,
araﬂt›rma yönü geliﬂmiﬂ,
yarat›c›, üretken ö¤renciler
olarak ünversitelere
gitmektedir.

13

27.1

31

64.6

3

6.3

1

2.1

-

-

48

Ö¤rencilerin liselerde
sanatç› havas›na sokulmalar›
üniversitelerdeki geliﬂmelerini engellemektedir.

5

10.4

14

29.2

9

18.8

16

33.3

4

8.3

48

Ö¤rencilerin üniversitelerde, ben bunlar› daha önceden yapm›ﬂt›m, biliyorum
düﬂüncesi ile hareket
etmeleri verimsiz, hatta
baﬂar›s›z duruma düﬂmelerine neden olmaktad›r.

5

10.4

17

35.4

10

20.8

11

22.9

5

10.4 48

Belirli bir altyap› ile üniversitelerin ilgili bölümlerine yönelen ö¤rencilere
üniversitelerde üzerine
bir program uygulanamamaktad›r.

14

29.2

13

27.1

11

22.9

7

14.6

3

6.3

48

Baz› üniversitelerdeki
mekân-malzeme-ö¤retim
eleman› kadrolar›ndaki
yetersizlikler ö¤rencileri
hayal k›r›kl›¤›na
u¤ratmaktad›r.

23

47.9

20

41.7

2

4.2

3

6.3

-

-

48

Tablo 7’de Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri ö¤rencilerinin liselerinde alm›ﬂ olduklar› sanat e¤itiminin üniversite e¤itim sürecine katk›s› ya da olumsuzluklar› ele
al›nm›ﬂt›r. Araﬂt›rmaya kat›lan branﬂ ö¤retmenlerinin %93.7’si lise düzeyinde a¤›rl›kta sanat e¤itimi almalar›n›n ö¤rencilerin yarat›c› düﬂüncelerinin geliﬂiminde olumlu
rol oynad›¤›n› ifade etmiﬂtir. Yine ayn› ö¤retmenlerin %91.7’si ö¤rencilerinin belirli
bir altyap› ile malzemeyi tan›yan, sanat›n insan geliﬂimi üzerindeki önemini bilen,
araﬂt›rma yönü geliﬂmiﬂ, yarat›c›, üretken ö¤renciler olarak üniversitelere gittiklerini
söylemiﬂlerdir.
Araﬂt›rmaya kat›lan branﬂ ö¤retmenleri, ö¤rencilerinin, üniversitelerde karﬂ›laﬂt›klar› mekân-malzeme-ö¤retim eleman› kadrolar›ndaki yetersizliklerin baﬂar›lar›n› olumsuz etkiledi¤ini ifade etmiﬂtir. Yine baz› üniversitelerin ilgili bölümlerinde, belirli bir altyap› ile gelen ö¤rencilere uygulanan programlar›n yetersiz kalabildi¤ini,
ö¤rencilerin ben bunlar› daha önce yapm›ﬂt›m düﬂüncesi ile hareket etmelerinin verimsiz, hatta baﬂar›s›z duruma düﬂmelerine neden oldu¤unu vurgulam›ﬂt›r.
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Tablo 8: Anadolu Güzel Sanatlar Liselerinin varl›¤›n›n sanat e¤itimine kazand›rd›¤› de¤erleri gösterir da¤›l›m› :

Seçenekler

f

%

f

%

f

%

Sanat e¤itiminin lise düzeyinde a¤›rl›kta ele al›nmas›,
ülkemizde sanat› gerçekten
bilinçli olarak uygulayan ve
araﬂt›ran bir kuﬂak yetiﬂmesine ortam haz›rl›yor.

27

56.2

18

37.5

3

6.3

Anadolu Güzel Sanatlar
Liselerinden mezun olan
ö¤renciler, hangi meslek
grubuna yönelirse yönelsin
gözlem gücü geliﬂmiﬂ,
araﬂt›rmac›, çevresine
duyarl›, olaylara geniﬂ aç›
ile bakabilen yarat›c›
gençler oluyorlar.

20

41.7

24

50.0

2

4.2

Genç beyinler sanat
e¤itimine ne kadar erken
baﬂlarsa gelecekte çok daha
baﬂar›l› olurlar. Güzel Sanatlar Liselerinin varl›¤›
bu nedenle çok önemlidir.

36

75.0

12

25.0

f

%

f

n

Kesinlikle
Kat›lm›yorum

Kat›lm›yorum

Karars›z›m

Kat›l›yorum

Tamamen
Kat›l›yorum

Resim Ö¤retmeni

%

48

2

4.2

48

48

Tablo 8 Anadolu Güzel Sanatlar Liselerinin sanat e¤itimine kazand›rd›¤› de¤erleri göstermektedir. Araﬂt›rmaya kat›lan branﬂ ö¤retmenlerinin tamam›na yak›n›
bu liselerin varl›¤›n›n önemini vurgulam›ﬂt›r. Ö¤retmenler genç beyinlerin sanat e¤itimine ne kadar erken baﬂlarsa gelecekte çok daha baﬂar›l› olacaklar›n› vurgulam›ﬂlard›r. Anadolu Güzel Sanatlar Liselerinden mezun olan ö¤rencilerin, hangi meslek grubuna yönelirse yönelsin, gözlem gücü ve araﬂt›rma yönü geliﬂmiﬂ, çevresine duyarl›,
olaylara geniﬂ aç› ile bakabilen yarat›c› gençler olduklar›n› ifade etmiﬂlerdir. Yine sanat e¤itiminin lise düzeyinde a¤›rl›kta ele al›nmas›n›n, ülkemizde sanat› gerçekten bilinçli olarak uygulayan ve araﬂt›ran bir kuﬂak yetiﬂmesine ortam haz›rlad›¤›n› ilave
etmiﬂlerdir.
Ayr›ca Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri ö¤rencileri, kat›ld›klar› resim yar›ﬂmalar›, sergiler ve müzik aktiviteleri ile Türkiye içerisinde ve yurt d›ﬂ›nda etkinliklerde
bulunmaktad›r. Tüm bu etkinlikler bize kendimizi tan›tabilme, mukayese edebilme
imkânlar› tan›maktad›r (Buyurgan, 1997, 40).
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42

18
41
29
36
34
22
30

Liselerin okul binas›, atölye, sergi salonu, konferans salonu, okul arac›, alan›nda yetiﬂmiﬂ
branﬂ ö¤retmeni, malzeme gibi ihtiyaçlar› giderilmelidir.

Bu liselerde hâlen yürürlükte olan müfredat programlar› üniversite ö¤retim elemanlar›n›n
önerileri do¤rultusunda yeniden ele al›nmal›d›r. Programlar lise seviyesine uygun,
ö¤rencilerin yarat›c› düﬂüncelerini geliﬂtirmeyi hedeflemelidir.

Branﬂ ö¤retmeni seçiminde siyasi ya da kiﬂisel tercihler rol oynamamal›, alan›nda aktif,
yarat›c›, ça¤daﬂ ö¤retmenlere görev verilmelidir.

Bu liselerde görev yapan branﬂ ö¤retmenlerine belirli dönemlerde uzman kiﬂiler taraf›ndan
verilen hizmetiçi e¤itim programlar›na kat›labilme ortamlar› haz›rlanmal›d›r.

Branﬂ ö¤retmenlerine Yüksek Lisans, Doktora programlar›na kat›labilme imkânlar›
tan›nmal›d›r.

Anadolu Güzel Sanatlar Liselerinde yap›lan ö¤renci seçme s›navlar›, geliﬂime aç›k
ö¤rencileri seçmeye yönelik yap›lmal›d›r. Duygusal faktörler rol oynamamal›d›r.

Liselerde görev yapan idareciler resim ve müzik bölümlerinden seçilmelidir.

Üniversitelerde, Anadolu Güzel Sanatlar Liselerinde uygulanan program›n üstüne bir
program geliﬂtirilmelidir.

26

36

Üniversite ö¤retim elemanlar›n›n zaman zaman Anadolu Güzel Sanatlar Liselerine
giderek, Ne Oluyor?, Nas›l E¤itiliyor?, Neler Ö¤retiliyor? u tart›ﬂmalar› gerekir.

f

Liselerde, özellikle son s›n›f ö¤rencilerine üniversitelerin ilgili bölümleri tan›t›lmal›d›r.
Ö¤renciler bu bölümlere götürülerek uzman kiﬂiler taraf›ndan , yönelmek istedi¤i bölüm
ve iﬂ imkânlar› konusunda bilgilendirilmelidir.

54.2

62.5

45.8

70.8

75.0

60.4

85.4

37.5

87.5

75.0

%

Tamamen
Kat›l›yorum

Seçenekler

14

15

22

11

11

13

7

16

6

12

f

Kat›l›yorum
29.2

31.3

45.8

22.9

22.9

27.1

14.6

33.3

12.5

25.0

%

1

2

2

-

-

4

-

5

-

-

f

Karars›z›m
2.1

4.2

4.2

-

-

8.3

-

10.4

-

-

%

5

1

1

2

1

-

-

3

-

-

f

-

-

%

10.4

2.1

2.1

4.2

2.1

-

-

6.3

Kat›lm›yorum

Resim Ö¤retmeni

2

-

1

1

-

2

-

6

-

-

f

%

48 100

48 100

n

4.2

-

2.1

2.1

-

4.2

-

48 100

48 100

48 100

48 100

48 100

48 100

48 100

12.5 48 100

-

-

%

Kesinlikle
Kat›lm›yorum

Tablo 9: Anadolu Güzel Sanatlar Liselerinin ve bu liselerden mezun olan ö¤rencilerinin ilgili üniversitelerdeki baﬂar›lar›n›n artt›r›lmas›nda aﬂa¤›daki tabloda
belirtilen faktörlerin önemli olup olmad›¤› ile ilgili görüﬂleri gösterir da¤›l›m›:
u Serap Buyurgan
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Sonuç ve Öneriler
Tablo 9’da yer alan görüﬂler Anadolu Güzel Sanatlar Liselerinin ve bu okullardan mezun olan ö¤rencilerinin üniversitelerin ilgili bölümlerindeki baﬂar›lar›n›n artmas›na yönelik sonuç ve önerileri içermektedir. Her bir görüﬂ araﬂt›rman›n sonucunda elde edilmiﬂ bir bulgu ve Anadolu Güzel Sanatlar Liselerine, üniversitelerin ilgili
bölümlerine, Milli E¤itim Bakanl›¤›na ve Talim ve Terbiye Kurulu Baﬂkanl›¤›na yönelik öneri niteli¤indedir.
1-Araﬂt›rman›n yap›ld›¤› y›l say›lar› 30 olan Anadolu Güzel Sanatlar Liselerinin say›s› bugün 53’tür. Bu liselerin salt say›lar›n›n artt›r›lmas› de¤il, amaca uygun
okul binalar›na kavuﬂmalar›, fiziki donan›m ve malzeme ihtiyaçlar›n›n karﬂ›lanmas›,
nitelikli e¤itim kadrolar›n›n oluﬂturulmas›, branﬂ ö¤retmenlerinin alanlar›nda geliﬂtirilmesi ve e¤itim programlar›n›n ça¤›n de¤iﬂen ve geliﬂen ﬂartlar›na uygun yenilenmesi sa¤lanmal›d›r.
2-Branﬂ ö¤retmeni seçiminde siyasi ya da kiﬂisel tercihler rol oynamamal›, alan›nda aktif, yarat›c›, ça¤daﬂ ö¤retmenlere görev verilmelidir. Branﬂ ö¤retmenlerine
belirli dönemlerde uzman kiﬂiler taraf›ndan verilen hizmetiçi programlar› oluﬂturulmal› ve yine bu ö¤retmenlere Yüksek Lisans, Doktora programlar›na kat›labilme
imkânlar› tan›nmal›d›r.
3-Özellikle son s›n›f ö¤rencileri, lise üniversite iﬂbirli¤i ile üniversitelerin ilgili bölümlerine götürülmelidir. Uzman kiﬂiler taraf›ndan yönelmek istedikleri, ya da
di¤er bölümler ve olanaklar› konusunda bilgilendirilmelidir.
4-Anadolu Güzel Sanatlar Liselerinde yap›lan ö¤renci seçme s›navlar›, seviyeye uygun yap›lmal›, geliﬂime aç›k ö¤rencileri seçmeye yönelik olmal›d›r.
5-A.G.S. Liselerinde görev yapan idareciler resim ve müzik branﬂlar›ndan seçilmelidir.
6-A.G.S. Liselerinde uygulanan müfredat programlar›n›n oluﬂturulmas›nda
alan›n uzman› ö¤retim elemanlar›ndan görüﬂ ve öneriler al›nmal›d›r. Programlar ö¤rencilerin yaﬂlar›na uygun, samimi, yarat›c›l›klar›n› geliﬂtirmeyi hedeflemelidir. Üniversitelerde de Anadolu Güzel Sanatlar Liselerinde uygulanan program›n üstüne bir
program uygulanmal›d›r.
7-Birçok üniversite ö¤retim eleman› bu liselerle ilgili de¤erlendirmelerde bulunmaktad›r. Ö¤retim elemanlar› A.G.S. Liselerinde verilen sanat e¤itiminin art›lar›n›
ve eksilerini daha verimli saptayabilmek için bu liselere bizzat giderek, gözlemler yaparak, Ne Oluyor? Nas›l E¤itiliyor? Neler Ö¤retiliyor?u yerinde incelemeli, tart›ﬂmal›d›r.
Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri Türkiye’de sanat e¤itiminin önemli bir halkas›n› oluﬂturmaktad›r. Bu kurumlar›n ihtiyaçlar› ve eksikleri giderilmelidir. A.G.S. Liselerinin varl›¤› ve baﬂar›lar›, ülkemiz gelece¤ine önemli katk›lar sa¤lamaktad›r.
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EK 1: ANADOLU GÜZEL SANATLAR L‹SES‹ HAFTALIK DERS Ç‹ZELGES‹
Sanat (Resim) Alan›
DERS
KATEGOR‹LER‹

ORTAK
GENEL
KÜLTÜR
DERSLER‹

HAZIRLIK
SINIFI

HAFTALIK
IX. SINIF
DERS
SAAT‹
SAYISI

HAFTALIK
DERS
X. SINIF
SAAT‹
SAYISI

4

Türk Dili ve
Edebiyat›

4

Türk Dili ve
Edebiyat›

4

Türk Dili ve
Edebiyat›

4

Yabanc› Dil

24

Din Kültürü ve
Ahlak Bilgisi

1

Din Kültürü ve
Ahlak Bilgisi

1

Din Kültürü ve
Ahlak Bilgisi

1

Temel
Sanat E¤t.

8

Tarih

2

Tarih

2

T.C. ‹nk›lap
Tarihi ve
Atatürkçülük

2

Beden
E¤itimi

2

Co¤rafya

2

Millî Güvenlik
Bilgisi

1

Felsefe

2

Matematik

5

Yabanc› Dil

5

Yabanc› Dil

4

Biyoloji

2

Fizik

2

Kimya

2

Sa¤l›k Bilgisi

2

Yabanc› Dil

6

ALAN
BÖLÜM
DERSLER‹

2
30

38

13

4

Resim Atölye

4

Resim Atölye

4

Desen
Çal›ﬂmalar›

4

Desen Atölye

4

Desen Atölye

4

Grafik Atölye

4

Heykel Atölye

4

Sanat Tarihi

2

Sanat Tarihi

8

ALAN
BÖLÜM
SEÇMEL‹
DERSLER‹

14
2

Yaz› Sanat›

2

Sanat Eserlerini
‹nceleme

2

Edebi Metinler

3

Fotografi

2

Estetik

2

Sanat
Sosyolojisi

2

Matematik

2

Drama

2

Türkiye Beﬂeri
ve Ekonomik
Co¤rafyas›

3

Estetik

2

Osmanl› Tarihi

3

Genel
Türk Tarihi

3

Kütüphanecilik

1

Psikoloji

2

Mant›k

2

Matematik

2

Sosyoloji

2

Geometri

2

Bilgisayar

2

Edebi Metinler

3

Türkiye Co¤rafyas› (Fiziki)

3

Bilgisayar

2

Müzik

2

Müzik

2

Müzik

2

Beden E¤itimi

2

Beden E¤itimi

2

Beden E¤itimi

2

Halk Bilim

2

Turizm

2

Demokrasi ve
‹nsan Haklar›

1

2. Yabanc› Dil

2

Güzel Okuma
ve Yazma

2

‹nsan ‹liﬂkileri

1

Bilgisayar

2

2. Yabanc› Dil

2

Güzel Konuﬂma
ve Yazma

2

Takviyeli
Yabanc› Dil

2

Takviyeli
Yabanc› Dil

2

2. Yabanc› Dil

2

Trafik Bilgisi

1

Takviyeli
Yabanc› Dil

2

38
Rehberlik
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9

9

SEÇMEL‹
DERSLER

2
14

Yaz› Sanat›

ALINAB‹LECEK
DERS SAAT‹ SAYISI

u

13

Resim Atölye

TOPLAM

ALINAB‹LECEK
DERS SAAT‹ SAYISI
TOPLAM

HAFTALIK
DERS
SAAT‹
SAYISI

Türkçe

Beden E¤itimi
TOPLAM

HAFTALIK
DERS
XI. SINIF
SAAT‹
SAYISI
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2

4

4

40

40

40

1

Rehberlik

1

Rehberlik

1
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EK: 2
ANADOLU GÜZEL SANATLAR L ‹ S E S ‹
HAFTALIK D E R S Ç ‹ Z E L G E S ‹ Resim Alan›
DERS
KAT E G O R ‹ L E R ‹

O RTAK
DERSLER

ALAN
DERSLER‹

SEÇMEL‹
DERSLER

Al›nabilecek
Ders Saati Say›s›
REHBERL‹K
TOPLAM
D E R S SAAT ‹

DERSLER
D‹L VE ANLATIM
TÜRK EDEB‹YATI
D‹N KÜLTÜRÜ VE AHLAK B‹LG‹S‹
TAR‹H
T.C. ‹NKILAP TAR‹H‹ VE ATATÜRKÇÜLÜK
CO⁄RAFYA
MATEMAT‹K
F‹Z‹K
K‹MYA
B‹YOLOJ‹
SA⁄LIK B‹LG‹S‹
FELSEFE
YABANCI D‹L
BEDEN E⁄‹T‹M‹
M‹LL‹ GÜVENL‹K B‹LG‹S‹
TRAF‹K VE ‹LK YARDIM
TOPLAM
DESEN ÇALIﬁMALARI
II BOYUTLU SANAT ATÖLYE
III BOYUTLU SANAT ATÖLYE
MÜZE E⁄‹T‹M‹
PLAST‹K SANATLAR TAR‹H‹
GRAF‹K TASARIM
DRAMA
TÜRK RES‹M HEYKEL SANATI
ÇA⁄DAﬁ DÜNYA SANATI
ESTET‹K
SANAT ESERLER‹N‹ ‹NCELEME
TOPLAM
MÜZ‹K (2)
BEDEN E⁄‹T‹M‹ (2)
TAR‹H (2)
CO⁄RAFYA (2)
MATEMAT‹K (2)
GEOMETR‹ (2)
F‹Z‹K (2)
K‹MYA (2)
B‹YOLOJ‹ (2)
PS‹KOLOJ‹ (2)
SOSYOLOJ‹ (2)
MANTIK (2)
SEÇMEL‹ YABANCI D‹L (2)
SANAT TAR‹H‹ (2)
G‹R‹ﬁ‹MC‹L‹K (1)
B‹LG‹ KURAMI (1)
PROJE HAZIRLAMA (1)
B‹LG‹ VE ‹LET‹ﬁ‹M TEKNOLOJ‹S‹ (2)
DEMOKRAS‹ VE ‹NSAN HAKLARI (1)
SOSYAL ETK‹NL‹K (2)

9.
SINIF
2
3
1
2
2
4
2
2
2
6
2
28
2
2
1
1
6

10.
SINIF
2
3
1
2
2
4
2
3
1
20
2
3
3
8

11.
SINIF
2
3
1
2
2
3
1
14
4
4
4
2
1
1
16

12.
SINIF
2
3
1
3
9
4
4
1
4
1
2
2
18

-

6

4

7

1
35

1
35

1
35

1
35

Not:
1-

Y›l sonu baﬂar› ortalamas› ile baﬂar›l› say›lamayacak dersler; Dil ve Anlat›m Dersi ile Desen Çal›ﬂmalar› dersidir.

2-

Seçmeli Yabanc› Dil dersinde II. Yabanc› Dil dersi olarak; Almanca, Çince, Frans›zca, ‹ngilizce, ‹spanyolca, ‹talyanca,
Japonca ve Rusça derslerinden biri seçilip okutulur.
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ART TEACHERS’ OPINIONS ABOUT THE ART
EDUCATION APPLIED AT ANATOLION FINE ARTS
HIGH SCHOOLS
Serap BUYURGAN*

Abstract
Teachers’ opinions and suggestions play a crucial role in the research
studies carried out at Anatolian Fine Arts High Schools which aim at applying
art education with its main goals and improving creative thinking. Taking this
rationale into consideration, this study attempts to show the findings related to
the sufficiency of the art lessons done in these high schools, the main qualities
of the teachers, the reasons which prevent creative education and the values
which Anatolian Fine Arts High Schools contribute to the art education through
the art teachers’ opinions who work in these high schools. Some recommendations are made to increase the success of the students who study at high schools
in the model of searching and scanning. Data has been collected through questionnaire (which consists of nine questions) applied to the art teachers who
work in nine cities. The frequency and percentages of the findings have been
analyzed.
As a result of this research study, the necessity of the buildings of the
high schools, tool-requisite, materials and qualified, active, creative and modern
teachers are discussed. Furthermore, the need to update the curriculum according to the needs of our world today is also highligted. Some further recommendations are made about how to improve the positive approaches in this education and to solve the problems.
Key Words: Teacher opinions, curriculum, teacher qualifications

*

Assistant Professor, Gazi University., Gazi Faculty of Education, Department of fine arts
Teaching, Paintinfg Teaching Programme
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YEN‹ ‹LKÖ⁄RET‹M TÜRKÇE DERS‹ Ö⁄RET‹M
PROGRAMININ UYGULAMADAK‹ ETK‹L‹L‹⁄‹N‹N
DE⁄ERLEND‹R‹LMES‹
Mehmet Nuri GÖMLEKS‹Z*
‹lhami BULUT**

Özet
Bu araﬂt›rman›n amac›, yeni ilkö¤retim birinci kademe Türkçe dersi ö¤retim program›n›n uygulamadaki etkilili¤ini belirlemektir. Bu amaçla 33 maddeden oluﬂan Türkçe Dersi Ö¤retim Program› Ölçe¤i geliﬂtirilmiﬂtir. Araﬂt›rman›n çal›ﬂma grubunu, yeni Türkçe program›n›n uyguland›¤› ‹stanbul, Ankara,
‹zmir, Kocaeli, Van, Hatay, Samsun ve Bolu ilindeki 64 deneme okulundan toplam 784 s›n›f ö¤retmeni oluﬂturmaktad›r. Veriler, il, s›n›f, cinsiyet, k›dem, e¤itim
düzeyi ve s›n›f mevcudu de¤iﬂkenlerine göre karﬂ›laﬂt›rmal› olarak analiz edilmiﬂtir. Verilerin analizinde t-testi, tek yönlü varyans analizi, KWH, MWU,
Scheffe ve Lsd testleri kullan›lm›ﬂt›r. Elde edilen bulgulara göre, il, s›n›f ve cinsiyet de¤iﬂkeni bak›m›ndan ö¤retmen görüﬂleri aras›nda anlaml› farkl›l›klar oldu¤u saptanm›ﬂt›r. Programda öngörülen kazan›mlar, kapsam ve e¤itim durumunun uygulamada etkili oldu¤u belirlenirken, öngörülen de¤erlendirmenin
ise uygulamada etkili olamad›¤› ortaya ç›km›ﬂt›r. Bunun için ö¤retmenlere programda öngörülen de¤erlendirme teknikleri hakk›nda uygulamal› hizmet içi e¤itim verilmelidir.
Anahtar Sözcükler: Türkçe Dersi Ö¤retim Program›, Yap›land›rmac›l›k,
Türkçe E¤itimi

Giriﬂ
Teknoloji ve davran›ﬂ bilimlerindeki yeni bulgular, ö¤renenlerin yetiﬂmesindeki tutumu (Demirel, 1997: 22) ve ö¤renme süreçlerinin geliﬂmesini (McMullin,
2005) etkilemiﬂtir. ‹lkö¤retimden itibaren formal e¤itim sürecine giren bireyler ö¤renme ortam›na farkl› kapasite, ö¤renme gücü, baﬂar›, duyuﬂsal özellik ve yeteneklerle baﬂlamaktad›r. Bu farkl›l›klar›n dikkate al›narak bilgi toplumunun gerektirdi¤i
bireylerin yetiﬂtirilmesi gerekmektedir (Tezci, 2002: 5). Bunun do¤al bir sonucu olarak da zengin ö¤renme ortamlar› ve e¤itim programlar›n›n haz›rlanmas› gündeme
gelmiﬂtir.
E¤itimde kalite ve verimlili¤i yükseltmek amac›yla Millî E¤itim Bakanl›¤›
(MEB) Talim Terbiye Kurulu (TTK) taraf›ndan geliﬂtirilen ilkö¤retim birinci kademe
programlar› (Türkçe, Matematik, Hayat Bilgisi, Fen ve Teknoloji ve Sosyal Bilgiler)
2004-2005 Ö¤retim Y›l›nda 9 ilde (‹stanbul, Ankara, ‹zmir, Kocaeli, Van, Hatay, Sam-
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sun, Bolu ve Diyarbak›r) 120 pilot ilkö¤retim okulunda uygulamaya konulmuﬂtur. ‹lkö¤retim Türkçe Dersi Ö¤retim Program› (TÜDÖP) ve K›lavuzu; “Giriﬂ”, “Kazan›mlar” ve “Program K›lavuzu” olmak üzere üç ana bölümden oluﬂmaktad›r (Sever,
2005:177). TÜDÖP’te yap›land›rmac› 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 (MEB, 2004:14).
Yap›land›rmac›l›k kuram›n›n eskiden felsefecilerin, bilgi kuramc›lar›n›n ve
psikologlar›n tutmuﬂ olduklar› günlüklerden sadece okundu¤u bilinmektedir (Brooks&Brooks, 1999; Phillips, 2000). Howe&Berv yap›land›rmac›l›k teriminin felsefi sözlüklerde geniﬂ bir ﬂekilde yer almad›¤›n› ve terim ile ilgili olarak e¤itimcilerden daha
çok felsefecilerin ilgilendi¤ini belirtir (Phillips, 2000). Bugün ise, kuram›n e¤itim literatüründe geniﬂ bir ﬂekilde yay›ld›¤› görülmektedir (Howe&Berv, 2000). Felsefecilerin bu kuram üzerindeki yo¤un ilgileri sonucunda, felsefenin bir dal› olan bilgi teorisinin önemli geliﬂme kaydetti¤i görülür (Phillips, 2000). Nitekim kuram›n bilginin do¤as›na iliﬂkin felsefi bir bilgi teorisi oldu¤u görüﬂü (Howe&Berv, 2000; Airasian&Walsh, 1997; Özkan, 2001; Duman, 2004, Altun, 2004; Aç›kgöz, 2003) literatürde
geniﬂ bir ﬂekilde yer almaktad›r.
Yap›land›rmac› kuram› ö¤renme ile iliﬂkilendiren görüﬂlere de literatürde rastlamak mümkündür. Fosnot ve Brooks&Brooks yap›land›rmac›l›¤›n ö¤retimden daha
çok ö¤renmeyle ilgili bir teori oldu¤unu belirtir (Cannon, 1997; Duman, 2004; Akar ve
Y›ld›r›m, 2004; Hoﬂgörür, 2002). Yeﬂildere ve Türnüklü (2004) ise, kuram›n bir ö¤renme felsefesi oldu¤unu ileri sürer. Yap›land›rmac›l›kta ö¤renme sürecinde ön bilgileri
harekete geçirme, geliﬂim düzeyini dikkate alma, etkili iletiﬂim kurma, anlam kurma,
uygulama ve de¤erlendirme önemli kavramlard›r (MEB, 2004:14).
Cannon (1997) ve Wheatly (1991) bilginin ö¤renciye paket olarak transfer edilemeyece¤ini, bilgiye ö¤renenin kendisinin ulaﬂmas› gerekti¤ini belirtir. Glasersfeld,
bilginin eﬂya olmad›¤›n› ve bu nedenle de bir kiﬂiden di¤erine aktar›lamayaca¤›n› belirtir (Crowther, 1999). Dolay›s›yla ö¤renen, ö¤rendiklerini kendi yaﬂant›s› ile ﬂekillendirir (ﬁahinel, 2002; Koç, 2000; Ba¤c›, 2003; Aktam›ﬂ, Ergin ve Akp›nar, 2002). Çünkü Dewey’e göre bilgi, yaﬂant›n›n bir ﬂeklidir. Yaﬂant› ise, bireyi do¤adan uzak tutan
bir perde de¤ildir (Vanderstraeten, 2002). Baﬂka bir deyiﬂle, bilgi ya da anlam d›ﬂ dünyada bireyden ba¤›ms›z olarak var olmamakta ve edilgen bir ﬂekilde d›ﬂar›dan bireyin zihnine aktar›lmamaktad›r. Aksine birey bilgiyi, aktif bir ﬂekilde zihinde yap›land›rmaktad›r (Wheatly, 1991; Stieb, 2005; Cooperstein&Kocevar-Weidinger, 2004; Duman, 2004; Deryakulu, 2001; Köseo¤lu, Tümay ve Kavak, 2002; Aydo¤du, 2003; Altun,
2004; Beydo¤an, 2002).
Günümüzde Türkçe ö¤retimi; sadece dinleme, konuﬂma, okuma, yazma, görsel okuma ve görsel sunu ile ilgili temel becerilerin geliﬂtirilmesi de¤il, ayn› zamanda
metinler aras› düﬂünme, anlama, s›ralama, s›n›flama, sorgulama, iliﬂki kurma, eleﬂtirme, analiz-sentez yapma ve de¤erlendirme gibi zihinsel becerileri de geliﬂtirme olarak anlaﬂ›lmaktad›r. Böylece Türkçe dersi ö¤retiminde ö¤rencilerin zihinsel becerilerini geliﬂtirme ön plana ç›kmaktad›r (MEB, 2004:13). Yap›land›rmac› yaklaﬂ›m ö¤rencilerin zihinsel becerilerini geliﬂtirme noktas›nda amaca hizmet edebilir. Bu geliﬂim
sürecinde ö¤rencilerin; anlama, s›ralama, s›n›flama, sorgulama, iliﬂki kurma, eleﬂtirme, tahmin etme, analiz-sentez yapma, de¤erlendirme, bilgiyi araﬂt›rma, keﬂfetme,
yorumlama ve zihinde yap›land›rma, kendini ifade etme, iletiﬂim kurma, arkadaﬂla-
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r›yla iﬂbirli¤i yapma, tart›ﬂma, problem çözme, ortak karar verme ve giriﬂimcilik gibi
çeﬂitli zihinsel ve üst düzey becerileri kazanmalar› beklenmektedir. Bu becerilerin kazan›lmas› ve geliﬂtirilmesi, ö¤rencilerin dili do¤ru ve etkili kullanmas›na ba¤l›d›r
(MEB, 2004:13).
Gerçek genetik analizler ve sistematik araﬂt›rmalar, çocu¤un düﬂünme yetene¤inin artmas› ile sosyal geliﬂimi aras›nda iliﬂki oldu¤unu gösterir (Vygotsky 1962).
Buna göre bilgi, sadece bireyin zihninde yap›land›r›lmaz, ayn› zamanda sosyal bir
ba¤lam içindeki etkileﬂimler ö¤renenlerin düﬂüncelerini, yeniden yap›land›rmalar›n›,
paylaﬂmalar›n› ve tekrar yap›land›rmalar›n› sa¤lar (Duman ve ‹kiel, 2002; Türnüklü,
2005). Anadil ö¤retiminde, anlama (dinleme-okuma) ve anlatma (yazma-konuﬂma)
becerileri daha çok uygulama yoluyla kazand›r›l›r. Bu becerileri uygulama s›kl›¤›, becerilerin kal›c›l›¤›n› sa¤layan bir etkendir. Sadece zihinsel edimlerin yaﬂama geçirildi¤i etkinliklerle anlama ve anlatma becerilerinin yetkinleﬂmesi, dolay›s›yla anadili ö¤retiminin amac›na ulaﬂmas› düﬂünülemez (Sever, 2005:181). Bilgi, sosyal etkileﬂim ve
karﬂ›l›kl› konuﬂma içinde yap›land›r›ld›¤› için toplumsal etkileﬂimin bir ürünüdür. Bu
nedenle tüm anlamlar toplumsal yönelimlidir. Bu ba¤lamda ö¤retme-ö¤renme süreci
toplumsal olarak oluﬂturulmuﬂ bilginin paylaﬂ›lmas›n› ve müzakere edilmesini içermektedir (Türnüklü, 2005). Dil ö¤retimi ö¤rencilerin ailelerinden ve çevrelerinden
edindikleri dili okulda ö¤renme yoluyla geliﬂtirmelidir. Bu yolla ö¤renci okudu¤unu
ve dinledi¤ini do¤ru anlayan, düﬂüncelerini sözle ve yaz›yla anlatma yetene¤i kazanm›ﬂ, okuduklar›ndan zevk alan zihin ve kiﬂili¤i geliﬂmiﬂ bir birey olabilmelidir (ﬁahinel, 2005:217). Bunun için ö¤retmenlere önemli görevler düﬂmektedir. Çünkü, ö¤renenlerin dil ve düﬂünceleri ö¤retmenlerin ö¤retme-ö¤renme sürecindeki aç›klamalar›ndan güçlü bir ﬂekilde etkilenmektedir (Watson, 2001).
Ö¤renci merkezli ö¤renmeyi temel alan yap›land›rmac› yaklaﬂ›m, ö¤renme sürecinde ö¤renci kat›l›m›na ve ö¤retmen rehberli¤ine a¤›rl›k vermektedir (MEB,
2004:14). Bunun için ö¤retmen ö¤renci özerkli¤i ve önceliklerini kabul etmeli, aç›k uçlu sorular sorup, cevap almak için ö¤rencilere süre vermeli ve onlar› üst düzey düﬂünme becerilerini kullanmaya cesaretlendirmelidir. Ö¤rencileri, kendisi ve birbirleriyle diyalog içinde olmaya yönlendirmelidir. Ö¤retmen tüm dil becerilerinin kullan›lmas›ndan sorumludur. Bu nedenle ö¤rencileri gerçek yaﬂama haz›rlayan, onlara
uygulama yapabilecekleri ortamlar sunarak metnin içeri¤iyle ilgili etkinlikleri planlamal›d›r (ﬁahinel, 2005:217).
Richardson, yap›land›rmac› stratejiler uyguland›¤›nda, ö¤rencilerin etkileﬂime
girdi¤i fikir, etkinlik, inanç ve olgular› zihinlerinde yorumlayarak, yeni anlamlara, yeni anlay›ﬂlara ve yarat›c›l›¤a dönüﬂtü¤ünü belirtir (Beydo¤an, 2002). Bireyler doldurulmay› bekleyen boﬂ variller de¤il, anlamlar› sorgulayan etkin organizmalard›r (Koç
ve Demirel, 2004:174; Yurdakul, 2004:117). TÜDÖP’te geleneksel ö¤retimde bask›n
olan ezbercili¤in, yerini merak duyma, kuﬂku duyma, deneyerek ö¤renme, araﬂt›rma
ve uygulama yapmaya b›rakt›¤› gözlenmektedir. Ö¤renci, kendisinin yönetti¤i ö¤renme süreci içinde yer almakta ve etkin kat›l›mc› olarak ö¤renen ve kendi yaﬂam›n› ﬂekillendiren birey durumundad›r. Kendi motivasyonu ve çabas› ile yeni bilgi ve düﬂünceleri, önbilgileri ile bütünleﬂtirerek konuya iliﬂkin aç›klamalar getirir ve ö¤retmen taraf›ndan oluﬂturulan sorunlar yerine, kendi yaﬂam›nda yer alan gerçek sorunlara etkin çözüm ve öneriler üretmeye çal›ﬂ›r (ﬁahinel, 2005:218).
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Yeni programlar›n uygulamadaki yans›malar›na iliﬂkin yap›lan araﬂt›rmalar
(Gömleksiz, 2005; Bukova-Güzel ve Alkan, 2005; Coﬂkun, 2005; Collins, 2005; Gözütok, Akgün ve Karacao¤lu, 2005; Bulut, 2006) program›n uygulanmas›nda karﬂ›laﬂ›lan
durumlar› olumlu ve olumsuz boyutlar› ile ortaya koymaktad›r. Yeni TÜDÖP’ün uygulamada baﬂar›l› olup olmad›¤›n›n belirlenmesine gereksinim vard›r. Bunun için, yeni programlar› uygulayan s›n›f ö¤retmenlerinin, TÜDÖP’ün uygulamadaki etkilili¤ine iliﬂkin görüﬂlerini belirlemenin program geliﬂtirme sürecine katk› getirece¤i düﬂünülmektedir.
Araﬂt›rman›n Amac›
Bu araﬂt›rman›n amac›, 2004-2005 ö¤retim y›l›nda pilot olarak uygulanan
TÜDÖP’ün uygulamadaki etkilili¤ini belirlemektir. Bu genel amaç do¤rultusunda
ﬂu alt amaç belirlenmiﬂtir; TÜDÖP’te öngörülen kazan›mlar, kapsam, e¤itim durumu ve de¤erlendirme ile program›n geneline iliﬂkin ö¤retmen görüﬂleri il, s›n›f düzeyi, cinsiyet, k›dem, e¤itim düzeyi ve s›n›f mevcudu de¤iﬂkenlerine göre de¤iﬂmekte midir?
Araﬂt›rma Modeli
Araﬂt›rma, tarama modeli niteli¤indedir. Araﬂt›rma ile yeni ilkö¤retim birinci
kademe TÜDÖP’ün uygulamadaki etkilili¤i ö¤retmen görüﬂlerine dayal› olarak belirlenmeye çal›ﬂ›lm›ﬂt›r.
Evren ve Örneklem
Araﬂt›rman›n evrenini, 2004-2005 e¤itim-ö¤retim y›l›nda TÜDÖP’ün uyguland›¤› dokuz ilde (‹stanbul, Ankara, ‹zmir, Kocaeli, Van, Hatay, Samsun, Bolu ve Diyarbak›r) 120 pilot ilkö¤retim okulunda görev yapan 1707 s›n›f ö¤retmeni oluﬂturmaktad›r. Örneklemi ise bu illerdeki pilot okullarda görev yapan ve ulaﬂ›labilen toplam 784
ö¤retmen oluﬂturmaktad›r. ‹llere göre örneklem da¤›l›m› ﬂöyledir; ‹stanbul 142, Ankara 141, ‹zmir 97, Kocaeli 90, Van 79, Hatay 73, Samsun 80 ve Bolu 82. Diyarbak›r
ilindeki ö¤retmenler ölçek geliﬂtirme aﬂamas›nda araﬂt›rmaya kat›ld›klar›ndan, as›l
uygulamada araﬂt›rma kapsam› d›ﬂ›nda tutulmuﬂlard›r.
Veri Toplama Arac›n›n Geliﬂtirilmesi
Veri toplama arac›n›n geliﬂtirilmesinde ilgili dokümanlar incelendikten sonra,
Diyarbak›r ilinde yeni TÜDÖP’ü uygulayan s›n›f ö¤retmenlerinin görüﬂ ve düﬂünceleri al›nm›ﬂ ve bu görüﬂ ve düﬂünceler do¤rultusunda 33 maddelik beﬂli Likert tipi bir
ölçek haz›rlanm›ﬂt›r. Ölçek içerik geçerli¤i aç›s›ndan, F›rat ve Dicle Üniversitesi E¤itim Fakültesi ‹lkö¤retim ve E¤itim Bilimleri Bölümleri, Teknik E¤itim Fakültesi E¤itim Bölümündeki ö¤retim üyeleri ile Millî E¤itim Bakanl›¤› Talim Terbiye Kurulu Baﬂkanl›¤›nda görev yapan uzmanlar›n görüﬂ ve de¤erlendirmesine sunulmuﬂtur. Taslak
ölçek, uzmanlardan gelen görüﬂ ve eleﬂtiriler do¤rultusunda üzerlerinde düzeltmeler
yap›larak ön deneme için uygun hale getirilmiﬂtir.
Ölçek geçerlik ve güvenirlik analizleri için Diyarbak›r ilindeki yeni program›n
uyguland›¤› beﬂ pilot ilkö¤retim okulunda görev yapan 124 s›n›f ö¤retmenine uygulanm›ﬂt›r. ‹lk analiz sonuçlar›na göre ölçe¤in KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) katsay›s›
0.92 ve Bartlett test de¤eri 3581,287 olarak bulunmuﬂtur. Buna göre Bartlett testi sonucu 0.05 düzeyinde (p=0.000) anlaml› ç›km›ﬂt›r. Büyüköztürk’e (2002:120) göre, verilerin faktör analizi için uygunlu¤u KMO katsay›s›n›n .60’dan yüksek ve Bartlett testi-
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nin de anlaml› ç›kmas› verilerin faktör analizi için uygun oldu¤unu gösterir. Bu sonuca göre, verilerin faktör analizi için uygun oldu¤unu söylenebilir. Ölçe¤e iliﬂkin yap›lan faktör analizi sonucunda 4 faktör belirlenmiﬂtir. Buna göre, 13 madde 1. faktörde,
8 madde 2. faktörde, 8 madde 3. faktörde, 4 madde 4. faktörde toplanm›ﬂt›r. Belirlenen bu faktörlere anlaml› isimler verilmeye çal›ﬂ›lm›ﬂt›r. Buna göre 1. faktör “Kazan›mlar”, 2. faktör “Kapsam”, 3. faktör “E¤itim Durumu” ve 4. faktör “De¤erlendirme” olarak adland›r›lm›ﬂt›r. Ölçe¤in bütün olarak güvenirlik analizi Cronbach Alpha
güvenirlik katsay›s›, Spearman-Brown korelasyon katsay›s› ve Guttman split-half güvenirlik formülü kullan›larak hesaplanm›ﬂ ve Cronbach Alpha 0.97, Spearman-Brown
0.83 ve Guttman split-half de¤eri ise 0.89 olarak bulunmuﬂtur. Ölçe¤in dört alt boyutunun güvenirli¤i de ayr› ayr› hesaplanm›ﬂ ve alt boyutlar›n güvenirlik kat say›lar›
ﬂöyle belirlenmiﬂtir; Kazan›mlar 0.95, Kapsam 0.94, E¤itim Durumu 0.87 ve De¤erlendirme 0.81. Güvenirlik katsay›s› 0.60 ve üstünde olan ölçekler oldukça güvenilir, 0.80 ve
üstünde olan ölçekler ise yüksek düzeyde güvenilir ölçekler olarak kabul edildi¤inden (Özdamar, 1999) ölçe¤in tümünün yan› s›ra, her bir alt boyutunun da güvenilir
oldu¤u söylenebilir.
Verilerin Toplanmas›
Geliﬂtirilen ölçek yeni TÜDÖP’ün uyguland›¤› ‹stanbul, Ankara, ‹zmir, Kocaeli, Van, Hatay, Samsun ve Bolu illerindeki 67 pilot ilkö¤retim okulunda görev yapan
1269 s›n›f ö¤retmenine posta arac›l›¤› ile gönderilmiﬂ ve ayn› yöntem ile toplanm›ﬂt›r.
Ancak Ankara, Hatay ve Kocaeli ilinde toplam üç pilot okuldan hiç anket gelmedi¤inden, 64 pilot ilkö¤retim okulundan toplam 784 anket formu geçerli kabul edilerek
de¤erlendirmeye al›nm›ﬂt›r.
Verilerin Analizi
Ö¤retmenlerin mesleki ve kiﬂisel bilgilerine ait verilerin analizinde frekans de¤erleri kullan›lm›ﬂt›r. Cinsiyetlerine göre yap›lan karﬂ›laﬂt›rmalarda iliﬂkisiz örneklem t-testi, il, s›n›f, k›dem, e¤itim düzeyi ve ö¤renci mevcudu bak›m›ndan yap›lan
karﬂ›laﬂt›rmalarda ise tek yönlü varyans analizi uygulanm›ﬂt›r. Farkl›l›¤›n belirlendi¤i durumlarda da, farkl›l›¤›n hangi gruplar aras›nda gerçekleﬂti¤ini ortaya koymak
için Scheffe ve LSD testleri uygulanm›ﬂt›r. Bunun yan›nda, varyans analizi ve t-testi
için önce levene testi uygulanarak, varyanslar›n homojenli¤i test edilmiﬂtir. Levene
testi sonucunda anlaml› farkl›l›¤›n belirlendi¤i durumlarda; varyans analizi yerine
parametresiz bir test olan Kruskall Wallis-H (KWH), t-testinin yerine de Mann Whitney U (MWU) testi uygulanm›ﬂt›r (Sümbülo¤lu ve Sümbülo¤lu, 2000). KWH testi sonucunda anlaml› bir farkl›l›k bulunmas› halinde ise gruplar›n ikili kombinasyonlar›
üzerinden MWU testi uygulanarak, fark›n kayna¤› incelenmiﬂtir. Anlaml›l›k düzeyi
0,05 olarak al›nm›ﬂt›r. Veri toplama arac›nda yer alan her bir maddenin gerçekleﬂme
düzeyini belirlemek için “Tamamen (5)”, “Çok (4)”, “Orta (3)”, “Az (2)” ve “Hiç (1)”
dereceleri kullan›lm›ﬂt›r. Aritmetik ortalamalar›n yorumlanmas›nda; 1.00-1.80 aras›ndaki ortalama de¤erlerin “Hiç”, 1.81-2.60 aras›nda bulunanlar›n “Az”, 2.61-3.40 aras›ndakilerin “Orta”, 3.41-4.20 aras›ndakilerin “Çok” ve 4.21-5.00 aras›nda yer alanlar›n ise “Tamamen” derecesinde de¤er taﬂ›d›¤› kabul edilmiﬂtir.
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Bulgular
Çizelge 1’de ö¤retmenlerin TÜDÖP’te öngörülen kazan›mlar, kapsam, e¤itim
durumu ve de¤erlendirme ile program›n geneline iliﬂkin görüﬂlerinin “il” de¤iﬂkenine ait varyans analizi sonuçlar› yer almaktad›r.
Çizelge 1. ‹l De¤iﬂkenine Göre Kazan›mlar, Kapsam, E¤itim Durumu, De¤erlendirme Alt
Ölçekleri ile Program›n Geneline ‹liﬂkin Görüﬂlerine Ait Varyans Analizi Sonuçlar›

Kazan›mlar

Alt
ölçek

‹l

n

X

ss

‹stanbul

142

3,81

0,495

Ankara

141

3,76

0,535

‹zmir

97

3,82

0,557

Kocaeli

90

3,76

0,519

Van

79

3,82

0,568

Hatay

73

3,87

0,473

Samsun

80

4,12

0,563

Bolu

82

3,78

0,530

Kapsam

Levene: 0.926
142

3,86

0,563

Ankara

141

3,67

0,613

‹zmir

97

3,84

0,612

Kocaeli

90

3,78

0,529

Van

79

3,85

0,619

Hatay

73

3,95

0,573

Samsun

80

3,98

0,580

Bolu

82

3,71

0,569

E¤itim Durumu

142

3,89

0,440

Ankara

141

3,78

0,480

‹zmir

97

3,87

0,531

Kocaeli

90

3,85

0,485

Van

79

3,87

0,466

Hatay

73

3,94

0,454

Samsun

80

4,09

0,537

Bolu

82

3,87

0,469

u
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Aras›

Gruplar
‹çi

Toplam

sd

Kar.
Ort.

8,174

7

1,168

217,412 776

0,280

F

4,168*

p

0,000

Scheffe

Samsun‹stanbul,
Ankara,
‹zmir,
Kocaeli,
Bolu

225,585 783

Gruplar
Aras›

Gruplar
‹çi

Toplam

7,880

7

264,445 776

1,126

0,341

3,303*

0,002

3,240*

0,002

272,326 783

Ankara‹stanbul,
‹zmir,
Van,
Hatay,
Samsun;
SamsunKocaeli,
Bolu;
BoluHatay

p=0.524

‹stanbul

Levene: 1,189

Gruplar

Kar.
Top.

p=0.486

‹stanbul

Levene:0.817

Varyans
Kay.

Gruplar
Aras›

Gruplar
‹çi

Toplam

p= 0,306
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‹stanbul

142

3,36

0,659

Ankara

141

3,26

0,710

‹zmir

97

3,23

0,687

Kocaeli

90

3,33

0,644

Van

79

3,32

0,619

Hatay

73

3,24

0,768

Samsun

80

3,61

0,659

Bolu

82

3,44

0,623

Program›n Geneli

Levene: 1,386

Aras›

Gruplar
‹çi

Toplam

9,480

7

352,198 776

1,354

0,454

2,984*

0,004

3,749*

0,001

361,678 783

Ankara‹stanbul,
‹zmir,
Van,
Hatay,
Samsun;
Hatay,
Bolu;
SamsunKocaeli,
Bolu

p=0.208

‹stanbul

142

3,79

0,457

Ankara

141

3,68

0,499

‹zmir

97

3,76

0,531

Kocaeli

90

3,73

0,465

Van

79

3,78

0,488

Hatay

73

3,83

0,474

Samsun

80

4,01

0,506

Bolu

82

3,74

0,479

Levene:0.432

Gruplar

Gruplar
Aras›

Gruplar
‹çi

Toplam

6,227

7

184,119 776

0,890

0,237

AnkaraSamsun

190,346 783

p=0.882

*p<.05

Ö¤retmenlerin TÜDÖP’ün kazan›mlar›na iliﬂkin görüﬂleri “il” de¤iﬂkenine
göre anlaml› bir farkl›l›k göstermektedir (F(7-776)=4.168, p<0.05). Scheffe testi sonucuna göre farkl›laﬂman›n Samsun ile ‹stanbul, Ankara, ‹zmir, Kocaeli ve Bolu ilinde görev yapan ö¤retmenlerin görüﬂleri aras›nda gerçekleﬂti¤i belirlenmiﬂtir. Buna göre,
=3.76) ve Kocaeli (X=
=3.76), en yüken düﬂük aritmetik ortalama puan›n›n Ankara (X=
=4.12) ilindeki ö¤retmenlere ait oldusek aritmetik ortalama puan›n›n ise Samsun (X=
=3.87), ‹zmir (X=
=3.82), Van (X=
=3.82), ‹s¤u görülmektedir. Bunu s›ras›yla, Hatay (X=
=3.81) ve Bolu (X=
=3.78) ilindeki ö¤retmenler takip etmektedir. ‹stanbul, Antanbul (X=
kara, ‹zmir, Kocaeli, Van, Hatay, Samsun ve Bolu ilindeki ö¤retmenler programda
öngörülen kazan›mlar›n uygulamada “çok” düzeyinde etkili oldu¤unu düﬂünmektedir.
Kapsama iliﬂkin ö¤retmen görüﬂleri “il” de¤iﬂkenine göre de¤iﬂmektedir
(F(7-776)=3.303, p<0.05). LSD testi sonucuna göre de¤iﬂim, Ankara ile ‹stanbul, ‹zmir,
Van, Hatay ve Samsun; Samsun ile Kocaeli ve Bolu; Bolu ile Hatay ilinde görev yapan ö¤retmenlerin görüﬂleri aras›ndad›r. Dolay›s›yla, en düﬂük aritmetik ortalama
=3.67), en yüksek aritmetik ortalama puan›n›n ise, Samsun
puan›n›n Ankara (X=
=3.98) ilindeki ö¤retmenlere ait oldu¤u görülmektedir. Bunu s›ras›yla, Hatay
(X=
=3.95), ‹stanbul (X=
=3.86), Van (X=
=3.85), ‹zmir (X=
=3.84), Kocaeli (X=
=3.78) ve Bolu
(X=
=3.71) ilinde yeni program› uygulayan ö¤retmenler takip etmektedir.
(X=
E¤itim durumuna iliﬂkin ö¤retmen görüﬂleri “il” de¤iﬂkenine göre anlaml› bir
farkl›l›k göstermektedir (F(7-776)=3.240, p<0.05). Scheffe testi sonucuna göre, farkl›l›k
Samsun ile Ankara ilinde görev yapan ö¤retmenlerin görüﬂleri aras›ndad›r. Buna gö-
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=3.78), en yüksek aritmetik ortare, en düﬂük aritmetik ortalama puan›n›n Ankara (X=
=4.09) ilinde yeni program› uygulayan ö¤retmenlere ait
lama puan›n›n ise, Samsun (X=
=3.94), ‹stanbul (X=
=3.89), Van
oldu¤u görülmektedir. Bunu s›ras›yla, Hatay (X=
=3.87), Bolu (X=
=3.87) ‹zmir (X=
=3.87) ve Kocaeli (X=
=3.85) ilindeki ö¤retmenler takip
(X=
etmektedir.
De¤erlendirmeye iliﬂkin ö¤retmen görüﬂlerinin “il” de¤iﬂkenine göre anlaml›
bir ﬂekilde farkl›laﬂt›¤› ortaya ç›km›ﬂt›r (F(7-776)=2.984, p<0.05). LSD testi sonucunda
farkl›laﬂman›n Ankara ile ‹stanbul, ‹zmir, Van, Hatay ve Samsun; Hatay ile Bolu; Samsun ile Kocaeli ve Bolu ilinde görev yapan ö¤retmenlerin görüﬂleri aras›nda oldu¤u
=3.23), en
belirlenmiﬂtir. Buna göre, en düﬂük aritmetik ortalama puan›n›n ‹zmir (X=
=3.61) ilindeki ö¤retmenlere ait olyüksek aritmetik ortalama puan›n›n ise, Samsun (X=
=3.44), ‹stanbul (X=
=3.36), Kocaeli
du¤u görülmektedir. Bunu s›ras›yla, Bolu (X=
=3.33), Van (X=
=3.32), Ankara (X=
=3.26) ve Hatay (X=
=3.24) ilindeki ö¤retmenler takip
(X=
etmektedir. Bu sonuca göre, Samsun ve Bolu ilindeki ö¤retmenler programda yer alan
de¤erlendirmenin uygulamada “çok”, ‹stanbul, Ankara, ‹zmir, Kocaeli, Van ve Hatay
ilindeki ö¤retmenler ise, “orta” düzeyde etkili oldu¤unu düﬂünmektedir.
Ö¤retmenlerin program›n geneline iliﬂkin görüﬂlerinin “il” de¤iﬂkenine göre
anlaml› bir ﬂekilde de¤iﬂti¤i görülmüﬂtür (F(7-776)=3.749, p<0.05). Scheffe testi farkl›l›¤›n Ankara ile Samsun ilinde görev yapan ö¤retmenlerin görüﬂleri aras›nda gerçek=3.68), en
leﬂti¤ini göstermektedir. En düﬂük aritmetik ortalama puan›n›n Ankara (X=
=4.01) ilindeki ö¤retmenlere ait olyüksek aritmetik ortalama puan›n›n ise Samsun (X=
=3.83), ‹stanbul (X=
=3.79), Van (X=
=3.78),
du¤u görülmektedir. Bunu s›ras›yla, Hatay (X=
=3.76), Bolu (X=
=3.74) ve Kocaeli (X=
=3.73) ilindeki ö¤retmenler izlemektedir.
‹zmir (X=
Çizelge 2’de ö¤retmenlerin TÜDÖP’te öngörülen kazan›mlar, e¤itim durumu
ve de¤erlendirmeye iliﬂkin görüﬂlerinin “s›n›f” de¤iﬂkenine ait varyans analizi sonuçlar› görülmektedir.
Çizelge 2. S›n›f De¤iﬂkenine Göre Kazan›mlar, E¤itim Durumu ve De¤erlendirme Alt Ölçeklerine ‹liﬂkin Ö¤retmen Görüﬂlerine Ait Varyans Analizi Sonuçlar›

Kazan›mlar

Alt
ölçek

S›n›f

n

X

ss

Varyans
Kay.

1. s›n›f

190

3,84

0,496

Gruplar

2. s›n›f

202

3,75

0,513

Aras›

3. s›n›f

201

3,80

0,574

Gruplar

4. s›n›f

97

3,92

0,581

‹çi

5. s›n›f

94

3,97

0,508

Toplam

E¤itim Durumu

Levene:1,393

sd

Kar.
Ort.

3,989

4

0,997

221,596 779

190

3,90

0,437

Gruplar

2. s›n›f

202

3,84

0,472

Aras›

3. s›n›f

201

3,86

0,510

Gruplar

4. s›n›f

97

3,90

0,557

‹çi

94

4,01

0,465

Toplam

u

p

Scheffe

3,506*

0,008

2-5. s›n›f

2,343

0,053

-

0,284

225,585 783

2,201

4

182,944 779
5. s›n›f

F

p: 0,235

1. s›n›f

Levene: 2,209

168

Kar.
Top.

p:0,066

Millî E¤itim u Say› 175 u Yaz/2007

185,145 783

0,550

0,235

De¤erlendirme

u Mehmet Nuri Gömleksiz / ‹lhami Bulut
1. s›n›f

190

3,41

0,668

Gruplar

2. s›n›f

202

3,23

0,684

Aras›

3. s›n›f

201

3,28

0,739

Gruplar

4. s›n›f

97

3,38

0,628

‹çi

94

3,53

0,552

Toplam

5. s›n›f

Levene: 2,138

7,845

4

1,961
4,318*

353,833 779

2-5. s›n›f

0,002

0,454

361,678 783

p: 0,074

*p<.05

Ö¤retmenlerin TÜDÖP’ün kazan›mlar›na (F(4-779)=3.506, p<0.05) ve de¤erlendirme boyutuna (F(4-779)=4.318, p<0.05) iliﬂkin görüﬂleri “s›n›f” de¤iﬂkenine göre
anlaml› bir farkl›l›k göstermektedir. Scheffe testi her iki boyutta da farkl›laﬂman›n 5.
s›n›f ile 2. s›n›f ö¤retmenleri aras›nda oldu¤unu göstermektedir. Beﬂinci s›n›f ö¤retmenleri program›n kazan›m ve de¤erlendirme boyutlar›n›n uygulamada daha etkili
oldu¤u düﬂüncesindedirler. E¤itim durumuna iliﬂkin ö¤retmen görüﬂleri aras›nda ise
“s›n›f” de¤iﬂkenine göre anlaml› bir farkl›l›k belirlenmemiﬂtir (F(4-779)=2.343, p>0.05).
Çizelge 3’te ö¤retmenlerin programda öngörülen kapsama ve program›n geneline iliﬂkin görüﬂlerinin “s›n›f” de¤iﬂkenine göre KWH testi sonuçlar› görülmektedir.
Çizelge 3. S›n›f De¤iﬂkenine Göre KWH Testi Sonuçlar›

Program›n Geneli

Kazan›mlar

Alt ölçek
ölçek

S›n›f

n

S›ra Ortalamas›

1. s›n›f

190

398,60

2. s›n›f

202

375,17

3. s›n›f

201

368,37

4. s›n›f

97

417,51

5. s›n›f

94

443,20

1. s›n›f

190

400,50

2. s›n›f

202

367,38

3. s›n›f
4. s›n›f

201
97

371,49
415,18

5. s›n›f

94

451,84

Toplam

784

sd

KWH

p

4

9,597*

0,048

4

11,886*

0,018

Anlaml›
Fark

2-5. s›n›f
3-5. s›n›f

2-5. s›n›f
3-5. s›n›f

Ö¤retmenlerin TÜDÖP’ün kapsam›na iliﬂkin görüﬂleri aras›nda “s›n›f” de¤iﬂkenine göre anlaml› bir farkl›l›k ortaya ç›km›ﬂt›r (KWH(4)=9.597, p<0,05). Yap›lan
MWU testi sonucunda, farkl›l›¤›n 5. s›n›f ö¤retmenleri ile 2. ve 3. s›n›f ö¤retmenleri
aras›nda oldu¤u görülmektedir. 5.s›n›f ö¤retmenleri kapsam› daha etkili bulmaktad›rlar. Program›n geneline iliﬂkin ö¤retmen görüﬂleri de “s›n›f” de¤iﬂkenine göre anlaml› bir ﬂekilde de¤iﬂmektedir. (KWH(4)=11.886, p<0,05). MWU testi sonucunda, de¤iﬂimin 5. s›n›f ö¤retmenleri ile 2. ve 3. s›n›f ö¤retmenleri aras›nda oldu¤u belirlenmiﬂtir. 5.s›n›f ö¤retmenleri program›n genelini daha etkili bulmaktad›rlar.
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Çizelge 4’te ö¤retmenlerin TÜDÖP’te öngörülen kazan›mlar, kapsam, e¤itim
durumu ve de¤erlendirme ile program›n geneline iliﬂkin görüﬂlerinin “cinsiyet” de¤iﬂkenine ait t-testi sonuçlar› yer almaktad›r.
Çizelge 4. Cinsiyet De¤iﬂkenine Göre Kazan›mlar, Kapsam, E¤itim Durumu, De¤erlendirme
Alt Ölçekleri ile Program›n Geneline ‹liﬂkin Görüﬂlerine Ait t Testi Sonuçlar›
Alt ölçek

Cinsiyet

Kazan›mlar
Kapsam
E¤itim Durumu

De¤erlendirme

Program›n Geneli

n

X

ss

Erkek

342

3,86

0,553

Kad›n

442

3,81

0,524

Erkek

342

3,87

0,604

Kad›n

442

3,78

0,576

Erkek

342

3,93

0,512

Kad›n

442

3,85

0,464

Erkek

342

3,40

0,685

Kad›n

442

3,30

0,673

Erkek

342

3,82

0,514

Kad›n

442

3,75

0,475

Levene Testi

t

p

0,307

1,169

0,243

1,099

0,295

2,187*

0,029

2,095

0,148

2,036*

0,042

0,047

0,829

2,059*

0,040

1,891

0,170

1,966

0,050

F

p

1,045

*p<0,05

Ö¤retmenlerin TÜDÖP’ün kazan›mlar›na (t(782)=1.169, p=0.243) ve program›n
geneline iliﬂkin ö¤retmen görüﬂleri “cinsiyet” de¤iﬂkenine göre anlaml› bir farkl›l›k
göstermemektedir (t(782)=1.966, p>0,05). Her iki gruptaki ö¤retmenler programda yer
alan kazan›mlar ve program›n genelinin uygulamada “çok” düzeyinde etkili oldu¤unu düﬂünmektedir. Program›n kapsam›na (t(782)=2.187, p<0,05), e¤itim durumuna
(t(782)=2.036, p<0,05) ve de¤erlendirme boyutuna (t(782)=2.059, p=0.040) iliﬂkin erkek
ve kad›n ö¤retmenlerin görüﬂleri aras›nda anlaml› bir farkl›laﬂma belirlenmiﬂtir. Buna göre, erkek ö¤retmenler kad›n ö¤retmenlere göre, programda öngörülen kapsam,
e¤itim durumu ve de¤erlendirmenin daha çok etkili oldu¤unu belirtmektedirler.
Çizelge 6’da ö¤retmenlerin TÜDÖP’te öngörülen kazan›mlar, kapsam, e¤itim
durumu ve de¤erlendirme ile program›n geneline iliﬂkin görüﬂlerinin “k›dem” de¤iﬂkenine ait varyans analizi sonuçlar› görülmektedir.
Çizelge 6. K›dem De¤iﬂkenine Göre Kazan›mlar, E¤itim Durumu, De¤erlendirme Alt Ölçekleri ile Program›n Geneline ‹liﬂkin Ö¤retmen Görüﬂlerine Ait Varyans Analizi Sonuçlar›

Kazan›mlar

Alt
ölçek

K›dem

n

X

Varyans
Kayna¤›

1-5 y›l

94

3,72

0,495

Gruplar

6-10 y›l

158

3,86

0,531

Aras›

11-15 y›l

102

3,88

0,464

Gruplar

16-20 y›l

111

3,82

0,577

‹çi

21 ve üzeri

319

3,84

0,557

Toplam

Levene: 0,909

u
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Kar.
Top.

sd

Kar.
Ort.

1,649

4

0,412

223,936

779

0,287

225,585

783

F

p

1,434

0,221

Kapsam
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1-5 y›l

94

3,76

0,556

Gruplar

6-10 y›l

158

3,83

0,574

Aras›

11-15 y›l

102

3,87

0,504

Gruplar

16-20 y›l

111

3,80

0,623

‹çi

319

3,82

0,622

Toplam

21 ve üzeri

E¤itim Durum

Levene1,341
94

3,81

0,420

Gruplar

6-10 y›l

158

3,90

0,509

Aras›

11-15 y›l

102

3,91

0,476

Gruplar
‹çi

16-20 y›l

111

3,85

0,498

319

3,91

0,492

Toplam

De¤elendirme

Levene:0,569

0,162

271,677

779

0,349

272,326

783

0,959

4

0,240

184,186

779

0,236

1,582

4

0,395

360,096

779

0,462

361,678

783

1,043

4

0,261

189,303

779

0,243

190,346

783

0,465

0,761

1,014

0,399

0,855

0,490

1,073

0,369

783

p:0,685

94

3,25

0,657

Gruplar

6-10 y›l

158

3,32

0,687

Aras›

11-15 y›l

102

3,36

0,676

Gruplar

16-20 y›l

111

3,31

0,660

‹çi

21 ve üzeri

319

3,38

0,691

Toplam

Levene:0,200
Program›n Geneli

185,145

1-5 y›l

p:0,939

1-5 y›l

94

3,69

0,438

Gruplar

6-10 y›l

158

3,80

0,497

Aras›

11-15 y›l

102

3,82

0,430

Gruplar

16-20 y›l

111

3,76

0,526

‹çi

319

3,79

0,513

Toplam

Levene:0,913

4

p:0,253

1-5 y›l

21 ve üzeri

0,649

p:0,456

K›dem de¤iﬂkenine göre ö¤retmenlerin TÜDÖP’ün kazan›mlar›na (F(4-779)=
1.434, p>0.05), kapsam›na (F(4-779)=0.149, p>0.05), e¤itim durumuna (F(4-779)=1.014,
p>0.05), de¤erlendirmeye (F(4-779)=0.855, p>0.05) ve program›n geneline (F(4-779)=
1.073, p>0.05) iliﬂkin görüﬂleri aras›nda anlaml› bir farkl›l›k bulunmamaktad›r. Buna
göre, k›dem de¤iﬂkeni aç›s›ndan ilgili alt boyutlarda ö¤retmen görüﬂleri de¤iﬂmemektedir. Ancak di¤er boyutlara iliﬂkin görüﬂler ‘çok’ düzeyinde benimsenirken, de¤erlendirme boyutunun ‘orta’ düzeyinde benimsenmesi dikkat çekici bir bulgu olarak görülmektedir.
Çizelge 7’de ö¤retmenlerin TÜDÖP’te öngörülen kazan›mlar, kapsam, e¤itim
durumu ve de¤erlendirme ile program›n geneline iliﬂkin görüﬂlerinin “e¤itim düzeyi”
de¤iﬂkenine ait varyans analizi sonuçlar› görülmektedir.
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Çizelge 7. E¤itim Düzeyi De¤iﬂkenine Göre Kazan›mlar, Kapsam, E¤itim Durumu Alt
Ölçekleri ile Program›n Geneline ‹liﬂkin Ö¤retmen Görüﬂlerine Ait Varyans Analizi Sonuçlar›

Kazan›mlar

Alt
ölçek

E¤itim Düzeyi

n

X

ss

Ön Lisans

319

3,84

Lisans

438
27

Yüksek Lisans

Varyans
Kay.

Kar.
Top.

sd

Kar.
Ort.

0,533

Gruplar Aras›

8,577

2

4,288

3,82

0,535

Gruplar ‹çi

225,500

781

0,289

3,81

0,625

Toplam

225,585

783

0,373

2

0,186
0,348

Kapsam

Levene:0,261
319

3,83

0,596

Gruplar Aras›

Lisans

438

3,80

0,584

Gruplar ‹çi

271,953

781

Yüksek Lisans

27

3,91

0,614

Toplam

272,326

783

E¤itim
Durumu

Levene:0,084
319

3,91

0,481

Gruplar Aras›

0,345

2

0,173

Lisans

438

3,88

0,488

Gruplar ‹çi

184,800

781

0,237

Yüksek Lisans

27

3,81

0,527

Toplam

185,145

783

0,219

2

0,109
0,463

De¤erlendirme

Levene:0,113

Program›n
Geneli

0,149

0,862

0,535

0,586

0,730

0,482

0,237

0,789

0,241

0,786

p:0,919

Ön Lisans

p:0,893

Ön Lisans

319

3,36

0,693

Gruplar Aras›

Lisans

438

3,33

0,678

Gruplar ‹çi

361,459

781

27

3,28

0,556

Toplam

361,678

783

0,117

2

5,860
0,244

Levene:1,151

p:0,317

Ön Lisans

319

3,80

0,494

Gruplar Aras›

Lisans

438

3,77

0,490

Gruplar ‹çi

190,229

781

Yüksek Lisans

27

3,77

0,550

Toplam

190,346

783

Levene:0,077

p

p:0,771

Ön Lisans

Yüksek Lisans

F

p:0,926

*p<.05

Ö¤retmenlerin TÜDÖP’te öngörülen kazan›mlara (F(2-781)=0.149, p>0.05), kapsama (F(2-781)=0.535, p>0.05), e¤itim durumuna (F(2-781)=0.730, p>0.05), de¤erlendirmeye (F(2-781)=0.237, p>0.05) ve program›n geneline (F(2-781)=0.241, p>0.05) iliﬂkin görüﬂleri “e¤itim düzeyi” de¤iﬂkenine göre anlaml› bir farkl›l›k göstermemektedir. De¤erlendirmeye iliﬂkin görüﬂler ‘orta’ düzeyde benimsenirken, di¤er boyutlara iliﬂkin
görüﬂler ‘çok’ düzeyinde benimsenmiﬂtir. Buna göre ö¤retmenler programda öngörülen de¤erlendirmenin uygulamada “orta” düzeyinde etkili oldu¤unu bildirmiﬂlerdir.
Çizelge 8’de ö¤retmenlerin TÜDÖP’te öngörülen kazan›mlar, kapsam ve de¤erlendirmeye iliﬂkin görüﬂlerinin “e¤itim düzeyi” de¤iﬂkenine ait varyans analizi sonuçlar› görülmektedir.
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Çizelge 8. S›n›f Mevcudu De¤iﬂkenine Göre Kazan›mlar, Kapsam ve De¤erlendirme Alt Ölçeklerine ‹liﬂkin Ö¤retmen Görüﬂlerine Ait Varyans Analizi Sonuçlar›
Alt
ölçek

S›n›f Mevcudu

n

X

ss

216

3,85

0,527

Varyans
Kay.

Kar.
Top.

sd

Kar.
Ort.

1,387

3

0,462

F

p

1,609

0,186

0,726

0,536

0,494

0,686

Gruplar
21-30 aras›
Kazan›mlar

Aras›
Gruplar
31-40 aras›

377

3,83

0,534

224,198

780

225,585

783

0,287

‹çi
41-50 aras›

142

3,85

0,499

51 ve üzeri

49

3,67

0,677

Toplam
Levene:1,621

p:0,183
Gruplar

21-30 aras›

216

3,86

0,574

0,759

3

0,253

Kapsam

Aras›
Gruplar
31-40 aras›

377

3,81

0,580

271,567

780

272,326

783

0,348

‹çi
41-50 aras›

142

3,82

0,578

51 ve üzeri

49

3,73

0,752

Toplam
Levene:1,483

p:0,218
Gruplar

21-30 aras›

216

3,37

0,671

0,687

3

0,229

360,991

780

0,463

361,678

783

De¤erlendirme

Aras›
Gruplar
31-40 aras›

377

3,32

0,672
‹çi

41-50 aras›

142

3,38

0,658

51 ve üzeri

49

3,30

0,835

Toplam
Levene:2,596

p:0,051

Ö¤retmenlerin “s›n›f mevcudu” de¤iﬂkenine göre TÜDÖP’ün kazan›mlar›na
(F(3-780)=1.609, p>0.05) ve kapsam›na F(3-780)=0.726, p>0.05) iliﬂkin görüﬂleri aras›nda
anlaml› bir farkl›l›k bulunmamaktad›r. Gruplar›n aritmetik ortalama puanlar› incelendi¤inde, ö¤retmenlerin programda belirlenen kazan›mlar ve kapsam› uygulamada “çok” düzeyinde etkili bulduklar› görülmektedir.
Ö¤retmenlerin programda yer alan de¤erlendirmeye iliﬂkin görüﬂleri “s›n›f
mevcudu” de¤iﬂkenine göre anlaml› bir farkl›l›k göstermemektedir (F(3-780)=0.237,
p>0.05). Buna göre, en düﬂük aritmetik ortalama puan›n›n yüksek lisans (X =3.28),
en yüksek aritmetik ortalama puan›n›n ise, ön lisans (X =3.36) derecesine sahip ö¤retmenlere ait oldu¤u görülmektedir. Bunu, lisans derecesine sahip ö¤retmenler
(X =3.33) izlemektedir. Sonuç olarak, 3 farkl› e¤itim düzeyi grubunda da ö¤retmen-
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ler programda öngörülen de¤erlendirmenin uygulamada “orta” düzeyinde etkili oldu¤unu ileri sürmüﬂlerdir.
Çizelge 11. S›n›f Mevcudu De¤iﬂkenine Göre KWH Testi Sonuçlar›

Program›n
Geneli

E¤itim
Durumu

Alt ölçek S›n›f Mevcudu

n

S›ra Ortalamas›

21-30 aras›

216

412,88

31-40 aras›

377

378,77

41-50 aras›

142

409,51

51 ve üzeri

49

359,00

21-30 aras›

216

408,15

31-40 aras›

377

383,35

41-50 aras›

142

404,15

51 ve üzeri

49

360,13

sd

KWH

p

Anlaml›
Fark

3

5,050

0,168

-

3

3,024

0,388

-

Programda öngörülen e¤itim durumuna (KWH(3)=5.050, p=0.168) ve program›n geneline (KWH(3)=3.024, p=0.388) iliﬂkin ö¤retmen görüﬂlerinin “s›n›f mevcudu”
de¤iﬂkenine ba¤l› olarak anlaml› bir ﬂekilde de¤iﬂmedi¤i görülmektedir.
Tart›ﬂma
Geleneksel e¤itim yaklaﬂ›mlar›n›n yetersiz kald›¤› bilgi ve teknoloji ça¤›nda,
yap›land›rmac› ö¤renme yaklaﬂ›m› ön plana ç›kmaktad›r. Bu yaklaﬂ›mla, ö¤retmen
merkezli anlay›ﬂla ö¤rencinin bilgi, beceri ve tutumlar›n› de¤iﬂtirmek yerine; ö¤renci
merkezli anlay›ﬂla ö¤rencinin zihinsel becerilerini geliﬂtirmeye ve bilgiyi yap›land›rmaya a¤›rl›k verilmektedir (MEB, 2004). E¤itim Reformu Giriﬂimi (ERG) taraf›ndan
haz›rlat›lan raporda da, yeni TÜDÖP’te yap›land›rmac› yaklaﬂ›m›n esas al›nd›¤›; çoklu zekâ ve ö¤renci merkezli ö¤renme gibi çeﬂitli e¤itim yaklaﬂ›mlar›ndan da yararlan›ld›¤› belirtilmiﬂtir. Bu yaklaﬂ›mlarla e¤itim sürecinde, ö¤retmen merkezli anlay›ﬂla
ö¤rencinin davran›ﬂ›n› de¤iﬂtirmek yerine, ö¤renci merkezli anlay›ﬂla ö¤rencinin zihinsel becerilerini geliﬂtirmeye ve bilgiyi yap›land›rmaya a¤›rl›k vermek gerekti¤i ifade edilmiﬂtir (ERG, 2005). Yap›land›rmac› yaklaﬂ›ma göre bilgi, ö¤renenlerin yaﬂant›
ve deneyimleri sonucunda oluﬂtu¤undan (Yurdakul, 2004) bilginin ö¤retmen taraf›ndan aktar›lmas› yerine ö¤renci taraf›ndan yap›land›r›lmas› öngörülmektedir (Applefield, Huber&Moallem, 2000; Cannon, 1997; Wheatly, 1991). Bu nedenle, TÜDÖP’te
öngörülen kazan›mlar›n büyük oranda ö¤rencilerin kendilerinin bilgiye ulaﬂmalar›n›
sa¤layacak yap›da bizzat yaﬂant›ya dönük olmas› gerekir. Zira ö¤renci, ö¤rendiklerini kendi yaﬂant›s› ile ﬂekillendirir (ﬁahinel, 2002).
Programda öngörülen kazan›mlar›n ve etkinliklerin aç›k, net ve anlaﬂ›l›r bir
ﬂekilde olmas› gerekir. Sever’in (2005), TÜDÖP’te kazan›mlar, etkinlik örnekleri ve
aç›klamalar›n, ö¤retmenler için yeterli aç›kl›kta olmad›¤› eleﬂtirisine karﬂ›l›k, Coﬂkun
(2005:434), önceki programlarda Türkçe derslerinde ‘ö¤rencilerin kazanacaklar› davran›ﬂlar’ belirtilirken bunlar›n “nas›l” yap›laca¤›n›n yeterince aç›klanmad›¤›n› vurgulamaktad›r. Yeni programda ise, kazan›mlar›n ö¤rencilere nas›l kazand›r›laca¤› örnek
etkinlikler ve aç›klamalarla belirtilmektedir. Araﬂt›rmada, ö¤retmenler yeni program-
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da öngörülen kazan›mlar›n uygulamada etkili oldu¤unu belirtmiﬂlerdir. Ancak, Samsun ile ‹stanbul, Ankara, ‹zmir, Kocaeli ve Bolu illeri aras›nda farkl›l›klar ortaya ç›km›ﬂt›r. ‹ller aras› farkl›l›klar›n belirginleﬂmesi halinde ö¤renciler aras›nda f›rsat eﬂitli¤ini sa¤lamak imkans›zlaﬂ›r. Bu noktada MEB’in baz› önlemler almas› gerekir. Böyle
bir sonucun ortaya ç›kmas›n›n temel nedenleri aras›nda deneme okullar›n›n geliﬂmiﬂlik düzeyi ve ö¤retmenlerin duyuﬂsal özellikleri gösterilebilir.
Sever (2005), Türkçe dersinin en genel anlamda bir duygu ve düﬂünce e¤itimi
süreci oldu¤unu vurgulayarak, bu süreçte var›lmas› gereken en önemli amac›n, okuma kültürü edinmiﬂ, düﬂünen, duyarl› bireyler yetiﬂtirmek oldu¤unu belirtir. ‹lhan
(2005) TÜDÖP’te eleﬂtirel düﬂünme, yarat›c› düﬂünme, görsel okuma, görsel sunu gibi kavramlar›n s›kl›kla yer ald›¤›n› belirtir. Yayg›n (2005:490) önceki program›n amaçlar› aras›nda yer almayan, ö¤rencilerin görsel okuma ve görsel sunu, bilgiyi araﬂt›rma, keﬂfetme, yorumlama ve zihinde yap›land›rma, bilgiye ulaﬂma, bilgiyi kullanma
ve üretme, kitle iletiﬂim araçlar›yla verilen mesajlar› sorgulama gibi zihinsel; iﬂbirli¤i
yapma, giriﬂimci olma gibi sosyal giriﬂimlerini; ayr›ca ekonomik ve politik geliﬂimlerini sa¤lamaya yeni program›n amaçlar› aras›nda yer verildi¤ini belirtmektedir. Bir
baﬂka deyiﬂle, yeni program›n amaçlar›nda dil geliﬂiminin yan›nda, sosyal, ekonomik
ve politik geliﬂime de yer verilmiﬂtir.
Bireylerin yaﬂama, insana ve do¤aya dönük bir duyarl›l›k ve bilinçlenme edinebilmesi için sanatsal uyaranlara gereksinim vard›r. (Sever, 2005). Türkçe ö¤retimi,
nitelikli dilsel ve görsel uyaranlarla öncelikle, ö¤rencilerin düﬂünce dünyalar›n› geliﬂtirme sorumlulu¤u üstlenmelidir. Cemilo¤lu (2005), ö¤rencilere verilecek metinlerin
estetik içermesi gerekti¤ini vurgular. Yayg›n’a (2005) göre, önceki program›n amaçlar› aras›nda ö¤rencilere do¤ay›, hayat›, insanl›¤› sevmelerinde estetik duygular›n›n geliﬂmesinde yard›mc› olmaya yer verilmiﬂtir. Ancak, ERG Raporu’nda (2005) yeni ö¤retim programlar›n›n özellikle estetik geliﬂim aç›s›ndan zay›f kald›¤› belirtilmiﬂtir.
ﬁahinel (2005), geleneksel ö¤retimde bask›n olan ezbercili¤in, TÜDÖP’te yerini merak duyma, deneyerek ö¤renme, araﬂt›rma ve uygulama yapmaya b›rakt›¤›n›n
gözlendi¤ini vurgular. Coﬂkun (2005), eski ve yeni program aras›nda en önemli fark›n biliﬂsel becerilerle ilgili amaçlarda ortaya ç›kt›¤›n› belirtir. Yeni programda, her
ö¤renme alan› için belirlenen kazan›mlar›n ö¤rencilerin geliﬂim düzeyine ve ö¤renme
alan›n›n özelli¤ine göre birinci s›n›ftan beﬂinci s›n›fa do¤ru art›r›larak verildi¤ini belirtir. Ancak, yap›lan araﬂt›rmada ulaﬂ›lan sonuçlar aras›nda s›n›f de¤iﬂkeni bak›m›ndan anlaml› farkl›l›klar›n oldu¤u saptanm›ﬂt›r. Araﬂt›rmada, 2 ile 5. s›n›f aras›nda 5.
s›n›f lehine anlaml› bir farkl›l›k oldu¤u görülmüﬂtür. Bu nedenle program›n ö¤rencilerin yaﬂ›na ve ö¤renim gördükleri s›n›f düzeyine uygunlu¤unun tekrar gözden geçirilmesi gerekir.
Collins’in (2005) araﬂt›rmas›nda elde etti¤i bulgular, mevcut araﬂt›rma bulgular›n› destekler niteliktedir. Araﬂt›rmada yeni program› uygulayan ö¤retmenler, bilgi
teknolojilerini kullanarak okuma, metinler aras› anlam kurma ve ö¤renme becerilerinin geliﬂtirilmesi; görsel okuma, görsel sunu dil becerilerinin geliﬂtirilmesinin eski
programda vurgulanmad›¤›n› belirtmiﬂlerdir. Ö¤retmenler yeni program ile ö¤rencilerin araﬂt›rma, eleﬂtirel ve yarat›c› düﬂünme yönlerinin çok artt›¤›n› ve bilgi teknolojilerini kullanman›n önem kazand›¤›n› bildirmiﬂlerdir. Ö¤retmenlerin büyük bir ço¤unlu¤u, eski program›n özellikle dilbilgisi a¤›rl›kl› oldu¤unu ve ö¤rencilerin kural
ve ilkeleri ezberletmek zorunda olduklar›n›, yeni programda ise ö¤rencilerin kural ve
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ilkeleri fark›nda olmadan ö¤rendiklerini ve kazan›lan bilginin daha kal›c› oldu¤unu
vurgulam›ﬂlard›r.
Ö¤rencilerin ö¤renmede aktif bir rol almalar›n› öngören yap›land›rmac›l›kta
sadece dinleme, okuma ve rutin al›ﬂt›rmalar› yapmak yerine, ö¤renciler tart›ﬂ›r, denence kurar, araﬂt›r›r ve bir bak›ﬂ aç›s› geliﬂtirir. Sosyal ö¤renmede bilgi sosyal bir çerçevede yap›land›r›l›r. Bu nedenle, yap›land›rmac›lar bilgi edinmenin yüksek düzeyde
bir sosyal yönünün oldu¤unu belirtir. Birey bilgiyi tek baﬂ›na ö¤renmez. Baﬂkalar›yla
iletiﬂim kurarak ö¤renir (Perkins, 1999). Bukova-Güzel ve Alkan (2005), yeni programlar›n de¤erlendirilmesine yönelik araﬂt›rmalar›nda, ö¤rencilerin yap›land›rmac›
ö¤renme ortam›na iliﬂkin görüﬂlerinin olumlu oldu¤unu belirlemiﬂlerdir. Bu sonuç ilkö¤retim program› de¤iﬂikli¤i do¤rultusunda yap›lan uygulamalar›n baﬂar›l› oldu¤unu iﬂaretini vermektedir.
Mevcut araﬂt›rma ile ö¤retmenler, kazan›mlar›, uygulamada “çok” düzeyinde
etkili bulmuﬂlard›r. Çiftçi’nin (2005) araﬂt›rmas›nda ö¤retmenler, kazan›mlar› ö¤rencilerin ihtiyaçlar›na, haz›r bulunuﬂluk düzeylerine, e¤itim ihtiyaçlar›na, konu alan›n›n özelliklerine uygun oldu¤unu belirtmiﬂlerdir. Kazan›mlar birbirleriyle tutarl› görülmüﬂ, ifadelerinin anlaﬂ›l›r bulunmuﬂ ve ö¤rencilerin dil geliﬂimlerini olumlu yönde etkiledi¤i saptanm›ﬂt›r. Ulaﬂ›lan bu sonucun di¤er araﬂt›rma bulgular› ile örtüﬂmesi kazan›mlar›n uygulamadaki etkilili¤inin bir göstergesi say›labilir.
TÜDÖP’ün hangi ö¤renme alanlar› üzerine yap›land›r›ld›¤› ilgili baﬂl›klar alt›nda, gerekçesiyle birlikte belli bir düzen içinde ele al›nm›ﬂt›r. Bu, yeni program›n çat›s›n› önceki program›nkine göre daha anlaﬂ›l›r k›lan bir özelliktir (ERG, 2005). Programda tema merkezli e¤itim anlay›ﬂ› söz konusudur. Tema merkezli dil e¤itiminde
ö¤retmen ve ö¤renciler belli bir konu veya metin üzerinde çal›ﬂmaktansa, birkaç konuyu veya metni içinde bar›nd›ran bir tema çerçevesinde çal›ﬂ›rlar. Bu yaklaﬂ›m, ö¤rencilerin ö¤rendikleri yeni ﬂeyleri anlaml› bir ba¤lam içinde farkl› disiplinlerden daha önce edindikleri bilgilerle iliﬂkilendirmelerini sa¤lar (Anders&Pritchard, Akt:Coﬂkun, 2005:436). Okuma, dinleme, konuﬂma ve yazma becerilerinin belirlenen konularla iﬂlenip geliﬂtirilmesi, yeni programda temalar belirlenerek vurgulanmaya çal›ﬂ›lm›ﬂt›r. Eski programa göre oldukça ileri düzeyde bir yenilik olan bu ‘konu’ yaklaﬂ›m›
oldukça isabetli görülmektedir (Cemilo¤lu, 2005). Sarmal ve disiplinler aras› iliﬂkinin
varl›¤› yeni program›n güçlü yanlar›ndan biri olarak belirtilmektedir. Örnek olarak
ayn› teman›n hem Türkçe, hem Fen Bilgisi, hem de Matematik dersinde iﬂlenmesi
gösterilmektedir. Buna karﬂ›l›k temalar›n dersler aras› bu ﬂekilde tekrar›n›n ö¤renciler aras›nda b›kk›nl›k yaratt›¤› da bildirilmektedir (Collins (2005).
Bukova-Güzel ve Alkan (2005), yap›land›rmac› ö¤renme ortam›n›n bileﬂenlerinden olan içeri¤in olabildi¤ince yaﬂam ile iliﬂkili, ö¤rencinin yaﬂam›nda kullanabilece¤i ﬂekilde ve özgün olmas› gerekti¤ini belirtir. Araﬂt›rmac›lar benzer konuda yapm›ﬂ olduklar› araﬂt›rma sonucunda, yeni program ile ö¤rencilerin okul ile yaﬂam› iliﬂkilendirmede belli bir düzeye geldi¤ini belirtirler. Zira yap›land›rmac› yaklaﬂ›m yaﬂant› kavram› üzerinde önemle durmaktad›r. Yap›land›rmac› stratejiler uyguland›¤›nda, ö¤renciler etkileﬂime girdi¤i fikir, etkinlik, inanç ve olgular› zihinlerinde yorumlayarak, yeni anlamlara, yeni anlay›ﬂlara ve yarat›c›l›¤a dönüﬂtürür (Beydo¤an, 2002).
Buna göre ö¤renme, eski bilgilerin yeni deneyim ve yaﬂant›lar›n ›ﬂ›¤›nda yeniden yorumlanmas› ve oluﬂturulmas›d›r (Gürol, 2002; Kabap›nar, 2003; ﬁahin, 2004). Bundan
dolay› ö¤retmen, programda öngörülen kapsama iliﬂkin bilgilerin ö¤rencilerin taraf›ndan yorumlanmas›na imkan tan›mal›d›r.
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Çiftçi (2005) araﬂt›rmas›nda ö¤retmenlerin içeri¤i anlaml› buldu¤unu, bilgilerin önemli, dayan›kl› ve geçerli oldu¤unu ve sunuluﬂ s›ras›n›n ö¤renme ilkelerine göre düzenlendi¤ini belirtmiﬂlerdir. Coﬂkun’un (2005) araﬂt›rmas›nda da, ö¤retmenler
eski program çok yo¤un oldu¤undan, süre s›k›nt›s› çektiklerini ve sürekli konular›
yetiﬂtirme telaﬂ› içinde olduklar›n› belirtmiﬂlerdir. Eski programda ö¤rencilere sürekli bilgi yüklenmekte, bir önceki konuyu ö¤renmeyen ö¤renci yeni konuyu anlamakta
zorlanmakta bu nedenle özgüvenini kaybetmektedir. Yeni programda konular azalt›lmakta, ö¤rencilerin becerileri ön plana ç›kar›lmakta, konular ö¤rencilerin biliﬂsel ve
duyuﬂsal geliﬂimlerine uygun olarak sarmal biçimde iﬂlenmekte ve bir konuyu ö¤renemeyen ö¤renci bu eksikli¤ini telafi edebilmektedir. Program esnek oldu¤undan ö¤retmenler zaman s›k›nt›s› çekmediklerini belirtmiﬂlerdir.
Mevcut araﬂt›rma ile ulaﬂ›lan sonuçlar da bunlar› destekler niteliktedir. Ancak
ö¤retmenlerin program›n kapsam›na iliﬂkin düﬂünceleri olumlu olmakla birlikte, illere, s›n›f düzeyine ve cinsiyete göre farkl›l›klar ç›km›ﬂt›r. Buna göre, konular›n ö¤rencilerin ö¤renim gördükleri s›n›f düzeyine uygunlu¤u bak›m›ndan tekrar gözden geçirilmesine gereksinim vard›r. ﬁahinel (2005), bireysel özelliklerin göz önüne al›nmas›n›, ö¤renciye program içeri¤ini günlük hayat ve kendi yaﬂant›s› ile iliﬂkilendirmesine olanak verilmesini, etkinliklerin ö¤renci merkezli bir yaklaﬂ›mla düzenlenmesini
ve üst düzeyde ö¤renci kat›l›m›n›n amaçlanmas›n› TÜDÖP’ün ay›rt edici özelli¤i olarak vurgulamaktad›r. Program geliﬂtirme alan›ndaki bu yeni yaklaﬂ›m›n Türkçe ö¤retimine önemli katk› sa¤layaca¤›n› belirtmektedir. Bu aç›dan bak›ld›¤›nda yeni program›n ö¤retim programlar›n›n geliﬂtirilmesiyle ilgili yenilikleri yans›tt›¤› söylenilebilir (Yayg›n, 2005).
Yap›lan araﬂt›rmada programda öngörülen e¤itim durumunun uygulamadaki
etkilili¤ine iliﬂkin olarak ö¤retmenler olumlu görüﬂ bildirmiﬂlerdir. Ancak ayn› zamanda ö¤retmen görüﬂleri illere ve cinsiyetlerine göre de¤iﬂmektedir. Erkek ö¤retmenler kad›n ö¤retmenlere göre TÜDÖP’ü uygulamada daha etkili bulmaktad›rlar.
Evans (1986), ö¤retmenin sahip olmas› gereken birçok özelli¤in yan›nda cinsiyetinin
ö¤retim programlar›n›n uygulanmas›nda etkili oldu¤unu belirtmektedir (Atav, 2005).
Coﬂkun’un (2005) araﬂt›rmas›nda ö¤retmenler, eski programda okuma çal›ﬂmas› için baz› kal›plar›n d›ﬂ›na ç›kamad›klar›n›, bunun sonucunda ö¤rencilerine okumay› sevdiremediklerini; yeni programda ise okuma çal›ﬂmalar›nda farkl› yöntem ve
teknikler kulland›klar›n›, okumaya daha fazla zaman ay›rabildiklerini, ö¤rencilerin
okumaya ilgisinin artt›¤›n› ve okuma al›ﬂkanl›¤› kazand›klar›n› belirtmiﬂlerdir. Ö¤retmenler eski programda yazma çal›ﬂmalar›n›n daha fazla yer almas›na ra¤men, etkili
bir yazma e¤itimi verilmedi¤ini, yazma çal›ﬂmalar›n›n daha çok dikte çal›ﬂmas›na dönüﬂtü¤ünü vurgulam›ﬂlard›r. Yeni programda ise ö¤rencilerin yarat›c› yazma becerisi kazand›klar›n›; görsel okuma ve görsel sunu çal›ﬂmalar› ile ö¤rencilerin anlama ve
anlatma becerilerinin geliﬂti¤ini ve derslerin daha zevkli hale geldi¤ini bildirmiﬂlerdir. Dolay›s›yla ö¤retmenler yeni program›n etkili bir ö¤renme-ö¤retme süreci oluﬂturdu¤unu düﬂünmüﬂlerdir. Ayr›ca araﬂt›rmada ö¤renciler derslerin daha e¤lenceli
geçti¤i ve daha güzel oldu¤unu, kullan›lan de¤iﬂik teknik ve yöntemler sayesinde
dersi daha iyi anlad›klar›n› ve derslere daha aktif kat›ld›klar›n› belirtmiﬂlerdir. Bukova-Güzel ve Alkan (2005) da, ö¤rencilerin yeni programa daha s›cak bakt›klar›n› saptam›ﬂlard›r.
ﬁahin, ‹nci, Turan ve Apak (2005), ses temelli cümle yöntemiyle çözümleme
yöntemini karﬂ›laﬂt›rd›klar› araﬂt›rma sonucunda, ö¤retmenlerin ses temelli cümle
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yöntemine iliﬂkin görüﬂlerinin büyük oranda olumlu oldu¤unu saptam›ﬂlard›r. Ayr›ca ö¤retmenler, okumaya toplu geçiﬂ, erken okuma, okuma anlama, yarat›c›l›¤› ve
kendini ifade etme becerisini geliﬂtirme ve benzeri konularda ses temelli cümle yöntemini daha faydal› bulmaktad›rlar.
Gözütok, Akgün ve Karacao¤lu (2005) yapm›ﬂ olduklar› araﬂt›rmada, ö¤retmenlerin yeni programlar›n içerdi¤i yaklaﬂ›mlar, ö¤retimi tasar›mlama ve uygulamaya iliﬂkin yeterliliklerini oldukça yüksek bir düzeyde alg›lad›klar›n› saptam›ﬂlard›r.
Gömleksiz (2005) yapm›ﬂ oldu¤u araﬂt›rmada, ‹stanbul, Ankara, ‹zmir, Kocaeli, Van,
Hatay, Samsun ve Bolu illerinde deneme okullar›nda görev yapan s›n›f ö¤retmenlerinin yeni program› çok iyi uygulad›klar› sonucuna ulaﬂm›ﬂt›r. Di¤er taraftan Çiftçi
(2005), ö¤retmenlerin büyük bir k›sm›n›n program›n uygulamada anlaﬂ›ld›¤›n› ve
program› uygulamaktan memnun olduklar›n› belirttikleri sonucuna ulaﬂm›ﬂt›r. Nitekim Gömleksiz (2005) de araﬂt›rmas›nda, ö¤retmenlerin yeni programlar› “çok” düzeyinde benimsediklerini saptam›ﬂt›r. Dolay›s›yla ö¤retmenlerin programa yönelik
duyuﬂsal özellikleri programlar›n baﬂar›l› bir ﬂekilde uygulanmas›nda oldukça önemlidir. Buna göre, gerçekleﬂtirilen araﬂt›rma sonuçlar› TÜDÖP’ün e¤itim durumunun
uygulamada etkili oldu¤unu destekler niteliktedir.
Kutlu (2005), ö¤renci davran›ﬂlar›n› de¤erlendirmek amac›yla kullan›lan
çoktan seçmeli, do¤ru-yanl›ﬂ, eﬂleﬂtirmeli, boﬂluk doldurmal› gibi baz› klasik de¤erlendirme yöntemlerinin, ö¤rencilerde gözlenmek istenen okudu¤unu anlama; yaz›l› ifade etme, sunu yapma, araﬂt›rma-inceleme vb. becerileri ve bunun daha üst biçimi olan yetene¤i belirlemede yetersiz kald›¤›n› vurgulamaktad›r. Etkili ö¤renmede esas olan, bu bilgiyi yap›land›rma yöntemidir. Bu yöntem de ö¤rencilere performans görevleri vererek gerçekleﬂtirilebilir. Di¤er taraftan Jonassen, ö¤rencilerin bilgiye ulaﬂma yollar›n›n de¤erlendirilmesi gerekti¤ini vurgulam›ﬂt›r (Gürol, 2002).
Coﬂkun’un (2005) araﬂt›rmas›nda ö¤retmenler, eski programdaki ölçme de¤erlendirme iﬂlemlerinde kal›plaﬂm›ﬂ yöntemler d›ﬂ›na ç›k›lmad›¤›n›, de¤erlendirmenin
sadece not verme amac›yla, verilen bilgilerin kontrol edilmesi ﬂeklinde gerçekleﬂti¤ini belirtmiﬂlerdir. Yeni programda ise alternatif ölçme araçlar› kullan›labilmekte,
sadece sonuç de¤il, ö¤renme süreci bir bütün olarak de¤erlendirilmektedir. Yeni
programdaki ölçme de¤erlendirme yöntemleri ile ö¤renciler aras›ndaki bireysel
farkl›l›klar gözlemlenebilmekte, ö¤retmen ve ö¤renci kendini de¤erlendirebilmektedir. Bukova-Güzel ve Alkan (2005), yeni de¤erlendirme tekniklerinin yeni programlar› geleneksel ö¤renme yaklaﬂ›m›ndan ay›ran en önemli yönü oldu¤unu, ancak
ö¤retmenlerin bu noktada uygulamada çaresiz kald›klar›n› saptam›ﬂlard›r. Araﬂt›rmada ö¤retmenler, alternatif ölçme araçlar›n› geçerli ve güvenilir olmad›¤› için kullanmad›klar›n› ve klasik s›navlardan ayr›lman›n kendileri için güç oldu¤unu ve
aç›kça hâlâ klasik s›nav anlay›ﬂ›na devam ettiklerini vurgulam›ﬂlard›r. Ulaﬂ›lan
araﬂt›rma sonuçlar› da bunu destekler niteliktedir. Nitekim ö¤retmenler, yeni programda öngörülen de¤erlendirme tekniklerinin uygulamada “orta” düzeyde etkili
oldu¤unu belirtmiﬂlerdir. Buna göre, de¤erlendirme tekniklerinin uygulamada istenilen düzeyde gerçekleﬂtirilemedi¤ini ve pek etkili olamad›¤›n› belirtmek mümkündür. Ö¤retmenlerin daha çok performans gerektiren de¤erlendirme tekniklerini
kullanmaya pek s›cak bakmad›klar› da düﬂünülebilir. Ayr›ca de¤erlendirmeye iliﬂkin olarak, ‹stanbul, ‹zmir, Van, Hatay ve Samsun; Hatay ile Bolu; Samsun ile Kocaeli ve Bolu ilinde görev yapan ö¤retmenlerin görüﬂleri aras›nda anlaml› farkl›l›klar
oldu¤u bulunmuﬂtur.
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Sever (2005), program›n de¤erlendirme k›sm›nda yer alan de¤erlendirme ölçeklerinin, ö¤retmen ve ö¤rencilerin yararlanabilecekleri özellikler taﬂ›d›¤›n›, ancak
ölçeklerin etkili kullan›lmas›n› sa¤lamak için bilgilendirici aç›klamalar ve yeni düzenlemelerin yap›lamas› gerekti¤ini belirtir. Ö¤retmenler, çeﬂitli de¤erlendirme teknikleri sayesinde ö¤rencilerin geliﬂim sürecini, ö¤renme amaçlar›n› ve dil geliﬂim h›zlar›n›
belirlemeli ve bu konuda ö¤rencileri bilgilendirmelidir (MEB, 2004). Oysa Coﬂkun
(2005), ö¤retmenlerin de¤erlendirme süreci konusunda yeterince bilgi alamad›klar›
sonucuna ulaﬂm›ﬂt›r. Dolay›s›yla, pilot uygulamada de¤erlendirme süreci noktas›ndaki de¤iﬂim tam olarak gerçekleﬂtirilememiﬂtir. Nitekim araﬂt›rmada ulaﬂ›lan sonuçlar da bunu do¤rular niteliktedir. Böyle bir sonucun ortaya ç›kmas›nda s›n›flar›n kalabal›k olmas›, de¤erlendirme teknikleri için öngörülen zaman›n yetersiz olmas› ve
ö¤retmenlerin de¤erlendirme teknikleri hakk›nda yeterli bilgi ve deneyime sahip olamamalar› temel etken olabilir.
Öneriler
Ö¤retmenlere, yeni ilkö¤retim birinci kademe programlar›n›n dayand›¤› ilkeler, uygulanmas› öngörülen ö¤renme yaklaﬂ›mlar› ve de¤erlendirme teknikleri hakk›nda sistematik ve uygulamal› hizmet içi e¤itim verilmelidir. Özellikle yap›land›rmac›l›k, ö¤renci merkezli ö¤renme, çoklu zeka, bireysel farkl›l›klara duyarl› ö¤retim
ve aktif ö¤renme yaklaﬂ›mlar›n›n esas ald›¤› ilke, kuram ve uygulamalar örneklerle
ö¤retmenlere uygulamal› bir ﬂekilde kazand›r›lmal›d›r. Ayr›ca ilkö¤retim okullar›nda
görev yapan yöneticilerin yeni programlar› iyice tan›malar› ve yönetim konular›nda
bilgi, beceri ve deneyime sahip olmalar› gerekir.
Ö¤retmenlere haz›r ö¤renme planlar› sunulmamal›d›r. Yap›land›rmac›l›k ve
ö¤renci merkezli ö¤renmenin do¤as› gere¤i ö¤retmen ve ö¤renciler ö¤renme planlar›n› birlikte haz›rlamal›d›r. Yani ö¤rencinin de ö¤retim sürecinde söz sahibi olmas›
sa¤lanmal›d›r. Okulun ve s›n›f›n araç-gereç, bina, laboratuar gibi mevcut koﬂullar› de¤erlendirilerek ö¤renme planlar› haz›rlanabilir. Kazan›mlar›n hedeflenen düzeyde
gerçekleﬂebilmesi için mümkün olabildi¤ince s›n›f mevcutlar›n›n azalt›lmas›nda büyük yarar vard›r. Ö¤retmenlerin bireysel farkl›l›klara duyarl› ö¤retim ve çoklu zeka
gibi ça¤daﬂ ö¤renme yaklaﬂ›mlar›n› kalabal›k s›n›flarda uygulamalar› oldukça güçtür.
Bu nedenle, s›n›f mevcutlar› 20-30 aras›nda s›n›rl› tutulmal›d›r.
Yap›land›rmac›l›kta bilginin araﬂt›rma yoluyla elde edilmesini öngörüldü¤ünden, kütüphane bu amac› gerçekleﬂtirmeye dönük çok uygun bir ortam niteli¤indedir. Dolay›s›yla, ilkö¤retim okullar›nda kütüphane eksi¤inin giderilmesi gerekir. Kütüphanelerde ö¤rencilerin biliﬂsel ve duyuﬂsal geliﬂimlerine uygun her düzeyde kitap, dergi ve ansiklopedi bulundurulmal›d›r. Ö¤retmenler, ö¤rencilerine kütüphane
al›ﬂkanl›¤›n› kazand›rmal›d›r.
Ö¤rencilerde estetik duygular› geliﬂtirmeye yönelik kazan›mlara yer verilmelidir. Kazan›mlar ö¤rencilerin okudu¤unu anlama, yorumlama, kendini ifade etme,
görsel okuma ve görsel sunum yapabilme becerilerine yönelik olmal›d›r. Kazan›mlar›n uygulamadaki etkilili¤ine iliﬂkin olarak, iller aras›ndaki farkl›l›klar giderilmelidir.
Bunun için okullardaki ö¤renci niteli¤i yak›ndan izlenmelidir. Ö¤rencilerin biliﬂsel,
duyuﬂsal ve psiko-motor geliﬂim düzeylerine iliﬂkin veriler sürekli bir ﬂekilde toplanmal› ve uzmanlar taraf›ndan de¤erlendirilmedir. Bunun için okullarda uzmanlardan
ve ö¤retmenlerden oluﬂan ve ö¤renci niteli¤ini yak›ndan takip edecek bir komisyon
kurulabilir ve komisyonun görüﬂ ve önerileri dikkate al›nmal›d›r.
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TÜDÖP’ün kapsam›n›n uygulamadaki etkilili¤ine iliﬂkin olarak ortaya ç›kan
iller aras›ndaki farkl›l›klar›n giderilmesi gerekir. Bu illerde görev yapan ö¤retmenlerin kapsama yönelik görüﬂ ve önerilerinin dikkate al›nmas› gerekir. Kapsam›n ö¤renciler için anlaml› olmas›na özen gösterilmelidir. Ö¤rencilerin günlük hayatta kullanabilecekleri ve hayal gücünü geliﬂtirici bilgilere, modellere, resimlere ve foto¤raflara
yer verilmelidir. Ö¤rencilere kendilerini ifade edebilmeleri, sunum yapabilmeleri ve
kompozisyon yazabilmelerine yönelik bilgilere kapsamda geniﬂ bir ﬂekilde yer verilmelidir. TÜDÖP’ün kapsam› ö¤rencilerin yaﬂ›na ve ö¤renim gördükleri s›n›f düzeyine uygun olarak tekrar gözden geçirilmelidir.
TÜDÖP’ün e¤itim durumuna iliﬂkin olarak, Samsun ile Ankara ilindeki deneme okullar›nda ortaya ç›kan farkl›l›klar›n giderilmesi gerekir. Bunun için baﬂta ö¤retmen görüﬂlerine baﬂvurulmad›r. Deneme okullar›n›n etkinliklerde ihtiyaç duydu¤u
araç-gereç sa¤lanmad›r. Ö¤retmenlere etkinliklere yönelik olarak uygulamal› örnekleri içeren bir kitap haz›rlanabilir. Ö¤retme-ö¤renme sürecinde ö¤rencilerin anlama,
düﬂünme ve yorumlama yeteneklerine a¤›rl›k verilmedir. Ö¤rencilerin konu hakk›ndaki farkl› fikir ve düﬂünceleri desteklenmelidir. Ö¤retmen, ö¤rencinin ö¤retme-ö¤renme sürecine kat›labilmesi için kendisini cesaretlendirmesi gerekir. Görsel okuma
ve görsel sunuma dayal› etkinlikler ö¤retmenler taraf›ndan de¤il, bizzat ö¤renci taraf›ndan gerçekleﬂtirilmelidir. Bu ﬂekilde ö¤rencilerin kendilerine güven duymalar›
sa¤lanabilir. Ö¤renme sürecinde her ö¤rencinin birbirinden farkl› oldu¤unun unutulmamas› gerekir. Dolay›s›yla etkinliklerde bireysel farkl›l›klar daha çok dikkate al›nmal›d›r.
De¤erlendirme teknikleri konusunda ö¤retmenlere gerekli bilgi ve beceriler
kazand›r›lmal›d›r. TÜDÖP’te öngörülen de¤erlendirmeye iliﬂkin olarak iller aras›nda
uygulamada ortaya ç›kan farkl›l›klar giderilmelidir. Bunun için ilk önce uygulamalar
hakk›nda gözlemler yap›lmal›d›r. De¤erlendirme teknikleri ö¤rencilerin yaﬂ›na ve ö¤renim gördükleri s›n›f düzeyine uygun olmal›, kazan›mlar› ve ö¤rencilerin biliﬂsel,
duyuﬂsal ve psiko-motor geliﬂim düzeylerini ölçebilecek nitelikte olmas›na özen gösterilmelidir. Bu amaçla yeterli düzeyde uygulama örnekleri sa¤lanmal›d›r. TÜDÖP’e
iliﬂkin olarak kad›n ö¤retmenlerin erkek ö¤retmenlere göre olumlu düﬂünce geliﬂtirememelerinin nedenleri araﬂt›r›lmal›d›r. Bunun için kad›n ö¤retmenlerin program hakk›nda düﬂünceleri al›nabilir.
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AN EVALUATION OF THE NEW PRIMARY SCHOOL
TURKISH LANGUAGE CURRICULUM IN PRACTICE
Mehmet Nuri GÖMLEKS‹Z*
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Abstract
The aim of this study is to determine the views of classroom teachers
about the effectiveness of the new primary school Turkish language curriculum
in practice. For that aim, a 33-item Likert-type Turkish Language Curriculum
Scale was developed. The population includes 784 classroom teachers working
in 64 pilot schools in ‹stanbul, Ankara, ‹zmir, Kocaeli, Van, Hatay, Samsun and
Bolu cities. The data were analyzed in terms of city, classroom, gender, teaching
experience, education level and student number variables. Independent samples t test, Kruskal Wallis H test, variance analysis, Mann Whitney U, Scheffe and
LSD tests were used to analyze the data. Statistically significant differences were found among the views of the teachers in terms of city, classroom and gender
variables. The learning attainments, content and teaching-learning activities in
the new Turkish language curriculum were found effective by the teachers. But
the evaluation part of the new curriculum was not found effective in practice.
With the study, the teachers are suggested to have systematic and effective inservice seminars to learn and use the evaluation techniques aimed at the new
primary school Turkish language curriculum.
Key Words: New Primary School Turkish Language Curriculum, Constructivism, Turkish Language Education
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ÜN‹VERS‹TE Ö⁄RENC‹LER‹N‹N K‹MYASAL
BA⁄LANMA KONUSUNU ANLAMA VE
YANILGILARINI G‹DERMELER‹NE B‹LG‹SAYAR
DESTEKL‹ Ö⁄RET‹M‹N ETK‹S‹
Haluk ÖZMEN*

Özet
Bu çal›ﬂmada, bilgisayar destekli ö¤retimin ö¤rencilerin kimyasal ba¤lanma konusunu anlamalar›na ve yan›lg›lar›n› gidermelerine olan etkisi araﬂt›r›lm›ﬂt›r. Yar› deneysel yöntem kullan›larak yürütülen çal›ﬂmada, deney grubu
37, kontrol grubu 40 ö¤renciden oluﬂmaktad›r. Çal›ﬂma KTÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü ikinci s›n›f ö¤rencileri ile yürütülmüﬂtür. Çal›ﬂmada geliﬂtirilen materyalin etkilili¤i 25 çoktan seçmeli sorudan oluﬂan ve SpermanBrown güvenirli¤i 0.94 olan bir test ile belirlenmeye çal›ﬂ›lm›ﬂt›r. Geliﬂtirilen test
her iki gruba ön-test ve son-test olarak uygulanm›ﬂt›r. Çal›ﬂma sonucunda elde
edilen verilerin t-testi ile karﬂ›laﬂt›r›lmas› yap›lm›ﬂ ve deney grubu ö¤rencileri
ile kontrol grubu ö¤rencileri aras›nda deney grubu lehine istatistiksel olarak anlaml› bir fark tespit edilmiﬂtir. Ayr›ca yan›lg›lar›n› giderme bak›m›ndan deney
grubu ö¤rencilerinin daha baﬂar›l› olduklar› tespit edilmiﬂtir.
Anahtar Sözcükler: Bilgisayar Destekli Ö¤retim, Kimyasal Ba¤lanma,
Yan›lg›

Giriﬂ
Ö¤renmenin birçok tan›m› yap›lmakla birlikte, en genel ﬂekli ile ö¤renme bireyde var olan bilgiye yeni bilgilerin eklenmesi sürecidir. Ö¤renmenin ö¤renciye ö¤retilen yeni bilgiler ile ö¤rencinin mevcut fikirleri aras›ndaki karﬂ›l›kl› iliﬂkinin bir
ürünü oldu¤u ve ö¤renme s›ras›nda ö¤rencilerin kendi biliﬂsel yap›lar›, yetenekleri,
tutumlar› ve deneyimleri arac›l›¤›yla yeni bilgileri düzenledikleri ve anlaml› hale getirdikleri son y›llarda birçok çevre taraf›ndan kabul gören yap›land›rmac›l›k felsefesinin savundu¤u en temel fikirlerdendir (Posner, Strike, Hewson ve Gertzog, 1982;
Nakhleh, 1992). Bu durum ö¤rencilerin s›n›f ortam›na gelmeden önce sahip olduklar› ön bilgilerin niteli¤ini ve do¤ruluk derecesini önemli hale getirmektedir. Araﬂt›rmalar, ö¤rencilerin s›n›f ortam›na getirdikleri bu ön bilgilerin bazen hatal› olabildi¤ini ve
hatal› ön bilgilerin ise bilimsel olarak do¤ru kabul edilen bilgilere ulaﬂmas›n› engelledi¤ini veya zorlaﬂt›rd›¤›n› göstermektedir(Griffiths ve Preston, 1992).
Bu durum, ö¤rencilerin de¤iﬂik kavramlarla ilgili taﬂ›d›klar› bilgilerin araﬂt›r›lmas›n› zorunlu hale getirmektedir. Fen grubu derslerinin ö¤retiminde ö¤renciler taraf›ndan kazan›lan bilgilerin devaml›l›¤›n› sa¤laman›n yan›s›ra, kavramlar ve alt kavram-
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lar aras›ndaki iliﬂkilerin geliﬂimi sürecinde ö¤rencilerin anlama seviyelerine ve farkl› alg›lamalar›na göre onlara yard›mc› olacak e¤itsel stratejilerin geliﬂtirilmesi de amaçlan›r
(Ward ve Herron, 1980). Bunun sa¤lanabilmesi için; ö¤rencilerin kavramlar hakk›ndaki
mevcut bilgi birikimlerinin ve kavramlar› oluﬂturduklar› biliﬂsel yap›lar›n›n ortaya ç›kar›lmas› gerekmektedir (Akdeniz, Bektaﬂ ve Yi¤it, 2000; Ebenezer ve Fraser, 2001).
Fen e¤itimi alan›nda de¤iﬂik kavramlarla ilgili anlama seviyelerinin tespitine
yönelik olarak yap›lan çal›ﬂmalar, ö¤rencilerin ço¤u konularda sahip olduklar› kavramalar›n bilimsel olarak kabul edilenden farkl› oldu¤unu göstermektedir (Peterson ve
Treagust, 1989). Literatürde bu farkl› fikirleri adland›rmak için yanl›ﬂ anlama, yanl›ﬂ
kavrama, alternatif kavrama, alternatif çat› gibi de¤iﬂik isimler kullan›lsa da (Özmen,
2004), bu çal›ﬂma kapsam›nda ö¤rencilerin bilimsel olarak kabul edilenden farkl› olan
fikir veya inançlar›n› ifade etmek için yan›lg› kelimesi kullan›lmaktad›r. Gerek ulusal,
gerekse uluslararas› düzeyde yap›lan araﬂt›rmalarda ö¤renci yan›lg›lar›n›n sebepleri,
kavramlar›n soyut özellikte olmalar›, ö¤retilecek konularla ilgili olarak ö¤rencilerin
ön bilgilerinin bilinmemesi ve yan›lg›lar belirlenmeden derse baﬂlanmas›, kavram ö¤retimi sürecinde ve sonunda ö¤rencilerin geliﬂtirdikleri alternatif düﬂüncelerin yeterince irdelenmeyiﬂi, kavramlar›n geleneksel yöntemlerle ö¤retilmesi, kullan›lan dil,
ders kitaplar› ve ö¤retmenin yetersizli¤i olarak belirtilmektedir (Benson, Wittrock ve
Baur, 1993; Ülgen, 1998; del Pozo, 2001).
Fen bilimleri alanlar›ndan birisi olan kimyan›n, ö¤rencilerin anlamakta, ö¤retmenlerin de anlatmakta güçlükler yaﬂad›klar› bir alan oldu¤u bilinmektedir. Bunun
nedenleri içerdi¤i konular›n soyut olmas›, birçok kimyasal olay›n meydana geliﬂ ﬂeklinin ö¤renciler için al›ﬂ›lmad›k oluﬂu ve bu olaylar ifade edilirken kimyan›n kulland›¤› dil olabilir. Bu durum ö¤rencilerin farkl› kavramlarla ilgili birçok yan›lg› geliﬂtirmelerine neden olmaktad›r. Ö¤rencilerin de¤iﬂik kavramlarla ilgili anlamalar›n›n belirlenmesi amac›yla; maddenin tanecikli yap›s› (de Vos ve Verdonk, 1996; Nakhleh ve
Samarapungavan, 1999; Ayas ve Özmen, 2002; Özmen, Ayas ve Coﬂtu, 2002), kimyasal denge (Huddle ve Pillay, 1996; van Driel, 2002), asitler ve bazlar (Nakhleh ve Krajcik, 1994; Demircio¤lu, Özmen ve Ayas, 2002; Demircio¤lu, Ayas ve Demircio¤lu,
2005), kaynama, buharlaﬂma ve yo¤unlaﬂma (Chang, 1999; Tytler, 2000; Ayas, Özmen
ve Coﬂtu, 2002) konular›nda birçok araﬂt›rma yap›lm›ﬂt›r.
Kimya e¤itimi alan›nda üzerinde en fazla araﬂt›rma yap›lan ve ö¤rencilere ö¤retilmesinde güçlük çekilen konulardan birisi de kimyan›n en temel konular›ndan
olan kimyasal ba¤lar konusudur. Kimyasal ba¤lanma konusu ve bu konuyla ilgili kavramlar; bir ö¤rencinin günlük yaﬂam›nda, çevresiyle etkileﬂimleri sonucu sahip oldu¤u deneyimlerden çok uzak soyut kavramlard›r (Griffiths ve Preston, 1992; Tan ve
Treagust, 1999). Ö¤rencinin bir atomu, onun yap›s›n› ve di¤er atomlarla iliﬂkilerini
görmesi mümkün olmad›¤›ndan, pek çok ö¤rencinin kimyasal ba¤lanma ile ilgili
kavramlar› anlamada güçlükleri vard›r. Bu durum, ö¤rencilerin konuyla ve içerdi¤i
kavramlarla ilgili farkl› kavramalara ve anlamalara sahip olma e¤iliminde olmalar›na
yol açmaktad›r (Griffiths ve Preston, 1992; Tan ve Treagust, 1999; Nicoll, 2001). Nitekim, her seviyedeki ö¤rencilerle yürütülen çal›ﬂmalar ö¤rencilerin ba¤larla ilgili
birçok yan›lg›ya sahip olduklar›n› göstermektedir (Robinson, 1998; Birk ve Kurtz,
1999; Harrison ve Treagust, 2000; Coll ve Taylor, 2002; Ünal, Özmen, Demircio¤lu ve
Ayas, 2002; Atasoy, Kaday›fç› ve Akkuﬂ, 2003; Coll ve Treagust, 2003).
Peterson, Treagust ve Garnett (1989) taraf›ndan 11 ve 12. s›n›f lise ö¤rencilerinin kovalent ba¤ ve yap› konusundaki anlamalar›n› belirlemek amac›yla 243 ö¤renci
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üzerinde yap›lan bir çal›ﬂmada elde edilen sonuçlar, ö¤rencilerin ba¤ polarl›¤›, molekül ﬂekli, moleküller aras› kuvvetler, molekül polarl›¤›, oktet kural› ve kafes örgü yap›lar› konular›nda yan›lg›lar taﬂ›d›klar›n› göstermiﬂtir.
Taber (1997) taraf›ndan iyonik ba¤› anlama düzeylerini ve yan›lg›lar›n› belirlemek amac›yla 370 ö¤renci üzerinde yap›lan bir çal›ﬂmada, ö¤rencilerin; sodyum klorür molekülünde her sodyum veya klor iyonunun yaln›zca bir tek sodyum veya klor
iyonuyla bir iyonik ba¤ yapabilece¤ini, iyonik ba¤›n yaln›zca bir atomdan di¤er bir
atoma elektron transferi sonucunda oluﬂaca¤›n› ve bir sodyum klorür molekülünün
yaln›zca bir tek sodyum ve bir tek klor iyonundan oluﬂan bir molekül oldu¤unu düﬂündükleri ortaya ç›km›ﬂt›r.
Coll ve Taylor (2001) taraf›ndan lise ve üniversite ö¤rencilerinin kimyasal ba¤lanma konusundaki yan›lg›lar›n› belirlemek amac›yla yap›lan bir çal›ﬂmada, ö¤rencilerin iyonik ba¤lanma, kovalent ba¤lanma, metalik ba¤lanma ve molekül içi kuvvetler konular›nda birçok yan›lg› taﬂ›d›klar› tespit edilmiﬂtir.
Nicoll (2001)’ün farkl› s›n›f düzeylerindeki üniversite kimya ö¤rencileri ile yürüttü¤ü bir çal›ﬂmada, elektronegatiflik, ba¤lanma, molekül geometrileri ve mikroskobik gösterimlerle ilgili olarak ö¤rencilerin yan›lg›lar› tespit edilmeye çal›ﬂ›lm›ﬂt›r.
Çal›ﬂma sonucunda yap›lan mülakatlara dayal› olarak ö¤rencilerin araﬂt›r›lan konularla ilgili sekiz ana kategoride toplanan yan›lg›lar taﬂ›d›klar› belirlenmiﬂtir.
Atasoy, Kaday›fç› ve Akkuﬂ (2003) taraf›ndan lise 3. s›n›f ö¤rencilerinin kimyasal ba¤lar konusundaki yan›lg›lar›n› tespit etmek ve ö¤rencilerin kimyasal ba¤› anlamalar›na yap›land›rmac› yaklaﬂ›m›n etkisini belirlemek amac›yla yürütülen deneysel
bir çal›ﬂmada, ö¤rencilerin orbital kavram›, bileﬂik formülünün ve kinyasal ba¤›n tahmini, kovalent ba¤, iyonik ba¤, metalik ba¤, ba¤ polaritesi ve molekül ﬂekli ve ba¤ aç›s› konular›nda yan›lg›lara sahip olduklar› belirlenmiﬂtir.
Literatürde ba¤larla ilgili yap›lan ve sonuçlar› rapor edilen çal›ﬂmalar›n büyük
bir ço¤unlu¤u geleneksel ö¤retim yöntemleri ile ö¤retilen ö¤renciler üzerinde yürütülmüﬂ ve ö¤rencilerin birçok yan›lg› taﬂ›d›klar› belirlenmiﬂtir. Bu durum, geleneksel
yöntemlerle ö¤retilen ö¤rencilerin istenen düzeyde baﬂar›l› olamad›klar›n›, geleneksel yöntemin istenen düzeyde ö¤renmeler gerçekleﬂtiremedi¤ini ve ö¤rencilerin sahip
olduklar› yan›lg›lar› gidermede yetersiz kald›¤›n› göstermiﬂ ve ö¤rencilerin daha ziyade pasif gözlemci rolünde olduklar› geleneksel ö¤retim yöntemlerinin yerine ö¤rencilerin aktif kat›l›m›n› sa¤layan yöntemlere olan ihtiyac› do¤urmuﬂtur (Hewson
ve Hewson, 1984). Ayr›ca, araﬂt›rmalar da ö¤rencilerin yan›lg›lar›n›n belirlenmesinden ziyade, giderilme yollar›n›n geliﬂtirilmesi yönüne kaymaya baﬂlam›ﬂt›r. Bu düﬂünceden hareketle geliﬂtirilen alternatif yöntemlerden birisi de bilgisayar destekli
ö¤retimdir. Bilgisayar›n bir ö¤retim arac› olarak kimya ö¤retiminde kullan›lmaya
baﬂlanmas›, bilgisayarl› ö¤retimin etkilili¤i konusunda araﬂt›rmalar› da beraberinde
getirmiﬂtir (Windschitl ve Andre, 1998; Zacharia, 2003; Özmen ve Kolomuç, 2004;
Morgil ve di¤., 2005). Bu çal›ﬂmalar›n büyük bir ço¤unlu¤u bilgisayarl› ö¤retimin
hem ö¤rencilerin tutumunu, hem de baﬂar›s›n› artt›rd›¤›n› ortaya koymuﬂtur. Elde
edilen bu olumlu sonuçlar kavram ö¤retiminde kullan›labilecek bilgisayar yaz›l›mlar›n›n geliﬂtirilmesine olan ilginin artmas›na sebep olmuﬂ, bu çerçevede farkl› seviyelerdeki kimya kavramlar›n›n ö¤retimine yönelik olarak birçok özel ders yaz›l›m› geliﬂtirilmiﬂ ve piyasaya sunulmuﬂtur. Bu çal›ﬂmada da, bilgisayarl› ö¤retimin literatürde belirtilen bu olumlu etkileri dikkate al›narak, üzerinde birçok araﬂt›rma yap›lm›ﬂ
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olan kimyasal ba¤lar ünitesinin ö¤retimine yönelik olarak geliﬂtirilen bir yaz›l›m›n,
üniversite ö¤rencilerinin ö¤renmeleri ve yan›lg›lar›n›n giderilmesi üzerindeki etkisinin araﬂt›r›lmas› amaçlanm›ﬂt›r.
Araﬂt›rma Metodolojisi
Yöntem, Örneklem ve Araﬂt›rma Tasar›m›
Bu çal›ﬂma yar› deneysel yöntem kullan›larak yürütülmüﬂtür. Yar› deneysel
yöntem, ö¤rencilerin deney ve kontrol gruplar›na rastgele da¤›t›lmas›n›n mümkün
olmad›¤› ve var olan s›n›flar›n rastgele da¤›l›mla deney ve kontrol grubu olarak seçildi¤i durumlarda kullan›l›r. Özellikle s›n›flar›n daha önceden oluﬂturuldu¤u okullarda çal›ﬂmaya kat›lacak ö¤rencileri kendi s›n›flar› haricinde rastgele s›n›flara ay›rmak
ço¤u zaman mümkün olmad›¤›ndan, yar› deneysel yöntem bu tür çal›ﬂmalarda s›kl›kla kullan›lmaktad›r. Yöntemin kullan›m›nda uygulama öncesinde deney ve kontrol
gruplar›na ön-test, uygulama sonras›nda ise son-test uygulan›r.
Çal›ﬂman›n örneklemini Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü ikinci s›n›f ö¤rencileri oluﬂturmaktad›r. Çal›ﬂmada normal ve ikinci ö¤retimde ö¤renim gören ö¤rencilerden rastgele yolla ikinci ö¤renim ö¤rencileri
deney grubu, normal ö¤renim ö¤rencileri ise kontrol grubu olarak seçilmiﬂ olup, deney grubu 37, kontrol grubu ise 40 ö¤renci içermektedir.
Uygulama aﬂamas›nda, deney grubu geliﬂtirilen materyalle, kontrol grubu ise
geleneksel yöntemlerle ö¤retilmiﬂtir. Uygulama öncesinde her iki gruba ön-test, uygulama sonras›nda ise son-test uygulanm›ﬂt›r. Ayr›ca uygulamalar süresince araﬂt›rmac› taraf›ndan informal gözlemler yap›lm›ﬂt›r. Bu gözlemler kaydedilmemiﬂ, sadece
verilerin tart›ﬂ›lmas› aﬂamas›nda kullan›lm›ﬂt›r.
Veri Toplama Araçlar› ve Verilerin Analizi
Çal›ﬂmada veri toplamak amac›yla kimyasal ba¤larla ilgili ö¤retim program›nda yer alan ö¤renci kazan›mlar›n›n dikkate al›nmas› sonucu haz›rlanan 34 çoktan seçmeli soru içeren test, pilot uygulamalar sonras›nda yap›lan madde analizi ile 25 soruya indirilmiﬂ ve son haline getirilmiﬂtir. Testte yer alan sorular›n bir k›sm› ilgili literatürden al›nm›ﬂ, bir k›sm› da literatürde yer alan yan›lg›lar çeldirici olarak kullan›larak geliﬂtirilmiﬂtir. Testin güvenirli¤i testi iki eﬂde¤er yar›ya bölme yöntemi ile Pearson momentler çarp›m› korelasyon katsay›s› formülü kullan›larak hesaplanm›ﬂ ve yar› testin güvenirlik katsay›s› 0,89 olarak bulunmuﬂtur. Bu de¤er Sperman Brown formülü ile düzeltilerek tüm testin güvenirlik katsay›s› 0,94 olarak tespit edilmiﬂtir. Testin geçerlili¤i ise alt› ö¤retim eleman› taraf›ndan incelenerek sa¤lanm›ﬂt›r.
Araﬂt›rmada elde edilen veriler, testin ön-test ve son-test uygulamalar› ile elde edilmiﬂtir. Uygulanan testler her soru 4 puan olacak ﬂekilde 100 üzerinden de¤erlendirilmiﬂ, ön-test ve son-test puanlar› SPSS program›nda ba¤›ms›z t-testi ile karﬂ›laﬂt›r›lm›ﬂt›r. Ayr›ca ön-testte belirlenen yan›lg›lar›n her iki grupta ne ölçüde giderildi¤i de belirlenmiﬂtir.
Araﬂt›rmac› taraf›ndan uygulama sürecinde yap›lan informal gözlemlerin verileri kaydedilmemiﬂ, sadece bulgular›n tart›ﬂ›lmas› aﬂamas›nda kullan›lm›ﬂt›r.
Yaz›l›m›n Geliﬂtirilmesi ve Uygulanmas›
Bu çal›ﬂma kapsam›nda geliﬂtirilen yaz›l›m, KTÜ Araﬂt›rma Fonu taraf›ndan
da desteklenen bir projenin pilot uygulamas› niteli¤inde olup, bu uygulamadan elde
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edilen veriler do¤rultusunda yaz›l›mda gerekli ilaveler ve düzeltmelerin yap›lmas›
planlanm›ﬂt›r. Deney grubu ö¤rencilerinin ö¤retiminde kullan›lacak olan bilgisayar
yaz›l›m› kimyasal ba¤lanma konusunun içeri¤i dikkate al›narak, ba¤ türleri, molekül
yap›lar›, molekül içi ve moleküller aras› kuvvetler, kristal örgüler gibi konular› içerecek ﬂekilde Flash 5 program› kullan›larak haz›rlanm›ﬂt›r. Geliﬂtirilen yaz›l›m resim,
grafik, animasyon ve ses unsurlar›n› içermektedir. Yaz›l›m›n geliﬂtirilmesi aﬂamas›nda konuyla ilgili teorik bilgiler araﬂt›rmac›n›n da dahil oldu¤u bir grup ö¤retim eleman› taraf›ndan verilmiﬂ, yaz›l›m›n haz›rlanmas›nda ise bilgisayar uzmanlar›ndan
teknik destek al›nm›ﬂt›r. Ayr›ca, yaz›l›mda ön testlerde tespit edilen ve literatürde belirtilen yan›lg›lar› giderecek nitelikte aç›klamalar›n yer almas›na özen gösterilmiﬂ ve
do¤ru bilgiler de¤iﬂik örnekler verilerek aktar›lmaya çal›ﬂ›lm›ﬂt›r.
Çal›ﬂman›n uygulama sürecinde, deney grubu ö¤rencileri bilgisayar destekli
olarak, kontrol grubu ö¤rencileri ise geleneksel yöntemlerle ö¤retilmiﬂtir. Uygulamalar Anorganik Kimya dersi içerisinde kimyasal ba¤lanma konusu anlat›l›rken dersi
veren ö¤retim eleman› taraf›ndan araﬂt›rmac›n›n da haz›r bulundu¤u bir ortamda yap›lm›ﬂt›r. Uygulaman›n nas›l yap›lmas› gerekti¤i ve yaz›l›m›n kullan›m› konusunda
ö¤retim eleman› uygulama öncesinde bilgilendirilmiﬂtir. Uygulamalar bilgisayar s›n›f›nda, ö¤renciler, her iki ö¤renciye bir bilgisayar düﬂecek ﬂekilde yerleﬂtirilerek ve geleneksel yöntemlerle de desteklenerek yürütülmüﬂtür. Uygulama öncesinde her iki
gruba ön-test, uygulama sonras›nda ise son-test uygulanm›ﬂt›r. Uygulama sürecinde
araﬂt›rmac› yap›lan uygulamalar› ve ö¤rencileri gözlemlemiﬂtir.
Bu çal›ﬂmada yaz›l›m›n taslak halinde geliﬂtirilen ilk formu uygulanm›ﬂt›r. Haz›rlanan bu taslak formun alan uzmanlar›, alan e¤itimi uzmanlar› ve ö¤retmenlere incelettirilmesi ve uygulamada ve son test analizlerinde tespit edilen eksiklerin de dikkate al›narak düzeltilmesi planlanmaktad›r.
Bulgular
Deney ve kontrol gruplar› ö¤rencilerine uygulama öncesinde ön-test olarak,
uygulama sonras›nda ise son-test olarak uygulanan baﬂar› testinin puanlamas› yap›lm›ﬂ ve her ö¤rencinin ön-testten ve son-testten ald›¤› puanlar hesaplanm›ﬂt›r. Ö¤rencilerin uygulama öncesindeki ve sonras›ndaki puanlar› t-testi ile karﬂ›laﬂt›r›lm›ﬂ ve
anlaml› farkl›l›klar›n olup olmad›¤› belirlenmeye çal›ﬂ›lm›ﬂt›r. Karﬂ›laﬂt›rma sonuçlar› tablo 1’de verilmiﬂtir.
Tablo 1. Deney ve kontrol grubu ö¤rencilerinin ön-test ve son-test puanlar›na
iliﬂkin t-testi karﬂ›laﬂt›rma sonuçlar›

Öntest

Sontest

Gruplar

N

Ort

SS

Sd

t

p

Kontrol

40

65.70

11.34

75

1.47

0.146

Deney

37

61.56

13.30

Kontrol

40

66.10

10.25

75

3.34

0,001

Deney

37

73.95

10.35

N: Kiﬂi say›s›, SS: Standart sapma, Sd: Serbestlik derecesi
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Tablo 1’den de görüldü¤ü gibi, ön-testler aç›s›ndan deney ve kontrol grubu
ö¤rencileri aras›nda istatistiksel olarak anlaml› bir fark yoktur (t(75)=1,470, p>0,05)
[α(anlaml›l›k düzeyi)=0,05 ]. Bu durum, deney ve kontrol gruplar› ö¤rencilerinin uygulama öncesinde seviye olarak birbirlerine yak›n olduklar›n›n bir göstergesidir. Sontest puanlar› aras›nda yap›lan karﬂ›laﬂt›rmalar sonucunda ise, deney ve kontrol gruplar› ö¤rencileri aras›nda deney grubu ö¤rencileri lehine istatistiksel olarak anlaml› bir
fark belirlenmiﬂtir (t(75)=3,340, p<0,05) [α (anlaml›l›k düzeyi)=0,05 ]. Deney ve kontrol
gruplar› ö¤rencilerinin ön-test ve son-test ortalamalar›ndaki art›ﬂ da bu sonucu do¤rulamaktad›r (Tablo 1). Bu durum, deney grubu ö¤rencilerinin ö¤retiminde kullan›lan yaz›l›m›n ö¤renci baﬂar›s›n› artt›rma aç›s›ndan bak›ld›¤›nda, geleneksel ö¤retim
yöntemlerine göre daha etkili oldu¤unu göstermektedir.
Çal›ﬂma kapsam›nda uygulama öncesinde ve sonras›nda hem deney hem de
kontrol grubu ö¤rencilerine uygulanan baﬂar› testinin analizi sonucunda, ö¤rencilerin kimyasal ba¤lanma ile ilgili uygulama öncesinde taﬂ›d›klar› yan›lg›lar ve uygulama sonras›nda bunlar›n giderilme düzeyleri de belirlenmeye çal›ﬂ›lm›ﬂt›r. Deney ve
kontrol gruplar› ö¤rencilerinin ön-test ve son-testte taﬂ›d›klar› yan›lg›lar›n oranlar›
tablo 2’de verilmiﬂtir.
Tablo 2. Ön-test ve son-testte gruplardaki yan›lg› oranlar›
KONTROL GRUBU
YANILGILAR

DENEY GRUBU

ÖN TEST S O N T E S T ÖN TEST S O N T E S T
(%)
(%)
(%)
(%)

Ba¤ polarl›¤› ile ilgili yan›lg›lar

71

50

76

21

Molekül polarl›¤› ile ilgili yan›lg›lar

73

44

68

53

Lewis yap›s› ile ilgili yan›lg›lar

56

43

48

40

Molekül ﬂekli ile ilgili yan›lg›lar

68

55

71

18

Moleküller aras› kuvvetlerle ilgili
yan›lg›lar

65

19

66

16

Oktet kural› ile ilgili yan›lg›lar

55

46

60

18

Orbital kavram› ile ilgili yan›lg›lar

44

25

48

22

Bileﬂik formülünün ve kimyasal ba¤›n
tahmini ile ilgili yan›lg›lar

76

61

68

53

Kovalent ba¤ ile ilgili yan›lg›lar

48

34

48

17

‹yonik ba¤ ile ilgili yan›lg›lar

53

35

52

23

Metalik ba¤ ile ilgili yan›lg›lar

76

48

73

30

Tablo 2 incelendi¤inde, deney grubu ö¤rencilerinin uygulama öncesinde sahip
olduklar› yan›lg›lar› giderme bak›m›ndan kontrol grubu ö¤rencilerine oranla daha
baﬂar›l› olduklar›, bir baﬂka ifadeyle bilgisayar destekli konu ö¤retiminin ö¤renci yan›lg›lar›n› gidermede geleneksel yöntemlere göre daha baﬂar›l› oldu¤u, ancak bütün
ö¤rencilerin yan›lg›lar›n› da tamamen gideremedi¤i görülmektedir. Her iki gruba ö¤retim yap›lmas› nedeniyle, hem deney hem de kontrol grubu ö¤rencilerinde yan›lg›lar›n belli oranlarda giderilmesi beklenen bir sonuçtur.
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Tart›ﬂma
Deney ve kontrol gruplar›nda bulunan ö¤rencilerin ön-test ve son-test puanlar› karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda, ö¤retim yap›lmadan önce her iki grup aras›nda anlaml› bir
fark›n olmad›¤› belirlenmiﬂtir. Bu durum her iki grubun gerek ön-test ortalamalar›ndan (deney grubu: 61,56; kontrol grubu: 65,70), gerekse t-testi karﬂ›laﬂt›rma sonuçlar›ndan da görülmektedir (t(75)=1,47, p>0,05) [α (anlaml›l›k düzeyi)=0,05] (Tablo 1).
Uygulama sonras›ndaki son-test puanlar› aras›nda yap›lan karﬂ›laﬂt›rmalara bak›ld›¤›nda ise, deney grubu lehine bir sonucun oluﬂtu¤u görülmektedir. Son-test puanlar›n›n t-testi ile karﬂ›laﬂt›r›lmas› sonucu elde edilen veriler de deney grubu lehine anlaml› bir fark›n ortaya ç›kt›¤›n› göstermektedir (t(75)=3,34, p<0,05)[α (anlaml›l›k düzeyi) = 0,05] (Tablo 1). Deney grubundaki ö¤rencilerde bilgisayar destekli ö¤retimin,
kontrol grubundaki ö¤rencilerde ise geleneksel yöntemle ö¤retimin yap›ld›¤› düﬂünüldü¤ünde, elde edilen sonuçlar bilgisayar destekli ö¤retimin geleneksel yönteme
göre ö¤renci baﬂar›s›nda daha etkili oldu¤unu göstermektedir.
Bu çal›ﬂmada, ön-testte belirlenen ve literatürde var olan yan›lg›lar›n düzeltilmesi de amaçlanm›ﬂt›r. Deney grubunun ö¤retiminde kullan›lacak materyalin geliﬂtirilmesi aﬂamas›nda ö¤rencilerde belirlenen bu yan›lg›lar› giderebilmeye yönelik bilgiler ve uyar›lar da materyale yerleﬂtirilmiﬂ ve uygulamalar s›ras›nda kullan›lm›ﬂt›r.
Kontrol grubunda ise böyle bir iﬂlem yap›lmam›ﬂt›r. Tablo 2’den de görüldü¤ü gibi
hem, deney hem de kontrol grubu ö¤rencilerinin uygulamalar sonras›nda yan›lg›lar›nda azalmalar meydana gelmiﬂtir. Bir ö¤retim sürecinden geçen ö¤rencilerin yan›lg›lar›n›n azalmas› beklenen bir sonuçtur. Ancak, tablo 2’deki veriler incelendi¤inde,
deney grubundaki ö¤rencilerin yan›lg›lar›n› giderme bak›m›ndan kontrol grubu ö¤rencilerine oranla daha baﬂar›l› olduklar› görülmektedir.
Ö¤rencilerde tespit edilen yan›lg›lar›n baﬂ›nda ba¤ polarl›¤› ile ilgili yan›lg›lar
gelmektedir. Hem deney, hem de kontrol grubundaki ö¤rencilerin büyük bir ço¤unlu¤unun (deney grubu için %76, kontrol grubu için %71) ba¤ polaritesini iyonik yükün belirleyece¤ini ve tüm kovalent ba¤larda eﬂit elektron paylaﬂ›m› olaca¤›n› düﬂündükleri testlerde verdikleri cevaplardan tespit edilmiﬂtir. Ayr›ca, ö¤rencilerin büyük
ço¤unlu¤unun bir ba¤›n polarl›¤›n›n ba¤› oluﬂturan her bir atomun valans elektronlar›n›n say›s›na ba¤l› oldu¤unu düﬂündükleri, ba¤ oluﬂumuna kat›lmayan ve her bir
atom üzerinde bulunan elektron çiftlerinin ba¤›n polaritesini belirledi¤ini düﬂündükleri sorulara verdikleri cevaplardan ortaya ç›kar›lm›ﬂt›r. Literatürde de rastlanan bu
tür yan›lg›lar›n (Peterson ve Treagust, 1989; Peterson, Treagust ve Garnett, 1989; Canpolat, P›narbaﬂ› ve Sözbilir, 2003), uygulamalar sonras›nda deney grubu ö¤rencilerinde büyük oranda giderildi¤i, kontrol grubu ö¤rencilerinin yar›s›n›n uygulama sonras›nda da bu yan›lg›y› hâlâ taﬂ›d›¤› belirlenmiﬂtir.
Hem deney, hem de kontrol grubunda ön testte en yüksek oranlarda rastlanan
yan›lg›lardan birisi de metalik ba¤ ile ilgilidir. Ö¤rencilerin büyük ço¤unlu¤u, metalik ba¤›n metal atomlar› aras›ndaki elektron ortaklaﬂmas› ile oluﬂtu¤unu, bir k›sm› ise
metal atomlar›n›n aras›ndaki van der Waals çekim kuvvetiyle oluﬂtu¤unu ifade etmiﬂlerdir. Baz› ö¤renciler ise, MgCI2 ve O2 moleküllerinde molekül içi ba¤lar›n metalik ba¤ veya van der Waals ba¤› oldu¤unu ifade etmiﬂlerdir. Literatürde de de¤iﬂik seviyedeki ö¤rencilerin benzer yan›lg›lar taﬂ›d›klar› ifade edilmektedir (Atasoy, Kaday›fç› ve Akkuﬂ, 2003). Uygulamalar sonras›nda deney grubundaki yan›lg›lar %30’a
düﬂerken, kontrol grubunda ö¤rencilerin yar›ya yak›n›n›n yan›lg›lar›n› devam ettirdi-

Millî E¤itim u Say› 175 u Yaz/2007

u
191

Üniversite Ö¤rencilerinin Kimyasal Ba¤lanma Konusunu Anlama ve Yan›lg›lar›n› ... u

¤i görülmüﬂtür. Bu durumun, materyalde metalik ba¤a yönelik olarak rastlanan yan›lg›lar›n belirtilmesi ve bunlar›n do¤rular› ile düzeltilmeye çal›ﬂ›lmas›n›n bir sonucu
oldu¤u düﬂünülebilir.
Çal›ﬂmada belirlenen ve ö¤rencilerin en fazla yan›lg› taﬂ›d›klar› konulardan birisi de molekül ﬂekilleridir. Baz› ö¤renciler molekül ﬂeklini ba¤ yapan atomlar aras›ndaki itmenin belirleyece¤ini düﬂünürken, baz›lar› da, ba¤a kat›lmayan elektron çiftlerini dikkate almadan, molekül ﬂeklinin sadece ba¤ yapan elektron çiftleri aras›ndaki
itmeden kaynakland›¤› ﬂeklinde bir düﬂünceye sahiptirler. Ayr›ca, ö¤rencilerin baz›lar› molekül ﬂeklini molekülü oluﬂturan atomlar›n elektronegativiteleri aras›ndaki
fark›n belirleyece¤ini, atomlar aras›ndaki ba¤lar›n polaritesinin molekülün ﬂeklini belirleyece¤ini, SCI2 tipindeki moleküllerde molekül ﬂeklini ba¤ yapmayan elektronlar›n, COCI2 tipindeki moleküllerde ise çift ba¤›n belirleyece¤ini düﬂünmektedirler. Bu
çal›ﬂman›n örnekleminde rastlanan yan›lg›lara benzer veya ayn› türdeki yan›lg›lara
literatürde de rastlanmaktad›r (Peterson, Treagust ve Garnett, 1989). Deney grubunun
ö¤retiminde kullan›lan materyalin geliﬂtirilmesinde tespit edilen bu yan›lg›lar› gidermeye yönelik pek çok uyar› ve bilgi verildi¤i için, deney grubu ö¤rencilerinde uygulama öncesinde %71 oran›nda molekül ﬂekli ile ilgili yan›lg›lar mevcutken, uygulama
sonras›nda bu oran %18’e düﬂmüﬂtür. Kontrol grubunda ise uygulama öncesinde %68
oran›nda taﬂ›nan yan›lg›lar uygulama sonras›nda %55’e düﬂmüﬂtür.
Ö¤rencilerde rastlanan di¤er bir yan›lg› ise, molekül polarl›¤› ile ilgilidir. Ö¤rencilerin büyük bir ço¤unlu¤u, molekülün polarl›k ya da apolarl›¤›n› o molekülü
oluﬂturan atomlar›n elektronegativitelerinin belirledi¤ini, molekülde ba¤ oluﬂumuna
kat›lmayan elektronlar›n molekülü polar yapt›¤›n›, apolar moleküllerin, sadece molekülü oluﬂturan atomlar›n birbirine yak›n elektronegativiteye sahip oldu¤unda, oluﬂabilece¤ini düﬂünmektedirler. Ayr›ca CO2 molekülüne özgü olarak, ö¤renciler farkl›
tür atomlardan meydana geldi¤ini ve çift ba¤ içerdi¤ini gerekçe göstererek molekülün polar oldu¤unu ifade etmiﬂlerdir. Gerek ulusal, gerekse uluslararas› literatürde
benzer sorular kullan›larak yap›lan çal›ﬂmalarda da ö¤rencilerin molekül polarl›¤› ile
ilgili bu çal›ﬂmada belirlenene benzer yan›lg›lara sahip olduklar› belirlenmiﬂtir (Peterson ve Treagust, 1989; Ünal, Özmen, Demircio¤lu ve Ayas, 2002). Uygulama sonras›nda kontrol grubundaki yan›lg›lar son testte de %44 oran›nda devam ederken, deney
grubunda bu oran %53’dür. Bu durum, her ne kadar yaz›l›mda bu tür yan›lg›lar› giderebilecek bilgi ve etkinliklere yer verilse de, haz›rlanan materyalin molekül polarl›¤› ile ilgili yan›lg›lar› gidermede etkili olamad›¤›n› göstermektedir.
Bileﬂik formüllerinin ve meydana gelecek kimyasal ba¤›n tahmini ile ilgili, ö¤renciler %68’e varan oranlarda yan›lg›lar taﬂ›maktad›rlar. Ö¤renciler genellikle bileﬂik
formülünün ve kimyasal ba¤›n tahmini ile ilgili olarak oktet/dublet kural›na aﬂ›r›
ba¤l› kalarak, dolu kabuklar›n birçok kovalent ba¤›n oluﬂmas›n›n bir sonucu olmas›
yerine, kovalent ba¤›n dolu kabuklar›n meydana gelmesi için oluﬂturuldu¤u fikrine
dayal› olarak sorular› yanl›ﬂ cevaplam›ﬂlard›r. Örne¤in, ö¤renciler lityum ve hidrojen
elementleri aras›nda meydana gelecek ba¤›n iyonik özellikte olaca¤›n› belirtmiﬂler,
buna gerekçe olarak da son kabuklar›n› dolu hale getirmek için elektron al›ﬂveriﬂinde
bulunacaklar›n› göstermiﬂlerdir. Özellikle atomlar aras›nda meydana gelecek ba¤›n
türünü tahmin etme konusunda ö¤rencilerin zorland›klar› ve yan›lg›lar taﬂ›d›klar› ilgili literatürde de belirtilmektedir (Atasoy, Kaday›fç› ve Akkuﬂ, 2003). Bunun muhtemel sebebi ise ö¤rencilerin kimyasal ba¤lar›n türleri, özellikleri ve meydana gelme
ﬂartlar› ile ilgili olarak yeterli bilgiye sahip olmay›ﬂlar›d›r.
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Ö¤rencilerde rastlanan bir di¤er yan›lg› moleküller aras› kuvvetler ile ilgilidir.
Bu konuda ö¤rencilerin sahip olduklar› yan›lg›lardan baz›lar›; moleküller aras› etkileﬂimler ile molekül içi ba¤lar aras›nda bir fark olmad›¤›, güçlü moleküller aras› kuvvetlerin sadece kovalent örgülü kat›larda bulundu¤u, H2O ve H2S molekülleri karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda molekül içi kuvvetlerdeki farkl›l›¤›n O-H ve S-H ba¤lar›n›n kuvvetindeki farkl›l›ktan ileri geldi¤i, moleküller aras› kuvvetlerin büyüklü¤ünün o molekülü oluﬂturan atomlar aras›ndaki ba¤lar›n kuvvetine ba¤l› oldu¤u ﬂeklindedir. Benzer
yan›lg›lar ilgili literatürde de belirtilmektedir (Peterson ve Treagust, 1989; Canpolat,
P›narbaﬂ› ve Sözbilir, 2003; Atasoy, Kaday›fç› ve Akkuﬂ, 2003). Tablo 2’den de görüldü¤ü gibi, gerek kontrol grubu ö¤rencilerinde, gerekse deney grubu ö¤rencilerinde
uygulamalar sonras›nda bu yan›lg› %20’nin alt›na düﬂmüﬂtür.
‹yonik ve kovalent ba¤ ile ilgili yan›lg›lara hem deney hem de kontrol grubu
ö¤rencilerinin yar›s›nda rastlanmaktad›r. Yan›lg›lar›n ço¤unda ö¤renciler iyonik ve
kovalent ba¤› birbiri ile kar›ﬂt›rmakta, iyonik ba¤›n yaln›zca bir atomdan di¤erine
elektron transferi sonucunda olabilece¤ini, örgüdeki bir iyonun çevresindeki tüm z›t
yüklü iyonlarla de¤il sadece elektron al›ﬂveriﬂinde bulundu¤u iyon ile ba¤ yapaca¤›n› düﬂünmektedirler. Kovalent ba¤da ise tüm ba¤lanmalarda ba¤ elektronlar›n›n ba¤
yapan atomlara eﬂit mesafede bulunduklar›n› düﬂünmektedirler. Ö¤rencilerin büyük
ço¤unlu¤u sodyum klorür molekülünde her bir sodyum ya da klor iyonunun yaln›zca bir tek klor ya da sodyum iyonuyla bir iyonik ba¤ yapabilece¤i düﬂüncesindedirler. Buna sebep olarak da sodyum atomunun yaln›zca en d›ﬂ kabu¤undaki bir elektronu verebilece¤i ya da klor atomunun en d›ﬂ kabu¤una yaln›zca bir elektron kabul
edebilece¤ini göstermektedirler. ‹yonik ve kovalent ba¤larla ilgili ö¤rencilerde tespit
edilen yan›lg›lara benzer yan›lg›lar literatürde de mevcuttur (Taber, 1997; Atasoy, Kaday›fç› ve Akkuﬂ, 2003).
Ö¤rencilerde yan›lg›lara rastlanan di¤er iki kavram ise Lewis nokta yap›s› ve
orbital kavramlar›d›r. Ö¤rencilerin Lewis yap›lar›n› çizerken merkez atomunun seçilmesinde paylaﬂ›lmam›ﬂ elektronlar›n yap›daki hangi atoma ait oldu¤u konusunda
zorland›klar› tespit edilmiﬂtir. Ayr›ca ö¤renciler Lewis yap›lar›n›n, orbitallerin kullan›m›yla ilgili olmad›¤›ndan, moleküllerin elektronik yap›s›n›n tahmininde kullan›lamayaca¤›n› düﬂünmektedirler. Orbital kavram› ile ilgili olarak da ö¤renciler orbitallerin elektronlar›n çekirdek etraf›nda döndükleri oval yörüngeler olduklar›n› düﬂünmektedirler. Lewis nokta yap›s› ve orbital kavramlar› ile ilgili benzer yan›lg›lara literatürde de rastlanm›ﬂt›r (Atasoy, Kaday›fç› ve Akkuﬂ, 2003; Morgil, Erdem ve Y›lmaz,
2003). Hem deney, hem de kontrol gruplar› ö¤rencilerinin uygulama sonras›nda Lewis yap›lar› ile ilgili yan›lg›lar›n› yeterince düzeltemedikleri görülmektedir (Tablo 2).
Orbital kavram› ile ilgili olarak ise her iki grupta da birbirine yak›n oranlarda yan›lg›lar giderilmiﬂtir.
Hem uluslararas›, hem de ulusal literatürde son y›llarda yap›lan çal›ﬂmalar
bilgisayar destekli ö¤retimin geleneksel olarak ifade edilen ö¤retim yöntemlerine
oranla daha etkili oldu¤unu ortaya koymaktad›r (Geban, Aﬂkar ve Özkan, 1992;
Windschitl ve Andre, 1998; Özmen ve Kolomuç, 2004). Bu çal›ﬂmada elde edilen veriler de, bilgisayar destekli olarak ö¤retim gören ö¤rencilerin anlama ve yan›lg›lar›n›
giderme bak›m›ndan daha baﬂar›l› olduklar›n› göstermektedir. Uygulamalar s›ras›nda araﬂt›rmac› taraf›ndan deney grubu ö¤rencileri üzerinde yap›lan informal gözlemler, ö¤rencilerin bu tür bir uygulamaya istekli olarak kat›ld›klar›n› göstermiﬂtir. Bu
durum, bilgisayarl› ö¤retimin ö¤rencilerin geleneksel yöntemle yap›lan ö¤retimlerde
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pek karﬂ›laﬂmad›klar› bir yöntem olmas›ndan kaynaklan›yor olabilir. Yaz›l›m üzerinde diledikleri gibi hareket etme esnekli¤ine sahip olan ö¤renciler, uygulamalar s›ras›nda bu durumdan sürekli yararlanm›ﬂlar, özellikle simülasyonlar› birkaç kere izleyerek üzerinde düﬂünme ve tart›ﬂma f›rsat› bulmuﬂlard›r. Dersin belli bölümlerinde
yap›lan grup çal›ﬂmalar› da ö¤rencilerin birbirlerinin fikirlerini tart›ﬂmalar›na olanak
sa¤lam›ﬂt›r.
Bilgisayar destekli ö¤retimin ö¤rencilerin tutumlar›n› ne derece etkiledi¤ine
yönelik olarak yap›lan çal›ﬂmalar, bilgisayarl› ö¤retimden geçen ö¤rencilerin derslere
ilgisinin artt›¤›n› ve daha kat›l›mc› davrand›klar›n› göstermektedir (Hounshell ve
Hill, 1989; Geban, Aﬂkar ve Özkan, 1992). Bu çal›ﬂmada ö¤rencilerin tutumlar›n› belirlemeye yönelik olarak herhangi bir ölçek kullan›lmamakla birlikte, s›n›f ortam›ndaki gözlemler ve informal görüﬂmeler ö¤rencilerin bu tür uygulamalardan zevk ald›klar›n› ve derslere karﬂ› ilgilerinin artt›¤›n› göstermektedir. Di¤er konular›n ö¤retiminde de benzer uygulamalar›n yap›lmas› konusundaki istekleri bunu göstermektedir.
Sonuçlar ve Öneriler
Bu çal›ﬂmadan elde edilen veriler incelendi¤inde, bilgisayar destekli olarak
yürütülen uygulamalar›n geleneksel ö¤retim uygulamalar›na göre ö¤renci baﬂar›s›
üzerinde daha etkili oldu¤u görülmektedir. Ayr›ca, ö¤rencilerin sahip olduklar› yan›lg›lar› giderebilme aç›s›ndan bak›ld›¤›nda, yaz›l›m›n daha etkili oldu¤u görülmektedir. Bu durum, ö¤retim sürecinde alternatif yöntemlerin geliﬂtirilmesi ve kullan›lmas› gerekti¤ini göstermektedir. Bilgisayar destekli yaz›l›mlar›n, e¤itim-ö¤retim sürecindeki olumlu etkileri nedeniyle, kimyan›n di¤er konular›na yönelik de yaz›l›mlar›n geliﬂtirilmesi ve etkilili¤inin belirlenmesi faydal› olacakt›r. Bu ba¤lamda, kimya derslerinde geleneksel ö¤retimden çok farkl› yaklaﬂ›mlar›n kullan›labilece¤i ve bu farkl›
yaklaﬂ›mlar›n ö¤retmen adaylar›na lisans düzeyinde kazand›r›lmas› gerekti¤i dikkate al›nmal›d›r. Ayr›ca, lisans programlar›nda ça¤daﬂ yöntemlerle tan›ﬂmam›ﬂ ve bu
konuda bilgisi olmayan ö¤retmenler için hizmet içi e¤itim kurslar› ve seminerler düzenlenmeli ve bu çal›ﬂmalara ö¤retmenlerin kat›lmalar› teﬂvik edilmelidir. Literatürde ö¤rencilerin de¤iﬂik kavramlarla ilgili taﬂ›d›klar› yan›lg›lara yönelik say›s›z çal›ﬂma vard›r. Haz›rlanacak materyallerde bu yan›lg›lar› gidermeye yönelik aç›klamalara, bilgilere ve örneklere yer verilmesi faydal› olacakt›r.
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Abstract
In this study, the effect of computer-assisted instruction on students’ understanding and remediation of misconceptions in chemical bonding was investigated. Quasi-experimental design was used in the study and 37 students in experimental group, 40 students in control group were involved. The sample of
the study consists of second year students at the Department of Chemistry at
KTU. A test consisted of 25 multiple-choice questions was used in the study.
Sperman-Brown reliability of the test is 0.94. The test was applied to two groups
as pre-test and post-test. The scores of two groups in post-test were compared
with t-test and a significant difference was found between groups in favor of experimental group as a results. In addition, results show that the experimental
group students were more successful than the control group students in remediation of the misconceptions.
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‹LKÖ⁄RET‹M 5. SINIF SOSYAL B‹LG‹LER DERS‹ YEN‹
Ö⁄RET‹M PROGRAMININ DE⁄ERLEND‹R‹LMES‹
Ali ARSLAN*
Özcan DEM‹REL*

Özet
Bu çal›ﬂman›n amac›, ilkö¤retim 5. s›n›f Sosyal Bilgiler ö¤retim program›n› de¤erlendirmektir. Çal›ﬂmada Tyler’›n Hedefe Dayal› De¤erlendirme Modeli ve Stufflebeam’›n Ba¤lam Girdi Süreç Ç›kt› modeli kullan›lm›ﬂ, ba¤lam boyutu çal›ﬂma d›ﬂ›nda b›rak›lm›ﬂt›r. Çal›ﬂma 103 ö¤renci, 3 ö¤retmen ve 4 veli
üzerinde yürütülmüﬂtür. Veri toplama arac› olarak baﬂar› testi, gözlem ve görüﬂme kullan›lm›ﬂt›r. Çal›ﬂman›n sonunda 5 kazan›mdan 2’sine ulaﬂ›labildi¤i, program›n tam olarak uygulanamad›¤›, ö¤retmenlerin program hakk›nda yeterince
bilgilendirilmedikleri ortaya ç›km›ﬂt›r.
Anahtar Sözcükler: Sosyal Bilgiler dersi, program de¤erlendirme, program de¤erlendirme modelleri

Giriﬂ
Toplumlar›n ve bireylerin ihtiyaçlar›n›n karﬂ›lanmas› e¤itim programlar› vas›tas›yla olmaktad›r. E¤itim program›, ö¤renene okulda ve okul d›ﬂ›nda planlanm›ﬂ etkinlikler yoluyla sa¤lanan ö¤renme yaﬂant›lar› düzene¤i olarak tan›mlanabilir (Demirel, 2004). E¤itim programlar› belli bir zaman diliminde kullan›ld›ktan sonra iﬂlerli¤ini kaybedebilir. Toplumun ve bireylerin ihtiyaçlar›n› karﬂ›layamaz duruma gelir. E¤itim programlar›n›n güncelli¤ini korumas›n›n yolu da e¤itim program›n›n de¤erlendirilmesi yoluyla gerçekleﬂebilir. Program›n etkilili¤i hakk›nda bilgi topland›ktan sonra program›n devaml›l›¤›na, yap›lacak de¤iﬂiklik ve düzeltmelere ya da program›n
sonland›r›lmas›na karar verilir.
De¤erlendirme, yap›l›ﬂ amac›na göre üç k›s›mda ele al›nabilir (Ertürk, 1986):
Tan›maya dönük de¤erlendirme, dersin baﬂ›nda ö¤rencilerin ön koﬂul niteli¤indeki biliﬂsel, duyuﬂsal ve deviniﬂsel özelliklerini tan›mak amac›yla yap›l›r.
Biçimlendirmeye dönük de¤erlendirme, süreç içerisinde ö¤rencilerin ö¤renme
güçlüklerini ortaya koymak ve gerekli düzeltmeleri yapmak için yap›lan de¤erlendirmedir.
Durum muhasebesine dönük de¤erlendirme, program›n ö¤rencilere istenilen
özellikleri kazand›r›p kazand›rmad›¤› hakk›nda karar vermek amac›yla yap›lan de¤erlendirmedir.
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Program de¤erlendirmek amac›yla birçok model geliﬂtirilmiﬂtir. Bunlardan
yaln›zca iki tanesi bu çal›ﬂmada temel al›nm›ﬂt›r. Bunlar;
Hedefe Dayal› De¤erlendirme Modeli: Tyler taraf›ndan 1933–1941 y›llar› aras›nda geliﬂtirilen model halen geçerlili¤ini korumaktad›r. Tyler’›n de¤erlendirme modeli program geliﬂtirme modeline dayal›d›r. Tyler’a göre hedefler, ö¤renme yaﬂant›lar› ve de¤erlendirme birbiri ile etkileﬂim halindedir ve de¤erlendirmede hem hedeflerin, hem de ö¤renme yaﬂant›lar›n›n etkilili¤ine bak›l›r.
Bu modelin merkezinde e¤itim hedefleri vard›r, önce hangi hedeflere ulaﬂ›ld›¤›na bak›l›r, sonra ulaﬂ›lamayan hedeflere neden ulaﬂ›lamad›¤›n› belirlemek için hedefler ve ö¤renme yaﬂant›lar› gözden geçirilir. Hedefe dayal› de¤erlendirme ﬂu aﬂamalarda gerçekleﬂir:
1. Program›n hedeflerini belirleme
2. Hedefleri kazand›r›lmak istenen özelli¤e göre s›n›flama
3. Hedefler davran›ﬂ cinsinden ifade etme
4. Hedeflere ulaﬂ›l›p ulaﬂ›lmad›¤›n› gösterecek durumlar› saptama
5. Ölçme teknikleri geliﬂtirme ya da seçme
6. Ö¤rencilerin davran›ﬂ yeterlilikleri ile ilgili verileri toplama
7. Elde edilen verilerle belirlenen hedefleri karﬂ›laﬂt›rma.
Tyler’›n de¤erlendirme modelinde ö¤renci davran›ﬂlar› ö¤retimin baﬂ›nda ve
sonunda ölçülür. Ayr›ca program›n bitiminden sonra kal›c›l›¤›n kontrol edilmesi de
program de¤erlendirmede önemli görülmektedir (Demirel, 2004).
Stufflebeam’in Ba¤lam, Girdi, Süreç, Ürün Modeli: Bu modelde de¤erlendirme
devam eden bir süreç olarak düﬂünülmektedir. Bu süreç üç basamaktan oluﬂmaktad›r. Bunlar gerekli bilgiyi aç›klama, bilgiyi elde etme, bilgi sa¤lama. Her hangi bir de¤erlendirme çal›ﬂmas› bu üç karar çeﬂidini kapsamal›d›r. Bu karar çeﬂitlerine uygun
dört çeﬂit de¤erlendirmeden söz edilebilir. Bunlar;
1. Ba¤lam›n De¤erlendirilmesi: Ba¤lam de¤erlendirme program›n çevresi ile
ilgilidir. Ba¤lam de¤erlendirmenin amac› ilgili çevreyi tan›mlamak, bu
çevreyle ilgili istenen ve gerçek durumun neler oldu¤unu ortaya koymakt›r. Ayr›ca bu aﬂamada karﬂ›lanmam›ﬂ ihtiyaçlar, kaçan f›rsatlar ve bu ihtiyaçlar›n karﬂ›lanmama sebepleri belirlenmeye çal›ﬂ›l›r. Bu aﬂama bir durum analizidir.
2. Girdinin De¤erlendirilmesi: Bu aﬂamada program›n amaçlar›n› karﬂ›lamak
için kaynaklar› nas›l kullanaca¤›na karar verme ve bilgi toplama iﬂlemleri
gerçekleﬂir. Hedeflerin uygun olup olmad›¤›na, hedeflerin okulun amaçlar› ile ne kadar örtüﬂtü¤üne, ö¤retim stratejilerinin ne kadar uygun oldu¤una, hedefleri gerçekleﬂtirmek için baﬂka stratejiler olup olmad›¤›na bu aﬂamada karar verilir.
3. Sürecin De¤erlendirilmesi: Bu aﬂamada planlanan ile gerçek aktiviteler aras›ndaki uygunlu¤a bak›l›r. Üç tür stratejiyi içerir. Bunlardan, birincisi uygulamadaki eksiklikleri tahmin etme ve fark etme, ikincisi, karar için gerekli olan bilgiyi sa¤lama, üçüncüsü uygulanan yöntemleri kay›t etme.
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4. Ürünün De¤erlendirilmesi: Bu aﬂamada program›n ürünü hakk›nda veri
toplanarak beklenen ürünle gerçek ürünün karﬂ›laﬂt›r›lmas› söz konusudur. Ürün de¤erlendirme sonunda program›n devam edip etmeyece¤ine
karar verilir(Ornstein & Hunkins, 1998).
Aykaç ve Baﬂar (2005) ilkö¤retim sosyal bilgiler dersi program›n› karﬂ›laﬂt›rmal› ve ö¤retmen görüﬂlerine göre de¤erlendirmiﬂtir. Bu amaçla 4. ve 5. s›n›f ö¤retmenlerinden toplam 25 ö¤retmenle görüﬂülmüﬂtür. Çal›ﬂman›n sonunda Sosyal Bilgiler ö¤retim program›n›n yap›land›rmac› yaklaﬂ›ma göre haz›rland›¤›, sürecin ö¤rencinin etkin kat›l›m›n› sa¤layacak ﬂekilde tasarland›¤› görülmüﬂtür. Ayr›ca program›n
aceleye getirildi¤i, gerekli ortam ve koﬂullar›n haz›rlanmad›¤›, ö¤retmenlerin sürece
dayal› de¤erlendirme tekniklerinde bilgilendirilmedikleri program›n uygulanmas› s›ras›nda ö¤retmenlerin materyal eksikli¤i ile karﬂ›laﬂt›klar› gözlenmiﬂtir.
Öztürk ve Tuncel (2006) yeni 4. ve 5. s›n›f Sosyal Bilgiler dersi ö¤retim program› ile ilgili ö¤retmen görüﬂlerine baﬂvurmuﬂtur. Çal›ﬂman›n örneklemini 316 s›n›f ö¤retmeni temsil etmektedir. Çal›ﬂman›n sonunda ö¤retmenlerin 2/3’ünden fazlas›n›n
yeni program› “Türkiye Cumhuriyeti’nin ihtiyaç duydu¤u insan tipini yetiﬂtirecek nitelikte” buldu¤u, Türkiye’deki ilkö¤retim okullar›n›n uygulama için gerekli fiziki koﬂullara ve donan›ma sahip olmad›¤›, okullar›n araç- gereç yönünden yetersiz oldu¤u,
program›n de¤erlendirme boyutunu uygulamada zorland›klar› yönünde görüﬂ bildirdikleri gözlenmiﬂtir.
Mala ve Gürbüztürk (2006) ilkö¤retim 5. s›n›f Sosyal Bilgiler dersinde “Ad›m
Ad›m Türkiye” ünitesi etkinliklerini yap›land›rmac› e¤itim anlay›ﬂ› aç›s›ndan de¤erlendirmiﬂlerdir. Çal›ﬂmada ölçme arac› olarak anket kullan›lm›ﬂt›r. Çal›ﬂman›n sonunda ö¤retmenlerin yap›land›rmac› etkinliklere fazla yer veremedikleri gözlenmiﬂtir.
Çal›ﬂman›n Amac› ve Önemi
Ülkemizde yap›lan program de¤erlendirme çal›ﬂmalar› genellikle program
tasla¤›n›n ö¤retmen görüﬂleri çerçevesinde de¤erlendirilmesi ﬂeklinde olmaktad›r. Bu
çal›ﬂman›n amac› ‹lkö¤retim 5. S›n›f Sosyal Bilgiler Dersi Ö¤retim program›n› uygun
de¤erlendirme modellerine göre de¤erlendirmek, karﬂ›laﬂ›lan sorunlar› ortaya koymakt›r.
Bu çal›ﬂma ile toplanacak verilerin program geliﬂtirme çal›ﬂmalar›na ›ﬂ›k tutaca¤›, program ile ilgili karar vericilere, program›n devaml›l›¤›, yap›labilecek de¤iﬂiklikler, k›saca program›n iﬂlerli¤i hakk›nda fikir verece¤i umulmaktad›r.
Problem Cümlesi
‹lkö¤retim 5. S›n›f Sosyal Bilgiler Dersi Ö¤retim Program›n›n etkilili¤i nas›ld›r?
Alt Problemler
Girdiye ‹liﬂkin Alt Problemler
1. Program›n uygulanabilmesi için ö¤retmen ve ö¤renci velileri bilgilendirilmiﬂ midir?
2. Program›n uygulanabilmesi için gerekli olan teknik alt yap› sa¤lanm›ﬂ m›d›r?
3. Ö¤rencilerin konuya iliﬂkin haz›r bulunuﬂluk düzeyleri nas›ld›r?
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Sürece ‹liﬂkin Alt problemler
4. Yap›land›rmac›l›¤a uygun bir ö¤renme gerçekleﬂmekte midir?
Ç›kt›ya iliﬂkin Alt Problemler
5. Kazan›mlar›n ulaﬂ›labilirli¤i nas›ld›r?
6. Baﬂar› s›nav› sonucuna göre ön test puanlar› ile son test puanlar› aras›nda
anlaml› fark oluﬂmakta m›d›r?
Say›lt›lar
1. Kullan›lan veri toplama araçlar›, amaçlar› gerçekleﬂtirmede yeterlidir.
2. Ö¤retmen ve ö¤renci ve veliler görüﬂlerini do¤ru ve içten yans›tm›ﬂlard›r.
S›n›rl›l›klar
Bu çal›ﬂma,
1. ‹lkö¤retim 5. S›n›f Sosyal Bilgiler Dersi program›, Bir Ülke Bir Bayrak ünitesi ile,
2. 2005–2006 ö¤retim y›l› bahar dönemi ile,
3. Veri toplama araçlar› baﬂar› testi, gözlem ve görüﬂme ile,
4. Ankara merkez ilçelerinden bir ilkö¤retim okulunun 5/A, 5/B ve 5/C s›n›flar› ile s›n›rl›d›r.
Tan›mlar
‹lkö¤retim 5. S›n›f Sosyal Bilgiler dersi Ö¤retim Program›:: 2005–2006 ö¤retim
y›l›nda uygulamaya girmiﬂ olup 5. s›n›flarda okutulan Sosyal Bilgiler dersi program›d›r.
Yöntem
Çal›ﬂma Grubu
Çal›ﬂma grubunu MEB’na ba¤l› bir merkez ilçe ilkö¤retim okulunun 5/A, 5/B
ve 5/C s›n›flar› oluﬂturmaktad›r. Çal›ﬂma grubu uygun örnekleme yöntemiyle seçilmiﬂtir. Çal›ﬂmaya üç s›n›ftan toplam 103 ö¤renci, 3 ö¤retmen ve 4 tane veli kat›lm›ﬂt›r. S›n›flar ortalama 35-40 ö¤renciden oluﬂmaktad›r. Ö¤renciler orta sosyo ekonomik
düzeye sahip ailelerden gelmektedir.
Veri Toplama Araçlar›
Baﬂar› Testi: Veri toplama araçlar›ndan baﬂar› testi araﬂt›rmac› taraf›ndan geliﬂtirilmiﬂtir. Baﬂar› testini geliﬂtirmek amac›yla ilk önce ünitenin 5 kazan›m› 12 alt kazan›ma ayr›lm›ﬂt›r. Daha sonra her bir kazan›mla ilgili sorular haz›rlanm›ﬂt›r. Toplam
29 soru yaz›lm›ﬂt›r. Baﬂar› testi, güvenirlik ve geçerli¤i sa¤lamak amac›yla 72 ö¤renciye uygulanm›ﬂt›r. Test maddeleri ay›rt edicili¤i .30’un üzerinde olanlardan seçilmiﬂ,
madde say›s› 12’ye indirilmiﬂtir. Nihai testin KR 20 güvenirlik katsay›s› .77 bulunmuﬂtur.
Gözlem: Dersi gözlemeye baﬂlamadan önce gözlem formu haz›rlanm›ﬂt›r.
Araﬂt›rmac› toplam 12 dersi gözlemiﬂ, gözlemlerini an›nda yaz›l› hale getirmiﬂtir.
Gözlem formu program›n uygulan›p uygulanamad›¤›n› ve ö¤retme ö¤renme sürecinin yap›land›rmac›l›¤a uygunlu¤unu ortaya koyabilmek amac›yla kullan›lm›ﬂt›r.
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Görüﬂme: Baﬂar› testi ve gözlemle elde etti¤i verileri do¤rulamak, program›n
girdileri hakk›nda bilgi toplamak amac›yla ö¤retmen ve velilerle görüﬂülmüﬂtür. Görüﬂme formlar› araﬂt›rmac› taraf›ndan haz›rlanm›ﬂ olup sorular›n uygunlu¤u ve anlaﬂ›labilirli¤ini kontrol etmek amac›yla uzman kan›s›na baﬂvurulmuﬂtur.
Çal›ﬂma Deseni
Bu çal›ﬂmada ön test son test deseni kullan›lm›ﬂt›r. Model olarak Stufflebeam’in Ba¤lam, Girdi, Süreç ve Ç›kt› de¤erlendirmesiyle Tyler’›n Hedefe Dayal› De¤erlendirme Modeli birleﬂtirilerek kullan›lm›ﬂt›r. Çal›ﬂman›n niceliksel verileri baﬂar› testinin ön test ve son test olarak verilmesi ile, niteliksel veriler gözlem ve görüﬂme ile
elde edilmiﬂtir.
Verilerin Toplanmas›
1. Çal›ﬂman›n amac›n› gerçekleﬂtirmek amac›yla bir uygulama okulu seçilmiﬂtir. Bu uygulama okulunun seçilmesinin sebebi ulaﬂ›m›n›n kolay olmas› ve dolay›s›yla uygulama kolayl›¤› sa¤lanmas›d›r.
2. Uygulamaya kat›lacak s›n›flar›n ö¤retmenleri ile görüﬂülmüﬂ, çal›ﬂman›n
amac›ndan bahsedilmiﬂ, dersi daha önce uygulad›klar› ﬂekliyle uygulamalar› gerekti¤i ifade edilmiﬂtir. Ö¤retmenin ve ö¤rencilerin araﬂt›rmac›ya
al›ﬂmas›n› sa¤lamak amac›yla araﬂt›rmac› uygulamadan 1 hafta önceden
s›n›f ortam›nda bulunmaya baﬂlam›ﬂt›r.
3. Çal›ﬂmaya baﬂlamadan önce baﬂar› testinin güvenirlik ve geçerlik çal›ﬂmas› yap›lm›ﬂt›r. Bu esnada gözlem ve görüﬂme formlar› oluﬂturulmuﬂ, süreçte de¤iﬂen durumlara göre gözlem ve görüﬂme formlar› yeniden düzenlenmiﬂtir.
4. Uygulama ünitesi olan “Bir Ülke Bir Bayrak Ünitesi” 17 Nisan’da baﬂlay›p
18 May›sta sona ermiﬂ, toplam 5 hafta sürmüﬂtür. Çal›ﬂman›n baﬂ›nda baﬂar› testi ön test olarak verilmiﬂtir. Süreç esnas›nda toplam 12 ders saati
gözlem yap›lm›ﬂt›r. Her üç s›n›f da dönüﬂümlü olarak gözlenmiﬂtir.
5. Baﬂar› testi, çal›ﬂman›n sonunda tekrar ayn› gruplara verilmiﬂtir. Ünite bittikten sonra ö¤retmen ve ö¤renci velileri ile görüﬂme yap›lm›ﬂt›r. Elde edilen bulgular›n do¤rulu¤u hakk›nda ö¤retmenlerin fikri al›nm›ﬂ, raporun
son hali onlarla paylaﬂ›lm›ﬂt›r.
Verilerin Çözümlenmesi
Baﬂar› testi ile elde edilen verilerden grup içi karﬂ›laﬂt›rmalar “ba¤›ml›
gruplar için t testi” ile yap›lm›ﬂt›r. Çal›ﬂmada anlaml›l›k düzeyi olarak 0.05 de¤eri
kabul edilmiﬂtir. Güçlük indeksi kullan›larak kazan›mlar›n ulaﬂ›labilirli¤i ortaya konulmuﬂtur. Kazan›mlar›n ulaﬂ›labilirli¤i için alt s›n›r 0.75 olarak belirlenmiﬂtir (Baykul, 2000).
Nitel veriler, veri toplama araçlar›ndan gözlem ve görüﬂme ile elde edilmiﬂ,
içerik analizi ile çözümlenmiﬂtir. Alt problemlere uygun ﬂekilde, gözlemlerden ve görüﬂmelerden elde edilen veriler, yeri geldikçe sunulmuﬂtur. Ö¤retmenle yap›lan görüﬂmeden elde edilen veriler V, ö¤retmenle görüﬂmeden elde edilen veriler Ö, gözlemden elde edilen veriler G olarak kodlanarak sunulmuﬂtur.
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Bulgular
Çal›ﬂman›n bu bölümünde alt problemlere iliﬂkin bulgular sunulmaktad›r.
Girdiye ‹liﬂkin Alt Problemler
1. Alt Probleme ‹liﬂkin Bulgular
Çal›ﬂman›n birinci alt problemine iliﬂkin bulgular nitel verilerden elde edilmiﬂtir.
Birinci alt problem “Program›n uygulanabilmesi için ö¤retmen ve ö¤renci velileri bilgilendirilmiﬂ midir?” ﬂeklindedir. Çal›ﬂman›n bu alt probleminin bulgular›
ö¤retmen ve ö¤renci velileri ile yap›lan görüﬂmeden elde edilmiﬂtir. Bu alt probleme
iliﬂkin bulgular aﬂa¤›da sunulmuﬂtur.
Program›n uygulamac›s› olan ö¤retmenler, program hakk›nda yeterli bilgiye
sahip de¤illerdir. Program hakk›nda yeterli bilgi verilmedi¤i, ö¤retmenlerle yap›lan
görüﬂme sonunda ortaya ç›km›ﬂt›r (Aykaç ve Baﬂar, 2005). Bu durumu ö¤retmenler ﬂu
ﬂekilde ifade etmektedir:
Ö2: “Program hakk›nda yeterli olarak bilgilendirilmedik. Gerekli olan alt yap› oluﬂturulmad›.”
Ö3: “Program hakk›nda tam bilgilendirilmedik. Bir seminerle
program hakk›nda ö¤retmenler bilgilendirilse daha iyi olurdu.”
Yeni Sosyal Bilgiler Program› ö¤retmenlerin yan›nda velilere de yeni sorumluluklar yüklemektedir. Program ve sorumluluklar› hakk›nda velilerin de bilgilendirilmesi gerekirken, onlar da program hakk›nda yeterli bilgiye sahip olmad›klar›n›, program›n onlara sorumluluk yüklemedi¤ini ifade etmektedir.
V1: “Hay›r yeterli bilgilendirme yap›lmad›. Bilgim yok. Zaten
her yeni bakan yeni bir program getirdi¤i için h›z›na yetiﬂmek mümkün olmuyor.”
V3: “S›n›f ö¤retmeninin düzenledi¤i s›n›f toplant›s›nda k›sa bir
bilgilendirme yap›lm›ﬂt›. Daha ayr›nt›l› bir bilgilendirme yap›labilirdi.”
2. Alt probleme ‹liﬂkin Bulgular
Çal›ﬂman›n ikinci alt problemine iliﬂkin bulgular nitel verilerden elde edilmiﬂtir.
‹kinci alt problem “Program›n uygulanabilmesi için gerekli olan teknik alt yap› sa¤lanm›ﬂ m›d›r?” ﬂeklindedir. Bu probleme iliﬂkin bulgular elde edilirken ö¤retmen ve veli görüﬂlerine baﬂvurulmuﬂtur. Bu alt probleme iliﬂkin bulgular aﬂa¤›da sunulmuﬂtur.
Program›n uygulanabilmesi için gerekli olan fiziki ve teknik alt yap› oluﬂturulmam›ﬂt›r. S›n›flar›n kalabal›k olmas› program›n uygulanmas›nda karﬂ›laﬂ›lan en büyük engeldir(Öztürk ve Tuncel, 2005; Aykaç ve Baﬂar, 2005). Ö¤retmenler bu durumu
ﬂu ﬂekilde ifade etmektedir:
Ö2: “Gerekli alt yap› oluﬂturulmam›ﬂt›r. Ö¤renci say›s› fazla.
Bilgisayardan istedi¤imiz zaman ve istedi¤imiz ﬂekilde yararlanam›yoruz.”
Millî E¤itim u Say› 175 u Yaz/2007
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Ö1: “Programdan tam verim al›nmas› için s›n›f mevcudunun
20-25 olmas› gerekmektedir.”
Yeni program daha çok malzeme, araç gereç, k›rtasiye malzemesi gerektirmektedir. Bu da velilere maddi bir külfet yüklemektedir
V1: “Ö¤renci sürekli bizden malzeme talep ediyor. Ö¤renci kadar veliyi de yoran bir program… Tabi ki yine malzemeleri bulma derdi ebeveynlerin üzerinde bu da ö¤renci-veli gerginli¤ine sebep oluyor.
Bu ekonomik aç›dan sorun. Bir taraftan ö¤renciye ücretsiz kitap verilirken di¤er taraftan ö¤renciden her gün 3-5 milyon tutan ödev malzemesi istemek çok mant›kl› gelmiyor.”
3. Alt Probleme ‹liﬂkin Bulgular
Çal›ﬂman›n üçüncü alt problemi “Ö¤rencilerin konuya iliﬂkin ön bilgileri nas›ld›r?” ﬂeklindedir. Bu amaçla ö¤rencilerin baﬂar› testi ön uygulamas›na bak›lm›ﬂ,
her bir kazan›m›n madde güçlük indeksine bak›lm›ﬂt›r. Bu alt probleme iliﬂkin elde
edilen bulgular aﬂa¤›da sunulmuﬂtur.

Tablo 2. Baﬂar› Testinin Ön Test Olarak Uygulamas›na Göre Kazan›mlar›n Ulaﬂ›labilirlik Derecesi
Kazan›mlar

Madde Güçlük ‹ndeksi

1

.56

2

.63

3

.45

4

.50

5

.44

Tablo 2 incelendi¤inde ö¤rencilerin baﬂar› testi ön uygulamas›ndan oldukça
yüksek puan ald›klar› söylenebilir. Buna göre ünitenin ö¤rencilerin haz›r bulunuﬂluk
düzeyinin alt›nda oldu¤u söylenebilir. Bu durumu bir ö¤renci velisi ﬂu ﬂekilde anlatmaktad›r:
V2: “Yeni programdaki baz› konular daha önceki s›n›flarda iﬂlendi¤inden ö¤rencinin ilgisini çekmiyor ve s›k›c› oluyor.”
Sürece ‹liﬂkin Alt Problemler
4. Alt Probleme ‹liﬂkin Bulgular
Çal›ﬂman›n dördüncü alt problemine iliﬂkin bulgular nitel verilerden elde edilmiﬂtir.
Dördüncü alt problem “Yap›land›rmac›l›¤a uygun bir ö¤renme gerçekleﬂmekte midir?” ﬂeklindedir. Çal›ﬂman›n bu alt problemine iliﬂkin bulgular gözlemle elde
edilmiﬂtir. Elde edilen bulgular aﬂa¤›da sunulmuﬂtur.
Gözlem yap›lan s›n›flarda dersler içerik merkezli olarak yap›lm›ﬂ, kitaptaki konular takip edilmiﬂtir.
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“Ö¤retmen, herkes kitab›n›n ilk konusunu açs›n…herkes kitaptan sessizce sayfa 157’yi okusun, onun üzerinde konuﬂal›m… haftaya
158-160 aras›n› okuyup gelin dedi(G4).”
“Ö¤retmen, kim sayfa 158’i anlatacak diye sordu? (G5)”
“Ö¤retmen, 162-163 neden bahsediyor diye sordu. Ö¤renciler
Sat› Kad›n’dan diye cevap verdi. Ö¤retmen Sat› Kad›n’›n kim oldu¤unu sordu. Ö¤renciler ilk kad›n milletvekili oldu¤unu söyledi. Ö¤retmen bir ö¤renciye sen oku bakal›m parçay› dedi…(G6)”
“…….ö¤retmen aç›yorsunuz 166. sayfay›…ulusal egemenli¤imizin ve ba¤›ms›zl›¤›m›z›n sembolü neydi? dedi (G10)”
Ö¤retmenler konuyu bazen ö¤rencilere anlatt›rmaktad›rlar. Ö¤renciler de kitaptan ezberleyerek gelmekte, konuyu anlamadan, bilgileri aynen arkadaﬂlar›na aktarmaktad›rlar. Özellikle bir konunun temel yap›s› olan kavramlar ö¤rencilere sözlükten
buldurulup aynen okutturulmakta, ö¤renciler kavramlar› anlamadan kitaptan ve
sözlükten bulup aynen okumaktad›rlar.
“Ö¤renci iyi ki yasalar›m›z var ve haydi k›zlar okula konusunu
anlat›yor. Di¤er ö¤renciler kitaptan takip ediyorlar…..ayn› konular
farkl› ö¤renciler taraf›ndan anlat›ld›(G5) ”
“Ö¤renciler anayasan›n tan›m›n› yapt›. Tan›mlar› kitaptan ve
sözlükten aynen okuyarak yap›yorlar. Anayasa, devletin yönetim ﬂeklini, yasama, yürütme, yarg›n›n nas›l kullan›ld›¤›n› bildiren temel kanundur….. Ö¤retmen tan›mlar› aynen tahtaya yazd› (G7)”
“Ö¤renciler konuyu anlatmak için parmak kald›rd›lar, ö¤rencilerden bir tanesi “An›tkabir” konusunu anlatt›. Bütün ö¤renciler arkadaﬂlar›n›n anlatt›¤› bulmaya çal›ﬂt›lar (G9)”
Dersler ö¤retmen merkezli olarak yürütülmektedir. Tan›mlar ö¤retmen taraf›ndan yap›lmakta, ö¤retmen ö¤rencilere do¤rudan bilgi aktarmaktad›r. Ö¤retmen
s›kça soru cevap tekni¤ini kullanmaktad›r.
“…ö¤retmen, biz seçimle kendimizi yönetecek kiﬂileri seçerek
cumhuriyeti korumuﬂ oluyoruz dedi… (G1)”
“…ö¤retmen baﬂbakan milletvekilleri aras›ndan bakanlar›n› seçiyor. Sen ﬂu birimin bakan› ol diyor dedi…. (G2)”
“…ö¤retmen genelde cahil insanlar›n yasalar› ihlal etti¤ini, bunun sebebinin de yasalar› bilmemelerinden kaynakland›¤›n› söyledi…(G2)”
“…ö¤retmen cumhurbaﬂkan›n› halk ad›na milletvekillerinin
seçti¤ini söyledi… (G3)”
“…ö¤retmen neden Ankara’n›n baﬂkent olarak seçildi¤ini sordu. Ö¤renci Ankara’n›n ülkenin merkezine yak›n bir yerde bulundu¤unu söyledi…(G9)”
“…ö¤retmen bayra¤›m›z›n renginin neden k›rm›z› ve beyaz oldu¤unu sordu. Ö¤renciler k›rm›z›n›n atalar›m›z›n kan›ndan, beyaz›n
da temizli¤i gösterdi¤ini söylediler…(G10)”
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Bunlar›n d›ﬂ›nda etkinlik olarak gözlem yap›lan s›n›flardan iki tanesi
TBMM’yi ziyaret etmiﬂtir (G11). S›n›flardan birinde de okula gitmek isteyen bir k›z
temsil edilmiﬂtir (G8).
Ç›kt›ya iliﬂkin Alt Problemler
5. Alt Probleme ‹liﬂkin Bulgular
Çal›ﬂman›n beﬂinci alt problemi programda yer alan “kazan›mlar›n ulaﬂ›labilirli¤i nas›ld›r?” ﬂeklindedir. Çal›ﬂman›n bu alt problemine iliﬂkin bulgular baﬂar› testinin ünite sonunda uygulanmas›yla elde edilmiﬂtir. Elde edilen bulgular aﬂa¤›da sunulmuﬂtur.

Tablo 3. Baﬂar› Testinin Son Test Olarak Uygulamas›na Göre Kazan›mlar›n Ulaﬂ›labilirlik Derecesi
Kazan›mlar

Madde Güçlük ‹ndeksi

1

.68

2

.83

3

.54

4

.65

5

.85

Yukar›daki tablo incelendi¤inde 2. ve 5. kazan›m 0.75’ten büyük oldu¤u için
bu kazan›mlara ulaﬂ›labildi¤i, 1., 3. ve 4. kazan›m 0.75’ten küçük oldu¤u için bu kazan›mlara ulaﬂ›lamad›¤› söylenebilir.
6. Alt Probleme ‹liﬂkin Bulgular
Çal›ﬂman›n alt›nc› alt problemi “baﬂar› testi sonucuna göre ön test puanlar› ile
son test puanlar› aras›nda anlaml› fakl›l›k var m›d›r?” ﬂeklindedir. Çal›ﬂman›n bu alt
problemine iliﬂkin bulgular elde edilirken baﬂar› testinin ünitenin baﬂ›nda ve sonunda uygulanmas› sonucunda elde edilen puanlar›n “ba¤›ml› gruplar için t testi” ile
karﬂ›laﬂt›r›lmas› ile elde edilmiﬂtir. Elde edilen bulgular aﬂa¤›da sunulmuﬂtur.

Tablo 4. Çal›ﬂma Grubu Ön Test Son Test Karﬂ›laﬂt›rmas›
Test

N

X

Ön Test

103

6.2

Son Test

103

SS
2.2

8.6

t
-8

p
0.000

2.3

0.00<0.05
Tablo incelendi¤inde t de¤eri -8, anlaml›l›k de¤eri 0.00’d›r. 0.00<0.05 oldu¤u
için uygulaman›n son test puanlar› lehine anlaml› fark oldu¤u söylenebilir.
Sonuç, Tart›ﬂma ve Öneriler
Bulgular incelendi¤inde program uygulanmaya baﬂlamadan önce gerekli bilgilendirmelerin yap›lmad›¤› söylenebilir. Ö¤retmenler yeterli bilgiye sahip olmad›klar› için velileri de bilgilendirememiﬂlerdir. Ö¤retmenler, program› iyi anlamad›¤›, be-
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nimseyemedikleri için yine geleneksel yöntemleri kullanmaktad›rlar. Yani s›n›flarda
düzenlenen e¤itim durumu yap›land›rmac› anlay›ﬂa uygunluk göstermemektedir
(Mala ve Gürbüztürk, 2006). Bu da program›n baﬂar›s›n› önemli ölçüde etkilemektedir. Yap›land›rmac› anlay›ﬂta içerik temel kavramlar›n derinlemesine ele al›nmas› ﬂeklinde kurgulan›r. Program bu anlay›ﬂa uygun olarak haz›rlanm›ﬂ, içerik temalar üzerine kurulmuﬂtur. Fakat program tam olarak uygulanmad›¤› için bu durumda da az
say›da içerik yüzeysel olarak ö¤renilmiﬂ, derinlemesine bir ö¤renme gerçekleﬂmemiﬂtir. Ö¤retmenlerin yetiﬂtiremedikleri etkinlikleri ev ödevi olarak vermesi, ödevi velilerin yapmas›na sebep olmaktad›r. Bunun sebebi de ö¤retmenlerin ve ö¤renci velilerinin program›n tekrar de¤iﬂebilece¤ine inanmalar› ve s›navlar›n programla uygunluk göstermemesidir.
E¤itim programlar›nda sarmal anlay›ﬂ benimsendi¤i için yeni ünite, önceki s›n›f üniteleri üzerine kurulmuﬂtur. Fakat üniteler ö¤rencilerin haz›r bulunuﬂluk seviyesinin alt›nda olmuﬂtur. Bu durum, ö¤retim program›n› ö¤renciler için u¤raﬂt›r›c›
(challenging) olmaktan ç›karm›ﬂt›r. Bu da ö¤rencilerin dersten s›k›lmas›na sebep olmuﬂtur.
Yap›lan ö¤retim sonunda ö¤rencilerin yaln›zca 2 kazan›m› gerçekleﬂtirdi¤i görülmektedir. Baﬂar› testi sonunda son test uygulamas› lehine anlaml› fark bulunmas›
ve 2.4 aritmetik art›ﬂ sa¤lamas› istatistiksel bir anlaml›l›k sa¤lasa da pratik bir anlaml›l›k sa¤lamamaktad›r. Bunun sebebi program›n gereklerinin yerine tam olarak getirilmemesi olabilir.
Ulaﬂ›lan bu sonuçlar›n genellemesi yap›lamaz. Çünkü gruplar uygun örnekleme yoluyla seçilmiﬂtir. Grubu oluﬂturan ö¤renciler orta sosyo ekonomik düzeydeki
ailelerden gelmektedir. Ayn› program alt ve üst sosyo ekonomik düzeylerdeki ailelerin ö¤rencilerinin geldi¤i okullarda farkl› sonuçlar elde edilebilir.
Öneriler;
1. Ö¤retmenler ve ö¤renci velileri program hakk›nda yeteri kadar bilgilendirilmelidir. Bu da hizmet içi e¤itim seminerlerinin süreklili¤ini gerekli k›labilir. Böylece program›n uygulanmas› sa¤lanabilir.
2. Program›n kazan›mlar› yeniden gözden geçirilmeli, e¤itim durumlar›n›
ö¤renciler için u¤raﬂt›r›c› hale getirebilmek için yeni üs düzey kazan›mlar
eklenmelidir.
3. Her bir kazan›m için haz›rlanan etkinlik say›s› art›r›larak etkinlik bankas›
oluﬂturulabilir. Ö¤retmenler kendi s›n›f›n›n fiziksel ve sosyo ekonomik duruma göre bu etkinliklerden seçip uygulayabilir.
4. Okullar›n genel yap›s› geleneksel e¤itim anlay›ﬂ›na göre düzenlenmiﬂtir.
S›n›f düzeninin sa¤lanmas›nda ö¤renci merkezli anlay›ﬂlar göz önünde bulundurulabilir.
Program›n daha iyi uygulanabilmesi için gerekli bilgilendirmeler yap›lmal›,
s›n›ftaki ö¤renci say›s› azalt›lmal›, okullar ö¤retim teknolojileri yönünden desteklenmelidir. Kazan›mlara yenileri eklenmelidir.
Gelecekte Yap›lacak Çal›ﬂmalara Yönelik Öneriler
1. Çal›ﬂman›n örneklemi geniﬂletilip farkl› sosyo ekonomik düzeydeki okullarda da uygulanabilir.
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2. Yaln›zca ö¤retmen ve velilerin de¤il de di¤er paydaﬂlar›n da görüﬂleri al›nabilir.
3. Di¤er s›n›f seviyelerindeki derslerin de programlar› de¤erlendirilmelidir.
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Abstract
The purpose of this study is to evaluate the Primary School Social Studies Curriculum for 5th grade. Objective oriented evaluation model and Context
Input Process Product model were administered in the study. But context evaluation was excluded. The study was carried out 103 students, 3 teachers and 4 parents. The achievement test, interview and observation were used as a data collection instruments. It was found that 2 of 5 attainment wasn’t reached, curriculum wasn’t implemented and teacher didnt have necessary information about
curriculum.
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YABANCI D‹L Ö⁄RET‹M‹NDE BAﬁARISIZLI⁄A
NEDEN OLAN ETMENLER ÜZER‹NE B‹R ARAﬁTIRMA
R›fat GÜNDAY*

Özet
Yabanc› dil ö¤retimi, önemini her geçen gün daha da art›rmaktad›r. Bu
araﬂt›rmada, Samsun ilinde Millî E¤itim Bakanl›¤›na ba¤l› okullarda yabanc› dil
ö¤retiminin durumu tespit edilerek, ilkö¤retim ve orta ö¤retim okullar›nda okutulan yabanc› dil derslerinde baﬂar›s›zl›¤a neden olan etmenler araﬂt›r›l›p, nas›l
daha baﬂar›l› olunabilir sorusuna yan›t aranm›ﬂt›r. Araﬂt›rma sonucunda; yabanc› dil ö¤retiminin, geleneksel yöntemler izlenerek ve ders kitaplar›na ba¤l› olarak anlat›ma dayal› sürdürüldü¤ü ve ça¤daﬂ e¤itim araç-gereçlerin pek kullan›lmad›¤›, s›n›f mevcutlar›n›n normal standartlar›n çok üstünde olmas› nedeniyle
özellikle sözlü iletiﬂim becerisinin geliﬂtirmesine yönelik uygulamalar› gerçekleﬂtirme olana¤› bulunmad›¤›, ö¤retmen kadrolar›n›n yetersiz oldu¤u, alan d›ﬂ›
ö¤retmenlerin ve di¤er meslekten kiﬂilerin ‹ngilizce dersini verdikleri, ö¤rencilere yabanc› dilin önemi ve kullan›m alanlar›yla ilgili yeterli rehberli¤in yap›lmad›¤›, yabanc› dil ders saatlerinin ve okutulacak yabanc› dil say›s›n›n yetersiz
oldu¤u saptanm›ﬂt›r. Tüm ö¤rencilerin yabanc› dil ö¤retiminde baﬂar›ya ulaﬂmas›n› istiyorsak, her ﬂeyden önce baﬂar›s›zl›¤a neden olan olumsuz koﬂullar›
ortadan kald›rmak durumunday›z.
Anahtar Sözcükler: Yabanc› dil ö¤retimi, etmenler, baﬂar›s›zl›k

Giriﬂ
Araﬂt›rman›n Amac›
Millî E¤itim Bakanl›¤›na ba¤l› okullarda yabanc› dil ö¤retimi ve ö¤reniminde
baﬂar›s›zl›¤a neden olan okul içi sorunlar›n neler oldu¤u saptanmaya çal›ﬂ›lm›ﬂ ve baﬂar›l› yabanc› dil ö¤retimi hedefine ulaﬂmak için yap›lmas› gerekenler ortaya konulmuﬂtur.
Araﬂt›rman›n Önemi
Türkiye’de yabanc› dil ö¤retiminin daha etkin ve verimli bir ﬂekilde sürdürülememesinin nedenleri saptanm›ﬂt›r. ‹letiﬂim aç›s›ndan s›n›rlar›n ortadan kalkt›¤› günümüzde, bölgesel ve küresel ba¤lamda toplumlar aras›nda iletiﬂimin sa¤lanmas› ve
iliﬂkilerin geliﬂmesinde baﬂka ülkelerin dillerini ö¤renme bir gereksinim olarak ortaya ç›km›ﬂt›r. Türk e¤itim sisteminde de ö¤rencilerin en az bir, tercihen iki veya üç yabanc› dili iyi ö¤renerek yetiﬂmeleri ulusumuzun gelece¤i ve toplumun geliﬂmesi aç›s›ndan büyük önem arz etmektedir.

*

Yrd. Doç. Dr.; Ondokuz May›s Üniversitesi E¤itim Fakültesi Yabanc› Diller E¤itimi Bölümü

u
210

Millî E¤itim u Say› 175 u Yaz/2007

u R›fat Günday

Araﬂt›rman›n Evreni
Samsun ilinde 2000-2002 y›llar› aras›nda sürdürülen araﬂt›rma, ilk, orta ve
yüksek ö¤retim kademesindeki ö¤renci gruplar›, okul yöneticileri ve yabanc› dil ö¤retmenlerini kapsamaktad›r. Örneklemini ise, 8 okul yöneticisi, 22 ö¤retmen, 395 ilkö¤retim, 395 orta ö¤retim, 217 yüksek ö¤retim ö¤rencisi olmak üzere toplam 1037 kiﬂi oluﬂturmaktad›r. Okul seçimini yaparken kent merkezi, ilçe ve köy okullar›n› kapsayacak ﬂekilde örnekleme yapmaya özen gösterilmiﬂtir.
Okullar:
1. ‹lkö¤retimde:

Kent merkezi: Alparslan, Denizevleri, Gülsüm Sami Kefeli, Kaz›m Orbay, Milli
E¤itim Vakf›, Necatibey ve 23 Nisan ‹lkö¤retim Okullar›
‹lçe merkezi: Terme ‹lkö¤retim Okulu
Köy okullar›:
Samsun Merkez köy okullar›: 5 y›ll›k e¤itim veren Demirci, 8 y›ll›k e¤itim veren
Demircisu ‹lkö¤retim Okullar›
‹lçe köy okullar›: 5 y›ll›k e¤itim veren Terme Beﬂikli, 8 y›ll›k e¤itim veren Terme
Muratl› ‹lkö¤retim Okullar›
2. Orta ö¤retimde:

Kent Merkezi: Atatürk Anadolu, Cumhuriyet, K›z Meslek, Mithat Paﬂa, Nam›k
Kemal, Ondokuz May›s, Tülay Baﬂaran Anadolu, 100. Y›l Liseleri ve Özel Meralcan
Koleji
‹lçe Merkezi: Terme Lisesi
3. Yüksek ö¤retimde:
Ondokuz May›s Üniversitesi E¤itim Fakültesi: ‹ngilizce, Frans›zca ve Almanca Ö¤retmenlikleri ile S›n›f Ö¤retmenli¤i Anabilim Dal› ö¤rencilerinin son s›n›flar›.
Yöntem
Araﬂt›rmada yabanc› dil ö¤retiminde baﬂar›s›zl›¤a neden olan etmenleri tespit
etmek amac›yla okul yöneticileri, ö¤retmenler ve ö¤rencilere bir anket uygulanm›ﬂt›r.
Bu amaçla yabanc› dil derslerinde s›n›f mevcutlar›, ö¤retmen durumu, ders araç-gereçleri, yabanc› dil ö¤retimi hedefleri, rehberlik, anadili ve yabanc› dil düzeyleri sorunsal› gibi konular irdelenmeye çal›ﬂ›lm›ﬂt›r. Her sorunun ard›ndan, verilen yan›tlar›n önemli olanlar› do¤rudan aktarma yöntemiyle verilmiﬂtir. Daha sonra da yan›tlar›n yorumu yap›lm›ﬂt›r. Bulgular›n çözümlenmesinde ulaﬂ›lan rakamlar yüzde olarak
gösterilmiﬂtir. Ayr›ca konuyla ilgili daha önce yap›lm›ﬂ teorik çal›ﬂmalara da yer verilmek suretiyle araﬂt›rman›n kuramsal boyutuna da de¤inilmiﬂtir.
Giriﬂ
Günümüz iletiﬂim ça¤› ve bilgi toplumunda yabanc› dil bilmek birçok alanda
baﬂar›ya ulaﬂmada büyük önem taﬂ›maktad›r. Yeni girdi¤imiz 21. yüzy›l›n ilk çeyre¤inde bütün ö¤rencileri di¤er ülkelerle rahatça iletiﬂim kurabilecek dil becerisini kazand›rm›ﬂ olarak yetiﬂtirmek zorunday›z. E¤itimin temel hedeflerinden biri bu olma-
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l›d›r. Çünkü “öteki uluslar›n dillerini ö¤renme uluslar toplulu¤unun bir üyesi olarak
yaﬂayabilmenin ön koﬂulu olarak belirmektedir” (Ergin, 1990:617). Di¤er yandan, “ülkemizde yabanc› dil ö¤retimi ça¤daﬂlaﬂma, uygarlaﬂma at›l›mlar›n›n vazgeçilmez bir
zorunlulu¤u olarak ortaya ç›km›ﬂ, geliﬂmiﬂtir. Türk düﬂüncesini, bilimini, sanat›n›,
yap›c›l›¤›n› ça¤daﬂ uygarl›k düzeyine ç›karabilmek, bu alanlarda dünya dillerindeki
en son ürünlerin kaynaktan izlenebilmesiyle olur ancak. Ça¤daﬂ bir Türk kültürü de
böyle kurulabilir” (Göktürk, 1983:102). Bu nedenle, “dil e¤itimi konusunda duyarl›
olmak kimseyi ﬂaﬂ›rtmamal›d›r” (Güven, 2001:35). Y›llardan beri bu konuda çal›ﬂmalar yay›nlanmaya devam etmektedir; bu da konunun öneminin giderek daha fazla
artmas›ndan kaynaklanmaktad›r.
Yavuz (2001:28), yabanc› dil e¤itimi ile ilgili önemli etmenler aras›nda ö¤renciler, ö¤retmenler, s›n›f içi etkinlikler, yabanc› dilde nelerin ö¤renilece¤i, ne amaçla
ö¤renilece¤i, ö¤renimin hangi ortamda yap›laca¤›, kullan›lacak araç-gereçleri ve seçilecek yöntemleri saymaktad›r. Hengirmen (1993:13) ise, yabanc› dil ö¤retiminde dört
temel unsur bir araya gelmedikçe baﬂar› sa¤lanamayaca¤›n› vurgulamaktad›r: 1-Yöntem, 2-E¤itim Araçlar›, 3-E¤itim ortam›, 4-Ö¤retim tekni¤i. Herhangi birinin eksikli¤i
dil ö¤retimini önemli boyutta etkileyecektir. Demirel de (1999:31-33) baﬂl›ca ﬂu ilkelerin önemini vurgulamaktad›r: 1.Dinleme, konuﬂma, okuma ve yazma becerilerinin iﬂlevsel bütünlü¤ü, 2.Görsel ve iﬂitsel araçlar› kullanma, 3.Anadili gerekli durumlarda
kullanma, 4.Verilen bilgilerin günlük yaﬂama aktar›lmas›n› sa¤lama, 5.Ö¤rencilerin
derse daha etkin kat›lmalar›n› sa¤lama, 6.Bireysel farkl›l›klar›n dikkate al›nmas›,
7.Ö¤rencilerin güdülenmesi. Bu ilkelerin büyük ölçüde yerine getirilemedi¤i saptanm›ﬂt›r. Baﬂar›y› etkileyen okul içi tüm etmenler araﬂt›r›l›p irdelenmiﬂtir.
Güven (2001:38), ilkö¤retimden yüksek ö¤retime yabanc› dil ö¤retimindeki
baﬂar›s›zl›¤›n nedenlerini ö¤renci d›ﬂ›ndaki, ders araç-gereçleri, ders saati, kullan›lan
teknik ve yöntemler, ö¤retmen, e¤itim sistemi, okul, ders konular›, s›n›ftaki uygulamalar gibi pek çok etmene ba¤l› olabilece¤ine dikkat çekmektedir. Türkiye’de yabanc› dil dersinin uzun y›llar okutulmas›na karﬂ›n arzu edilen baﬂar›ya ulaﬂ›lamamas›ndaki nedenler aras›nda, yabanc› dil ö¤retimindeki hedeflerin net bir ﬂekilde ortaya
konup ö¤renciye benimsetilememesinde bulundu¤unu vurgulamak gerekmektedir:
“Okullar›m›zda Türkçe d›ﬂ›nda ikinci -bazen iki ve üçüncü- dil ö¤retimi konusundaki yaklaﬂ›k 100 y›ll›k serüven… sonunda geldi¤imiz nokta kocaman bir “hiç”tir…
“roman okumak”, “iﬂ ilanlar›n›n talebini karﬂ›lamak”, “arkadaﬂ edinmek” gibi hedefler bir dili lay›k›yla ö¤renmeye yeterli itici gücü sa¤layamaz. Bunlar “çatpat” düzeyli hedeflerdir. O halde önce biz kendimize ﬂu soruyu soral›m: “biz ne yapmak istiyoruz?” (Titiz:2003). Önal da (yayim.meb.gov.tr/yayimlar/146/.htm), “esas eksikli¤i
yabanc› dil ö¤retiminde felsefî bir yaklaﬂ›m›n olmamas›nda ve psiko-sosyal öneriler
›ﬂ›¤›nda bir program ve hedefin belirlenmemesinde” görmektedir. MEB, müfredat
program›nda: “‹lkö¤retim, ortaö¤retim ve yayg›n e¤itim düzeyinde resmî ve özel her
derece ve türdeki okul ve kurumlarda yabanc› dil e¤itimi ve ö¤retiminin amac›… e¤itim ve ö¤retim yap›lan yabanc› dil ile fertlerin; a) Konuﬂulan› anlayabilmelerini, b)
Okuyup anlayabilmelerini, c) Duygu ve düﬂüncelerini yaz›l› ve sözlü olarak anlatabilmelerini sa¤lamakt›r” ﬂeklinde tan›mlanmaktad›r. Günay (2001:23) yabanc› dil ö¤reniminde baﬂar›n›n anahtar›n› ö¤rencinin güdülenmesine dayand›r›rken, Yavuz
(2001:31) yabanc› dilin yaﬂamlar›nda ne kadar yararl› ve gerekli olaca¤› konusunda
ö¤rencilerin inand›r›lmalar›n›n gereklili¤ine dikkat çekmektedir. Bunun için de bir
yandan ö¤rencilere yabanc› dil dersi ça¤daﬂ e¤itim araç-gereçleriyle zevkli bir ortam-

u
212

Millî E¤itim u Say› 175 u Yaz/2007

u R›fat Günday

da etkin bir yöntemle ö¤retilirken öte yandan da bu dersin önemini fark ettirmek gerekmektedir. Yirmi y›l kadar önce yapt›¤› çal›ﬂmada yabanc› dil ö¤retimindeki baﬂar›s›zl›¤› bu konudaki bilinçsizli¤e ve ilgisizli¤e dayand›ran Göktürk (1983:103), temel
nedenlerini ﬂöyle özetlemektedir: Ö¤renci yabanc› dili neden ö¤rendi¤ini bilmedi¤i
için, kendini buna pek verememektedir. E¤itim kurumlar› da yabanc› dil derslerini
verimli bir ﬂekilde düzenlememektedirler. Dersler, ça¤daﬂ dil ö¤retim yöntemlerinin
olanaklar›ndan, araç-gereçlerinden yoksun bir biçimde yürütülmektedir. Ayr›ca ‹ngilizce ö¤retmen aç›¤› ve derslerinin ‹ngilizce ö¤retmenli¤i alan› d›ﬂ›ndan niteliksiz ö¤retmenlerle sürdürülmesi de baﬂar›ya ulaﬂmay› engelleyen etmenler aras›nda önemli
bir yer tutmaktad›r. Yürüttü¤ümüz araﬂt›rma sürecinde yirmi y›l önce tespit edilen
sorunlar›n ayn› ﬂekilde devam etti¤ine tan›k olunmuﬂtur. Anadil ö¤retimindeki eksiklikler ile s›n›f mevcutlar›n›n normal standartlar›n çok üzerinde olmas› da yabanc› dil
ö¤retimindeki baﬂar›y› olumsuz yönde etkilemektedir.
1. Anadili Edinimi Ve Yabanc› Dil Ö¤renimi ‹liﬂkisi
Her ne kadar nörodilbilim verilerine göre çocuklar›n yabanc› dil ö¤renimine
erken yaﬂlarda anadili ö¤renimi ile birlikte baﬂlamalar›, iki dilin de ö¤renimini olumlu yönde etkiledi¤ini gösterse de, Türkiye’de okullarda yabanc› dil ö¤retimine ilkö¤retim 4. s›n›ftan itibaren baﬂland›¤› gerçe¤i göz önünde tutuldu¤unda ö¤renciler anadilini önemli ölçüde ö¤renmiﬂ olarak yabanc› dil ö¤renmeye baﬂlamaktad›rlar. Dolay›s›yla belli bir yaﬂtan sonra yabanc› dil ö¤renirken bireyler, önceden edindikleri, iletiﬂim ve düﬂünce arac› olarak kulland›klar› anadillerindeki göstergelerle yabanc› dilin göstergeleri aras›nda iliﬂki kurarak ikinci bir dili ö¤renirler. Her seferinde ana dildeki ﬂifre ve dizimler bilinç alt›nda ça¤r›ﬂ›m yoluyla an›msanacaklard›r. “Anadili…
insan›n bilinç alt›na inen… dildir” (Aksan, 1990:81). Bu nedenle, “anadilinde anlat›m
güçlükleri olan ö¤rencilerden yabanc› dili ö¤renmede baﬂar›l› olmalar›n› beklemek
boﬂ bir umuda kap›lmak olur” (Senemo¤lu, 1987:139-140). Ayr›ca Türkçe do¤ru cümle kuramayan, cümlenin ö¤elerini ay›ramayan, sözcükte, cümlede ve parçada anlam›
kavramada güçlük çeken ve anlat›m bozukluklar› olan ö¤renci say›s›n›n az›msanamayacak düzeyde oldu¤u da konuyla ilgili bir di¤er önemli sorunu ortaya koymaktad›r.
Teknolojik araçlar her ne kadar geliﬂse ve yabanc› dil ö¤retimi aç›s›ndan çok
büyük öneme sahip olsa da ö¤retmen ve yaz›l› metinlerin de yerini her zaman koruyaca¤› bir gerçektir. Ayr›ca yabanc› dildeki bildiriﬂimleri görsel eﬂde¤erlerini yaratarak ö¤retme bir yöntem olarak kullan›ld›¤› durumlarda da zaman zaman anadilde
aç›klama yapmaya gereksinim duyulmaktad›r. Çünkü çevremizi önce anadilimizle
tan›r ve adland›r›r›z. Dolay›s›yla, bir yabanc› dili ö¤renirken anadilimizin söz ve dizgelerini hiç bilmedi¤imizi varsayarak, anadilimizi ilk ö¤renirken izledi¤imiz sürecin
ayn›s›n› yabanc› dil ö¤reniminde uygulayamay›z. Hengirmen (1993:25-26); “Yabanc›
dil ö¤renen bir kimsenin zihninde anadili oluﬂmuﬂtur. Yeni ö¤rendi¤i dildeki kurallar, mutlaka anadilindeki kurallar ile benzerlikler ve ayr›l›klar gösterecektir. Ö¤renciler, ana ve hedef dili do¤ru ve güzel kullanabilme, kültürel de¤erler aras›ndaki farkl›l›klar› kavrayabilme becerilerini kazanmal›d›r. Okuma ve yazma becerisi konusunda yedi yaﬂ›ndan küçük bir çocu¤un okuyup yazmas› beklenemez.” derken Kocaman
da (1983:120) “Dil ö¤retiminde anlam›n ve iletiﬂim yetisinin önem kazanmas›, ö¤retimde çeviri ve anadili kullan›m›n›n yeniden de¤erlendirilmesine yol açm›ﬂt›r.
1940’lardaki görüﬂlerin tersine, anadili bilgisinin yabanc› dil ö¤retimini engelleyici
de¤il, ona katk›da bulunan bir ö¤e olarak ele al›nd›¤›” yaklaﬂ›m›n› vurgulamaktad›r.
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Yabanc› dil ö¤retiminde dilbilim verilerini uygularken zaman zaman anadiliyle karﬂ›laﬂt›rmalar yaparak benzer ve farkl› noktalar› vurgulaman›n yararl› olaca¤› aç›kt›r.
“Anadili bilgisi amaç dilin ö¤renilmesini engelleyici olmay›p, kolaylaﬂt›r›c› bir etken
olarak görülmelidir” (Dede 1983:123-124).
Chomsky’nin Evrensel Dilbilgisi (ED) kuram›nda da ikinci dil edinimi sürecinde anadilden aktar›mlar söz konusudur (Cem-De¤er, 1996:101). Öte yandan, Biliﬂsel Ö¤renme Yaklaﬂ›m›na göre (Demirel, 1999:47; Hengirmen 1993:26), yeni bir ö¤renmenin daha önce ö¤renilmiﬂlerle bütünleﬂmesi gerekir. Böylece, anlaml› bir ﬂekilde
ö¤renilen cümle ve sözcük bilgileri daha kolay ö¤renilmekte ve ak›lda kal›c› olmaktad›r.
Ö¤retmenlik uygulamas› dersi kapsam›nda staja giden yabanc› diller e¤itimi
bölümü ö¤retmen adaylar›n›n yöneltilen sorulara verdikleri yan›tlar, ö¤rencilikten
ö¤retmenli¤e yeni geçecek adaylar›n konuya bak›ﬂ aç›s›n› yans›tmaktad›r.

Yabanc› Dil ö¤reniminde ana dilin iyi bilinmesinin gereklili¤ine inan›yor musunuz?
a) Evet: 48

b) K›smen: 12

c) Hay›r -

Denekler, ilk ve orta ö¤retim sürecinde edinilen Türkçe bilgisinin yabanc› dil
ö¤renimine katk›s› bulundu¤unu belirtmektedirler.

Karﬂ›laﬂt›rmal› dil ö¤retiminin gereklili¤ine inan›yor musunuz?
a) Evet: 30

b) K›smen: 24

c) Hay›r: 6

Bulgular, yabanc› dil ö¤retmen aday› ö¤rencilerin %50’sinin anadil ve hedef
dilde karﬂ›laﬂt›rma yap›larak yabanc› dil ö¤retiminin gereklili¤ine inan›rken, %40’›
buna k›smen gereksinim duyuldu¤unu belirtmektedir. %10’u ise karﬂ›laﬂt›rmal› bir
çal›ﬂmaya gerek görmemektedir.

‹lk ve orta ö¤retim sürecinde verilen Türkçe e¤itimi sizce yeterli midir?.
a) Evet: 15

b) K›smen: 9

c) Hay›r: 36

Ö¤retmen adaylar›n›n %60’› ilk ve orta ö¤retim sürecinde görülen anadil ö¤reniminin yetersiz oldu¤unu belirtmekteler. %15’i k›smen yeterli görürken, yeterli görenlerin oran› %25 tir. Veriler yabanc› dil ö¤retiminde anadilinin iyi ediniminin önemini göstermektedir.
Özetle, ana ve hedef dilde yeterlilik ideal amaçt›r. Konuﬂma becerisinin bile
geliﬂebilmesi için dilsel yap›lar›n do¤ru kullan›m›n›n ö¤rencilere ö¤retilmesi yararl›
olacakt›r. Aksi halde söz dizimini düzgün kuramayaca¤› ve do¤ru sözcükleri kullanamayaca¤› için etkili iletiﬂimi gerçekleﬂtiremez. Dil bir iletiﬂim arac›d›r; iletiﬂim kurarken önemli olan da farkl› anlamlara yol açmayacak ve söylenmek isteneni net ve aç›k
bir ﬂekilde ortaya koyan do¤ru iletiﬂimi kurabilmektir.
2. Araç-Gereç Durumu
Son y›llarda görsel-iﬂitsel iletiﬂim araçlar›n›n h›zla geliﬂmesi, e¤itimde de yeni
araç-gereçlerin kullan›lmas›n› zorunlu hale getirmiﬂtir. Geliﬂen e¤itim teknolojisinin
ö¤retmen ve ö¤renciye sa¤lad›¤› olanaklardan yararlanmaya en çok gereksinim duyulan alanlar›n baﬂ›nda yabanc› dil dersleri gelmektedir (Ergin, 1990:615). Yabanc› dil
ö¤retiminde bir yandan dilbilgisine yer verilirken, öte yandan da ça¤daﬂ e¤itim araçgereçlerinden faydalan›lan bir yöntemi izlemek ö¤renciyi baﬂar›ya taﬂ›yabilecek en
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uygun yoldur. Çünkü bu araç-gereçler ö¤rencilere do¤al bildiriﬂim ortamlar›n› yapay
olarak sunmaktad›r. Fakat okullarda yabanc› dil e¤itimi büyük ölçüde ders kitaplar›na ba¤l› olarak sürdürülmekte, ö¤retimi etkin k›lan ve kolaylaﬂt›ran araç-gereçlerden
pek yararlan›lamamaktad›r. Yabanc› dil ö¤retiminde bugünün koﬂullar›nda arzu edilen düzeye ulaﬂ›lamamas›ndaki nedenlerden biri de, ö¤retimde ça¤daﬂ e¤itim araçgereçlerine yeterince yer verilmeyiﬂinden kaynaklanmaktad›r. “Çok araçl› bir ö¤retim
tek bir araca dayand›r›lan ö¤renimden daha verimli olur” (Demircan, 1990:134). Gürkan’›n da belirtti¤i gibi (1987:314-315); araçlarla desteklenen ö¤retimin, yaln›zca anlat›ma dayal› ö¤retime göre daha etkin oldu¤u, teknolojinin ve kitle iletiﬂim araçlar›n›n
geliﬂti¤i günümüzde yads›namaz bir gerçektir. Ö¤renmeyi teﬂvik eder. Ö¤retimi zenginleﬂtirir, somut ve daha kal›c› bilgi sa¤lar. Ö¤rencilerin konuﬂma, dinleme ve dinledi¤ini anlama becerilerini geliﬂtirir. Demirel’e göre (1978, 1999:32); “S›n›f içi etkinliklerde sözel iletiﬂimin eksikliklerini gidermede ve özellikle yabanc› dil ö¤retiminde
do¤al bir ortam›n sa¤lanmas›nda görsel ve iﬂitsel araçlar en etkili ders araç ve gereçlerdir.” Ö¤rencilerin ö¤rendikleri yabanc› dilin seslerini en iyi ve do¤ru bir ﬂekilde telaffuz edebilmeleri çok önemlidir. Özellikle iﬂitsel-görsel yöntem (credif) görsel-iﬂitsel
araç-gereçlerin kullan›m›yla yabanc› dil ö¤retiminde büyük kolayl›klar›n sa¤lanaca¤›n› göstermiﬂtir.
Günümüzde yabanc› dile gereksinim, yaz›l› iletiﬂim alan›nda oldu¤u kadar
sözlü iletiﬂimde de kendini göstermektedir. Unutulmamal›d›r ki dilin iﬂlevi yaz›l› ve
sözlü iletiﬂim arac› oluﬂuyla aç›klanabilir. Ledbury (2001:61) yabanc› dil ö¤retiminde
hedefin iyi iletiﬂim kurabilme becerisini geliﬂtirmek oldu¤una dikkat çekmektedir.
Budak’a göre (http://yayim.meb.gov.tr/yayimlar/146/budak.htm), “Ö¤retim hedefleri, hangi becerilere öncelik verilmesi gerekti¤i konusunda belirleyici rol oynamaktad›r. Ö¤retim hedefleri gere¤i dinleme, konuﬂma, okuma, yazma gibi dört temel beceriden hangilerinin öncelikle kazand›r›lmas› gerekiyorsa, onlara uygun yöntemlere
ihtiyaç vard›r.” Budak, yabanc› dil becerilerinin de¤iﬂmedi¤i, ancak önceliklerin yer
de¤iﬂtirdi¤i ve günümüzde iletiﬂimci yaklaﬂ›m›n etkin olarak uyguland›¤› gerçe¤ine
dikkat çekmektedir. ‹letiﬂim araçlar›n›n böylesine h›zl› geliﬂti¤i küresel dünyada yayg›n olarak konuﬂma ve dinledi¤ini anlama becerilerinin okuma ve yazma becerilerinin önüne geçti¤i gerçe¤iyle karﬂ› karﬂ›yay›z. Bunun sonucu yabanc› dil ö¤retiminde
iletiﬂimci yöntemler önem kazanm›ﬂt›r (Adam, 1991:7; Debyser, 1977:3-4; Gülmez,
1993:117-125). Özellikle son 15 y›l içerisinde ortaya ç›kan teknolojik geliﬂmeler ve
multi medya ortamlar› e¤itim sistemini derinden etkiledi. Art›k dil sadece bir inceleme nesnesi olarak de¤il, özellikle iletiﬂim arac› olarak görülmeye baﬂland›.
(www.epi.asso.fr/revue)
Yabanc› dil ö¤retiminde kullan›lmas› yararl› olan baﬂl›ca araçlar:
Televizyon ve Video/VCD: TV’nin kullan›m› sayesinde ö¤renciler, ö¤rendikleri yabanc› dili o ülkenin kanallar›nda yay›nlanan çeﬂitli programlar› izleyerek iletiﬂim görüntülerini do¤al ortam›nda izleme olana¤› bulurlar. Video-VCD ö¤rencilere
hem ses hem de görüntü sunmaktad›r. Ö¤renci gerekli bölümleri tekrar izleyerek anlamad›¤› noktalar› kavrama olana¤›na sahiptir. Ayr›ca, video destekli sürdürülen yabanc› dil e¤itimi; ilgi çekici, ö¤renmeyi teﬂvik edici ve ö¤renciyi etkinliklere yönelticidir. Hengirmen (1993,62) ve Demirel de (1999:112) benzer noktalara dikkat çekmekteler.
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Bilgisayar: Bilgisayar destekli yabanc› dil ö¤retim programlar›nda ö¤renci,
iﬂitsel-görsel iletiﬂimin yan›nda, internette birbirleriyle haberleﬂme, dilbilgisi, sözcük
bilgisi ve çeﬂitli test konular›nda kendi hatalar›n› kendisi test etme ve denetleme olanaklar›na sahiptir. Ö¤renci kavrama h›z›na göre anlamad›¤› noktalara tekrar dönme
olana¤› bulur. “Bilgisayar destekli yabanc› dil ö¤retimi her ö¤renciye kendi h›z›nda
ilerleme f›rsat› verir, bu da baﬂar› için eﬂit ﬂans demektir” (Ellez, 2001:55). Ayr›ca sesli CD programlar›yla konuﬂma, telaffuz ve anlama becerisini de geliﬂtirir. Ö¤renci, bilgisayar ortam›nda daha e¤lenceli ve etkili bir ﬂekilde yabanc› dil ö¤renimini sürdürebilir. Bilgisayar günümüz koﬂullar›nda ö¤renciyi en güdüleyici araçt›r denilebilir. Bunun için de her okulda eski dil laboratuarlar›n›n yerini alabilecek olan bilgisayar donan›ml› derslikler oluﬂturulmal›d›r.
Projektörler, tepegöz ve gereçleri: Televizyon, video ve bilgisayar gibi görsel
ve iﬂitsel araçlar›n yan›nda bu tür araçlar›n da kullan›m› ö¤rencinin ilgisini art›rmakta ve anlat›lanlar› görsel olarak sunmak suretiyle ö¤retimi daha etkili k›lmaktad›r.
Teyp ve ses kasetleri: Ses kasetlerinin kullan›lmas› dinleme, tekrar yapma ve
hatalar›n› düzelterek do¤ru telaffuz etme olana¤› verir (Demirel, 1987:109).
Araﬂt›rmam›zda okullarda hangi araç-gereçlerin bulundu¤u ve ö¤retmenlerin
bunlardan ne ölçüde yararlanabildi¤i saptanmaya çal›ﬂ›lm›ﬂt›r. Bu amaçla de¤iﬂik
okullarda ‹ngilizce ö¤retmeni olarak görev yapan 22 ö¤retmene ﬂu soru yöneltilmiﬂtir.

Okulda yabanc› dil derslerini laboratuar ve bilgisayar destekli olarak yürütme imkan›n›z var m›?
a) Evet: 1

b) K›smen: 3

c) Hay›r: 18

Ö¤retmenlerin dil ö¤retiminde ça¤daﬂ e¤itim araç – gereçlerinden neredeyse
hiç yararlanamad›klar› görülmektedir. Laboratuarda ve bilgisayar destekli ders iﬂledi¤ini belirten 1 ö¤retmen bulunurken, yaklaﬂ›k %4, di¤er ça¤daﬂ e¤itim araç-gereçlerinden k›smen yararland›klar›n› ifade edenlerin oran› da oldukça düﬂüktür %12.
Ö¤retmenlerin %84’ü ça¤daﬂ araç-gereçlerin olmad›¤›n› belirtmiﬂlerdir. Yan›tlar,
okullar›n ço¤unda derslerin araç-gereçten yoksun olarak sürdürüldü¤ünü göstermektedir.
Ö¤retmenlik uygulamas› dersi için staj okullar›na giden yabanc› dil ö¤retmeni adaylar›na ise ﬂu sorular yöneltilmiﬂtir.

Staj yapt›¤›n›z okullarda Yabanc› dil dersliklerinde multi-media ortam› veya bilgisayar destekli dil laboratuar› var m›?
a) Evet: 6

b) Hay›r: 54

Ö¤retmen aday› ö¤rencilerin bu soruya verdikleri yan›t, yukar›da benzer soruya yabanc› dil ö¤retmenlerinin verdikleri yan›tla örtüﬂmektedir. Ö¤retmen adaylar›ndan sadece %10’u, bir baﬂka deyiﬂle sadece bir okulun stajyer ö¤renci grubu staj
yapt›klar› okulda multi-medya ortam› oldu¤unu belirtmiﬂlerdir. Bu okul da bir Anadolu lisesidir. %90 gibi büyük bir ço¤unluk staj yapt›klar› okullarda multi-medya ortam› ya da bilgisayarl› yabanc› dil laboratuar› olmad›¤›n› belirtmiﬂlerdir.
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Aﬂa¤›daki araç-gereçlerden hangilerini yabanc› dil dersinin önemli araç-gereçleri olarak görüyorsunuz?
a. Televizyon- Video-VCD

: 60

b. Bilgisayar ve ‹nternet

: 60

c. Projektör, Tepegöz ve gereçleri

: 60

d. Teyp-Dinleme kasetleri

: 60

e. Ö¤renci Panosu

: 25

f. Duvar resimleri ve gazetesi

: 25

g. Ders kitaplar›

: 60

h. Alanla ilgili yard›mc› kitaplar

: 30

Bu bulgular, yabanc› dil ö¤retiminde hangi araç-gereçlerin kullan›m›n›n deneklerin öncelikleri aras›nda yer ald›¤›n› göstermektedir. Ö¤retmen adaylar›n›n tamam›n›n ders kitaplar› d›ﬂ›nda; televizyon, video, VCD, bilgisayar ve internet, projektör, tepegöz ve gereçleri, teyp, dinleme kasetlerini yabanc› dil ö¤retiminde temel
araç-gereçler olarak görmekteler.

Staj yapt›¤›n›z okullarda derslerde ö¤retmenler yukar›da ad› geçen araç-gereçlerin
hangilerini kullanma olana¤›na sahipler, ilgili maddelerin ﬂ›kk›n› yaz›n›z.
a=66, b=00, c=66, d=330 e=330, f=330, g= 60, h=66
Veriler, okullarda yabanc› dil derslerinin ders kitaplar›na dayal› olarak sürdürüldü¤ünü, sadece bir Anadolu lisesinde televizyon, video, VCD, projektör, tepegöz
ve gereçleri ve yabanc› dille ilgili yard›mc› kitaplar›n kullan›ld›¤›n›, okullar›n
%50’sinde ise teyp-dinleme kasetleri, ö¤renci panosu ve duvar resimleri ve gazetesi
bulundu¤unu, bilgisayar ve internetin ise hiçbir okulda kullan›lmad›¤›n› göstermektedir.

Yukar›da ad› geçen araç-gereçlerden okudu¤unuz bölümünüzde yeterince yararlanabiliyor musunuz? Kullan›m› hakk›nda e¤itim al›yor musunuz?
a) Evet -

b) K›smen: 30

c) Hay›r: 30

Yabanc› dil ö¤retiminde ça¤daﬂ araç-gereçlerin kullan›m›yla ilgili bir di¤er düﬂündürücü boyut ise yabanc› dil ö¤retmeni adaylar›n›n %50’si ö¤renim gördükleri fakültede bu araç-gereçlerden yararlanamad›klar›n› ve kullan›mlar› konusunda bilgi almad›klar›n› belirtmiﬂlerdir. %50’si ise k›smen yararland›klar›n› ve kullan›mlar› hakk›nda bilgi edindiklerini belirtmiﬂlerdir. Her ﬂeyden önce üniversitelerde yabanc› dil
ö¤retmeni yetiﬂtiren bölümlerin modern teknolojiden yararlan›lan her türlü araç-gereçle donat›lmalar› ve bunlar›n yabanc› dil ö¤retiminde kullan›m›n› ö¤retmen adaylar›na tan›tmalar› gerekmektedir.

Uygulama okulunuzda, gözlem yapt›¤›n›z s›n›flarda dört temel becerinin (dinleme,
konuﬂma, okuma, yazma) geliﬂtirilmesine eﬂit derecede önem veriliyor mu?
a) Okuma: 60

b) Yazma: 60

c) Dinleme: 30

d) Konuﬂma: 6

Ö¤retmen adaylar›n›n tamam› derslerin daha çok okuma ve yazma becerisini
geliﬂtirmeye yönelik iﬂlendi¤ini belirtmiﬂlerdir. % 30’u derslerde dinlemeye yönelik
çal›ﬂmalara da yer verildi¤ini belirtirken, sadece %10 derslerde konuﬂma becerisinin
kazand›r›lmaya çal›ﬂ›ld›¤›n› belirtmiﬂtir.
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Bulgulardan da anlaﬂ›ld›¤› gibi okullar›n ço¤unda yabanc› dil derslerinde ça¤daﬂ e¤itim araç gereçlerinden yararlan›lmad›¤›, derslerin ders kitaplar›na ve ö¤retmen anlat›m›na dayal› olarak yürütülüp dilbilgisi üzerinde duruldu¤u, sözlü iletiﬂim
kurma becerilerini geliﬂtirmeye yeterince önem verilmedi¤i görülmüﬂtür. Bu bulgular, 1990 y›l›nda Ergin taraf›ndan yabanc› dil ö¤retmenleri üzerinde yap›lan araﬂt›rma
sonuçlar›yla (1990:621-623) paralellik göstermektedir. Bu da bütün teknolojik geliﬂmelere karﬂ›n e¤itim araç-gereçlerinden yararlanma konusunda son on beﬂ y›lda
önemli bir ilerleme sa¤lanamad›¤›n›n aç›k bir göstergesidir. Öte yandan yabanc› dil
ö¤retiminde ça¤daﬂ araç-gereçlerden yararlanma konusunda kent merkezi, ilçe ve
köy okullar› ile okul türleri aras›nda fark bulunmaktad›r. Özellikle köy ve kenar mahalle ilkö¤retim okullar›nda söz konusu araç-gereçlerden hiç yararlan›lmamaktad›r.
Tüm okullarda yabanc› dil dersleri için ö¤renciler ve ö¤renci ile ö¤retmen aras›nda iletiﬂimin daha rahat kurulabilece¤i U biçiminde küçük ve modern s›n›f ortam›
oluﬂturulmal›d›r. Ayr›ca bu s›n›flarda televizyon, video, projektörler, tepegöz ve gereçleri ve her ö¤rencinin masas›nda bir bilgisayar bulunmal›d›r. Ö¤rencilere, bilgisayarda CD, video-VCD filmleri izletilerek onlar›n yabanc› dili do¤al örneklerden iﬂitsel ve görsel yöntemlerle de ö¤renmelerine olanak sa¤lanmal›d›r. MEB e¤itim araçlar›yla ilgili hizmet içi e¤itim programlar›n› yayg›nlaﬂt›r›larak tüm yabanc› dil ö¤retmenlerine bu araçlar› etkin kullanma yöntemleri ö¤retilmelidir.
3. S›n›f Mevcudu
Kalabal›k s›n›flar e¤itim aç›s›ndan elveriﬂsiz fiziksel koﬂullar oluﬂturmaktad›r. “S›n›flardaki ö¤renci mevcutlar›n›n fazla olmas› ö¤retimin etkinli¤ini olumsuz
yönde etkilemektedir. Çünkü ö¤renci say›s› artt›kça ö¤retmen-ö¤renci etkileﬂimi zay›flamaktad›r. S›n›flar›n kalabal›k olmas› ö¤retmenlerin klasik ö¤retim yöntemlerini
benimsemelerinde de önemli bir etkendir.” (Gürkan, 1987:314). Mevcudunun kalabal›k oldu¤u s›n›flarda ö¤retmen ders saatinin önemli bir k›sm›n› s›n›fta kontrolü
sa¤lamaya harcamaktad›r. S›n›fta aﬂ›r› gürültü ve karmaﬂa olmakta, bu da derse motivasyonu olumsuz yönde etkiledi¤i gibi birçok yöntemi uygulama f›rsat›n› da engellemektedir.
Mevcut az olursa ö¤retmen de¤iﬂik ö¤retim yöntemlerini ve aktivitelerini daha etkili bir biçimde uygulama olana¤› bulur. Bütün ö¤rencilerin seviyelerini ve sorunlar›n› tek tek tespit etme olana¤› bulaca¤›ndan, ö¤retim ö¤rencilerin gereksinimleri do¤rultusunda düzenlenebilir. Ö¤retmen ö¤renci çal›ﬂmalar›n› yak›ndan izleyerek, düzeltici geriye bildirimlerde (dönütlerde) bulunabilir. Ö¤renci bireysel ö¤retimden daha fazla yararlanabilir (Aky›ld›z, 1994:596-597). S›n›fta iyi bilen ve az bilen ö¤renciler aras›ndaki seviye fark›n› da böylece azaltma ya da ortadan kald›rma olana¤›
elde edilir. “Ayn› s›n›fta de¤iﬂik yabanc› dil düzeylerine sahip olan ö¤rencilere, hiçbir
ﬂey bilmiyormuﬂ gibi her seferinde en baﬂtan baﬂlamak bir sorundur” (Günay,
2001:18). Ayr›ca, “Her ö¤rencinin anlama, konuﬂma, okuma ve yazma yetene¤i ayn›
düzeyde de¤ildir. Bu nedenle ö¤rencilerin dil ö¤renim süreleri de de¤iﬂir. Yine ayn›
nedenle uygulanan tek düzey bir yöntem her ö¤renciye ayn› ö¤renme kolayl›¤› sa¤layamayabilir” (Ekmekçi, 1983:109). Öte yandan “Tüm ö¤rencilerin s›n›f içi etkinliklere kat›lmalar› sa¤lanmal›d›r” (Demirel, 1999:33). Ö¤renciler derslerde aktif olabildikleri ölçüde ö¤rendiklerini uygulama aktarma olana¤› bulmaktad›rlar. Uygulamayla pekiﬂtirilen ö¤retim, ö¤renilenlerin daha kal›c› olmas›na ve ö¤rencide istendik davran›ﬂ›n gerçekleﬂmesine olanak vermektedir.

u
218

Millî E¤itim u Say› 175 u Yaz/2007

u R›fat Günday

Okullardaki s›n›f mevcutlar›n› saptamak ve ö¤renci say›s›n›n çok olmas›n›n
yaratt›¤› sorunlar› ortaya koymak amac›yla yöneticilere, ö¤retmenlere ve ö¤rencilere
sorular yöneltilmiﬂtir.

S›n›f mevcutlar›n›z ortalama kaç ö¤renci?
Almanca: 26 Frans›zca: 12

‹ngilizce: 46

Okul yöneticilerinin verdi¤i rakamlardan ‹ngilizce yabanc› dil derslerinde ortalama s›n›f mevcudunun 46 ö¤renci oldu¤u anlaﬂ›lmaktad›r. Bununla birlikte anket
uygulamas› yaparken baz› okullarda s›n›f mevcutlar›n›n bu rakam›n da üstünde oldu¤una tan›k olunmuﬂtur.

‹ngilizce derslerinizde s›n›flar›n mevcudu kaç ö¤renci?
Ankete kat›lan 22 ö¤retmenin verdi¤i 46 ö¤renci yan›t›, yöneticilerin verdikleri rakamlarla örtüﬂmektedir. Bu rakamlar Avrupa standartlar›ndaki s›n›f ortalamas›n›n iki kat› düzeyindedir. (alize.finances.gouv.fr/crgb 2002; www.ac_clermont.fr/pedego/98).

S›n›f mevcutlar›n›n kalabal›k olmas› ne gibi sorunlar yarat›yor? Yaz›n›z.
Ö¤retmenler, “Gürültü ve ders d›ﬂ› faaliyetler çok oluyor. S›n›f›n kontrolünü
sa¤lamak zorlaﬂt›¤›ndan zaman kayb› ortaya ç›k›yor. Ö¤rencileri derse konsantre etmek ve konu üzerine odaklamak zorlaﬂ›yor. Anlama olmay›nca da ö¤renme olmuyor.
Bütün ö¤rencilerin derse kat›l›m› sa¤lanam›yor. Bu kadar çok ö¤renciyle ilgilenmek
yorgunlu¤a, yorgunluk verimsizli¤e neden oluyor. Ö¤renciler teorik olarak ö¤rendiklerini prati¤e dökme zaman› bulam›yorlar. Gramer a¤›rl›kl› ders iﬂlemek zorunda kal›yoruz. Sözlü iletiﬂim becerilerini geliﬂtirmeye yönelik etkinliklere pek yer veremiyoruz. Çal›ﬂma, ö¤retmen merkezli oluyor. ‹deal ö¤retim yöntemleri ve teknikleri uygulanam›yor. Standartlar›n çok üzerinde bir ö¤renci say›s› ile yabanc› dil ö¤retiminin
hedefine ulaﬂmas› mümkün de¤ildir” gibi sorunlar öne sürmektedirler. Ö¤retmenlerin normal standarttaki s›n›f ortalamalar›na göre düzenlenmiﬂ ça¤daﬂ yöntem ve tekniklerin kendi s›n›flar›nda uygulama olanaklar›n›n bulunmad›¤›na dikkat çekmekteler.

Hangi ö¤retim yöntemlerini uygulama olana¤›n›z bulunuyor? Yaz›n›z.
Soruya 10 ö¤retmen Soru-cevap, 2 ö¤retmen Aktif metod, 5 ö¤retmen Anlat›m,
2 ö¤retmen ‹letiﬂimsel yaklaﬂ›m, 3 ö¤retmen Çeviri yöntemi ﬂeklinde yan›tlar vermiﬂlerdir. Ayr›ca ö¤retmenler ﬂu aç›klamalarda bulunmuﬂlard›r: “Kitaba ba¤l› ders iﬂleme, okuma, aç›klama, dinleme, ezberleme, yabanc› kelimelerin anlam›n› yazd›rma,
kelime okunuﬂlar›n› tekrar etme.” Ö¤retmenler kalabal›k s›n›flarda yürütülebilecek
yöntemleri uygulamaya çal›ﬂmaktad›rlar. Derslerin daha çok kitaba ba¤›ml› olarak iﬂlendi¤i, sözlü iletiﬂim çal›ﬂmalar›n›n yeterince yap›lamad›¤› görülmektedir.

Yabanc› dil derslerinde ideal s›n›f mevcutlar› kaç ö¤renciyi aﬂmamal›?
a)15: 6

b) 20: 13

c)25: 3

Bulgular, yabanc› dil derslerinde s›n›f mevcutlar›n› 20 ö¤renci düzeyinde tutulmas› gerekti¤ini göstermektedir. Ö¤retmenlerin yaklaﬂ›k %59’unun görüﬂü bu
yöndedir. %27.2 si 15 ö¤renci, %13.6’s› 25 ö¤renci demiﬂlerdir.
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Ö¤retmen adaylar›na da staj yapt›klar› okullardaki durumla ilgili sorular yöneltilmiﬂtir.

Uygulama yapt›¤›n›z okulun türü aﬂa¤›dakilerden hangisidir?
a) ‹lkö¤retim: 5

b) Düz lise: 4

c) Anadolu Lisesi: 1

Sizce yabanc› dil ö¤retimi için ideal s›n›f mevcudu kaç ö¤renci olmal›d›r?
a) 15: 6

b) 20: 50

c) 25: 4

d)30: -

Ö¤retmen adaylar›n›n %83.3’ü yabanc› dil ö¤retimi için ideal s›n›f mevcudunun 20 ö¤renci, %10’u 15 ö¤renci, %6.7’si 25 ö¤renci olmas› gerekti¤ini belirtmiﬂlerdir. Bu rakamlar ö¤retmenlerin verdikleri rakamlarla ayn› do¤rultudad›r. Bu ba¤lamda özellikle ilkö¤retimin ilk aﬂamas›nda ö¤rencilerin yaﬂ durumlar›n› ve ilk defa yabanc› dil ö¤renmeye baﬂlad›klar›n› da dikkate alarak s›n›f mevcutlar›n› 15 ö¤renci düzeyinde, ilkö¤retimin ikinci evresi ve orta ö¤retimde ise 20 ö¤renci düzeyinde olmas› yabanc› dil ö¤retiminde baﬂar›ya ulaﬂmada önemli rol oynayacakt›r.

Uygulama okulunuzda, gözlem ve staj yapt›¤›n›z s›n›flarda tüm ö¤renciler s›n›f içi etkinliklere kat›lma ﬂans› bulabiliyorlar m›?
a) Evet: -

b) K›smen: 6

c)Hay›r: 54

Ö¤retmen adaylar›n›n %90’› s›n›f mevcutlar› kalabal›k oldu¤undan tüm ö¤rencilerin s›n›f içi etkinliklere kat›lma olana¤› bulamad›klar›n› belirtmiﬂlerdir. Sadece
%10’u ö¤rencilerin s›n›f içi etkinliklere kat›lma olana¤› bulduklar›n› belirtmiﬂlerdir;
bunlar da Anadolu lisesinde staj yapmaya giden ö¤retmen adaylar›d›r.

Gözlem ve staj yapt›¤›n›z uygulama okullar›nda Yabanc› dil ö¤retimi s›n›f içi bireysel
farkl›l›klar dikkate al›narak sürdürülebiliyor mu?
a) Evet

b) K›smen: 6

c)Hay›r: 54

Bulgular, bir önceki soruya verilen rakamlarla örtüﬂmektedir. Ö¤renci say›lar›n›n kalabal›k olmas› ders saati içerisinde gerçekleﬂtirilmesi gereken birçok etkinli¤i
uygulamaya olanak vermedi¤i gibi, ö¤retmenin ö¤rencilerin bireysel farkl›l›klar›n›
dikkate alarak dersi iﬂlemesini de engellemektedir.

Uygulama okulunuzda Yabanc› Dil derslerinde ö¤retim ve ö¤renim, ö¤retmen merkezli mi yoksa ö¤renci merkezli olarak m› yap›l›yor?
a) Ö¤retmen : 60

b) Ö¤renci

Özellikle yabanc› dil dersleri iletiﬂim becerilerini geliﬂtirmeye yönelik bir ders
oldu¤u için ö¤rencilerin derslerde aktif olmas› gerekmektedir.
Yabanc› dil ö¤retmenleri ve ö¤retmen adaylar›ndan sonra bir de ö¤rencilerin
bak›ﬂ aç›s›ndan s›n›f mevcutlar› sorunu irdelenmiﬂtir.

Yabanc› dil derslerinde s›n›f mevcutlar›n›n kalabal›k olmas›n›n dil ö¤renimindeki
olumsuzluklar› nelerdir? Aç›klay›n›z.
Araﬂt›rma yapt›¤›m›z özel kolejin ö¤rencileri “s›n›flar kalabal›k olmad›¤› için
bir s›k›nt› çekilmiyor” ﬂeklinde yan›t vermiﬂlerdir. Di¤er yan›tlar ise ﬂöyle özetlenebilir: “S›n›fta gürültü çok oluyor, ders iyi anlaﬂ›lam›yor, bu da ö¤renmeyi olumsuz
yönde etkiliyor, baﬂar› olmuyor. Derse ilgi azal›yor. Ö¤retmen her ö¤renciyle yeterin-
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ce ilgilenemiyor, bu da e¤itimin kalitesini düﬂürüyor. Herkese söz hakk› gelmiyor.
Bu durum ö¤renci psikolojisini, dolay›s›yla ö¤renmeyi olumsuz yönde etkiliyor. Ö¤renciye konuﬂma imkan› verilmiyor, hep ö¤retmen konuﬂuyor.” Yan›tlardan da anlaﬂ›ld›¤› gibi kalabal›k s›n›flarda yabanc› dil dersi yapmak ö¤renciye pek de yarar sa¤lamamaktad›r. Bu yan›tlar, ö¤retmenlerin de benzer soruya verdikleri yan›tlarla örtüﬂmektedir.

S›n›f mevcudunun normal standart kabul edilen 15-25 rakamlar› aras›nda olmas›n›n
sizce yararlar› nelerdir? Yaz›n›z.
Yan›tlar, “Gürültü olmaz. Ö¤renciler dersle daha çok ilgilenir ve daha iyi anlar. Ö¤rencilerin derse kat›lma imkan› artar. Herkese daha çok konuﬂma ve söz hakk›
do¤ar. Ö¤retmen-ö¤renci diyaloglar› daha iyi olur. Ö¤retmen her ö¤renci ile yeterince ilgilenme f›rsat› bulur. Ö¤retmen ö¤retime daha fazla zaman ay›r›r. E¤itimin kalitesi artar. Az ö¤renci, çok e¤itim ve çok verim demektir” ﬂeklindedir. Ö¤renciler, ideal s›n›f mevcudunun yararlar›n› son cümlede çok güzel özetlemektedirler.

S›n›f›n›zdaki ö¤renci mevcutlar›n›n kaç ö¤renci olmas›n› istersiniz? Yaz›n›z.
a)15: 175 b)20: 320 c)25: 172 d)30: 123
Ö¤rencilerin büyük ço¤unlu¤u s›n›f mevcutlar›n›n 20 ö¤renci düzeyinde olmas›n› istemekteler. Bulgular ayn› soruya ö¤retmenlerin ve ö¤retmen adaylar›n›n
verdikleri yan›tlarla paralellik göstermektedir. % 40.5’i s›n›f mevcutlar›n›n 20 ö¤renci, % 22.1’i 15 veya daha az ö¤renci, %21.7’si 25 ö¤renci, %15.5’i ise 30 ö¤renci olarak
belirtmiﬂlerdir. Di¤er denek gruplar›ndan fakl› olarak burada dikkati çeken seçenek
ö¤rencilerin %15.5’inin s›n›f mevcutlar›n›n 30 ö¤renci olmas›n› istemeleridir. Bu yan›t
bizi pek de ﬂaﬂ›rtmamal›d›r; zira kalabal›k s›n›flarda okuyan ö¤rencilerin bir k›sm›
durumlar›ndan o kadar rahats›zlar ki s›n›f mevcutlar›n›n 30 ö¤renci seviyesine indirgenmesi bile onlar› memnun edecektir.
Yabanc› dil ö¤retiminde baﬂar› ve verimlili¤i olumsuz yönde etkileyen en
önemli sorunlardan birinin bu nedende sakl› oldu¤u görülmektedir. Yabanc› dil ö¤retim yöntem ve teknikleri ö¤rencilerin yaﬂ gruplar›na göre farkl›l›k göstermekle birlikte ortalama 20 ö¤renci say›s› baz al›narak haz›rlanm›ﬂt›r Bu nedenle kalabal›k s›n›flarda söz konusu yöntem ve tekniklerin baﬂar›l› bir ﬂekilde uygulanmas› çok zordur. Ö¤retmen her ö¤rencinin ö¤renme h›z›n› ve nas›l daha etkin ö¤rendi¤ini bilirse konular›n ö¤retiminde ö¤rencilerin bireysel farkl›l›klar›n› dikkate alarak ö¤retimi sürdürür.
Fakat ö¤rencilerin ö¤renme farkl›l›klar›n› dikkate alarak bir dersin sürdürülebilmesi
için de s›n›f mevcutlar›n›n belli standard› aﬂmamas› gerekmektedir.
4. Ö¤retmen Durumu
Yapt›¤›m›z araﬂt›rma sonuçlar›, MEB’e ba¤l› okullarda yabanc› dil ö¤retimindeki baﬂar›s›zl›¤›n nedenlerinden birinin de alan›nda iyi yetiﬂmiﬂ ö¤retmen kadrosu
eksikli¤inden kaynakland›¤›n› ortaya koymaktad›r. Önal (yayim.meb.gov.tr/ yayimlar/146/onal.htm) ve Ako¤lu (2002) hem ö¤retmen say›s› hem de formasyon kalitesi
yetersizli¤i sorununa dikkat çekmekteler. Yabanc› dil ö¤retimi ile ilgili gerekli ö¤retmen yeterliliklerine sahip olmayan di¤er alan ö¤retmenleri ve hatta hiç ö¤retmenlik
formasyonuna sahip olmayan kiﬂilerce bu derslerin verilmesi ve baz› okullarda derslerin boﬂ geçmesi de bir sorundur.
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Ö¤retmen yetersizli¤i ile ilgili olarak de¤iﬂik denek gruplar›na sorular yöneltilerek nicelik ve nitelik yönünden okullardaki ö¤retmen durumu saptanmaya çal›ﬂ›lm›ﬂt›r:

Okulunuzda alan d›ﬂ› ö¤retmenler yabanc› dil derslerine giriyor mu?
a)Evet: 4

b)Hay›r: 4

Okul yöneticilerinin %50’si okullar›nda alan d›ﬂ› ö¤retmenlerin ‹ngilizce derslerine girdiklerini ifade etmektedirler.

Yabanc› dil dersinize alan d›ﬂ› ö¤retmenler girdi mi veya giriyor mu?
a)Evet: 396

b) Hay›r: 394

Okul yöneticileri gibi ö¤rencilerin de %50’si derslerine alan d›ﬂ› ö¤retmenlerin
girdi¤ini belirtmiﬂlerdir. Anket yapt›¤›m›z köy ilkö¤retim okullar›n›n hiçbirinde yabanc› dil alan ö¤retmeni bulunmamaktad›r. Yabanc› dil derslerine ya alan d›ﬂ› ö¤retmen girmekte, ya da d›ﬂardan ücret karﬂ›l›¤› kiﬂiler girmektedir. Kent merkezinde de
durum pek farkl› de¤il; Milli E¤itim Vakf› ‹lkö¤retim Okulu’nda benzer durumla karﬂ›laﬂt›k, yabanc› dil derslerine belediyede çal›ﬂan bir memurun girdi¤i belirtilmektedir.

Yabanc› dil dersinize, doktor, kaymakam, veteriner hekim gibi ö¤retmen d›ﬂ›nda girenler oldu mu? Aç›klay›n›z.
67 ö¤renci evet yan›t› vermiﬂtir. Türkiye’de birçok farkl› meslek grubundan kiﬂiler ‹ngilizce ö¤retmenli¤i yapabilmektedir; “‹lkö¤retim 6. 7. s›n›flarda harita mühendisi girdi. G›da mühendisi girdi, kaymakam girdi, aﬂç›l›k okulu mezunu girdi,
doktor girdi, hemﬂire girdi, müfettiﬂ girdi, belediyede çal›ﬂan memur girdi, veteriner
girdi, turizmci girdi.” Bu tür uygulamalar ﬂaﬂ›rt›c› oldu¤u kadar düﬂündürücüdür de.

‹lkö¤retim 4. ve 5. s›n›fta yabanc› dil dersi gördünüz ya da görüyor musunuz?
a)Evet: 277

b)Hay›r: 204

Soruyu yan›tlayan ö¤rencilerin %43.4’ü ilkö¤retim 4. ve 5. s›n›fta yabanc› dil
derslerini görmediklerini belirtmiﬂler. Ancak %56.6’s› bu s›n›flarda yabanc› dil dersi
görebilmiﬂ. ‹leriki y›llarda bu ö¤renciler ayn› s›n›flarda okuyorlar ve okuyacaklar,
böyle bir s›n›f ortam›nda ö¤retmen hangi seviyede dil ö¤retimini sürdürecek. Yabanc› dil e¤itimi politikas›nda sürdürülen yanl›ﬂl›k, daha çocuklar›n ilk defa yabanc› dille tan›ﬂt›klar› ve asl›nda en önemli dönem olan bu y›llara da yans›maktad›r. Burada
ö¤retmene çok görev düﬂmektedir, çocuk hiç bilmedi¤i bir dille ilk defa karﬂ›laﬂm›ﬂ
oluyor. Dolay›s›yla ö¤retmenin çocuklara yabanc› dili sevdirmesi ve dil ö¤retim yöntem ve tekniklerini, birinci s›n›fta anadilde alfabeyi ö¤reten s›n›f ö¤retmeni hassasiyeti ile ö¤retmesi gerekmektedir. Fakat yapt›¤›m›z araﬂt›rmada, boﬂ geçen derslerin yan›nda hiçbir ilkö¤retim okulunda 4. ve 5. s›n›flar›n ‹ngilizce derslerine alan ö¤retmenlerinin girmedi¤i saptanm›ﬂt›r. Bir köy ilkö¤retim okulunda ise hiç yabanc› dil dersi
verilememektedir. Oysa nörobiyolojik ve biliﬂsel aç›lardan en önemli baﬂar›s›zl›k etmeni erken yaﬂta yaﬂa uygun yabanc› dil e¤itimi yap›lamamas›d›r.

ﬁimdiye kadar yabanc› dil dersleriniz boﬂ geçti mi?
a)Evet: 392
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Bu soruya verilen yan›tlar da önceki sorularda öne sürdü¤ümüz tezleri do¤rular niteliktedir. Hiç okutulamayan, alan d›ﬂ› ö¤retmenler ve di¤er meslek gruplar›ndan kiﬂilerin verdi¤i derslere bir de az›msanamayacak say›da ö¤rencinin beyan etti¤i
boﬂ geçen dersler eklenmektedir. Dersleri boﬂ geçen ö¤rencilerin say›s›n›n %50 düzeyinde oldu¤u görülmektedir.

E¤er cevab›n›z “evet” ise hangi s›n›flarda ve ne kadar süre dersleriniz boﬂ geçti, aç›klay›n›z.
‹lkö¤retim y›llar›nda:
Zaman belirtmeyenler:1133,1 ay:118, 2 ay:228, 1 dönem:330, 1 y›l:447, 2 y›l:332, 3
y›l:226

Orta ö¤retim y›llar›nda:
Zaman Belirtmeyenler: 41,1 ay:229, 2 ay:228
Bulgular, özellikle ilkö¤retim okullar›nda yabanc› dil derslerinin uzun süreli
boﬂ geçti¤ini göstermektedir. Rakamlar gerçekçi bir yabanc› dil e¤itimi politikas›n›n
izlenmedi¤ini ortaya koymaktad›r. Bu koﬂullarda baﬂar›l› yabanc› dil ö¤renimini gerçekleﬂtirmek olanaks›zd›r.
Yönetici ve ö¤rencilerden sonra bir de okullarda ‹ngilizce derslerine girdiklerini saptad›¤›m›z baﬂka alan gruplar›ndan Almanca, Frans›zca ve S›n›f Ö¤retmenli¤i
alanlar›ndaki ö¤retmen adaylar›n›n soruna bak›ﬂ aç›lar› yans›t›lmaya çal›ﬂ›lm›ﬂt›r.

4 y›l ö¤renimini gördü¤ünüz kendi alan›n›zda m› görev yaparsan›z yoksa yan alanlarda m› görev yaparsan›z daha baﬂar›l› ve yararl› olursunuz? Aç›klay›n›z.
Ö¤retmen adaylar›n›n verdikleri yan›tlar, daha önce de¤indi¤imiz ö¤rencilerin kuﬂkular›n› do¤rular niteliktedir: “Elbette ö¤renimini gördü¤üm alanda daha baﬂar›l› olurum. Zaten ö¤renimini görmedi¤imiz bir alanda nas›l baﬂar›l› olabiliriz? ‹ngilizce ö¤retiminde ö¤rencilere gerekti¤i ölçüde yararl› olabilece¤imizi zannetmiyorum.” ‹ngilizce dersine meslektaﬂlar› giren ö¤retmen adaylar› bu uygulaman›n yarars›z bir uygulama oldu¤unu kendileri de ifade etmekteler. Bilgi birikimi gerektiren ve
belli yöntem ve teknikleri ustal›kla kullanmakla gerçekleﬂtirilebilecek yabanc› dil ö¤retimini, ö¤retmenlik formasyonu dahi almayan kiﬂiler nas›l baﬂar›l› olarak sürdürebilirler?
5. Rehberlik Ve Ders Saati
Yabanc› dil ö¤retiminde arzulanan baﬂar›ya ulaﬂ›lamamas›n›n nedenlerinden
birisi de ö¤rencilere yabanc› dil bilmenin sa¤layaca¤› kazan›mlar›n kavrat›lamam›ﬂ
olmas› ve ö¤rencilerin güdülenmesini kolaylaﬂt›r›c› etkinliklerin bulunmay›ﬂ›d›r. Ö¤retmenlere konuyla ilgili olarak ne gibi etkinliklerde bulunduklar› soruldu.

Derste ö¤rencilerin ilgilerini art›rabilmek için neler yapabiliyorsunuz?
Ö¤retmenler yapt›klar›n› ve yap›lmas› gerekenleri ﬂöyle s›ralamaktalar: “Dersi sevdirmek. Zaman zaman ö¤renci ile arkadaﬂ gibi olmak, onlar›n sorunlar›yla ilgilenmek. Ö¤rencilere ö¤renme iste¤ini geliﬂtirici ortam yarat›lmal›. Günün koﬂullar›na
uygun haz›rlanm›ﬂ materyallerden daha çok yararlan›labilinir. Bir metotla ders izlenmemeli, farkl› metotlar kullan›lmal›. Ö¤renci merkezli metotlara yer verilmeli. Dilin
önemi konusunda ö¤renci bilinçlendirilmeli. Yaz kamplar›, dil kamplar›, ö¤renci ko-

Millî E¤itim u Say› 175 u Yaz/2007

u
223

Yabanc› Dil Ö¤retiminde Baﬂar›s›zl›¤a Neden Olan Etmenler Üzerine Bir Araﬂt›rma u

nuﬂma kulüpleri oluﬂturulmal›. Daha prati¤e dönük çal›ﬂmalar yap›lmas›. Drama ço¤unlukla kullan›lmal›.” Baﬂarman›n ön koﬂulu ilgi ve istek; ö¤retmenler ö¤rencilerin
ilgilerini art›rmak için kendilerinin yapabilecekleri yan›nda baﬂar›ya ulaﬂmak için ö¤rencinin ö¤renme iste¤ini art›racak çeﬂitli de¤iﬂkenlere de dikkat çekmektedirler. Burada ö¤retmenlerin de dile getirdi¤i bir önemli nokta da dilin önemi konusunda ö¤rencilerin bilinçlendirilmesidir. Fakat ö¤rencileri kimin bilinçlendirece¤i belirtilmemiﬂ. Okul yönetimi mi, yabanc› dil ö¤retmenleri mi, yoksa okuldaki rehber ö¤retmenler mi? Bu konuda kime sorumluluk verilmesi gerekiyorsa verilmeli; program dahilinde yabanc› dil ö¤retmenlerinin ders içerisinde yürüttükleri çabalar›n yan›nda, genel ba¤lamda, yabanc› dilin önemini bir felsefe olarak ö¤rencilerin benimsemelerine
yard›mc› olunmal›d›r.
Ö¤rencilerin yabanc› dil bilmenin önemini kavray›p kavramad›klar›n› saptamak amac›yla da onlara de¤iﬂik sorular yöneltildi.

Yabanc› dil ö¤renmek için zaman ay›rabiliyor musunuz?
a)Evet: 447 b)K›smen: 191 c)Hay›r: 134
Yan›tlar, ö¤rencilerin büyük ço¤unlu¤unun yabanc› dil ö¤renmek için zaman
ay›rd›klar›n› göstermektedir. Fakat bir sonraki sorudan bu zaman ay›rman›n genelde
okulda iﬂlenen dersler ve ödevlerle s›n›rl› oldu¤u anlaﬂ›lmaktad›r.

Okul d›ﬂ›nda hangi yolla yabanc› dil ö¤renimini sürdürüyorsunuz?
a)TV., Video, Kaset

: 127

b)Özel kitaplar, Dergi

: 175

c)Kursa gidiyorum

: 71

d)Okul d›ﬂ›nda ö¤renim alam›yorum : 417
Ö¤rencilerin %52.7 si okul d›ﬂ›nda yabanc› dil ö¤renimini sürdüremediklerini,
%22.1’i özel kitaplar ve dergilere çal›ﬂt›¤›n›, % 16’s› televizyon, video ve kasetten yabanc› dil ö¤renmeye çal›ﬂt›¤›n›, % 8.9’u ise kursa gittiklerini belirtmiﬂlerdir. Bulgular,
yabanc› dil ö¤renimini yeterli bir ﬂekilde okulda çözme gere¤ini ortaya koymaktad›r.

Daha baﬂar›l› bir yabanc› dil e¤itimi için neler yap›lmas›n› istersiniz?
Ö¤rencilerin büyük ço¤unlu¤u, motivasyonlar›n› art›r›c› ve pratiklerini geliﬂtirebilecekleri ortamlarda yabanc› dil dersleri ö¤renmek istediklerini ifade etmiﬂler:
“Uygun s›n›f ortam› yarat›lmal›. Yabanc› dil dersleri laboratuarlarda iﬂlenmeli. Televizyon, video, bilgisayar, tepegöz destekli olmal›. Etüt ortamlar› yarat›lmal›. Okullara daha kaliteli ö¤retmenler gönderilmeli. Yabanc› dil ö¤retmenlerinin alan ö¤retmenleri olmas›n›, anlayabilece¤imiz ﬂekilde anlatmas›n› isteriz. Kadrolu ö¤retmenler istiyoruz (‹lçe lisesi). ‹ngilizce bilen ö¤retmenler derse gelsin ki bizler de ‹ngilizce ö¤renebilelim. Ö¤retmenlerin her derse girmesini isterdim, yabanc› dil dersleri boﬂ geçmesin. Okullarda verilen yabanc› dillerin say›s› art›r›lmal›. Sadece gramer a¤›rl›kl›
ders anlat›lmas› yerine konuﬂma dili de ö¤retilsin. Okullarda özellikle son s›n›f ö¤rencilerine resim, beden, müzik gibi dersler yerine uygulamal› yabanc› dil dersleri konulmal›. Yabanc› dil e¤itimine daha çok önem verilmeli. Yabanc› dil ders saatlerinin
yeniden gözden geçirilmesini isterim, ders saatleri art›r›lmal›. S›n›f mevcutlar› daha
az olmal›. S›n›fta ö¤rencilerin farkl› yabanc› dil seviyeleri göz önünde tutulmal›. Yabanc› dilden önce iyi bir Türkçe e¤itimi verilmeli. Dersler ö¤rencilerin ilgisini çekebilecek ﬂekilde iﬂlenmeli.” Ö¤rencilerin bu soruya verdikleri yan›tlar yabanc› dil ö¤re-
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timinde baﬂar›ya ulaﬂmak için yap›lmas› gerekenlerin adeta genel bir özeti ﬂeklindedir.

Sizce okulunuzdaki yabanc› dil e¤itimi yeterli mi?
Yeterli

Yetersiz

a) Ders saati olarak

:

312

155

b) Ö¤retmen say›s›

:

173

278

c) S›n›f mevcudu

:

199

281

d) Araç donan›m›

:

67

418

Ö¤rencilerin yar›dan fazlas› ders saati d›ﬂ›nda, di¤er seçeneklerin yetersiz oldu¤una dikkat çekerken, özellikle ça¤daﬂ e¤itim araç-gereçlerinin yetersiz oldu¤unu
belirtenlerin oran› yaklaﬂ›k %86.1 düzeyindedir. %61.6’s› ö¤renci baﬂ›na düﬂen ö¤retmen say›s›, %58.5’i s›n›f mevcudu aç›s›ndan okullar›ndaki yabanc› dil e¤itimini yetersiz bulmaktad›rlar. Bu da tüm denek gruplar›n›n di¤er sorularda dile getirdikleri temel sorunlarla paralellik göstermektedir. Veriler, yabanc› dil ö¤retimindeki baﬂar›s›zl›kta ders saatlerinin di¤er etmenlere oranla daha az etken oldu¤unu göstermektedir.
Bununla birlikte yabanc› dil ö¤retimine ayr›lan ders saatleri ile ilgili de yeni bir düzenlemeye gidilmesi uygun olacakt›r.
Ders saatleri ile ilgili sorulan soruya verilen yan›tlar ﬂu sonuçlar› ortaya koymaktad›r:

Sizce okullardaki yabanc› dil dersleri haftada kaç saat olmal›?
1. y. dil

a)‹lkö¤retim 4 ve 5

2. y. dil

:

2

-

b)‹lkö¤retim 6,7,8

:

4

2

c)Liseler

:

4

3

d)Lise y. dil bölümleri :

10

5

e)Üniversite

3

3

:

MEB, 2005-2006 Ö¤retim y›l›ndan itibaren liselerde ikinci yabanc› dili (Almanca veya Frans›zca) zorunlu olarak okutmaya baﬂlam›ﬂt›r. Özcan (2001:41-42), Avrupa
Birli¤ine girme aﬂamas›nda bir ülke olarak günümüzde yabanc› dil ö¤retimi ve ö¤reniminin her zamankinden daha ciddiye al›narak teﬂvik edilmesini ve ö¤retilecek yabanc› dil say›s›n›n geliﬂmiﬂ ülkelerdeki gibi üçe ç›kar›lmas›n› önermektedir. ﬁu an üç
yabanc› dil uygulamas›na geçilmesi ve yabanc› dillerin ö¤retimi için programda bu
kadar saat ayr›lmas› olanaks›z gözükmektedir. ‹lk aﬂamada ﬂöyle bir uygulama baﬂlat›labilir: nörodilbilimsel yaklaﬂ›m›n erken yaﬂta yabanc› dil ö¤renimine baﬂlaman›n
baﬂar›da büyük rol oynad›¤› gerçe¤inden hareketle ilkö¤retim 4. ve 5. s›n›flar›nda 2
saat olarak verilen yabanc› dil ö¤retiminin 4 saate ç›kart›lmal›, 6. 7. ve 8. s›n›flar›nda
4 saat birinci zorunlu yabanc› dil dersleri konabilir. Ayr›ca ilkö¤retimin ikinci aﬂamas› olan 6. s›n›ftan itibaren seçmeli derslerden birinde okulun durumuna göre 2. yabanc› dil 2 saat olarak okutulabilir. Tüm liselerde yabanc› dil bölümleri d›ﬂ›ndaki bölümlerde 1. ve 2. yabanc› dil ayn› yo¤unlukta verilebilir. Liselerin tüm s›n›flar›nda 3 saat
birinci ve 3 saat de ikinci yabanc› dil zorunlu olarak okutulmal›d›r. Burada da seçmeli derslerden birinde, okulun durumuna göre, ö¤renci 2 saat üçüncü yabanc› dili okuyabilir. Liselerin yabanc› dil a¤›rl›kl› bölümlerinde ise birinci yabanc› dil 10 saate,
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ikinci zorunlu yabanc› dil 5 saate ç›kar›lmal›, 2 saat üçüncü yabanc› dil de zorunlu olmal›d›r. Yüksek ö¤retimde fakültelerin tüm bölümlerinde her y›l 2 saat birinci ve 2 saat ikinci yabanc› dil zorunlu olarak okutulmal›d›r.
Sonuç Ve Öneriler
Bulgular ve yorumlar yaﬂad›¤›m›z bilgi ve iletiﬂim ça¤›nda yabanc› dil bilmenin öneminin daha da artt›¤›n› ortaya koymuﬂtur. En az bir yabanc› dil bilmek gereksinim haline gelirken, iki hatta üç yabanc› dil bilmek sayg›n bir kariyer için ön koﬂul
olarak karﬂ›m›za ç›kmaktad›r. Fakat Millî E¤itim Bakanl›¤›na ba¤l› okullarda sürdürülen yabanc› dil e¤itimi bu gereksinimi karﬂ›lamaktan çok uzak gözükmektedir.
Araﬂt›rma sonucunda tespit edilen baﬂl›ca sorunlar ve yap›lmas› gerekenler ﬂu ﬂekilde s›ralanabilir:
1- Yabanc› dil ö¤retiminde zaman zaman anadile de baﬂvurulmaktad›r. Oysa
yürüttü¤ümüz araﬂt›rma anketlerine verilen yan›tlardan ö¤rencilerin anadilini do¤ru
kullanmada da sorunlar bulundu¤u anlaﬂ›lmaktad›r. Hedef, önce anadilini iyi ö¤retmek, ard›ndan da etkin yabanc› dil ö¤retimini gerçekleﬂtirmek olmal›d›r.
2- Yabanc› dil ö¤retiminin geleneksel yöntemler izlenerek ve ders kitaplar›na
ba¤l› olarak anlat›ma dayal› sürdürüldü¤ü ve ça¤daﬂ e¤itim araç-gereçlerin pek kullan›lmad›¤› tespit edilmiﬂtir. Okulun fiziki koﬂullar›n›n yetersizli¤i; televizyon, video
ve bilgisayar gibi ça¤daﬂ e¤itim araç-gereçlerinin yok denecek kadar az oluﬂu ve
okullar›n büyük ço¤unlu¤unda da yabanc› dil ö¤retiminde bu araçlardan yararlan›lamay›ﬂ› önemli sorunlardan biri olarak gözükmektedir. Tüm okullarda söz konusu
araç-gereçlerin yer ald›¤› dersliklerin düzenlenmesi ve ça¤daﬂ e¤itim araç-gereçlerinin kullan›m›n›n hizmet içi e¤itimle bütün yabanc› dil ö¤retmenlerine ö¤retilmesi gerekmektedir. Çünkü içinde bulundu¤umuz bilgi ve iletiﬂim ça¤›nda ça¤daﬂ e¤itim
araç-gereçleriyle desteklenen ö¤retim yöntemlerinin izlenmesi bir zorunluluk haline
gelmiﬂtir. Sadece geleneksel dilbilgisi-çeviri yöntemi izlenerek ça¤›n gereksinimlerine
cevap verebilecek ﬂekilde yabanc› dil bilen insanlar yetiﬂtirmek oldukça güçtür.
3- Özellikle dinleme-anlama ve konuﬂma becerilerinin geliﬂtirmesinde birebir
iletiﬂim önemli rol oynamaktad›r. S›n›f mevcutlar›n›n normal standartlar›n çok üstünde olmas› nedeniyle bu tür uygulamalar› gerçekleﬂtirme olana¤› bulunmad›¤› saptanm›ﬂt›r. Öte yandan, yazma becerileri ve dilbilgisinin pekiﬂtirilmesi aç›s›ndan da ö¤retmenin saptad›¤› hatalar› ö¤rencileriyle tart›ﬂarak düzeltme, bir baﬂka deyiﬂle dönütleri tek tek de¤erlendirme olana¤› yoktur. S›n›f mevcutlar› normal say›lara indirilirse
s›n›f› kontrol için harcanan zaman ö¤retim için kullan›lacakt›r.
4- Ö¤retmen kadrolar›n›n yetersiz ve ö¤retmen baﬂ›na düﬂen ö¤renci say›s›n›n
çok yüksek oluﬂu, alan d›ﬂ› ö¤retmenlerin ve di¤er meslekten kiﬂilerin ‹ngilizce dersini vermeleri, yabanc› dil ö¤retiminde istenilen baﬂar›ya ulaﬂ›lamamas›n›n nedenlerinden bir di¤erini oluﬂturmaktad›r. Üniversitede iki saat ‹ngilizce ö¤renimi görmüﬂ
ya da lise y›llar›nda gördü¤ü ‹ngilizce ile alan d›ﬂ› ö¤retmenleri ‹ngilizce derslerinde
görevlendirmek yerine, üniversitelerin yabanc› diller bölümlerinde okuyan ö¤rencilere yan alan olarak haz›rl›k s›n›f›ndan itibaren her sömestri 5 kredilik ikinci bir yabanc› dili ö¤retmek ve mezun olduklar›nda bu ö¤retmen adaylar›n› boﬂ bulunan ‹ngilizce alanlar›na da atamak daha yararl› olacakt›r. Böylece, yabanc› dil derslerinde
görevlendirilen ö¤retmenlerde bulunmas› gereken mesleki formasyon ölçütüne belli
bir ölçüde de olsa ulaﬂ›lm›ﬂ olunacakt›r.

u
226

Millî E¤itim u Say› 175 u Yaz/2007

u R›fat Günday

5- Okullarda farkl› düzeyde yabanc› dil becerisine sahip ö¤rencilerin düzeylerini eﬂlemeye dönük herhangi bir de¤erlendirme yapmaks›z›n çok fazla seviye fark›
olan ö¤rencileri ayn› salonda derse almak olumsuz bir etmendir. Bunun için ilk önce
ilkö¤retim 4. s›n›fa konan birinci yabanc› dili bütün okullarda e¤itimde f›rsat eﬂitli¤i
çerçevesinde uygulamak gerekmektedir. Baz› okullar yabanc› dil ö¤renimini ilkö¤retim 4. s›n›ftan itibaren al›rken baz›lar› 6. s›n›fta görebiliyorlar. Bu durumun ortaya
koydu¤u çok önemli bir sorun; ilkö¤retim 4. s›n›ftan itibaren kent okullar›nda ‹ngilizce yabanc› dil ö¤renimi görmüﬂ ö¤rencilerle, k›rsal alanlardaki ilkö¤retim okullar›nda hiç yabanc› dil ö¤renimi görmemiﬂ veya alan d›ﬂ›ndaki ö¤retmenlerden ‹ngilizce
dersi alm›ﬂ ö¤renciler, ilçe merkezlerinde veya kent okullar›ndaki liselerde ayn› s›n›flarda birlikte yabanc› dil e¤itimi almaktalar. 2 y›l boyunca yabanc› dil ö¤renimi alan
ö¤rencilerle hiç yabanc› dil ö¤renimi görmemiﬂ ö¤renciler ilkö¤retim 6. s›n›fta, alan
ö¤retmeninden yabanc› dil dersi alm›ﬂ ö¤rencilerle alan d›ﬂ› ö¤retmenlerden yabanc›
dil dersi alm›ﬂ ö¤renciler de orta ö¤retim 1. s›n›fta ayn› salonda yabanc› dil ö¤renemeye çal›ﬂmaktalar. Dolay›s›yla ö¤retmen iki gruptan birini di¤erine feda etmek zorunda b›rak›lmaktad›r.
6- Ö¤rencilere yabanc› dilin önemi ve kullan›m alanlar›yla ilgili yeterli rehberli¤in yap›lmas› ve hedeflerin günün koﬂullar›na uygun olarak belirlenip ö¤rencilere
kavrat›lmas› da önemlidir.
7- ‹lkö¤retimden yüksek ö¤retime yabanc› dil ders saatlerinin ve okutulacak
yabanc› dil say›s›n›n da tekrar gözden geçirilmesi uygun olacakt›r. Ba¤›ms›z bir ülkenin kendi ana dilini ikinci plana at›p yabanc› bir dille e¤itim yapmas› hiç kuﬂkusuz
yads›n›cak bir durumdur. Fakat, dünyan›n her taraf›yla sürekli iletiﬂim ve bilgi al›ﬂ
veriﬂinde bulunuldu¤u iletiﬂim ça¤›nda yabanc› dil e¤itiminin öneminin yeterince anlaﬂ›lamamas› da ça¤daﬂ dünyan›n lider ülkelerinden birisi olma yolundaki bir ülkenin e¤itim stratejilerindeki eksikli¤in göstergesidir. Haftal›k ders saatleri ve birden
fazla yabanc› dil konusundaki ö¤renci istekleri dikkate al›nmal›d›r. MEB ve YÖK’ün
yabanc› dil ö¤retimine daha çok önem vermesi bir gereksinim haline gelmiﬂtir.
Sonuç olarak, ö¤renci say›lar›, mevcut ö¤retmen kadrosu ve araç-gereç durumlar› tekrar gözden geçirilerek, yabanc› dil ö¤retim programlar›nda yeni düzenlemelerin ve iyileﬂtirmelerin yap›lmas› kaç›n›lmazd›r. Tüm ö¤rencilerin yabanc› dil ö¤retiminde baﬂar›ya ulaﬂmas›n› istiyorsak, her ﬂeyden önce baﬂar›s›zl›¤a neden olan
olumsuz koﬂullar› ortadan kald›rmak durumunday›z.
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A STUDY OF THE FACTORS CAUSING FAILURE
IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING
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Abstract
The importance of foreign language teaching is increasing day by day.
In this study overall evoluation of the foreign language teaching at the state-owned schools in Samsun has been determined, and the problems causing failure
in FLT at the primary and high schools and also possible ways teaching to success have been investigated. It has been reached out that old-fashioned traditional methods are still being utilized, and cours books are strictly followed. In
addition, it has been observal that modern teaching equipment is rarely used.
Furthermore, it is nearly impossible to practice communicative methodes due to
excessive nember of students in a classroom. Based on the excuse of lack of enough nember of qualified teachers, unqualified language teachers having differents jobs are currently teaching at various schools. Guiding and counselling
students on the merits of foreign language is not found, at desirable level convincing. It is clear that nember of the foreign language classes is not adequate.
All in all, if the aim is to furnish students with success in foreign language, undesirable factors causing are the very first things to be removed.
Key Words: Foreign language teaching, problems, failure
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TAR‹H Ö⁄RET‹M‹NDE TAR‹HSEL DÜﬁÜNCEN‹N
‹K‹ FELSEF‹ DAYANA⁄I
Hüseyin KÖKSAL*

Özet
Tarih ö¤retimi, tarih felsefesinin bulgu ve tart›ﬂmalar›ndan yararlanmal›d›r. Gerçek tarihsel ö¤renme, ö¤rencilerin tarihsel düﬂünebilmesini gerektirir.
Tarihsel düﬂünme, tarihsel bilginin do¤as›yla yak›ndan iliﬂkilidir. Bu durum,
bilginin ö¤rencinin zihninde kimi aﬂamalardan geçmesini gerektirmektedir. Bu
iﬂlem gerçekte, tarihsel anlat›n›n tarihsel bilgiye dönüﬂmesidir. Dönüﬂüm sürecinin ilk aﬂamas›, tarihsel anlat›n›n “kavramsallaﬂt›r›lmas›d›r”. ‹kinci aﬂama ise,
kavramlar›n rasyonel bir yöntem içinde yeniden inﬂa edilmesidir. Bu inﬂa sürecinin rasyonel yap›s›na ise “Nedensel Ard›ll›k” demek mümkündür.
Anahtar Sözcükler: Tarih ö¤retimi, tarih felsefesi, tarihsel düﬂünme

Giriﬂ
Tarih ö¤retimi, tarihsel bilginin de¤iﬂebilir pedagojik hedefler do¤rultusunda
ö¤rencilere “ulaﬂt›r›lmas›n›” yada gerek tarihsel bilginin do¤as›n›n zorlamalar› ve gerekse tarih ö¤retiminin baﬂl› baﬂ›na bir bilim dal› olarak verilerinin tarih programlar›na dahil edilmesi sonucunda, ö¤renciler taraf›ndan bizzat “üretilmesini” içermektedir. Bu içerik do¤rultusunda ö¤renciler, ya ders kitab› formunda haz›rlanm›ﬂ sunulu
tarihsel metinlerle ya da kendilerinden basit tarihsel anlat›lar türetebilecekleri yaz›l›-yaz›s›z tarihsel kan›tlarla karﬂ› karﬂ›ya kalmaktad›rlar (Husbands,1996,129). Tarihsel anlat›, bir biçimde ö¤renci taraf›ndan tekrar edildi¤inde ya da daha iyi bir olas›l›kla tarihsel bilgi, ö¤renci taraf›ndan üretilerek bir anlat›’ya dönüﬂtürüldü¤ünde,
alan›n ö¤retilmesindeki biliﬂsel hedeflere ulaﬂ›ld›¤› varsay›labilir. Ancak yine de, tarihsel ö¤renmenin zihinde nas›l gerçekleﬂti¤ine iliﬂkin araﬂt›rmalar yap›lmadan, bu
varsay›ma kayg›yla yaklaﬂmak gerekmektedir (Dilek,2001,1) Tarih ö¤renimiyle, ö¤rencilerin “tarihsel düﬂünme” becerilerinin; neden-sonuç iliﬂkileri kurabilme, kavramsallaﬂt›rma, kronolojik düﬂünme, de¤iﬂim ve süreklili¤in do¤as›n› kavrayabilme
gibi zihinsel yeteneklerinin geliﬂtirilmesi esast›r. ‹ster ders kitaplar›ndaki yavan tarihsel metinler arac›l›¤›yla, ister ö¤rencilerin evlerinde, yak›n çevrelerinde yada müzelerde bulabilecekleri kan›tlardan yola ç›k›larak yap›ls›n, ö¤rencilerin zihinlerinde
“geçmiﬂ”e iliﬂkin oluﬂan zihinsel ﬂeman›n, gerçekte tarihsel bilginin do¤as› ile iliﬂkili oldu¤unu kabul etmek gerekmektedir. Bu do¤rultuda, tarihsel bilginin niteli¤inin,
tarih yazarlar› kadar tarih ö¤reticileri taraf›ndan da tart›ﬂ›lm›ﬂ olmas› önemlidir.
Aﬂa¤›da, tarihsel bilginin iki niteli¤i, tarih yaz›m› tart›ﬂmalar›yla iliﬂkilendirilerek
sunulmuﬂtur.
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A-Kavramsallaﬂt›rma
Ayd›nlanma ça¤› tarihçileri H›ristiyan tarih anlay›ﬂ›na duyduklar› abart›l› öfkeyi, tarihi, ak›ld›ﬂ› davranan insanlar›n geliﬂigüzel etkinlikleri olarak, düﬂünceyle
kavranamayacak bir olaylar kalabal›¤› biçiminde görmekle dilegetirmiﬂlerdi (Özlem,1986,50-51). Ayd›nlanmac›lar›n bu y›k›c›l›¤›na en tutarl› tepkiyi, geçmiﬂi “insan
ak›lc›l›¤›n›n bir göstergesi” olarak kabul eden Kant göstermiﬂtir (Collingwood,1990,106;
Timuçin, 2000,23). O’nun deyiﬂiyle, tarihsel bilginin içeri¤i, örne¤in “Roma’n›n Akdeniz’i fethediﬂi” gibi deyimlerle ifade edilir. Asl›nda Roma, ﬂu tek tek Romal›, fetih de,
bölgedeki savaﬂlar›n ve yönetimlerin toplam›d›r. Yani, “Roma”, ve “Akdeniz’in fethi”
gibi ifadeler, tarihteki fenomenlerin kavramsallaﬂt›r›lm›ﬂ ﬂeklidirler (Collingwood,1990,107). Tarihsel bilginin; geçmiﬂte yaﬂanm›ﬂ olaylar›n kavramlarla sistemli bir
ﬂekilde ifade edilmesinin; onu salt görüngüler olmaktan ç›kard›¤› ve anlaﬂ›labilir bir
zihinsel veri niteli¤i kazand›rd›¤›, Kant’tan baﬂlayarak ço¤u tarihçi taraf›ndan dilegetirilmiﬂtir.
Tarihin rastlant›sal olaylar›n de¤il, bir biçimde akl›n/usun belirledi¤i olaylardan meydana geldi¤i, daha do¤ru bir söyleyiﬂle, ancak içinde bir düﬂünsel öz bar›nd›ran olaylar›n tarihsel bilginin alan›na girebilece¤i bilimsel tarih anlay›ﬂ›n›n temel
ö¤retisidir. Alman tarihçi Schelling’e göre, insan akl›n›n üretken yap›s› tarihteki hareketlili¤in ta kendisidir (Akt.Collingwood,1990,122). Ona göre geçmiﬂ, insan akl›n›n
biçimleniﬂidir.
Ancak tarihsel olaylar›n düﬂünceyle ilk iddial› temas›n› Hegel sa¤lam›ﬂt›r. ‹nsan geçmiﬂinin d›ﬂ›nda hiçbir tarihin olmad›¤›n› öngören Hegel, bu görüﬂünü tarihin
yaln›zca “ussal yaﬂamla” yani “düﬂünen varl›klar›n” yaﬂam›yla ilgilenmesinin tutarl›
olabilece¤i düﬂüncesine dayand›rm›ﬂt›r (Hegel,1991,53). Tarihsel olaylar tarihe e¤ilen
zihin için düﬂüncenin görünümleridir. Dolay›s›yla geçmiﬂte neler oldu¤unu bilmek, o
olaylar› gerçekleﬂtiren insanlar›n neler düﬂündüklerini bilmek içindir. Tarihsel bilgi
ancak olaylar›n ard›ndaki düﬂünceyi de netlikle ifade edebildi¤i sürece tamam/eksiksiz say›labilir. Hegel’e göre (Akt.Collingwood,1990,125), tarihte olup biten her ﬂey insan istenciyle olmaktad›r. ‹nsan istenci ise, insan›n, eylemde d›ﬂsal olarak kendini ifade eden düﬂüncesidir.
Tarihsel olaylar›n belli kavramlarla ifade edilmesi zorunlulu¤u, onlar›n içerdikleri düﬂünceyi anlayabilmenin ilk koﬂuludur. Geçmiﬂte olup bitmiﬂ insan etkinliklerini çözümlemek üzere tarihe e¤ilen zihin, bu çözümlemeyi ancak o etkinlikleri
oluﬂturan ve yönlendiren düﬂünceyi ortaya ç›karmakla gerçekleﬂtirebilir.Bu durumda, tarihsel olaylar›n ne tür kavramlarla ifade edilebilece¤i düﬂünülmelidir (Bordillon,1994,74). Zaten tarihsel bilgi bütününü oluﬂturan temel zihinsel etkinlik, geçmiﬂ
olaylar›n bir kavramlar dizgesi haline getirilmesidir. ‹talyan tarihçi Benedetto Croce,
“tarihsel gerçekli¤in, tek tek olgularda cisimlenen kavramlardan” oluﬂtu¤unu söylemekte
ve bu tür kavramlar› felsefenin kavramlar›ndan ay›rarak, felsefenin kavramlar›n›n
“düﬂüncenin iﬂlevlerini”, tarihteki kavramlar›n ise “iﬂlevi olan düﬂünceleri” ifade ettiklerini söylemektedir (Akt.Collingwood,1990,199). Croce’a göre tarihe yönelen zihin
için, ele ald›¤› olgudan, bir ak›l yürütme sürecinden geçirerek, “kavram” denilen ﬂeyi üretme zorunlulu¤u bulunmaktad›r. “Kavram, tarihsel olgunun en yetkin ifadesidir” (Özlem,1992,149; Husbands,1996:34). Benzer bir anlay›ﬂ Dilthey’de de vard›r. O
da tarihsel bilginin bir entelektüel nesne olarak alg›lanabilmesi ve “tarihsel düﬂünme” ediminin gerçekleﬂebilmesi için, olgular›n kavramsallaﬂt›r›lmas› ve bu kavram-
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lar›n, tarihsel olaylar›n yorumunda baﬂvurulan odaklar olarak kullan›lmas› gerekti¤ini vurgulamaktad›r (Akt.Özlem,1992,180).
B-Nedensel Ard›ll›k
Bilimsel tarih anlay›ﬂ›, 20.yüzy›lda, tarihsel olaylar› oluﬂturan insan etkinliklerinin “akla uygun” olduklar›n›, dolay›s›yla içlerinde bir “düﬂünsel öz” bar›nd›rd›klar›n›
kabul etmiﬂ ve tarihsel bilginin (Dickinson ve Lee,1978,54), olaylar›n salt tasvirinden
ibaret olmay›p, ayn› zamanda içerdikleri düﬂünceyle de ilgilenmesi gerekti¤i görüﬂünü temel dayanak kabul etmiﬂtir. Baﬂlang›çta, olaylar›n içindeki düﬂünceyle ilgilenmek
koﬂulsuz olarak felsefeyle do¤rudan ilgiliymiﬂ gibi görülse de bu naif yan›lg›, 20. yüzy›lda terkedilmiﬂtir. Hegel, tasvir etti¤i olaylar›n içlerindeki düﬂünceyle de ilgilenen
tarihe “felsefi tarih” ad›n› vermiﬂtir (Hegel,1991,29-30). Ona göre, “salt deneysel tarihten farkl› olarak felsefi tarih yaln›zca olgu olarak saptanmakla kalmay›p, olgular›n nedenlerinin kavran›lmas› zorunlulu¤uyla ilgilenir” (Akt. Collingwood,1990,123). Hegel’in felsefi tarih olarak adland›rd›¤› tarih, aç›kt›r ki bilimsel tarihtir.
Tarihsel ak›ﬂ› oluﬂturan insan etkinliklerinin rastlant›sal olmay›p belli “ussal”
ilkelere göre vukubulduklar› düﬂüncesi, 19. yüzy›lda düﬂünülmeye baﬂlanm›ﬂt›r. Tarihsel bilginin konusu olan olaylar ve olgular, içlerinde “bilinebilir” düﬂünceleri bar›nd›r›rlar. Hegel, bu genel kabulden sonra, “her tarihin asl›nda bir düﬂünce tarihi” oldu¤unu söylemiﬂtir. Ona göre, “her tarih düﬂünce tarihi oldu¤undan ve akl›n kendini gerçekleﬂtirmesini –hiç de¤ilse hareketlili¤ini- sergiledi¤inden, tarihsel süreç, asl›nda bir mant›ksal süreçtir. Tarihsel süreçler, zaman cetveline yaz›lm›ﬂ mant›ksal süreçlerdir (Akt.Collingwood,1990,127).” Tarihsel bilgi o halde, bu mant›ksal süreçlerin
–de- bilgisidir ve ancak mant›kla aç›klanabilir. Hegel’in, tarihsel oluﬂumlar› kesintisiz
bir mant›ksal art ardal›k ﬂeklinde düﬂünmesi temelde, tarihi ne kadar yoksaym›ﬂ olsalar da, Ayd›nlanma ça¤› düﬂünürlerinden esinlenmiﬂtir. Onlar her ﬂeye ra¤men, tarihi “bir olay›n zorunlu olarak bir sonrakine götürdü¤ü süreç” olarak tasarl›yorlard› (Collingwood,1990,95).
Hegel, bir olay›n bir baﬂkas›n› do¤urma zorunlulu¤unu “do¤al” bir zorunluluk
olarak de¤il, “mant›ksal” bir zorunluluk olarak tasavvur etmiﬂtir. Bu zorunlulu¤u
Fichte’nin “Kavramlar›n Ard›ll›¤›” prensibine dayand›rmaktad›r. Tarihin baﬂl›ca iﬂinin
bugüne anlam vermek oldu¤unu söyleyen Fichte’ye göre tarih, bugünden bakarak “a
priori-önsel” kavramlarla aç›klanabilir. “Bugün, bir sonuçtur. O halde dün, bir sebeptir. Bugüne bakarak, dün’ü söylemek mümkündür (Collingwood,1990,117)”. Kavramlar›n ard›ll›¤› ifadesi, temel bir kavram›n içerdi¤i ve do¤urabilece¤i kavramlar›n
usavurma yoluyla ç›karsanmas› anlam›na gelmektedir. ‹ﬂte Hegel, kavramlar›n birbirlerinden türetilmesi yoluyla tarihin önsel bir ﬂekilde tasarlanabilece¤ini vurgulam›ﬂt›r. Collingwood’a göre (1990,132), mant›ksal temel kavramlar örüntüsüyle olgular›n içine s›zmas› Hegel felsefesinin sa¤lam yan›d›r.
Hegel’in büyük ölçüde Fichte’den yararlanarak ortaya ç›kard›¤› bu anlay›ﬂ kimilerince eleﬂtirilmiﬂtir. Marx’a göre Hegel, tarihteki gerçek iliﬂkileri olgulara giderek
saptamak yerine, bu iliﬂkileri filozofun kendi kafas›nda kurabilece¤ini söyleyerek, tarihi, gerçek dayanaklar› olmayan soyut bir tasar›m haline getirmiﬂtir (Mandel,
1988,139).
Tarihsel bilgi, kendisine yönelen zihin ile kendisi aras›nda bir ba¤ kurularak
yeniden tasarlanmay› zorunlu k›lmaktad›r. Tarihe yönelen zihin, “geçmiﬂ düﬂünceyi
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yeniden canland›rmakla kalmaz, onu kendi bilgisinin ba¤lam›nda yeniden canland›r›r ve dolay›ﬂ›yla yeniden canland›r›rken onu eleﬂtirir, de¤eri hakk›nda kendi yarg›s›n› oluﬂturur (Collingwwod,1990,225). Tarihsel süreç, insan›n mirasç›s› oldu¤u geçmiﬂi kendi düﬂüncesinde yeniden yaratmas›d›r. Bu eylem, tarihsel bilginin bir ön ﬂart›
oldu¤u kadar onun oluﬂturucu ögelerinden biridir. Benzer bir ak›l yürütmeyi, ‹ngiliz
düﬂünür J.Lewis de, “Tarihi yapan insand›r. ‹nsan tarihi, yap›lm›ﬂ olan tarihi yeniden
yaparak, onu aﬂar. ‹nsan ne yapt› ise yaln›z onu bilebilir” biçiminde yapmaktad›r
(Akt.Erdem,2004,42).
Esas›nda bir tür “soruﬂturma” olan tarihsel olaylar› ifade eden kavramlar› zihinde yeniden kurmak ve onlarla düﬂünmek ‹ngiliz tarihçi Bradley’e göre, tarihsel
bilgiyi oluﬂturan temel etkinliktir. Bradley’in, Fichte’nin ve Hegel’in bu konudaki düﬂüncelerinden esinlenen Collingwood (1990,147), “tarihsel bilginin bütün olarak kavranabilmesinin ﬂart›, onu mant›ksal zorunlulu¤a dayanarak kurulan önsel bir imgelem ile düﬂünmektir” demektedir.
Hegel’in bütün tarihi böyle mant›ksal bir nedensellik zinciri içinde düﬂünme
önerisi, 20. yüzy›lda alan›n› daraltm›ﬂt›r. Rickert’e göre, tarihte bir nedensellik vard›r
fakat bu nedensellik do¤abilimlerdekine benzer bir nedensellik de¤ildir. Ona göre tarihsel oluﬂ, her ﬂeyden önce bir “anlama” edimini ﬂart koﬂar. Çünkü tarihsel gerçeklik, bir do¤al obje gibi, do¤rudan bir obje haline getirilemez. Bu gerçeklik, insanlar›n
belli “de¤erlere” göre eyledikleri bir alan›n gerçekli¤idir ki ona ancak bu de¤erler arac›l›¤›yla, yani dolayl› bir ﬂekilde yönelme olana¤› bulunmaktad›r. De¤erler ise, do¤al
objeler gibi yaln›zca “alg›laman›n” de¤il, daha çok “anlaman›n” konusudur
(Oral,2002,14). “Tarihsel nedensellik, do¤abilimlerinde oldu¤u gibi iki olgu yada nesne aras›nda kurulan iliﬂkileri belirtmez. O, de¤erler ile o de¤erlerin yönlendirdi¤i insanlar›n etkinlikleri aras›ndaki nedenselliktir (Özlem,1986,129-130). Tarihsel bilginin,
olgular›n kavramsallaﬂt›r›l›p belli bir nedensellik içinde düﬂünülmesi anlay›ﬂ›, bu nedenselli¤in belli “konular” için geçerli olmas› gerekti¤i düﬂüncesini do¤urmuﬂtur.
Rickert, temel konular›n “de¤erlerden” seçilmesi gerekti¤ini vurgulam›ﬂt›r.
Nedenselli¤in belli konulara hasredilerek s›n›rlar›n›n daralt›lmas› düﬂüncesi
Popper’da da görülür. Ona göre tarihte, bütün tarihi içerebilecek ak›l yürütmelerden
söz edilemez. Tarihte bütüncül teoriye karﬂ›l›k olabilecek ﬂey, ancak bir “durum mant›¤›” olabilir. Yani, belirli bir durum, ancak kendine özgü mant›¤› ile aç›klanabilir (Özlem,1992,73). Ona göre tarihsel süreç, bir mant›ksallaﬂt›rma sürecidir. Popper’›n durum mant›¤› çözümlemesi, Hempel, Gardiner, Danto gibi tarihçilerde bir “çözümleyici tarih felsefesi” geliﬂtirme fikri do¤urmuﬂtur. Dato’ya göre, tarihte anlat›c› (narrative) önermelerle çal›ﬂ›l›r. Anlat›c› önerme, zaman içinde birbirini izleyen önerme türüdür. Anlat›n›n tarih konusunda bu kadar kullan›ﬂl› olmas›n› sa¤layan, “bu oldu, o halde ﬂu…” yap›s›nda oluﬂudur (Munslow ,2000,16).
Sonuç
Tarihsel düﬂünce, Descartes’in deyimiyle “do¤uﬂtan ve do¤al”d›r. Her çocuk,
“demin” ya da “dün” neler yapt›¤›n›, kendisinin d›ﬂ›nda bile olsa “neler oldu¤unu”
hat›rlayarak, demin ya da dün olup bitenler hakk›nda kendine özgü nedenler ve sonuçlar türetebilir. Onun dün yada demin “ne oldu¤una ve niçin oldu¤una” iliﬂkin
söylemler türetmesi, özü itibariyle bir tarihsel düﬂünme etkinli¤idir. O halde tarih, insan için do¤al ve öncelikli bir düﬂünce yetisine seslenmektedir. Tarih ö¤retimi, bu düﬂünme biçimini, bireyin kiﬂiselli¤inden daha geniﬂ bir alana yaymaktad›r. ‹nsan›n
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kendi geçmiﬂini düﬂünmesi etkinli¤i yaln›zca kendi kiﬂisel yaﬂant› ve tecrübesiyle s›n›rl›d›r. Yani tarihsel düﬂünme, baﬂlang›çta kiﬂiseldir. Birey bu s›n›rl› tarihsel düﬂünceyle kendini, kendi akl›n› tan›maktad›r. ‹ﬂte tarih ö¤retimi, ö¤rencilerin düﬂünme becerilerinin geliﬂmesi ve kendilerini tan›malar› için ihtiyaç duyabilece¤i “deneyim”in
geniﬂ kapsaml› bir birikim olarak sunulmas›d›r.
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TWO PHILOSOPHIC BASIS OF HISTORICAL
THINKING IN HISTORY EDUCATION
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Abstract
History teaching must benefit from the findings of and discussions in
philosophy of history. The real historical learning required students to think historically. Historical thinking is closely related with the nature of historical knowledge. Student intellect should process the knowledge in some stages. This process, actually transformation of historical narrative into historical knowledge.
The first stage of transformation process is “conceptualization” of historical narrative. The second stage is reconstruction of concepts in a rational method. The
structure of this construction process can be termed as “casual consecutive”.
Key Words: History Teaching, Historical Philosophy, Historical Thinking
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M‹LLÎ E⁄‹T‹M DERG‹S‹
YAYIN ‹LKELER‹
Millî E¤itim, Millî E¤itim Bakanl›¤› taraf›ndan yay›mlanan e¤itim, bilim, sanat
ve kültürle ilgili geliﬂmeleri izleyen, sorunlar› ortaya koyan, inceleyen, alandaki çal›ﬂma sonuçlar›n› ilgililere duyurarak iletiﬂim iﬂlevini yerine getiren, e¤itimin paydaﬂlar› aras›nda ortak bilinç ve sorumluluk duygusunu oluﬂturmay› hedefleyen üç ayl›k,
hakemli, bilimsel bir dergidir.
Dergi, ﬁubat, May›s, A¤ustos ve Kas›m aylar›nda K›ﬂ, Bahar, Yaz, Güz 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.

Amaç
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 taraflara ulaﬂt›r›lmas›n› sa¤lamak.
Konu ve ‹çerik
Millî E¤itim dergisinde, e¤itim ve sosyal bilimler alan›ndaki yaz›lara yer verilecektir. Yaz›larda araﬂt›rmaya dayal› olma, alana katk› sa¤lama, uygulamaya iliﬂkin
sorunlar› ortaya koyma, yeni ve farkl› geliﬂmeleri irdeleme ölçütleri dikkate al›nacakt›r.
Araﬂt›rma, inceleme ve derleme yaz›lar›n›n Millî E¤itim dergisinde yay›mlanabilmesi için daha önce bir baﬂka yay›n organ›nda yay›mlanmam›ﬂ veya yay›mlanmak üzere kabul edilmemiﬂ olmas› gerekir. Bir sempozyum veya kongre gibi bilimsel toplant›larda sunulan bildirilerde bilimsel toplant›n›n ad›, yeri ve tarihi belirtilmelidir. Bir araﬂt›rma kurumu veya kuruluﬂu taraf›ndan desteklenen çal›ﬂmalarda deste¤i sa¤layan kuruluﬂun ad›, projenin ismi, projenin (varsa) tarih, say› ve numaras›
an›lmal›d›r.

Yaz›lar›n De¤erlendirilmesi
Millî E¤itim dergisinin bir Yay›n Kurulu ve Ön ‹nceleme Kurulu vard›r. Yay›mlanmak üzere gönderilen yaz›lar önce amaç, konu, sunuﬂ tarz›, yaz›m kurallar› ve
yay›n ilkelerine uygunluk yönlerinden Ön ‹nceleme Kurulu’nca incelenir. Seçilen yaz›lar, bilimsel bak›mdan de¤erlendirilmek üzere Yay›n Kurulu’na sunulur. Yay›n Kurulu’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, Hakem(ler) ve Yay›n Kurulu’nun eleﬂtiri, öneri ve düzeltmelerini
dikkate almak zorundad›r. Kat›lmad›klar› hususlar oldu¤unda bunlar› ayr› bir sayfada, 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.
Yay›n Kurulu’nca, yay›mlanan yaz›larda esasa yönelik olmayan küçük düzeltmeler yap›labilir.
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Yay›mlanan yaz›lardaki görüﬂlerin sorumlulu¤u yazarlar›na aittir.
Bas›lan say›, derginin internetteki http://www.yayim.meb.gov.tr adresli web
sayfas›nda ayr›ca yay›mlan›r.
Yaz› ve foto¤raflar, kaynak gösterilerek al›nt› yap›labilir.

Yaz›m Dili
Yaz›m dili Türkçedir. Ancak, her say›da derginin üçte bir oran›n› geçmeyecek ﬂekilde ‹ngilizce yaz›lara da yer verilebilir. Yay›mlanacak yaz›lar›n Türkçe özetlerinin yan›nda ‹ngilizce özetleri de gönderilmelidir.
Yaz›larda Türk Dil Kurumunun ‹mlâ K›lavuzu’na uyulmas› zorunludur.
MAKALEN‹N YAZIM KURALLARI VE YAPISI
Makalenin genel olarak aﬂa¤›da belirtilen düzene göre sunulmas›na özen gösterilmelidir:
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›ﬂmalar) bölümüyle son bulmal›,
5- Katk› (varsa) belirtilmeli,
6- Yaz›n›n sonuna Kaynaklar Dizini eklenmelidir.
1) Baﬂl›k
Türkçe ve ‹ngilizce olarak konuyu en iyi ﬂekilde belirtmeli, on iki kelimeyi
geçmemeli ve koyu olarak yaz›lmal›d›r.

2) Yazar Ad(lar)› ve Adres(ler)i
Yazar adlar›, soyad› büyük harflerle olmak üzere koyu karakterde, adresler
normal italik karakterde yaz›lmal›d›r.

3) Özet
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. Özetin baﬂl›¤› ve metin k›sm› farkl› karakterle yaz›lmal›d›r. Özet içinde, yararlan›lan kaynaklar, ﬂekil ve çizelgeler yer almamal›; özetin alt›nda bir sat›r boﬂluk b›rak›larak en
az üç, en çok sekiz anahtar kelime verilmelidir.

4) Makale
Ana Metin: Makale A4 boyutunda kâ¤›t üzerine, bilgisayarda 1,5 sat›r aral›kla ve 12 punto (Times New Roman yaz› karakteri) ile yaz›lmal›d›r. Sayfa kenarlar›nda 3 cm’lik boﬂluk b›rak›lmal› ve sayfalar numaraland›r›lmal›d›r.. Yaz›lar alt› bin kelimeyi ya da otuz sayfay› aﬂmamal›d›r.
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Ana Baﬂl›klar: 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.
Ara Baﬂl›klar: Tamam› koyu olarak ve ana baﬂl›ktan daha küçük punto ile yaz›lacak; ancak, her kelimenin ilk harfi büyük olacak, baﬂl›k sonunda sat›rbaﬂ› yap›lacakt›r.
Alt Baﬂl›klar: Tamam› koyu olarak yaz›lacak; ancak, baﬂl›¤›n ilk kelimesindeki birinci harf büyük olacak, baﬂl›k sonuna iki nokta (üst üste) konularak yaz›ya ayn›
sat›rdan devam edilecektir.
ﬁekiller: ﬁekiller, küçültmede ve bas›mda sorun yaratmamak için siyah mürekkep ile, düzgün ve yeterli çizgi kal›nl›¤›nda ayd›nger veya beyaz kâ¤›da çizilmelidir. Her ﬂekil ayr› bir sayfada olmal›d›r. ﬁekiller 1 (bir)’den baﬂlayarak ayr›ca numaraland›r›lmal› ve her ﬂeklin alt›na baﬂl›¤›yla birlikte yaz›lmal›d›r.
Çizelgeler: 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›klar›, k›sa ve öz olarak seçilmeli ve her kelimenin ilk harfi büyük, di¤erleri küçük harflerle yaz›lmal›d›r. Gerekli durumlarda aç›klay›c› dipnotlar veya k›saltmalar ﬂekil ve
çizelgelerin hemen alt›nda verilmelidir.
Resimler: 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 yazarlar, ﬂekil, çizelge ve resimleri aynen bas›labilecek nitelikte olmak ﬂart›yla metin içindeki yerlerine yerleﬂtirebilirler. Bu imkâna sahip olmayanlar, bunlar için metin içinde ayn› boyutta boﬂluk b›rakarak içine ﬂekil, çizelge veya resim numaralar›n› yazmal›d›r.
Metin ‹çinde Kaynak Verme: Metin içinde kaynak vermede aﬂa¤›daki örneklere 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› yap›lan sayfa numaras› verilir:
(Köksoy, 1998, 25)
Birden çok kaynak söz konusuysa, kaynaklar›n aralar›na noktal› virgül (;) konarak 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 bütün 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 birlikte 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, ayr›ca kaynaklar dizininde belirtilmelidir:
(Tarakç›, 2004)

5) Katk› Belirtme
Yazar›n d›ﬂ›nda makaleye katk›s› bulunan(lar) varsa yaz›n›n sonunda ayr›ca
belirtilir.
6) Kaynaklar Dizini
Kaynaklar dizini, yazar soyadlar›n› esas alan alfabetik bir s›rayla, aﬂa¤›daki
kurallara göre dizilmelidir.
a) Süreli yay›nlar
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›”, Mil lî E¤itim, K›ﬂ 2004, S.161, ss.95-111.
b) Bildiriler
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”, III. Fen Bilimleri Sempozyumu, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fatih E¤itim Fakültesi, Trabzon.
c) Kitaplar
Yazar ad(lar)’›, tarih, kitab›n ad› (ilk harfleri büyük), yay›nevi, bas›ld›¤› ﬂehrin
ad›:
ÖZBALCI, Mustafa (1997). Mehmet Rauf’un Romanlar›nda ﬁah›slar Kadrosu,
Millî E¤itim Bakanl›¤› Yay›nlar›, ‹stanbul.
d) Raporlar ve tezler
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). Selim ‹leri’nin Romanlar› Üzerine ‘Okur Mer kezli’ Bir Yaklaﬂ›m, Ondokuz May›s Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yay›mlanmam›ﬂ Yüksek Lisans Tezi), Samsun.
e) ‹nternetten al›nan bilgiler
‹nternet adresi, yaz›n›n ve yazar›n›n ad›, internette yay›mlanma tarihi.
http://www.yayim.meb.gov.tr, “Bölge Yönetimi ve E¤itim Bölgeleri Kavram›”, Mahmut BOZAN, 1 ﬁubat 2004.
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f) Kiﬂisel görüﬂmeler
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.
g) Bunlar›n d›ﬂ›ndaki al›nt›lar için APA standartlar›na uyulmal›d›r.

Yaz›lar›n Gönderilmesi ve Telif Ücretleri
Millî E¤itim 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 birlikte 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 yazarlar›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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PUBLICATION PRINCIPLES OF
THE JOURNAL OF NATIONAL EDUCATION
The Journal of National Education, a refereed scientific journal, is published
quarterly by The Ministry of National Education. The journal aims to follow developments 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 institutions and subscribers within a month after publication.
Objective
To put forward and discuss issues on instruction, education and social sciences such as knowledge, applications, problems and suggestions with a scientific,
academic and theoretical sense.
Subject and Content
The articles about education and social sciences will be published in the journal. 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 scientific meeting such as symposium or congress, the name, place and date of the scientific 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.
Review
Articles are reviewed by the Editorial Board and the Pre-evaluation
Committee of the journal. The submitted articles are first evaluated by the Pre-evaluation 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.
Language
Papers must be submitted in Turkish. However, papers in English can be published 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.
WRITING RULES AND ARTICLE STRUCTURE
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.
1) Title
The article title must be relevant not exceeding twelve words in bold characters.
2) Author name(s) and addresses
Both first and last names must be capital case letters in bold; addresses must
be lower case and normal italic letters.
3) Abstract
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.
4) Article
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 letters 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/printed out in black on drawing or white papers. Each figure should be given on a separate 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 technical 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 within 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)
5) Contributions
Any other contributor(s) should be mentioned at the end.
6) References
References should be cited in text by giving the last names of the author(s) in
the following format.
a) Periodicals
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›”, Millî
E¤itim, Winter, 2004, Vol.161, pp.95-111.
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b) Presentations
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.
c) Books
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.
d) Reports and theses:
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.
e) Internet references
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.
f) Personal conversations
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.
g) The remaining citing should meet the APA criteria
Article Submission and Copyright Fees
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 submitted after corrections on CD with original figures. Also, author bank account information should be sent to the journal address within a month. Copyright fees to the
author(s) and reviewing fees to the referees are paid within two months after the publication of the article in accordance with the current copyright rules.
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