National Education
güz/ autumn

2008 • y›l/year 37 • say›/number 180

E¤itim ve Sosyal Bilimler Dergisi/Journal of Education and Social Sciences
Üç Ayda Bir Yay›mlan›r/Published Quarterly

Hakemli Bir Dergidir/A Refereed Journal
ISSN-1302-5600

Millî E¤itim Bakanl›¤› Ad›na Sahibi/The Publisher by Ministry of National Education
Doç. Dr. Hüseyin ÇEL‹K
Yay›n Yönetmeni/General Director
Aziz ZEREN
Yay›mlar Dairesi Baﬂkan›/Director Proxy of Publication Department

Yaz› ‹ﬂleri Müdürü/Editor in Chief
Selami YALÇIN
ﬁube Müdürü/Department Manager
Yay›n Kurulu/Editorial Board
Prof. Dr. Ramazan KAPLAN
Prof. Dr. Ahmet ‹NAM
Prof. Dr. Yüksel KAVAK
Doç. Dr. Derya ÖRS
Yrd. Doç. Dr. M. Kayahan ÖZGÜL

Ön ‹nceleme Kurulu/Pre-evaluation Committee
ﬁaban ÖZÜDO⁄RU
Macit BALIK
Dinçer Eﬁ‹TG‹N
Redaksiyon-Düzelti/Redaction-Correction
ﬁaban ÖZÜDO⁄RU
Aysun ‹LDEN‹Z
Ça¤r› GÜREL
Macit BALIK
‹ngilizce Dan›ﬂman›/English Adviser
Faruk NORﬁENL‹
Haberleﬂme ve Koordinasyon/Communication
ﬁaban ÖZÜDO⁄RU (sozudogru@meb.gov.tr)
Kapak Tasar›m / Graphics-Design
Banu DAVUN
Dizgi/Composition
Devlet Kitaplar› Müdürlü¤ü
Adres/Address
MEB Yay›mlar Dairesi Baﬂkanl›¤› Teknikokullar / ANKARA
e-mail: med@meb.gov.tr web: http://yayim.meb.gov.tr
Tel/Phone: (0 312) 212 81 45 - 4154-4152 Fax: (0 312) 212 81 48
Millî E¤itim Bakanl›¤› Yay›nlar›/Ministry of National Education Publications : 4592
Süreli Yay›nlar Dizisi/Periodicals Series : 242
Millî E¤itim Bakanl›¤› Yay›mlar Dairesi Baﬂkanl›¤›n›n 22/12/2005 tarih ve 6089 say›l› oluru ile 5.000 adet bas›lm›ﬂt›r.
The journal was printed 5.000 pieces with the date of 22/12/2005 and the number of 6089 of Publication Department Office of
Ministry of National Education.

Hakem Kurulu/Advisory Board
Prof. Dr. Ahmet GÜRSES • Atatürk Ünv./Erzurum
Prof. Dr. Ahmet N‹ﬁANCI • 19 May›s Ünv./Samsun
Prof. Dr. Ali BALCI • Ankara Ünv./Ankara
Prof. Dr. Ali B‹R‹NC‹ • Polis Akademisi/Ankara
Prof. Dr. Ali GÜLER • Abant ‹zzet Baysal Ünv./Bolu
Prof. Dr. Ayla OKTAY • Marmara Ünv./‹stanbul

Prof. Dr. Mustafa ÖZKAN • ‹stanbul Ünv./‹stanbul
Prof. Dr. Nezihe ﬁENTÜRK • Gazi Ünv. /Ankara
Prof. Dr. Oya Gülendam ERSEVER • Hacettepe Ünv. /Ankara
Prof. Dr. Özcan DEM‹REL • Hacettepe Ünv./Ankara
Prof. Dr. Saim SAKAO⁄LU • Selçuk Ünv./Konya
Prof. Dr. Servet ÖZDEM‹R • Gazi Ünv. /Ankara

Prof. Dr. Ayﬂegül ATAMAN • Gazi Ünv. /Ankara

Prof. Dr. Sevda ÇALIﬁKAN • ODTÜ/Ankara

Prof. Dr. Cahit KAVCAR • Ankara Ünv. /Ankara

Prof. Dr. ﬁafak VURAL • ‹stanbul Ünv./‹stanbul

Prof. Dr. Dursun YILDIRIM • Hacettepe Ünv. /Ankara

Prof. Dr. ﬁükrü Haluk AKALIN • TDK/Ankara

Prof. Dr. Erdo¤an BAﬁER • 19 May›s Ünv./Samsun

Prof. Dr. Tayyip DUMAN • Gazi Ünv. /Ankara

Prof. Dr. Ersoy TAﬁDEM‹RC‹ • Erciyes Ünv./Kayseri
Prof. Dr. Füsun AKKÖK • ODTÜ/Ankara
Prof. Dr. Hilal D‹CLE • Marmara Ünv./‹stanbul
Prof. Dr. Hüseyin KORKUT • Akdeniz Ünv./Antalya
Prof. Dr. ‹lber ORTAYLI • Marmara Ünv./‹stanbul
Prof. Dr. ‹onna KUÇURAD‹ • ODTÜ/Ankara
Prof. Dr. ‹smail PARLATIR • Ankara Ünv./Ankara
Prof. Dr. Kâz›m YET‹ﬁ • ‹stanbul Ünv./‹stanbul
Prof. Dr. Muhammed Nur DO⁄AN • ‹stanbul Ünv./‹stanbul

Prof. Dr. Teoman DURAL‹ • ‹stanbul Ünv./‹stanbul
Prof. Dr. Turan KOÇ • Erciyes Ünv./Kayseri
Prof. Dr. Ülker AKKUTAY • Gazi Ünv. /Ankara
Prof. Dr. Üstün DÖKMEN • Ankara Ünv. /Ankara
Prof. Dr. Yahya AKYÜZ • Ankara Ünv. /Ankara
Prof. Dr. Yaﬂar AKBIYIK • Abant ‹zzet Baysal Ünv./Bolu
Prof. Dr. Yekta SARAÇ • ‹stanbul Ünv./‹stanbul
Prof. Dr. Yusuf HALAÇO⁄LU • TTK/Ankara
Prof. Dr. Zuhal CAFO⁄LU • Gazi Ünv. /Ankara

Prof. Dr. Mustafa ERGÜN • Kocatepe Ünv./Afyon

Bu Say›n›n Hakemleri/Guest Advisory Board
Prof. Dr. Ahmet GÜRSES

Doç. Dr. Abbas TÜRNÜKLÜ

Prof. Dr. Ali BAK‹

Doç. Dr. Ali Murat SÜMBÜL

Prof. Dr. Ali UÇAN
Prof. Dr. Ayten ULUSOY

Doç. Dr. Enver Ayd›n KOLUKISA
Doç. Dr. Halim SERARSLAN

Prof. Dr. Berrin YEN‹GÜL

Doç. Dr. Hayati AKYOL

Prof. Dr. Ça¤atay ÖZDEM‹R

Doç. Dr. Hülya YILMAZ

Prof. Dr. Durmuﬂ YILMAZ
Prof. Dr. Erdo¤an BAﬁAR

Doç. Dr. M. Volkan COﬁKUN
Doç. Dr. Metin ÖZARSLAN

Prof. Dr. Fatma ﬁAH‹N

Doç. Dr. Selma YEL

Prof. Dr. Hakk› YAZICI

Doç. Dr. Yakup ÇEL‹K

Prof. Dr. Kemalettin Y‹⁄‹TER
Prof. Dr. Kürﬂat ÇA⁄ILTAY

Doç. Dr. Yasemin KEPENEKÇ‹
Yrd. Doç. Dr. Ali AKSU

Prof. Dr. Lütfi ÖZAY

Yrd. Doç. Dr. Behçet ORAL

Prof. Dr. Mehmet TAKKAÇ

Yrd. Doç. Dr. Celal DEM‹R

Prof. Dr. Mustafa YILMAN

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Y›lmaz KÜÇÜKÖNCÜ

Prof. Dr. Ömer ÜRE

Yrd. Doç. Dr. ‹jlal OCAK

Prof. Dr. Önder GÖÇKÜN

Yrd. Doç. Dr. Kemal ALTIPARMAK

Prof. Dr. Özcan DEM‹REL

Yrd. Doç. Dr. Mete YILDIZ

Prof. Dr. Ramazan ÖZEY

Yrd. Doç. Dr. Neﬂe ASLAN

Prof. Dr. Refik TURAN

Yrd. Doç. Dr. Seyit Battal U⁄URLU

Prof. Dr. R›za F‹L‹ZOK

Yrd. Doç. Dr. Sibel SÖNMEZ

Prof. Dr. Sefer ADA

Yrd. Doç. Dr. ﬁakire ANLIAK

Prof. Dr. Turgut KARABEY

Yrd. Doç. Dr. Yunus Remzi ZORALO⁄LU

Prof. Dr. Yusuf KÜÇÜKDA⁄

Abonelik Koﬂullar›
Derginin y›ll›k abone bedeli 20 YTL.dir. Abonelik için y›ll›k abone bedelinin Devlet Kitaplar› Müdürlü¤ü
ad›na T.C. Ziraat Bankas› Elmada¤ ﬁubesi 2016676/5016 no’lu hesab›na yat›r›larak makbuzun ve aç›k
adresinizin Millî E¤itim Bakanl›¤› Devlet Kitaplar› Müdürlü¤ü Bahçelievler Mah. Miraç Cad. Hasano¤lanElmada¤/ANKARA adresine gönderilmesi gerekmektedir.
Abone-da¤›t›m
Fikri NAYIR (0312) 866 22 01/246

Editör’den …

De¤erli okurlar›m›z,
Her say›da oldu¤u gibi 180. say›da da, e¤itimin paydaﬂlar› aras›nda iletiﬂime
katk›da bulunarak ortak bilinç ve sorumluluk duygusu oluﬂturmak temel hedeflerimizdendir. Bu hedeflere ulaﬂmakta en büyük deste¤imiz ﬂüphesiz akademik çevrelerden
kurumumuza ulaﬂt›r›lan hepsi birbirinden de¤erli çal›ﬂmalard›r.
Bu say›ya ‹lhan Oktar ve Nevriye Yazçay›r’›n kaleme ald›¤› “Ö¤rencilere Göre Etkili Ö¤retmen Özellikleri” baﬂl›kl› yaz› ile baﬂl›yoruz. Ö¤rencilerin, derslerine giren ö¤retmenleri çeﬂitli bak›mlardan de¤erlendirdikleri bu makalede veriler, tasvirci ve muhteva analizi ile çözümlenerek ö¤rencilerin ideal ve “etkili ö¤retmen” modeli, ilgililerin
dikkatine sunuluyor. Nida Bay›nd›r ise makalesinde “Ö¤renme Stratejilerinin Ö¤retiminde Ö¤retmen”in rollerini sorgulayarak, ö¤renmeyi ö¤retecek ö¤retmenlerimize
baz› önerilerde bulunmaktad›r.
Bir arada verdi¤imiz dört yaz›da sosyal bilgiler ö¤retiminin farkl› yönleri mercek
alt›na al›n›yor. Kadriye Tezcan müzelerin sosyal bilgiler dersinde nas›l daha etkili kullan›labilece¤ini araﬂt›r›yor. Seçil Alk›ﬂ, “Kavram Bulmacalar›”n›n co¤rafya derslerinde kullan›m faydalar›na dikkat çekiyor. Rüﬂtü Yeﬂil, sosyal bilgiler ö¤retmenlerinin “S›n›f ‹çi
Ö¤retiminde Sorulardan Yararlanma Yeterlilikleri”ni K›rﬂehir örne¤inden hareket ederek inceliyor.
Erdo¤an Köse ve Abdullah ﬁahin’in makalesi ise yüksek ö¤retime yeni baﬂlayan
ö¤rencilerin duygu ve düﬂüncelerini yaz›l› olarak ifade edebilme becerilerini Kâz›m Karabekir E¤itim Fakültesi’nin dört bölümünde uygulanan testlerle ortaya koyuyor. Bu çal›ﬂma, e¤itimin her kademesindeki s›navlar›n test yöntemi ile yap›l›yor olmas›ndan dolay› ö¤rencilerin yaz›l› anlat›m becerilerinin yeterince geliﬂmedi¤i sav›n› do¤rular nitelikte olmas› ile dikkat çekiyor.
Okul öncesi e¤itiminden yüksek ö¤retime kadar e¤itimin çeﬂitli yönlerinin detayl› olarak incelendi¤i hepsi birbirinden de¤erli yaz›lar› dergimizin sayfalar› aras›nda
bulacaks›n›z.
Bir sonraki say›da buluﬂmak dile¤iyle…

Editorial
Dear readers,
Like all our issues, in our 180th issue our main aim is to make a contribution
for communication between education shareholders and compose a common conscious and responsibility. Surely our biggest support is the valuable studies from the
academic circle that were sent to our association.
We are starting this isssue with the study of ‹lhan Oktar and Nevriye Yazçay›r
“Qual›f›cat›ons Of Effective Teacher According To Students”. The aim of this research
is to put out that how teachers are active and effective according to students. Nida
Bay›nd›r with her article “The Learning Strategies’s Instruction And Teacher” is making a suggestion to our teacher that will teach learning to learn.
With the four articles, different sides of Social Sciences is examined Kadriye
Tezcan is researching how can the museams be used more effective in Social Sciences
lessons. Seçil Alk›ﬂ is attracting attention to the benefits of “ Concept Puzzles” in
geography lesson. Rüﬂtü Yeﬂil is alaysing the Competencies of Social Studies Teachers’
About Utilizing From Questions in In-Class Teaching with the sample of K›rﬂehir.
Erdo¤an Köse and Abdullah ﬁahin with their article are analysing the wiriting
skills on how the first year students in higher education are able to express their taught
with the sample of Kaz›m Karabekir Faculty of Education. This study is introducing
that the result of test exams which is done in all education grades, students’ writing
skills are lessdeveloped.
You will find different articles about education from pre-school education to
higher education in a detailed way in our journal.
Hope to meet you in our next issue.
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Ö⁄RENC‹LERE GÖRE ETK‹L‹ Ö⁄RETMEN ÖZELL‹KLER‹
‹lhan OKTAR*
Nevriye YAZÇAYIR*

Özet
Araﬂt›rma Gazi Üniversitesi Mesleki E¤itim Fakültesi, Gazi E¤itim Fakültesi ve tezsiz yüksek lisans ö¤rencileri üzerinde uygulanm›ﬂt›r. Araﬂt›rman›n
amac›, e¤itim fakültesinde okuyan ö¤renciler aç›s›ndan, derslerine giren ö¤retmenlerin ne kadar etkin ve etkili oldu¤unu ortaya koymakt›r. Araﬂt›rma nitel
veriler üzerinden yürütülmüﬂtür. Verilerin toplanmas›nda görüﬂme formu kullan›lm›ﬂt›r. Görüﬂme formu bizzat araﬂt›rmac›lar taraf›ndan bir y›l içinde bire bir
uygulanm›ﬂt›r. Toplanan veriler betimsel ve içerik analizi ile çözümlenmiﬂtir. Elde edilen bulgulara göre ö¤renciler, derslerine giren ö¤retmenlerin büyük ço¤unlu¤unu; genel mesleki özellikleri, genel kiﬂilik özellikleri, s›n›f içindeki özellikleri ve sosyal özellikleri aç›s›ndan etkisiz bulmuﬂlard›r. Ö¤renciler, çok az say›daki ö¤retmenlerini etkili bulduklar›n› belirtmiﬂlerdir.
Anahtar Sözcükler: Etkili ö¤retmen, ö¤retmenlerin genel mesleki özellikleri, ö¤retmenlerin genel kiﬂilik özellikleri, ö¤retmenlerin s›n›f içindeki özellikleri, ö¤retmenlerin sosyal özellikleri

Giriﬂ
Bilim ve teknolojide h›zl› de¤iﬂim ve geliﬂim toplumsal sistemi de de¤iﬂtirip
geliﬂtirmiﬂtir. Bu de¤iﬂim ve geliﬂim e¤itim gereksinimini art›rm›ﬂ ve dolay›s›yla e¤itim sisteminden beklenen iﬂlevi de farkl›laﬂt›rarak ço¤altm›ﬂt›r.
E¤itim sisteminin iﬂlevini yerine getirmesinde üç temel ö¤e rol oynamaktad›r.
Bu ö¤eler ö¤renci, ö¤retmen ve e¤itim programlar›d›r. E¤itimin etkili olabilmesi ve
e¤itim hedeflerinin en üst düzeyde gerçekleﬂtirilebilmesi ise, bu ö¤eler aras›ndaki
uyuma ba¤l›d›r. Ö¤renci, ö¤retmen ve e¤itim program› aras›ndaki bu üçlü iliﬂkinin
belirli niteliklere sahip olmas› gerekmektedir. Bunlardan birisinin istenen niteliklerden yoksun olmas›, e¤itim sürecini do¤rudan etkilemektedir. Ancak bu üç ö¤eden birisi olan “ö¤retmen” ö¤esinin, di¤er iki ö¤e olan ö¤renci ve e¤itim programlar›n› etkileme gücü di¤erlerinden fazlad›r.
Önemle vurgulamak gerekirse, e¤itim sisteminin baﬂar›s›, sistemi iﬂletecek
olan ö¤retmenin niteli¤inden etkilenmektedir. Ö¤retmenli¤i öteden beri “kutsal” bir
meslek olarak tan›mlama, “ana meslek” sayma, toplum kalk›nmas›nda ö¤retmenlere
bel ba¤lama, yeni nesilleri onlar›n yarataca¤›na inanma e¤ilimleri günümüze kadar
canl›l›¤›n› korumuﬂtur. Buna ba¤l› olarak nitelikli ö¤retmen yetiﬂtirme iﬂine önem verilmesi ve öncelik tan›nmas› gereken bir iﬂ olarak alg›lanmas›na, ö¤retmen adaylar›n›n ideal kabul edilen bir tak›m ö¤retmenlik davran›ﬂlar›na sahip k›l›nmalar›n›n ve

* Yrd. Doç. Dr.; Gazi Üniversitesi, Mesleki E¤itim Fakültesi, E¤itim Bilimleri Bölümü
** Ö¤r. Gör. Dr.; Gazi Üniversitesi, Mesleki E¤itim Fakültesi, E¤itim Bilimleri Bölümü
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toplumun örnek insanlar› olarak yetiﬂtirilmelerinin gereklili¤inin savunulmas›na karﬂ›n, istendik nitelikte ö¤retmen e¤itimi, e¤itim sisteminin geriye itilmiﬂ sorunlar›ndan
birisi olmuﬂtur.
Ülkemizde yap›lan baz› araﬂt›rma sonuçlar›nda, ö¤retmen-ö¤renci iliﬂkilerinin
otoriter bir havada gerçekleﬂtirildi¤ini, ö¤renci yerine, ö¤retmenin merkez al›nd›¤›n›
ve bu nedenle de ö¤retmen-ö¤renci iliﬂkilerinin istenilen düzeyde kurulamad›¤›n›,
bunun yan›nda ö¤rencilerin e¤itime karﬂ› olumsuz bir tutum içinde oldu¤u, ders çal›ﬂma güdülerinin düﬂük ve kayg› düzeylerinin yüksek oldu¤u görülmüﬂtür (Köymen; 1989-1992, Küçükahmet;19).
E¤itimin etkili ve verimli olabilmesi için ö¤retmenler, ö¤rencilerinin ö¤renme
gereksinimini karﬂ›layabilecek nitelikte yetiﬂtirilmiﬂ olmal›d›r. Çünkü bilgi toplumunda ö¤retmen, bilgi aktaran bir ö¤retici de¤il, ayn› zamanda bilgi kaynaklar›na giden yollar› gösterici, kolaylaﬂt›r›c› bir e¤itim lideridir. ‹yi bir ö¤retmen olabilmek için
de ö¤retmen adaylar›n›n meslek hakk›nda yeterince bilgilenmesi, meslek yetilerini
kazanm›ﬂ, e¤itim sistemi ve politikalar›n› kavrayarak sistem içinde bulundu¤u kademe ile di¤er kademeler aras›ndaki bütünlü¤ü sa¤layabilecek yeterli¤e sahip olmalar›
gerekmektedir.
Tüm bu nitelikleri taﬂ›yan bir ö¤retmen yetiﬂtirme, ö¤retmen yetiﬂtiren e¤itim
kurumlar›nda çal›ﬂan ö¤retim elemanlar›n›n nitelik ve niceliklerine ba¤l›d›r. ‹ﬂte bu
nedenle ö¤retmen yetiﬂtiren e¤itim fakültelerinde çal›ﬂan ö¤retmenlerin, gerçekten
nitelikli ve etkili bir ö¤retmen olup olmad›klar›n› belirleyebilmek için böyle bir araﬂt›rma planlanm›ﬂ ve yürütülmüﬂtür.
Amaç
Bu araﬂt›rman›n amac›; E¤itim Fakültesinde okuyan ö¤renciler aç›s›ndan,
derslerine giren ö¤retmenlerin ne kadar etkin ve etkili oldu¤unu ortaya koymakt›r.
Yöntem
Bu araﬂt›rma nitel veriler üzerinden yürütülmüﬂtür. Verilerin toplanmas›nda
görüﬂme formu kullan›lm›ﬂt›r. Araﬂt›rma E¤itim Fakültesi 3. ve 4. s›n›f ve tezsiz yüksek lisans ö¤rencileri üzerinde uygulanm›ﬂt›r. Haz›rlanan görüﬂme formu, bizzat
araﬂt›rmac›lar taraf›ndan ö¤rencilerle bire bir uygulanm›ﬂt›r. Veriler betimsel ve içerik
analizi ile çözümlenmiﬂtir.
Bulgular
Ö¤renci Görüﬂlerine Göre Etkili Ö¤retmenin Özellikleri
Ö¤retmenin genel mesleki özellikleri: Araﬂt›rmaya kat›lan tüm ö¤rencilerin
etkili bir ö¤retmen özelli¤i olarak öncelikli belirtikleri ﬂey ö¤retmenin mesle¤ini sevmesi olmuﬂtur. Ö¤rencilere göre etkili bir ö¤retmen; mesle¤ini severek ve isteyerek
yapmal›d›r. Ö¤retmen mesle¤ini bir zorunluluk nedeniyle de¤il, olumlu ve olumsuz
yönlerini de benimseyerek yürütmelidir. Bu konuda iki ö¤renci görüﬂü:
“Ö¤retmenli¤in sevgi ve emek istedi¤ini biliyorum ve ö¤retmenler bunu göstermelidir, yani mesle¤ini severek yapmal›d›r...”
“....bunun yan› s›ra mesle¤indeki baﬂar›s›, o mesle¤e duydu¤u sevgi ve
sayg›s›yla ölçülen...”
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Ö¤rencilere göre etkili bir ö¤retmen; gerçek anlamda mesle¤ini severek ve büyük istek duyarak yapmal›, iﬂine sayg› duymal› ve bunu da ö¤rencilerine yans›tmal›d›r. Bir baﬂka deyiﬂle ö¤rencilere göre; okulda ve s›n›fta olmaktan zevk duyan ve bunu ö¤rencisine de yans›tan, iﬂine önem veren ve sayg› duyan yani ö¤retmenli¤i kendine bir meslek ve yaﬂam biçimi haline getirmiﬂ kiﬂi etkili bir ö¤retmendir.
Ö¤rencilerin tümü taraf›ndan etkili ö¤retmen özelli¤i olarak belirtilen bir di¤er husus da, ö¤retmenin mesleki ve akademik yeterlili¤e sahip olmas›d›r. Ö¤renciler etkili bir ö¤retmenin özel alan bilgisi, genel kültür ve pedagojik yönden yeterli olmas› gerekti¤ini aç›klam›ﬂlard›r. Ö¤rencilere göre, bir ö¤retmenin etkili olabilmesi
için, mesle¤inin gerektirdi¤i bilgi, beceri ve tutumlara sahip olmas› gerekmektedir.
Özellikle ö¤rencilerin büyük bir ço¤unlu¤u ö¤retmenin alan›nda yeterli bilgi ve beceriye sahip olmas›n›n, bir baﬂka deyiﬂle alan›nda uzman olmas›n›n önemli oldu¤unu
vurgulam›ﬂlard›r.
Ö¤rencilerin tümünün belirtti¤i bir baﬂka etkili ö¤retmen özelli¤i de; h›zla geliﬂen bilim ve teknolojiden yararlanmak, alan›yla ilgili son geliﬂmeleri, yenilikleri izlemek ve bu konularda ö¤rencilerini bilgilendirmektir. Ö¤rencilere göre etkili ö¤retmen her zaman kendini geliﬂtirebilen, yenileyebilen, teknolojik geliﬂmeleri yak›ndan
izleyerek bunlar› ö¤retimine yans›tabilen kiﬂidir. Bu konuda iki ö¤renci görüﬂü:
“ Etkili ö¤retmen geliﬂmeye aç›k olan, bilimsel yay›nlar›, kitaplar›, araﬂt›rmalar› takip eden, her türlü geliﬂmeden haberdar olan, her zaman geliﬂim ve
yeniliklere aç›k olan....,”
“Ö¤retmen, ö¤reten kiﬂi oldu¤u için ö¤renmek gerekti¤ini bilmeli ve
kendi eksikliklerini gidermeli, kendine her zaman nas›l iyi bir ö¤retmen olabilirim sorusunu sormal›”

Ö¤renciler etkili ö¤retmenin geliﬂim ve de¤iﬂimlere aç›k olmas›n›n yan›nda,
mesleki ve alan yeniliklerinin öncüsü de olacak nitelikte, gerek kendi alan›yla gerekse di¤er alanlarda araﬂt›rma yapmas› gereklili¤ini vurgulam›ﬂlard›r. Ö¤rencilere göre
etkili ö¤retmen bilgiye ulaﬂma yollar›n› kullanabilen, toplad›¤› bilgileri analiz edip
yorumlayabilen ve bunlar› alan›nda uygulayabilen ö¤retmendir. Bu konuda bir ö¤renci görüﬂü:
“...etkili ö¤retmen araﬂt›rmay› seven, bilimdeki ve mesleki yeniliklerden
haberdar olup kendisini yenileyebilen ve bu bilgilere ulaﬂmak isteyenlere yol
gösterici olan, sürekli bir de¤iﬂim içinde olan, hem bilimsel hem de kiﬂilik geliﬂiminde sürekli kendisini yenileyebilendir.”

Ö¤renciler ö¤retmenin etkili olabilmesi için mümkün oldu¤unca araﬂt›r›c› olmas› ve ö¤rendiklerini de uygulamas› gerekti¤ini belirtmiﬂlerdir. Etkili ö¤retmen teknolojik araçlardan ve farkl› kaynaklardan yararlanarak kendini, alan›nda ve di¤er
alanlarda yetiﬂtirendir. Ö¤renciler ayn› zamanda etkili ö¤retmenin ö¤rencilerini de
araﬂt›rmaya yönlendirmesi; bunun için bilgiye ulaﬂmada onlara yol göstermesi, yetenekleri do¤rultusunda onlar› araﬂt›rmaya sevk ederek bu yeteneklerini geliﬂtirebilmelerini sa¤lamas› ve böylece onlara ö¤renmeyi ö¤retmesi gereklili¤ini vurgulam›ﬂlard›r. Üç ö¤renci görüﬂü:
“ Ö¤rencilerle projeler haz›rlayan, geziler ve zengin etkinlikler düzenleyen, ö¤rencilerin ö¤renmesinde kaynak olabilecek kitap, araﬂt›rma vb. yönlendiren....”
“Gezi, gözlem yapma olana¤› sa¤layan, ö¤rencilerini araﬂt›rmaya yönlendirerek geliﬂmelerini sa¤layan ve bu çal›ﬂmalar›nda ö¤rencilerini yönlendiren,”
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“Ö¤rencilerinin iyi bir araﬂt›rmac› olmas› için onlar› destekleyen, bilgileri aynen aktarmak yerine ö¤rencilerini araﬂt›rma yapmalar› ve okumalar› için
onlarda merak duygusunu uyand›ran..”

Ö¤rencilere göre; sevgi ve sayg› ortam›nda ö¤rencileriyle güçlü ve olumlu bir
iletiﬂim kurmak etkili ö¤retmenin di¤er bir özelli¤idir. Etkili ö¤retmen; ö¤rencilerine
de¤er ve önem veren, onlara yak›n olan ve isteklerine cevap verebilen ö¤retmendir.
Etkili ö¤retmen ,ö¤rencilerini yaln›zca bilgiyi alan bir varl›k olarak görmez, ö¤rencilerin görüﬂlerini al›r, onlar› de¤erlendirir ve bunu ö¤rencilere göstererek onlara güven verir. Ö¤rencileri ile hem s›n›f içinde, hem de s›n›f d›ﬂ›nda etkileﬂim içinde olan,
onlarla arkadaﬂ gibi samimi ve içten iliﬂkiler kuran, ö¤renci sevgisini kazanan ve onlar› anlayan, bütün bunlar› ö¤renci aras›nda ay›r›m yapmadan gerçekleﬂtiren ö¤retmen, ö¤rencilere göre etkili olarak kabul edilmektedir. Bu konuda bir ö¤renci görüﬂü:
“ Ö¤rencileriyle iliﬂkilerini geliﬂtirmeli, ders d›ﬂ›nda ve ders içinde farkl› davranmamal›, sevgi ve sayg› çerçevesinde içtenli¤ini korumal›..”

Ö¤rencilere göre bir ö¤retmenin ö¤rencilerini çok iyi tan›mas› da bir baﬂka etkili ö¤retmen özelli¤idir. Ö¤rencilere göre, insan yetiﬂtirme hedefi olan ve bu nedenle tüm ö¤rencilerinin özelliklerini bilmesi gereken bir ö¤retmenin etkili olabilmesi
için; ö¤rencilerinin geliﬂim dönemlerini ve bu dönemlerin özelliklerini, onlar›n biliﬂsel süreçlerini ve kapasitelerini, bireysel farkl›l›klar›n›, ilgilerini, isteklerini, gereksinimlerini, kiﬂiliklerini, yaﬂant›lar›n›, sosyal, kültürel ve ekonomik durumlar›n›, ruhsal durumunu, hislerini ve sorunlar›n› bilmesi gerekmektedir.
Ö¤rencilere göre ö¤retmenin, her ö¤rencinin bir de¤er oldu¤unu ve toplumun
bir bireyi oldu¤unu kabul etmesi gerekir. Bunun için de bir ö¤retmenin ö¤rencilerinin
davran›ﬂlar›n› iyi analiz ederek, onu tan›mas›, e¤itim ve ö¤retimle ilgili kararlar› al›rken ö¤rencilerinin bu özelliklerini göz önünde bulundurmas› gerekmektedir. ‹ki ö¤renci görüﬂü:
“Ö¤rencilerini tan›maya çal›ﬂan ve hangi koﬂullarda nas›l ö¤rendiklerini saptamaya çal›ﬂan ve hatta ö¤rencilerinin özelliklerini belirleyen bir defter tutan, ö¤rencilerinin biliﬂsel süreçlerini geliﬂtirici ortam oluﬂturan...”
“Ö¤renme ile ilgili problemlerini saptama, gidermek için neler yap›lmas› gerekti¤ini belirleme ve nas›l kolay ö¤renebilece¤i durumunda ö¤rencilerine
destek olma ve ö¤renmeleri için güdüleme amaçl›, her bir ö¤renciyi ayr›cal›klar› ile tan›mal›, onlar›n ilgilerini, beklentilerini, gereksinimlerini ve kendilerine
has beceri ve kiﬂisel özelliklerini bilmeli.. “

Ö¤rencilere göre etkili bir ö¤retmen ö¤rencilerine çeﬂitli konularda rehberlik
edendir. Bu rehberlik hem ö¤renme konusunda, hem sorunlar›n› çözmede, hem de
gelece¤e yönelik olarak ö¤renci davran›ﬂlar›n› yönlendirmede söz konusu olmal›d›r.
Ö¤retmen ö¤rencilerine, bilgiye hangi kaynaklardan ulaﬂ›laca¤›, nas›l ulaﬂ›laca¤› konusunda rehberlik ederken, ö¤renci sorunlar›n›n çözümünde de dan›ﬂman olabilmeli ve onlara yard›mc› olabilmelidir. Ö¤rencilerden sorumlu oldu¤unu gösteren ö¤retmen, ayn› zamanda ö¤rencilerini mezun oldu¤unda zorluklar karﬂ›s›nda yenilmemesi için hayata haz›rlamal›, onlar›n, çözüme götüren yollar›n fark›na varmas›n› sa¤lamal›d›r. Bu konuda ö¤renci görüﬂleri:
“Ö¤rencilerine bilgi aktarmaktan çok, onlar›n ö¤renmesinde rehber olmal› ve nas›l ö¤reneceklerini ö¤retmeli”,
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“Ö¤reticilik görevinin yan›nda, s›rdaﬂ, arkadaﬂ, yeri geldi¤inde bir psikolog ve aileden bir kiﬂi gibi ö¤rencilerin sorunlar›n› çözmede rehberlik eden,
ö¤rencisine okul d›ﬂ›nda da yard›mc› olabilen”,
“Ö¤rencinin ufkunu geniﬂletebilen, gidebilece¤i yollar› gösterebilen ve
bunlar aras›nda en uygun yolu seçmesini sa¤layan, ..”

Verilerin analizi sonucunda yine bütün ö¤rencilerin ortak görüﬂü olarak belirlenen bir di¤er etkili ö¤retmen özelli¤i de ö¤retmenin model ve örnek olmas›d›r. Etkili bir ö¤retmen; görünümü, davran›ﬂ›, konuﬂmas›, giyimi, bilime ve insana sayg›s›,
derse karﬂ› titizli¤i, yaﬂam biçimi ile ö¤rencilerine tam bir örnek olmal›d›r.
Ö¤renciler taraf›ndan ortaya konan etkili bir ö¤retmen özelli¤i de ö¤retmenin
program ve plan çerçevesinde ö¤retimini gerçekleﬂtirmesidir. Ö¤retmen, ö¤rencilerinin en iyi ﬂekilde ö¤renmesini sa¤layacak ortam› yaratabilmesi için öncelikle, e¤itim
amaç ve hedeflerinin bilincinde olmal› ve buna göre ders öncesi çok iyi bir planlama
yapmas› gerekmektedir:
“Ö¤rencilerinin kendinden yararlanabilece¤i ortamlar› haz›rlayabilen
ve bunun için çaba harcayan kiﬂi olmal›; içerik, araç-gereç, yöntem ve duygusal
yönden ders öncesi haz›rl›klar›n› çok iyi yapmal›, ..”

Ö¤renciler; ö¤retmenlerin görev ve sorumluluklar›n›n bilincinde olarak; araﬂt›ran, gözlemleyen, kendilerine güveni olan, nerede ve nas›l davranmas› gerekti¤ini
bilen, dürüst, sayg›l› ve en önemlisi de sorgulayan bir nesil yetiﬂtirmek için derslerini çok iyi bir biçimde örgütlemeleri, yönetim organizasyonunu iyi yapmalar›, ö¤retimi etkileyecek olumsuz faktörleri önceden ortadan kald›rma ya da en az düzeye indirmeleri gereklili¤ini vurgulam›ﬂlard›r.
Ö¤retmenin genel kiﬂilik özellikleri: Ö¤rencilerin büyük bir ço¤unlu¤u öncelikli olarak; neﬂeli, sevecen ve güler yüzlü ö¤retmenlerin etkili oldu¤unu belirtmiﬂlerdir. Ö¤rencilere göre etkili bir ö¤retmen ö¤rencileriyle s›cak iletiﬂim kuran, tüm ö¤rencilerinin sevgi ve sayg›s›n› kazanan kiﬂidir. Ö¤rencilerin hemen hepsinin üzerinde
durdu¤u bir özellik ö¤retmenlerin demokratik bir kiﬂili¤e sahip olmalar› gereklili¤idir. Bu konuda iki ö¤renci görüﬂü aﬂa¤›da yer almaktad›r.
“Etkili ö¤retmen; duyarl› ve demokratik bir tutum içinde olmal›, ö¤rencilerin görüﬂlerini dikkate almal›, ö¤rencilere bask›c› de¤il rehberlik yoluyla
yaklaﬂmal›, ö¤rencilerine karﬂ› olumlu olmal›, ön yarg›l› olmamal›, tarafs›z, eﬂit,
adil, objektif ve do¤ru olmal›d›r.”
“Ö¤renci fikir ve düﬂüncelerini dinleyen, kendi duygu ve düﬂüncelerini
ö¤renciye empoze etmeyen bir kiﬂi olmal›d›r, ö¤rencilerine disiplini ö¤retmeli
ama bask›c› olmamal›.. Ö¤rencileri notla ve s›navla korkutmamal›”

Ö¤rencilere göre ö¤retmenler; ö¤rencilerine yans›z davranmal› ve tüm ö¤rencilerine ulaﬂabilmeli, bask›, zorlama ve ﬂiddet uygulamamal›, hepsini toplumun bir
üyesi olarak görmeli ve ö¤rencilere de¤er verdi¤ini göstermelidir:
“…onlara de¤er vermeli, davran›ﬂlar›nda tutarl› olmal›, anlay›ﬂl› ve güvenilir olmal›d›r.”

Ö¤rencilere göre etkili ö¤retmen, örnek al›nacak ve ö¤rencilerinde sayg›nl›k
yaratacak bir kiﬂili¤e sahip olmal›d›r. Bunun için de ﬂu özellikleri taﬂ›mal›d›r; kendisini tan›yan ve kendine sayg› duyan bir kiﬂi olmal›, özgüveni tam bir kiﬂilik yap›s›na
sahip olmal›, kiﬂisel sorunlar›n› s›n›fa/ö¤rencilerine yans›tmamal›, eksikliklerini ka-
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bullenmeli ve kendini geliﬂtirmeye karﬂ› tutumlar› olmal›, her türlü eleﬂtiriye ve görüﬂe aç›k olmal›, ö¤rencilerinden de ö¤renmeli ve olaylara nesnel yaklaﬂarak sorunlara ak›lc› ve çabuk çözümler getirebilmelidir. Ö¤rencilerin yine hemen hepsi taraf›ndan belirtilen bir di¤er etkili kiﬂilik özelli¤i de ö¤retmenlerin ö¤rencilerine güven veren kiﬂiler olmalar›d›r:
“onlar›n sorunlar›n› dinleyen, ders d›ﬂ›nda onlarla sohbet eden, konulara, sorunlara, hatta hayata aç›k olabilmeyi baﬂaran aç›k fikirli ve esnek olan,
gerekti¤inde anne-baba ve dost olabilmeyi bilen, ö¤rencilerini korkmadan savunabilen..”
“Ö¤rencilerine güvenmeli ve onlar›n güvenlerini kazanmal›, ö¤rencilerine de¤er verdi¤ini hissettirmeli..”

Ö¤renciler ö¤retmenlerin; ö¤renci psikolojisinden anlayan, onlar›n kiﬂili¤ini
rencide etmeyen, düﬂüncelerine önem veren, kiﬂili¤inin ﬂekillenmesinde yard›m
eden, kapasitesinin üzerinde sorumluluklar vermeyen kiﬂilik özelliklerini de vurgulam›ﬂlard›r.
Ö¤renciler aç›s›ndan etkili bir ö¤retmen özelli¤i de ö¤retmenlerin bilgi ve kiﬂilik gücünü kullanarak ö¤rencileri ile etkili ve iyi iletiﬂim kurmalar›d›r. Bunun için
ö¤retmenler iletiﬂimde; ö¤rencilerini birey olarak görmeli, ö¤rencilere karﬂ› nazik, samimi ve içten olmal›, kibar bir dil kullanmal›, okul d›ﬂ›nda da ö¤rencileriyle iletiﬂim
içinde bulunmal›, hatalar›n› kabul etmeli ve özür dilemesini bilmelidirler. Ö¤renci görüﬂleri:
“Ö¤rencilerine de¤er vermeli ve gerekti¤inde onlarla gülmeli, gerekti¤inde de problemlerini dinleyerek üzüldü¤ünü belli etmeli ve onlara rehberlik
etmeli,”
“‹letiﬂim yetene¤i çok önemli, etkili bir ö¤retmen ö¤rencileriyle empati
kurabilen ve onlar›n fikirlerine sayg› gösteren ö¤retmendir.”

Ö¤rencilerin baz›lar› da etkili ö¤retmen özelliklerinden biri olarak ö¤retmenlerin esprili olmalar› gerekti¤ini belirtmiﬂlerdir:
“Mizah yetene¤i olmal› ve bunu s›n›fta kullanmal›..”
“Ö¤rencilerine yaln›zca ders veren de¤il, onlarla sohbet edebilen ve gerekti¤inde espri yapabilen kiﬂidir”

Ö¤renciler taraf›ndan belirtilen di¤er etkili ö¤retmenin kiﬂilik özellikleri ise
ﬂunlard›r; “sab›rl›, dikkatli, ça¤daﬂ, yard›msever, dürüst, hoﬂgörülü, ifade yetene¤ine
sahip ve iyi bir konuﬂmac›, vatan›n› seven, esnek ve yenilikçi olan, yarat›c›, mütevazi, canl› ve dinamik, zorluklar› aﬂmay› bilen, giyimi düzgün, iyi bir lider ve yönetici,
kararl› ve kendine güveni olan.”
Ö¤retmenin s›n›f içindeki özellikleri: Ö¤rencilere göre etkili bir ö¤retmen
ö¤rencilerinin haz›rbulunuﬂluk düzeylerini ve bireysel farkl›l›klar›n› yani ilgi, istek
ve gereksinimlerini dikkate alarak ders öncesinde çok iyi bir planlama ve haz›rl›k yapan ö¤retmendir. Ö¤renciler; etkili bir ö¤retmenin derse zaman›nda gelmesi ve s›n›fa
güler yüzle girmesi, selam vermesi ve yoklamas›n› tüm ö¤rencileriyle göz temas› kurarak yapmas› gereklili¤ini belirtmiﬂlerdir.
Ö¤rencilerin ço¤unlu¤u; etkili bir ö¤retmenin ö¤rencilerin daha kolay ö¤renebilmesi için, onlar› derse haz›rlamas› ve bunun için de öncelikle konuya dikkat çek-
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mesi gerekti¤ini ve ders süresince gerekti¤inde bu etkinli¤in yap›lamas› görüﬂündedirler.
“..öncelikle derste ö¤rencilerin dikkatlerini çekmeli, ders süresince bu ilgi ve dikkatlerini sürekli tutmal›, ilgi ve dikkat da¤›ld›¤›nda ö¤rencilerin de görüﬂlerini alarak dikkati toplayabilmeli.”
“Ö¤rencilerin dikkat ve ilgilerini çekmeli ve süreklilik sa¤lamal›, dikkat
da¤›ld›¤›nda hangi önlemleri almas› gerekti¤ini bilmeli.”

Görüﬂmeye kat›lan ö¤rencilerin tümünün ortak görüﬂü; etkili bir ö¤retmenin
ö¤rencilerini ö¤renmeye güdülemesidir. Bir baﬂka deyiﬂle ö¤rencilere göre; s›n›f içinde ö¤rencilerini motive eden ve bunu sürekli k›lan, artt›ran ö¤retmen etkilidir. Ö¤rencilere göre ö¤retmenin ö¤rencileri güdülemesi için anlatt›¤› konular› güncel yaﬂamla
iliﬂkilendirmesi, olumlu bir davran›ﬂta onlar› ödüllendirerek güdülemesi ve onlar›
ö¤retme-ö¤renme etkinliklerine kat›lmaya teﬂvik etmesi gerekmektedir. ‹ki ö¤renci
görüﬂü:
“Ö¤rencilerin ö¤rendikleri bilgileri nerede nas›l kullanabileceklerini
aç›klamal›, baﬂar› için ö¤rencileri cesaretlendirmeli ve baﬂar› güdüsünü vermeli, desteklemeli”.
“Ders boyunca ö¤rencileri dersten koparmadan b›kt›rmadan motive
ederek dersini yürütmeli, ve ders boyunca enerjisini yitirmemeli”

Ayr›ca ö¤rencilere göre; etkili bir ö¤retmenin dersinde; neyi, niçin ve nas›l verece¤ini ö¤rencilerine bildirmesi, onlar› derste ne ö¤reneceklerinden haberdar etmesi, ö¤rencilerin ö¤rendikleri ile ö¤renecekleri aras›nda iliﬂki kurmas›n› sa¤lamas› da
gerekmektedir. Ö¤rencilere göre bir ö¤retmenin derste konular› örneklendirerek iﬂlemesi de, etkili bir di¤er ö¤retmen davran›ﬂ›d›r. Ö¤renciler bunun için de ö¤retmenin
güncel örneklerle s›n›f› etkin k›lmas› görüﬂündedirler. Bir baﬂka deyiﬂle ö¤retmen
dersini güncel yaﬂamdan, bir çok örnekler vererek iﬂlemeli ve konular› ö¤rencilerin
günlük yaﬂamlar›nda kullanabilecekleri biçimde sunmal›d›r.
Görüﬂmeye kat›lan ö¤rencilere göre etkili bir ö¤retmen pekiﬂtireç kullanmal›,
tüm ö¤rencilerin derse etkin kat›l›m›n› sa¤lamal› , ö¤rencilerine dönüt vermeli ve hatal› davran›ﬂlar›n› düzeltmelidir. Bu konularda ö¤renci görüﬂleri:
“Ö¤rencilerin davran›ﬂlar›n› çok iyi gözlemeli, gerekti¤i yerde olumlu
ve olumsuz pekiﬂtiricileri kullanabilmeli”
“..s›n›f içinde farkl› etkinliklerle ö¤renciyi aktif k›lmal›, kendilerine güvenmelerini sa¤lay›p derse kat›l›mlar›n› artt›rmal›, aç›kça düﬂüncelerini ifade
edebilme gücü kazand›rmal›, böylece sosyal iliﬂkileri güçlü kendine güvenen
gerekti¤inde düﬂüncelerini savunabilen ö¤renciler yetiﬂtirmeli ve ö¤rencilerine
kald›ramayacaklar› sorumluluklar› vermemeli, sessiz, çekingen ö¤rencileri de
s›n›fa katmal›, onlara söz vermeli..”
“..ö¤rencilerine ö¤renmeleri hakk›nda bilgi veren, hatal› davran›ﬂlar›nda onlarla konuﬂarak hatalar›n› gösterip hatal› davran›ﬂ› yapmamalar›n› sa¤layan ve bunu yaparken de k›r›c› olmayan yani yanl›ﬂlar› düzelten..”

Bir baﬂka etkili ö¤retmen özelli¤i de tüm ö¤rencilerin görüﬂü olan; ö¤retmenin
konusuna hakim olarak, dersini çok iyi ve zevkle anlatmas›d›r. Ö¤rencilere göre etkili bir ö¤retmen dersini monoton de¤il, hareketli, dikkat çekici olarak iﬂlemeli, anlatmak istedi¤ini etkin bir biçimde anlatabilmelidir:
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“..ö¤renmeyi sa¤layabilmek için konusunu iyi anlatan ve etkili bir sunu
yapan, diline hakim olan, aç›k bir dille söylediklerini ifade edebilen ..”
“..dersin iﬂleme aﬂamalar›n› çok iyi bilen ve ona göre dersini iﬂleyen ve
zevkli bir hale getiren, ve ö¤rencilere anlataca¤› konular›, onlar›n anlayaca¤› ve
dinlemekten zevk alaca¤› bir biçimde sunan,..”

Görüﬂmeye kat›lan ö¤renciler taraf›ndan belirtilen bir di¤er etkili ö¤retmen
özelli¤i de; ö¤retmenin dersinde farkl›, de¤iﬂik ve yeni ö¤retim strateji, yöntem ve
tekniklerini baﬂar›yla uygulayabilmesidir. Etkili bir ö¤retmen ö¤retim strateji, yöntem
ve tekniklerini ö¤renciye, konuya uygun seçmeli ve yerinde, zaman›nda, etkin bir ﬂekilde kullanmad›r. Bir çok ö¤renci taraf›ndan vurgulanan ise ö¤retmenin ö¤renci merkezli veya iﬂbirli¤ine dayal› bir ö¤retim uygulayarak problem çözme, tart›ﬂma yöntemi ve soru cevap tekni¤ini kullanarak dersini iﬂlemesidir. Ö¤renci görüﬂleri:
“ ..ö¤rencilerine yaparak, yaﬂayarak ö¤renme f›rsat› yaratmal› ve rehber
olmal›, s›n›fta tart›ﬂma ortam› yaratarak ö¤rencilerin birbirleri ile bilgi al›ﬂveriﬂi
yapmalar›na f›rsat vermeli..”
“Ö¤renci merkezli bir yaklaﬂ›m benimseyerek ö¤rencinin tam ö¤renmesini sa¤layan ve s›n›fta tart›ﬂma ortam› yaratarak ö¤rencilerin görüﬂlerini söyleme f›rsat› yaratan..”,
“Ö¤rencilerine problem çözme becerisi kazand›rabilmeli, iﬂbirlikçi bir
s›n›f ortam› yaratabilmeli”.

Ö¤rencilerin tümü taraf›ndan önemli olarak belirtilen ve ayr›nt›l› aç›klamalarla üzerinde durulan bir etkili ö¤retmen özelli¤i de; ö¤retmenin ö¤rencileri için iyi bir
ö¤renme ortam› haz›rlamas›d›r. Ö¤rencilere göre böyle bir ortam; ezberci e¤itimden
uzak olan, ö¤rencilerin geliﬂim, zeka, haz›rbulunuﬂluk düzeylerini ve ruhsal durumlar›n› göz önünde bulunduran, onlar›n ö¤renme stillerini ve zeka alanlar›n› dikkate
alan, güncel konulara en iyi biçimde de¤inilen, yaﬂamla iliﬂkili olan, hayata haz›rlayan, bir çok duyuya hitap eden ve ö¤rencinin yaparak yaﬂayarak ö¤renmesini sa¤layan, onlar›n yarat›c›l›klar›n› ortaya ç›karan, ö¤renci seviye, dikkat ve ilgilerine uygun, onlar›n ihtiyaçlar›n› karﬂ›layan, gizli kalm›ﬂ yetenekleri ortaya ç›karan, ö¤rencilere özgüven kazand›ran, biliﬂsel süreçleri geliﬂtirici, ö¤rencilerin aktif oldu¤u, özgürce düﬂüncelerini ifade etmelerini sa¤layabilen, hareketli ve güven veren etkinliklerden oluﬂmuﬂ bir ortam olmal›d›r.
Derste uygun ö¤retim materyallerini etkin bir biçimde kullanmak da, ö¤renciler taraf›ndan belirtilen bir di¤er etkili ö¤retmen özelli¤idir. Ö¤rencilere göre ö¤retmen etkili olmak için; s›n›fta konuyu anlat›rken görsel, iﬂitsel araçlar kullanarak ö¤renci ilgi ve dikkatini sürekli k›lmal›, ilginç örneklerle ve materyallerle dersi zenginleﬂtirmelidir. ‹ki ö¤renci görüﬂü:
“ ..ö¤retmen, ö¤rencilerin somutlaﬂt›rarak kolay ö¤renmesini sa¤lamak
için, yaz› tahtas›n›, teknolojik araçlar› en iyi ﬂekilde kullanmal›, dersini çok materyallerle zenginleﬂtirmelidir.”
“Derste farkl› materyaller kullanarak ö¤rencinin farkl› yönlerde de ilgisini çeken ve güdüleyen, ö¤rencilerin ilgisini çekebilecek yaz›lar, kitaplar, araçlar getirerek ö¤renme ortam›n› zenginleﬂtiren..”

Ö¤rencilere göre etkili bir ö¤retmen; s›n›fta rehber ve yetiﬂkin olarak etkileﬂimi do¤al olarak denetleyebilmeli, s›n›f içinde demokratik bir hava yaratarak tüm s›n›fa hakim olabilmelidir. Bir baﬂka deyiﬂle, ö¤rencilere göre etkili bir ö¤retmen s›n›f-
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ta yönetim ve disiplin sa¤layabilendir. Ö¤rencilerin baz›lar›, ö¤retmenin s›n›f içi disiplini sa¤larken asla cezaya baﬂvurmamas›, ceza yerine ö¤rencilerin hatal› davran›ﬂlar›n› kendilerine aç›klamas›, bir ö¤renci hatas›n› tüm s›n›f›n hatas› olarak kabul etmemesi gerekti¤ini aç›klam›ﬂlard›r. ‹ki ö¤renci görüﬂü:
“..ö¤retmen dersin amac›ndan sapmas›na izin vermemeli ama ö¤rencilerin düﬂüncelerini ifade etme serbestli¤i de sa¤lamal›, cezaya hiç baﬂvurmamal›, cezadan çok ödüllendirmeye yer vermeli..”
“ ö¤retmen disiplin sa¤larken kat› kurallarla de¤il, ö¤rencilerle içten ve
s›cak iliﬂkiler kurarak sa¤layabilmeli, notu bir tehdit arac› olarak kullanmamal›..”

Ö¤rencilere göre bir baﬂka etkili ö¤retmen özelli¤i de; ö¤retmenin de¤erlendirmede tarafs›z ve nesnel olmas›d›r. Ö¤rencilere göre etkili bir ö¤retmenin, s›navla ilgili ö¤rencilerini bilgilendirmesi, uygun ölçme tekniklerini kullanarak hedeflere ulaﬂ›l›p ulaﬂ›lmad›¤›n› objektif bir biçimde saptamas› gerekmektedir.
Ö¤retmenin ö¤rencilerine çeﬂitli ödevler vererek ö¤rencileri ö¤renmeye güdülemesi, inceleme ve araﬂt›rma yoluyla üretici olmaya yönlendirmesi de, ö¤rencilere
göre bir di¤er etkili ö¤retmen özelli¤idir. Bu konuda bir ö¤renci görüﬂü:
“..bireysel ö¤renmeyi destekleyen ve ö¤rencilerin merak›n› uyand›rarak
araﬂt›rmaya yönlendiren, onlar› destekleyen, onlar› baﬂaracaklar›n› inand›ran
ö¤retmen etkili bir ö¤retmendir.”

Görüﬂmeye kat›lan ö¤rencilerden baz›lar›, s›n›f içinde de ö¤retmenin kiﬂilik
özelliklerinin önemli oldu¤unu vurgulayarak bunlar› ﬂu ﬂekilde aç›klam›ﬂlard›r: etkili bir ö¤retmen s›n›f›nda beden dilini anlatt›¤› konularla ba¤daﬂt›rarak kullanmal› ve
s›n›f›n› gerek bilgisiyle gerek davran›ﬂlar›yla etkileyebilmeli, yanl›ﬂ bilgi vermemeli,
bilemediklerini aç›k yüreklilikle söylemeli ve ö¤rencilerine bilmedi¤i konularda yanl›ﬂ cevap vermeye çal›ﬂmamal›; bilgi, beceri, zeka ve tutumlar›n› en etkili bir biçimde
kullanabilmeli, s›n›fta hareketli, canl›, dinamik olmal›, özel sorunlar›n› s›n›fa yans›tmamal›, esprilerle dersi renklendirmeli, ses tonunu, jest ve mimiklerini etkili bir biçimde kullanmal›, aç›k, anlaﬂ›l›r ve ak›c› bir dil kullanmal›, ö¤retme etkinlikleri için
istekli ve heyecanl› olmal› ve bunu ö¤rencisine yans›tmal›, ilkelerinden ödün vermemeli, ö¤rencilerine k›l›k k›yafetiyle ve davran›ﬂlar›yla iyi bir model olmal›d›r. Baz› ö¤renci görüﬂleri:
“..Sözüyle kendisini dinleten, bilgisi ile hayran b›rakan, tüm benli¤i ile
ö¤retme iﬂini üstlenen, ö¤rencilerden sorumlu oldu¤unu gösteren..”
“..dersini s›k›c›l›ktan kurtaran ve e¤lenceli hale getiren, her yeni gün bilgisine bilgi katabilen, dersini coﬂkuyla iﬂleyen, iﬂine ba¤l› ve üretken, sab›rl›..”
“..her ö¤renciyle ayr› ayr› ilgilenmeli, plan ve çal›ﬂmalar›n› program ve
yönetmeliklere uygun yapmal›..”

Ö¤rencilere göre; resmi bilgi ve kiﬂilik gücünü kullanarak demokratik bir s›n›f
ortam›nda ö¤rencilerle sevgi ve sayg› çerçevesinde etkinlikleri gerçekleﬂtirmek, bir
baﬂka deyiﬂle s›n›f içi etkileﬂimde de etkili olmak önemli görülmektedir. Bu etkili¤in
göstergeleri olan baz› davran›ﬂlar› ö¤renciler ﬂu ﬂekilde belirtmektedirler: ö¤rencilerine güven vermeli ve onlara sahip ç›kmal›; ö¤rencilerin s›n›f içinde iliﬂki kurmalar›na
yard›m etmeli ve birbirlerine olan ba¤l›l›¤›n› geliﬂtirmeli; ön yarg›dan uzak, serbestçe düﬂüncelerini aktarabilece¤i bir s›n›f ortam› haz›rlamal›; ö¤rencinin düﬂüncelerine
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sayg› duymal› ve farkl› düﬂünceler geliﬂtirmesine yard›mc› olmal›; ö¤rencilerini baﬂar›s›zl›¤›nda rencide etmemeli ve onlar› s›n›fta küçük düﬂürmemeli;ö¤rencileriyle empati kurma yetene¤ine sahip olmal›; farkl› ö¤rencilere farkl› yollarla yaklaﬂarak onlarla iletiﬂim kurabilmeli, s›k›lgan ve utangaç ö¤rencileri s›n›f içi etkinliklere katabilmeli; ö¤rencilerin ö¤renmesini zorlaﬂt›ran davran›ﬂlardan kaç›nmal› (zor soru sorma gibi), ö¤rencilerini s›kmamal›, herkese eﬂit davranmal› ve onlar› sürekli teﬂvik etmeli,
ö¤renciyi dinlemeli, ö¤renciyi cezaland›rmak amac›yla soru sormamal›, s›n›fta ö¤renciyi yok sayarak dersi iﬂlememeli, ö¤rencilerle ders anlat›m› s›ras›nda göz temas› kurmal›, ö¤rencilerine ismiyle hitap etmeli, ö¤rencilerine hitap ederken dikkatli olmal› ve
sen dili yerine ben dili kullanmal›; ö¤rencilerine dostça yaklaﬂmal›, ö¤rencilerin söyledikleri ne kadar anlams›z ve saçma da olsa onu dikkatle dinlemeli, korkmadan soru sormalar›n› sa¤lamal›d›r.
Ö¤retmenin sosyal özellikleri: Görüﬂmeye kat›lan ö¤rencilerin ço¤unlu¤u taraf›ndan etkili bir ö¤retmenin sosyal özelliklerinden biri ö¤retmenin giyimi, tav›rlar›
ve insanl›¤› ile çevresine örnek olmas›d›r. Ö¤renci görüﬂleri:
“K›l›k k›yafetiyle, davran›ﬂlar›yla, bilgisiyle ve en önemlisi sevgisiyle
örnek olabilen,”
“..çevresine güven veren ve zorluklar karﬂ›s›nda azmiyle çevresine örnek olan,”
“ yenili¤e aç›k, genel kültürü fazla, örnek olabilecek ﬂekilde ahlaki kiﬂili¤i yüksek olmas›,”

Ö¤rencilere göre, kendisine toplumda sevgi ve sayg› duyulan; ö¤rencilerine,
meslek arkadaﬂlar›na ve çevresine gerekli sevgi ve sayg›y› gösteren; okul ve aile iﬂbirli¤i içinde olan; insana ve insan haklar›na sayg› duyan bunu davran›ﬂlar›yla gösteren; her türlü düﬂünceye aç›k, güncel konular› tart›ﬂabilen, gerekti¤inde okul d›ﬂ›nda
da ö¤rencilerinin sorunlar›yla ilgilenen kiﬂi sosyal aç›dan etkili ö¤retmendir. Ayr›ca
ö¤renciler sosyal aç›dan etkili bir di¤er ö¤retmen özelli¤inin, ö¤retmenin okul içi ve
d›ﬂ› sosyal faaliyetlerde bulunmas› ve ö¤rencilerini bu alanlara yönlendirmesi oldu¤unu aç›klam›ﬂlard›r:
“Sosyal çevrenin ve ülkenin problemlerine duyarl› olan ve e¤itime gerçekten gönül vermiﬂ olan, sosyal çevre edinen ve sosyal faaliyetlere kat›lan; sadece okulda de¤il, çevresinde de insanlar›n geliﬂmesinde etkili olmal›..”
“Her yerde sürekli kendisini geliﬂtiren ve yenileyen bir yap›da olmal›,
sosyal ve kültürel alanda kendini geliﬂtiren ve sürekli okuyan”

Ö¤rencilere göre etkili bir ö¤retmen; belirli bir kültür birikimine sahip, toplumun yaﬂam tarz›n› ve kurallar›n› bilen, bunlar› ö¤rencilerine en iyi ﬂekilde yans›tarak
ideal, ayd›n ve topluma yararl› bireyler yetiﬂtiren, Atatürk ilke ve devrimlerini benimsemiﬂ, ça¤daﬂ, yenilikçi, sorumluluklar›n› bilen bir ö¤retmendir.
Ö¤renci Görüﬂlerine Göre Ö¤retmenlerinin Etkilikleri
Görüﬂmeye kat›lan ö¤rencilerin büyük bir ço¤unlu¤u ﬂu anda okumakta olduklar› okullar›nda etkili ö¤retmenlerin bulundu¤unu ancak bunlar›n say›lar›n›n çok
az oldu¤unu aç›klam›ﬂlard›r. Baz› ö¤renciler etkili ö¤retmen olmad›¤›n›, az say›da ö¤renci de okullar›ndaki ö¤retmenlerinin lisedeki ö¤retmenlerinden daha etkili olduklar›n› söylemiﬂlerdir. Bu bölümde; ö¤rencilerin ö¤retmenlerini etkili bulduklar› ya da
etkili bulmad›klar› yönleri ile ilgili görüﬂleri onlar›n ifadeleriyle sunulmuﬂtur:
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“Okulumuzda etkin olan ve olmayan ö¤retmen de bulunmaktad›r. Öyle ki baz› ö¤retmenlerim için sürekli devam etti¤im ve çok sevdi¤im dersler vard›r. Etkin ö¤retmen olunca ben de o ders için elimden gelenin en iyisini daha istekli yap›yorum. Derste anlat›lanlar› kolayl›kla unutmuyorum”.
“Baz› ö¤retmenlerin derste dümdüz bir ﬂekilde kitaptan okuduklar›nda
ben dersi dinlemiyorum bile. Bu hocalara sanki zoraki ders anlatt›r›yorlarm›ﬂ gibi geliyor.”
“Okumakta oldu¤um fakültede etkili bir ö¤retmen var. Asl›nda çok fazla de¤il ama yine de yeterli. Ö¤retmenin derse girdi¤inde bir önceki dersin genel bir tekrar›n› bize yapt›r›r ve güzel bir örnekle ya da özlü sözle derse geçer,
verdi¤i örnekler hep günceldir. Bu da bizim meraklanmam›z› sa¤lamaktad›r. S›k
s›k soru sorar, sordu¤u sorular da bizim düﬂünmemizi sa¤lar.”
“Dersi iﬂledikten sonra mutlaka Türkiye’nin gündemindeki bir sorunu
s›n›fa taﬂ›r ve hep beraber tart›ﬂ›r›z. Herkesin görüﬂünü sayg›yla dinler. En
önemlisi yap›lan tart›ﬂmada hiçbir ö¤rencinin birbirini k›rmas›na izin vermez”.
“Her zaman ders için bir sürprizi vard›r. Dersten kopan birini fark ederse bir soru, espri vs. ile onu derse katar. Bizim için, derste oldu¤unu hissettirirdi. Bize verdi¤i de¤eri hareketleriyle, gözleriyle anlat›rd›. Dersini her zaman s›k›lmadan dinler ve dersi derste ö¤renirdim.”
“..hocan›n derse gülümseyerek girmesi, baz› ﬂeyleri bizim önerimize
sunmas› ve bize sorular yöneltmesi hem dersin nas›l akt›¤›n› anlamam›za yani
s›k›lmamam›za hem de konular› ö¤renmemize yard›mc› oldu.”
“ ...hoca hem ders, hem de ders d›ﬂ›nda model al›nacak bir ö¤retmendir
Ders esnas›nda izledi¤i ö¤renim stratejileri, tav›r ve tutumlar›yla, ders d›ﬂ›ndaki yard›m severli¤i, yol göstericili¤i ile ve hiç kaybetmedi¤i gülüﬂüyle bence bir
model ! “.
“Bizim Fakültede de var ama parmakla gösterilecek kadar az. 90 dakika
dersin konusunu anlatamayan yeri geldi¤inde ö¤rencinin anlat›m›ndaki önemli k›s›mlar› vurgulamayan, deyim yerinde ise “derste konu mankeni” olanlar›
bile var.”
“Bizim okulumuzda etkili ö¤retmen olarak gördü¤üm üç kiﬂi bulunuyor. Hem ses tonu, konuﬂma tarz›, hem de sergiledikleri tav›rlarla örnek ald›¤›m
insanlar. Dersi anlat›rken tak›nd›klar› tav›rlar, idealleri do¤rultusunda gösterdikleri çabalar›, ö¤rencilerle tek tek ilgilenmeleri, ö¤retme- ö¤renme aﬂk›yla tutuﬂmalar› ola¤anüstü bir olay !”
“Okulumuzda etkili ö¤retmen olarak nitelendirdi¤im birkaç hocam bulunmaktad›r. Etkili buldu¤um özellikleri; alan›nda yeterli bilgiye sahip olduklar›n› düﬂünüyorum, ön ö¤renmeleri hat›rlatt›klar›n› görüyorum, geçmiﬂ konular›n derse baﬂlamadan tekrar ettikleri de çok etkili bir ö¤renme sa¤l›yor, derste
bizim fikirlerimizi de dikkate al›yorlar, dersi monoton iﬂlemiyorlar, güncel konulara yer veriyorlar, ders d›ﬂ› sorular›m›zla da yak›ndan ilgileniyorlar, önceki
deneyimlerinden ve yaﬂant›lar›ndan örnekler veriyorlar, bizi bir meslektaﬂ ve
de¤er olarak görüyorlar.”
“hoca esprili, tarafs›z, ö¤renciyi konuﬂturan, laf yapan bir hoca.”
“Bu okulda etkili ö¤retmen var, çok etkisiz olanlar da var. Mesela .........
çok pozitif bir hoca dersi zevkli k›l›yor, hoﬂgörülü, dersi savsaklam›yor, mutlaka ders iﬂliyor ama s›kmadan zevkli bir ﬂekilde sunuyor. Örnek alaca¤›m bir hoca ileri ki mesle¤imde. Bir de derse girip hiçbir ﬂey bilmedi¤i halde elindeki küf-
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lenmiﬂ, y›llar öncesinin ders notlar›n› karﬂ›m›za geçip, sadece okuyup okuyup
bize yazd›r›p giden, insanlar var. Ders notlar›n› fotokopiye b›raksalar, biz oradan al›p, çektirip, s›nava kendi kendimize çal›ﬂsak daha uygun olur. Çünkü Hocan›n derste bir fonksiyonu yok, zaman kayb› bizim için ve hocaya, verilen ders
ücreti devlete gereksiz külfettir”
“Okulumuzda bu niteliklerin ço¤una sahip hocalar›m›z var, fakat bunun yan›nda maalesef niteliksiz hocalar›m›z da mevcut. Örne¤in bir hocam›z
sürekli eline ald›¤› bir kitab› okuyarak ders iﬂliyor. Bir di¤eri ise tahtan›n baﬂ›nda dikilip elli dakika boyunca hemen hemen hiç k›m›ldamadan ayn› ses tonunda anlat›yor. Bunlara ra¤men bir hocam›z ise, dersi çok a¤›r oldu¤u halde örnekler vererek, elindeki materyalleri kullanarak, gezinerek, soru sorarak dersi kavrat›yor. Bunun gibi örnekleri ço¤altabiliriz.”
“Bizim fakültemizde böyle bir hoca var m›, bu tart›ﬂ›l›r ama bence, ........
hocam›z benim gözümde ulaﬂmam gereken kiﬂi. Geçen y›l tahtaya yanl›ﬂ yazd›¤›nda dönüp özür dilemiﬂti ve ben hata yapmamal›y›m, çünkü ö¤retmen yetiﬂtiriyorum demiﬂti, bu da bize sayg›s›n›n en büyük kan›t› bence”.
“Bizim fakültemizde her yönü ile etkili diyebilece¤im bir ö¤retmen yok.
Di¤er bölümlere göre daha anlay›ﬂl›, daha sab›rl›, daha hoﬂgörülü hocalar›m›z
var. Bu yüzden bizim fakültemizi ﬂansl› hissediyorum”.
“Gerek tutumlar›, derse ve alanlar›na olan hakimiyetleri konusunda
gerçekten takdir etti¤im hocalar›m var.“
” Okulumuzda düﬂündü¤ümüz anlamda etkin ö¤retmen az say›da bulunmaktad›r. Yok diyemeyiz ama fazla da olduklar› söylenemez. Okulumuzda
ö¤retmenlerimiz genellikle bu söylediklerimizin baz›lar›n› yaparken bir k›sm›n›
yar›m b›rak›yorlar, belki bazen bunun fark›nda olmuyorlar ama istemeden de
olsa sonuç böyle oluyor. Hepsi iyi niyetliler ama kulland›klar› yöntemler aç›s›ndan bir tak›m s›k›nt›larla karﬂ›laﬂ›yorlar. Keﬂke karﬂ›l›kl› oturup birbirimize yap›c› eleﬂtirilerde bulunabilece¤imiz ortamlar yarat›lsa, böylece birbirimizi daha
iyi anlama imkan›m›z olurdu. Bu sayede herkes üstüne düﬂeni yapar, belki her
ﬂey daha da güzel olurdu”
“Say›n ........., çok güzel bir anlat›m ﬂekli var, dersleri çok e¤itici, ayn› zamanda da e¤lenceli, ders araçlar›n› çok etkili kullan›yor, dersin s›k›c› geçmemesi için elinden geleni yap›yor. Belirli zamanlarda derse müdahale ederek monotonlu¤u engelliyor. Ö¤renciyi aktif k›lmaya çal›ﬂ›yor. ............. hocam›z da etkin
bir ö¤retmen olmaya aday diye düﬂünüyorum. Alan› ile ilgili yeni ﬂeyler üretme
çabas› gösteriyor, alandaki yenilikleri takip edip bizimle paylaﬂ›yor, derste çok
aktif, fakat sahip oldu¤u tek olumsuz özellik bazen cümleler aras›ndaki ak›c›l›¤› sa¤layam›yor. Baﬂka konulara geçmek zorunda kal›yor”.
“Okulumuzda benim etkin ö¤retmen diye adland›rabilece¤im hocalar›m; ......................... Baz›lar› tüm ders notlar›n› s›n›fta dikte ettirerek yazd›r›yor
bize. Tüm ders süresi boyunca ö¤retmen söylüyor, bizlerde yaz›yoruz. Baz› hocalar›m›z da tam anlam›yla dersine hakimler. Hem konusunu anlat›yor, hem
sorular soruyor, bu sayede ö¤rencilerin her an dikkatlerini toplamas›n› sayl›yor.”
“ﬁu ana kadar kendime örnek ald›¤›m, orta okulda, lisede ve üniversitede bir çok ö¤retmenim oldu ama, bu cümleyi bütün derslerime giren hocalar
tamamlamay› isterdim”.
“Etkin bir ö¤retmenin bütün özelliklerini taﬂ›masa da s›n›ftaki etkinlikleri ile e¤itimi olumlu yönde etkileyen ö¤retmenimiz var. Çeﬂitli örneklerle konuyu daha anlaﬂ›l›r hale getirmesi ve aç›klamalar› ile etkili bir e¤itim veriyor. S›-
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n›ftaki hakimiyeti ö¤renciyi aktif çal›ﬂmaya yönlendirmesi, görüﬂlerini almas›
ve de¤erlendirmesi gibi yönleri dikkatimi çekti.”
“Okulumuzda söylemiﬂ oldu¤um etkin ö¤retmende olmas› gereken
özelliklerin hepsini taﬂ›yan bir ö¤retmene rastlayamad›m”.
“Fakültemizde bu özellikleri taﬂ›yan bir ö¤retmenimizi tan›yorum, derse girdi¤inde gözlerinin içi gülen, ö¤renciye dostça yaklaﬂan ve daima yan›m›zda oldu¤unu hissettiren biriydi.”
“Ama üniversite ö¤retmenlerim aras›nda pek çok hoca var. Etkinlikleri
ve ö¤retim yöntemleri birbirlerinden farkl› olmas›na ra¤men kaliteleri tart›ﬂ›lmaz. Üniversitenin fark› da bu zaten.”
“Kitab› aç›p sat›r sat›r okuyan bir ö¤retmen asl›nda bize ö¤retmenlik
yapmaz, bak›n ben sizden daha güzel okuyorum der. Ya da sat›r sat›r not tutturmaz, anlat›r ve biz anlad›¤›m›z› yazar›z.”

Yorum
Ö¤retim kademesi ne olursa olsun, ö¤retmenler e¤itim sürecinde gerçekleﬂtirdikleri her türlü etkinli¤i kuramsal bilgi temeline dayand›rmal›d›r. Etkili ö¤retmenler,
bir kuramsal bilgiyi h›zla edinip uygulama ortamlar›nda kullanabilen ö¤retmenlerdir. Bugünün ö¤retmenlerinin görevi denetçi ve ak›l hocal›¤› de¤ildir. Ö¤retmenin görevi ö¤rencisine yard›m etme, yol gösterme, bilgiye ulaﬂma yollar›n› ö¤retme, örnek
olma, yüreklendirme vb.dir. Yap›lan bu araﬂt›rma sonuçlar›nda elde edilen bulgulardan da bu aç›kça ortaya konmuﬂtur. Ö¤rencilerin ö¤retmenlerinden beklentileri hem
farkl›laﬂm›ﬂ, hem de çeﬂitlenmiﬂtir. Ö¤renciye yaln›zca haz›r bilgiyi sunmak, etkinliklerin merkezinde bulunmak, kendi otoritesini kurmak, ö¤rencilerin ö¤renmeleri için
yeterli bulunmamaktad›r. Ö¤rencilerin ö¤retmenlerinden istedi¤i ö¤renmeyi ö¤renme, kendisiyle s›n›f içi ve d›ﬂ›nda etkili bir iletiﬂimde bulunma, kendine örnek oluﬂturma vb.dir. Ö¤renciler ö¤retmenlerin yaln›zca bir ö¤retici de¤il, ayn› zamanda da
e¤itici olmas› gerekti¤ini düﬂünmektedir. Bu görüﬂler do¤rultusunda araﬂt›rmaya kat›lan ö¤renciler ö¤retmenlerini genel mesleki özellikleri, kiﬂisel özellikleri, s›n›f içindeki özellikleri ve sosyal özellikleri aç›s›ndan etkisiz ve yetersiz bulduklar›n› belirtmiﬂlerdir. Derslerine giren ve okullar›nda bulunan ö¤retmenlerden çok az›n›n etkili
oldu¤unu düﬂünmektedirler.
Ö¤retmen davran›ﬂlar› ile yap›lan bir çok araﬂt›rma sonuçlar› da yap›lan bu
araﬂt›rman›n sonuçlar›n› destekler niteliktedir. Allport, ö¤rencinin kiﬂili¤inin geliﬂmesinde ö¤retmenlerin ne ölçüde etkili oldu¤unu saptamak amac›yla yapt›¤› bir çal›ﬂmada, ö¤retmenin herhangi bir durumda söyledi¤i bir ﬂeyin ö¤rencinin kiﬂili¤inde
ve belle¤inde silinmez bir etki yapt›¤›n› ortaya koymuﬂtur. Bu nedenle ö¤retmenler,
ö¤rencilerine bir ﬂey söylerken ya da bir davran›ﬂta bulunurken ö¤renci üzerinde b›rakaca¤› etkiyi düﬂünmesi ve ona göre davranmas› gerekti¤ini belirtmiﬂtir.
Cogan’›n yapt›¤› bir çal›ﬂmada ise, ö¤retmen davran›ﬂlar›n›n ö¤renciyi iki ﬂekilde etkiledi¤ini saptam›ﬂt›r. Birinci etkisi ö¤retmen davran›ﬂ› ö¤rencide endiﬂe ve
uzaklaﬂma etkisi yaratarak, ö¤rencinin yaln›zca gerekti¤i kadar çal›ﬂmas›na neden oldu¤unu, ikinci etkisi ise; sevgi, sayg› ve yaklaﬂma etkisi yaratarak ö¤rencinin kendi
iste¤i ile çal›ﬂmas›na neden oldu¤unu saptam›ﬂt›r. Bu nedenle de ö¤retmenler ö¤rencilerini kendilerinden uzaklaﬂt›rmak yerine sevgi ve sayg›ya dayal› yak›nlaﬂmay› sa¤lay›c› davran›ﬂlarda bulunmas› gerekti¤ini savunmuﬂtur.
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Dreikurs (1982) ise, ö¤rencide öz disiplin geliﬂtiren ö¤retmenlerin s›n›f içinde
demokratik bir ortam oluﬂturaca¤›na inanmaktad›r. E¤er ö¤renci kendi davran›ﬂlar›ndan sorumlu oldu¤unu ö¤renirse arkadaﬂlar› ve ö¤retmenleriyle etkili bir iletiﬂim
içinde bulunaca¤›n› savunmaktad›r. Getzels ve Jackson’›n yapt›klar› bir araﬂt›rmada
ö¤retmenin kiﬂilik özelliklerinin s›n›ftaki ö¤rencilerini çok etkiledi¤ini ortaya koymuﬂtur. Çünkü ö¤rencilerin, ö¤retmenlerinin ne bildi¤i ve ne yapt›¤› ile de¤il, daha
çok kendisinin ne oldu¤u ile ilgilendiklerini gözlemlemiﬂtir.
Gordon (1974) etkili bir ö¤retmenin ö¤rencileriyle nas›l olumlu iliﬂkiler kurabilece¤ini göstermiﬂtir. Bunun için ö¤retmenlerin, ö¤rencilerin hatal› davran›ﬂlar›n›
aç›k ve k›ﬂk›rt›c› olmayacak ﬂekilde iletiﬂim kurma yoluyla azaltabileceklerini savunmaktad›r. Gözütok (1991) yapt›¤› araﬂt›rma sonucunda, ö¤rencilerin ö¤retmenlerini,
ö¤retmenlik formasyonu aç›s›ndan yetersiz bulduklar›n› ortaya koymuﬂtur.
Köymen(1989-1992) yapt›¤› bir araﬂt›rmada ö¤retmen ö¤renci iliﬂkilerinin otoriter bir havada gerçekleﬂtirildi¤ini, ö¤renci yerine ö¤retmenin merkeze al›nd›¤›n› ve
bu nedenle de ö¤retmen-ö¤renci iliﬂkilerinin istenilen düzeyde kurulamad›¤›n›, bunun yan›nda ö¤rencilerin e¤itime karﬂ› olumsuz bir tutum içinde oldu¤u, ders çal›ﬂma güdülerinin düﬂük ve kayg› düzeylerinin yüksek oldu¤unu gözlemlemiﬂtir. Oktar (2001)’de hem Türkiye’de, hem de Biﬂkek’te yapt›¤› bir araﬂt›rma sonucunda hem
Türk ö¤renciler hem de K›rg›z ö¤renciler ö¤retmenlerinin s›n›f içi davran›ﬂlar›n› çok
yetersiz bulduklar›n› ortaya koymuﬂtur.
Yukar›da verilen araﬂt›rma sonuçlar›nda da görüldü¤ü gibi ö¤renciler ö¤retmenlerini yetersiz bulmaktad›r. Bu araﬂt›rma sonucunda da ö¤renciler ö¤retmenlerinin büyük ço¤unlu¤unu etkisiz bulduklar›n› belirtmiﬂlerdir.
Bu araﬂt›rmalardan ç›kan sonuçlara göre; ö¤retmenin kiﬂisel, mesleki ve sosyal
özelliklerinin ö¤renciler üzerinde etkili oldu¤udur. Ö¤retmenin kiﬂisel yönelimi, ö¤renci yöneliminin önemli iki de¤iﬂkeni olarak belirlenmiﬂtir. Ö¤retmen her davran›ﬂ›
ile ö¤renciye model olmal›d›r. Ö¤retmenin kendini iﬂe vermesi, dersine ilgisi ve ba¤l›l›¤› ö¤rencinin de bu yönde davran›ﬂ›n› destekler nitelikte olabilece¤ini söylemek
mümkündür.
Okullarda görülen olumsuzluklar›n giderilebilmesi, ö¤retmen ö¤renci aras›nda s›cak bir iletiﬂim kurulabilmesi ve s›n›flar›n iç dinami¤inin artt›r›lmas› için, de¤iﬂik ö¤renme yollar›n›n kullan›lmas› gereklili¤ini de beraberinde getirmektedir. Bu nedenle ö¤retmenin yeterlikleri artt›r›larak, bunlar›n kullan›m›n›n temel de¤iﬂkeni olan
mesle¤e karﬂ› tutum olumland›r›larak etkili bir ö¤retmen olmalar›n› sa¤layacak f›rsatlar, koﬂullar sa¤lan›rsa karﬂ›laﬂ›lan sorunlar›n ço¤unun giderilebilece¤ini söylemek
mümkündür.
Ö¤rencilerin baﬂar›l› olmas›nda ö¤retmenlerin iyi yetiﬂtirilmiﬂ ve profesyonel
ö¤retmenlik yeteneklerine sahip olmas› gerekmektedir. Bunun için hem ö¤retici hem
de e¤itici olmalar› gerekmektedir. ‹yi bir e¤itici olabilmek için de meslek hakk›nda yeterince bilgilenmesi, e¤iticilik yetilerini kazanm›ﬂ olmas› gerekmektedir.
Sonuç ve Öneriler
Bu araﬂt›rma sonucuna göre ö¤renci görüﬂlerine göre ö¤retmenlerin genel
mesleki, genel kiﬂilik, sosyal ve s›n›f içi özellikleri aç›s›ndan etkisiz olduklar› saptanm›ﬂt›r. Bu sonuçlar do¤rultusunda ﬂu öneriler getirilmiﬂtir:
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1. Nitelikli bir ö¤retmen yetiﬂtirme, ö¤retmen yetiﬂtiren ö¤retim kurumlar›nda çal›ﬂan ö¤retim elemanlar›n›n nitelik ve niceli¤ine ba¤l›d›r. Bu nedenle,
ö¤retim elemanlar›n›n nitelik ve nicelik yönünden yeterli düzeye getirilmesi için gerekli önlemler al›nmal›d›r.
a) Üniversitelerde çal›ﬂan ö¤retim elemanlar›na da k›sa sürelerle formasyon kurslar› verilebilir.
b) Üniversitelere araﬂt›rma görevlisi al›n›rken yaln›zca alan ve yabanc› dil
bilgisi yan›nda formasyon bilgisini ve yeterli¤i de aranmal›d›r.
c) Ö¤retim elemanlar› akademik çal›ﬂmalar›na önem verdikleri kadar, ö¤retmenlik mesle¤inin gerektirdi¤i davran›ﬂlar› göstermeye özen göstermelidir.
2. Ö¤retmen yetiﬂtiren yüksek ö¤retim kurumlar› bugünün ve gelece¤in gereksinimlerini karﬂ›layacak ﬂekilde yeniden yap›land›r›lmal›d›r.
3. Ö¤retmen yetiﬂtiren kurumlara ö¤renci al›rken ÖSS s›navlar›na göre de¤il,
ö¤retmen yetiﬂtiren kurumlar›n belirledi¤i s›nav sonuçlar›na göre al›nmal›d›r.
4. Ö¤retmen yetiﬂtiren kurumlara kapasitesini aﬂacak ﬂekilde ö¤renci al›nmamal›d›r.
5. Ö¤retmen yeterlikleriyle ilgili de¤iﬂik yaﬂ ve düzeylerde farkl› boyutlar›
içeren araﬂt›rmalar yap›lmal›d›r
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Abstract
The research has been applied on students of Gazi University, Faculty of
Vocational Education, Gazi Education Faculty and without thesis master. The
aim of this research is to put out that how teachers are active and effective
according to students. In this study, qualitative data has been used. The data has
been collected with interview forms. Interview forms have been applied inside
of one year by the researchers. In the research, content and descriptive analyses
have been used, for the analysis of data. According to the findings, teachers
have been found ineffective by the students from angle general vocational qualifications, general personality qualifications, their qualifications inside classroom and social qualifications. A few teachers have been found effective by the
students.
Key Words: Effective teacher, general locational qualifications of teachers, general personality qualifications of teachers, qualifications of teachers
inside classroom, social qualifications of teachers.
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Ö⁄RENME STRATEJ‹LER‹N‹N
Ö⁄RET‹M‹NDE Ö⁄RETMEN
Nida BAYINDIR*

Özet
Etkili ö¤renmenin en önemli ö¤esi, ö¤renmeyi ö¤renmedir. Ö¤renmeyi
ö¤renme de, ö¤rencinin ö¤renmelerinde yararlanaca¤› çeﬂitli ö¤renme stratejilerini kapsar. Ö¤renciler, okullarda etkili ö¤renmeyi gerçekleﬂtirebilmek için ö¤renme stratejilerini ö¤renme ve kullanma ihtiyac› içindedirler. Özellikle yeni
müfredatla birlikte, ö¤renme stratejileri ö¤retim yaklaﬂ›m›na, akademik baﬂar›s›zl›¤› olan ö¤rencilerin yan› s›ra normal olarak baﬂar›l› ö¤rencilerin akademik
performans›n› da artt›rd›¤› için daha bir önem verilmiﬂtir. Ö¤rencilere, nas›l ö¤renece¤ini ve problemleri nas›l çözece¤ini ö¤reten bu ö¤retim yaklaﬂ›m› güçlü
bir de¤ere sahiptir. Gerçekten de ö¤renme stratejilerinin ö¤retimi, bu isteklere
uygun ve potansiyel olarak güçlü bir cevap olarak görülmüﬂtür. Bu çal›ﬂmada,
yeni müfredatla ﬂekillenen ö¤renme stratejilerinin önemi tart›ﬂ›lm›ﬂ ve ö¤retmenlerimize yönelik baz› öneriler sunulmuﬂtur.
Anahtar Sözcükler: Bireysel ö¤renme, ö¤renme stratejileri, ö¤renme
stratejilerinin ö¤retimi

Giriﬂ
Yaﬂanan h›zl› de¤iﬂimler, e¤itimi yaﬂam boyu süren bir süreç haline getirmiﬂtir. Bu sürecin; toplumu sarsmadan, geliﬂimi engellemeden uyumlu ve dengeli bir biçimde oluﬂabilmesi için geliﬂen dünyan›n de¤iﬂim ritmine uygun bir h›z› yakalamas›
gerekmektedir. E¤itimin bu de¤iﬂimi yakalamas›, salt do¤ru bilgilerin ö¤retilmesinin
ötesine geçerek, düﬂünme ustal›¤›n›n kazan›lmas› ve ö¤renme becerilerinin zenginleﬂmesi ile mümkün olacakt›r.
Küreselleﬂme ile birlikte, h›zl› ve de¤iﬂken bir ﬂekilde, bilgi ve bilginin iﬂlenmesi süreçleri çok daha önem kazanmaktad›r. Bilgi, tüm h›z›yla insanlar›n günlük yaﬂant›lar›na girmekte ve etkileﬂim alanlar›n› geniﬂletmektedir. Böylelikle bireysel ö¤retimi ﬂekillendiren bu geliﬂim, insanlar›n ö¤renmeye ve ö¤retmeye yeni anlay›ﬂlar çerçevesinde bakmas›na ve bu anlay›ﬂlara göre bilgilerini yap›land›rmas›na neden olmaktad›r (Bacanl›, 1999,181; Duman, 2002,43; O¤uz vd., 2001,169). Yeniden yap›land›r›lan bilgi, bireyin kendi do¤rusunu bilimin ›ﬂ›¤›nda ve genel gerçekli¤i do¤rultusunda kendi yaﬂant›s› yoluyla sentezleyerek edindi¤i yaﬂant›lar olmaktad›r (Yeﬂildere,
Türüklü, 2004,45). Yani, bilginin bilimsellik çerçevesinde yorumlanmas› amaçlanmaktad›r. Bilimsel bilginin buradaki fonksiyonu, asl›nda, tam olarak genel do¤rulara ulaﬂmak de¤il, sorgulay›c› ve yap›land›r›c› bir ifade tak›nmakt›r. Bunun içinde ö¤renenin
bilgiyi anlamak ve yorumlamak için yaﬂant›lar yoluyla biliﬂ yap›lar›na gelen verileri
yeniden yap›land›rmas› gerekmektedir (Ba¤c›, 2003; Koç, 2000; ﬁahinel, 2002; Özden,
1998,2; Ülgen, 2004,48). Burada önemli olan, belki de, ö¤rencinin salt bir al›c› olmas›n-
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dan çok ö¤renen sorumlulu¤unda ﬂekillenen bilgi yap›land›rmalar›n›n formal yaﬂant›lardaki organizasyonu olmaktad›r (Mayer, 1992,407). Bu organizasyon, ö¤rencinin,
ö¤renmesi ile ilgili sorumlulu¤u taﬂ›mas› ve buna yönelik etkinlikleri gerçekleﬂtirmesidir. Ülkemizde, yeni ilkö¤retim programlar›yla, yap›land›rmac› yaklaﬂ›m ile bilginin zihinde inﬂa edilmesi anlay›ﬂ› benimsenmiﬂtir. Buna göre ö¤renci, ö¤renmenin
merkezi ve ana belirleyicisi olmaktad›r. Bu anlay›ﬂ›n özünde, ö¤rencinin kendi ö¤renme sistemini kurmas› ve bilgiyi kendi potansiyeline göre iﬂlemesi yatmaktad›r. Bunun
için de ö¤rencilerin özellikle, kendi ö¤renmelerini etkinleﬂtirecek yollara ihtiyaçlar›
vard›r (Güven, 2004). Kiﬂiden kiﬂiye göre de¤iﬂebilen bu yollar, ö¤renmeyi ö¤renme
çerçevesinde, ö¤renme stratejileri ad› alt›nda iﬂlevselleﬂmektedir.
Ö¤renme Stratejileri Nedir?
Ö¤renme stratejileri; ö¤rencilerin neyi, nas›l ve ne zaman ö¤renmeleri gerekti¤ini bilmeleri ile kendi ö¤renmelerini yap›land›rmalar› ve yönlendirmeleri anlam›na
gelmektedir (Weinstein, Mayer, 1986,316; Wittrock, 1986). Bu süreç; bir anlamda, bireye özgü bilgi iﬂleme ﬂekillerinin, performans yönetimini kapsayacak biçimde zihinsel
iﬂlemlere dönüﬂtürülmesidir. Ö¤rencinin ö¤renmesini do¤rudan etkileyen bu iﬂlemler, asl›nda, ö¤renci taraf›ndan kullan›lan düﬂünme süreçleridir (Arends, 1997,45). Bu
ba¤lamda bireye özgü bilgi iﬂleme ﬂekilleri olarak karﬂ›m›za ç›kan ö¤renme stratejileri; di¤er bir ifadeyle, ö¤renmelerin niteli¤ini artt›rma amaçl›, ö¤rencilerce kullan›labilen ve ö¤retmenlerce ö¤retilebilen zihinsel iﬂlemleri içeren özel yollar olarak nitelendirilmektedir. Ö¤renme stratejileri, özellikle ö¤retmenin bilgisel de¤erlendirmesine
yard›mc› olacak zihinsel taktikleri kapsamakta ve orijinal bilgi yap›land›rmalar›n› harekete geçirecek becerilerin iﬂlenmesine yard›mc› olmaktad›r (Nisbet, Shucksmith,
1986,52; Derry, Murphy, 1986,27; Mayer, 1988,33). Stratejiler yard›m›yla ö¤renenin ö¤renme yap›s› ﬂekillendirmekte, bilgi edinme al›ﬂkanl›klar› sistematize edilip geliﬂtirilmektedir. Bu geliﬂimler, yeni bilgi parçalar›n›n anlaml› bütünler haline gelmesinin öncülleri durumundad›r. Çünkü bilgi; kuantal aç›dan hiçbir zaman bir bütünün parças›
olmaktan baﬂka türlü var olmam›ﬂt›r. Bu iﬂleyiﬂe göre herhangi bir parça, bütünü hat›rlatmak için uyar› görevi üstlenmiﬂtir (Pinter, 1991). Bu görevi itibari ile kiﬂisel fark›ndal›k ve tasar›mlara ba¤l› yaﬂant›sal deneyimlerden türeyen ö¤renme stratejileri;
uyaranlarla bizzat keﬂfetti¤imiz, benimsedi¤imiz ve benzerleri ile örtüﬂtürdü¤ümüz
bir iletim a¤› üzerine temellenmiﬂtir. Bu yolla geçmiﬂ yaﬂant›lara güvenilmekte ve
bunlar gelecek hakk›ndaki yarg›lar›n ölçüsü yap›lmaktad›r (Hume, 1998,40; Schmeck,
1988,38).
Bu anlamda, ö¤renme stratejilerinin en önemli görevi sadece bilen de¤il, düﬂünen ve bilgiler aras›nda ba¤lant›lar kuran bireysel düﬂünme yollar›n› çeﬂitlendirmektir. Ö¤renme stratejilerinin amac›; bireyi soru sormaya, araﬂt›rmaya ve biliﬂsel yap›lara uygun olarak anlamalara yöneltmektir. Eleﬂtirel bir yöntem izleyen stratejiler,
insan›n ön yarg›lardan uzak durmas›n›, içinde bulundu¤u durumun amaçlar›n› ve
al›ﬂkanl›klar›n› sorgulamas›n› istemektedir. Ö¤renme stratejileri denilince, bilimsel
süreç içinde oluﬂan iﬂlem ile bilgi olgusunu ba¤daﬂt›rarak, gerekli yap›ya ve iﬂleyiﬂe
mant›ksal çözümlerle yaklaﬂma suretiyle bilimi anlama ve yorumla çabas› anlaﬂ›l›r.
Ö¤renme Stratejilerinin Ö¤retimi
Geleneksel olarak okullar›m›zda, ö¤rencilerin çok çeﬂitli bilgiyi ö¤renmeleri
beklenmektedir. Ancak; bu bilgilerin nas›l ö¤renilece¤ine dair bilginin ö¤retimi, genellikle, göz ard› edilmektedir (Özer, 2002,18). Oysa ki; etkin ve kal›c› ö¤renmeler, ö¤-
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rencilerin bilgiyi kendilerinin iﬂleyip anlamland›rmas› için gerekli ö¤renme stratejileri ile mümkün olmaktad›r. Ö¤rencilerin ö¤renme stratejilerini etkili bir ﬂekilde kullanamamalar› ise, hem sistematize edilmemiﬂ bilgi yetersizli¤inden hem de gerekli yönlendirmelerin yap›lamamas›ndan kaynaklanmaktad›r. Ö¤retimdeki bu eksiklikten
do¤an engelleniﬂ, ö¤renci biliﬂ yap›s›n›n yeterince iyi kavranamam›ﬂ olmas›ndan ve
kiﬂiye uygun olarak tasarlanacak ö¤renme stratejilerinin yeterince iﬂe koﬂulamamas›ndan kaynaklanmaktad›r (Öztürk, 1995,13). Ö¤retimdeki uzmanl›k; ö¤rencinin, ö¤renme yaﬂant›s›ndaki yerini bizzat kendisinin belirleyip, gerçekleﬂtirece¤i bir ortam›n
yarat›lmas›d›r. Ö¤renmenin anlam›, ö¤renilmesi gereken konular›n, ö¤renci gözünde
kendi ö¤renme sürecindeki yerine göre belirlenmektedir (Jones, Carter ve Rua,
1999,556). Bu belirlemelerin yap›lmas›, yani kiﬂiye uygun ö¤renme amaçlar›n› ve yollar›n› aç›klamak ö¤retmene düﬂmektedir. Çünkü çocuk için önemli olan, onun ö¤renme ihtiyaçlar›n›n göz önüne al›narak ö¤renme yaﬂant›lar›n›n düzenlenmesidir (Sternberg, 1994,565). Bu amaçla; ö¤renenler aras›ndaki biliﬂ ayr›l›klar› ve ihtiyaç duyduklar› ö¤renme yaﬂant›lar›n›n sunumu, ayn› zamanda, bireysel ö¤renme e¤ilimlerinin
de tan›mlanmas› anlam›na gelmektedir. Ö¤renmedeki bu farkl›l›klara odaklanmak,
asl›nda tasarlanacak ö¤renme yollar›na ait kontrol de¤iﬂkenlerinin daha kiﬂiye özel
olarak ayarlanmas›n› gerektirmektedir (Henderson, 1987). Ö¤renme stratejileri, bu
yüzden, dikkat, tekrar, anlamland›rma, örgütleme, hat›rlama, biliﬂi yönetme ve duyuﬂsal stratejiler olarak gruplanmaktad›r. Her bir strateji grubunun ö¤rencinin kendi
ö¤renme yap›s›na uyacak bir ﬂekilde ö¤retilip, ö¤renme yaﬂant›lar›nda kullan›lmas›
beklenmektedir. Çünkü ö¤rencilerin sahip olduklar› farkl› yap›lar›n ve kiﬂisel deneyimlerinin genellenemeyecek kadar hassas bir yan› bulunmaktad›r. Sadece, onlar›n
ö¤renme tasar›mlar›n›n izlenerek belli formal prensiplere adapte edilmesi bile, ö¤renci de¤er sistemini anlamada ve yönlendirmede stratejik bir önem taﬂ›maktad›r
(Knowles, Holt-Reynolds, 1991,94). Ö¤renme stratejilerinin ö¤retiminde ise, ö¤retmenlerin sahip oldu¤u stratejik yaklaﬂ›m ve ö¤renme stratejileri hakk›ndaki bilgileri
de, bu nedenle, önem taﬂ›maktad›r. (Presley, Haris, Guthrie, 1992,362). Ö¤retmenin
kontrolünde gerçekleﬂecek olan bu planl› süreç, ö¤rencinin bireysel ö¤renmelerinin
fark›na varmas›n› ve ö¤renme çevresini olas› de¤iﬂkenlere göre yeniden yap›land›rmas›n› sa¤lamaktad›r (Schmeck, 1988,339). Ö¤retmenin stratejileri ö¤retmedeki etkisi, ö¤renmeyi boyutlar aras› bir dengede tutmas›, yani ö¤renen ile ö¤renilecekler aras›ndaki ba¤› kurmas›yla bir anlam kazanmaktad›r. Çünkü stratejilerin ö¤retimi, biliﬂsel süreçlerin bireysel ö¤renmeler üzerindeki yönelimini güdümlemektedir (Alvidrez, Weinstein, 1999,733). Bu bilinçli güdümlemeler aç›s›ndan strateji ö¤retimindeki
yetersizlik, büyük ölçüde, ö¤retmenden kaynaklanmaktad›r. Ö¤retmenlerin, ö¤renme stratejileri bilgisi ve bunlar› ö¤retim becerileri geleneksel anlay›ﬂlar›n gölgesi alt›nda kalm›ﬂt›r. Asl›nda ö¤retmenlerin bu anlamda ö¤renme stratejilerinin ö¤retiminde model olmalar› bile, kullan›lacak olas› stratejilerin adland›r›lmas›na ve süreç içindeki iﬂlevlerinin görülmesine yetmektedir (Ataünal, 2003,58; Schunk, Zimmerman,
1998,46; Özer, 2002,30).
Ö¤renme Stratejilerinin Ö¤retiminde Ö¤retmen
Ö¤retimsellik boyutunda, bireysel ö¤renmenin gerçekleﬂmesinde ö¤retmenin
pay› oldukça büyüktür. Ö¤retme, içsel bir süreç ve ürün olan ö¤renmeyi destekleyen
ve yönlendiren d›ﬂsal olaylar›n planlanmas›, uygulanmas› ve de¤erlendirilmesi iﬂidir
(Senemo¤lu vd., 2001,18). Bu süreç sonunda ö¤renci, ö¤retmenin sundu¤u ö¤retim
de¤iﬂkenleri ile yeni yaklaﬂ›mlar do¤rultusunda de¤iﬂecektir. Ö¤renci tüm duyular›-
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n› ö¤renme için kullanmay› ö¤renecek ve kendi bilgisini kendi üretme becerisini kazanacakt›r. Ö¤retmen ise, ö¤retim ortam›nda sundu¤u strateji kazan›m›na dönük taktikleri ile ö¤rencilerin kendi ö¤renmelerinin fark›na varmas›na yard›mc› olacak yönlendirmeleri organize edecektir (Özçelik, 1992; Vural, 2005). Ö¤renme ortamlar›na göre ﬂekillenen bu ö¤renme sistemi, s›n›fta ö¤renci baﬂar›s›n› etkileyen baﬂl›ca faktörlerin ana hatlar›n› çizen didaktik bir çerçevedir.
Kiﬂisel anlamland›rma süreçleri içinde iﬂleyen ve belli bir desen içinde süregelen bu tür ö¤renme, kullan›lan yöntemlerle hareket sahas› bulabilmektedir. Kiﬂiye özgü geliﬂtirilen bu kiﬂiye özgü yöntemler (tactics) asl›nda, benimsenmiﬂ ö¤renme stratejisinin iﬂ üzerindeki etkinli¤inin yönünü göstermektedir. Ayn› zamanda bireysel ö¤renme e¤ilimlerini de belirleyen bu taktikler, ö¤rencilerin kullanaca¤› stratejideki
yöntemsel amaca uyumlu bir ﬂekilde iﬂlenebilmektedir (Talu, 1997,6). Bu iﬂleniﬂin sistemli bir ﬂekilde sürmesi, ö¤retilecek ö¤renme stratejilerinin, fark›nda olunmas›n› gerektirmektedir. Çünkü s›n›fta konulara uygun hangi stratejilerin ve nas›l kullan›laca¤›n›n anlaﬂ›lmas›, bireysel ö¤renme yaﬂant›lar›n›n özünü oluﬂturmaktad›r. Karﬂ›l›kl›
s›namalara ve bireysel beklentilere dayal› bu süreç, kiﬂinin kendili¤inden ö¤renme
yaﬂant›lar›na bir yön vermesini gerektirmektedir (Schunk, Cox, 1986,201). Bu sistem
içinde ö¤rencilerin kullanaca¤› ö¤renme stratejileri, özgün ö¤renme dizgesinin eylemsel d›ﬂa vuruk yans›malar› olmaktad›r. Ö¤retmenin bu yans›malara göre hareket
etmesi ve belli taktiksel yönlendirmeler geliﬂtirmesi, bireysel ö¤renmelerin yönetimi
olan ö¤renme stratejilerinin fark›nda olunmas› ve bilinçli olarak ö¤retimi ile kendini
göstermektedir. Ö¤retmenin, ö¤renme stratejilerinden ve stratejilerin ö¤retiminden
haberdar olmas›, asl›nda, ö¤renciye aktard›¤› her verinin (tactics) ö¤renence anlamland›r›larak onun ö¤renme yaﬂant›lar›nda anahtar rolü oynamas› anlam›na gelmektedir (McNeil, 1971,143). Burada ö¤retmen, ö¤renme stratejileri ile ö¤renenler aras›nda
kurulacak iliﬂkide köprü durumundad›r. Ö¤renme stratejilerinden haberdar olan ö¤rencide, hangi konuda hangi stratejileri kullanaca¤›n› ö¤retmeninden ö¤renebilmeli,
kendince iﬂlerli¤ini kan›tlam›ﬂ stratejileri aktif olarak kullanabilmelidir (Sünbül,
1996,18; Goldsmith, Johnson, Acton, 1991,303). Özellikle, ilkö¤retimin birinci kademesinde ö¤rencilerin ö¤renme stratejilerini, büyük ölçüde, (%62) ö¤retmenlerinden
ö¤rendikleri (Güven, 2004) bilinmektedir. Ö¤retmenlerin, ö¤renme stratejileri ve ö¤retimi hususundaki fark›ndal›klar› ve konu ile ilgili bilgileri bu aç›dan oldukça önem
taﬂ›maktad›r. Ö¤retmenin kontrolünde gerçekleﬂecek bu planl› süreç, ö¤renme stratejilerinden haberdarl›¤› ve ö¤renme çevresini buna göre yap›land›rmay› gerektirmektedir (Schmeck, 1988,338). Ö¤retmenlerin, ö¤renme stratejilerinin ö¤retiminde ö¤rencilere bu yönde model olmalar›, kullan›lacak stratejilerin fark›na var›larak kullan›lmas› ve süreç içindeki ö¤renme iﬂlevlerinin daha iyi görülmesini sa¤lamaktad›r
(Schunk, Zimmerman, 1998,46).
Sonuç
Sonuç olarak; ö¤rencilerin gerek örgün e¤itimde derslerde baﬂar›l› olmalar›,
gerekse örgün e¤itimden sonra yaﬂad›¤›m›z bilgi ça¤›nda kendilerini geliﬂtirebilmeleri için, kendi kendilerine ö¤renmeleri ve ö¤renmelerini izleme yetene¤i kazanmalar› gerekmektedir. Okullarda ö¤rencilere belli disiplinlerin temel kavram ve ilkeleri
ö¤retilirken, ö¤renme stratejileri de ö¤retilmelidir. ‹lkö¤retimden baﬂlayarak ö¤retimin her düzeyinde derslerde konunun gerektirdi¤i ö¤renme stratejilerinin ö¤retimine yer verilmelidir. Çünkü iyi bir ö¤retim, ö¤rencilere nas›l stratejik düﬂüneceklerini
ve ö¤renmelerini nas›l organize edebileceklerini ö¤retmeyi içermektedir.

Millî E¤itim u Say› 180 u Güz/2008

u
27

Ö¤renme Stratejilerinin Ö¤retiminde Ö¤retmen u

Bunun yan›nda ö¤renenin ö¤renmeyi kendince üst düzeyde gerçekleﬂtirebilmesi için ö¤retmen ve di¤er kaynaklar›n bunu sa¤lay›c› nitelikte sistemli bir ﬂekilde
organize edilmesi gerekmektedir. Kurumsal e¤itim süreçlerini oluﬂturan her bir ö¤e,
ö¤renmeyi bireysel anlamda merkezileﬂtirme yolu ile yeniden yap›land›r›lmal› ve alt
sistemler aras› iliﬂki bir bütünlük arz etmelidir. Yöntemsel aç›dan bunun gerçekleﬂtirilmesi, ö¤renme süreci içinde ö¤renme stratejilerinin iﬂe vuruklaﬂt›r›lmas› ile kendini gösterecektir. Bu nedenle, ö¤renme stratejileri gibi pek çok önemli de¤iﬂkende yeni anlay›ﬂlara uygun bir ﬂekilde planlanmay› ve yürütülmeyi beklemektedir. Bunun
için ö¤retmenlerin geleneksel ö¤retim anlay›ﬂ›ndan s›yr›l›p, tamamiyle bireysel ö¤renmelerin yönetimini içeren bir anlay›ﬂla ö¤retim vas›flar›n› yeniden gözden geçirmeleri gerekmektedir. Daha mikro anlamda, bu yönde e¤itim almalar›, kendilerini
güncellemeleri ve yeniliklere aç›k bir alt yap›yla donan›k olmalar› beklenmektedir.
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THE LEARNING STRATEGIES’S
INSTRUCTION AND TEACHER
Nida BAYINDIR*

Abstract
Learning to learn is a very important component of effective learning
and it includes learning strategies. Students need to learn and use learning
strategies for effective learning in schools. To gether with new curriculum, the
learning strategies instructional approach has been emphasized as a mean of
incresing the academic performance of normally achieving students as well as
students who are at risk for academic failure. This instructional approach, in
which the focus is teaching students ‘how to learn and how to solve problems’
has strong validity. Indeed, learning strategy instruction has been touted as an
appropriate and potentially powerful response to these demands. ‹n the search,
had been discuss of the learning strategies reason why reorganisation with new
curriculum and some suggestions have been put forward for teacher.
Key Words: Personal learning, learning strategies, the learning strategies’s instruction
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OKULLARDA AKRAN TEMELL‹ UYGULAMALAR
Asl› TAYLI*

Özet
Akran yard›mc›l›¤›, çeﬂitli alanlarda ve de¤iﬂik yaﬂ gruplar›nda önleme,
müdahale ve soysal destek amaçl› kullan›lan, belli bir e¤itimden geçmiﬂ profesyonel olmayan kiﬂilerce, toplumda ihtiyac› olan di¤er kiﬂilere verilen hizmetlerin genel ad›d›r. Çeﬂitli alan ve ortamlarda baﬂar›yla uygulanmakta olan akran
temelli uygulamalar›n neredeyse en yayg›n uygulamalar› e¤itim ortam›nda gerçekleﬂtirilmektedir. Bu çal›ﬂmada okullarda uygulanan akran yard›mc›l›¤› uygulamas› genel olarak tan›t›lacak, ard›ndan akran yard›mc›l›¤› uygulama türleri ayr›nt›l› olarak ele al›nacakt›r. Bu ba¤lamda ele al›nacak program türleri, akran ö¤reticili¤i (peer tutoring), akran e¤iticili¤i (peer education), özel arkadaﬂl›k
(special friend),, akran dan›ﬂmanl›¤› (peer counseling), akran arabuluculu¤u
(peer mentoring) ve akran destek gruplar›d›r (peer support groups).
Anahtar Sözcükler: Akran yard›mc›l›¤›,, akran yard›mc›l›¤› türleri, akran ö¤reticili¤i, akran e¤iticili¤i, akran arabuluculu¤u, akran yolgöstericili¤i

G‹R‹ﬁ
Akran yard›mc›l›¤› bir önleme, müdahale ve sosyal destek sistemi uygulamas›d›r. Profesyonel olarak ruh sa¤l›¤› hizmeti vermeyen kiﬂilere belli bir e¤itim program› arac›l›¤› ile genel olarak dan›ﬂmanl›k beceri ve tutumlar›n›n, özel olarak ise yard›m becerilerinin ö¤retilmesi ve kazand›r›lmas›d›r. Meslekten olmayan kiﬂilere hem
yard›m, hem de iletiﬂim becerilerinin kazand›r›ld›¤› bu uygulamada bireyler resmi
ya da gayri resmi koﬂullarda bu becerilerini baﬂka insanlar›n sorunlar›n› azaltma ya
da çözümleme amac›yla kullanmaktad›rlar (Tobias & Myrick, 1999).
Akranlar›n yard›mlar›ndan yararlanmay› esas alan uygulamalara bir çok alanda ve bir çok yaﬂ grubunda rastlanmakla birlikte a¤›l›kl› olarak okul ortam›nda gözlenmektedir. Okullarda akranlardan yard›m amac›yla yararlan›lmas› fikri, ABD’de
1960’l› y›llar›n sonlar›nda okul ortam›nda giderek artan uyuﬂturucu kullanma, ergen
intiharlar›, silah kullanma, depresyon ve okulu b›rakma gibi sorunlara çözüm olarak
geliﬂtirilmiﬂtir (Tindall, 1995). Bir yandan e¤itimin kalitesinin art›r›lmas›, di¤er yandan sorunlar›n azalt›lmas›n› hedefleyen bu çal›ﬂmalar e¤itimsel bir geliﬂme olarak görülmüﬂ ve 1970’li y›llar boyunca artarak devam etmiﬂtir (Myrick & Erney, 1985). Akranlar›n deste¤iyle yürütülen önleyici çabalar 1980’li y›llara gelindi¤inde göreceli
olarak yeni bir harekete dönüﬂmüﬂtür. 1980’lerde ortaya ç›kan akran destek programlar› akranlar›n bir koç, lider, dan›ﬂman, ö¤retici ve yard›mc› olarak kullan›lmas›n› içeren daha geniﬂ bir örneklem sunmuﬂtur (Tindall & Salmon-White,1990).
Okullarda akranlar›n gücünden yararlanmay› amaçlayan ve okul rehberlik ve
dan›ﬂmanl›k hizmetlerinin iﬂlevini geniﬂleten ve güçlendiren bu uygulaman›n çeﬂitli
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örneklerine de¤iﬂik amaçlarla s›kça rastlan›r olmuﬂtur. Sigaray› b›rakma ve sigara
kullan›m oran›n› azaltma (Carty ve ark., 2000; De Vault & Atienza, 1991), HIV/ AIDS
gibi cinsel yolla bulaﬂan hastal›klar konusunda bilinçlendirme (Babado¤an, 2002;
Shuguang, Van de Ven, 2003), k›rsal kesimdeki dar gelirli ailelerin çocuklar›n›n öz
güvenlerini art›rmak ve yaﬂamla baﬂ etme becerilerine olumlu katk›lar sa¤lama
(Walsh & Jahnson, 1996) amac›yla haz›rlanan programlar bulunmaktad›r. Bunlar›n
yan› s›ra, okul ortam›ndaki hizmetlerden daha az yaralanan etnik gruplara ba¤l› ö¤rencilere (Garman & Mortensen, 1997; Stokes ve Ark., 1988), ortaokul ö¤rencilerinin
sorunlarla baﬂ etmesi ve liseye haz›r olmas› amac›n› güden uygulamalarda (Chimes,
1990), kariyer fark›ndal›¤› ve bilinçli meslek seçimine yard›mda bulunmaya (Yorke &
Stewart, 1990), suçlu gençlerde (Beitel, 1997), ö¤rencilerin günlük yaﬂam stresleriyle
baﬂ etmelerini sa¤lamak amac›yla (Wassef, Mason, Collins, VanHaalen, 1998), ihtiyac› olan ö¤rencilerin profesyonel yard›m almaya güdülenmesi amac›yla (Tanaka & Reid, 1997), sorumluluk duygusunu dolay›s›yla akademik baﬂar›n›n art›r›lmas› (Tayl›,
2006), okul zorbal›¤›n› önlenmesi (O’Connell, Pepler & Craig, 1999; Salmivalli, 1999)
amac›yla gerçekleﬂtirilmiﬂ program örnekleri bulunmaktad›r. Baﬂka çal›ﬂmac›lar ise,
davran›ﬂ problemleri olan ö¤rencilere yönelik uygulamalarla (Nelson & Smith, 1995;
Tobias & Myrick, 1999; Wassef & Mason, 1996; Gable & Arllen, 1995) boﬂanm›ﬂ ailelerin çocuklar›na (Sprinthall & Hall, 1992) destek ve yard›m vermeyi amaçlayan programlar planlan›p gerçekleﬂtirilmiﬂtir.
Akran dan›ﬂmanl›¤› uygulamas› baﬂlang›çta çeﬂitli kesimlerden dirençle karﬂ›laﬂm›ﬂt›r. Aileler çocuklar›na baﬂka bir çocu¤un dan›ﬂmanl›k yapmas›na karﬂ› ç›km›ﬂt›r. Ayn› yaﬂ ve deneyimde bir ö¤renciden profesyonel bir yard›m› beklemenin uygun
olmayaca¤›nda ›srarl› olmuﬂlard›r. Asl›nda dan›ﬂmanlarda uygulamaya s›cak bakmam›ﬂlar ve uzun bir e¤itimden sonra yapt›klar› mesleklerini, az bir e¤itimle ö¤rencilerinin yapmas›n› uygun bulmam›ﬂlard›r (Myrick, Higuland ve Sabolla, 1995).
Akran yard›mc›l›¤› profesyonel anlamda bir dan›ﬂmanl›k hizmeti de¤ildir. Psikolojik yard›m becerilerini art›racak, kiﬂileraras› iletiﬂim bilgi ve becerilerini temel
alan bir e¤itim ve uygulamay› içermektedir. E¤itim süresince program›n amac›na
ba¤l› olarak, yard›m iliﬂkisinin do¤as›, iletiﬂim becerileri, akran yard›mc›s› rolleri ve
basit müdahale programlar› ö¤retilir. Böylece birey baﬂkalar›n›n düﬂünce ve duygular›n› anlamas›n› kolaylaﬂt›rarak, problemini çözmeye ve sorumlu davranmaya teﬂvik etmiﬂ olur. Bu anlamda akran yard›mc›l›¤› arkadaﬂl›k beklentilerini ve arkadaﬂl›k
rollerini içerir (Carr, 1988).
Akranlar›n gücünden yaralanmay› amaçlayan akran yard›mc›l›¤› uygulamalar›n›n okullarda çok de¤iﬂik örneklerini görmek mümkündür. Akademik baﬂar›s›
düﬂük ya da ö¤renme güçlü¤ü olan ö¤rencilere akranlar› taraf›ndan verilen akran ö¤reticili¤i (peer tutoring), AIDS gibi baz› özel konularda di¤er ö¤rencilerin bilinçlenmesini amaçlayan akran e¤iticili¤i (peer education), sorunlar› olan ve kendi yaﬂ›tlar›ndan biriyle bu sorununu paylaﬂmay› tercih edenlerle gerçekleﬂtirilen birebir görüﬂmeleri tan›mlayan akran dan›ﬂmanl›¤› (peer counseling), büyük s›n›flar›n küçük
s›n›flara ya da eski ö¤rencilerin yeni gelen ö¤rencileri iﬂleyiﬂ ve temel bilgiler konusunda destekledikleri akran yolgöstericili¤i (peer mentoring), yurtlarda ö¤rencilerin
ihtiyac› olan bilgileri almas› ve gerekli ba¤lant›lar› kurmas› için konaklama(yurt) dan›ﬂmanl›¤› (resident counseling), yaln›z ve d›ﬂlanm›ﬂ ö¤rencilere destek vermek ve
arkadaﬂl›k becerilerini geliﬂtirmesine yard›m etmeyi amaçlayan özel arkadaﬂl›k (special friend), yeni gelen ö¤rencilerin ortama al›ﬂt›r›lmas›nda(oryantasyon) ve çeﬂitli
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projelerde okul psikolojik dan›ﬂman›na yard›m etmeyi amaçlayan dan›ﬂman yard›mc›l›¤› ya da, akran liderli¤i (Peer leader), okul ortam›ndaki basit çat›ﬂma durumlar›nda arabuluculuk yapan ve sorunun yap›c› yollarla çözülmesini sa¤lamayan akran
arabuluculu¤u (peer mediation) gibi bir çok seçenek bulunmaktad›r (Beitel, 1997)
1970’li y›llar›n ortalar›nda akran kolaylaﬂt›r›c›¤› (peer facilitator) oldukça popüler bir kavram olarak literatürde kullan›lmaya baﬂlanm›ﬂt›r. Bu kavram, akran dan›ﬂmanl›¤›, akran yard›mc›l›¤›, akran liderli¤i, akran yol göstericili¤i (mentoring), akran arabuluculu¤u, akran ö¤reticili¤i (tutoring) gibi uygulamalar›n tamam› için kullan›lm›ﬂt›r. Akran yard›mc›l›¤› (peer helper) günümüzde en çok kullan›lan uygulama
ad›d›r. Myrick ve Erney’e (1985) göre akran dan›ﬂmanl›¤› kavram› derin s›rlar›, özel
konuﬂmalar› ve uzmanca tavsiyeleri ça¤r›ﬂt›rd›¤› için daha tehdit edici alg›lanmaktad›r. Bu yüzden ö¤rencilerin bir otorite de¤ilde bir yard›mc› gibi alg›lanmas›na imkan
veren akran yard›mc›l›¤› ya da akran kolaylaﬂt›r›c›l›¤› teriminin kullan›lmas› uygun
olacakt›r. Gerçekte de akran kolaylaﬂt›r›c›l›¤›n›n özü ö¤rencilerin kendileri hakk›nda
düﬂünmesini, duygular›n› aç›klamas›n›, karar almas›n› kolaylaﬂt›rmakt›r. Tanaka ve
Reid’e (1997) göre ise akran dan›ﬂmanl›¤› terimi ö¤rencilerin oldu¤undan daha profesyonel alg›lanmas›na neden oldu¤unu ve bununda akran yard›mc›l›¤› hizmeti veren ö¤renciler aç›s›ndan istenilen bir ﬂey olmad›¤›n›, ö¤rencilerin bundan dolay› kendileri ve arkadaﬂlar› için hiç de sa¤l›kl› olmayan bir ﬂekilde s›n›rlar›n› zorlamaya yol
açt›¤›n› savunmaktad›r. Ülkemizde yap›lan uygulamalarda ise akran dan›ﬂmanl›¤›
(Alada¤, 2005) akran rehberli¤i (Pehlivan, 2004) akran dayan›ﬂmas› (YÖRET Vakf›)
gönüllü arkadaﬂ ekibi (Nazl›, 2003) gibi adland›rmalara gidildi¤i görülmektedir. Ad›
ne olursa olsun belli bir e¤itim ve süpervizyon arac›l›¤›yla ö¤rencilerin akranlar›na
yard›m etmesi ça¤daﬂ geliﬂimsel rehberlik program› içerinde önemli bir yere sahiptir.
Akran temelli uygulamalara baﬂlama nedenlerinden birisi de okul psikolojik
dan›ﬂmanlar›n›n azl›¤› ve okullarda dan›ﬂman baﬂ›na düﬂen ö¤renci say›s›n›n çok olmas›d›r. Böyle bir durumda dan›ﬂanlar ortalama ö¤renciyi temel almakta ve s›rad›ﬂ›
durumlar› gözden kaç›rmaktad›r (Foster-Harison, 1995). Genellikle do¤rudan okul
dan›ﬂmanlar›n›n sorumlu oldu¤u akran yard›mc›l›¤› uygulamalar› çeﬂitli aç›lardan
dan›ﬂmanl›k uygulamalar›n› kolaylaﬂt›rmaktad›r. Örne¤in, akran dan›ﬂmanl›¤› dan›ﬂman- ö¤renci oran›n›n yüksekli¤i nedeniyle okul dan›ﬂan›n›n zaman›n›, enerjisini ve
di¤er kaynaklar› eﬂzamanl›, etkili ve yeterli kullanmas›na imkan vermektedir. Yine
akran yard›mc›l›¤› uygulamalar› arac›l›¤›yla dan›ﬂmanl›k servisinin etkisi ve ulaﬂt›¤› ö¤renci say›s› artmakta ve risk alt›ndaki ö¤rencilerin ihtiyac› olan ilgi ve rehberli¤i
di¤er ö¤renciler sunmaktad›r. Bu sayede psikolojik dan›ﬂmanlar, zaman ay›rmak zorunda oldu¤u di¤er iﬂlere daha çok zaman ay›rma f›rsat› bulmaktad›r. Son olarak akran yard›mc›lar› profesyonel okul dan›ﬂmanlar› ile hizmet ettikleri arkadaﬂlar› aras›nda köprü görevi görmektedirler (Frenza, 1985; Tobias & Myrick, 1999).
Okul psikolojik dan›ﬂmanlar›n›n yo¤un yükü ve ulaﬂt›¤› ö¤renci say›s›n›n yetersiz olmas› gerekçesinin d›ﬂ›nda akranlar›n iﬂleyiﬂe kat›lmalar›n›n baﬂka gerekçeleri de vard›r. Öncelikle ö¤renciler akranlar›ndan daha fazla etkilenmekte ve akranlar›n›n uygulamalar›na daha fazla pirim vermektedirler. Akranlar günlük yaﬂam içerisinde arkadaﬂlar›yla daha fazla bir arada olmakta, birbirlerine daha kolay ulaﬂabilmekte, benzer yaﬂant›lardan geçmekte ve birbirlerini daha kolay anlayabileceklerine inanmaktad›rlar. Yine çal›ﬂmalar akranlar›n yaﬂ›tlar›na karﬂ› daha etkili rol modelleri olduklar›n› göstermektedir. Bir di¤er neden ise, uygulamaya kat›lan ö¤rencilerin yaﬂam
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boyu gerekli olan iletiﬂim ve yard›m becerileriyle donat›ld›¤›, uygulamadan doyum
elde etti¤i, özgüven, empati, duyarl›l›k gibi özellikleri geliﬂtirme aç›s›ndan oldukça
olumlu bir kazan›mla ayr›ld›¤›n› gösteren çal›ﬂmalar›n varl›¤›d›r (Myrick & Folk,
1991; Sturkie & Phillips, 1994; Tindall, 1995; Tindall & Salmon-White; 1990a ).
Günümüzde ergenlerin yo¤un sorunlar yaﬂamakta oldu¤u bildirilmektedir.
Örne¤in, Amerika Birleﬂik Devletleri’nde yap›lan istatistikler, her dört ergenden birinin lise e¤itimini b›rakt›¤›n›, her 90 dakikada bir ergenin intihar etti¤ini, her on ergenden dördünün hamile kald›¤›n›, lise ö¤rencilerinin % 49’unun alkollü araç kulland›¤›n›, 110 bin ortaokul ö¤rencisinin haftada en az bir kez sarhoﬂ oldu¤unu göstermektedir (Scott, 1988).
Akran yard›mc›l›¤› uygulamalar› “Sosyal A¤” kuram›na ve “Sosyal Ö¤renme
Kuram›na” dayand›r›lmaktad›r (France & McCormik, 1997). Ayr›ca bu kuramlar›n
yan› s›ra Davran›ﬂç› Yaklaﬂ›m›n prensiplerini temel ald›¤›n› savunan araﬂt›rmac›lar
da vard›r (Beitel, 1997). Sosyal Ö¤renme Kuram›na göre, insanlar toplumdaki di¤erlerini gözleyerek ve birbirlerinin davran›ﬂlar›n› taklit ederek ö¤renmektedir. Ergenlik
döneminde arkadaﬂ onay›na olan ihtiyaç artmaktad›r. Arkadaﬂlar olumlu ya da
olumsuz davran›ﬂlar›n sergileyeni ya da teﬂvik edeni olabilmektedirler. Scott’a (1988)
göre okullarda % 20 oran›nda pozitif lider, % 20 oran›nda negatif lider ve % 60 oran›nda bunlar› izleyen kiﬂi bulunmaktad›r. Sosyal ö¤renme kuram›n›n temel do¤rular›na göre yeni davran›ﬂlar model olmayla ö¤renilmektedir. Toplumun gücü büyük
ölçüde bireylerin gücüyle ba¤lant›l›d›r anlay›ﬂ›yla e¤itim alm›ﬂ akran yard›mc›lar› birer pozitif lider gibi çal›ﬂacaklar ve okuldaki akran kat›l›m› oran›n› pozitif kat›l›mdan
yana çevireceklerdir. Kendileri ve baﬂkalar› için sorumluluk alan bu ö¤renciler, arkadaﬂlar›n› olumlu davran›ﬂlar sergilemeleri yönünden cesaretlendiren birer rol modeli olacaklard›r ve “insanlar birbirlerine yard›m etmelidir”, “birbirlerinin iyi oluﬂunu
desteklemelidir” gibi temel de¤erlerinin ö¤retilmesini sa¤layacaklard›r (Adamson,
2004). Sosyal a¤ teorisi ise toplumun bir sistem oldu¤unu ve kendi içinde ba¤lant›l›
birçok alt sistemlerden oluﬂtu¤unu, okullardaki akran yard›mc›lar›n›n doyum verici
destek a¤lar› kurmak suretiyle toplumdaki kaynaklar› faydal› bir ﬂekilde kullanma
konusunda “katalizör” görevi görece¤ini kabul eder (France & McCormick, 1997).
Okul iklimi, belli bir andaki okul çal›ﬂanlar›n›n ve ö¤rencilerin okul ortam›na
iliﬂkin hissettikleri duygular›n tümü olarak tan›mlanmaktad›r. Okula iliﬂkin ö¤rencilerin, ö¤retmenlerin ve di¤er çal›ﬂanlar›n duygular› olumlu olabildi¤i gibi olumsuz
da olabilmektedir. Okul ortam›n›n ö¤renmeyi destekleyici, iyi organize edilmiﬂ ve
güvenli bir ortam olarak alg›lanmas› bütün e¤itim ortamlar› için ideal bir tablo olarak düﬂünülmektedir. Ö¤rencilerin rahat ve destekleyici bir çevre olarak alg›lad›klar›
okul ilkimi atmosferi, etkili ö¤renme ve ö¤retmeyi destekledi¤i gibi ö¤rencilerin pozitif davran›ﬂ ve tutumlar›n› da etkilemektedir (Peterson & Skiba, 2001). Amerika’da
“Pozitif Gençlik Geliﬂimi” ad›yla projelendirilen çal›ﬂmalar, destekleyeci okul iklimi
oluﬂturmak suretiyle her ö¤rencinin eﬂsiz yeteneklerini ve potansiyelini uzun vadede ortaya ç›karmay› ve böylece tüm ö¤rencilere ulaﬂmay› hedeflemektedir (Damon,
2004). Bu programlar›n ö¤rencilerin sosyal, duygusal, biliﬂsel, davran›ﬂsal ve ahlaki
yeterlili¤e ulaﬂ›lmas›n› teﬂvik etme, psikolojik dayan›kl›l›k, özyeterlilik, yaﬂam hedefini belirleme, pozitif bir kimlik kazanma, gelece¤e inanma, pozitif davran›ﬂlar›n fark›nda olma, yard›mseverli¤in teﬂvik etme, özgeci davran›ﬂlar için f›rsat yaratma ve
manevi yönü güçlendirme gibi hedefleri vard›r. Akran yard›mc›l›¤› programlar›n›n
tamam›n› bu ba¤lamda de¤erlendirmektedir (Catalano, Berglund, Ryan & Lonckzak,
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2004). Önleyicilik ve geliﬂtiricilik iﬂlevleri olan bu programlar ayn› zamanda karakter
e¤itimi programlar› olarak kabul edilmektedir (Park, 2004).
Ö¤rencilerin okul ortam›ndaki iﬂleyiﬂe kat›lmas› tüm ö¤renciler aç›s›ndan
olumlu de¤erlendirilmektedir. Özellikle kalabal›k okullarda ö¤rencilerin kendilerini
yaln›z hissetti¤i, kendileriyle ilgilenecek kimse yok diye düﬂündükleri ve okul ortam›n› dostça, rahat edecekleri bir ortam gibi alg›lamad›klar› ifade edilmektedir
(Myrick & Folk, 1991). Akran yard›mc›l›¤›n›n en temel amaçlar›ndan birisi de ö¤rencilerin birbirlerine yönelik pozitif tutumlar› art›rmak, baﬂkalar›na sayg› ve destek içeren bir iletiﬂimi benimsemelerini sa¤lamakt›r. Yard›m becerilerinin ö¤retilmesinin
olumlu sosyal (özgeci) davran›ﬂlar› art›raca¤› ve bu durumun etkileﬂimli bir ﬂekilde
artarak, uygun modellemelerle ve bilinçlendirmelerle olumlu akran bask›s›n›n oluﬂturulaca¤›na inan›lmaktad›r (Foster-Harrison, 1995; Sturkie & Phillips, 1994). Olumlu
akran kültürü yaratmak ö¤rencilerin güven içinde olduklar›, birbirlerine sayg›, destek ve kabul içeren bir yaklaﬂ›mla yaklaﬂt›klar› bir ortam oluﬂturmay› hedeflemektedir. Bu sayede ö¤renciler birbirlerine ve okula daha güçlü ba¤lanmakta, daha pozitif
bir tutum benimsemekte, daha sa¤l›kl› akran iliﬂkileri kurmakta ve olumsuz davran›ﬂlar›n oran› azalmaktad›r (Adamson, 2004). Naylor ve Cowie (1999) ise, yapm›ﬂ olduklar› geniﬂ çapl› taramalar›nda, okullardaki akran temelli uygulamalar›n, okullarda destekleyici pozitif iklim yaratmaya katk›s› oldu¤unu göstermiﬂlerdir. Blumberg’e
(1986) göre ise bir okulda uygulanan akran dan›ﬂmanl›¤› ve akran ö¤reticili¤i uygulamalar› de¤iﬂim ve geliﬂim için itici güç olmaktad›r. Böylesi bir program ö¤rencilerin
ihtiyaç duyduklar› yard›m› ivedilikle yerine getirirken, ö¤rencilerin okul programlar›na pozitif kat›l›m›n› da art›rmaktad›r.
Destekleyici ve tüm okulu kapsayan uygulamalar›n olumlu kazan›mlar›n›n
yan› s›ra önleyicilik iﬂlevi de bulunmaktad›r. Psikoloji biliminde gelinen nokta, sorunlar›n azalt›lmas› ve onar›lmas› mant›¤›ndan, sorunlar›n ortaya ç›kmadan önlenmesi
anlay›ﬂ›na ya da psikolojik sa¤l›kl›l›¤› koruyucu olan pozitif nitelikleri art›rmay› hedefleyen geliﬂtiricilik iﬂlevinin öne ç›kmas› gerekti¤i ﬂeklindedir (Korkut, 2004). Pozitif psikoloji olarak da tan›mlanan bu ak›m yaﬂam doyumu, iyi oluﬂ, mutluluk, umut
ve iyimserlik gibi daha genel ayn› zamanda daha öznel duygular üzerinde durmaktad›r (Seligman & Csikszentmihalyi, 2000). Akran yard›mc›l›¤› uygulamalar›n›n
olumlu psikolojik özelikleri art›rd›¤›n› ve dolay›s›yla koruyuculuk iﬂlevini yerine getirdi¤ini gösteren çok say›da uygulama vard›r. Yine akran yard›mc›l›¤› uygulamas›n›n önleyicilik iﬂlevi de söz konusudur. Boluton ve Arkadaﬂlar›’na (1999) göre, ö¤rencilerin aralar›nda güçsel dengesizliklerin olmas› ve baz› ö¤rencilerin di¤er ö¤renciler
taraf›ndan taciz edilmesi gözard› edilen ve geliﬂimsel sürecin bir parças› olarak görülen bir durum olagelmiﬂtir. Akran zorbalar› denilen bu ö¤rencilerin özelikle daha zay›f ve silik pozisyonlardaki ö¤rencileri sözel, fiziksel, duygusal yönlerden taciz etmesi esas›na dayanan bu durum son y›llarda s›kça araﬂt›r›lan bir sorundur (Boulton &
ark., 1999; Hunter & Boyle, 2004; O’Connell, Pepler & Craig, 1999; Salmivalli, 1999).
Akran zorbal›¤› sorunu ülkemizdeki okullarda da yaﬂanmaktad›r (Güvenir,
2004). Piﬂkin (2003) taraf›ndan yap›lan bir çal›ﬂmaya göre, 4. s›n›ftan 8. s›n›fa kadar
olan s›n›flara devam etmekte olan 1154 ilkö¤retim okulu ö¤rencisinin iletti¤i bilgilere göre, ö¤rencilerin % 34’ünün fiziksel zorbal›¤a, % 29’unun sözel zorbal›¤a, %
21’inin dolayl› zorbal›¤a “(izolasyon) ve % 11’inin eﬂyalar›na zarar verilmek suretiyle zorbal›¤a u¤rad›klar› ortaya konmuﬂtur. Kapc› (2004) taraf›ndan yap›lan, ilkö¤retim 4. ve 5. s›n›fa gitmekte olan ö¤renciler aras›ndaki akran zorbal›¤›n›n yayg›nl›¤›-
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n›n araﬂt›r›ld›¤› bir çal›ﬂmada, ö¤rencilerin % 40’› bir ﬂekilde akran zorbal›¤›na maruz kald›klar›n› bildirmiﬂlerdir. Akran zorbal›l›¤›n›n önlenmesi konusunda, alternatif
çözüm önerilerinin baﬂ›nda akran yard›mc›l›¤› uygulamalar› gelmektedir. Okul sistemi içinde zorbaca davran›ﬂlara göz yumulmayaca¤› mesaj›, ö¤rencilerinde kat›l›m›yla daha güçlü verilmektedir. Bu yolla, zorbal›¤a maruz kalmayan di¤er ö¤rencilerde,
akran zorbal›¤›na dair fark›ndal›k kazand›r›lmaktad›r. Akran yard›mc›lar› ve onlar›n
ulaﬂt›¤› arkadaﬂlar› do¤al savunucular olarak, genelde yaln›zlardan oluﬂan kurbanlara destek olma ve arkadaﬂl›k etme görevini üstlenmektedirler. Bu uygulamalar›n
neredeyse tamam›nda, tüm okulun kat›l›mc› olmas› sa¤lanm›ﬂt›r. Akran yard›mc›lar›n›n bir savunucu ve arkadaﬂ olarak kat›ld›klar› süreçteki en önemli kazam›n, bak›m
ve destekleyicili¤in ön plana ç›kmas›yla de¤iﬂen okul iklimi olmuﬂtur. Di¤er kazançl›lar ise akran yard›mc›lar›n›n arkadaﬂl›k hizmeti verdi¤i kurban ö¤rencilerdir. Bu
sonuçlar okul zorbal›¤›na yönelik “arkadaﬂa sahip olmak koruyucudur” tezini bir
kez daha desteklemiﬂtir (Boulton ve ark., 1999).
Akran Yard›mc›l›¤› Uygulamalar›n›n S›n›rl›l›klar›
Bir çok olumlu sonuca ra¤men akran yard›mc›l›¤› uygulamas› da baz› s›n›rl›l›klar› içermektedir. Bu konuda yazan baz› araﬂt›rmac›lara göre akran dan›ﬂmanl›¤›
uygulamas› kristal bir balona benzetilmektedir. Çok iyi bir e¤itim ve etik kuralar›n
çok iyi kavranamad›¤› ve yetiﬂkin süpervizyonunun çok iyi sa¤layamad›¤› durumlarda ciddi problemler yaﬂanma ihtimalini de beraberinde getirmektedir (Sturkie & Phillips, 1994). Ancak toplumsal yap› içerisinde, dolay›s›yla okullarda sorunlar›n artmas›n›n sonucunda ortaya ç›kan uygulama, dan›ﬂmanlardan toplum sistemi içindeki
rollerini yeniden de¤erlendirmelerini, kendilerini yeniden e¤itmelerini ve rollerini
yeniden kurmalar›n› talep etmektedir.
Akran yard›mc›l›¤› uygulamalar›n›n bir di¤er zorlu¤u böyle bir program›n
çok kolay ve ucuz bir yol olmamas›d›r. Dolay›s›yla akran temelli uygulamalar, okul
dan›ﬂmanl›k servisinin kolay alternatiflerinden biri de¤ildir. Bu uygulamalar, baz› temel becerileri, yetiﬂkin deste¤ini, etkili bir süpervizyonu gerektirir. Fakat, karmaﬂ›k
psikososyal ve duygusal problemlerle baﬂ etmede oldukça etkili olan ve etkisi uzun
vadede ortaya ç›kabilecek bir uygulamad›r (Turner, 1999).
Bir di¤er s›n›rl›l›k ise, son 30-35 y›ld›r uygulanmakta olmas›na ra¤men, akran
temelli müdahale programlar›n›n yine de tam istenilen noktada bulunmamas›d›r.
Okul dan›ﬂmanlar›n›n akran temelli uygulamalara niye isteksiz yaklaﬂt›klar›n›n araﬂt›r›ld›¤› bir çal›ﬂmada dan›ﬂmanlar,bu konuyu (akran temelli uygulamalar›) yeterince
iyi bilmediklerini, ö¤rencileri e¤itecek ve süpervizyon verecek kadar yeterli zamanlar›n›n olmad›¤›n›, ö¤rencileri bu konuda e¤itme ve süpervizyon verme konusunda
yeterince donan›ml› olmad›klar›n› düﬂündüklerini, böyle bir program için yönetici
ve ö¤retmenler taraf›ndan yeterince desteklenmediklerini iletmiﬂlerdir (Walker, Avis,
1999).
De Rosenroll ve Dey’e (1990) göre ise bir çok okul dan›ﬂman› akran temelli uygulamalarda kendilerini sorumlu hissetmektedirler ancak, program› koordine edecek
zaman ve enerji konusunda çekinceleri vard›r. Yine araﬂt›rmac›ya göre okul dan›ﬂmanlar› bu sorumlulu¤u almay› kabul etse bile, okul yöneticileri, onlar›n di¤er zorunlu görevlerinin önüne bu sorumlulu¤u almalar›na istekli de¤ildir. Dan›ﬂmanlar
da, bu uygulaman›n baz› parasal ve insan kayna¤› gibi sorunlar› yüzünden di¤er uygulamalar›nda engelleyici bir rolünün olmas›ndan çekinmektedirler.
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Thompson’a (1996) göre okul ortam›nda yürütülen akran temelli uygulamalar›n okul psikolojik dan›ﬂmanlar› taraf›ndan yürütülmesi gerekmektedir. Ancak dan›ﬂmanlar hiçbir zaman akran temelli müdahale programlar›n›n, okulda uygulanmakta olan genel geliﬂimsel dan›ﬂmanl›k program›n›n önüne geçmesine izin vermemelidirler. Bu programlar›n, okul ortam›n› olumlu yönde destekleyen, dan›ﬂmanlar›n
uygulamalar›n› geniﬂletmek için kulland›klar› müdahale yöntemlerinden sadece biri
oldu¤u ak›ldan ç›kar›lmamal›d›r.
O K U L L A R D A UYGULANAB‹LECEK AKRAN TEMELL‹ UYGULAMA
TÜRLER‹
Akran yard›mc›l›¤› akran temelli uygulamalar›n tamam›na verilen ﬂemsiye bir
isim olarak kullan›lmaktad›r. Bu aﬂamada akran yard›mc›l›¤› ad› alt›nda uygulanabilecek program türleri daha ayr›nt›l› olarak ele al›nacakt›r.
Akran Ö¤reticili¤i ( Peer Tutoring)
Akran ö¤reticili¤i (tutoring) belki de akranlar›n akranlar›na yard›m etti¤i en
eski uygulamalardan biridir ve y›llardan beri kullan›lmaktad›r (Bowman, 1986). Daha çok ilkö¤retim y›llar› boyunca, baﬂar›l› ve baﬂar›s›z ö¤rencilerin eﬂleﬂtirildi¤i ve
baﬂar›l› ö¤rencinin baﬂar›s›z ö¤renciye akademik baﬂar›s›zl›¤›n› azaltmas› konusunda
yard›m etti¤i bir uygulamad›r. Baz› eleﬂtirilere ra¤men özellikle 3. s›n›ftan itibaren
s›kl›kla uygulanmaktad›r. Bu uygulama ile, ö¤renirken yard›m almaya, ö¤retmen
deste¤ine daha çok ihtiyaç duyan ö¤rencilere gereken yard›m sunulmaktad›r. Böylece ö¤rencinin karamsarl›¤a kap›lmas›, kendini aptal, baﬂar›s›z ve cesareti k›r›lm›ﬂ hissetmesi önlenmeye çal›ﬂ›lmaktad›r. Bu ö¤rencilere arkadaﬂlar›n›n verece¤i destek, bilgilendirme ve paylaﬂ›m ile, ö¤renmenin daha fazla bireyselleﬂmesi sa¤lanmakta, ö¤rencilerin okula ve okumaya karﬂ› savunmalar›n› k›rmak ve baﬂarabilece¤ini göstermek hedeflenmektedir (Myrick & Folk, 1991).
Akran ö¤reticili¤inin bir di¤er yönü ise, okul geneline yay›lan uygulamalard›r.
Bu uygulamada, ö¤renciler haftan›n belli günlerinde, belli saatler aras›nda, önceden
belirlenmiﬂ bir yerde (örne¤in kütüphane) ihtiyac› olan ö¤rencilere ‹ngilizce, matematik, tarih ve kimya gibi baz› derslerle ilgili e¤iticilik yapmaktad›rlar. Ayn› s›n›f içerisindeki baﬂar›l› ve baﬂar›s›z ö¤rencilerin eﬂleﬂtirildi¤i uygulamadan farkl› olarak büyük s›n›flardan baﬂar›l› ve gönüllü ö¤rencilerin tüm okula aç›k olan ö¤reticilik hizmeti sunmas› söz konusudur (Corn & Moore, 1992).
Akran ö¤reticili¤i uygulamas›, ö¤rencilerin çal›ﬂma al›ﬂkanl›klar› ve becerileriyle ilgili olarak yaﬂant›lar›n›, düﬂüncelerini ve hissettiklerini konuﬂabildikleri için
destekleyici bir sistem olarak da görülmektedir. Özellikle desin baﬂlang›c›nda ö¤rencinin, di¤er ö¤renciyle rahatlat›c› k›sa süreli bir sohbetin baﬂlat›lmas›, uygulaman›n
etkili¤ini art›rmaktad›r (Lynn, 1986). Bu nedenle ö¤rencilere temel ö¤reticilik becerilerinin yan› s›ra yard›m becerileri de ö¤retilmektedir. Yine akran ö¤reticili¤i s›ras›nda, bir kiﬂi elinden gelenin en iyisini yapabilece¤ine nas›l inand›r›l›r, nas›l motive edilir ve nas›l cesaretlendirilir, bu ö¤rencilerle çal›ﬂ›rken baﬂar›s›zl›k durumunda ve karamsarl›k an›nda nas›l yaklaﬂ›l›r ö¤retilmesi gerekmektedir (Myrick & Folk, 1991).
Araﬂt›rmalar akran ö¤reticili¤i uygulamalar› sayesinde akran ö¤reticinin de, ö¤renenin de baﬂar›, sorumluluk alma ve çaba harcama konusunda artan bir baﬂar› grafi¤i
yakalad›¤›n› göstermektedir (Myrick & Folk, 1991; Myrick, Higuland & Sabolla,
1995).
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Akran ö¤reticili¤ine (tutoring) hizmetinin verildi¤i bir uygulamadan, matematik, ‹ngilizce, tarih, kimya gibi derslerden baﬂar›s›z olan ö¤rencilere akranlar› taraf›ndan e¤itim verilmiﬂtir. Uygulaman›n sonucunda akran ö¤reticilerinin e¤itim
verdi¤i ö¤rencilerin % 43’ün akademik baﬂar›s› artm›ﬂ, % 52’sinin baﬂar›s›nda herhangi bir de¤iﬂiklik olmam›ﬂt›r. Araﬂt›rmac›lar bu sabit baﬂar› durumunu bile okuldan
baﬂar›s›zl›k nedeniyle uzaklaﬂt›r›lmaya engel olan bir yerini koruma olarak de¤erlendirmiﬂlerdir. Uygulama sonunda ö¤retmenlerin gözlemsel de¤erlendirmelerine göre
ö¤rencilerin dersteki ve okuldaki kat›l›m› artm›ﬂ ve okula ve çal›ﬂmaya karﬂ› pozitif
tutumlar› daha s›kl›kla sergilemiﬂlerdir (Corn & Moore, 1992).
Akran ö¤reticili¤inin gerçekleﬂtirildi¤i bir baﬂka çal›ﬂmada, anadili ‹ngilizce
olmayan göçmen çocujlar›na dil ö¤retmeleri için planlanm›ﬂt›r. Ayn› çal›ﬂmada baﬂka bir grup 30 saatlik iletiﬂim, yard›m ve ö¤reticilik becerileri e¤itimini ald›ktan sonra haftada beﬂ kez gönüllü olarak kütüphanenin akran kaynaklar› biriminde çal›ﬂma
saatlerinde çal›ﬂm›ﬂt›r. Bu ö¤renciler okula kay›tta ve oryantasyon sürecinde de aktif
rol alm›ﬂlard›r.Böylece bu lisede, akran yard›mc›l›¤› uygulamas› okulun geliﬂmesinde
ve de¤iﬂmesinde temel güç haline gelmiﬂtir (Lynn, 1986).
Akran E¤iticili¤i (Peer Education)
Akran e¤iticili¤i (peer education) ortaö¤retim ve yüksekö¤etim aﬂamas›nda en
çok tercih edilen akran temelli uygulamalar›n baﬂ›nda gelmektedir. Akranlar›n, akranlar›n› yaﬂam dönemi itibariyle risk alt›nda olduklar› durumlar konusunda bilgilendirmeleri, rehberlik etmeleri ve uygun sorumlu davran›ﬂ konusunda teﬂvik edici
olmalar› temeline dayanmaktad›r. Ortaö¤retim y›llar›, arkadaﬂ etkisinin ya da bask›s›n›n en yo¤un oldu¤u y›llar olarak kabul edilir. Bu nedenle çal›ﬂmalar genellikle ergenlik y›llar› sorunlar› ve bunu önlemeye yönelik tedbirleri içermektedir. Yine bu nedenle, ortaö¤retimde ve yüksekö¤retimde akranlar›n birbirlerini etkileyece¤i ve e¤itece¤i baz› uygulamaya a¤›rl›k verilmektedir. Ergen hamilelili¤i, AIDS’den korunma,
sigara içme oran›n›n azalt›lmas›, sa¤l›kl› yaﬂam al›ﬂkanl›klar› geliﬂtirme, olumlu okul
iklimi ve kabul edici çevre oluﬂturma, intihar, istismar gibi konularda bilinçlendirme,
yas sürecine müdahale, yeme bozukluklar› konular›n›n ele al›nd›¤› yayg›n çal›ﬂmalar mevcuttur (Tindall, 1995).
Yüksekö¤retim akran yard›mc›l›¤› uygulamalar›n›n yayg›n olarak kullan›ld›¤›
e¤itim basamaklar›ndan birisidir (Hatcher, 1995). Akran e¤iticili¤i ise üniversite aﬂamas›nda en çok tercih edilen akran temelli uygulama türüdür. Üniversite dan›ﬂmanl›k merkeziyle koordineli bir ﬂekilde, sa¤l›kl› yaﬂam programlar›, krize müdahale,
çoklukültüre duyarl› programlar, kad›n konular›, romantik iliﬂkide yaﬂanabilen zorlamal› cinsel iliﬂki (date rape), ergen hamileli¤i ve AIDS gibi problemlerle karﬂ›laﬂmamak için al›nacak önlemler akran e¤iticili¤i uygulamas› yoluyla ele al›nmaktad›r. Akranlar›n e¤itim, bilgilendirme ve destek görevini sürdürdü¤ü durumlar›n içinde, üniversite ortam›ndaki az›nl›klara destek verme, dil ö¤renmelerini sa¤lama ve dan›ﬂmanl›k servisinden daha çok yaralanmalar›n› teﬂvik etme amac›n› güden programlarda bulunmaktad›r (Stokes & ark., 1988; Garman & Mortensen, 1997).
Smith ve Welchans (2000) taraf›ndan yap›lan bir çal›ﬂmada lise e¤itimi almakta olan bir okulda okulun spor tak›m›nda olan atletleri akran e¤iticisi olarak kullan›lm›ﬂt›r. ‹kili romantik iliﬂkilerde yaﬂanan ve karﬂ› taraf›n r›zas› olmaks›z›n sürdürülen
cinsel sald›rganl›k ve tecavüz durumunda erke¤in sorumlulu¤u ve sald›r› sonunda
yaﬂanan olas› duygusal sorunlar› ele alan e¤itici bir çal›ﬂma yine kendi akran e¤itim-
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cili¤i görevini üstlenen arkadaﬂlar› taraf›ndan verilmiﬂtir. E¤itim öncesinde bilgilendirme, kaynak temin etme ve sunuma haz›rlanma da yetiﬂkin deste¤i olmakla birlikte, ö¤rencilerin arkadaﬂlar›n›n biliﬂsel ve duyuﬂsal seviyesine daha etkili hitap edebilece¤i varsay›lm›ﬂt›r.
Ülkemizde yap›lan çal›ﬂmalarda akran e¤iticili¤i uygulamas› daha çok tercih
edilen uygulamalardan biri olarak gözükmektedir. Özellikle t›p alan›nda s›kl›kla tercih edildi¤i görülmektedir. Do¤um kontrolü (Özcebe & Ak›n, 2003), meme muayenesi ve meme kanserinin erken teﬂhisi (Tuna, 2002) , sigara içme oran›n›n azalt›lmas›
(Aslan, Dilek & ﬁahin, 2003 ) bunlardan baz›lar›d›r. Ülkemizde yap›lan bir baﬂka çal›ﬂmada akran e¤iticileri, HIV/AIDS konusunda arkadaﬂlar›n› bilgilendirme görevini
üstlenmiﬂlerdir. Uygulama daha sonra Hacettepe Üniversitesi, AIDS Tedavi Araﬂt›rma Merkezi (HATAM) taraf›ndan “Sosyal Bilimler Alan›nda E¤itim Gören Üniversite Gençli¤inde HIV/AIDS’in önlenmesi: Akran E¤itimi” ad›yla yay›nlanm›ﬂt›r. Babado¤an’›n editörlü¤ünde yay›nlanan kitapta HIV/AIDS ile ilgili bilgiler, cinsel e¤itim
ve akran dan›ﬂmanl›¤› konular›n›n ele al›nd›¤› k›s›mlar vard›r (Babado¤an, 2002).
Uygulamaya kat›lan ö¤renciler, uygulaman›n gençlerin zamanlar›n› faydal› etkinliklerle geçirmesine güzel bir örnek oldu¤unu, akran e¤iticisi olarak arkadaﬂlar›yla olan
paylaﬂ›mlar›ndan haz ald›klar›n› ve uygulama sayesinde iletiﬂim becerilerinin artt›¤›n› iletmiﬂlerdir (Çok ve di¤., 2003). Pehlivan (2004) taraf›ndan yap›lan çal›ﬂmada ise,
akranlara, üniversite s›nav›na haz›rlanan kendi akranlar›na s›nav kayg›s› ve s›nav
kayg›s›yla baﬂ etme yollar›n› ö¤retme görevi verilmiﬂtir.
Tayl› (2006) taraf›ndan yap›lan bir baﬂka çal›ﬂmada lise e¤itimine devam etmekte olan 22 ö¤renci 30 saatlik e¤itim program›na tabi tutulmuﬂ ve yaklaﬂ›k yar›m
dönem arkadaﬂlar›na kiﬂisel ve sosyal sorumluluklar›n›n fark›nda olma ve üstlenme,
kiﬂisel sorumluluklar›ndan biri olan akademik baﬂar›y› art›rma konusunda destek ve
bilgi sunmuﬂlard›r. Sonuçlar özellikle akran yard›mc›lar› aç›s›ndan üst düzey, hizmet
alanlar aç›s›ndan orta düzey bir kazan›m ortaya koymuﬂtur.
Özel Arkadaﬂl›k (Special Friend )
Kendilerini okul ortam›ndan kopuk, yaln›z ve d›ﬂlanm›ﬂ hisseden ve bir baﬂkas›n›n deste¤ine ihtiyac› olan ö¤rencilere akranlar› taraf›ndan yak›n yard›m ve arkadaﬂl›k iliﬂkisi sunulmas› esas›na dayanmaktad›r. Birçok ö¤renci bir kimlik kazanmak
ve ait olma ihtiyac›n› karﬂ›lamak ve kabul görmek için zaman›n ve enerjisinin büyük
bir k›sm›n› harcamaktad›r. Hatta baz›lar› oldu¤undan çok daha verici ve kendilerini
arka plana atan bir tav›r sergileyebilmektedir. Hatta oldukça popüler ö¤rencilerin
davran›ﬂlar›n›n alt›nda yatan temel güdünüm bile, ço¤unlukla baﬂkalar›ndan ayr›
kalmama ve yaln›zl›k hissetmeme oldu¤u görülmüﬂtür (Myrick, Higuland & Sabolla, 1995).
Özel arkadaﬂ, bir baﬂka deste¤e ihtiyac› olan arkadaﬂ›yla nas›l daha duyarl›
bir dinleyici olaca¤› ve paylaﬂ›lan bilgileri özel bir itinayla saklayaca¤› konusunda
e¤itilir. Bu uygulama özel arkadaﬂ olan akran yard›mc›s›na, di¤er ö¤renciyle mutlaka derin bir ba¤lanma ve duygusal yak›nl›k oluﬂturmak zorunda oldu¤u mesaj› vermemelidir. Bu arkadaﬂl›¤›n sonunda bu geliﬂebilir de geliﬂmeyebilir de. Uygulama,
birbirleriyle ilgili ve iyi oluﬂuyla alakal› iki insan›n, sayg›ya dayanan , ortak bir ortam› ve zaman› paylaﬂ›lmas›n› gerektirir. Bütün iliﬂkilerde s›n›rlar vard›r, ancak bu iliﬂkide karﬂ›l›kl› sayg›, alçakgönüllü bir ilgileniﬂ ve güvene dayal› bir yak›nl›¤›n kurulmuﬂ olmas› gerekir. Öte yandan e¤itim s›ras›nda akran yard›mc›s›na s›n›rlar›n› da iyi
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ö¤retmek gerekir. Kendisinin aﬂan bir sorunla karﬂ›laﬂt›¤›nda nas›l ve ne zaman profesyonel bir yetiﬂkine havale edece¤ini bilmesi gerekir. Ayn› zamanda ilgilendikleri
bu kiﬂileri yard›m arama, yard›m alma konusunda cesaretlendirmeleri gerekir
(Myrick & Folk, 1991).
Ülkemizde yap›lan bir baﬂka çal›ﬂmada Nazl› (2003) taraf›ndan iki farkl› okulun 6., 7. ve 8. s›n›f›na gitmekte olan 42 ö¤renci akran yard›mc›l›¤› grubuna al›nm›ﬂ,
Ekim 2001 ve ﬁubat 2001 tarihlerinde 10’ar saatlik akran yard›mc›l›¤› e¤itimine tabi
tutulmuﬂlard›r. Okul dan›ﬂanlar›n›n küçük yard›mc›lar› olarak kabul edilen ö¤renciler, gönüllü arkadaﬂ ekibi ad›yla bir y›l boyunca uygulama yapm›ﬂlard›r. Uygulama
sonucunda yap›lan ankete göre akran yard›mc›s› olan ö¤renciler % 63 oran›nda arkadaﬂlar›na yard›mc›, faydal› olduklar›n› bildirmiﬂlerdir. Ay›n ﬂekilde hizmeti alan
grupta akran yard›mc›l›¤› uygulamas›ndan kiﬂisel olarak yararland›klar›n› (% 66) ve
program›n arkadaﬂ iliﬂkilerine olumlu katk› sa¤lad›¤›n› düﬂündüklerini (% 60) ifade
etmiﬂlerdir. Akran yard›mc›lar› grubu ayr›ca okullarda gönüllü arkadaﬂ ekibine (akran yard›mc›lar›) ihtiyaç oldu¤unu (% 86), bu ekibin üyesi olarak kendilerini okulda
önemli biri gibi alg›lad›klar›n› (% 93) ve bir sonraki y›lda görevlerine devam etmek istediklerini (% 71) ifade etmiﬂlerdir.
Akran Dan›ﬂmanl›¤› (Peer Counseling)
Akran dan›ﬂmanl›¤›, Akran yard›mc›¤› uygulamalar› ﬂemsiyesi alt›nda yer almakla birlikte daha çok kiﬂisel sorunlar›n çözümü için yap›lan bire bir ve yüz yüze
yap›lan sorun çözme amaçl› görüﬂmeleri kapsamaktad›r. Daha büyük yaﬂ grublar›nda, çok kalabal›k okullarda bireysel dan›ﬂma ihtiyac›n› karﬂ›lamaya yönelik bir tedbirdir. Akranlardan klasik dan›ﬂmanl›k amac›yla yararlanma daha çok ortaö¤retim ve
üniversite ortam›nda rastlanmaktad›r. Ülkemizde Bo¤aziçi Üniversite Psikolojik Dan›ﬂma Merkezinde (BÜREM) gönüllü ö¤renciler taraf›ndan belli bir e¤itimden sonra
süpervizyon eﬂli¤inde di¤er bütün üniversite ö¤rencilerini içeren hedef gruba, dan›ﬂman ö¤renciler taraf›ndan dan›ﬂmanl›k hizmeti verildi¤i bilinmektedir (ﬁayan,
2004). Web sayfalar› incelendi¤inde, di¤er baz› üniversitelerinde benzer uygulamalara gitti¤i görülmüﬂtür.
Akran dan›ﬂmanl›¤› bire bir, yüz yüze dan›ﬂmanl›k yapmay› gerektirdi¤i için
daha dikkatli planlanmas› gerekmektedir. K›smen bu nedenle, k›smen e¤itim ve süpervizyon süreci daha çok zaman ve sorumluluk gerektirdi¤i için, yabanc› kaynaklarda di¤er akran temelli uygulamalara göre daha az önerilen bir uygulamad›r. E¤itim
s›ras›nda ö¤rencilere, yard›m iliﬂkisinin do¤as›, etkili dinleme ve tepki verme, kendini anlama, Adleriyan kavramlar ve problem çözme becerileri, yaln›zl›k, yas, boﬂanma,
intihar vb. konular›nda bilgi ve beceri kazand›r›lmaktad›r. Özellikle ö¤rencilerin yaﬂ› küçüldükçe, kafalar›n›n kar›ﬂmamas› için, ö¤retilecek olan beceriler dikkatle planlanmal›, kavramlar mant›k silsilesiyle ve ö¤renci için anlaml› olacak ﬂekilde verilmelidir. Örne¤in, baﬂkalar›na nas›l yard›m edecekleri anlat›l›rken önce ilgili, kabul edici,
karﬂ›dakini anlayan, dürüst ve aç›k olman›n ne anlama geldi¤i, ard›ndan bu becerilerin etkili dinleme becerisiyle nas›l bir ba¤lant›s› oldu¤u ve daha sonra da etkili iletiﬂim becerilerinin neler oldu¤u tart›ﬂ›lmal›d›r (Bowman, 1986).
Akran dan›ﬂmanl›¤› hizmetinin yerine getirildi¤i bir uygulamada lise e¤itimini almakta olan 22 ö¤renciye 38 oturumdan oluﬂan akran dan›ﬂmanl›¤› e¤itimi verilmiﬂtir. E¤itimde akran dan›ﬂman› ö¤rencilerin temel rollerinin empatik dinleme, destek verme ve alternatifleri göstererek ö¤rencilerin okula ve okul çevresine uyumunu
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art›rmak oldu¤u vurgulanm›ﬂt›r. E¤itimde aktif dinleme ve empatik becerilerin yan›
s›ra güvenilirlik, alkol ve ilaç kullan›m›, ergen hamilelili¤i, intihar ve boﬂanma konular› ele al›nm›ﬂt›r. E¤itim s›ras›nda sürekli olarak akran yard›mc›s›n›n birincil fonksiyonunun destek ve arkadaﬂl›k sa¤lamak, empatik dinlemek, ö¤üt vermemek oldu¤u
vurgulanm›ﬂt›r. Y›l sonunda yap›lan de¤erlendirme anketinde, akran dan›ﬂman› arkadaﬂlar›ndan hizmet alan ö¤renciler, en önemli kazan›m olarak, dinlenilmek, anlaﬂ›lm›ﬂ olmak ve arkadaﬂlar›n›n kendi sorunlar›yla empati geliﬂtirmiﬂ olmalar›n› göstermiﬂlerdir. Böyle kabul edici bir ortamda çok daha kolay problemleriyle baﬂ edebildiklerini ifade etmiﬂlerdir. Ay›ca karﬂ›l›kla sayg› ve problem üzerinde strateji üretmek doyum verici olarak bulunmuﬂtur (Morey, Miller, Rosen & Fulton, 1993).
Amerika yap›lan bir baﬂka çal›ﬂmada lise e¤itimine devam etmekte olan okulda di¤er akran yard›mc›l›¤› uygulamalar›n›n yan› s›ra akran dan›ﬂmanl›¤› uygulamalar›na da yer verilmiﬂtir. Bu amaçla her y›l seçilen yaklaﬂ›k 15 ö¤renci okul d›ﬂ› zamanlarda, yard›m sürecini anlama, kendini tan›ma, empati, sayg›, içtenlik, somutluk,
do¤all›k ve baﬂaç›kma becerilerini içeren bir e¤itim alm›ﬂlard›r. Yap›lan de¤erlendirmeler, akran dan›ﬂmanlar›n›n y›lda yaklaﬂ›k 400 defa informal tarzda, okulu b›rakma, sosyal çekingenlik, özgün ö¤renme ve akademik güçsüzlük, aile ve arkadaﬂlarla
ilgili alg›lanan problemlerden oluﬂan sorunlarla ilgili olarak arkadaﬂlar› ile görüﬂmüﬂlerdir. Bu ö¤renciler sayesinde her y›l 2 ila 5 aras›nda ciddi intihar giriﬂimi önlenebilmiﬂtir (Lynn, 1986).
Alada¤ (2005) taraf›ndan yap›lan ülkemizde yap›lan bir çal›ﬂmada ise, üniversite e¤itimine devam etmekte olan 15 ö¤renci 46 saatlik akran dan›ﬂmanl›¤› e¤itimi alm›ﬂ ve fakültelerindeki di¤er ö¤rencilere üniversite kampüsünde uygun ortamlarda
bireysel dan›ﬂma hizmeti vermiﬂlerdir. Sonuçlar akran yard›mc›l›¤› hizmeti veren ö¤rencilerin yard›m becerileri ve kiﬂisel geliﬂimi üzerindeki etkisine göre incelenmiﬂtir.
Akran dan›ﬂmanl›¤› hizmetinden yararlananlar, ayn› yaﬂta akranlar›yla konuﬂman›n
avantaj oldu¤unu, dinlenilmek, farkl› bak›ﬂaç›lar› kazanman›n kazan›m oldu¤unu
iletirken, uygun dan›ﬂma ortam›n›n olmamas›n›, oturum say›s›n›n az olmas›n› ve
problemine yönelik önerilerin yetersiz kalmas›n› bir eksiklik olarak belirtmiﬂlerdir.
Dan›ﬂanlar ayr›ca, akran dan›ﬂanlarla özel sorunlar› paylaﬂmak yerine mesleki, akademik ve kiﬂileraras› iliﬂkiler boyutlar›na odaklanan sorunlar› paylaﬂmalar›n›n daha
etkili olabilece¤ini iletmiﬂlerdir.
Akran Arabuluculu¤u (Peer Mediation)
Akran temelli uygulamalardan bir di¤eri akran arabulucu¤u yöntemidir. Bu
uygulama ile birlikte okuldaki çat›ﬂma durumlar›n›n, okul idaresine yans›yan problemlerin azalmas› ve okul ikliminin daha destekleyici hale gelmesi beklenmektedir.
Akran arabuluculu¤una dayanan müdahale programlar›nda önlenmeye çal›ﬂ›lan,
alay etme, dedikodu yapma ya da ad takma sonucunda yaﬂanan çat›ﬂmalar›n çözümlenmesi ve azalt›lmas›d›r. Sterling’e (1999) göre akran arabuluculu¤u sayesinde,
okullardaki suç ve ﬂiddet olaylar› düﬂüﬂe geçmekte, yönetici ve dan›ﬂmanlar›n ö¤renciler aras›ndaki sorunlar için ay›rd›klar› zaman azalmaktad›r. Uygulamada öncelikle
tüm okuldaki ö¤rencilere çat›ﬂma çözme becerilerin ö¤retilmesi ard›ndan s›n›rl› say›da ö¤rencinin akran arabuluculu¤u e¤itiminden geçirilmesi ve okul dan›ﬂman›n›n
denetimi alt›nda uygulama yapmas› beklenmektedir (Angaran & Beckwitz, 1999). Ülkemizde henüz okul programlar›nda yer almayan arabuluculuk uygulamalar› baz›
çal›ﬂmalarla test edilmektedir (Öner-Koruklu, 2003) Akran arabuluculu¤u uygulama-
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s›, akran arabulucular›n›n rolleri ve s›n›rlar›, çat›ﬂman›n nedenleri ve çat›ﬂma türleri,
iletiﬂim becerileri ve çat›ﬂma çözmenin aﬂamalar›n› bilmeyi gerektirmektedir
(Humphries, 1999; Thompson, 1996). Bu proglamlar öncelikle ilkö¤retim okullar›nda,
ikinci olarak ortaö¤retimde okullar›nda yayg›n olarak kullan›lmakla birlikte, yüksek
ö¤retimde pek tercih edilmemektedir (Lupton- Smith & Carruthers, 1996).
Akran arabuluculu¤u uygulamas›n›n okul program› içerisinde yer ald›¤› bir
ilkö¤retim okulunda uygulamada ﬂöyle bir yol izlenmiﬂtir. Akran arabuluculu¤u e¤itim süreci alt›ﬂar haftal›k üç aﬂamada geliﬂtirilmiﬂtir. Okullar›n ilk aç›ld›¤› oryantasyon dönemine denk düﬂün alt› haftal›k birinci zaman dilimi program› tan›tmak, baﬂvurular› almak ve öngörüﬂmeleri yapmak, akran arabulucular›n› seçmek, araﬂt›rma
ve program›n içeri¤ini oluﬂturmakla geçmiﬂtir. ‹kinci alt› hafta ö¤rencilerin e¤itilmesine ve son alt› hafta ise çat›ﬂma çözme merkezinin kurulmas› ve aç›l›ﬂ›n›n yap›lmas›
ile geçmiﬂtir. Okul dan›ﬂmanl›k servisinin bir iﬂlevi olarak geliﬂtirilen bu hizmette yer
alan 25 akran arabulucusu, iyi iletiﬂim yetene¤i, liderlik özelli¤i, olgunluk, özgüven
ve arkadaﬂlar› taraf›ndan sayg› duyuluyor olmak ve güvenilirli¤i sürdürebilme becerisine göre seçilmiﬂlerdir. E¤itim 20 gün, elliﬂer dakikal›k süreler halinde verilmiﬂtir.
E¤itim dört aﬂamada gerçekleﬂmiﬂtir. Birinci aﬂamada akran arabuluculu¤unun nitelikleri ve rolleri ö¤retilmiﬂtir. ‹kinci k›s›mda çat›ﬂma türlerinin ve çat›ﬂma kaynaklar›n›n anlaﬂ›lmas› hedeflenmiﬂtir. Üçüncü k›s›m iletiﬂim becerileri ve etkili dinlemeye
ayr›lm›ﬂt›r. Son aﬂamada ise arabuluculu¤un aﬂamalar› ö¤retilmiﬂtir. Program sonunda çat›ﬂma oran› azalm›ﬂ, özgüven puanlar› yükselmiﬂ, problem çözme becerileri artm›ﬂ, ö¤retmenlere yönlendirilen çat›ﬂma problemleri azalm›ﬂ ve okul ikliminin moral
seviyesi yükselmiﬂtir (Thompson, 1996).
Ülkemizde yap›lm›ﬂ bir çal›ﬂmada ise, üniversite ö¤rencilerine 40 saatlik arabuluculuk e¤itimi verilmiﬂ ve arabuluculuk e¤itiminin iletiﬂim becerileri, empatik alg›lamalar›na ve çat›ﬂma çözme becerilerine etkisi incelenmiﬂtir. Sonuçlar, arabuluculuk e¤itimi alm›ﬂ grubun çat›ﬂma çözme becerilerinde, empati kurma becerilerinde
anlaml› bir art›ﬂ ve iletiﬂim çat›ﬂmalar›na girme oranlar›nda anlaml› bir düﬂüﬂ oldu¤unu göstermiﬂtir (Öner- Koruklu, 2003). Arabuluculuk ile ilgili bir baﬂka çal›ﬂmada
ise, Taﬂtan (2004) 6. S›n›fa devam etmekte olan bir grup ö¤renciye çat›ﬂma çözme e¤itimi ve akran arabuluculu¤u e¤itimi verilmiﬂtir. Uygulama sonucunda e¤itim alan
ö¤rencilerin çat›ﬂma çözme becerisinde anlaml› bir art›ﬂ sözkonusudur. Ayr›ca ö¤rencilerin arabuluculuk yapt›klar› çat›ﬂmalardan al›nan doyum arabulucular ve hizmet
alanlar taraf›ndan de¤erlendirilmiﬂ ve sonuçlar, akran arabulucular›n›n bu hizmeti
baﬂar›yla yerine getirdi¤ini göstermiﬂtir.
Akran Yol Göstericili¤i (Peer Mentoing)
Akran yol göstericili¤i bütün e¤itim basamaklar›nda ve birçok durumda baﬂar›yla uygulanabilen oldukça esnek ve yayg›n bir akran yard›mc›l›¤› türüdür. Ad›nda
da anlaﬂ›labilece¤i gibi büyük s›n›flar›n, tecrübeli olanlar›n, daha güçlü pozisyonda
yer alanlar›n, küçük s›n›flara, yeni gelenlere, zay›f durumda olanlara baz› yaﬂant›lar› daha kolay ve daha sorunsuz aﬂmalar› için verdikleri bir yard›m hizmetidir (Bowman & Bowman, 1990; Chimes, 1990). Akran yol göstericili¤i uygulamas›, ö¤rencilerin genellikle yeni geldi¤i ortama uyum sa¤lamas› ve içinde bulunulan sistemi daha
iyi anlamas› için yap›lmaktad›r. Uygulama genellikle ilkö¤retim basama¤›nda bir küçük s›n›f ile bir büyük s›n›f›n eﬂleﬂtirilmesi ﬂeklinde olmaktad›r. Bu uygulamaya abla-a¤abey-kardeﬂ uygulamas› ad› da verilmektedir. Böyle bir durumda akran yolgös-
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tericisi olacak ö¤renciler, okulun aç›ld›¤› ilk günden itibaren yeni gelen ö¤rencilerin
yan›nda yer alabilmeleri için önceden e¤itilmektedir. Akran yol göstericilinin çok çeﬂitli ﬂekillerde uyguland›¤›n› bilmek gerekmektedir. Örne¤in bir uygulamada, liseye
devam etmekte olan akademik baﬂar›s› düﬂük, ö¤retmenleri ve arkadaﬂlar› ile iliﬂkileri kopuk ve potansiyel okulu b›rakma tehlikesi olan ö¤renciler belirlenmiﬂ ve bu ö¤rencilerin akademik becerilerini, okumaya karﬂ› güdülenmesini ve özgüvenlerini art›rmak için akran yol göstericili¤i program› düzenlenmiﬂtir. Bu programda yol göstericiler gönüllü ö¤retmen, okul çal›ﬂanlar› ve di¤er yetiﬂkinlerden oluﬂmuﬂtur. Uygulaman›n ve ö¤rencinin baﬂar› ﬂans›n› art›rmak için çok yönlü uygulamalar yap›lm›ﬂt›r. Örne¤in ö¤rencilerle her gün görüﬂmek, sinemaya, maça gitme gibi günlük etkinliklere kat›lmak, ders çal›ﬂma tekniklerini ö¤retmek, akademik baﬂar› grafi¤inin takip
edilmesi, aileleri uygulamaya dahil etmek, aile, mentor ve ö¤rencilerden oluﬂan toplant› ve yemek ayarlamak, ev ziyaretleri gibi bir çok faaliyeti kapsayabilmiﬂtir. Burada amaç çeﬂitli yollardan ö¤renciye ulaﬂmak, okul ortam›na kat›lmas›n› sa¤lamak, zamanla kiﬂisel sorumluluklar›n› üstlenmesini sa¤lamakt›r. Program sonunda ö¤rencilerin akademik baﬂar›s›nda art›ﬂ gözlenmiﬂtir. Yine ö¤rencilerin s›n›f etkinliklerine haz›rlan›ﬂ, kat›l›ﬂ oranlar›nda, akranlar› ile olumlu yönde etkileﬂiminde anlaml› art›ﬂ olmuﬂtur (Blum & Jones, 1993).
Akran yolgöstericili¤i uygulamalar›, özellikle ortama al›ﬂt›rma ve yeni gelen
ö¤rencilerin ilk günlerde ihtiyac› olan arkadaﬂl›k ve rehberli¤i sa¤layacak programlara izin vermektedir. Peterson & Peppas, (1988) taraf›ndan yap›lan bir çal›ﬂmada 9.12. s›n›flara gitmekte olan lise ö¤rencileri, 18 saatlik e¤itimle akran yolgöstericisi olarak e¤itilmiﬂlerdir. Okula yeni kaydolan ve içinde bulunulan kültüre yabanc› olan
di¤er ülkelerden gelmiﬂ ö¤rencilere okul aç›lmas›ndan itibaren 9 hafta, hafta da iki
gün gruplar halinde e¤itim vermiﬂ ve rehberlik etmiﬂlerdir. Bu toplant›lar›n yan› s›ra yeni ö¤renciler ve akran yard›mc›lar› bire bir eﬂleﬂmiﬂ ve haftada bir kez, bire bir
görüﬂme için zaman ayarlam›ﬂlard›r. Yar›m dönemlik bir uygulaman›n sonucunda
ö¤rencilerin kendilik alg›s›, uyum, çal›ﬂma al›ﬂkanl›klar› ve okula yönelik tutum ölçe¤inden ald›klar› puanlarda pozitif yönde anlaml› de¤iﬂmelerin oldu¤u ortaya ç›km›ﬂt›r.
Üniversite düzeyinde de akran yolgöstericili¤inin uygulamalar›n› görmek
mümkündür. Bowman ve Bowman (1990) taraf›ndan yap›lan bir çal›ﬂmada 1988-89
ö¤retim y›l›nda Purdue üniversitesi taraf›ndan gerçekleﬂtirilen üniversiteye yeni kay›t yapt›ran ö¤rencilere yönelik haz›rlanan yol göstericilik (mentor) program›d›r. Üniversite dan›ﬂmanl›k servisinin bir uzant›s› ve hizmeti olarak baﬂlat›lan çal›ﬂmada ö¤renciler bir önceki y›l›n yaz döneminde üniversitenin iﬂleyiﬂi, dersler ve derslerin gere¤i, ö¤rencilere aç›k aktivite f›rsatlar›, üniversitedeki birinci y›l›n özellikleri ve di¤erlerine duygusal ve sosyal destek vermek ve cesaretlendirmek konusunda e¤itim alm›ﬂlard›r. 159 ö¤renci belirlenen ö¤rencilerle farkl› zamanlarda bir araya gelmiﬂ, ilgili bilgilendirme ve cesaretlendirmelerin yan› s›ra her zaman ulaﬂ›labilecek birer kaynak olarak telefonlar›n› vermiﬂlerdir. Mentorluk yapacak ö¤renciler seçilirken, dan›ﬂmanl›k merkezi programlar› ve üniversitenin iﬂleyiﬂi hakk›nda bilgi sahibi olmak,
daha önce baﬂka bir görevle dan›ﬂmanl›k merkezinde çal›ﬂm›ﬂ olmak, iyi bir akademik dereceye sahip olmak ve programa kat›lmaya istekli olmak gibi kriterler aranm›ﬂt›r. Çal›ﬂman›n sonunda ö¤rencilerin büyük bir ço¤unlu¤u mentorluk uygulamas›n›n
ve toplant›lar›n›n üniversiteye uyum sa¤lama aﬂamas›nda rahatlat›c› ve doyum verici bir destek sunduklar› konusunda hemfikir olmuﬂlard›r.
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Akran Destek Gruplar› (Peer Support Groups)
Okullarda uygulanabilecek akran yard›mc›l›¤› türlerinden bir di¤eri ise akran
destek gruplar›d›r. Benzer sorunlar yaﬂamakta olan ö¤renciler, ruh sa¤l›¤› uzman› olmayan bir gönüllü yetiﬂkin ya da daha büyük ö¤renci liderler eﬂli¤inde grupla psikolojik dan›ﬂma yaﬂant›s› geçirmektedirler. Bu nedenle uygulama grupla psikolojik dan›ﬂma ilkelerine göre yerine getirilmektedir. Ö¤renciler uygulama sayesinde sorunlar›na çözüm arama, destek alma ve destek verme, baﬂkalar›n›n sorunlar›n› görme ve
yaln›z olmad›¤›n› hissetme ﬂans›na sahip olmaktad›rlar. Örne¤in Shalom Gençlik
Merkezinde yaﬂlar› 17 ile 30 aras›nda de¤iﬂen 53 ö¤renci co-lider olarak, yaﬂlar› 13 ile
18 aras›nda de¤iﬂen 92 ö¤renciye sigaray› b›rakma ve yaﬂam amac› belirleme konusunda akran destek hizmeti sunmuﬂlard›r (Caty & ark., 2000). Wassef, Mason, Collins, Van Halen ve Ingham (1998) taraf›ndan yap›lan bir baﬂka çal›ﬂmada liseye devam eden, duygusal güçlükler ve davran›ﬂsal problemler yaﬂamakta olan ö¤rencilere
yönelik akran destek grubu uygulamalar› baﬂlat›lm›ﬂt›r. Bu amaçla önce yaﬂlar› 14-19
ars›nda de¤iﬂen 118 ö¤renci 8 saatlik bir e¤itimden geçirilmiﬂtir. Ö¤renciler her gruba 8-12 kiﬂilik gruplar düﬂecek ﬂekilde ve iki akran kolaylaﬂt›r›c›s› olmak kayd›yla
haftada bir gün 50 dakika okul ortam›nda bir araya gelmiﬂler ve ilgilerini, evde ve
okuldaki stres yaratan durumlar› ve bunlarla nas›l baﬂ ettiklerini tart›ﬂm›ﬂlard›r. Boﬂama, yeniden evlenme, üvey aile, fiziksel, duygusal ve cinsel istismar, beden imaj›,
yas, az›nl›k olmak gibi konulardaki s›k›nt›lar›n dile getirmiﬂlerdir. Çal›ﬂma sonundaki de¤erlendirmede, hizmet alan ö¤rencilerden, sonucu olumlu de¤erlendiren ö¤renci say›s›n›n olumsuz ya da etkisiz olarak de¤erlendirenden çok daha fazla oldu¤u görülmüﬂtür.
Bir baﬂka akran destek grubu örne¤inde, liseye devam etmekte olan, duygusal
stres ve davran›ﬂ problemleri olan 250 kiﬂilik ö¤renci grubuna, 8-12 kiﬂilik gruplar halinde uzman olmayan gönüllüler yard›m›yla haftal›k yaklaﬂ›k 50 dakikal›k akran destek grubu uygulamas› yap›lm›ﬂt›r. Uygulamay› gerçekleﬂtiren gönüllülerin bir k›sm›
okul çal›ﬂanlar›, di¤erleri ise toplumun çeﬂitli kesimlerinden kiﬂilerdir. Oturumlar iki
yetiﬂkin liderli¤inde gerçekleﬂtirilmiﬂtir. Liderler baﬂlang›çta güdümsüz dan›ﬂma
yaklaﬂ›m› ile ilgili iki günlük e¤itim alm›ﬂlard›r. Uygulama sonunda ö¤rencilerden
uygulamaya iliﬂkin kiﬂisel de¤erlendirme formu doldurmalar› istenmiﬂtir. Çok az bir
ö¤renci d›ﬂ›nda ö¤rencilerin nerdeyse tamam› uygulamadan yaﬂam yönelimini belirleme, sorumluluk alma, özsayg›n›n artmas›, arkadaﬂlara destek verebilme becerilerinin artmas›, iletiﬂim kurabilme ve duygular›n› aç›klayabilme, destekleyici iliﬂkiler kurabilme, ruhsal sa¤l›kl›l›¤› anlayabilme aç›lar›ndan karl› ç›kt›klar›n› ifade etmiﬂlerdir
(Wassef & Mason, 1996).
Bu uygulamalar›n d›ﬂ›nda, kariyer dan›ﬂmanl›¤› ya da akran yard›mc›l›¤› arac›l›¤›yla kariyer fark›ndal›¤› olarak adland›r›lan uygulamalar da bulunmaktad›r. Bu
uygulama, ö¤rencilerin gerekli e¤itimden sonra akranlar›n›n mesleki de¤erlerinin
netleﬂmesi, kariyer plan›n yap›labilmesi, meslekler ve etraf›nda olan f›rsatlar hakk›nda bilgilendirilmesi konular›nda arkadaﬂlar›na yard›m etmeyi gerektirir (Yorke &
Steward, 1990). Yine ö¤rencilerin s›n›flarda ö¤retmenlere, dan›ﬂmanl›k servisinde
okul dan›ﬂman›na rutin iﬂlerin yan› s›ra, mesaj alma, bilgi toplama, bülten tahts› haz›rlama gibi destekleri de bu ba¤lamda de¤erlendirilebilir. Bu en eski ve bilinen yard›mc› rolü, akranlar›n akranlar›na dolayl› bir yard›m›n› içermektedir (Myrick, Higuland & Sabolla, 1995 ; Myrick & Folk, 1991).
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Sonuç ve Öneriler
Bu çal›ﬂmada, akranlar›n belli bir e¤itimden sonra, psikolojik dan›ﬂmanlar›n
süpervizyonu eﬂli¤inde kendi akranlar›na hizmet sunduklar› akran yard›mc›l›¤›
program türleri tan›t›lm›ﬂt›r. Bu tür programlar›n hayata geçirilmesine iliﬂkin bilgiler
baﬂka bir makalenin konusudur. Bu nedenle programlar›n içeri¤i, ö¤renci seçimi, e¤itim ve uygulama süreci, süpervizyon aﬂamas› ele al›nmam›ﬂt›r.
Okullarda psikolojik dan›ﬂmanlar›n liderli¤inde ve sorumlulu¤unda yürütülecek olan ve idare, veli ve di¤er ö¤retmenlerin deste¤ini gerektiren bu uygulamalar,
dikkatli planlanmad›¤›, s›n›rlar› iyi çizilmedi¤i ve etik kuralara yeterince uyulmad›¤›
zamanlarda yarardan çok zarar getirebilecektir. Bu denenle bu konuda e¤itim alm›ﬂ,
yeterli bilgi ve beceriye sahip olan ve psikolojik dan›ﬂmanl›k formasyonuna sahip kiﬂilerce yerine getirilmelidir. Her okulun koﬂular› ve ö¤renci profili farkl› oldu¤u için,
uygulanacak program ve program›n amaçlar› da de¤iﬂecektir. Tüm okulu etkileyecek
ve daha çok ö¤renciye ulaﬂmaya izin veren akran temelli uygulamalar›n, okullar›m›zda bilinçli dan›ﬂmanlar›n baﬂar›l› uygulamalar›yla art›r›lmas› en büyük temennimizdir.
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COEQUAL BASED APPLICATIONS AT SCHOOLS
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Abstract
Peer counseling is used in a different areas and situations with different
age groups for prevention and social support. This can be implemented with
non-professionals who have a short term training. Peer counseling is very popular in different fields and situations, but it is mostly used in educational settings. In this articles, peer counseling practices will introduced with general
aspect and than, peer counseling kinds will be examined in detail. In this context, the different type of peer counseling programs will be introduced such as
peer tutoring, peer education, secial friend, peer counseling, peer mentoring
and peer support groups.
Key Words: Peer Counseling, Kind of Peer Counseling, Peer Tutoring,
Peer Education, Peer Mediation, Peer mentoring.
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MÜZELER‹N TAR‹H Ö⁄RET‹M‹NDE NESNE MERKEZL‹
E⁄‹T‹M ETK‹NL‹KLER‹YLE KULLANILMASI VE
‹LKÖ⁄RET‹M SOSYAL B‹LG‹LER Ö⁄RET‹M‹
Kadriye TEZCAN AKMEHMET*

Özet
Bu çal›ﬂma müzelerin tarih ö¤retiminde kullan›lmas› ve bu çerçevede ‹lkö¤retim Sosyal Bilgiler Program› üzerine kurulmuﬂtur. Çal›ﬂmada öncelikle
müzelerin ö¤retimde kullan›lmas›n›n tarihçesi, amac›, önemi ile müzelerde uygulanan nesne merkezli e¤itim etkinlikleri ve müzelerin tarih ö¤retiminde kullan›lmas› aç›klanm›ﬂt›r. Daha sonra Türkiye’de müze-e¤itim ve ‹lkö¤retim Sosyal Bilgiler dersi içinde yer alan tarih ö¤retimi iliﬂkisi incelenmiﬂtir. Son olarak
da Türkiye’de müzelerin ö¤retimde kullan›lmas› konusunda önerilerde bulunulmuﬂtur.
Anahtar Sözcükler: Müze e¤itimi, tarih ö¤retimi, müze-okul iliﬂkisi,
nesne merkezli e¤itim, sosyal bilgiler

Giriﬂ
Müzeler pek çok ülkede tarih ö¤retiminde etkin e¤itim ortamlar›ndan biri olarak kabul edilmektedirler. Pek çok müze, okullar›n tarih ö¤retim program› ile iliﬂkili
olarak, ö¤rencilerin ba¤›ms›z araﬂt›rma yapabilecekleri sergiler ile ö¤retmen ve ö¤renciler için nesne merkezli e¤itim etkinlikleri ve materyaller haz›rlamaktad›rlar. Türkiye genelinde ise müzelerin tarih ö¤retimine katk›lar›ndan henüz faydalan›lamamaktad›r. Birkaç müze d›ﬂ›nda müzelerimizde tarih ö¤retim program›n› desteklemeye yönelik bir e¤itim program› sunulamamaktad›r. Okullar›n müzelere yapt›¤› geziler ise genellikle ö¤retim program›yla bütünleﬂtirilmemektedir.
Bu çal›ﬂman›n amac›, müzelerdeki nesne merkezli e¤itim etkinliklerinin tarih
ö¤retimindeki rolünü ve nas›l kullan›ld›¤›n› örneklerle aç›klamak ve Türkiye’de Sosyal Bilgiler Program› tarih ö¤retiminde müzelerin kullan›lmas› konusunda de¤erlendirme ve önerilerde bulunmakt›r.
Müzelerin Ö¤retimde Kullan›lmas›
Müzeler günümüzde geliﬂmiﬂ ülkelerde toplum üyeleri için kendi deneyimlerini zenginleﬂtirecekleri ö¤renme ortamlar›ndan biridir. Pek çok ülkede müzeler temel e¤itim kurumlar›ndan biri olarak kabul edilmekte, hem formal hem de informal
e¤itime katk›da bulunmaktad›rlar. Ça¤daﬂ müzecilikte koleksiyonlar›n toplanmas›,
korunmas› ve araﬂt›r›lmas› kadar e¤itim amac›yla sergilemek ve izleyicilerin müze
koleksiyonlar›na ulaﬂmalar›n› sa¤lamak da müzelerin en önemli görevleri aras›ndad›r. (ICOM, 2003)
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Müzeler toplumun farkl› yaﬂ ve kesiminden izleyici gruplar›na hizmet etmekle birlikte, özellikle okul gruplar›na yönelik pek çok e¤itim etkinli¤i sunmakta, okullar taraf›ndan da ziyaret edilmektedirler. Müze ve okul aras›ndaki bu iliﬂki uzun bir
gelene¤e dayanmaktad›r. Müze ve okul iliﬂkisi Avrupa’da, müzelerin 19. yüzy›l baﬂlar›ndan itibaren halka aç›lmalar›n›n hemen ard›ndan müzelere yap›lan okul gezileri
ve müzelerin okullara derslerinde incelemek üzere ödünç nesne vermeleri ile baﬂlam›ﬂt›r. 19. yüzy›lda Avrupa ve Amerika’da e¤itim sisteminin ve ö¤retim programlar›n›n sorgulanmaya baﬂlanmas› ile ö¤renmede birincil kaynaklar›n, gözlem ve araﬂt›rman›n önemine dikkat çekilmesi, müze ve okul iliﬂkisinin geliﬂmesini sa¤lam›ﬂt›r. Örne¤in ‹ngiltere’de 1870’te ‹lkö¤retim Yasas› ile birlikte ö¤retim programlar› ve yöntemleri tart›ﬂma ve inceleme konusu olmuﬂtur. Bu yasa sonras›nda, hem okul programlar›, hem de e¤itim ilkeleriyle ilgili yaz›larda nesne derslerinin öneminin vurgulanmas›, okullar›n müzelere özel bir önem vermesini sa¤lam›ﬂt›r. (Hooper-Greenhill,
1999a, 32-39)
“Nesne dersleri” 19. yüzy›lda Avrupa ve Kuzey Amerika’daki okullarda uygulanan temel bir e¤itim yöntemiydi. ‹nsanlar›n nesneyi ve ba¤lam›n› keﬂfederek,
nesneden ö¤renebilece¤i düﬂüncesi üzerine kurulmuﬂ bir ö¤retim stratejisiydi. Felsefi ba¤lam› Rousseau, Pestalozzi ve Froebel’in çocuk merkezli e¤itim teorilerine dayanan nesne derslerinin temel amac›, çocu¤un nesneler arac›l›¤›yla nesnel bilgiyi elde
etme ve kullanma gücünü geliﬂtirmek; böylece nesneleri gözlemleyerek evrensel gerçeklere ulaﬂmas›n› ve do¤al dünyay› anlayabilmesini sa¤lamakt›. (Hooper-Greenhill,
1996, 232; Hooper-Greenhill, 2000, 105-106) Bu dönemde müzelerdeki nesneler, gerçek dünyan›n bir parças› ve bilgi kayna¤› olarak görülmüﬂ, okullarda nesne incelemesi için, kiﬂisel ya da okula ait koleksiyonlardaki nesnelerin yan›nda müzedeki nesneler ve do¤a örnekleri de önemli kaynaklar olarak kullan›lm›ﬂt›r. Ö¤retmenler ö¤rencileriyle birlikte müzelere giderek sergideki nesneleri incelemelerinin yan›nda müzelerden ödünç nesneler alm›ﬂlar, müzelerden e¤itim kurumlar› olarak faydalanm›ﬂlard›r. (Hooper-Greenhill, 1999a, 45-47)
20. yüzy›lda e¤itimde belli bilgilerin ö¤retilmesine dayanan ö¤retmen, kitap
ve s›n›f merkezli yaklaﬂ›mdan ö¤renci merkezli, yaﬂant›lara dayal› s›n›f d›ﬂ› e¤itim ortamlar›na geçilmeye baﬂlanmas›, ö¤retimde ö¤rencilerin aktif olarak birincil kaynaklardan araﬂt›rma yapmas› ve deneyim oluﬂturmas›n›n öneminin vurgulanmas› müzelerin e¤itimdeki önemini artt›rm›ﬂt›r. Müzeler, farkl› derslerle iliﬂki kurulabilecek nesneler içermeleri ve bu nesnelerle ba¤lant›l› farkl› e¤itim etkinlikleri sunmalar› nedeniyle ö¤renciler için ideal bir ö¤renme ortam› olarak görülmüﬂlerdir.
20. yüzy›l sonlar›na do¤ru ise müze ve okul iliﬂkisi daha da geliﬂerek belli bir
sisteme oturmaya baﬂlam›ﬂt›r. E¤itim felsefelerinin tart›ﬂmaya aç›lmas› ve özellikle
1980 sonras›nda okullar›n ö¤retim programlar›nda yenilikler yap›lmas› ile müzelerin,
okullar›n e¤itim çal›ﬂmalar›n› destekleyece¤i dile getirilmeye baﬂlanm›ﬂt›r. Bu da
okullar›n müzelere daha fazla ilgi göstermesini sa¤lam›ﬂt›r. Örne¤in 1980’lerde Amerika’da okullar›n ö¤retim programlar›nda yap›lan önemli de¤iﬂiklikler sonras›nda haz›rlanan çeﬂitli raporlarla müzelerin önemi vurgulanm›ﬂt›r. Ulusal Bilim Kurulu taraf›ndan haz›rlanan “Amerikal›lar›n 21. Yüzy›l ‹çin E¤itilmesi” raporunda, e¤itimde
esasl› bir de¤iﬂiklik yap›lmas› ve müze ile di¤er informal e¤itim kurumlar›n›n okul
e¤itiminde daha fazla rol oynamas›n›n gereklili¤i vurgulanm›ﬂt›r. (AAM, 1984, 25) ‹ngiltere’de de 1988’de gerçekleﬂtirilen E¤itim Reformu ile uygulamaya konan Ulusal
Ö¤retim Program›, ö¤renmede birincil kaynaklar›n kullan›m›n› ve araﬂt›rmay› vurgu-
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lad›¤›ndan, okullar›n müzelere yönlenmelerini sa¤lam›ﬂt›r. Bu program, kapsad›¤›,
her konu için var›lacak hedefleri belirlemiﬂ, özel çal›ﬂma programlar› önermiﬂ, müzelerin ve nesnelerin özel amaçlarla kullan›m›na göndermeler yapm›ﬂt›r. (Hooper-Greenhill, 1994, 14)
Müzeler de ö¤retim programlar›ndaki de¤iﬂiklikler sonras›nda okullara yönelik e¤itim programlar›na daha fazla önem vermiﬂlerdir. Müzeler, okullar ve e¤itim uzmanlar› ile birlikte çal›ﬂmaya baﬂlam›ﬂ, yeni ö¤retim programlar›yla ba¤lant›l› olarak
koleksiyonlar›n› yeniden de¤erlendirmiﬂler, do¤rudan ö¤retim programlar› ve çeﬂitli
derslerle iliﬂkili sergiler ve e¤itim programlar› haz›rlam›ﬂlard›r. (Hein, 1998, 9) Örne¤in Manchester Bilim ve Endüstri Müzesi’nde yeni galeriler tasarlan›rken, e¤itim potansiyellerini en üst düzeye ç›karmak için Ulusal Ö¤retim Program›’na uygun bir düzenleme yap›lm›ﬂt›r. (Hooper-Greenhill, 1999a, 97-99) Müze ve okul iﬂbirli¤i e¤itim
bakanl›¤› taraf›ndan da teﬂvik edilmiﬂtir. ‹ngiltere’de E¤itim Bakanl›¤› taraf›ndan
2004 y›l›nda, ülke çap›ndaki ulusal ve yerel müzelere okullarla birlikte çal›ﬂmalar› ve
yeni ö¤retim program›n› hayata geçirmelerini teﬂvik etmek için 2004 y›l›nda 7 milyon
pound fon ayr›lm›ﬂt›r. (DfES, 2004) Ulusal Ö¤retim Program›’na geçildikten sonra ‹ngiliz Müzesi/British Museum’ne okul ziyaretlerinin %400 artmas›, ‹ngiltere’de Ulusal
Ö¤retim Program›’n›n müze gezilerinin art›ﬂ›na etkisini göstermektedir. (Hooper
Greenhill, 1996, 324)
Günümüzde geliﬂmiﬂ ülkelerde müzelerin kuruluﬂundan beri okul ve müze
aras›nda süren iliﬂki bir sisteme oturtulmuﬂtur. Müzeler:
• okul ve ö¤retmenlerle iﬂbirli¤i içinde çal›ﬂmakta,
• okullar›n ö¤retim programlar› ile müze sergi ve nesneleri aras›nda iliﬂki
kurmakta,
• ö¤rencilerin müzede araﬂt›rma yapabilecekleri bilgi panolar›, bilgisayarlarla desteklenmiﬂ etkileﬂimli ortamlar hatta ayr› sergi salonlar› düzenlemekte,
• ö¤renim sürecini müzedeki nesnelerle iliﬂkili etkinliklere dayand›ran çeﬂitli e¤itim etkinlikleri haz›rlamakta,
• okullar için ziyaret öncesi ve sonras› ö¤retim materyalleri haz›rlamakta,
• müze gezisinin farkl› aﬂamalar›nda kullan›labilecek ayr› e¤itim odalar› düzenlemekte,
• haz›rlad›klar› ödünç nesneler ve e¤itim paketleriyle okullara ulaﬂmakta,
• ö¤retmenlere yönelik müzelerini ö¤retimde nas›l kullanabilecekleri konusunda hizmet içi e¤itim kurslar› ve atölye çal›ﬂmalar› düzenlemektedirler.
Müzelerde, okulda ö¤renilen çeﬂitli derslerle iliﬂkili bilgilerin somut örnekleri
veya ba¤lant› kurulabilecek nesneler bulunmaktad›r. Müzelerin ö¤retime katk›lar› da
pek çok okul taraf›ndan bilinmekte ve okul programlar›nda ö¤retim programlar›yla
bütünleﬂtirilmiﬂ müze gezilerine özel bir önem verilmektedir. Bu gezilerin bir k›sm›
ö¤retmenler taraf›ndan planlanmakta ve müze bir e¤itim ortam› olarak de¤erlendirilmektedir. Fakat ö¤retmenler genellikle, müze koleksiyonu hakk›nda ve müzeleri ö¤retimde nas›l kullanacaklar› konusunda yeterli bilgiye sahip de¤ildirler. Okul ö¤retmenlerinin, müzeleri ziyaret ettiklerinde, ö¤renme potansiyelini her zaman fark›na
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varamad›klar› ve böylece ö¤renme f›rsat›n› kaç›rd›klar›, müze gezilerinin her zaman
ö¤retim programlar›yla bütünleﬂtirilmedi¤i bilinmektedir (Hooper-Greenhill, 1999b,
141). Bu nedenle okullar ço¤unlukla müzelerin kendileri için haz›rlad›¤› e¤itim etkinlikleri ve e¤itim paketlerinden faydalanmaktad›rlar.
Müzelerde Nesne Merkezli E¤itim
Müzelerin okullara yönelik haz›rlad›¤› ö¤retimle bütünleﬂtirilmiﬂ etkinlikler
“nesne merkezli e¤itim” yöntemine dayand›r›l›r. “Nesne merkezli e¤itim” ça¤daﬂ ö¤retimde uygulanan bir yöntemdir. Nesne merkezli e¤itim etkinliklerin amac›, kültüre
ait birinci dereceden belgeler olan nesnelerin etkisini kullanarak, ö¤rencilerin aktif bir
biçimde duyu organlar›yla, düﬂünceleriyle nesneleri, di¤er nesnelerle iliﬂkisini ve
nesnelerle iliﬂkili konu ve kavramlar› anlamalar›n›, günümüzdeki rolünü keﬂfetmelerini ve nesneler arac›l›¤›yla ö¤renmelerini sa¤lamakt›r. (Albany Institute of History
and Art, 2005) Nesne merkezli e¤itim, formal e¤itimin temel özelli¤i olan amaçl›, önceden haz›rlanm›ﬂ bir program çerçevesinde planl› olarak yap›lmakta ve ö¤retim yoluyla gerçekleﬂtirilmektedir. Bu yöntemle nesneler, tart›ﬂmay› baﬂlatmak, konuya ilgi
uyand›rmak, ö¤rencinin kendi deneyimleriyle iliﬂki kurmak için belli becerilerin geliﬂmesi için kullan›labildi¤i gibi; belli bir dönem, olay, yer veya kavramlar› ö¤retmek
için de kullan›lmaktad›r. (George Mason University, 2004) Nesne merkezli ö¤renme
genellikle müzelerde ve sergilerde kullan›lmaktad›r. Baz› okullarda, okulda bulunan
veya ö¤renciler-ö¤retmenler taraf›ndan getirilen nesneler ya da müzelerden al›nan
ödünç nesnelerle de bu yöntem uygulanmaktad›r.
Müzedeki nesne merkezli e¤itim etkinlikleri müzenin e¤itsel yaklaﬂ›m›, müzenin büyüklü¤ü, bütçesi, müzede bu etkinlikleri haz›rlayacak ve sunacak e¤itim uzmanlar› olup olmad›¤› gibi etkenlere ba¤l› olarak müzeden müzeye farkl›l›klar göstermektedir. Baz› müzelerde pek çok etkinlik sunulabildi¤i gibi, baz› müzelerde sadece belli etkinlikler sunulmaktad›r. Müzelerdeki e¤itim etkinlikleri, olabildi¤i kadar
çok duyunun kullan›lmas› ve ö¤rencilerin deneyim oluﬂturmalar›na dayan›r. Dewey’in de vurgulad›¤› gibi her deneyim e¤itim de¤ildir. Deneyimlerin e¤itsel olmas›
için duyu organlar› kadar akl›n ve düﬂüncelerin de çal›ﬂt›r›lmas› gerekir. (Hein, 1998,
2) Müzelerdeki nesne merkezli e¤itim etkinlikleri genel olarak üç grupta toplanabilir:
R e h b e r l i Tur: Müzelerde okul gruplar›na yönelik en yayg›n hizmettir. Nesneler, sergi salonlar›nda incelenir. Rehberin yard›m› ve deste¤i ile belli nesnelere ve temalara odaklan›larak çocuklara aktif e¤itim yöntemleriyle nesnenin temel nitelikleri
verilir ve/veya nesneyi keﬂfetme sürecini kolaylaﬂt›ran düﬂünceler sunulur. Ya da ö¤rencilerin sergi salonlar›nda nesneleri inceleyerek, kendi araﬂt›rmas›n› yaparak, kendi sonuçlar›na ulaﬂmalar› sa¤lanabilir.
Nesnelere Dokunarak ‹nceleme/Hands On/Handling: Müze taraf›ndan belirlenen etütlük nesneler veya müzedeki nesnelerin birebir kopyalar› ö¤renciler taraf›ndan ellerine al›narak ve/veya dokunularak incelenir ve ö¤rencilere nesnelerle iliﬂkili soru-cevap, tart›ﬂma, drama v.b. etkinlikler yapt›r›labilir. Bu etkinlik tüm duyu organlar›n›n kullan›labilmesi aç›s›ndan en etkin ö¤renme yöntemlerindendir. Sadece
gözlemlemeye de¤il, dokunmaya ve elde incelemeye dayanan farkl› etkinlikler ö¤renciler üzerinde etkili olmaktad›r. Yap›lan araﬂt›rma sonuçlar›na göre ö¤renciler
özellikle müze gezisi s›ras›nda ellerine ald›klar› ve inceledikleri nesneleri daha çok
hat›rlamaktad›rlar. (Hinton, 1993, 17)
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Drama: Müzedeki bilgiyi herkes için anlaﬂ›labilir k›lma yollar›ndan biri, bu
bilgiyi drama arac›l›¤›yla konuﬂturmakt›r. Nesne merkezli drama etkinli¤i ile ö¤renciler bir veya bir grup nesne ile bu nesnelerle iliﬂkili kavram ve konular ba¤lam›nda
bir rol oynama gerçekleﬂtirirler. Böylece drama etkinlikleriyle ö¤rencilerde konu ile ilgili bilgilerin yan›nda duygusal ba¤lar›n yarat›lmas›na katk›da bulunulabilir.
Müzedeki tüm bu etkinlikler müze e¤itimi konusunda bilgi ve deneyime sahip uzmanlar taraf›ndan haz›rlanmal›d›r. Büyük, pek çok kiﬂinin çal›ﬂt›¤› müzelerde
ayr› e¤itim bölümleri bulunmaktad›r. Bu e¤itim bölümleri yukar›da aç›klanan nesne
merkezli e¤itim etkinliklerin ço¤unu sunabilmektedir. Fakat e¤itim bölümlerinde biriki kiﬂinin çal›ﬂt›¤› ya da e¤itim bölümleri olamayan müzeler, okullardan gelen talepleri karﬂ›lamada yetersiz kalmakta, ö¤retmenlerin müzede e¤itim etkinliklerini kendilerinin gerçekleﬂtirebilmeleri ve ö¤retimle bütünleﬂtirmelerine yard›mc› olacak çal›ﬂma ka¤›tlar›, kitapç›klar, e¤itim paketleri ve materyalleri haz›rlamakta, hizmeti içi
e¤itim kurslar› ve atölye çal›ﬂmalar› düzenlemektedirler.
Müzelerin Tarih Ö¤retiminde Kullan›lmas›
Müzeler koleksiyonlar›na göre iliﬂki kurulabilecek pek çok dersin ö¤retiminde
kullan›lmakla birlikte tarih ö¤retimi için ideal bir ö¤renme ortam›d›r. Dünya’da pek
çok ülkede müzeler tarih ö¤retimi için güçlü bir araç, bir laboratuar olarak kabul edilmiﬂlerdir. Müzeleri tarih ö¤retiminde önemli k›lan temel neden, müzelerde tarihin
kan›tlar› olan nesnelerin bulunmas›d›r. Tarih ö¤retiminde nesneleri kullanman›n ve
ö¤retimin müzelere yap›lacak e¤itim gezileri ile desteklenmesinin önemi, okullar›n
müfredat programlar›nda da vurgulanmaktad›r. (Allard vd., 4) Bu amaçla müzelerde
tarih ö¤retimine yönelik pek çok etkinlik sunulmaktad›r. Pek çok ülkede müzeler, ö¤rencilere tarihin delilleri olan somut nesneler yan›nda, nesnelerle ilgili araﬂt›rma yapmak için uygun, etkileﬂimli bir e¤itim ortam› sunmaktad›rlar.
Müzeler halka aç›ld›klar›ndan beri okullar taraf›ndan tarih ö¤retimi için bir
kaynak olarak görülmüﬂlerdir. 20. yüzy›l›n ikinci yar›s›nda tarih ö¤retimindeki tart›ﬂmalar sonucunda ortaya ç›kan yeni tarih görüﬂü sonras›nda müze tarih ö¤retiminde
daha da önem kazanm›ﬂt›r. Temel olarak günümüzde tarih ö¤retiminde ö¤retmen
merkezli e¤itimden ö¤renci merkezli e¤itime, belli bilgilerin ezberletilmesinden ö¤rencinin ba¤›ms›z araﬂt›rma yapma kapasitesinin geliﬂtirilmesine; politik tarih a¤›rl›kl› e¤itimden kültür tarihi a¤›rl›kl› e¤itime; ö¤retmen, ders notu, kitap merkezli ders
iﬂleme yöntemlerinin geziler, s›n›f d›ﬂ› çal›ﬂmalar, oyunlar, rol paylaﬂ›mlar›, eleﬂtirel
okumalar, tart›ﬂmalar vb. ile zenginleﬂtirilmesine geçilmektedir. (Tekeli, 2001, 6-7; Silier, 2002, 1) Tarih ö¤retimi daha çok ö¤rencinin kiﬂisel geliﬂiminde bir ö¤e olarak kabul edilmekte, kültürel miras›n aktar›c›s› olarak görülmekte ve vatandaﬂl›k e¤itiminde bir araç olarak kullan›lmaktad›r. (Dilek, 2001, 31-32) Yeni tarih ö¤retiminde yap›land›rmac› yaklaﬂ›m a¤›rl›k kazanmaktad›r. Yap›land›rmac›l›k bir ö¤retme kuram›
de¤il, ö¤renme kuram›d›r. Bu kuram, ö¤rencinin ö¤renme sürecine aktif kat›l›m›n›,
ö¤rencinin ö¤renirken geçmiﬂten gelen deneyim ve bilgilerinin üzerine yeni bilgiler
oluﬂturulmas›n›, bilgiyi kendisinin yap›land›rmas› ve kendi ö¤renmesini yönetmesini gerektirir. (Hein, 1998, 34; Koç vd., 2005; Akar vd., 2004, 2)
Yeni tarih ö¤retimi yaklaﬂ›m›nda ﬂu noktalar ön plana ç›kmaktad›r:
• Tarihe, bilgi edinmekten çok bir araﬂt›rma tarz› olarak bak›lmakta; ö¤rencilerin, tarihi kaynaklar›n yap›s›n›n ve nas›l kullan›ld›¤›n›n fark›nda olmas›
gerekti¤i vurgulanmaktad›r.( Vella, 2001, 2)
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• Ö¤rencilere olgular› ezberletmekten çok, tarihsel kaynaklar› çözümlemede
ve yorumlamada yard›m edecek araﬂt›rma, kan›t kullanma, kan›t› analiz etme, sorgulama, empati ve yorumlama gibi becerileri kazand›rma üzerinde
durulmaktad›r. (Vella, 2001, 2; Tekeli, 2001, 6-7; Ata, 2004, 2) Tarih, Tosh’un
belirtti¤i gibi zihni e¤itme, baﬂkas›n› anlama ve kendini onun yerine koyma; günümüzde yaﬂanan sorunlar›n bir k›sm› için ihtiyaç duyulan tarihsel
perspektifi sa¤lama becerilerinin de geliﬂmesini sa¤lar. (Özbaran, 1997, 20)
• Kavram ö¤retimi önemsenmektedir. Bruner, ö¤rencinin tarih ö¤renebilmesi için temel tarih kavramlar›n› keﬂfetmesi, bir tarihçi gibi araﬂt›rma yapmas› gerekti¤ini savunur. (Dilek, 2001; Ata, 2004, 2) Ö¤rencilere tarihi ö¤renebilmesi için, üzerinde durulan konu ile ilgili temel kavramlar›n verilmesi
gerekir. Yap›lan araﬂt›rmalar, özellikle ilkö¤retim ö¤rencilerinin, tarihsel
kavram ve kelimeleri tam olarak alg›layamad›¤›n›, farkl› anlamlar yükledi¤ini göstermektedir. Vygotsky’nin kavram geliﬂimi kuram›na göre ö¤retmen, tarihi anlamalar› için ö¤rencilere, tarihe ait kavram ve kelimeleri ö¤retmelidir. Kavramsal anlama, tarih derslerinde üzerinde en çok durulmas›
gereken noktalardan biridir (Dilek, 2000, 3). Kavramlarla ilgili tart›ﬂ›larak
ya da ö¤rencilere kavramlarla ilgili deneyimler yaﬂat›larak, ö¤rencinin ö¤renmesi sa¤lanabilir. (Dilek, 2001, 79)
Müzelerdeki e¤itim etkinliklerinin tarih ö¤retimi sürecine katk›lar› ﬂöyle s›ralanabilir:
• Müzelerde ö¤rencilere birincil kaynaklarla çal›ﬂma ve araﬂt›rma yapma f›rsat› sunulur. Birincil kaynakla çal›ﬂman›n önemi, Pestalozzi, Froebel, Dewey ve Montesori’den Bruner’e, ça¤daﬂ e¤itim kuramc›lar› taraf›ndan vurgulanm›ﬂt›r (Hooper-Greenhill vd., 2002, 4) Nesneler tarih ö¤retiminde
keﬂfetme ve yap›land›rma arac›d›r. Ö¤rencilere müzede nesnelerle ba¤lant›l› olarak kan›t temelli araﬂt›rma yapt›r›labilir, nesneleri yorumlamalar› ve
kendi sonuçlar›na ulaﬂmalar› sa¤lanabilir. (Husbands, 1992, 2)
• Müzeler nesnelerle ve ba¤lant›l› etkinliklerle aktif olarak çal›ﬂt›r›larak, ö¤rencilerin kan›t kullanma, araﬂt›rma gözlem, karﬂ›laﬂt›rma gibi tarihçi becerileri geliﬂtirilebilir. (Shuh, 1999, 85) Nesnelerin farkl› yorumlar› yap›larak
ayn› zamanda ö¤rencilerin yarat›c› düﬂüncelerinin geliﬂmesi de sa¤lanabilir. (Gartenhaus, 2000, 34)
• Müzelerdeki e¤itim etkinlikleri kavram ö¤renmesini kolaylaﬂt›rabilirler.
Müzelerde ö¤rencilere nesnelerle çal›ﬂma ve deneyim kazanma f›rsat› verilerek, tarih kavram ve konular›n›n somutlaﬂt›r›lmas› ve daha iyi anlaﬂ›lmas› sa¤lan›r. Özellikle somut iﬂlemler dönemindeki ilkö¤retim çocuklar›na
somut nesnelerle çal›ﬂma f›rsat› verilmesi, kavramsal dünyadan alg›sal
dünyaya geçiﬂi sa¤layabilir. (Kyvig vd., 2000, 91) ‹ngiltere’de John West taraf›ndan tarih ö¤retimi konusunda yap›lan kapsaml› çal›ﬂma, 7 yaﬂ ve üstü
çocuklar›n nesnelerin kullan›m› arac›l›¤›yla ça¤ ve kronoloji kavramlar›n›
alg›lamaya baﬂlayabileceklerini göstermiﬂtir. (Durbin, 1992, 12) Özellikle ilkö¤retim birinci kademe ö¤rencileri için tarih ö¤retiminde tarihi somutlaﬂt›rma, somut nesnelerle çal›ﬂman›n gereklili¤i vurgulanmaktad›r. (Morris
vd., 1992, 26) Müzelerde ö¤retimde sözler ve yaz›lardan çok somut nesnelere odaklan›l›r, okulda ö¤renilen bilgiler, müzelerdeki nesne merkezli e¤itim etkinlikleriyle desteklenir. (Falk vd., 1992, x)
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• Müzelerde uygulanan nesne merkezli e¤itim etkinlikleriyle ö¤rencilerde tarihsel empati oluﬂmas› sa¤lanabilir. Tarih ö¤retiminde, ö¤rencilerin geçmiﬂteki insanlar›n duygu ve düﬂüncelerini anlayabilmeleri için hayal güçlerini
çal›ﬂt›rmak ve o dönemi hayallerinde canland›rmalar›n› sa¤lamak önemlidir. Müzelerde belli bir dönemdeki insanlar›n yaﬂam biçimi konusunda tarih, müze sergilemeleri, müzelerdeki deneyim ve etkinliklerle canland›r›labilir. (Stradling, 2003, 146) Ö¤renciler müzede nesne ile çal›ﬂ›rken, o nesneyi üreten toplumun duygu ve düﬂüncelerini, yaﬂay›ﬂ biçimini de sorgulayabilir; böylece, insan deneyimi hakk›nda daha derin bir anlay›ﬂ kazanabilirler. Geçmiﬂten gelen nesneleri görmek, mümkünse onlara dokunmak, o dönemde yaﬂ›yor olman›n, orada bulunman›n nas›l bir duygu oldu¤unu hissettirebilir. (Kyvig vd., 2000, 91) Araﬂt›rmac› Mike Pond, tarih ö¤retmeninin
bak›ﬂ aç›s›yla, çocuklar›n müze ve galeri gezilerinden bir ﬂey ö¤renip ö¤renmediklerini sorgulam›ﬂt›r. Pond’a göre tarih çal›ﬂmak, belirli bir insan
eyleminin ve etkinliklerinin kan›tlara dayand›r›larak anlat›lmas› ve hayal
gücünün uyand›r›lmas›d›r. Müzelerde ö¤rencilere geçmiﬂle güçlendirilmiﬂ
duygusal ve yarat›c› ba¤lar kurma f›rsat› verilir ve ö¤rencilerin empati kurmas›n› sa¤lanabilir. (Hooper-Greenhill, 1998, 115)
• Müzelerde geçmiﬂ ile çocuklar›n dünyas› ve gelecek aras›nda iliﬂki kurularak yeni tarih ö¤retiminin temel amaçlar›ndan olan “tarih bilincinin geliﬂmesi”ne yard›mc› olunabilir. Nesneler, çocuklar›n bugünün dünyas› ve geçmiﬂ aras›nda iliﬂki kurmas›n› ve karﬂ›laﬂt›rma yapmas›n› sa¤lamak, ça¤lar›n etkisini göstermek için gereklidir. (Morris vd., 1992, 26) Müzede nesne
merkezli e¤itim etkinlikleriyle ö¤rencilerin geçmiﬂ yaﬂant›lar› ö¤renmeleri
ve bugünle karﬂ›laﬂt›rmalar› ve gelece¤e iliﬂkin beklentiler aras›nda ba¤lant›lar kurmalar› sa¤lanarak tarih bilinci geliﬂtirilebilir.
• Müzelerdeki tarihi nesnelerle çal›ﬂmak çocuklar›n tarih alan›na ilgi ve merak›n› da uyand›rabilir. (Seidel vd., 1999, 21) Ö¤retimde ö¤renciyi güdüleyebilmek için ö¤renilecek materyali çekici hale getirmek gereklidir. Müze
nesnesi bu bak›mdan önemli bir çekicili¤e sahiptir. Müze nesnesi, merak
uyand›r›r; ö¤renmenin gerçekleﬂmesi için ne önemli unsurlardan biri olan
motivasyonun sa¤lanmas›na yard›mc› olur. (Shuh, 1999, 81)
Müzelerden tarih ö¤retiminde tüm bu yukar›da aç›klanan faydalar›n sa¤lanabilmesi için müzelerde yap›lan e¤itim, nesne merkezli uygulanmal›d›r. Ayr›ca okulda
müze gezisi öncesinde yap›lacak etkinlikler, müze gezisi ve gezi sonras› okulda yap›lacak gezi sonras› etkinlikler birbirleriyle bütünleﬂtirilmelidir. Tarih ö¤retimini desteklemeye yönelik bir müze gezisi etkinli¤inde ﬂu aﬂamalardan oluﬂan bir yöntem izlenebilir: (Allard vd., 1994, 4)
Soru Geliﬂtirme: Ö¤rencilerin müze gezisine haz›rlanma sürecidir. Soru geliﬂtirme aﬂamas› gezi öncesi okulda gerçekleﬂtirilmelidir. Bu aﬂamada ö¤rencilerin müzede araﬂt›rmac› olmalar› için ö¤rencilerde, müzede üzerinde durulacak tema, nesne
ve kavramlarla ilgili merak uyand›r›lmal›, soru tan›mlamalar› ve olabildi¤i kadar hipotez geliﬂtirmeleri teﬂvik edilmelidir. E¤er olabiliyorsa, müzeden al›nan bir ödünç
nesne veya bir baﬂka tarihi nesne ile ö¤renciler nesne incelemesi için haz›rlanabilirler.
Ö¤renciler okulda, müzede cevap bulmaya çal›ﬂacaklar› sorular› oluﬂtururlar. Müze
gezisi için belirlenen tema, nesne ve kavramlarla iliﬂkili ö¤rencilerin mevcut bilgileri
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ortaya ç›kar›labilir, tema ile iliﬂkili tart›ﬂmalar yapt›r›labilir. Bu ayn› zamanda onlar›
bilgi toplama aﬂamas›na da haz›rlar. Bu aﬂama müze etkinli¤i s›ras›nda da devam ettirilmelidir.
B i l g i Toplama: Bilgi toplama aﬂamas›, müzedeki nesne merkezli e¤itim etkinlikleri s›ras›nda gerçekleﬂtirilmelidir. Bu aﬂamada ö¤renciler, müzedeki nesneleri inceler, nesnelerle aktif etkileﬂimde bulunarak sorular›na cevaplar arar, meraklar›n› gidermeye çal›ﬂ›rlar. Müzede, gerekli bilgiyi toplamalar› için çocuklara nesnelerin nas›l
kullan›ld›¤›, nesne kopyalar› veya ilüstrasyonlarla gösterilebilir. Müzedeki etkinliklerde ö¤rencileri bilgi toplamalar› için cesaretlendirmek amac›yla çal›ﬂma ka¤›tlar›
haz›rlanarak ya da varsa müzenin çal›ﬂma ka¤›tlar› kullan›larak ö¤rencilerin nesneleri araﬂt›rmalar›na yard›mc› olunabilir. Bu çal›ﬂma ka¤›tlar›ndaki nesnelerle ilgili sorular ö¤rencileri nesneyi keﬂfetmeye, daha dikkatli bakmaya yönlendirir. Bilgi toplama
aﬂamas›nda ö¤renciler olabildi¤i kadar aktif olmal›, onlara nesneleri incelemeleri için
yeterli zaman verilmelidir.
Analiz: Bu aﬂama müzedeki etkinlikler s›ras›nda baﬂlat›lmal› ve gezi sonras›
müzede ve okulda yap›lacak çal›ﬂmalarla devam ettirilmelidir. Bu aﬂamada ö¤rencilerin bilgileri analiz edebilmeleri için nesnelerle iliﬂkili s›n›flama, karﬂ›laﬂt›rma yapt›r›larak edindikleri bilgiler aras›ndaki iliﬂkileri tan›mlamalar› ve kendi bilgileri ile iliﬂki kurmalar› teﬂvik edilmelidir. Süreç boyunca ö¤rencilere nesne ve kavramlarla iliﬂkili tart›ﬂma, yazma, sanat çal›ﬂmalar› ve drama yapt›r›labilir.
Sentez: Bu aﬂama da müzede baﬂlar ve gezi sonras› okuldaki çal›ﬂma ile sonland›r›l›r. Ö¤renme sürecinin bu son aﬂamas› boyunca ö¤renciler bilgileri yeniden düzenler ve araﬂt›rmalar› temelinde sonuca ulaﬂ›rlar. Ö¤renciler sentez aﬂamas›nda sorular›na cevaplar bulur, oluﬂturduklar› hipotezin do¤rulu¤unu kan›tlayabilir ve yeni
sonuçlar geliﬂtirilebilirler. Bu son aﬂamada ö¤rencilere müze gezisi ile ilgili bir dosya
haz›rlat›labilir, bir yazma, sanat çal›ﬂmas› veya drama yapt›r›labilir.
Tüm bu aﬂamalar sonunda, ö¤rencilerin bir tarihçi çal›ﬂmas› yapmas›, nesne
merkezli e¤itim arac›l›¤›yla tarihsel kan›tlar› tan›mlamalar›, incelemeleri, kullanmalar›, yorumlamalar› ve kendi sonuçlar›na ulaﬂmalar› sa¤lan›r. (McRainey, 1996, 3) Böylece ö¤renciler geçmiﬂle bugün aras›nda iliﬂki kurarak, belli kavramlar› ve bilgileri de
edinmiﬂ olur.
Günümüzde, dünyada pek çok müze ö¤retmenlere, tarih ö¤retimi için olanaklar yaratmakta, ö¤rencilere tarihin delilleri olan somut nesneleri sunmalar›n›n yan›nda, araﬂt›rma yapmalar› için uygun, nesne merkezli, etkileﬂimli bir e¤itim ortam› sunmaktad›rlar. Tarih, etnografya, arkeoloji müzeleri kadar sanat, bilim ve teknoloji müzeleri de koleksiyonlar›nda bulunan nesnelerle iliﬂkili olarak tarih e¤itimine yönelik
etkinlikler haz›rlamaktad›rlar.
‹ngiltere’de tarih ö¤retimine yönelik örnek bir müze, yerel tarih ve arkeoloji
müzesi olan Dover Müzesi’dir. Müze, Dover ﬂehrinin zengin ve önemli tarihini görkemli koleksiyonu, anlaﬂ›l›r ve okunabilir, ilüstrasyonlu panolar, modeller, gerçek ve
kopya nesneler, bilgi veren etkileﬂimli ve oyunlu bilgisayar gösterileri, çal›ﬂma ka¤›tlar›, müzenin depodaki koleksiyonuna ulaﬂ›m sa¤lamas› ve veri bankas› ile izleyicilerine aktaran modern bir müzedir. (Norton, 2004) Dover Müzesi, okullara ö¤retim
program› ile iliﬂkili çal›ﬂmak için sergilemeler ve bir dizi etkinlikle ideal bir ortam
sunmaktad›r. Anglo Saksonlar, Tudorlar, Victorial›lar ve II. Dünya Savaﬂ› gibi tarih
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dönemleriyle oldu¤u kadar, Sanat, Tasar›m, Teknoloji, ‹ngilizce, Co¤rafya ve Bilim
dersleri ile ilgili de ba¤lant›lar kurmaktad›r. Dover Müzesi’nin okul derslerinin yap›labilece¤i dört galerisi vard›r. Bunlar:
• Arkeoloji Galerisi
• Asma Kat Galerisi
• Tarih Galerisi ve
• Dover Tunç Devri Tekne Galerisi’dir.
Bu galerilerde konuﬂmalar ve rehberli turlar yap›lmaktad›r. Örne¤in Dover
Tunç Devri Tekne Galerisi’nde nesneler, modeller, kopyalar, resimli panolar, etkileﬂimli bilgisayarlar, mikroskoplar, dokunulabilir sergilerle Bronz Ça¤› canland›r›lmaktad›r. Müzede, Dover’in Tunç Ça¤› ile ilgili detayl› bilgilerin bulundu¤u bir ö¤retmen
paketi ve çal›ﬂma ka¤›tlar› da sunulmaktad›r. (Dover Museum, 2004) Müzede ilkö¤retim okullar› için özel okul günleri, sanat ve tarih atölye çal›ﬂmalar› da yap›lmaktad›r. Genellikle yar›m gün süren bu programlarda belli bir tema ile ilgili olarak rehberli tur ve nesnelere dokunarak inceleme çal›ﬂmas›n› bir sanat veya drama etkinli¤i izlemektedir. Örne¤in “Romal›lar ve Sanat” baﬂl›kl› özel okul gününde ‹ngiltere Roma’s›nda günlük yaﬂamla ilgili bir rehberli tur ve konuﬂman›n ard›ndan “Bir Romal›
Çocuk Olmak Nas›ld›r” konulu bir atölye çal›ﬂmas› yap›lmaktad›r. Çocuklar Roma
dönemi k›yafetlerini denemekte, balmumu ve papirüsler üzerine yaz› yazmakta, Roma oyunlar› oynamakta ve o dönemi yaﬂayarak hissetmektedirler. (Norton, 2004)
Smithsonian Ulusal Amerikan Tarihi Müzesi müzeyi ziyaret eden okul gruplar› için gönüllülerin rehberlik etti¤i turlar düzenlemektedir. Etkileﬂimli bu etkinlikler,
ö¤rencilerin analitik düﬂünce ve tümdengelim yeteneklerini geliﬂtirmelerine katk›da
bulunmakta, müzede sunulan sergi ve gösterilerle ve deneyim oluﬂturmalar›n› sa¤lamaktad›r. Ayr›ca tüm etkinlikler tarihi düﬂünce yöntemlerinden en az birine hitap etmektedir. Bu etkinliklerden “Keﬂifler Yüzy›l›” baﬂl›kl› tur ile ilkö¤retim 5. s›n›ftan 12.
s›n›fa kadar olan ö¤renciler 1800 ile 1900 aras›nda telgraf ve buhar makinesi, telefon,
ampul vb. di¤er buluﬂlar›n niçin ve nas›l insan yaﬂam›nda devrim yaratt›¤›n› ö¤renmektedirler. Yaklaﬂ›k bir buçuk saat süren bu etkinli¤in tarih ö¤retim program› ile
ba¤lant›lar›, amac›, temas›, tur s›ras›nda incelenecek nesneler ve gezi öncesi-sonras›
için etkinlik önerileri haz›rlanm›ﬂt›r (National Museum of American History, 2005)
Londra Müzesi ise, Roma Nesnelerine Dokunma atölyesi sunmaktad›r. Bu etkinlik nesne incelemesi ve Roma Londra Galerisi turundan oluﬂmaktad›r. Bu etkinlikte ö¤renciler nesnelere dokunarak Roma yaﬂam›n› keﬂfetmektedirler. Çocuklar müze
taraf›ndan tavsiye edilen gezi öncesi ve sonras› etkinlik ile galeri turunu ö¤retmenleri, nesne incelemesini müzedeki e¤itim uzmanlar›yla gerçekleﬂtirmektedirler. Bu gezi sonras›nda Roma Londra’s› Galerisi incelemesinde ö¤rencilere ö¤retmen taraf›ndan bu salon için haz›rlanan çal›ﬂma ka¤›tlar› yapt›r›lmaktad›r. (Museum of London,
2001)
Müzeler taraf›ndan okullar için sunulan e¤itim paketine bir örnek olarak, nesne merkezli yaklaﬂ›m ile haz›rlanm›ﬂ bir Smithsonian Enstitüsü projesi verilebilir.
Ulusal Do¤al Tarih Müzesi taraf›ndan 7.-10. s›n›flar için haz›rlanm›ﬂ olan proje Bering
Denizi eskimolar› ile ilgili bir e¤itim paketidir. Pakette bir ö¤retmen rehberi bulunmaktad›r. Bu rehberde ö¤retmenin ö¤rencilere Eskimo kültürü ile ilgili pakette bulunan ilginç 10 nesnenin dias›n› göstermesi ve daha sonra onlar› bu nesnelerin nas›l ya-
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p›ld›¤› ve kullan›ld›¤›n› düﬂünmelerine yönlendirmesi önerilmektedir. Daha sonra
ö¤rencilere bu nesneleri yapan insanlar›n yaﬂad›klar› çevre, do¤al kaynaklar› gibi konularla ilgili tart›ﬂma yapt›rmak ve tahminlerde bulunmalar› sa¤lanmaktad›r. Bu süreçten sonra ö¤renciler nesnelerin Nelson adl› koleksiyoner taraf›ndan toplanm›ﬂ
Smithsonian koleksiyonuna ait oldu¤unu ö¤renirler. Çal›ﬂman›n sonunda ise ö¤renciler, Nelson’un mektuplar›n›, gazetelerini, foto¤raflar›n›, çizimlerini ve notlar›n›n
kopyalar›n› inceleyerek Nelson’un hayat›, kiﬂili¤i vb. hakk›nda tahmin ve ç›kar›mlarda bulunurlar. (Heyman, 1997, 13) Böylece ö¤rencilerin tarihçi çal›ﬂmas› yapmas› sa¤lanm›ﬂ olur.
Türkiye’de Müze ve Ö¤retim
Türkiye’de müzeler henüz bir e¤itim ortam› olarak kullan›lamamakta, müze
ve okul aras›nda iﬂbirli¤i yap›lamamaktad›r. Bunun temel nedenlerinden biri Türkiye’de müzecili¤in genel yap›s›ndan kaynaklanmaktad›r. Türkiye’de müzecili¤in kuruluﬂundan beri nesne merkezli toplama, koruma ve sergilemeye dayal› müzecilik
anlay›ﬂ› devam etmekte, ça¤daﬂ müzecili¤in “e¤itim” iﬂlevine gereken önem verilmemektedir. Müze nesneleri daha çok estetik bir düzenlemeyle kronolojik olarak, daha
çok konu uzmanlar›n›n anlayabilece¤i bir anlay›ﬂla sergilenmektedir. Sergilemeler,
ö¤retmenlerin ö¤retim program›yla iliﬂkili etkinlikler haz›rlayabilmesi ve ö¤rencileriyle birlikte giderek nesneler ve kullan›mlar› ile ilgili araﬂt›rma yapmas› aç›s›ndan
yeterince anlaﬂ›lamamaktad›r.
Günümüzde sadece birkaç müzede e¤itim hizmetleri sunulmakta, Türkiye genelinde yayg›n olan Kültür ve Turizm Bakanl›¤› müzeleri genelinde ise müzelerin
e¤itim iﬂlevi önemsenmemektedir. Son y›llara kadar Kültür ve Turizm Bakanl›¤› müzeleri kadrolar›na uzman al›nmamas› nedeniyle müzelerimizdeki uzman say›s› giderek azalmakta, mevcut personel ancak günlük müzecilik iﬂleri ile ilgilenmekte, e¤itim
etkinliklerine yeterli vakit ay›ramamaktad›r. Ayr›ca müzelerde ço¤unlukla arkeoloji
ve sanat tarihi e¤itimi alm›ﬂ uzmanlar istihdam edilmektedir. Müze sergilemelerini
e¤itsel olarak düzenleyebilecek, okullar›n ö¤retim programlar›yla bütünleﬂtirilmiﬂ
sergi ve e¤itim programlar› haz›rlayacak bilgi ve deneyime sahip uzmanlar bulunmamaktad›r. YTÜ Sanat ve Tasar›m Ana Sanat Dal› Müzecilik Yüksek Lisans Program›
taraf›ndan gerçekleﬂtirilen “Müzelerin Tarih Ö¤retiminde Laboratuar Olarak Kullan›lmas›” araﬂt›rma projesi sonuçlar›na göre, ‹stanbul’daki Kültür ve Turizm Bakanl›¤› müzelerinin hiçbirinin müzeye gelen okul gruplar›n›n tarih ö¤retimini desteklemeye yönelik bir e¤itim program› bulunmamaktad›r. (Atagök vd., 2005, 8) Türkiye’de
müzelerin okul ö¤retimine destek olarak kullan›lmamas›n›n temel nedenlerinden di¤eri de Türkiye’deki genel e¤itim yaklaﬂ›m›ndan kaynaklanm›ﬂt›r. Türkiye’de, 20
yüzy›lda yaﬂanan e¤itim ve ö¤retimdeki yeni yöntem ve teknikler Milli E¤itim Bakanl›¤› ö¤retim programlar›na uyarlanamam›ﬂ; ö¤rencinin verilen dersin içeri¤ini ö¤renmesini temel alan, ö¤retmen ve kitap merkezli pasif e¤itime dayal› davran›ﬂç› yaklaﬂ›m devam etmiﬂtir. Bu anlay›ﬂ içinde müzelerin e¤itim ve ö¤retimdeki yeri de yeterince önemsenmemiﬂ, ö¤retim programlar› ve müze gezileri aras›nda iliﬂki kurulmam›ﬂ, gerekli yönlendirmeler yap›lmam›ﬂt›r. Bu nedenle Türkiye’de müze-okul iliﬂkisi
daha çok Müzeler Haftas›’nda okullar›n müzelere yapt›¤› ö¤retim program› ile iliﬂkili olmayan gezilerle s›n›rl› kalm›ﬂt›r.
Türkiye’de okul-müze iliﬂkisinin kurulabilmesi içim problemin e¤itim aya¤›nda son y›llarda önemli bir geliﬂme yaﬂanm›ﬂt›r. Milli E¤itim Bakanl›¤› 2004 y›l›nda ye-
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ni bir ö¤retim program› uygulamaya baﬂlam›ﬂt›r. E¤itime kökten bir de¤iﬂiklik getiren bu program, dünyada yaﬂanan bireysel, toplumsal ve ekonomik alandaki de¤iﬂim
ve geliﬂmelerle birlikte Avrupa Birli¤i normlar› ve e¤itim anlay›ﬂ›, mevcut programlar›n de¤erlendirmelerine iliﬂkin sonuçlar ve ihtiyaç analizleri dikkate al›narak haz›rlanm›ﬂt›r. 1998 Ö¤retim Program›’nda davran›ﬂç› e¤itim felsefesine ba¤l› olarak bilgi
edinilmesi yaﬂam ve okulun temel amac› olarak görülmektedir. Bilgi ise; olgular›,
kavramlar›, ilkeleri ve süreçleri ezberlemek olarak görülmektedir. 2004 Ö¤retim Program›’nda temel olarak bilgiye bak›ﬂ aç›s› de¤iﬂmiﬂ, davran›ﬂç› yaklaﬂ›m yerine yap›land›rmac› yaklaﬂ›m temel al›nm›ﬂt›r. Bu programda bilgiyi kullanma, bilgi edinmeden daha çok vurgulanmakta; ö¤rencilerin bilgiye ulaﬂma yollar›n›; bilgiyi problem
çözmede, anlaml› ortamlarda eleﬂtirel ve yarat›c› düﬂünmede kullanabilmelerini ö¤renmelerini ö¤retmeye önem verilmektedir. (M.E.B., 2004, 44-46)
2004 Ö¤retim Program›’nda yer alan ö¤elerin gerçekleﬂtirilmesi için derslerin
ö¤rencilerin aktif k›l›naca¤› etkinliklerle iﬂlenmesi, ö¤rencilerin fiziksel ve zihinsel
tepkilerini artt›racak etkileﬂimli s›n›f d›ﬂ› ö¤renme ortamlar›n›n kullan›lmas› vurgulanmakta, farkl› aç›lardan müzelerde e¤itim etkinliklerinin uygulanmas› için do¤rudan yönlendirmeler yap›lmaktad›r. Bu geliﬂme, Türkiye’de müze-okul-ö¤retim iliﬂkisinin kurulmas› için at›lan çok önemli bir ad›md›r.
‹lkö¤retim Sosyal Bilgiler Program› Tarih Ö¤retimi ve Müze ‹liﬂkisi
Sosyal Bilgiler, bireyin toplumsal var oluﬂunu gerçekleﬂtirebilmesine yard›mc› olmas› amac›yla; tarih, co¤rafya, ekonomi, sosyoloji, antropoloji, psikoloji, felsefe,
siyaset bilimi ve hukuk gibi sosyal bilimleri ve vatandaﬂl›k bilgisi konular›n› yans›tan; ö¤renme alanlar›n›n bir ünite ya da tema alt›nda birleﬂtirilmesini içeren; insan›n
sosyal ve fizikî çevresiyle etkileﬂiminin geçmiﬂ, bugün ve gelecek ba¤lam›nda incelendi¤i; toplu ö¤retim anlay›ﬂ›ndan hareketle oluﬂturulmuﬂ bir ilkö¤retim dersidir.
(M.E.B., 2004, 52) ‹lkö¤retim 1. kademede, ö¤renciler tarih disiplini ile “Sosyal Bilgiler” dersi içinde karﬂ›laﬂmaktad›rlar. 2004 Ö¤retim Program› ile birlikte yenilenen ‹lkö¤retim Sosyal Bilgiler Program›’nda sosyal bilgiler üniteleri, tarih, co¤rafya, ekonomi, sosyoloji, antropoloji, psikoloji, felsefe, siyaset bilimi ve hukuk gibi akademik disiplinler aç›lar›ndan çok yönlü, bütüncül bir anlay›ﬂla ele al›nm›ﬂt›r. (M.E.B, 2004, 5)
‹lkö¤retim Sosyal Bilgiler Program› özellikle tarih, co¤rafya ve vatandaﬂl›k
a¤›rl›kl›d›r. Tarih e¤itimi, önceki ö¤retim programlar›nda oldu¤u gibi ba¤›ms›z bir
konu olarak de¤il, ö¤renme alanlar› içinde iﬂlenmektedir. Sosyal Bilgiler Program›’nda “Zaman, Süreklilik ve De¤iﬂim” tarih e¤itiminin temelini oluﬂturmaktad›r.
Sosyal bilgiler program› içinde “tarih” dersi için yap›land›rmac› tarih yaklaﬂ›m› do¤rultusunda temel kavram ve becerilerin verilmesi önemsenmekte; kavram ö¤retimi
önemli bir yer tutmaktad›r. Örne¤in tarih ile ilgili olarak bu derste 4. ve 5. s›n›flar için
kronoloji, de¤iﬂme ve süreklilik, nedensellik, ulus, liderlik, savaﬂ, güç, benzerlik ve
farkl›l›k, birinci elden kaynak, ikinci elden kaynak ve yüzy›l kavramlar›n›n verilmesi
beklenmektedir. (MEB 2004, 83) Programda beceri kazand›r›lmas› da önemsenmekte;
zaman ve kronojiyi alg›lama, de¤iﬂim ve süreklili¤i alg›lama, gözlem ve empati gibi
tarih ile do¤rudan iliﬂkili sosyal bilgiler becerilerini kazanmalar› üzerinde özellikle
durulmas› vurgulanmaktad›r. (M.E.B., 2004, 5)
‹lkö¤retim Sosyal Bilgiler Program›’nda önceki programlardan farkl› olarak müze ve ö¤retim program› iliﬂkisi de kurulmuﬂtur. Bu programda “ö¤renci merkezli, dolay›s›yla etkinlik merkezli, sosyal bilgiler aç›s›ndan bilgi ve beceriyi dengeleyen, ö¤ren-
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cinin kendi yaﬂant›lar›n› ve bireysel farkl›l›klar›n› dikkate alarak çevreyle etkileﬂimine
olanak sa¤layan” yeni anlay›ﬂ çerçevesinde müze gezilerine yer verilmektedir. Bu programda müzelerde e¤itim etkinlikleriyle tarih ö¤retimi de¤iﬂik aç›lardan önerilmektedir.
Program›n uygulanmas› ile ilgili aç›klamalarda, Madde 12’de (M.E.B, 2004, 6)
“Ö¤retmen inceleme gezilerine önem vermelidir. Bu geziler Pazar yerine, resmi dairelere, fabrikalara, sergilere, arkeolojik kaz›lara,
atölyelere, müzelere ve tarihi mekânlara (tarihi yap›lar, müze-kentler,
savaﬂ alanlar›) yönelik olabilir. Bu geziler sadece e¤lenceli bir gün geçirmek olarak düﬂünülmemeli, her aﬂamas› planlanmal› ve de¤erlendirilmelidir. Ö¤renciler için çal›ﬂma kâ¤›tlar› haz›rlanmal› ya da müzelerin çal›ﬂma kâ¤›tlar› kullan›lmal›d›r. Ö¤rencilerin do¤al ve tarihi çevreyi koruma bilinci edinmeleri, sanat zevki ve estetik duygular›n› geliﬂtirmeleri sa¤lanmal›d›r. Ö¤retmen s›n›fta ya da müzede drama etkinlikleri ile geçmiﬂ yaﬂant›lar›n canland›r›lmas›n› ve ö¤rencilerin tarihi
kiﬂilik ile empati kurmas›n› sa¤lamal›d›r”
ifadesi ile müze gezileri inceleme gezisi kapsam›nda de¤erlendirilmekte, bu geziler
tarihi çevreyi koruma bilinci, sanat zevki ve estetik duygular› geliﬂtirmenin bir arac›
olarak görülmektedir.
Yine 6. ve 7. s›n›flar için programla ilgili aç›klamalarda “geçmiﬂe ait, uzun süre kullan›lmayan toplumsal nesnelerin ﬂekillerinin görünen biçimlerinin sergilenmesinin ö¤rencilerin bu ﬂeylerin nas›l de¤iﬂti¤inin fark›ndal›¤›n›n geliﬂimine yard›m
edece¤i, yerel müzelere, tarihsel toplumlar ve restore edilmiﬂ köylere ya da di¤er kaynaklara geziler düzenleyerek, ö¤rencilerde, zaman kavramlar›yla oluﬂan deneyimlerin sunulabilece¤i” belirtilmektedir. (MEB, 2005, 68).
Programda 4. ve 5. s›n›flar Kültür ve Miras ö¤renme alan›, “Ad›m Ad›m Türkiye” ünitesi içinde yerel tarih ö¤retimi ile ba¤lant›l› olarak müzenin önemi vurgulanmaktad›r. Tarih ö¤retiminde problem say›lan ezbercilikten uzaklaﬂ›p, ö¤retmen
merkezli de¤il de ö¤renci merkezli bir tarih ö¤retiminin yap›labilmesi için, yerel tarih
ö¤retiminin uygulanmas› gerekti¤i dile getirilmekte; “müzelerin, bulunduklar› çevrenin geçmiﬂine dair eser ve hat›ralar› korudu¤u, konular›n iﬂlenmesine ve yöre tarihinin incelenmesi ve ö¤retilmesine yard›m etti¤i belirtilmektedir. Yerel tarih ö¤retimi
gezilerinde ö¤rencilerin buluntular› inceleyebilmesi için “ö¤renci buluntu analizi çal›ﬂma kâ¤›d›” örne¤i verilmektedir. (M.E.B., 2004, 306) Programda müze gezileri için
yöntem konusunda da önerilerde bulunulmaktad›r. Müze gezilerinin faydal› olabilmesi için ö¤retmenin gidece¤i müzenin özelliklerini, ö¤rencilere incelettirece¤i eserleri bilmesi gerekti¤i vurgulanmaktad›r. “Ö¤rencilere gezdirilip bilgi aktarma etkinli¤i” olarak nitelenen müze gezisi öncesinde ve sonras›nda yap›lmas› gerekenlerin
önemli oldu¤u belirtilmekte fakat nelerin yap›lmas› gerekti¤i konusunda bilgi verilmemektedir. (M.E.B., 2004, 302-304)
2004 program›nda nesnelerle ba¤lant›l› çal›ﬂmak da önemsenmektedir: Do¤rudan müze kelimesi geçmemekle birlikte sosyal bilgiler program›nda verilmesi beklenen “görsel kan›t kullanma” ve “kan›t kullanma” becerileri içinde “tarihi eserler”,
“buluntular” ve “âletler”in, ö¤rencilerin kan›ta dayal› ak›l yürütmesi, kolay ö¤renmesi ve kavramlar› ö¤renmesi için kullan›labilece¤i, geçmiﬂin yeniden yap›land›r›lmas›nda ve anlamland›r›lmas›nda ö¤retmenlerin ve ö¤rencilerin görsel kan›tlardan faydalanmas› gerekti¤i belirtilmektedir (M.E.B. 2004, 52, 68-69)
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‹lkö¤retim Sosyal Bilgiler Program›’nda ö¤renme alan› ve kazan›mlarla da
do¤rudan iliﬂkilendirilmiﬂ müze etkinli¤i önerileri yer almaktad›r.
• Sosyal Bilgiler dersi 4. s›n›f y›ll›k plan›nda “Kültür ve Miras” ö¤renme alan› alt›nda “Geçmiﬂimi Ö¤reniyorum” ünitesinde “yaﬂanm›ﬂ olaylardan ve
görsel malzemelerden yola ç›karak Milli Mücadele süresince yak›n çevresini ve Türkiye’yi betimler” kazan›m› ile iliﬂkili olarak tarihi mekân, müze ya
da an›tlara gezi düzenlenebilece¤i belirtilmektedir.
• Sosyal Bilgiler dersi 5. s›n›f y›ll›k plan›nda “Kültür ve Miras” ö¤renme alan› alt›nda yer alan “Ad›m Ad›m Türkiye” ünitesinde “çevresindeki ve ülkemizin çeﬂitli yerlerindeki do¤al varl›klar ile tarihi mekânlar›, nesneleri ve
yap›tlar› tan›r” kazan›m› ile iliﬂkili olarak tarihi mekân, müze ve an›t gezisi etkinlik önerileri içinde yer almakta, An›tkabir’e gezi yapt›r›lmas› önerilmektedir. “Küresel Ba¤lant›lar” ö¤renme alan› alt›ndaki “Hepimizin Dünyas›” ünitesindeki “çeﬂitli ülkelerde bulunan ortak miras ö¤elerine örnekler
verir” ve “ortak miras›n tan›nmas›nda turizmin yerini fark eder” kazan›m›
için ortak miras› tan›tmak amac›yla müze gezisi önerilmektedir. (M.E.B.,
2004, 416-418)
• 6. ve 7. s›n›f program›nda “Bilim, Teknoloji ve Toplum” ö¤renme alan› içinde yer alan “Rönesans ve reformla birlikte Avrupa’da baﬂlayan geliﬂmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluﬂmas›na etkisini tart›ﬂ›r” kazan›m› ile
iliﬂkili olarak Teknoloji ve Bilim Müzelerine Gezi önerilmektedir. (MEB,
2005, 33)
Tart›ﬂma ve Sonuçlar
Yukar›daki aç›klamalarda görüldü¤ü gibi ‹lkö¤retim Sosyal Bilgiler Program›,
müzelerin ö¤retim amaçl› kullan›lmas› için aç›k bir yaklaﬂ›m sergilemektedir. Müze
gezileri, programda yer alan tarih içeri¤i (yak›n tarih, Milli Mücadele, Atatürk ve
Cumhuriyet) ve kazan›mlarla iliﬂkilendirilmiﬂtir. Programda genel olarak müzelerde
uygulanacak etkinliklerin tarih ö¤retimindeki rolü vurgulanmakta; inceleme gezileri,
araﬂt›rma, kavram ö¤renmesi, tarihsel empati, kan›t kullanma becerisi ve yerel tarih
ö¤retimi, tarihsel mirasa duyarl›l›k ile iliﬂkili olarak müze gezilerine yönlendirmeler
yap›lmaktad›r. Program›n art›k sadece içerikle s›n›rl› olmamas›, programa beceri ve
kazan›mlar›n merkezde yer ald›¤› bir anlay›ﬂ›n hâkim olmas› müzeleri tarih ö¤retiminde kullanma aç›s›ndan da esneklik tan›makta, pek çok beceri ve kazan›m için müzeleri kullanma imkân› vermektedir.
Müzelerde uygulanacak e¤itim etkinlikleriyle program›n aﬂa¤›da belirtilen genel hedefleri ile do¤rudan iliﬂki kurularak tarih ö¤retimine katk›da bulunulabilir:
• Madde 10. Farkl› dönem ve mekânlara ait tarihsel kan›tlar› sorgulayarak insanlar, nesneler, olaylar ve olgular aras›ndaki benzerlik ve farkl›l›klar› belirler, de¤iﬂim ve süreklili¤i alg›lar.
• Madde 11. Bilim ve teknolojinin geliﬂim sürecini ve toplumsal yaﬂam üzerindeki etkilerini kavrayarak bilgi ve iletiﬂim teknolojilerini kullan›r.
Müzeler ayr›ca Sosyal Bilgiler Ö¤retim Program›’nda verilmesi beklenen aﬂa¤›daki tarihçi becerileriyle iliﬂkili olarak da ö¤retimde kullan›labilir: (Durbin, vd.,
1996, 5)
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• Araﬂt›rma
• ‹letiﬂim ve empati: Eleﬂtirel düﬂünme: sebep-sonuç iliﬂkisini belirleme
• Gözlem
• Karﬂ›laﬂt›rma yapma
• Problem çözme
• Yarat›c› düﬂünme: analiz, sentez, de¤erlendirme yapma
• Zaman ve kronolojiyi alg›lama: zaman ifadelerini kavrama ve do¤ru kullanma, geçmiﬂ, ﬂimdi, gelecek zaman› ay›rt etme
• De¤iﬂim ve süreklili¤i alg›lama: benzerlik ve farkl›l›klar› bulma, zamanla
oluﬂan süreklilik ve de¤iﬂimi alg›lama, geçmiﬂteki problemleri ve nedenlerini tan›ma, tarihsel problemin çözümüne alternatif çözüm yollar› bulma
Yaln›z müzelerin tarih ö¤retimine katk›da bulunabilmesi için, müze etkinli¤i
yukar›da aç›klanan nesne merkezli e¤itim yöntemine dayand›r›lmal› ve ö¤retim
programlar›yla bütünleﬂtirilmelidir. Her müze e¤itim etkinli¤i, ö¤retim program›
ö¤elerinden seçilen belli ö¤renme alan› ve kazan›mlarla, becerilerle, kavramlarla ve
de¤erlerle, ‹lkö¤retim Sosyal Bilgiler Program›’n›n yap›s›na uygun olarak di¤er ünite, ö¤renme alan› ve derslerle iliﬂkilendirilmelidir.
Türkiye’de müzelerin tarih ö¤retimde kullan›lmas› için ‹lkö¤retim Sosyal Bilgiler ö¤retim program›nda müze etkinliklerine yönlendirmeler yap›lmas› yeterli olmamaktad›r. Bu konuda çözülmesi gereken birçok sorun ve alt yap› eksiklikleri bulunmaktad›r. Asl›nda ideal olan müzelerimizde müze e¤itimi konusunda bilgi ve deneyime sahip uzmanlar›n görevlendirilmesi ve müzelerimizin okullar için ö¤retim
program›yla iliﬂkili sergiler, özel salonlar düzenlemeleri, çeﬂitli nesne merkezli e¤itim
etkinlikleri, okullara ulaﬂabilecek e¤itim paketleri, hizmet içi e¤itim programlar› ve
nesne ve bölümlerle ilgili ö¤retmenlerin faydalanabilece¤i bilgiler haz›rlamalar›d›r.
Bunun gerçekleﬂtirilebilmesi için Kültür ve Turizm Bakanl›¤› taraf›ndan müzelerin
e¤itim iﬂlevi önemsenmeli ve müzelerde gerekli düzenlemeler yap›lmal›d›r. Müzelerin e¤itim iﬂlevini yerine getirmesi için Kültür ve Tabiat Varl›klar›n› Koruma Kanunu’nda yer alan müzelerin e¤itim yükümlülüklerinin yönetmeliklerle tan›mlanmas›,
müze uzmanlar› aras›na müze e¤itimi ve iletiﬂimini gerçekleﬂtirecek farkl› alanlardan
uzmanlar›n kabul edilmesi, müzecilik meslek standartlar›n›n tespit edilmesi ve Müzeler ‹ç Hizmetler Yönetmeli¤i’nin ça¤daﬂ ölçütlere göre, görev tan›mlar›yla yenilenmesi gerekmektedir. Ayr›ca her müze için, müze baﬂkan›, müze müdürü, iﬂletme müdürü, müze kurulu ve müze e¤itim görevlilerinin bulundu¤u bir ekip taraf›ndan müze e¤itim politikas› haz›rlanmal›, bu politikan›n içinde müzelerin okullara yönelik
e¤itim misyonu tan›mlanmal›, e¤itim stratejileri ve eylem plan› yaz›l› olarak ifade
edilmelidir. Bu gerçekleﬂtirildikten sonra müzelerimiz okullar›n ö¤retim programlar›yla iliﬂkili olarak sergilemelerini, ö¤rencilerin müze salonlar›nda araﬂt›rma yaparak
ç›kar›mlarda bulunabilece¤i ﬂekilde yeniden düzenlemelidir. Ayr›ca her müzede e¤itim programlar› haz›rlayacak bir ekip ve e¤itim atölyeleri oluﬂturulmal›d›r. Daha sonra müzede e¤itimden sorumlu uzmanlar taraf›ndan ‹l Milli E¤itim Müdürlükleri, ö¤retmenler ve e¤itimbilimcilerle iﬂbirli¤i içinde okullara yönelik e¤itim etkinlikleri ve
okullara eriﬂim materyalleri haz›rlanmal›d›r. Haz›rlanan etkinliklerin pilot uygulamalar›n› seçilmiﬂ pilot okullarla gerçekleﬂtirmeli, sonra bu pilot uygulamalar de¤er-
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lendirilmeli, gerekiyorsa pilot uygulama sonuçlar›na göre gerekli de¤iﬂikliklerle etkinlikler yeniden düzenlenmelidir. E¤itim program›n›n bu son hali tekrar e¤itimbilimciler, ö¤retmenler ve müze uzmanlar› taraf›ndan oluﬂturulan bir kurul taraf›ndan
de¤erlendirilmeli ve bir program paketi haline getirilmelidir.
Türkiye’de ö¤retmenlerin müzeleri sosyal bilgiler tarih ö¤retiminde kullanmalar› için müzelerin e¤itim etkinlik ve materyalleri sunmalar› da yeterli de¤ildir.
Ö¤retmenlerin ö¤rencilerini müzelere götürmesi ve gezi öncesi ve sonras› etkinlikleri uygulayarak müze gezisini s›n›f içi ö¤retimle bütünleﬂtirebilmeleri için bu konuda
gerekli yöntem bilgisine sahip ve müzelerin e¤itimdeki öneminin bilincinde olmalar›
gerekmektedir. Bunun için:
• Müzelerin e¤itimdeki önemi ö¤retmenlere, hizmet içi e¤itimlerle ve bu e¤itim s›ras›nda müzede yap›lan uygulamalarla ö¤retilmelidir.
• S›n›f ö¤retmenli¤i bölümlerinde ö¤retmen adaylar›n›n müzelerin e¤itimdeki önemini vurgulayan ve müzedeki uygulamalarla müzenin e¤itimde nas›l kullan›laca¤›n› ö¤reten “müze e¤itimi ve uygulamalar›” dersi konmal›d›r.
• Okullar›n s›n›f mevcudu azalt›lmal›d›r. Türkiye’deki okullar›n s›n›f mevcudunun fazla olmas› da, ö¤retmenlerin müze gezilerini kendilerinin gerçekleﬂtirmelerini olanaks›z k›lmaktad›r. Uluslararas› E¤itim Baﬂar›lar›n› Belirleme Kuruluﬂu’nun (IEA), Uluslararas› Okuma Becerilerinde Geliﬂim Projesi (PIRLS) çerçevesinde yapt›¤› araﬂt›rmaya göre, ilkö¤retim 4. s›n›f ö¤rencileri aras›nda uluslararas› ortalama s›n›f mevcudu 26 iken, Türkiye’nin ortalamas› 35’tir. Türkiye’de ö¤rencilerin %60’› mevcudu 31’in üstündeki s›n›flarda e¤itim görmektedir. (NTVMSNBC, 2003) Müzedeki e¤itim etkinliklerinde bir grupta bulunan kiﬂi say›s› 15-20 olmal›d›r. Bu say› aﬂ›ld›¤›nda geçti¤inde sergideki nesneler tüm ö¤renciler taraf›ndan incelenememekte, aktif ve etkileﬂimli bir ö¤renme ortam› yarat›lamamaktad›r. Bu nedenle
bir ö¤retmenin müzede e¤itim yapabilme becerisi ve nesneler hakk›nda bilgisi olsa bile, 20’yi geçen bir s›n›f mevcuduyla müzede e¤itim uygulamas›
zordur.
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Abstract
This article deals with the use of museums in history instruction and
Social Studies Curriculum of Primary Education. In the study, first the history,
aim and importance of using museums in instruction, object based educational
activities in museums and using museums in history instruction were
explained. Moreover museum, education and history instruction in Social
Studies Course in Primary Education relationship were examined. Finally suggestions for using museum in instruction in Turkey were proposed.
Key Words: Museum education, history instruction, museum-scholl
relationship, object based learning, social studies.
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Özet
Son y›llarda ö¤rencilerin belirli kavramlar› anlamalar› ve kavram yan›lg›lar› ile ilgili çal›ﬂmalarda art›ﬂ gözlenmektedir. Bu çal›ﬂmada ise co¤rafya kavramlar›yla ilgili çengel bulmacalar›n geliﬂtirilmesi amaçlanm›ﬂt›r. ‹lk olarak,
2004 program›na göre haz›rlanan Sosyal Bilgiler program› “‹nsanlar, Yerler ve
Çevreler” ö¤renme alan›nda yer alan co¤rafya konular› ile ilgili kavramlar tespit edilmiﬂtir. Daha sonra, dördüncü s›n›flar için “Yaﬂad›¤›m›z Yer” ünitesinde
ve beﬂinci s›n›flar için de “Bölgemizi Tan›yal›m” ünitesinde yer alan co¤rafya
kavramlar›yla ilgili çengel bulmacalar geliﬂtirilmiﬂtir. Bu çengel bulmacalar›n ilgili ünitelerin iﬂlenmesinden sonra s›n›f ö¤retmenlerince kullan›lmas›n›n faydal› olaca¤› düﬂünülmektedir.
Anahtar Sözcükler: Sosyal bilgiler program›, co¤rafya kavramlar›, çengel bulmacalar›

Giriﬂ
Bilindi¤i gibi, kavramlar fiziksel ve sosyal dünyam›z› anlam›m›z› sa¤lar. Kavram ve terimler sayesinde biz olaylar›, olgular›, düﬂünceleri, maddeleri birbirinden
ay›rt ederiz. Co¤rafya ö¤retiminde kavram ve terimler gerek, dersin ö¤rencilere aktar›m›nda gerekse dersin iﬂleniﬂi s›ras›nda ö¤renciye ö¤retilecek kelime gruplar›n› yani
bilgilerin yap› taﬂlar›n› oluﬂtururlar ve co¤rafi olgu ve olaylar, ancak kavram ve terimler sayesinde ö¤renci zihinlerinde yer tutarlar (Turan, 2002). Kavram ö¤renmenin
özellikle ilk ve orta ö¤retimde daha sonraki ö¤renmelere temel haz›rlayan önemli bir
olgu oldu¤u kabul edilmektedir (Ülgen, 2001). Ayr›ca, sosyal bilimlere ait kavramlar› kullan›lmas›, 2004 program›na göre haz›rlanan sosyal bilgiler program›n›n vizyonlar›ndan birini oluﬂturmaktad›r (MEB, 2005).
Co¤rafya konular›ndaki kavramlarla ilgili olarak literatürde birçok çal›ﬂma
bulunmaktad›r. Nelson ve di¤. (1992) çal›ﬂmalar›nda, fiziki co¤rafya konular›n›n baﬂlang›ç s›n›flar›nda ço¤unlukla ö¤rencilerin birtak›m kavram yan›lg›lar›n›n aç›¤a ç›kt›¤›n› belirtmiﬂlerdir. Platten (1995) çal›ﬂmas›nda, yedi yaﬂ›ndaki çocuklar›n co¤rafi
terimleri anlama düzeylerini belirlemek amac›yla ‹ngiliz ulusal co¤rafya müfredat
program›nda yer alan 30 co¤rafi kavram› incelemiﬂ ve bu yaﬂtaki çocuklar›n belirlenen kavramlar› anlamada büyük zorluklar yaﬂad›klar›n› hatta genelde yanl›ﬂ anlamalar›n oldu¤unu kesin bir ﬂekilde ortaya koymuﬂtur.
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Karaba¤ (1998) ise çal›ﬂmas›nda, co¤rafya ö¤retimi aç›s›ndan önemli olan
anahtar soru ve kavramlara yönelik bilgiler vermiﬂtir. Cin (1999), sekiz yaﬂ grubuna
ait toplam seksen ö¤rencinin dere, deniz, göl kavramlar› hakk›ndaki bilgilerini araﬂt›rm›ﬂ ve çocuklar›n çok say›da kavram yan›lg›s›na da düﬂtüklerini tespit etmiﬂtir.
Henriques (2000), çal›ﬂmas›nda su döngüsü, hal de¤iﬂimi, buharlaﬂma, bulut ve ya¤›ﬂ,
atmosfer, mevsimler, küresel ›s›nma ve sera etkisi ile ilgili kavram yan›lg›lar›, bunlar›n olas› nedenleri incelenmiﬂtir. Turan (2002), co¤rafya biliminde kavram ve terimlerin co¤rafi olgu ve olaylar› tan›mlamak için kullan›ld›¤›n› ve bu nedenle kavram ve
terimlerin co¤rafya ö¤retiminde önemli bir yer tuttu¤unu vurgulam›ﬂt›r. Akbaﬂ
(2002), alt›nc› s›n›f ö¤rencileriyle gerçekleﬂtirdi¤i çal›ﬂmas›nda, ö¤rencilerin büyük bir
bölümünün araﬂt›r›lan kavramlar› anlamakta ve ifade etmekte zorluk çekti¤ini ve birçok kavram yan›lg›s›na sahip oldu¤unu tespit etmiﬂtir. Dove (2002) ise kavram yan›lg›lar›yla ilgili olan kitab›nda, fiziki co¤rafya konular›nda ö¤rencilerin sahip olduklar› alternatif kavramlara yer vermiﬂtir. Yaz›c› ve Samanc› (2003) çal›ﬂmalar›nda, ilkö¤retim beﬂinci s›n›f ö¤rencilerinin anlama güçlü¤ü çekti¤i kavramlar›, kolay anlaﬂ›lan
kavramlar› ve kavram yan›lg›s› tespit edilen co¤rafi kavramlar› belirlemiﬂlerdir. Coﬂkun (2003) çal›ﬂmas›nda, nem konusunda yap›lan kavram yanl›ﬂl›klar›n› incelemiﬂtir.
Cin (2004), çocuklar›n yak›n çevresinde bulunan deniz kavram› hakk›ndaki anlama düzeyleri ve kavram yan›lg›lar› üzerine odaklanm›ﬂt›r. Araﬂt›rma sonucunda, çocuklar›n denizi tan›mada fazla zorluk çekmedikleri, ancak denizi di¤er su kütlelerinden, özellikle gölden ay›ran özellikleri anlamada zorluk çektikleri görülmüﬂtür. Baﬂ›büyük ve di¤. (2004) çal›ﬂmalar›nda, üniversite birinci s›n›f ö¤rencilerinin sorun oluﬂturacak oranda iklimle ilgili kavram yan›lg›lar›na sahip olduklar›n› belirtmiﬂtir. Alk›ﬂ
(2005a) çal›ﬂmas›nda, 2004 program›na göre haz›rlanan dördüncü ve beﬂinci s›n›f sosyal bilgiler ders kitaplar›nda co¤rafya konular›yla ilgili olarak toplam 190 kavram oldu¤unu belirtmiﬂtir. Ayr›ca çal›ﬂmada, fiziki co¤rafya konular›yla ilgili kavramlar›n,
beﬂeri ve ekonomik co¤rafya konular›yla ilgili kavramlardan daha fazla oldu¤u, özellikle iklim ve yer ﬂekilleri ile ilgili kavramlar›n di¤erlerine oranla ders kitaplar›nda daha çok yer ald›¤› ifade edilmiﬂtir. Alk›ﬂ (2006a) çal›ﬂmas›nda, ilkö¤retim beﬂinci s›n›f
ö¤rencilerinin nem, bulut, ya¤›ﬂ ve ya¤›ﬂ çeﬂitleriyle ilgili olarak ciddi yanl›ﬂ alg›lamalara ve kavram yan›lg›lar›na sahip olduklar› tespit edilmiﬂtir. Alk›ﬂ (2006b), ilkö¤retim
ö¤rencilerinin mevsimlerin oluﬂumuyla ilgili olarak bilimsel aç›dan do¤ru kabul edilmeyen fikirlere ve kavram yan›lg›lar›na sahip olduklar›n› tespit etmiﬂtir.
Bu çal›ﬂmalardan ç›kan ortak sonuç genel olarak ifade edilecek olursa, co¤rafya konular›ndaki kavramlarla ilgili olarak ö¤rencilerin çeﬂitli zorluklar yaﬂad›klar› ve
çeﬂitli kavram yan›lg›lar›na sahip olduklar›d›r. Burada, co¤rafya ile ilgili konularda
geçen kavramlar›n ö¤rencilere nas›l daha etkili bir ﬂekilde kazand›r›labilece¤i sorusu
karﬂ›m›za ç›kmaktad›r.
Bilindi¤i gibi, bir dersin etkinli¤inin artmas› kuﬂkusuz o derse olan ilgi ile do¤rudan orant›l›d›r. Kald› ki ö¤renme bireysel bir etkinliktir ve hiç kimse bir baﬂkas› için
ö¤renmeyi gerçekleﬂtiremez. Bu sebeple ö¤renmenin baﬂlang›c›ndan sonuna kadar
ö¤renen, ö¤renmesinden sorumluluk taﬂ›mak ve ö¤renme sürecine aktif olarak kat›lmak zorundad›r (Akt.Yaz›c›, Samanc›, 2003). ‹lkö¤retim düzeyinde olan ö¤renciler
için de¤iﬂik ö¤renme tekniklerinin kullan›lmas› dersi daha zevkli hale dönüﬂtürerek
onlar›n ö¤rendikçe ve aktif olarak ö¤renmenin içine girdikçe yarat›c›l›¤› ve problem
çözme becerisinin de geliﬂece¤i ülkemizde ve dünyada yap›lan çal›ﬂmalarda ispatlanm›ﬂt›r (Akt.Karamustafo¤lu ve di¤., 2006). S›lay (2002) da, s›n›f ortam›n› tek düzelik-
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ten kurtarmak, ö¤rencilerin derse ilgilerini ve kat›l›mlar›n› artt›rmak için bulmaca,
karikatür ve e¤itsel oyunlara yer verilmesi gerekti¤ini ifade etmektedir.
Crossman ve Crossman (1983), ö¤renmeye yard›mc› araçlardan birinin de çengel bulmacalar oldu¤unu ve bulmacalar›n kullan›lmas›n›n birçok avantaj› bulundu¤unu belirtmektedir. Çal›ﬂmalar›nda da, çapraz bulmacalar›n konuyu ö¤renmede
olumlu etkilerinin oldu¤unu, öntest ve sontest kullanarak saptam›ﬂlard›r. Akkan
(2005), bulmaca etkinli¤inin uyguland›¤› grupta ö¤rencilerin derse karﬂ› ve ödev yapmaya daha istekli olduklar›n› gözlenmiﬂtir (Akt.Karamustafo¤lu ve di¤., 2006). Taﬂl›
(2005) çal›ﬂmas›nda, ilkö¤retim Sosyal Bilgiler ünitelerinin hedeflerinde yer alan kavramlar›n anlam bilgisi kazand›r›lmas› çal›ﬂmalar›na ö¤retmenler ve ö¤renciler için örnek model sunmuﬂ ve ilkö¤retim sosyal bilgiler dersinin dördüncü s›n›f ‘Aile, Okul
ve Toplum Hayat›’ ünitesinde geçen kavramlar›n ö¤retimi ile yedinci s›n›f ‘Yurdumuzun komﬂular› ve Türk Dünyas›’ ünitesine ait iki kavram bulmacas› örne¤ine yer vermiﬂtir.
Karamustafo¤lu ve di¤., (2006), bulmaca tekni¤i ile haz›rlanm›ﬂ de¤erlendirme materyallerinin yok denecek kadar az oldu¤unu ve dolay›s›yla bulmaca tekni¤i
kullan›larak de¤erlendirme materyali geliﬂtirmenin oldukça önemli oldu¤unu ifade
etmektedir. Çal›ﬂmalar›nda ise, ilkö¤retim II. kademe fen ve teknoloji konular›na yönelik bulmaca tekniklerinden yararlan›larak de¤erlendirme materyalleri geliﬂtirmiﬂlerdir. Tomal (2006) çal›ﬂmas›nda volkanizma konusuyla ilgili bir çengel bulmaca örne¤ine yer vermiﬂtir.
Gürses (2006), 5E modeline göre haz›rlad›¤› materyalin içeri¤inde yer alan ve
geleneksel içerikten farkl› olan karikatür, resim, dikkat çekici etkinliklerin ve günlük
hayatla kurulan ba¤lant›lar›n ö¤rencilerin baﬂar›lar›n› art›rd›¤›n› belirlemiﬂtir. Çal›ﬂmada ayn› zamanda de¤erlendirme basama¤›nda kullan›lan oyun, bulmaca gibi alternatif de¤erlendirme tekniklerin ö¤rencilerin ilgisini çekti¤i ve ö¤renmelerini pozitif yönde etkiledi¤i sonucuna ulaﬂ›lm›ﬂt›r (Akt.Özsevgeç, 2006). Karamustafo¤lu ve
di¤., (2006) ise, bulmaca tekni¤i ile haz›rlanan de¤erlendirme materyallerinin ö¤rencileri düﬂünmeye ve araﬂt›rmaya yönlendirdi¤ini ve fen ve teknoloji derslerine yönelik bulmaca teknikleri aras›nda en yayg›n olarak kare bulmaca tekni¤inin kullan›ld›¤›n› belirtmektedir. Sözcük av› tekni¤iyle haz›rlanan bulmacalar›n kavramlar›n ö¤retiminden çok, kavramlar›n telaffuzu ve tan›nmas›na olumlu katk› sa¤lad›¤›n›, ﬂifreli
bulmaca tekni¤i ile verilecek kavramlar›n genellikle çok s›n›rl› kalmas›na ra¤men kare bulmacada di¤er bulmaca tekniklerine göre daha fazla kavram bir arada verilebildi¤ini ifade etmektedir. Ayr›ca, tek bir alana yönelik bulmaca haz›rlaman›n oldukça
zor ve zaman alan bir iﬂ oldu¤unu ve dolay›s›yla küp, çengel ve petek gibi bulmaca
haz›rlaman›n uzmanl›k istedi¤ini vurgulamaktad›r.
Bu noktalardan hareketle çal›ﬂmada, s›n›f ö¤retmenleri için “‹nsanlar, Yerler ve
Çevreler” ö¤renme alan›n›n ö¤retiminde kullanabilecekleri bir çengel bulmaca modeli geliﬂtirilmesi amaçlanm›ﬂt›r.
Yöntem
2004 program›na göre haz›rlanan Sosyal Bilgiler program› “‹nsanlar, Yerler ve
Çevreler” ö¤renme alan›nda, dördüncü s›n›flarda “Yaﬂad›¤›m›z Yer” ve beﬂinci s›n›flarda da “Bölgemizi Tan›yal›m” üniteleri yer almaktad›r. Araﬂt›rmada ilk olarak “‹nsanlar, Yerler ve Çevreler” ö¤renme alan›ndaki kavramlar tespit edilmiﬂtir (Ek 1). Ar-
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d›ndan, dördüncü s›n›flar için 30 ve beﬂinci s›n›flar için de 20 kavramdan oluﬂan çengel bulmacalar haz›rlanm›ﬂt›r. Çengel bulmacalarda yer alan kavramlar›n tan›mlar›
oluﬂturulurken çeﬂitli kaynaklardan faydalan›lm›ﬂt›r (Atalay, 2004; Atalay, 1997; Do¤anay, 1999; Erinç, 1996; Hoﬂgören, 1993; Koç, 2000; ‹zb›rak, 1986; ‹zb›rak, 1992; meteor.gov.tr; cevreorman.gov.tr).
Geliﬂtirilen Bulmacalar
‹lk olarak, “‹nsanlar, Yerler ve Çevreler” ö¤renme alan›nda, dördüncü s›n›flar
“Yaﬂad›¤›m›z Yer” ünitesinde yer ald›¤› tespit edilen 78 kavram›n içinden 30 tanesi
seçilerek ﬁekil 1’deki çengel bulmaca oluﬂturulmuﬂtur.

ﬁekil 1. Dördüncü S›n›f “Yaﬂad›¤›m›z Yer” Ünitesiyle ‹lgili Kavram Bulmacas›
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Soldan sa¤a do¤ru
1. Kendine ba¤l› yak›n adalarla birlikte, etraf› deniz ve okyanuslarla çevrili büyük kara
parças›.
2. Ani ve kuvvetli ya¤›ﬂlar ve kar erimesi sonucu akarsu yata¤› boyunca suyun yükselmesiyle oluﬂan taﬂk›n.
3. Denizin karaya do¤ru sokulmuﬂ büyük ve derin girintisi.
4. Akarsular›n yataklar›n› kazmalar› ve derinleﬂtirmeleriyle meydana gelmiﬂ, akarsuyun iki taraf›nda yamaçlardan oluﬂan yer ﬂekli.
5. K›talar aras›ndaki büyük çukurluklar› kaplayan denizden büyük ve derin su kütleleri.
6. Da¤l›k veya tepelik alanlarda yerçekiminin etkisiyle arazinin kütle halinde kaymas›.
7. Yön bulma amac›yla kullan›lan alet.
8. Hava s›cakl›¤›n› ölçmek için kullan›lan alet.
9. Atmosferdeki su buhar›na verilen ad.
10. Atmosfer bas›nc›n› ölçen alet, bas›nç ölçer.
11. Yeryüzünün tamam›n›n ya da bir bölümünün kuﬂbak›ﬂ› görünüﬂünün belli bir ölçek
dahilinde küçültülerek yatay bir düzlem (örn. Ka¤›t vb) üzerine geçirilmesi.
12. Akarsular taraf›ndan derin vadilerle yar›lm›ﬂ yüksek düzlükler.
13. Üç taraf› denizlerle çevrili, bir taraf› ise karaya ba¤l› kara parças›.
14. Da¤ yamac› veya e¤imli yüzeylerden kar ve buz kütlelerinin koparak aﬂa¤› do¤ru
kaymas›.
15. Kara üzerindeki çukurluklarda biriken su kütlesi.
Yukar›dan aﬂa¤›ya do¤ru
16. Kayalar›n parçalanmas› ile oluﬂan, ana kayalar›n hava, su ve çeﬂitli organizmalar›n
etkisiyle de¤iﬂikli¤e u¤ram›ﬂ olan ve yer yüzeyini de¤iﬂen kal›nl›klarda kaplayan örtü.
17. Yerkabu¤undaki k›sa süreli sars›nt›lar.
18. K›tadan küçük etraf› suyla çevrili kara parças›.
19. Sulama veya elektrik enerjisi üretmek amac›yla akarsu yata¤›n›n gerisinde biriken
sular› depolamak için oluﬂturulan yapay göller.
20. Atmosferin yeryüzüne yak›n k›s›mlar›ndaki su buhar›n›n, so¤uyup yo¤unlaﬂarak
as›l› su damlac›klar› ya da buz kristalleri haline gelmesiyle görüﬂü engellemesi.
21. Bulunduklar› yerde çevrelerine göre çukurda kalm›ﬂ, genelde alüvyonlarla örtülü
e¤imi az akarsular›n derine gömülmemiﬂ bulundu¤u geniﬂ ya da dar düzlük.
22. Atmosferden yeryüzüne düﬂen ya¤›ﬂ› do¤rudan ölçen alet, ya¤›ﬂ ölçer.
23. Herhangi bir yerdeki birim alana atmosfer a¤›rl›¤›n›n yaratt›¤› kuvvet.
24. Herhangi bir yerin, kuﬂbak›ﬂ› görünüﬂünün ölçeksiz ve kabataslak olarak bir düzleme aktar›lmas›.
25. Havadaki su buhar›n›n yo¤unlaﬂarak s›v› veya kat› ﬂekilde yeryüzüne düﬂmesi olay›.
26. Havada as›l› haldeki görünebilen su damlac›klar› ve buz kristallerinden oluﬂan kümeler.
27. Çevresine göre bas›nc› daha yüksek alanlardan bas›nc› daha alçak alanlara do¤ru
olan hava hareketi.
28. Okyanuslar›n kara içlerine do¤ru sokulmuﬂ veya adalarla okyanuslardan ayr›lm›ﬂ
su kütleleri.
29. Bulutlar› oluﬂturan çok küçük su damlac›klar›n›n büyüyerek yeryüzüne düﬂmesiyle oluﬂan bir ya¤›ﬂ çeﬂidi.
30. Çevresine göre önemli bir yüksekli¤e sahip ve yamaçlarla çevresinden ayr›lm›ﬂ
alanlar.
Cevaplar:
1. K›ta, 2. Sel, 3. Körfez, 4. Vadi, 5. Okyanus, 6. Heyelan, 7. Pusula, 8. Termometre, 9.
Nem, 10. Barometre, 11. Harita, 12. Plato, 13. Yar›mada, 14. Ç›¤, 15. Göl, 16. Toprak, 17.
Deprem, 18. Ada, 19. Baraj, 20. Sis, 21. Ova, 22. Plüviyometre, 23. Bas›nç, 24. Kroki, 25.
Ya¤›ﬂ, 26. Bulut, 27. Rüzgar, 28. Deniz, 29. Ya¤mur, 30. Da¤

u
72

Millî E¤itim u Say› 180 u Güz/2008

u Seçil Alk›ﬂ

Çal›ﬂma kapsam›nda oluﬂturulan ikinci çengel bulmaca örne¤i ise ﬁekil 2’de
yer almaktad›r. Bu çengel bulmaca oluﬂturulurken Sosyal Bilgiler program› “‹nsanlar,
Yerler ve Çevreler” ö¤renme alan›nda, beﬂinci s›n›flarda “Bölgemizi Tan›yal›m” ünitesinde co¤rafya ile ilgili olarak 92 kavram oldu¤u tespit edilmiﬂ, ard›ndan bunlar
aras›ndan 20 kavram seçilerek beﬂinci s›n›flar için çengel bulmaca haz›rlanm›ﬂt›r. Dördüncü s›n›flar için haz›rlanan 30 kavramdan oluﬂan çengel bulmacada yer alan kavramlara, tekrardan kaç›nmak amac›yla beﬂinci s›n›flar›n çengel bulmacas›nda yer verilmemiﬂtir.

ﬁekil 2. Beﬂinci S›n›f “Bölgemizi Tan›yal›m” Ünitesiyle ‹lgili Kavram Bulmacas›
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Soldan sa¤a do¤ru
1. Et, süt, yün gibi hayvansal ürünlerden faydalanmak için yap›lan ekonomik faaliyet.
2. Bir plana göre kurulmuﬂ, on binlerce insan bar›nd›ran ve insanlar›n geçiminde tar›m d›ﬂ› kaynaklar›n hakim oldu¤u toplu ve büyük bir yerleﬂme birimi.
3. Denizlerde deprem veya volkanizma sonucunda meydana gelen büyük dalgalar.
4. Akdeniz ikliminin etkili oldu¤u yerlerde, içinde çeﬂitli bitki türlerini bar›nd›ran, daima yeﬂil kalan çal› toplulu¤unun genel ad›.
5. ‹nsanlar›n ve di¤er canl›lar›n yaﬂamlar› boyunca iliﬂkilerini sürdürdükleri ve karﬂ›l›kl› olarak etkileﬂim içinde bulunduklar› fiziki, biyolojik, sosyal, ekonomik ve kültürel ortam.
6. Kurak ya da yar› kurak bölgelerdeki geniﬂ çal› ve ot bitkileri toplulu¤u.
7. ‹ﬂlenmemiﬂ ya da yar› iﬂlenmiﬂ maddelerin fabrikalarda iﬂlenerek kullan›l›r hale getirilmesi.
8. Dar anlam›yla, magman›n yeryüzüne ç›kt›¤› yerde oluﬂan da¤.
9. Köy ve köy alt› yerleﬂim birimlerini kapsayan yerleﬂme tipinin genel ad›.
10. Y›ll›k ortalama ya¤›ﬂ miktar›n›n çok az, günlük s›cakl›k fark›n›n fazla ve bitki örtüsünün zay›f oldu¤u kurak bölge.
Yukar›dan aﬂa¤›ya do¤ru
11. ‹nsanlar›n do¤al ve tarihi güzellikleri görmek, dinlenmek, çeﬂitli toplumlar›n kültürel de¤erlerini tan›mak amac›yla yapt›klar› seyahat, gezme faaliyetleri.
12. Dünyan›n en kuzeyi ve en güneyinde bulunan s›cakl›¤›n y›l boyunca düﬂük oldu¤u alanlar.
13. Dar anlam› ile, insanlar›n topra¤› iﬂleyerek (meyvecilik, sebzecilik, çiçekçilik vb.)
ürün elde etme faaliyetleri.
14. A¤açlardan, a¤açç›k, çal› ve otlardan oluﬂan bitki toplulu¤un genel ad›.
15. ‹nsanlar›n farkl› sebeplerden dolay› baﬂka yerlere k›sa veya uzun sürelerle gidip
oraya yerleﬂmeleri.
16. Radyoaktif maddelerden enerji üreten (bir enerji türünü baﬂka enerji türüne çeviren) santraller.
17. Akarsular›n göl veya denize döküldükleri yerlerde taﬂ›d›klar› malzemelerin birikmesiyle oluﬂmuﬂ k›y› ovalar›.
18. Geniﬂ bir bölgede, o bölgenin özelliklerini belirtir ﬂekilde, uzun süre (30-50 y›l) etkili olan hava koﬂullar›na (s›cakl›k, nem, ya¤›ﬂ, bas›nç, rüzgar…) ait verilerin ortalamas›.
19. Sert kayalarla birlikte, volkan tüfü gibi materyallerin fazla oldu¤u arazilerde özellikle akarsu aﬂ›nd›rmas› sonucu oluﬂan koni biçimindeki yer ﬂekli.
20. Deniz etkisinin olmad›¤› karalar›n iç kesimlerinde görülen, yaz ve k›ﬂ aras›ndaki
s›cakl›k fark›n›n fazla oldu¤u iklim tipi.
Cevaplar:
1. Hayvanc›l›k, 2. ﬁehir, 3. Tsunami, 4. Maki, 5. Çevre, 6. Bozk›r, 7. Sanayi, 8. Volkan,
9. K›rsal, 10. Çöl, 11. Turizm, 12. Kutup, 13. Tar›m, 14. Orman, 15. Göç, 16. Nükleer
santral, 17. Delta, 18. ‹klim, 19. Peribacas›, 20. Karasal
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Sonuç
Bu çal›ﬂmada, s›n›f ö¤retmenleri için “‹nsanlar, Yerler ve Çevreler” ö¤renme
alan›n›n ö¤retiminde kullanabilecekleri bir çengel bulmaca modeli geliﬂtirilmiﬂtir.
Crossman ve Crossman (1983), çengel bulmacalar›n, birçok ö¤renci için okulla ba¤lant›s› olmayan bir dinlenme etkinli¤i olarak alg›land›¤›ndan onlar için e¤lenceli bir
ö¤renme deneyimi olabilece¤ini, ayr›ca ö¤rencilerin çal›ﬂma al›ﬂkanl›klar›n› de¤iﬂtirebilece¤ini ve derse karﬂ› ilgilerini artt›rabilece¤ini ifade etmiﬂlerdir. Gürdal ve Baysal
(1996) bulmacalar›n, ö¤rencilerde kavram geliﬂimini sa¤lad›¤›n›, grup olarak çözüldü¤ünde ö¤renciler aras›nda iﬂbirli¤ini geliﬂtirdi¤ini, dersi anlaﬂ›l›r ve zevkli hale getirdi¤ini, konuyu basitçe özetledi¤ini ve de¤erlendirme arac› olarak da kullan›labilece¤ini belirtmiﬂlerdir. Weisskirch, (2006) ise, çengel bulmacalar›n aktif ö¤renmenin bir
ﬂekli oldu¤unu ve ö¤renciler için yarar›n› en üst düzeye getirmek için çengel bulmacalar›n s›n›fta birlikte çal›ﬂarak cevapland›r›lmas› gerekti¤ini vurgulam›ﬂt›r. Bu çal›ﬂma kapsam›nda geliﬂtirilen çengel bulmacalar›n da ilgili ünite bittikten sonra s›n›f ortam›nda beraberce çözülmesi önerilmektedir.
ﬁunu da özellikle belirtmek gerekir ki, ders kitaplar›nda birçok kavram›n sadece ad› yer almakta, tan›m› ya da herhangi bir aç›klamas› dahi bulunmamaktad›r.
Kavram›n tan›m› veya aç›klamas› olsa bile bu, kavramlar›n ö¤renciler taraf›ndan do¤ru ﬂekilde alg›land›¤› anlam›na gelmemektedir. Dikkati çeken bir nokta da, özellikle
baz› kavramlar›n tan›mlanabilmesi için mutlaka baﬂka kavramlar›n kullan›lmas› gerekmekte ve e¤er bu kavramlar ö¤retim programlar›nda yer alm›yorsa bu durum s›k›nt› yaratmaktad›r. ‹lkö¤retim birinci kademe sosyal bilgiler ders kitaplar›nda co¤rafya konular›yla ilgili çok say›da kavram bulunmakta ve bunlar›n baz›lar› da oldukça teknik olarak nitelendirilmektedir. Baz› kavramlarla ilgili olarak ö¤retmen adaylar›n›n dahi sorunlar yaﬂad›¤› düﬂünülürse, ilkö¤retim birinci kademede tüm bu kavramlar›n ö¤retiminin zor oldu¤u anlaﬂ›lacakt›r.
Co¤rafya konular›yla ilgili kavramlar›n ö¤retiminde, kavram›n ismi, ay›rt
edici özellikleri, ay›rt edici olmayan özellikleri ve örneklerinin yer ald›¤› çeﬂitli kavram kartlar›n›n oluﬂturulmas› ve ö¤retimde kullan›lmas› faydal› olacakt›r (Alk›ﬂ,
2005a). Hatta, bu kavram kartlar›nda co¤rafya konular›yla ilgili kavramlara ait foto¤raflar›n yer almas› da düﬂünülebilir. Ancak bunun hayata etkili bir ﬂekilde geçirilmesinin kolay olmad›¤› dikkate al›narak, co¤rafya ile ilgili kavram kartlar›n›n haz›rlanmas›n›n bir proje ﬂeklinde ele al›n›p, alan uzman› ve e¤itimcilerin destekleriyle oluﬂturulmas› ve bu kavram kartlar›n›n da MEB deste¤iyle ö¤retmenlere ulaﬂt›r›lmas› düﬂünülebilir.
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Ek 1. “‹nsanlar, Yerler ve Çevreler” Ö¤renme Alan›nda Co¤rafya ile ‹lgili Kavramlar
Dördüncü S›n›f ‘Yaﬂad›¤›m Yer’
Ünitesindeki Kavramlar
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

Ada
A¤aç
Akarsu
Ana Yön
Ara Yön
Arazi
Baraj
Bas›nç
Barometre
Beﬂeri Unsurlar
Bitki
Bo¤az
Bulut
Buzul
Çevre
Ç›¤
Da¤
Deniz
Deprem
Do¤a
Do¤al Afetler
Do¤al Çevre
Do¤al Kaynaklar
Do¤al Tehike
Do¤al Unsurlar
Dünya
Fabrika
Gök Gürültüsü
Göl
Güneﬂ
Harita
Hava
Hava Durumu
Hava Olaylar›
Meteorolojist
Hayvan
Heyelan
Irmak
Kara
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40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

Kaya
K›ta
Körfez
Köy
Kroki
Kutup Y›ld›z›
Maden
Merkez Üssü
Meteoroloji
Milli Park
Nem
Hidrograf
Okyanus
Orman
Ova
Plaj
Plato
Pusula
Rüzgar
Sel
S›cakl›k
Termometre
Sis
ﬁehir
Tarla
Taﬂ
Tepe
Toprak
Tsunami
Ulaﬂ›m
Ülke
Vadi
Ya¤›ﬂ
Plüviyometre
Ya¤mur
Yamaç
Yar›mada
Yer ﬁekli
Yön

Beﬂinci S›n›f ‘Bölgemizi Tan›yal›m’
Ünitesindeki Kavramlar
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
40
41
42
43
44
45
46
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A¤aç
Akarsu
Akarsu Aﬂ›nd›rmas›
Akdeniz ‹klimi
Baraj
Baﬂkent
Beﬂeri Özellik
Beﬂeri Unsur
Ekonomik Özellikler
Bitki
Bitki Örtüsü
Bozk›r
Co¤rafi Bölge
Co¤rafi Özellik
Çay
Çevre Korumas›
Çevresel Sorun
Ç›¤
Çöl
Da¤
Delta Ovas›
Deniz
Deprem
Dere
Dere Yataklar›
Do¤a
Do¤al Afet
Do¤al Çevre
Do¤al Özellik
Do¤al Unsur
Don
Dünya
F›rt›na
Geçirimli Toprak
Göç
Göl
Gürültü Kirlili¤i
Harita
Hava
Hayvan
Hayvanc›l›k
Il›man ‹klim
Irmak
‹klim
Kabartma Yöntemi
Karadeniz ‹klimi

47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92

Karasal ‹klim
Kent
K›r
K›rsal Alan
K›ta
K›y›
Kireçsiz Toprak
Kurakl›k
Kutup
Küçükbaﬂ Hayvan
Maden Yataklar›
Maki
Mevsim
Nehir
Nüfus
Nükleer Santral
Orman
Ova
Peribacas›
Plato
Rüzgar Aﬂ›nd›rmas›
Sanayi
Sanayi Kuruluﬂu
Sel
Set
Sönmüﬂ Volkan
Su
ﬁehir
Tar›m
Taﬂ Ev
Ticaret
Toprak
Tsunami
Turizm
Ulaﬂ›m
Ülke
Verimli Toprak
Volkanik Olaylar
Volkanik Tüf
Ya¤›ﬂ
Ya¤mur
Yar›mada
Yatak
Yerleﬂme
Yol
Yükselti
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PUZZLES OF SOCIAL STUDIES PROGRAMME
“PEOPLE, PLACES AND ENVIRONMENTS”
LEARNING FIELD CONCEPTS
Seçil ALKIﬁ*

Abstract
In recent years, studies on students’ understanding of the fundamental
concepts and misconceptions have increased. The present study aimed at developing crossword puzzles related to geography concepts. First of all, the geography concepts in “People, Places and Environments” learning field which had
been prepared according to 2004 Social Studies Programme had been determined. After that, a crossword puzzle which related to unit of “The Place We
Live” had been developed for fourth grade students and one more crossword
puzzle which related to unit of “Lets Know Our Region” had been developed
for fifth grade students. It could be beneficial if primary school teachers use
these crosswords after instruction of the units.
Key Words: Social Studies Programme, geography concepts, crossword
puzzles

*

Dr.; Uluda¤ University Faculty of Education, Department of Primary Education Social
Studies Teaching
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1998 VE 2005 Ö⁄RET‹M PROGRAMLARINA GÖRE
YAZILMIﬁ IV. VE V. SINIF SOSYAL B‹LG‹LER
DERS K‹TAPLARI CO⁄RAFYA ÜN‹TELER‹NDEK‹
SORULARIN CO⁄RAF‹ DÜﬁÜNCEY‹ YANSITMA
YETERL‹L‹KLER‹N‹N Ö⁄RETMEN GÖRÜﬁLER‹NE
GÖRE ANAL‹Z‹
Okan YAﬁAR*
Dönem PINARBAﬁI**

Özet
Bu çal›ﬂman›n amac›, 1998 ve 2005 ö¤retim programlar›na göre yaz›lm›ﬂ
IV. ve V. s›n›f Sosyal Bilgiler ders kitaplar› Co¤rafya ünitelerindeki sorular›n
co¤rafi düﬂünceyi yans›tma yeterliliklerinin ö¤retmen görüﬂlerine göre analizi
yapmaktad›r. 1998 ve 2005 ö¤retim programlar› Sosyal Bilgiler ders kitaplar›
Co¤rafya ünitelerindeki sorular›n co¤rafi düﬂünceyi yans›tma yeterliliklerine
iliﬂkin olarak araﬂt›rmaya kat›lan ö¤retmenlerin cinsiyetlerine, yaﬂ gruplar›na,
mesleki deneyim ve ö¤renim seviyesine göre anlaml› bir farkl›l›k olup olmad›¤› araﬂt›r›lm›ﬂt›r. Bununla birlikte araﬂt›rmada, 1998 ve 2005 ö¤retim program›na göre haz›rlanm›ﬂ Sosyal Bilgiler ders kitaplar› Co¤rafya ünitelerindeki sorular›n co¤rafi düﬂünceyi yans›tma yeterliliklerine iliﬂkin, 4. ve 5. s›n›f ders kitaplar› aras›nda farkl›l›k olup olmad›¤› ortaya konulmuﬂtur.
Anahtar Sözcükler: Sosyal bilgiler, co¤rafya ünitesi, co¤rafi düﬂünce
sistemi, co¤rafi sorgulama becerileri, co¤rafi soru

Giriﬂ
Sosyal Bilgiler dersi, bireyin toplumsal varoluﬂunu gerçekleﬂtirebilmesine yard›mc› olmas› amac›yla; tarih, co¤rafya, ekonomi, sosyoloji, antropoloji, psikoloji, felsefe, siyaset bilimi ve hukuk gibi sosyal bilimleri ve vatandaﬂl›k bilgisi konular›n›
yans›tan; ö¤renme alanlar›n›n bir ünite ya da tema alt›nda birleﬂtirilmesini içeren; insan›n sosyal ve fiziki çevresiyle etkileﬂiminin geçmiﬂ, bugün ve gelecek ba¤lam›nda
incelendi¤i; toplu ö¤retim anlay›ﬂ›ndan hareketle oluﬂturulmuﬂ bir ilkö¤retim dersidir (MEB ‹lkö¤retim Sosyal Bilgiler Dersi Ö¤retim Program› 2005: 51). Sosyal Bilgiler
dersi; ö¤rencilere içinde yaﬂad›¤› topluma ait bilgilerin ö¤retilmesini sa¤lar. Toplumun geçmiﬂi ve geçirdi¤i safhalar› temel yap›p, kiﬂinin günümüzde çevresi ile iliﬂkisini düzenler ve gelece¤e yönelik planlamalar› yapar. Bu derste hem insan iliﬂkileri,
hem de insano¤lunun yeryüzü ile iliﬂkileri söz konusudur (Aka, 2000, 2).

* Doç. Dr.; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi E¤itim Fakültesi Co¤rafya E¤itimi ABD
** Özel Bir Etüd Merkezinde Sosyal Bilgiler Ö¤retmeni
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Bu do¤rultuda ö¤renimin gerçekleﬂmesi için ö¤retim araçlar›na ihtiyaç vard›r.
Ö¤retim araçlar›, ö¤renenlerin gerekli davran›ﬂlar› kazanmas›nda en uç iﬂlevi yerine
getirir. Ö¤renmenin zaman›nda gerçekleﬂmesi, kal›c› olmas› ve ö¤renme ortam›n›n
sa¤l›kl› bir ﬂekilde oluﬂmas›nda ö¤retim araçlar› kullan›lmaktad›r. Ö¤retim ortam›nda en çok kullan›lan araçlar ise kitaplard›r. Ders kitaplar›n›n di¤er araçlara göre elde
edilmesi ve kullan›m› daha kolayd›r. Di¤er araçlara göre de çok farkl› iﬂlevlere sahiptir. Kitaplar içinde, ö¤retim ortam›nda en çok kullan›lanlar› da ders kitaplar›d›r. Çünkü bir kitab›n ders kitab› olarak nitelendirilmesi, ilgili dersin program›yla örtüﬂtü¤ü
anlam›na gelmektedir. Dolay›s›yla ders kitab› program›n hedef ve davran›ﬂlar›n›n gerektirdi¤i strateji, yöntem ve teknikleri uygulamaya elveriﬂli bir araç demektir (K›l›ç
ve Seven, 2002, 17-43). Öyle ki ders kitaplar›n›n, okul programlar›n›n üstlenmiﬂ oldu¤u toplumsal, siyasal, ekonomik ve bireyi geliﬂtirme iﬂlevlerini yerine getirmek bak›m›ndan büyük önem taﬂ›d›¤› söylenebilir (Tertemiz, Ercan ve Kayabaﬂ›, 2003, 36).
Ders kitaplar›, ö¤renci ve ö¤retmene kendisini de¤erlendirme imkân› vermektedir. Ders kitaplar›nda bulunan de¤erlendirme çal›ﬂmalar›, ö¤retimin baﬂar›l› bir ﬂekilde yürütülmesine yard›mc› olmaktad›r. Baﬂka bir ifade ile belirlenen hedeflere ö¤rencilerin ulaﬂma düzeylerini, ulaﬂ›lamam›ﬂsa nedenlerini ve hangi noktada problemin oldu¤unu tespit etmek de¤erlendirme ile mümkün olmaktad›r. Ders kitaplar›nda bulunmas› gereken de¤erlendirme çal›ﬂmalar› üç bölümden oluﬂmaktad›r. Bunlar:
1. Haz›rl›k Çal›ﬂmalar›, 2. Ünite/konu ortas› de¤erlendirme ve 3. Ünite/konu sonu
de¤erlendirme ﬂeklinde s›ralanabilir. Bilginin ölçülmesinde sözü edilen de¤erlendirme çal›ﬂmalar›n›n amac›; hedeflere ba¤l› olarak bireyin biliﬂsel, duyuﬂsal ve davran›ﬂsal yeterliliklerini tespit etmektir (Yaﬂar, 2005, 10).
1997-1998 ö¤retim y›l›nda ilkö¤retim sekiz y›la ç›kar›ld›¤›ndan, Sosyal Bilgiler
dersi ö¤retim program› yeniden düzenlenmiﬂtir. Sosyal Bilgiler Program›’n›n hedefleri ve içeri¤i yeniden yaz›lm›ﬂt›r. Bu olumlu bir geliﬂmedir; fakat davran›ﬂlar, e¤itim
ve s›nama durumlar› programda yer almam›ﬂt›r. Üstelik hedefler tutarl› bir biçimde
yaz›lmam›ﬂt›r. 1998 ö¤retim program› davran›ﬂç› bir nitelik sergilemektedir (Sönmez,
2005, 500).
1998 y›l›nda yürürlü¤e giren ö¤retim program›n›n ders kitaplar›na yans›yan
ölçme de¤erlendirme çal›ﬂmalar› ele al›nd›¤›nda; ünitelerdeki haz›rl›k, ara de¤erlendirme ve ünite sonu de¤erlendirme sorular›n›n klasik ölçme de¤erlendirme yöntemlerini içerdi¤i anlaﬂ›lm›ﬂt›r. Tüm ünitelerdeki ölçme de¤erlendirme çal›ﬂmalar›n›n genel özelli¤i, sorular›n biliﬂsel alan›n bilgi ve kavrama basamaklar›nda haz›rlanm›ﬂ olmas›, uygulama basama¤›ndaki sorular›n da yetersiz olmas›d›r. Bunun yan› s›ra sorular haz›rlan›rken soru tiplerinde çeﬂitlili¤in olmamas›; sorular›n büyük bir k›sm›n›n
sözlü ya da yaz›l› olarak cevapland›r›lacak sorulardan oluﬂmas›d›r. Böyle bir ölçme ve
de¤erlendirme yaklaﬂ›m›n›n, ö¤rencinin belirlenen hedeflere ne derece ulaﬂt›¤›n›n de¤erlendirmesinde yeterli olmad›¤› aç›kt›r.
2005 y›l›nda yürürlü¤e giren Sosyal Bilgiler Program›’nda içerik, sosyal hayat›n tüm yönlerini kapsad›¤› varsay›lan sekiz kategoriye ayr›lm›ﬂt›r. Yeni program dilinde bu kategorilerin her birine “ö¤renme alan›” ad› verilmektedir. Ö¤renme alan›n›n
içeri¤ini somutlaﬂt›ran “kazan›m” ö¤renme süreci içinde, planlanm›ﬂ ve düzenlenmiﬂ
yaﬂant›lar yoluyla ö¤rencinin kazanmas› beklenen bilgi, beceri, tutum ve de¤erlerdir.
Sosyal Bilgiler Program›, tümüyle davran›ﬂç› bir nitelik sergileyen eski program›n aksine, yap›land›rmac› bir e¤itim anlay›ﬂ›yla ele al›nm›ﬂt›r. Kazan›mlar›n yap›s›, yap›-
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land›rmac› e¤itim anlay›ﬂ›n›n esas›n› yans›tmaktad›r. Her bir kazan›m›n beceri, bilgi
ve de¤erler içermesine çal›ﬂ›lm›ﬂt›r. Davran›ﬂç› yaklaﬂ›mda; bilgi, beceri ve de¤erler
ayr› kategoriler halinde ele al›nmakta iken, yap›salc› yaklaﬂ›m, bunlar›n her birini anlaml› bir bütün içinde vermeyi temele almaktad›r (P›narbaﬂ›, 2007, 21).
Program›n de¤erlendirme boyutu ise, klasik ölçme de¤erlendirme yöntemlerini de içermesinin yan› s›ra, a¤›rl›kl› olarak süreç de¤erlendirme anlay›ﬂ› ile inﬂaa edilmiﬂtir. Program; de¤erlendirme ile sadece ö¤renme ürününü de¤il, ö¤rencilerin ö¤renme süreçlerinin de izlenmesini ve gerekti¤inde kullan›lan ölçme etkinliklerinin
de¤iﬂtirilmesini öngörmektedir. Sosyal Bilgiler program›nda de¤erlendirme; ö¤rencilerin
neyi bilmediklerinden çok, neyi bildikleriyle ilgilenen bir süreçtir. Bu do¤rultuda programda al›ﬂ›lagelmiﬂ ölçme ve de¤erlendirme yöntemlerinin yan› s›ra, gösteri, anektotlar,
görüﬂme, gözlem, sözlü sunum, projeler, araﬂt›rma ka¤›tlar›, öz de¤erlendirme, ö¤renci ürün dosyas›, performans de¤erlendirme, derecelendirme ölçekleri, tutum ölçekleri gibi de¤erlendirme yöntemleri de örneklendirilerek sunulmuﬂtur (MEB ‹lkö¤retim Sosyal Bilgiler Dersi Ö¤retim Program›, 2005, 106-111).
Sosyal Bilgiler ders kitaplar› Co¤rafya ünitelerindeki sorular›n co¤rafi düﬂünceyi yans›tma ve co¤rafi sorgulama yeterliliklerini mercek alt›na almadan önce, co¤rafi beceriler, co¤rafi sorgulama becerileri, co¤rafi soru sorma ve bunlar›n IV. ve V. s›n›f Sosyal Bilgiler ders kitaplar› co¤rafya ünitelerine yans›malar› üzerinde duracak
olursak;
Co¤rafi beceriler co¤rafya bilgisi ile donanm›ﬂ veya co¤rafya bilgisine sahip
kiﬂide olmas› gereken temel unsurlard›r. Ö¤rencilerin, co¤rafi beceri geliﬂtirmelerinde katk›da bulunan temel beceriler, sadece co¤rafyaya özgü de¤ildir ve bilgi edinme,
ç›kar›m yapma (sonuç ç›karma), analiz etme, hüküm verme, genelleme yapma, tahminde bulunma ve karar verme gibi çok say›daki düﬂünme süreçlerini içermektedir.
Bu beceriler, co¤rafya e¤itiminde her düzeyde uygulanabilir niteliktedir (Demiralp,
2005, 133). Ö¤rencilerin co¤rafi beceriler kazanmas›na olanak sa¤layan ve her s›n›f
seviyesinde co¤rafya e¤itiminde kullan›labilecek sorgulama becerileri beﬂ ana co¤rafi beceriyi kapsamaktad›r. Bunlar; 1- Co¤rafi sorular SOR, 2- Co¤rafi bilgiler KAZAN, 3-Co¤rafi bilgileri DÜZENLE, 4-Co¤rafi bilgiyi ANAL‹Z ET ve 5-Co¤rafi sorulara CEVAP VER (Geography Education Standards Project, 1994, 42) olarak s›ralanabilir.
Ö¤rencilerin co¤rafi düﬂünme becerilerinin geliﬂtirilmesine olanak sa¤layan
bu beceriler, onlar›n yüksek düﬂünme becerileri elde etmelerine olanak sa¤lar. Böylece co¤rafya biliﬂsel bir yaﬂant› olur. Demirkaya’ya göre (2003) co¤rafi sorular› örneklendirecek olursak; O nerede yer almaktad›r?, Bulundu¤u yerin önemi nedir?,
Onun bulundu¤u yerin di¤er insan, yer ve çevrelerin lokasyonlar›yla iliﬂkisi nas›ld›r?,
Co¤rafya ile ilgili olan ve olmayan sorular› birbirinden ay›rt ediniz? (Demirkaya,
2003). Co¤rafya; sorulan sorular yönünden ikiye ayr›lmaktad›r. Bunlar “nerede” ve
“niçin orada” sorular›d›r. Bu sorular›n yan›nda konu veya problemin özelliklerine göre “Ne, nerede, nas›l ve neden, ne olabilir, ne olacak, etkileri nelerdir, karar ne, ne düﬂünmeliyim, bir sonraki ne, ben ne yapabilirim?...” gibi sorular sorulabilir. Ö¤rencilerin s›n›f içinde veya d›ﬂ›nda kendi kendilerine bu tür sorular sormalar›; co¤rafi sorgulama becerilerinin ilk aﬂamas› olan konu veya problemin fark›na varmalar›n› sa¤lad›¤› gibi, becerilerin geliﬂimi ve becerilerin uygulanmas› aç›s›ndan da önem taﬂ›maktad›r (Demiralp, 2005, 134). Böylece sorular›n sözü edilen çerçevede sorulmas› ya da
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ders kitaplar›nda yer almas› Co¤rafi düﬂüncenin baﬂl›ca ilkelerini (Da¤›l›ﬂ, karﬂ›l›kl›
ilgi ve ba¤lant› ve sebep-sonuç ilkesi) yans›tmas› bak›m›ndan da önem taﬂ›maktad›r.
Co¤rafya ünitelerinin de¤erlendirme sorular›n›n yaz›m› sürecinde;
Co¤rafi ve co¤rafi olmayan sorular› ay›rt edebilecek yaklaﬂ›m izlenmeli ve ö¤rencilere co¤rafi sorular geliﬂtirebilme ile ilgili konular sunulmal›d›r. Ayr›ca konu veya problemlerle ilgili sorular› s›n›rland›rmaya ve tan›mlamaya özen gösterilmelidir.
(Geography Education Standards Project, 1994, 42). Co¤rafi sorular sorma; ö¤rencilerin konu veya problemin fark›na varmalar›na, co¤rafi ve co¤rafi olmayan sorular›
ay›rt etmelerine, sorular› s›n›rland›rma ve tan›mlama yapmalar›na, co¤rafi kavramlar›n kazand›r›labilmesi için bir bilgi çerçevesi oluﬂturulmas›na imkan verdi¤i gibi, co¤rafi becerilerin geliﬂmesi ve bu becerilerin uygulamaya geçirilmesi aç›s›ndan da önem
taﬂ›r (Demiralp, 2005, 134).
2005 ‹lkö¤retim IV. ve V. S›n›f Sosyal Bilgiler Program›n› oluﬂturan temel ögeler; beceriler, kavramlar, de¤erler ve genel amaçlard›r. Makale konusu ile ilgili olarak
yeni program›n kazand›rmay› amaçlad›¤› ve co¤rafi düﬂüncenin baﬂl›ca ilkelerini
kapsayan ve karﬂ›layan “becerileri”ni yak›ndan tan›yal›m.
Beceri ö¤rencilerde, ö¤renme süreci içerisinde kazan›lmas›, geliﬂtirilmesi ve
yaﬂama aktar›lmas› tasarlanan kabiliyetlerdir. Sosyal Bilgiler Program›, ilkö¤retim 47. s›n›f düzeyinde di¤er derslerle birlikte dokuz beceriyi kazand›rman›n yan›nda,
kendine özgü beﬂ beceriyi kazand›rmay› da amaçlamaktad›r. Bu becerilerden bir ço¤unun ayn› zamanda co¤rafi düﬂüncenin baﬂl›ca ilkelerini kapsad›¤› görülmektedir.
Sözü edilen beceriler ﬂunlard›r: 1-Eleﬂtirel Düﬂünme Becerisi, 2-Yarat›c› Düﬂünme Becerisi, 3-Bilgiyi Bulma, Kullan›labilir Biçimde Planlama ve Yazma Becerisi, 4-Problem
Çözme Becerisi, 5-Karar Verme Becerisi, 6-Gözlem, 7-Mekan› Alg›lama, 8-Zaman ve
Kronolojiyi Alg›lama, 9-De¤iﬂim ve Süreklili¤i Alg›lama Becerisi. Sözü edilen beceriler aras›nda co¤rafi düﬂüncenin baﬂl›ca ilkeleriyle yak›ndan iliﬂkili ve IV. s›n›fta do¤rudan verilmesi kararlaﬂt›r›lan beceriler; “Mekan› alg›lama”, “Tablo, diyagram ve grafik
okuma”, “Karﬂ›laﬂt›rmalar yapma”, “Sebep-sonuç iliﬂkisini belirleme”, “Kan›t› tan›ma ve kullanma”, “Karar verme” iken, V. s›n›fta do¤rudan verilecek beceriler ise “Gözlem”, “Basit istatistik verileri yorumlama”, “Görsel kan›t kullanma (foto¤raf, karikatür ve temsili resim)” ve “olgular› ay›rt etme” becerileridir (MEB ‹lkö¤retim Sosyal Bilgiler Dersi Ö¤retim Program›, 2005, 53-58). Co¤rafi soru sorulmas›na temel oluﬂturan co¤rafi becerileri yak›ndan tan›yacak olursak:
Sosyal Bilgiler dersi için mekân› alg›lama becerisini kazand›rmak çok önemlidir. Sosyal bilgiler 4-5. s›n›flarda mekan› alg›lama becerisinin ilk aﬂamalar› olan, kroki ve taslak çizimler oluﬂturma, nesne veya olgular› sembollerle ifade etme ve haz›rlanm›ﬂ krokilerden faydalanabilme ve küre kullanma becerileri üzerinde durulmas›
amaçlanmaktad›r. Sosyal Bilgiler dersi 4-7. s›n›flar›nda kazand›r›lmas› düﬂünülen
gözlem becerisi daha çok basit gözlem çal›ﬂmalar›n› kapsamaktad›r. Burada amac, ö¤rencilerin çevreleriyle iletiﬂim kuran, çevresindeki olay ve olgular› fark eden, bu olay
ve olgular› izleyen, neden ve sonuçlar›n› aç›klayabilen, gözlemlerini tarafs›z aktarabilen bireyler olmalar›n› sa¤lamakt›r. Ö¤rencilerin gözlem sonucu elde ettikleri bilgileri bir ﬂekilde düzenleyip genellemelere ulaﬂmalar›, bu genel yarg›lar› sorun çözme
veya gelece¤e yönelik planlamalar yapmada kullanmalar› çok önemlidir. Ö¤rencilerin sebep-sonuç iliﬂkisini kavrayabilmelerinde ilk ad›m, onlar›n günlük yaﬂamlar›ndaki sebep-sonuç iliﬂkileri üzerine düﬂünmeleri ve iliﬂkiyi özetleyen basit sebep-so-
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nuç diyagramlar› oluﬂturmalar›d›r. Bu aﬂamada olay örgülerinin basit olmas› kavramay› kolaylaﬂt›r›r. Sebep-sonuç iliﬂkilerini belirlemede bir di¤er önemli nokta, olaylar›n kronolojik olarak s›raya dizilmesidir. Birbirini zincirleme takip eden ve birbirleriyle ba¤lant›l› oldu¤u düﬂünülen olaylar› kronolojik olarak düﬂünmek, aralar›ndaki sebep-sonuç iliﬂkisinin belirlenmesinde önemlidir (MEB ‹lkö¤retim Sosyal Bilgiler Dersi Ö¤retim Program›, 2005, 59-84). Son olarak karﬂ›laﬂt›rma yapma, yeni Program›n
kazand›rmay› amaçlad›¤› temel beceriler aras›ndad›r. Bu uygulama ö¤rencilerin sonuçlar ç›karmalar›na ve genellemeler yapmalar›na yard›mc› olan bir yarat›c› düﬂünme etkinli¤idir.
Co¤rafi düﬂüncenin baﬂl›ca ilkelerini karﬂ›layan yukar›daki beceriler, ayn› zamanda co¤rafi soru sorma ve sorgulama becerilerinin geliﬂtirilmesine imkan tan›maktad›r. Böylece ‹lkö¤retim IV. ve V. s›n›f Sosyal Bilgiler ders kitaplar› Co¤rafya ünitelerindeki sorular›n co¤rafi düﬂünceyi yans›tma yeterliliklerini belirleme imkan›
do¤maktad›r. Bu çal›ﬂma da 1998 ve 2005 ö¤retim programlar›na göre haz›rlanm›ﬂ ilkö¤retim 4. ve 5. s›n›f Sosyal Bilgiler ders kitaplar›nda yer alan sorular›n co¤rafi düﬂünceyi yans›tma yeterlilikleri ö¤retmen görüﬂlerine göre tespit edilmektedir. Bu tespit ayn› zamanda Sosyal Bilgiler ders kitaplar› co¤rafya ünitelerindeki sorular›n co¤rafi düﬂünceyi yans›tma ve co¤rafi soru sorma yeterlilikleri bak›m›ndan ö¤retmen görüﬂlerini yans›tmas› aç›s›ndan konuya ayr› bir aç›l›m sa¤layacakt›r.
Problem Durumu
Bu araﬂt›rmada, 1998 ve 2005 ö¤retim programlar›na göre haz›rlanm›ﬂ Sosyal
Bilgiler ders kitaplar› Co¤rafya ünitelerinde yer alan sorular›n co¤rafi düﬂünceyi yans›tma yeterlilikleri ö¤retmen görüﬂleri do¤rultusunda ele al›nm›ﬂt›r. Sosyal Bilgiler
ders kitaplar› Co¤rafya ünitelerindeki en önemli eksiklerden biri de ders kitaplar›
arac›l›¤›yla ö¤rencilere kazand›r›lmak istenen co¤rafi becerilerin, istenilen düzey ve
kalitede co¤rafi sorularla ölçülememesidir. Bu tespit, ‹lkö¤retim Sosyal Bilgiler ders
kitaplar› Co¤rafya ünitelerindeki ölçme de¤erlendirme etkinliklerinin incelenmesini
gerekli k›lm›ﬂt›r. Bu nedenle 1998 ve 2005 ö¤retim programlar›na göre haz›rlanm›ﬂ ilkö¤retim 4. ve 5. s›n›f Sosyal Bilgiler ders kitaplar› Co¤rafya ünitelerinde yer alan sorular›n co¤rafi düﬂünceyi yans›tma ve co¤rafi sorgulama yeterliliklerini tespit etmek
gerekmektedir. Bu belirlemenin yap›lmas›, Sosyal Bilgiler ders kitaplar› Co¤rafya ünitelerindeki sorular›n co¤rafi düﬂünceyi yans›tma ve co¤rafi sorgulama yeterliliklerinin irdelenmesi ve ö¤retmen görüﬂlerinin bilinmesi mevcut sorunlar›n çözülebilmesine bir aç›l›m sa¤layacakt›r.
Araﬂt›rman›n Amac› ve Alt Amaçlar
1998 ve 2005 ö¤retim programlar›na göre yaz›lm›ﬂ ilkö¤retim 4. ve 5. s›n›f Sosyal Bilgiler ders kitaplar› Co¤rafya ünitelerinde, üniteyi de¤erlendirme sorular›n›n
co¤rafi düﬂünceyi yans›tma yeterliliklerini ortaya koymakt›r.
Araﬂt›rmada bu temel amaca ba¤l› olarak aﬂa¤›daki sorulara cevap aranm›ﬂt›r.
1. 1998 ve 2005 ö¤retim programlar›na göre yaz›lm›ﬂ ilkö¤retim 4. ve 5. s›n›f
Sosyal Bilgiler ders kitaplar› Co¤rafya ünitelerinde yer alan sorular›n co¤rafi düﬂünceyi yans›tma yeterliliklerine iliﬂkin ö¤retmen görüﬂleri nelerdir?, 2. 1998 ve 2005 ö¤retim programlar›na göre yaz›lan ilkö¤retim 4. ve 5. s›n›f Sosyal Bilgiler ders kitaplar› Co¤rafya ünitelerinde yer alan sorular›n co¤rafi düﬂünceyi yans›tma yeterliliklerine iliﬂkin ö¤retmenlerin cinsiyet, yaﬂ gruplar›na, mesleki deneyimlerine ve ö¤renim
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seviyelerine göre görüﬂleri aras›nda farkl›l›klar nelerdir?, 3. 1998 ve 2005 ö¤retim
program›na göre haz›rlanm›ﬂ Sosyal Bilgiler ders kitaplar› Co¤rafya ünitelerindeki
sorular›n co¤rafi düﬂünceyi yans›tma yeterliliklerine iliﬂkin 4. ve 5. s›n›f ders kitaplar› aras›nda anlaml› farkl›l›k var m›d›r? sorusuna cevap aranm›ﬂt›r.
Araﬂt›rman›n Önemi
Ders kitaplar›n› çeﬂitli aç›lardan de¤erlendiren çok say›da araﬂt›rma bulunmaktad›r. Bu araﬂt›rmalar genel olarak ders kitaplar›n›n fiziksel, görsel, e¤itsel tasar›m› ile dil ve anlat›m yeterlilikleri aç›s›ndan kitaplarda bulunmas› gereken özelliklerin
de¤erlendirilmesine yöneliktir (P›narbaﬂ›, 2007: 7). Buna karﬂ›n, ilkö¤retim Sosyal Bilgiler ders kitaplar› Co¤rafya ünitelerinde yer alan sorular›n co¤rafi düﬂünceyi yans›tma yeterliliklerine iliﬂkin çok az say›da çal›ﬂma bulunmaktad›r. Bu araﬂt›rma, ilkö¤retim 4. ve 5. s›n›f (1998 ve 2005 ö¤retim programlar›na göre yaz›lm›ﬂ) Sosyal Bilgiler
ders kitaplar› Co¤rafya ünitelerinde yer alan sorular›n co¤rafi düﬂünceyi yans›tma
yeterliliklerinin karﬂ›laﬂt›rmas›n› yaparak, mevcut durum ve sorunlar›n tespitini sa¤lamada ö¤retmen görüﬂlerinin analizini yapmaktad›r. Bu çal›ﬂma ayn› zamanda Sosyal Bilgiler ders kitaplar›ndaki sorular›n co¤rafi düﬂünceyi yans›tma yeterliliklerinin
araﬂt›rma alan› ölçe¤inde ö¤retmenler taraf›ndan de¤erlendirilmesine imkan tan›maktad›r.
Kapsam ve S›n›rl›l›klar
1. Bu çal›ﬂma, Çanakkale ‹li merkez ilçedeki ilkö¤retim kurumlar›n›n 4. ve 5.
s›n›flar›n› okutan s›n›f ö¤retmenleri ile s›n›rl› tutulmuﬂtur., 2. Ö¤renci çal›ﬂma kitaplar›ndaki sorular›n co¤rafi düﬂünceyi yans›tma yeterlilikleri çal›ﬂma kapsam›na al›nmam›ﬂt›r; çünkü 1998 program› ders kitaplar›n›n ö¤renci çal›ﬂma kitaplar› bulunmamaktad›r. Bu ba¤lamda çal›ﬂma, 1998 ve 2005 ö¤retim programlar›na göre yaz›lm›ﬂ
Sosyal Bilgiler ders kitaplar› Co¤rafya ünitelerindeki sorular›n co¤rafi düﬂünceyi
yans›tma yeterliliklerini içermesi ile s›n›rl›d›r., 3. Çal›ﬂma, 2005-2006 ö¤retim y›l› bahar yar›y›l› anket sonuçlar›n› içermektedir., 4. Çal›ﬂma, ilkö¤retim 4. ve 5. s›n›f Sosyal
Bilgiler dersi Co¤rafya ünitelerini kapsamaktad›r., 5. 1998 ve 2005 y›llar›nda yürürlü¤e giren Sosyal Bilgiler ö¤retim programlar› ile s›n›rland›r›lm›ﬂt›r.
Yöntem
Bu çal›ﬂmada, gerek Milli E¤itim Bakanl›¤› taraf›ndan bir komisyona yazd›r›lm›ﬂ ilkö¤retim 4. ve 5. s›n›f Sosyal Bilgiler ders kitaplar› ve gerekse Milli E¤itim Bakanl›¤› taraf›ndan denetlenerek, özel sektör taraf›ndan haz›rlanm›ﬂ eski ve yeni ö¤retim programlar›na göre yaz›lm›ﬂ Sosyal Bilgiler ders kitaplar› ele al›nmaktad›r1. ‹nceleme kapsam›ndaki kitaplar›n Co¤rafya ünitelerindeki sorular›n co¤rafi düﬂünceyi
yans›tma yeterliliklerine yer verip vermedi¤i saptanmaya çal›ﬂ›lmaktad›r. Bu ba¤lamda çal›ﬂma kapsam›na sadece 1998 ve 2005 ö¤retim program› Sosyal Bilgiler ders
kitaplar› Co¤rafya ünitelerindeki sorular›n co¤rafi düﬂünceyi yans›tma yeterlilikleri
al›nm›ﬂt›r. Araﬂt›rma, betimsel nitelikte olup, çal›ﬂmada tarama modeli kullan›lm›ﬂt›r.
Araﬂt›rman›n Evreni ve Örneklem
Bu araﬂt›rman›n evrenini, 2005-2006 ö¤retim y›l›nda Çanakkale ‹li merkez ilçesinde bulunan ilkö¤retim okullar›nda 4. ve 5. s›n›flar› okutan s›n›f ö¤retmenleri oluﬂturmaktad›r. Araﬂt›rman›n örneklemini, Çanakkale ‹li merkez ilçesine ba¤l› tüm devlet okullar› ve özel okullar oluﬂturmaktad›r. Örneklemi; 18’i Çanakkale kentinde bu-
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lunan devlet okulu, 9’u merkez ilçeye ba¤l› köy okullar› ve 3’ü de özel okul olmak
üzere toplam 30 ilkö¤retim okulu oluﬂturmaktad›r. Örneklem içinde yer alan 102 ö¤retmenden, araﬂt›rmaya kat›lmak istemeyen 5 ö¤retmen örneklem d›ﬂ› kalm›ﬂ, araﬂt›rma toplam 97 ö¤retmen üzerinden yürütülmüﬂtür.
Verilerin Kayna¤› ve Toplanmas›
Bu araﬂt›rmada veri toplama arac› olarak anketler kullan›lm›ﬂt›r. Anketlerin
haz›rlanmas› sürecinde ﬂu aﬂamalar gerçekleﬂtirilmiﬂtir.

1. Milli E¤itim Bakanl›¤› ders kitaplar› yönetmeli¤inin ilgili bölümleri incelenmiﬂtir., 2. Anket sorular› haz›rlan›rken K›l›ç ve Seven (2004:199-200)’den yararlan›lm›ﬂ, güncellenerek yeni sorular eklenmiﬂ ve böylece anket sorular› son ﬂeklini alm›ﬂt›r., 3. Anket sorular› ile ilgili, bir alan uzman› ve bir e¤itim bilimci akademisyenden
uzman görüﬂü al›nm›ﬂt›r., 4. Uzman görüﬂü al›nd›ktan sonra 10 ö¤retmene öntest uygulamas› yap›larak sorular›n geçerlilik ve güvenilirlik testleri yap›lm›ﬂt›r., 5. Son ﬂekli verilen anket sorular› daha sonra örneklemde belirtilen ö¤retmenlere uygulanm›ﬂt›r (P›narbaﬂ›, 2007:14).
Verilerin Analizi
Veriler bilgisayarda de¤erlendirilmek üzere tek tek kodlanarak say›sal verilere dönüﬂtürülmüﬂtür. ‹statistiksel analizler için SPSS 11 (The Social Package For The
Statistical Sciences) paket program›ndan yararlan›lm›ﬂt›r.
Ö¤retmenlerin eski ve yeni ö¤retim program›na göre haz›rlanan Sosyal Bilgiler ders kitaplar›ndaki ölçme de¤erlendirme çal›ﬂmalar›na dair görüﬂlerinin cinsiyete
göre farkl› olup olmad›¤›na yönelik “t testi” uygulanm›ﬂt›r. Yine, ö¤retmenlerin ders
kitaplar›ndaki ölçme de¤erlendirme yeterliliklerine yönelik görüﬂlerinin yaﬂ, mesleki
deneyim, ö¤renim seviyesi, okutulan s›n›flar yönünden görüﬂleri aras›nda anlaml› farkl›l›k olup olmad›¤›n› belirlemek için tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullan›lm›ﬂt›r. Varyans analizi sonucu ç›kan anlaml›l›¤›n (P de¤eri) kayna¤›n›n ne oldu¤una yönelik olarak Scheffe testinden yararlan›lm›ﬂt›r. Bu istatistiklerin manidarl›¤›n› saptamada 0.05 düzeyinde hata pay› istatistiksel ç›kar›mlar›n anlaml›l›¤› esas al›nm›ﬂt›r (P›narbaﬂ›, 2007, 14-16).
Bulgular ve Yorum
Bu bölümde, araﬂt›rmada ele al›nan problem ve alt problemler çerçevesinde
verilerin analizi ve elde edilen bulgulara iliﬂkin yorumlara yer verilmiﬂtir.
Ö¤retmenlerin Kiﬂisel Bilgilerine Yönelik Bulgular
Bu bölümde örnekleme giren ö¤retmenlerin cinsiyet, hizmet süresi, ö¤renim
durumu ve yaﬂlar›na iliﬂkin bilgiler yer almaktad›r.
Ö¤retmenlerin Cinsiyete Göre Da¤›l›m›
Çal›ﬂmada örnekleme giren s›n›f ö¤retmenlerinin kiﬂisel özelliklerini daha iyi
niteleyebilmek için grubu çeﬂitli yönlerden tan›mlamak gerekmektedir. “Tablo 1” de
örnekleme giren 4. s›n›fta Sosyal Bilgiler dersi veren ö¤retmenlerin cinsiyete göre da¤›l›m› verilmektedir.
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Tablo 1: IV. S›n›fta Sosyal Bilgiler Dersi Veren S›n›f Ö¤retmenlerinin Cinsiyete Göre Da¤›l›m›
C‹NS‹YET

F

%

Kad›n

27

52.9

Erkek

24

47.1

Toplam

51

100.0

Tablo 1’de görüldü¤ü gibi araﬂt›rmaya kat›lan ve IV. s›n›fta Sosyal Bilgiler dersi veren S›n›f Ö¤retmenlerinin yar›dan fazlas› (% 52.9’u) bayan ö¤retmenlerden oluﬂmaktad›r.
Tablo 2: V. S›n›fta Sosyal Bilgiler Dersi Veren S›n›f Ö¤retmenlerinin Cinsiyete Göre Da¤›l›m›
C‹NS‹YET

F

%

Kad›n

23

50

Erkek

23

50

Toplam

46

100.0

Tablo 2’de görüldü¤ü gibi, araﬂt›rmaya kat›lan V. s›n›fta Sosyal Bilgiler dersi
veren s›n›f ö¤retmenlerinin cinsiyete göre da¤›l›mlar› oransal olarak eﬂittir.
Ö¤retmenlerin Yaﬂ Gruplar›na Göre Da¤›l›m›
Araﬂt›rma sonuçlar›n›n daha güvenilir olmas› için ö¤retmenlerin yaﬂ gruplar›na göre da¤›l›mlar›n›n belirlenmesi gerekmektedir. Buna göre IV. s›n›fta derse giren
ö¤retmenlerden 25-45 yaﬂ aras›nda olanlar›n oran› % 35.3, 46-50 yaﬂ aral›¤›ndaki ö¤retmenlerin oran› % 23.5’tir. Araﬂt›rmada; en yüksek grubu oluﬂturan 51 yaﬂ üstü ö¤retmenlerin oran› ise % 41.2’dir.
Tablo 3: IV. S›n›fta Sosyal Bilgiler Dersi Veren S›n›f Ö¤retmenlerinin Yaﬂ Gruplar›na Göre Da¤›l›m›
Yaﬂ Aral›klar›

F

%

25-45 Yaﬂ

18

35.3

46-50 Yaﬂ

12

23.5

51 ve üzeri

21

41.2

Toplam

51

100.0

Tablo 3’te örnekleme giren IV. s›n›fta Sosyal Bilgiler dersi veren s›n›f ö¤retmenlerinin yaﬂ gruplar›na göre da¤›l›m› verilmektedir. Buna göre ankete kat›lan ö¤retmenlerin % 41.2’si 51+ yaﬂa sahip oldu¤u görülmektedir. Yaﬂ grubu bak›m›ndan
ikinci büyük oran› 25-45 yaﬂ aral›¤›ndaki ö¤retmeler oluﬂturmaktad›r. Bu yaﬂ aral›¤›ndaki ö¤retmenlerin oran› % 35.3’tür. 46-50 yaﬂ aral›¤›ndaki ö¤retmelerin oran› ise
% 23.5’tür.
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Tablo 4: V. S›n›fta Sosyal Bilgiler Dersi Veren S›n›f Ö¤retmenlerinin Yaﬂ Gruplar›na Göre Da¤›l›m›
Yaﬂ Aral›klar›

F

%

25-45 Yaﬂ

15

32.6

46-50 Yaﬂ

10

21.7

51 ve üzeri

21

45.7

Toplam

46

100.0

Tablo 4’de örnekleme giren ve 5. s›n›fta Sosyal Bilgiler dersi veren s›n›f ö¤retmenlerinin yaﬂ gruplar›na göre da¤›l›m› gösterilmektedir. Böylece 25- 45 aras› yaﬂa
sahip ö¤retmenlerin oran› % 32.6 iken, 46-50 yaﬂ aras› ö¤retmenlerin oran› % 21.7 ve
51 yaﬂ ve üzeri ö¤retmenlerin oran› ise % 45.7’dir. Böylece gerek IV. s›n›fta ve gerekse V. s›n›fta derse giren ö¤retmenlerin a¤›rl›kl› olarak 51+yaﬂa sahip tecrübeli ö¤retmenlerden oluﬂtu¤u görülmektedir.
Ö¤retmenlerin Hizmet Sürelerine Göre Da¤›l›m›
Araﬂt›rma sonuçlar›n›n güvenirli¤ini artt›rmak için ö¤retmenler hizmet sürelerinde a) 0-5 y›l, b) 6-10 y›l, c) 11-15 y›l, d) 16-20 y›l, e) 21-25 y›l ve f) 26 y›l ve üzeri
olarak s›n›fland›r›lm›ﬂt›r.
Tablo 5: IV. S›n›fta Sosyal Bilgiler Dersi Veren S›n›f Ö¤retmenlerinin Hizmet Sürelerine Göre Da¤›l›m›
Hizmet Süresi Aral›¤›

F

%

0-5 y›l

1

2.0

6-10 y›l

3

5.9

11-15 y›l

5

9.8

16-20 y›l

8

15.7

21-25 y›l

9

17.6

26 y›l ve üzeri

25

49.0

Toplam

51

100.0

Tablo 5 incelendi¤inde IV. s›n›fta Sosyal Bilgiler dersi veren s›n›f ö¤retmenlerinin yar›ya yak›n k›sm›n›n 26 y›l ve üzerinde hizmet vermiﬂ deneyimli ö¤retmenlerden oluﬂtu¤u görülmektedir. 0-5 y›l aras› deneyime sahip ö¤retmenlerin oran› sadece
% 2’dir. 16-20 y›l aras›nda deneyime sahip olan ö¤retmenlerin oran› % 15.7 iken, 2125 y›l aras›nda deneyime sahip ö¤retmenlerin oran› % 17.6’d›r.
Tablo 6: V. S›n›fta Sosyal Bilgiler Dersi Veren S›n›f Ö¤retmenlerinin Hizmet Sürelerine Göre Da¤›l›m›

u
88

Hizmet Süresi Aral›¤›

F

%

0-5 y›l

1

2.2

6-10 y›l

3

6.5

11-15 y›l

4

8.7

16-20 y›l

10

21.7
13.0

21-25 y›l

6

26 y›l ve üzeri

22

47.8

Toplam

46

100.0
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Örnekleme giren ve V. s›n›fta Sosyal Bilgiler dersi veren s›n›f ö¤retmenlerinin
hizmet sürelerine göre da¤›l›m› Tablo 6’da gösterilmektedir. Araﬂt›rmaya kat›lan ö¤retmenlerin büyük ço¤unlu¤u (% 47.8) 26 y›l ve üzerinde hizmete sahiptir. Baﬂka bir
ifadeyle araﬂt›rmaya kat›lan ö¤retmenlerin büyük bir bölümünü tecrübeli ö¤retmenler oluﬂturmaktad›r. 16-25 y›l aras›nda deneyime sahip ö¤retmenlerin oran› %
34.7’dir. 0-10 y›l aras›nda deneyime sahip genç ö¤retmenlerin oran› ise % 8.7’dir.
Ö¤retmenlerin E¤itim Seviyesine Göre Da¤›l›m›
Tablo 7’de örnekleme giren ve IV. s›n›fta Sosyal Bilgiler dersi veren s›n›f ö¤retmenlerinin e¤itim seviyesi bak›m›ndan ön lisans, lisans ve yüksek lisans olarak da¤›l›m› yap›lm›ﬂt›r.
Tablo 7: IV. S›n›fta Sosyal Bilgiler Dersi Veren S›n›f Ö¤retmenlerinin E¤itim Seviyelerine Göre Da¤›l›m›
Mezun Olunan Okul

F

%

Ön Lisans

29

56.9

Lisans

22

43.1

Yüksek Lisans
Toplam

-

-

51

100.0

Tablo 7’de görüldü¤ü gibi araﬂt›rmaya kat›lan ö¤retmenlerin ço¤unlu¤u (%
56.9) ön lisans mezunudur. Geri kalan % 43.1’i ise lisans mezunudur. Yüksek lisans
mezunu ö¤retmenlerin bulunmamas› dikkat çekicidir.
Tablo 8: V. S›n›fta Sosyal Bilgiler Dersi Veren S›n›f Ö¤retmenlerinin E¤itim Seviyelerine Göre Da¤›l›m›
Mezun Olunan Okul

F

%

Ön Lisans

29

63

Lisans

16

34.8

Yüksek Lisans

1

2.2

Toplam

46

100.0

Tablo 8’e göre 5. s›n›fta Sosyal Bilgiler dersi veren s›n›f ö¤retmenlerinden sadece 1’i yüksek lisans mezunudur. Araﬂt›rmaya kat›lan ö¤retmenlerin % 63’lük k›sm›n›n ön lisans mezunu ö¤retmenlerden oluﬂtu¤u anlaﬂ›lmaktad›r. Lisans mezunu ö¤retmenlerin oran› ise % 34.8’dir.
Co¤rafya Ünitelerinde Bilimsel ‹çeri¤i Sorgulayan Sorular›n Co¤rafi Dü ﬂünceyi Yans›tma Yeterlili¤inin Ö¤retmen Görüﬂlerine Göre Analizi
Bu bölümde öncelikle 4. s›n›fta Sosyal Bilgiler dersi veren s›n›f ö¤retmenlerinin 1998 ve 2005 programlar›na göre yaz›lm›ﬂ ders kitaplar› Co¤rafya ünitelerindeki
sorular›n, co¤rafi düﬂünceyi yans›tma yeterliliklerine iliﬂkin görüﬂleri incelenecektir.
Sonras›nda ise 2005 program›na göre yaz›lm›ﬂ 5. s›n›f Sosyal Bilgiler ders kitaplar› ayn› kapsamda ele al›nacakt›r.
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1998 ve 2005 Ö¤retim Programlar›na Göre Yaz›lm›ﬂ IV. S›n›f Sosyal Bilgiler
D e r s K i t a p l a r › C o ¤ r a f y a Ü n i t e l e r i n d e B i l i m s e l ‹ ç e r i ¤ i S o r gulayan Sorular›n Co¤rafi
Düﬂünceyi Yans›tma Yeterliliklerinin Ö¤retmen Görüﬂlerine Göre Analizi
Co¤rafya ünitelerindeki sorular›n co¤rafi düﬂünceyi yans›tma yeterliliklerini
ölçmek için toplam 9 maddelik anket düzenlenmiﬂtir. Sorulara verilen cevaplar›n
yüzde ve frekanslar› ile yüzde frekans ortalamalar› Tablo 9’da verilmektedir.

Program

Tablo 9: IV. S›n›fta Sosyal Bilgiler Dersi Veren S›n›f Ö¤retmenlerin 1998 ve 2005
Ö¤retim Programlar› Ders Kitaplar›ndaki Sorular›n Co¤rafi Düﬂünceyi Yans›tma Yeterliliklerine ‹liﬂkin Görüﬂleri
Tamamen
Kat›lm›- Kat›lm›yorum
yorum

Karars›z›m

Kat›l›yorum

Tamamen
Kat›l›yorum

F

%

%

F

%

F

%

F

%

F

1998

2

3.9 28

54.9

8

15.7

12

23.5

1

2.0

51 100.0

2005

-

-

17.6

10

19.6

28

54.9

4

7.8

51 100.0

2

3.9 24

47.1

8

15.7

14

27.5

3

5.9

51 100.0

-

-

13

25.5

2

3.9

30

58.8

6

11.8

51 100.0

1998

2

3.9 28

54.9

3

5.9

17

33.3

1

2.0

51 100.0

2005

-

-

11.8

-

-

39

76.5

6

11.8

51 100.0

1998

2

3.9 22

43.1

10

19.6

15

29.4

2

3.9

51 100.0

2005

-

-

17.6

6

11.8

30

58.8

6

11.8

51 100.0

5) Co¤rafi terim ve
1998
kavramlar› hat›rlat›c›
ve pekiﬂtirici
sorulara yer
2005
verilmektedir.

2

3.9 13

25.5

9

17.6

25

49.0

2

3.9

51 100.0

-

-

11

21.6

7

13.7

27

52.9

6

11.8

51 100.0

1998

1

2.0 26

51.0

4

7.8

19

37.3

1

2.0

51 100.0

2005

-

-

11.8

9

17.6

26

51.0

10

19.6

51 100.0

Sorular

1) De¤erlendirme
sorular›nda sadece
biliﬂsel düzeydeki
sorulardan
kaç›n›lm›ﬂt›r.

2) Co¤rafya
ö¤retiminin
1998
amaçlar›na uygun
olarak düﬂündürücü,
araﬂt›r›c›, sebep ve
sonuçlar aras›ndaki
iliﬂkiye dikkat çekici 2005
sorulara yer
verilmektedir.
3) Ders kitab›nda
gezi gözlem ve
araﬂt›rmaya teﬂvik
eden sorular vard›r.
4) Çeﬂitli co¤rafi
olaylar›n
sunumunda sebep
ve sonuç iliﬂkisini
göz önünde tutan
sorular
bulunmaktad›r.

6) Sorular, harita,
resim, istatistik,
grafik ve
diyagramlar›
yorumlama becerisi
kazand›rmaktad›r.

u
90

F

9

6

9

6
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Toplam
%

u Okan Yaﬂar/Dönem P›narbaﬂ›
7) Ö¤rencilerin,
milli servet
kaynaklar›m›z›
koruman›n gere¤ine
inanm›ﬂ ve bu yolda
al›ﬂkanl›klar
kazanm›ﬂ
vatandaﬂlar olarak
yetiﬂmelerini
sa¤layacak sorulara
yer verilmektedir.

1998

1

2.0 18

35.3

7

13.7

23

45.1

2

3.9

51 100.0

2005

-

-

5.9

10

19.6

29

56.9

9

17.6

51 100.0

1998

2

3.9 22

43.1

12

23.5

15

29.4

-

-

51 100.0

2005

-

-

15.7

8

15.7

29

56.9

6

11.8

51 100.0

1998

3

5.9 23

45.1

7

13.7

18

35.3

-

-

51 100.0

2005

-

-

4

7.8

5

9.8

31

60.8

11

21.6

51 100.0

Toplam

1998

1.88

3.7 22.66

44.4

7.55

14.8

17.55

34.42

1.33

2.62

51 100.0

Toplam

2005

0

0

15.03

6.33

12.41

29.88

58.61

7.11

13.95

51 100.0

8) Co¤rafya
ö¤retiminde da¤›l›m
ilkesini her zaman
gündemde tutan
sorulara yer
verilmektedir.
9) Konular› güncel
hayattan
örnekleyen
sorulara yer
verilmektedir.

3

8

7.66

Tablo 9’a göre ö¤retmenler; “Co¤rafya ö¤retiminin amaçlar›na uygun olarak
düﬂündürücü, araﬂt›r›c›, sebep ve sonuçlar aras›ndaki iliﬂkiye dikkat çekici sorulara
yer verilmektedir” sorusuna 1998 ö¤retim program› ders kitaplar› için toplamda %
51 oran›yla “kat›lm›yorum” ve “tamamen kat›lm›yorum” ﬂeklinde cevap vermiﬂlerdir. Ayn› soruya iliﬂkin ö¤retmenler, 2005 ö¤retim program› kitaplar› için toplamda
% 70.6 oran›yla “kat›ld›klar›n›” ve “tamamen kat›ld›klar›n›” belirtmiﬂlerdir.
“Ders kitab›nda gezi gözlem ve araﬂt›rmaya teﬂvik eden sorular yer almaktad›r” sorusuna 1998 ö¤retim program› ders kitaplar› için toplamda % 58.8 oran›yla
“kat›lm›yorum” ve “tamamen kat›lm›yorum” cevab› al›nm›ﬂken, 2005 ö¤retim program› kitaplar› için toplamda % 88.3 oran›nda “tamamen kat›lm›yorum” ve “kat›lm›yorum” cevab› al›nm›ﬂt›r.
Ö¤retmenlerin “Co¤rafi terim ve kavramlar› hat›rlat›c› ve pekiﬂtirici sorulara
yer verilmiﬂtir” sorusuna verdikleri cevaplar 1998 ö¤retim program›ndaki kitaplar
için
% 25.5 oran›nda “kat›lm›yorum”, 2005 ö¤retim program›ndaki kitaplar için %
21.6 oran›yla “kat›lm›yorum” ﬂeklindedir. Bu yönde verilen cevaplar bizi, 2005 ö¤retim program› kitaplar›n›n co¤rafi terim ve kavramlar› hat›rlat›c› ve pekiﬂtirici sorular sormada nispeten daha baﬂar›l› olduklar› sonucuna ulaﬂt›rmaktad›r.
Sorular›n “harita, resim, istatistik, grafik ve diyagramlar› yorumlama” becerisi kazand›r›p kazand›rmad›¤›na yönelik olarak ö¤retmenlerin cevaplar› incelendi¤inde 2005 ö¤retim program› kitaplar için toplamda % 70.6 oran›yla “kat›l›yorum” ya da
“tamamen kat›l›yorum” cevab› verdikleri görülür. Bu anlamda 2005 ö¤retim program› kitaplar› co¤rafya ünitelerinde yer alan sorular›n co¤rafi düﬂünceyi yans›tma yeterliliklerinin daha fazla bulundu¤u anlaﬂ›lmaktad›r.
“Co¤rafya konular›n› güncel hayattan örnekleyen sorulara yer verilmiﬂtir.” sorusuna yönelik ö¤retmen görüﬂleri 1998 ö¤retim programdaki kitaplar için % 35.3
oran›yla “kat›l›yorum” iken, 2005 ö¤retim program›ndaki kitaplar için % 60.8 oran›nMillî E¤itim u Say› 180 u Güz/2008
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da “kat›l›yorum” ﬂeklindedir. Di¤er tüm sorularda oldu¤u gibi ö¤retmenler; 2005 ö¤retim program› kitaplar› Co¤rafya ünitelerindeki sorular›n; co¤rafi düﬂünceyi yans›tma yeterliliklerinin daha fazla oldu¤u görüﬂündedir.

1998 ve 2005 Ö¤retim Programlar›na Göre Yaz›lm›ﬂ V. S›n›f Sosyal Bilgiler
D e r s K i t a p l a r › C o ¤ r a f y a Ü n i t e l e r i n d e B i l i m s e l ‹ ç e r i ¤ i S o r gulayan Sorular›n Co¤rafi
Düﬂünceyi Yans›tma Yeterliliklerinin Ö¤retmen Görüﬂlerine Göre Analizi
IV. s›n›f ders kitaplar› Co¤rafya ünitelerindeki sorular›n co¤rafi düﬂünceyi
yans›tma yeterliliklerine yönelik ö¤retmen görüﬂlerinin da¤›l›m› Tablo 10’da verilmektedir.

Program

Tablo 10: V. S›n›fta Sosyal Bilgiler Dersi Veren S›n›f Ö¤retmenlerinin 1998 ve 2005
Ö¤retim Programlar› Ders Kitaplar›ndaki Sorular›n Co¤rafi Düﬂünceyi Yans›tma Yeterliliklerine ‹liﬂkin Görüﬂleri
Tamamen
Kat›lm›- Kat›lm›yorum
yorum

Karars›z›m

Kat›l›yorum

Tamamen
Kat›l›yorum

F

%

%

F

%

F

%

F

%

F

1998

2

4.3 26

56.5

7

15.2

10

21.7

1

2.2

46 100.0

2005

-

-

17.4

10

21.7

24

52.2

4

8.7

46 100.0

2

4.3 26

56.5

7

15.2

10

21.7

1

2.2

46 100.0

-

-

11

23.9

2

4.3

27

58.7

6

13.0

46 100.0

1998

2

4.3 25

54.3

3

6.5

15

32.6

1

2.2

46 100.0

2005

-

-

10.9

-

-

35

76.1

6

13.0

46 100.0

1998

2

4.3 20

43.5

8

17.4

14

30.4

2

4.3

46 100.0

2005

-

-

17.4

5

10.9

27

58.7

6

13.0

46 100.0

5) Co¤rafi terim ve
1998
kavramlar› hat›rlat›c›
ve pekiﬂtirici
sorulara yer
2005
verilmektedir.

2

4.3 10

21.7

8

17.4

24

52.2

2

4.3

46 100.0

-

-

10

21.7

7

15.2

23

50.0

6

13.0

46 100.0

1998

1

2.2 24

52.2

4

8.7

16

34.8

1

2.2

46 100.0

2005

-

-

10.9

7

15.2

24

52.2

10

21.7

46 100.0

Sorular

1) De¤erlendirme
sorular›nda sadece
biliﬂsel düzeydeki
sorulardan
kaç›n›lm›ﬂt›r.

2) Co¤rafya
ö¤retiminin
1998
amaçlar›na uygun
olarak düﬂündürücü,
araﬂt›r›c›, sebep ve
sonuçlar aras›ndaki
iliﬂkiye dikkat çekici 2005
sorulara yer
verilmektedir.
3) Ders kitab›nda
gezi gözlem ve
araﬂt›rmaya teﬂvik
eden sorular vard›r.
4) Çeﬂitli co¤rafi
olaylar›n
sunumunda sebep
ve sonuç iliﬂkisini
göz önünde tutan
sorular
bulunmaktad›r.

6) Sorular, harita,
resim, istatistik,
grafik ve
diyagramlar›
yorumlama becerisi
kazand›rmaktad›r.

u
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F

8

5

8

5
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Toplam
%

u Okan Yaﬂar/Dönem P›narbaﬂ›
7) Ö¤rencilerin,
milli servet
kaynaklar›m›z›
koruman›n gere¤ine
inanm›ﬂ ve bu yolda
al›ﬂkanl›klar
kazanm›ﬂ
vatandaﬂlar olarak
yetiﬂmelerini
sa¤layacak sorulara
yer verilmektedir.

1998

1

2.2 17

37.0

7

15.2

19

41.3

2

4.3

2005

-

-

4.3

10

21.7

25

54.3

9

19.6

1998

2

4.3 21

45.7

10

21.7

13

28.3

-

-

46 100.0

2005

-

-

17.4

7

15.2

25

54.3

6

13.0

46 100.0

1998

3

6.5 20

43.5

7

15.2

16

34.8

-

-

46 100.0

2005

-

-

8.7

5

10.9

26

56.5

11

23.9

46 100.0

Toplam

1998

1.88

4.07 20.55

44.68

6.77

14.72

15.55

33.82

1.22

2.64

46 100.0

Toplam

2005

0

0

14.73

5.88

12.78

26.22

57

7.11

15.43

46 100.0

8) Co¤rafya
ö¤retiminde da¤›l›m
ilkesini her zaman
gündemde tutan
sorulara yer
verilmektedir.
9) Konular› güncel
hayattan
örnekleyen
sorulara yer
verilmektedir.

2

8

4

6.77

46 100.0

100.0

Tablo 10’a göre “De¤erlendirme sorular›nda sadece biliﬂsel düzeydeki sorulardan kaç›n›lm›ﬂt›r” ﬂeklindeki soruya 5. s›n›fta Sosyal Bilgiler dersi veren s›n›f ö¤retmenleri eski ö¤retim program› kitaplar› için % 56.5 oran›nda “kat›lm›yorum” ﬂeklinde görüﬂ bildirmiﬂlerdir. Ayn› soru için yeni ö¤retim program› kitaplar›na yönelik
“kat›l›yorum” cevab› verenlerin oran› % 52.2’dir. Ö¤retmenlerin görüﬂleri do¤rultusunda; 2005 ö¤retim program› kitaplar› sorular›nda biliﬂsel düzeydeki sorulardan genelde kaç›n›lm›ﬂt›r sonucuna ulaﬂ›labilir.
“Çeﬂitli co¤rafi olaylar›n sunumunda sebep ve sonuçlar aras›ndaki iliﬂkiye
dikkat çekilmiﬂtir” sorusuna, 1998 ö¤retim program› kitaplar› için ö¤retmenler toplamda % 47.8 oran›nda “kat›lm›yorum” ve “tamamen kat›lm›yorum” ﬂeklinde görüﬂ
bildirmiﬂlerdir. Buna göre 1998 ö¤retim program› kitaplar›n›n co¤rafi olay ve olgular› de¤erlendirmede sebep-sonuç iliﬂkilerine yeterince yer vermedi¤i sonucu ortaya
ç›kmaktad›r.
“Ders kitaplar›nda gezi, gözlem ve araﬂt›rmaya teﬂvik eden sorular vard›r” sorusuna 2005 ö¤retim program› kitaplar› aç›s›ndan 5. s›n›fta Sosyal Bilgiler dersi veren
ö¤retmenlerin görüﬂleri % 76.1 oran›nda “kat›l›yorum” ﬂeklindedir. Böylece ö¤retmenler, 2005 ö¤retim program› kitaplar›ndaki sorular›n›n ö¤rencileri gezi, gözlem ve
araﬂt›rma yapmaya teﬂvik etti¤i görüﬂündedirler.
Ö¤retmenler, “Ö¤rencilerin milli servet kaynaklar›m›z› koruman›n gere¤ine
inanm›ﬂ ve bu yolda al›ﬂkanl›klar kazanm›ﬂ vatandaﬂlar olarak yetiﬂmelerini sa¤layacak sorulara yer verilmektedir” ﬂeklindeki soruya 1998 ö¤retim program› kitaplar›
aç›s›ndan toplamda % 39.2 oran›nda “kat›lm›yorum” ve “tamamen kat›lm›yorum”
görüﬂündedirler. 2005 ö¤retim program› kitaplar› için ayn› soruya ö¤retmenler % 54.3
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oran›nda “kat›ld›klar›n›” belirtmiﬂlerdir ve 2005 ö¤retim program›ndaki kitaplar› bu
yönüyle daha yeterli bulmaktad›rlar.
Co¤rafi düﬂüncenin en önemli ilkelerinden biri olan da¤›l›m ilkesinin gündemde tutulup tutulmad›¤›n› sorgulayan 8. maddeye 5. s›n›fta Sosyal Bilgiler dersi veren
ö¤retmenler, 2005 ö¤retim program› kitaplar› için % 54.3 oran›yla “kat›l›yorum” cevab› vermiﬂlerdir. Bu soru için 1998 ö¤retim program› kitaplar› için % 28.3 oran›nda
“kat›l›yorum” cevab› al›nm›ﬂt›r.
Ders kitaplar›nda co¤rafi düﬂünceyi yans›tan sorular›n yeterlilikleri iki program kitaplar› aç›s›ndan karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda, 2005 ö¤retim program›ndaki kitaplar›n
daha yeterli oldu¤u görüﬂünde genelde ö¤retmenler birleﬂmektedir.
1998 ve 2005 Ö¤retim Program› Sosyal Bilgiler Ders Kitaplar› Co¤rafya Üni telerindeki Sorulara ‹liﬂkin Ö¤retmen Görüﬂlerinin Ortaya Koydu¤u Bulgular

1998 ve 2005 Ö¤retim Program› Sosyal Bilgiler Ders Kitaplar› Co¤rafya Ünitelerindeki Sorular›n Co¤rafi Düﬂünceyi Yans›tma Yeterliliklerine ‹liﬂkin Bulgular
Tablo 11’de 1998 ve 2005 ö¤retim programlar›na göre yaz›lm›ﬂ Sosyal Bilgiler
ders kitaplar› Co¤rafya ünitelerindeki sorular›n, co¤rafi düﬂünceyi yans›tmadaki yeterliliklerine dair ö¤retmen görüﬂlerinin farkl›l›k gösterip göstermedi¤ine yönelik olarak ba¤›ml› gruplar “t-testi” uygulanm›ﬂt›r. Buna göre ö¤retmen görüﬂleri aras›nda
anlaml› fark vard›r [t(96)=7.865, p<0.05]. 1998 program› kitaplar›ndaki sorular›n co¤rafi düﬂünceyi yans›tma yeterlilikleri ortalamas› 25.92 iken, 2005 ö¤retim program› kitaplar›n›n ortalamas› 33.57’dir. Bu bulgu, 2005 ö¤retim program› Sosyal Bilgiler ders
kitaplar› Co¤rafya ünitelerindeki sorular›n co¤rafi düﬂünceyi yans›tma yeterlilikleri
bak›m›ndan 1998 ö¤retim program› kitaplar›na göre daha baﬂar›l› yaz›ld›¤›n› göstermektedir. Gerçekten de 2005 ö¤retim program› Sosyal Bilgiler ders kitaplar› üniteyi
de¤erlendirme sorular›nda “co¤rafi soru” sorma düﬂüncesinin gözetildi¤ini görmekteyiz (P›narbaﬂ›, 2007: 114).
Tablo 11: 1998 ve 2005 Ö¤retim Program› Sosyal Bilgiler Ders Kitaplar› Co¤rafya
Ünitelerindeki Sorular›n Co¤rafi Düﬂünceyi Yans›tma Yeterlilikleri Ortalama Puanlar›n›n TTesti Sonuçlar›
Ortalama

St.Sapma

1998 Program› Kitaplar›

Kitaplar

25.92

6.35

2005 Program› Kitaplar›

33.57

5.86

t

P

N

7.865

0.000

97

Buraya kadar yap›lan analizler neticesinde aﬂa¤›daki de¤erlendirmelere ulaﬂ›lm›ﬂt›r:
2005 ö¤retim program› Sosyal Bilgiler ders kitaplar›, Co¤rafya ünitelerindeki
sorular›n co¤rafi düﬂünceyi yans›tma yeterlilikleri bak›m›ndan 1998 ö¤retim program› Sosyal Bilgiler ders kitaplar›na göre daha baﬂar›l› yaz›lm›ﬂ oldu¤u tespit edilmektedir.

u
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1998 ve 2005 Ö¤retim Program›na Göre Yaz›lm›ﬂ Sosyal Bilgiler Ders Kitaplar› Co¤rafya Ünitelerindeki Sorular›n Co¤rafi Düﬂünceyi Yans›tma Yeterlilikleri ne ‹liﬂkin Ö¤retmen Görüﬂlerinin ‹statistiksel Analizi

1998 Ö¤retim Program› Sosyal Bilgiler Ders Kitaplar› Co¤rafya Ünitelerindeki Sorular›n Co¤rafi Düﬂünceyi Yans›tma Yeterliliklerine ‹liﬂkin Ö¤retmen Görüﬂlerinin Cinsiyete Gör e F a r k l › l › ¤ ›
Tablo 12’de 1998 ö¤retim program›na göre yaz›lm›ﬂ Sosyal Bilgiler ders kitaplar› Co¤rafya ünitelerinde yer alan sorular›n co¤rafi düﬂünceyi yans›tma yeterliliklerine iliﬂkin olarak, cinsiyete göre ö¤retmen görüﬂleri aras›nda anlaml› bir farkl›l›k
olup olmad›¤›n› belirlemek için ANOVA testi uygulanm›ﬂt›r. Böylece ö¤retmen görüﬂleri aras›nda cinsiyete göre anlaml› fark yoktur [F(1-95)=1.88 , p>0.05]. Bayan ö¤retmenlerin ortalamalar› 26.20 iken, erkek ö¤retmenlerin ortalamalar› 25.64’tür.
Tablo 12: 1998 Ö¤retim Program› Sosyal Bilgiler Ders Kitaplar› Co¤rafya Ünitelerindeki Sorular›n Co¤rafi Düﬂünceyi Yans›tma Yeterliliklerine ‹liﬂkin Ö¤retmen Görüﬂlerinin
Cinsiyete Göre Farkl›l›¤›
Ortalama

St.Sapma

N

Kad›n

Cinsiyet

26.20

6.13

50

Erkek

25.64

6.64

47

Toplam

25.93

6.35

97

F

P

0.188

0.66

2005 Ö¤retim Program› Sosyal Bilgiler Ders Kitaplar› Co¤rafya Ünitelerindeki Sorular›n Co¤rafi Düﬂünceyi Yans›tma Yeterliliklerine ‹liﬂkin Ö¤retmen Görüﬂlerinin Cinsiyete Gör e F a r k l › l › ¤ ›
Tablo 13’de 2005 ö¤retim program›na göre yaz›lm›ﬂ Sosyal Bilgiler ders kitaplar› Co¤rafya ünitelerinde yer alan sorular›n co¤rafi düﬂünceyi yans›tma yeterliliklerine iliﬂkin olarak, cinsiyete göre ö¤retmen görüﬂleri aras›nda farkl›l›k olup olmad›¤›n› belirlemek için “tek faktörlü varyans analizi” uygulanm›ﬂt›r. Buna göre cinsiyetler
aras›nda anlaml› fark yoktur [F(1-95)=2.569, p>0.112].
Tablo 13: 2005 Ö¤retim Program› Sosyal Bilgiler Ders Kitaplar› Co¤rafya Ünitelerindeki Sorular›n Co¤rafi Düﬂünceyi Yans›tma Yeterliliklerine ‹liﬂkin Ö¤retmen Görüﬂlerinin
Cinsiyete Göre Farkl›l›¤›
Ortalama

St.Sapma

N

Kad›n

Cinsiyet

32.66

5.56

50

Erkek

35.55

6.07

47

Toplam

33.58

5.86

97

F

P

2.569

0.112

1998 ve 2005 ö¤retim programlar› Sosyal Bilgiler ders kitaplar› Co¤rafya ünitelerindeki sorular›n co¤rafi düﬂünceyi yans›tma yeterliliklerine iliﬂkin olarak araﬂt›rmaya kat›lan ö¤retmenlerin görüﬂleri aras›nda cinsiyetlerine göre anlaml› bir farkl›l›k
bulunamam›ﬂt›r.
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1998 Ö¤retim Program›na Göre Haz›rlanm›ﬂ Sosyal Bilgiler Ders Kitaplar›
Co¤rafya Ünitelerindeki Sorular›n Co¤rafi Düﬂünceyi Yans›tma Yeterliliklerine ‹liﬂkin Ö¤retmen Görüﬂlerinin Yaﬂ Gruplar›na Göre Farkl›l›¤›
Tablo 14’de 1998 ö¤retim programa göre yaz›lm›ﬂ Sosyal Bilgiler ders kitaplar› Co¤rafya ünitelerindeki sorular›n co¤rafi düﬂünceyi yans›tma yeterliliklerine iliﬂkin ö¤retmen görüﬂleri aras›nda yaﬂ gruplar›na göre anlaml› bir fark yoktur [F(294)=0.843, p>0.05].
Tablo 14: 1998 Ö¤retim Program› Sosyal Bilgiler Ders Kitaplar› Co¤rafya Ünitelerindeki Sorular›n Co¤rafi Düﬂünceyi Yans›tma Yeterliliklerine ‹liﬂkin Ö¤retmen Görüﬂlerinin
Yaﬂ Gruplar›na Göre Farkl›l›¤›
Yaﬂ
25-45 yaﬂ

Ortalama

St.Sapma

N

25.09

6.80

33

46-50 yaﬂ

25.36

5.81

22

50 ve üzeri yaﬂ

26.88

6.28

42

Toplam

25.93

6.35

97

F

P

0.843

0.434

2005 Ö¤retim Program›na Göre Haz›rlanm›ﬂ Sosyal Bilgiler Ders Kitaplar›
Co¤rafya Ünitelerindeki Sorular›n Co¤rafi Düﬂünceyi Yans›tma Yeterliliklerine ‹liﬂkin Ö¤retmen Görüﬂlerinin Yaﬂ Gruplar›na Göre Farkl›l›¤›
Tablo 15’de yeni programa göre yaz›lm›ﬂ Sosyal Bilgiler ders kitaplar› Co¤rafya ünitelerindeki sorular›n co¤rafi düﬂünceyi yans›tma yeterliliklerine iliﬂkin ö¤retmen görüﬂleri aras›nda yaﬂ gruplar›na göre anlaml› bir fark yoktur [F(2-94)=1.551,
p>0.05].
Tablo 15: 2005 Ö¤retim Program› Sosyal Bilgiler Ders Kitaplar› Co¤rafya Ünitelerindeki Sorular›n Co¤rafi Düﬂünceyi Yans›tma Yeterliliklerine ‹liﬂkin Ö¤retmen Görüﬂlerinin
Yaﬂ Gruplar›na Göre Farkl›l›¤›
Ortalama

St.Sapma

N

25-45 yaﬂ

Yaﬂ

34.76

5.63

33

46-50 yaﬂ

34.00

5.44

22

50 ve üzeri yaﬂ

32.43

6.16

42

Toplam

33.58

5.86

97

F

P

1.551

0.217

Baﬂka bir ifadeyle, 2005 program›na göre yaz›lm›ﬂ Sosyal Bilgiler ders kitaplar› Co¤rafya ünitelerindeki sorular›n co¤rafi düﬂünceyi yans›tma yeterliliklerine iliﬂkin ö¤retmen görüﬂleri aras›nda yaﬂ gruplar› bak›m›ndan anlaml› bir fark bulunamam›ﬂt›r.
Analiz sonuçlar› do¤rultusunda 1998 ve 2005 ö¤retim programlar› Sosyal Bilgiler ders kitaplar› Co¤rafya ünitelerindeki sorular›n co¤rafi düﬂünceyi yans›tma yeterliliklerinde yaﬂ gruplar›na göre anlaml› bir fark bulunmamaktad›r.
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1998 Ö¤retim Program› Sosyal Bilgiler Ders Kitaplar› Co¤rafya Ünitelerin deki Sorular›n Co¤rafi Düﬂünceyi Yans›tma Yeterliliklerine ‹liﬂkin Ö¤retmen Gö rüﬂlerinin Mesleki Deneyime Göre Farkl›l›¤›
Tablo 16’da 1998 ö¤retim program› Sosyal Bilgiler ders kitaplar› Co¤rafya ünitelerindeki sorular›n co¤rafi düﬂünceyi yans›tma yeterliliklerine iliﬂkin olarak, ö¤retmen görüﬂleri aç›s›ndan mesleki deneyime göre anlaml› bir fark vard›r [F(1-95)=5.949,
p<0.05].
Tablo 16: 1998 Ö¤retim Program› Sosyal Bilgiler Ders Kitaplar› Co¤rafya Ünitelerindeki Sorular›n Co¤rafi Düﬂünceyi Yans›tma Yeterliliklerine ‹liﬂkin Ö¤retmen Görüﬂlerinin Mesleki Deneyime Göre Farkl›l›¤›
Mesleki Deneyim
0-25 y›l

Ortalama

St.Sapma

N

24.44

5.57

50

26 y›l ve üzeri

27.51

5.77

47

Toplam

25.93

6.35

97

F

p

5.949

0.017

Analiz sonucuna bak›larak yap›lan Scheffe testi sonucunda 25 y›l ve üzeri
mesleki deneyimi olan ö¤retmenlerin 1998 ö¤retim program kitaplar› Co¤rafya ünitelerindeki sorular›n co¤rafi düﬂünceyi yans›tma yeterliliklerini 0-25 y›l aras› deneyime sahip olan ö¤retmenlere göre daha baﬂar›l› bulmaktad›rlar.
2005 Ö¤retim Program› Sosyal Bilgiler Ders Kitaplar› Co¤rafya Ünitelerin deki Sorular›n Co¤rafi Düﬂünceyi Yans›tma Yeterliliklerine ‹liﬂkin Ö¤retmen Görüﬂlerinin Mesleki Deneyime Göre Farkl›l›¤›
Tablo 17’de görüldü¤ü gibi 2005 ö¤retim program› Sosyal Bilgiler ders kitaplar› Co¤rafya ünitelerindeki sorular›n co¤rafi düﬂünceyi yans›tma yeterliliklerine iliﬂkin olarak, ö¤retmen görüﬂleri aç›s›ndan mesleki deneyime göre anlaml› bir fark yoktur [F(1-95)=2.717, p>0.05].
Tablo 17: 2005 Ö¤retim Program› Sosyal Bilgiler Ders Kitaplar› Co¤rafya Ünitelerindeki Sorular›n Co¤rafi Düﬂünceyi Yans›tma Yeterliliklerine ‹liﬂkin Ö¤retmen Görüﬂlerinin Mesleki Deneyime Göre Farkl›l›¤›
Ortalama

St.Sapma

N

0-25 y›l

Mesleki Deneyim

34.52

5.82

50

26 y›l ve üzeri

32.57

5.79

47

Toplam

33.57

5.86

97

F

p

2.717

0.103

0-25 y›l aras› mesleki deneyimi olan ö¤retmenlerin ortalamas›; 34.52 iken, 26
y›l ve üzeri mesleki deneyimi olan ö¤retmenlerin ortalamas›; 32.57’dir. 2005 ö¤retim
program› Sosyal Bilgiler ders kitaplar› Co¤rafya ünitelerindeki sorular›n co¤rafi düﬂünceyi yans›tma yeterliliklerine iliﬂkin, mesleki deneyime göre anlaml› bir fark yoktur.
1998 ve 2005 ö¤retim programlar› Sosyal Bilgiler ders kitaplar› Co¤rafya ünitelerindeki sorular›n co¤rafi düﬂünceyi yans›tma yeterlliklerine iliﬂkin olarak ö¤retmenlerin mesleki deneyimlerine göre baz› farkl›l›klar göstermektedir. Bunun yan›n-
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da, 0-25 y›l deneyime sahip ö¤retmenler ise 2005 ö¤retim program› Sosyal Bilgiler
ders kitaplar›ndaki sorular›n co¤rafi düﬂünceyi yans›tma yeterliliklerine yönelik olarak 26 y›l ve üzeri görev yapan ö¤retmenlere oranla daha baﬂar›l› bulmaktad›rlar.
1998 Ö¤retim Program› Sosyal Bilgiler Ders Kitaplar› Co¤rafya Ünitelerin deki Sorular›n Co¤rafi Düﬂünceyi Yans›tma Yeterliliklerine ‹liﬂkin Ö¤retmen Gö rüﬂlerinin Ö¤renim Seviyelerine Göre Farkl›l›¤›
1998 ö¤retim program› Sosyal Bilgiler ders kitaplar› Co¤rafya ünitelerindeki
sorular›n co¤rafi düﬂünceyi yans›tma yeterliliklerine iliﬂkin ö¤retmen görüﬂlerinin
ö¤renim seviyelerine göre farkl›l›¤›n› belirlemek için “tek faktörlü varyans analizi
ANOVA” yap›lm›ﬂt›r.
Tablo 18: 1998 Ö¤retim Program› Sosyal Bilgiler Ders Kitaplar› Co¤rafya Ünitelerindeki Sorular›n Co¤rafi Düﬂünceyi Yans›tma Yeterliliklerine ‹liﬂkin Ö¤retmen Görüﬂlerinin Ö¤renim Seviyelerine Göre Farkl›l›¤›
Ortalama

St.Sapma

N

Ön Lisans

Ö¤renim Seviyesi

26.14

5.83

58

Lisans

25.62

7.13

39

Toplam

25.93

6.35

97

F

p

0.156

0.693

Tablo 18’de 1998 ö¤retim program› Sosyal Bilgiler ders kitaplar› Co¤rafya
ünitelerindeki sorular›n co¤rafi düﬂünceyi yans›tma yeterliliklerine iliﬂkin olarak,
ö¤retmen görüﬂleri aç›s›ndan ö¤renim seviyelerine göre anlaml› bir fark yoktur
[F(1-95)=0.156, p>0.05].
Ön lisans ve lisans mezunu ö¤retmenlerin 1998 ö¤retim program› Sosyal Bilgiler ders kitaplar› Co¤rafya ünitelerindeki sorular›n co¤rafi düﬂünceyi yans›tma yeterliliklerine iliﬂkin görüﬂlerinde ö¤renim seviyeleri bak›m›ndan anlaml› bir fark bulunamam›ﬂt›r.
2005 Ö¤retim Program› Sosyal Bilgiler Ders Kitaplar› Co¤rafya Ünitelerin deki Sorular›n Co¤rafi Düﬂünceyi Yans›tma Yeterliliklerine ‹liﬂkin Ö¤retmen Görüﬂlerinin Ö¤renim Seviyelerine Göre Farkl›l›¤›
Tablo 19: 2005 Ö¤retim Program› Sosyal Bilgiler Ders Kitaplar›nda Co¤rafya Ünitelerindeki Sorular›n Co¤rafi Düﬂünceyi Yans›tma Yeterliliklerine ‹liﬂkin Ö¤retmen Görüﬂlerinin Ö¤renim Seviyelerine Göre Farkl›l›¤›
Ortalama

St.Sapma

N

Ön Lisans

Ö¤renim Seviyesi

32.93

5.95

58

Lisans

34.54

5.67

39

Toplam

33.58

5.86

97

F

p

1.768

0.187

Ön lisans ve lisans mezunu ö¤retmenlerin 1998 ö¤retim program› Sosyal Bilgiler ders kitaplar› Co¤rafya ünitelerindeki sorular›n co¤rafi düﬂünceyi yans›tma yeterliliklerine iliﬂkin görüﬂlerinde ö¤renim seviyeleri bak›m›ndan anlaml› bir fark bulunamam›ﬂt›r.
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Tablo 19’da 2005 ö¤retim program› Sosyal Bilgiler ders kitaplar› Co¤rafya
ünitelerindeki sorular›n co¤rafi düﬂünceyi yans›tma yeterliliklerine iliﬂkin olarak,
ö¤retmen görüﬂleri aç›s›ndan ö¤renim seviyelerine göre anlaml› bir fark yoktur
[F(1-95)=1.768, p>0.187].
Analiz sonuçlar› do¤rultusunda ﬂu de¤erlendirmelere ulaﬂ›lm›ﬂt›r. 1998 ve
2005 ö¤retim program› Sosyal Bilgiler ders kitaplar›ndaki sorular›n co¤rafi düﬂünceyi yans›tma yeterliliklerinde, ö¤retmenlerin ö¤renim seviyesine göre anlaml› fark bulunmamaktad›r.
1998 ve 2005 Ö¤retim Program›na Göre Yaz›lm›ﬂ Sosyal Bilgiler Ders Kitap lar› Co¤rafya Ünitelerindeki Sorular›n Co¤rafi Düﬂünceyi Yans›tma Yeterlilikleri
bak›m›ndan 4. ve 5. S›n›f Ders Kitaplar›n›n Farkl›l›¤›
Bu k›s›mda ilk olarak 1998 ö¤retim program› 4. ve 5. s›n›f Sosyal Bilgiler ders
kitaplar› Co¤rafya ünitelerindeki sorular›n co¤rafi düﬂünceyi yans›tma yeterliliklerine iliﬂkin olarak ö¤retmen görüﬂleri aras›nda anlaml› farkl›l›klar›n olup olmad›¤›n›
bulmak amac›yla tek faktörlü varyans analizi (ANOVA) yap›lm›ﬂt›r.
‹kinci bölümde; 2005 ö¤retim program› 4. ve 5. s›n›f Sosyal Bilgiler ders kitaplar› Co¤rafya ünitelerindeki sorular›n co¤rafi düﬂünceyi yans›tma yeterliliklerine iliﬂkin olarak ö¤retmen görüﬂleri aras›nda anlaml› farkl›l›klar›n olup olmad›¤›n› bulmak
amac›yla tek faktörlü varyans analizi yap›lm›ﬂt›r.

1998 Ö¤retim Program› 4. ve 5. S›n›f Sosyal Bilgiler Ders Kitaplar› Co¤rafya
Ünitelerindeki Sorular›n Co¤rafi Düﬂünceyi Yans›tma Yeterliliklerine ‹liﬂkin 4. ve 5.
S›n›f Ders Kitaplar›n›n Farkl›l›¤›
Tablo 20’de 1998 ö¤retim program›na göre haz›rlanm›ﬂ Sosyal Bilgiler ders kitaplar› Co¤rafya ünitelerindeki sorular›n co¤rafi düﬂünceyi yans›tma yeterliliklerine
iliﬂkin, 4. ve 5. s›n›f Sosyal Bilgiler ders kitaplar› aras›nda farkl›l›k olup olmad›¤›n› belirlemek için yap›lan ANOVA testi sonuçlar› yer almaktad›r. Bu sonuçlara göre, 1998
program›na göre haz›rlanm›ﬂ 4. ve 5. s›n›f Sosyal Bilgiler ders kitaplar› Co¤rafya ünitelerindeki sorular›n›n co¤rafi düﬂünceyi yans›tma yeterliliklerine iliﬂkin ö¤retmen
görüﬂleri aras›nda anlaml› bir fark yoktur [F(1-96)=0.06, p>0.05].
Tablo 20: 1998 Ö¤retim Program› Sosyal Bilgiler Ders Kitaplar› Co¤rafya Üniteleri Sorular›n›n Co¤rafi Düﬂünceyi Yans›tma Yeterlilikleri Bak›m›ndan 4. ve 5. S›n›f Ders Kitaplar›n›n Farkl›l›¤›
S›n›flar

Ortalama

St.Sapma

N

4. S›n›f

26.08

6.12

51

5. S›n›f

25.76

6.67

46

Toplam

25.93

6.35

97

F

p

0.06

0.807

Bu bulgu 1998 ö¤retim program› 4. ve 5. s›n›f Sosyal Bilgiler ders kitaplar›
Co¤rafya ünitelerindeki sorular›n co¤rafi düﬂünceyi yans›tma yeterlilikleri bak›m›ndan ö¤retmen görüﬂleri do¤rultusunda bir fark›n olmad›¤› ortaya c›kmaktad›r.
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2005 Ö¤retim Program› Sosyal Bilgiler Ders Kitaplar› Co¤rafya Ünitelerin deki Sorular›n Co¤rafi Düﬂünceyi Yans›tma Yeterlilikleri Bak›m›ndan 4. ve 5. S› n›f Ders Kitaplar›n›n Farkl›l›¤›
Tablo 21’de 2005 ö¤retim program›na göre haz›rlanm›ﬂ Sosyal Bilgiler ders kitaplar› Co¤rafya ünitelerindeki sorular›n co¤rafi düﬂünceyi yans›tma yeterliliklerine
iliﬂkin 4. ve 5. s›n›f ders kitaplar› aras›nda anlaml› farkl›l›k olup olmad›¤›n› belirlemek için yap›lan ANOVA testi sonuçlar› yer almaktad›r. Bu sonuçlara göre, 2005 ö¤retim program›na göre haz›rlanm›ﬂ 4. ve 5. s›n›f Sosyal Bilgiler ders kitaplar› Co¤rafya ünitelerindeki sorular›n›n co¤rafi düﬂünceyi yans›tma yeterliliklerine iliﬂkin ö¤retmen görüﬂleri aras›nda anlaml› bir fark yoktur [F(1-96)=0.00, p>0.05].
Tablo 21: 2005 Program› Sosyal Bilgiler Ders Kitaplar› Co¤rafya Ünitelerindeki Sorular›n Co¤rafi Düﬂünceyi Yans›tma Yeterlilikleri Bak›m›ndan 4. ve 5. S›n›f Ders Kitaplar›n›n Farkl›l›¤›
S›n›flar

Ortalama

St.Sapma

N

4. S›n›f

33.57

5.96

51

5. S›n›f

33.58

5.81

46

Toplam

33.58

5.86

97

F

p

0.00

0.988

IV. s›n›f Sosyal Bilgiler ders kitaplar› Co¤rafya ünitelerindeki sorular›n co¤rafi düﬂünceyi yans›tma yeterliliklerine iliﬂkin görüﬂlerin ortalamas› 33.57 iken, 5. s›n›f
ders kitaplar› Co¤rafya ünitelerindeki sorular›n co¤rafi düﬂünceyi yans›tma yeterliliklerine iliﬂkin görüﬂlerin ortalamas› 33.58’dir. Buna göre 4. ve 5. s›n›f Sosyal Bilgiler
ders kitaplar›ndaki sorular›n co¤rafi düﬂünceyi yans›tma yeterliliklerine iliﬂkin ö¤retmen görüﬂleri aras›nda anlaml› bir fark yoktur.
1998 ve 2005 ö¤retim programlar›n›n 4. ve 5. s›n›f Sosyal Bilgiler ders kitaplar› Co¤rafya ünitelerindeki sorular›n co¤rafi düﬂünceyi yans›tma yeterliliklerine iliﬂkin olarak yap›lan varyans analizi sonucunda 4. ve 5. s›n›f ders kitaplar› aras›nda anlaml› fark bulunmamaktad›r.
Sonuç ve Öneriler
Araﬂt›rmada; 1998 ve 2005 ö¤retim programlar› Sosyal Bilgiler ders kitaplar›
Co¤rafya ünitelerindeki sorular›n co¤rafi düﬂünceyi yans›tma yeterlilikleri ö¤retmen
görüﬂleri do¤rultusunda ortaya konulmuﬂtur. Analiz sonuçlar›nda, 2005 ö¤retim
program› Sosyal Bilgiler ders kitaplar› Co¤rafya ünitelerindeki sorular›n co¤rafi düﬂünceyi yans›tma yeterlilikleri bak›m›ndan 1998 ö¤retim program› Sosyal Bilgiler
ders kitaplar›na göre daha baﬂar›l› yaz›lm›ﬂ oldu¤u anlaﬂ›lmaktad›r.
1998 ve 2005 ö¤retim programlar› Sosyal Bilgiler ders kitaplar› Co¤rafya ünitelerindeki sorular›n co¤rafi düﬂünceyi yans›tma yeterliliklerine iliﬂkin olarak araﬂt›rmaya kat›lan ö¤retmenlerin cinsiyetlerine göre anlaml› bir farkl›l›k bulunamam›ﬂt›r.
1998 ve 2005 ö¤retim programlar› Sosyal Bilgiler ders kitaplar› Co¤rafya üniteleri de¤erlendirme sorular›n›n co¤rafi düﬂünceyi yans›tma yeterliliklerinde araﬂt›rmaya kat›lan ö¤retmenlerin yaﬂ gruplar›na göre anlaml› bir fark bulunmamaktad›r.
1998 ve 2005 ö¤retim programlar› Sosyal Bilgiler ders kitaplar› Co¤rafya ünitelerindeki sorular›n co¤rafi düﬂünceyi yans›tma yeterliliklerine iliﬂkin olarak ö¤ret-
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menlerin mesleki deneyimlerine göre baz› farkl›l›klar göstermektedir. 0-25 y›l aras› deneyime sahip ö¤retmenler, 2005 ö¤retim program› Sosyal Bilgiler ders kitaplar› Co¤rafya ünitelerindeki sorular›n co¤rafi düﬂünceyi yans›tma yeterliliklerini 26 y›l ve
üzeri görev yapan ö¤retmenlere oranla daha baﬂar›l› bulmaktad›rlar. Buna karﬂ›l›k
25 y›l ve üzeri mesleki deneyimi olan ö¤retmenlerin 1998 ö¤retim program› kitaplar›
Co¤rafya ünitelerindeki sorular›n co¤rafi düﬂünceyi yans›tma yeterliliklerini 0-25 y›l
aras› deneyime sahip olan ö¤retmenlere göre daha baﬂar›l› bulmaktad›rlar.
Bunun yan›nda 1998 ve 2005 ö¤retim programlar› Sosyal Bilgiler ders kitaplar› Co¤rafya ünitelerindeki sorular›n co¤rafi düﬂünceyi yans›tma yeterliliklerinde, ö¤retmenlerin ö¤renim seviyesine göre anlaml› fark bulunamam›ﬂt›r.
1998 ö¤retim program›na göre haz›rlanm›ﬂ Sosyal Bilgiler ders kitaplar› Co¤rafya ünitelerindeki sorular›n co¤rafi düﬂünceyi yans›tma yeterliliklerine iliﬂkin, 4. ve
5. s›n›f ders kitaplar› aras›nda farkl›l›k olup olmad›¤›n› belirlemek için yap›lan ANOVA testi sonuçlar›na göre, 4. ve 5. s›n›f ders kitaplar› aras›nda sorular›n›n Co¤rafi düﬂünceyi yans›tma yeterliliklerine iliﬂkin ö¤retmen görüﬂleri aras›nda anlaml› fark bulunmamaktad›r.
2005 ö¤retim program›na göre haz›rlanm›ﬂ Sosyal Bilgiler ders kitaplar› Co¤rafya ünitelerindeki sorular›n co¤rafi düﬂünceyi yans›tma yeterliliklerine iliﬂkin 4. ve
5. s›n›f ders kitaplar› aras›nda anlaml› farkl›l›k olup olmad›¤›n› belirlemek için yap›lan ANOVA testi sonuçlar›na göre, 4. ve 5. s›n›f ders kitaplar›ndaki sorular›n›n co¤rafi düﬂünceyi yans›tma yeterliliklerine iliﬂkin ö¤retmen görüﬂleri aras›nda anlaml›
fark yoktur.
Araﬂt›rmadan elde edilen sonuçlardan hareketle getirebilece¤imiz öneriler ise
ﬂunlard›r:

1. Sosyal Bilgiler ders kitaplar› Co¤rafya ünitelerindeki de¤erlendirme sorular›n›n co¤rafi düﬂüncenin baﬂl›ca ilkelerini yans›tmas› ve co¤rafi soru niteli¤i taﬂ›mas›
göz ard› edilmemelidir.
2. 2005 ö¤retim program› Sosyal Bilgiler ders kitaplar› Co¤rafya ünitelerindeki baz› sorular›n ö¤rencilerin geliﬂim basamaklar›n› dikkate almam›ﬂ olmas›d›r. 4. ve
5. s›n›f düzeyindeki çocuklara yönelik haz›rlanan biliﬂsel alan›n analiz, sentez ve de¤erlendirme basamaklar›ndaki sorular›n beklenen fayday› sa¤lamaktan uzakt›r. Kitaplar›n yeni bask›lar›nda bu durum göz önünde bulundurulmal›d›r.
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Araﬂt›rmaya Konu Teﬂkil Eden Sosyal Bilgiler Ders Kitaplar›
S›ra
No

Kitap Ad›

Yazar Ad›

Yay›nevi

Bas›m
Y›l›

Bas›m
Yeri

1

Sosyal Bilgiler 4

ﬁENÜNVER, G ve Di¤erleri

Milli E¤itim
Bas›mevi

1998

‹stanbul

2

Sosyal Bilgiler 4

3

KARA, K ve ‹. VURAL, N. KAMAN

Serhat Yay›nlar›

2001

‹stanbul

Sosyal Bilgiler 4

BULDUK, Ü.ve ﬁ. ‹LBEY,
A. GÜNDO⁄DU

Tütibay Yay›nlar›

2000

Ankara

4

Sosyal Bilgiler 4

AYDIN, C.ve M. KAYA, S. S. ÜﬁÜR

Do¤an Yay›nc›l›k

2003

Ankara

5

Sosyal Bilgiler 4

ﬁAH‹N, C.ve E. YAMANLAR,
H. GÖZE

Ders Kitaplar› A.ﬁ. 2000

‹stanbul

6

Sosyal Bilgiler 4

KURTCAN,Y.ve K.HELVACI,
A TOMSUK

Özgün Matbaac›l›k 2001

Ankara

7

Sosyal Bilgiler 4

ARSLAN, M. ve N. YANIKO⁄LU,
H. A. BOZKURT

Okyay Yay›nc›l›k

2003

‹stanbul

8

Sosyal Bilgiler 4

KARABIYIK, E. Ü. ve F. T‹RYAK‹

Üner Yay›nc›l›k

2000

Ankara

9

Sosyal Bilgiler 5

ﬁENÜNVER, G. ve Di¤erleri
Bas›mevi

Milli E¤itim

1998

‹stanbul

10

Sosyal Bilgiler 5

KARA, K.ve ‹. VURAL, N, KA

Serhat Yay›nlar›

2000

‹stanbul

11

Sosyal Bilgiler 5

BULDUK, Ü.ve ﬁ. ‹LBEY,
A. GÜNDO⁄DU

Tütibay Yay›nlar›

1999

Ankara

12

Sosyal Bilgiler 5

AYDIN, C.ve M. KAYA, S. S. ÜﬁÜR

Do¤an Yay›nc›l›k

2003

Ankara

13

Sosyal Bilgiler 5

ﬁAH‹N, C.ve E. YAMANLAR,
H. GÖZE

Ders Kitaplar› A.ﬁ. 2000

‹stanbul

14

Sosyal Bilgiler 5

KARABIYIK, Ü. E. ve F. T‹RYAK‹

Üner Yay›nc›l›k

2001

Ankara

15

Sosyal Bilgiler 4

TEKEREK, M. ve N. KAYA
Bas›mevi

Milli E¤itim

2005

‹stanbul

16

Sosyal Bilgiler 4

ÖZTÜRK, C. ve Z. KARABACAK

Sürat Yay›nc›l›k

2005

Ankara

17

Sosyal Bilgiler 4

KOLUKISA, A. ve S. ORUÇ

A Yay›nc›l›k

2005

Ankara

18

Sosyal Bilgiler 5

KARAGÖZ, D. ve M. TEKEREK
Bas›mevi

Milli E¤itim

2005

‹stanbul

19

Sosyal Bilgiler 5

ÖZTÜRK, C. ve Z. KARABACAK

Sürat Yay›nc›l›k

2005

Ankara

20

Sosyal Bilgiler 5

ÇET‹N, A ve U. VARO⁄LU

Baﬂar› Yay›nlar›

2005

‹stanbul
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AN ANALYSIS OF THE QUESTIONS, IN RESPECT
OF TEACHERS’ VIEWPOINTS OF THE EFFICIENCIES
REFLECTING THE GEOGRAPHICAL THOUGHT,
IN THE GEOGRAPHY UNITS OF THE FOURTH AND
FIFTH GRADES TEXTBOOKS OF SOCIAL STUDIES
WHICH WERE WRITTEN ACCORDING
TO THE CURRICULUMS OF 1998 AND 2005
Okan YAﬁAR*
Dönem PINARBAﬁI**

Abstract
This study deals with an analysis of the questions an analysis of the
questions, in respect of teachers’ viewpoints of the efficiencies reflecting the
geographical thought, in the geography units of the fourth and fifth grades textbooks of social studies which were written according to the curriculums of 1998
and 2005. It has been studied whether a significant difference exists or not
according to the sexes, age groups, professional experiences and education levels of the teachers who have participated in the research concerning the efficiencies reflecting geographical thought in the questions in geography units of
the textbooks of social studies in the curriculum of 1998 and 2005. Besides, it has
been revealed whether a significant difference exists or not between the fourth
and fifth grades textbooks concerning the efficiencies reflecting geographical
thought in the questions in geography units of the textbooks of social studies in
the curriculum of 1998 and 2005.
Key Words: Social studies, geography unit, geographical thought system, geographical questioning skills, geographical questions
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SOSYAL B‹LG‹LER Ö⁄RETMENLER‹N‹N
SINIF ‹Ç‹ Ö⁄RET‹MDE SORULARDAN
YARARLANMA YETERL‹KLER‹ (K›rﬂehir Örne¤i)
Rüﬂtü YEﬁ‹L*

Özet
S›n›f içi ö¤retim sürecinde sosyal bilgiler ö¤retmenlerinin sorulardan
yararlanma yeterliklerini belirlemek bu çal›ﬂman›n temel problemini oluﬂturmaktad›r. Ö¤retmenlerin, ö¤retim sürecinde sorulardan yararlanabilme konusunda yaﬂad›klar› sorunlar› belirlemek amaçlanm›ﬂt›r. Araﬂt›rma, betimsel bir
çal›ﬂmad›r. Ö¤retmenlerin sorulardan yararlanma yeterlikleri, bir gözlem ve de¤erlendirme formuyla toplanm›ﬂt›r. Gözlem, e¤itim fakültesi son s›n›f ö¤rencileri taraf›ndan yap›lm›ﬂt›r. Veriler üzerinde aritmetik ortalama, standart sapma, t
testi, tek yönlü varyans analizi ve Scheffe testi uygulanm›ﬂt›r. Çal›ﬂma sonunda;
sosyal bilgiler ö¤retmenlerinin soru haz›rlama, soru sorma ve geri bildirim verme yeterlikleri konusunda bir tak›m sorunlar yaﬂad›klar› belirlenmiﬂtir. Ayr›ca,
sorulardan yararlanma alt boyutlar› aras›nda anlaml› ve pozitif bir iliﬂki bulunmuﬂtur. Sosyal bilgiler ö¤retmenlerinin mesleki k›demleri, sorulardan yararlanma yeterliklerini etkilemektedir. Ö¤rencilerin s›n›f ve bilgi düzeyleri ise, ö¤retmenlerin sorulardan yararlanma yeterliklerini etkilememektedir. Ulaﬂ›lan sonuçlar tart›ﬂ›larak, ö¤retmenlerin, ö¤retim sürecinde sorulardan daha etkin yararlanmalar›n› sa¤lamak üzere öneriler geliﬂtirilmiﬂtir.
Anahtar Sözcükler: Sosyal bilgiler, soru, s›n›f, ö¤retim, ö¤retmen nitelikleri

Problem Durumu
Düﬂünmenin etkinleﬂmesi, kat›l›m›n sa¤lanmas›, bilginin üretilmesi, ö¤renme
stratejisi olarak kullan›labilmesi gibi daha bir çok yarar, ö¤retimde sorulardan yararlanmay› gerektirmektedir. Bunun bir sonucu olarak sorular, tarih boyunca, ö¤retimin
önemli bir vas›tas› olarak kabul edilmiﬂtir (Korkmaz, 2006, 136; Aç›kgöz, 2004, 249;
Miller, 2007, 37; Dinç, 2006, 193). Soru-cevap, bugün de s›n›flarda en çok kullan›lan
yöntemlerden biri olmaya devam etmektedir (Kauchak & Eggen, 1998, 151; Dinç,
2006, 194; Akbulut, 1999, 28; Thacker, 2007, 27; Berci & Griffith, 2005, 407).
Sorular kendi baﬂlar›na ö¤retimin önemli vas›talar›ndan biri olmakla birlikte
daha önemli olan, sorulardan etkin yararlanabilmektir. Ö¤retim sürecinde sorulardan
etkin yararlanabilmek ise, belirli ilkelere uygun davranmakla mümkündür. Bu ilkelere uygun davranabilmekle; hem sorulardan ö¤retim amaçl› olarak etkin yararlanabilmek hem de ö¤rencilerin soru sorma ve sorgulama becerilerinin geliﬂmesine olumlu
katk›lar sa¤lanabilir (Miller, 2007,25; Tabak & Karakoç, 2004, 10; Drake & Brown,
2003, 19).
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‹lgili çal›ﬂmalarda, sorulardan yararlanma konusunda ö¤retmenlerin belirli
yeterliklere sahip olmalar›n›n gerekti¤i belirtilmektedir (Sönmez, 2007, 175; Chowen,
2005, 8; Brophy & Good, 1997, 377; Morgan ve Saxton, 1994, 18). Örne¤in, YÖK/Dünya Bankas› Milli E¤itimi Geliﬂtirme Projesi çerçevesinde, bir ö¤retmende bulunmas›
gereken yeterlikler belirlenmiﬂ; bu yeterlikler içerisinde, “ö¤rencilerin düzeylerine
uygun, konuya ilgilerini çekecek ve düﬂünmelerini sa¤layacak biçimde farkl› sorular
sorma” yeterli¤i de yer alm›ﬂt›r (YÖK, 1999, E3.1.2). Korkmaz’a (2005, 136) göre, ö¤rencilerin varsay›msal düﬂünme, analiz etme, tersinden düﬂünme gibi ö¤renme stratejilerinden etkin yararlanabilmelerindeki anahtar etken, ö¤retmenlerin nitelikli soru
sorma ve sorulardan etkin yararlanabilmeleridir. Soru sormalar›, ö¤retmenlere iliﬂkin
varolan evrensel imaj›n önemli bir parças›n› oluﬂturmaktad›r. Bu imaj ise, ancak sorulardan etkin yararlanabilmeleriyle güçlendirilebilir (Rousmaniere, 2001, 110; Bervi &
Grifith, 2005, 407). Colletti (1987) ise soru sorma sanat›n›n, yüksek seviyeli etkili ö¤renme için bir temel oldu¤unu belirtmektedir.
Ö¤retim sürecinde sorulardan etkin yararlanabilmek için bir çok kural belirlenmiﬂtir (Sönmez, 2007, 180; Yeﬂil, 2007, 227; Harding, 1999, 3; MacKay, 1997, 24). Genel olarak bu ilkeler; (1) soru haz›rlama, (2) soru sorma ve (3) geribildirim verme olmak üzere olarak birbirini takip eden üç aﬂamada incelenebilir.
Soru haz›rlama, ö¤retim sürecinde farkl› amaçlara hizmet etmek üzere sorulacak sorular›n ö¤retmen taraf›ndan belirlenmesi ve kurgulanmas›n› ifade etmektedir
(Kauchak & Eggen, 1998, 154; Akbulut, 1999, 18; Büyükalan Filiz, 2002, 33; Aç›kgöz,
2004, 260). Sorulardan etkin yararlanabilmenin ilk koﬂulu, haz›rlanan sorular›n belirli niteliklere sahip olmas›d›r (Chowen, 2005, 8). Berci & Griffith’e (2005, 407) göre “iyi
ö¤retimin önemli bir ölçüsü, iyi soru sormakt›r. Bu, bütün ö¤retmenlerin sahip olmalar› gereken bir sanatt›r”. Her soru, iyi soru olarak nitelenemez. Sormuﬂ olmak için soru sormak, sorulardan etkin yararlanabilmenin önündeki önemli engellerden biridir
(Miller, 2007, 59; Profetto-McGrath, Smith, Day & Yonge, 2004, 363). Böyle bir yaklaﬂ›m›n, fayda sa¤lamayaca¤› gibi belirli sak›ncalar› da bulunmaktad›r (Aç›kgöz, 2004,
250; Kauchak & Eggen, 1998, 161). Düﬂünmenin engellenmesi, s›n›rland›r›lmas›, özgüven zedelenmesi, ö¤renci hakk›nda yanl›ﬂ de¤erlendirmelere götürmesi gibi olumsuzluklar örnek olarak verilebilir. Aç›kgöz’e (2004, 263) göre soru sormak basit bir iﬂ
de¤ildir. Kimi zaman cevap vermekten daha zordur.
Nitelikli sorular›n taﬂ›mas› gereken özellikler aras›nda; aç›kl›k, amaçl›l›k,
faydal›l›k, seviyeye uygunluk, ard›ﬂ›kl›k, düﬂünmeye yönelticilik, etkili kurgulanm›ﬂl›k say›lmaktad›r (Brophy & Good, 1997, 373; Kauchak & Eggen, 1998, 154; Profetto-McGrath vd., 2004, 365; Akbulut, 1999, 18). Baﬂka bir ifade ile ö¤retim sürecinde sorulardan etkin yararlanabilmek, kullan›lan sorular›n bu özellikleri taﬂ›mas› ile
yak›ndan iliﬂkilidir. Kullan›lan sorular›n belirli bir amaca dönük olmas›, ö¤rencileri ad›m ad›m üst düzeyde düﬂünmeye yöneltmesi, ifade biçiminin aç›k, anlaﬂ›l›r ve
etkili olmas›, seviyeye uygun olarak yap›land›r›lmas› gibi durumlar, sorulardan ö¤renme-ö¤retme amaçl› olarak yararlan›labilmesi üzerinde etkilidir (Miller, 2007, 57;
Profetto-McGrath vd., 2004, 370; Drake & Brown, 2003, 22). Bu çerçevede, sosyal bilgiler ö¤retmenleri, ders sürecinde kullanaca¤› sorular› belirlerken nitelikli soru haz›rlama konusunda duyarl› davranmal›d›rlar. Ö¤retmenlerin, kullanacaklar› sorular› derse gelmeden önce haz›rlamalar›n›n önemli kolayl›klar sa¤layaca¤› söylenebilir.
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Ö¤retim sürecinde sorulardan etkin yararlanabilmenin ikinci basama¤›n›, belirlenen sorular›n sorulmas› aﬂamas› oluﬂturmaktad›r. Ö¤retmenlerin haz›rlad›¤› sorular› uygun biçimde sorabilmeleri de, sorulardan etkin yararlanabilmenin gereklerinden biridir. Soru sorma uygulamalar›, s›n›f içerisinde ö¤retmenin soru sorarken ortaya koydu¤u tutum ve davran›ﬂlar›n niteli¤i ile ilgilidir. Ö¤retim sürecinde ö¤retmenlerin belirli ilkeler çerçevesinde hareket etmelerinin, soru sorma uygulamalar›n›n
verimlili¤ini art›rmas› beklenir.
Soru sorma uygulamalar›n›n niteli¤ini art›rmaya dönük olarak e¤itimciler taraf›ndan baﬂl›ca; soru s›kl›¤›, eﬂit da¤›l›m, yöneltme, vurgulama amaçl› tekrar, bekleme zaman›, destekleyici tutum de¤iﬂkenlerine dikkat edilmesi önerilmektedir (Kauchak ve Eggen, 1998, 155; MacKay, 1997, 24; Akbulut, 1999, 28; Sönmez, 2007, 181).
Bunlardan soru s›kl›¤›, ders sürecinde sorulan soru say›s›n›; eﬂit da¤›l›m, her ö¤renciye eﬂit oranlarda soru yöneltmeyi; yöneltme, ö¤rencinin cevab›na karﬂ›l›k verilen tepkinin düﬂünmeye yöneltici olmas›n›; tekrar, sorunun anlaﬂ›lmamas› durumunda farkl› biçimlerde kurgulanarak tekrar edilmesini; bekleme zaman›, ö¤renciye düﬂünmesi
ve ifadelendirmesi için verilen süreyi; destekleyici tutum, ö¤renciyi cesaretlendirici
ve özgüven aﬂ›lay›c› sözleri ifade etmektedir. Buna göre; sosyal bilgiler ö¤retmenlerinin, soru sorma uygulamalar› esnas›nda bu ilkelere uygun davranmas›n›n, sorulardan etkin biçimde yararlanabilmelerini kolaylaﬂt›raca¤› söylenebilir.
Soru sorma uygulamalar›n› izleyen aﬂama, geribildirimlerin verilmesini içermektedir. Ö¤rencilerin davran›ﬂlar› üzerinde etkili olan önemli unsurlardan biri, ö¤retmenin, ö¤renciye yöneltti¤i tepkilerdir (Sönmez, 2007b, 269; Aç›kgöz, 2004, 260;
Gredler, 2001, 96; Hickman, 2006, 1; Akbulut, 1999, 25). Davran›ﬂç› ö¤renme kuram›n›n önemli tezlerinden biri, insanlar›n ö¤renmelerinin, davran›ﬂlar› sonunda karﬂ›laﬂt›klar› durumun memnuniyet vericilik düzeyine ba¤l› oldu¤u tezidir (Senemo¤lu,
1997, 177; Sönmez, 2007b, 265; Gredler, 2001, 96). Buna göre ö¤retmenlerin, ö¤rencilerin verdikleri cevaba göre geliﬂtirdikleri tepkilerin niteli¤inin, ö¤rencilerin ö¤renmeleri üzerinde etkili bir de¤iﬂken oldu¤u söylenebilir.
Literatür incelendi¤inde geribildirimlerin etkili olabilmesi için aç›k ve anlaﬂ›l›rl›k, seviyeye uygunluk, yönelticilik ve yönlendiricilik, güdüleyicilik gibi özellikleri
taﬂ›mas› gerekti¤i belirtilmektedir (Sönmez, 2007b, 269; Harding, 1999, 3; Senemo¤lu,
1997, 395). Tabak & Karakoç’a (2004, 10) göre; sorulara ö¤rencilerinin verdikleri cevaplarla ilgili yanl›ﬂ geribildirimlerde bulunmalar›, ö¤retmenlerin, sorulardan etkin
yararlanma ﬂanslar›n› peﬂinen yitirmelerine neden olmaktad›r. Sosyal bilgiler ö¤retmenlerinin, ö¤rencilerine geribildirim verirken bu ilkelere uygun davranmalar›n›n,
sorulardan etkin yararlanabilmelerine katk› sa¤layaca¤› söylenebilir.
Özetle, ö¤retmenlerin; soru haz›rlama, soru sorma ve geribildirim verme ile ilgili olarak belirli ilkeler çerçevesinde hareket etmeleri, ö¤retimin verimlili¤i üzerinde
etkilidir. Bu durum, sosyal bilgiler ö¤retmenlerinin, ö¤retim sürecinde sorulardan yararlanma yeterliklerine sahip olmalar›n› gerektirmektedir. Bu konuda e¤itimci ve bilim adamlar› aras›nda genel bir düﬂünce birlikteli¤inin bulundu¤u söylenebilir. Hatta baz› e¤itimciler ve bilim adamlar›, sorulardan etkin yararlanabilmeyi, ö¤retim sürecinin verimlili¤i konusunda önemli bir yorday›c› olarak görmektedir (Chowen,
2005, 33; Harding, 1999, 4-5; Senemo¤lu, 1997, 392; Profetto-McGrath vd., 2004, 370).
Ö¤retmenlere bu yeterlikler genel olarak iki yolla kazand›r›labilmektedir.
Bunlardan biri, hizmet öncesi e¤itim sürecinde e¤itim fakültelerinde ö¤retmen aday-
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lar›na verilen e¤itim; ikincisi ise hizmet içi e¤itim kurslar›d›r. Özellikle, hizmet içi e¤itim kurslar›n›n içeri¤inin belirlenmesinde ö¤retmenlerin e¤itim ihtiyaçlar›n›n dikkate al›nmas›, ça¤daﬂ ve bilimsel yaklaﬂ›m›n bir gere¤idir. Bu nedenle, sosyal bilgiler ö¤retmenlerinin ö¤retim sürecinde sorulardan yararlanma yeterliklerinin, bu konudaki
eksik ve yanl›ﬂlar›n›n belirlenmesi önemlidir. Akbulut’a (1999, 87) göre ö¤retmenlerin
sorulardan yararlanma yeterlikleri, hizmet içi e¤itim çal›ﬂmalar›yla geliﬂtirilmelidir.
Yine ona göre ilkö¤retim ve lise ö¤retmenlerinin, soru sorma becerileri üzerine araﬂt›rmalar yap›lmal›d›r. Aç›kgöz (2004, 264) ve Büyükalan Filiz (2002, 89), farkl› araﬂt›rma sonuçlar›ndan yola ç›karak, ö¤retmenlerin sorulardan yararlanma konusunda
hizmet içi e¤itim alarak daha yeterli hale geldiklerinin belirlendi¤ini aktarmaktad›rlar. Bu araﬂt›rman›n temel problemini de, sosyal bilgiler ö¤retmenlerinin s›n›f içi ö¤retimde sorulardan yararlanma yeterliklerinin belirlenmesi oluﬂturmaktad›r.
Araﬂt›rman›n Amac›
Araﬂt›rma ile, ilkö¤retim II. kademede sosyal bilgiler derslerine giren ö¤retmenlerin ö¤retim sürecinde sorulardan etkin yararlanabilmeleri ile ilgili al›nabilecek
önlemlere iliﬂkin önfikir oluﬂturabilecek bulgulara ulaﬂmak amaçlanm›ﬂt›r. Özellikle,
onlara dönük yap›lacak hizmet içi e¤itim çal›ﬂmalar›n›n içeri¤inin belirlenmesinde
önemli ipuçlar› sa¤layaca¤› düﬂünülmektedir. Bu çerçevede araﬂt›rma ile, baﬂl›ca ﬂu
sorulara cevaplar bulunmaya çal›ﬂ›lm›ﬂt›r:
1. Ö¤retmenlerin sorduklar› sorular, hangi özellikleri, ne s›kl›kta taﬂ›maktad›r?
2. Ö¤retmenlerin soru sorma uygulamalar›, hangi özellikleri ne s›kl›kta taﬂ›maktad›r?
3. Ö¤retmenlerin geribildirim verme davran›ﬂlar›, hangi özellikleri ne s›kl›kta taﬂ›maktad›r?
4. Ö¤retmenler, sorulardan yararlanma alt aﬂamalar›ndan hangisinde daha
yeterli ya da yetersiz durumdad›r?
5. Ö¤retmenlerin ö¤retim sürecinde sorulardan yararlanma alt boyutlar› aras›nda bir iliﬂki var m›d›r?
6. Ö¤retmenlerin alt boyutlara göre s›n›f içi ö¤retimde sorulardan yararlanma uygulamalar› üzerinde;
6.1. Ö¤rencilerin s›n›f düzeyi etkili midir?
6.2. ‹ﬂleniﬂi yap›lan ünitenin baﬂ›nda, ortas›nda ya da sonlar›nda bulunulma durumu etkili midir?
6.3. Ö¤retmenlerin hizmet y›l› süreleri etkili midir?
Yöntem
Araﬂt›rma modeli
Araﬂt›rma, tarama modelinde yürütülen betimsel bir çal›ﬂmad›r. ‹lkö¤retim II.
kademe sosyal bilgiler ö¤retmenlerinin, s›n›f içi ö¤retim sürecinde sorulardan yararlanma uygulamalar› betimlenmeye çal›ﬂ›lm›ﬂt›r.
Çal›ﬂma evreni ve örneklem
Araﬂt›rman›n çal›ﬂma evrenini, K›rﬂehir ili merkez ilçesinde Milli E¤itim Bakanl›¤›na ba¤l› bulunan ilkö¤retim okullar› II. kademelerinde (6-8. s›n›flar) Sosyal Bilgiler dersine giren 57 ö¤retmen oluﬂturmaktad›r.
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Araﬂt›rman›n örneklemini ise, K›rﬂehir E¤itim Fakültesi Dekanl›¤›’nca uygulama okulu olarak belirlenmiﬂ ve K›rﬂehir il merkezinde bulunan 24 ilkö¤retim okulu
II. kademesinde (6-8. s›n›f) Sosyal Bilgiler derslerine giren 38 ö¤retmen oluﬂturmaktad›r. Bu ö¤retmenlerin 1’i E¤itim Yüksekokulu, 19’u E¤itim Fakültesi, 13’ü ise FenEdebiyat Fakültesi mezunudur. Ö¤retmenlerin 5’inin ise mezun oldu¤u kurum belirlenememiﬂtir. Yine bu ö¤retmenlerin 3’ü 1-3 y›l, 21’i 4-10 y›l, 6’s› 11-18 y›l, 2’si 19-25
y›l ve 1’i de 25 y›l›n üzerinde görev yapm›ﬂt›r. Ö¤retmenlerin 5’inin ise hizmet y›l› belirlenememiﬂtir. Ayr›ca; gözlemlerin 7’si iﬂleniﬂi yap›lan ünitenin henüz baﬂlar›nda
iken, 88’i ortalar›nda iken, 17’si ise ünitenin sonlar›nda iken yap›lm›ﬂt›r. Üç gözlemci
ise bu konudaki bilgiyi, veri toplama arac›na iﬂaretlememiﬂtir.
Verilerin toplanmas›
Veriler, “Okul Deneyimi II” dersi çerçevesinde ilkö¤retim okullar›nda gözlem
yapan, Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilgiler Ö¤retmenli¤i Program› son s›n›f ö¤rencilerine uygulanan “gözlem ve de¤erlendirme formu”yla elde edilmiﬂtir. Gözlemci
ö¤rencilere öncelikle araﬂt›rman›n amac› ve kapsam› ile veri toplama arac›n›n özelliklerine iliﬂkin bir tak›m bilgiler verilmiﬂtir. Gözlem yapan toplam ö¤renci say›s›
115’dir. Her bir ö¤retmenin, üç farkl› gözlemci ö¤renci taraf›ndan ve üç farkl› derste
gözlemeleri sa¤lanm›ﬂt›r. Böylelikle elde edilen verilerin daha güvenilir olaca¤› düﬂünülmüﬂtür (Tekin, 1994, 57; Karasar, 1999, 149).
Veri toplama arac›; “sorular›n niteli¤i”, “soru sorma” ve “geribildirim verme”
olmak üzere üç alt boyuttan ve üçü de¤iﬂken sorusu olmak üzere toplam 37 sorudan
oluﬂmaktad›r. Ö¤retmenlerin sorulardan yararlanma davran›ﬂlar›n›n niteli¤ini belirlemek üzere beﬂli bir dereceleme ölçe¤i oluﬂturulmuﬂtur. Madde köklerinin ifadesine
ba¤l› olarak ölçe¤in dereceleri; soru haz›rlama alt boyutu için “hiçbiri”, “bir k›sm›”,
“yar›s›”, “ço¤u” ve “hepsi” ﬂeklinde; soru sorma ve geribildirim verme alt boyutlar› için
ise, “hiçbir zaman”, “nadiren”, “bazen”, “ço¤u zaman” ve “her zaman” ﬂeklinde belirlenmiﬂtir. Veri toplama arac›, literatür taramas› ile elde edilen bilgiler çerçevesinde
araﬂt›rmac› taraf›ndan haz›rlanm›ﬂt›r. Haz›rlanan taslak de¤erlendirme formu, e¤itimbilim ve dilbilim uzmanlar› ile gözlem yapacak ö¤rencilere inceletilmiﬂ; önerileri
do¤rultusunda araca son hali verilmiﬂtir. Veri toplama arac›n›n güvenirli¤i için, Cronbach alpha katsay›s› 0,8974 olarak belirlenmiﬂtir. Alt boyutlara göre Cronbach alpha
güvenirlik katsay›lar›; sorular›n niteli¤i alt boyutu için 0,6740; soru sorma alt boyutu
için 0,7446; geribildirim verme alt boyutu için ise 0,8579’dur.
Verilerin çözümü ve yorumlanmas›
Veriler üzerinde, araﬂt›rman›n amaçlar› çerçevesinde; sosyal bilgiler ö¤retmenlerinin soru haz›rlama, soru sorma ve geri bildirim verme uygulamalar›n›n özellikleri için aritmetik ortalama, standart sapma de¤erleri; alt boyutlar aras›ndaki iliﬂkiyi belirlemek üzere Pearson momentler çarp›m› korelasyon testi; alt problemlerde belirtilen de¤iﬂkenlerin etkisini belirlemek üzere tek yönlü varyans analizi (ANOVA),
etki kayna¤›n› belirlemek için ise Scheffe testi uygulanm›ﬂt›r.
Aritmetik ortalamalara iliﬂkin; 1,00 – 1,80 aras›na “hiçbiri/hiçbir zaman”; 1,81
– 2,60 aras›na “bir k›sm›/nadiren”; 2,61 – 3,40 aras›na “yar›s›/bazen”; 3,41 – 4,20 aras›na “ço¤u/ço¤u zaman”; 4,21 – 5,00 aras›na ise “hepsi/her zaman” anlamlar› verilmiﬂtir. Korelasyon testi, varyans analizi ve Scheffe testi analizi için p<,05 düzeyi, manidarl›k için yeterli görülmüﬂtür.

Millî E¤itim u Say› 180 u Güz/2008

u
109

Sosyal Bilgiler Ö¤retmenlerinin S›n›f ‹çi Ö¤retimde Sorulardan Yararlanma Yeterlikleri ... u

Bulgular
Araﬂt›rma ile elde edilen bulgular ve aç›klamas›, aﬂa¤›da sunulmuﬂtur.
1. Ö¤retmenlerin s›n›f içi ö¤retim sürecinde kulland›klar› sorular›n nitelik leri
Sosyal bilgiler ö¤retmenlerinin s›n›f içi ö¤retim sürecinde kulland›klar› sorular›n niteliklerine iliﬂkin bulgular Tablo 1’de sunulmuﬂtur.

Tablo 1. S›n›f içi ö¤retim sürecinde ö¤retmenlerin sorduklar› sorular›n niteli¤ine iliﬂkin bulgular
Ö¤retmenlerin Haz›rlad›klar› Sorular›n Niteli¤i

N

X

Anlam›

Ss

1. Cevab› ezber d›ﬂ›nda bilgi gerektirme durumu

115

2,91

Yar›s›

1,081

2. Cevaplar› üst düzey düﬂünmeyi gerektirme durumu

115

2,93

Yar›s›

,971

3. Sorular›n dikkat çekicili¤i

115

3,17

Yar›s›

1,008

4. Sorular›n merak ve ilgi uyand›r›c›l›¤›

115

3,16

Yar›s›

1,014

5. Sorular›n hedef ve konuyla iliﬂkilili¤i

115

4,22

Hepsi

,758

6. Sorular›n ders kitab› d›ﬂ›ndan seçilme durumu

115

2,90

Yar›s›

1,209

7. Sorular›n anlaﬂ›lacak uzunlukta olma durumu

114

3,80

Ço¤u

,952

8. Soru cümlelerindeki kelimelerin anlaﬂ›l›rl›k durumu

115

4,23

Hepsi

,717

9. Sorular›n evet ya da hay›r d›ﬂ›nda cevap gerektirme durumu

115

4,21

Hepsi

,853

Tablo 1’de s›n›f içi ö¤retimde kullan›lmak üzere haz›rlanan sorular›n taﬂ›mas›
gereken özelliklere iliﬂkin de¤erlendirmelerin, X=2,90 ile 4,23 aras›nda de¤erler ald›¤› görülmektedir. Ö¤retmen sorular›n›n yar›s›, 1-4. ve 6 özellikleri taﬂ›maktad›r. Buna
karﬂ›l›k 7. özelli¤i ö¤retmen sorular›n›n ço¤u; 5, 8 ve 9. özellikleri ise tamam› taﬂ›maktad›r. Buna göre, ö¤retmen sorular›n›n, nitelikli sorularda bulunmas› gereken bir tak›m özellikleri yeterince taﬂ›mad›¤› söylenebilir. Özellikle, üst düzey düﬂünmeyi gerektirmeyip ezber bilgilerle cevaplanabilme ve ders kitaplar›ndaki kal›p sorulardan
seçilmiﬂ olma olumsuz özelliklerine daha s›k rastlan›ld›¤› söylenebilir.
2. Ö¤retmenlerin ders sürecindeki soru sorma uygulamalar›n›n nitelikleri
Sosyal bilgiler ö¤retmenlerinin ders sürecindeki soru sorma uygulamalar›n›n
niteliklerine iliﬂkin bulgular, Tablo 2’de sunulmuﬂtur.

Tablo 2. S›n›f içi ö¤retim sürecinde ö¤retmenlerin soru sorma davran›ﬂlar›na iliﬂkin
bulgular
Ö¤retmenlerin Soru Sorma Davran›ﬂlar›n›n Niteli¤i

N

X

Anlam›

Ss
,945

1. Sorular› önce ö¤rencilerin geneline yöneltme

115

4,19

Ço¤u zaman

2. Cevap için ö¤rencilere düﬂünme f›rsat› verme

115

3,70

Ço¤u zaman 1,125

3. Sorular› farkl› ö¤rencilere yöneltme

114

4,00

Ço¤u zaman

,872

4. Cevap verecek ö¤rencilerin isimlerini söyleme

115

3,90

Ço¤u zaman 1,162

5. Cevap veremeyen ö¤rencilere zorlamama

115

3,86

Ço¤u zaman 1,016

6. Cevap vermede zorlanan ö¤rencileri cesaretlendirme

115

2,96
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7. Cevap vermede zorlananlara gerekli ipuçlar›n› verme

114

3,25

Bazen

1,035

8. Gereksiz sorularla ö¤retimi s›k›c› hale getirmekten
kaç›nma

114

4,45

Her zaman

,873

9. Ses tonu ve beden dilini etkili kullanma

115

3,43

10. Ö¤rencilerdeki demokratik olmayan davran›ﬂlar›
engelleme

113

3,25

Ço¤u zaman 1,117

11. Farkl› ifadelerle soru sorarak anlaﬂ›l›r k›lmaya
çal›ﬂma

115

3,57

Ço¤u zaman 1,009

12. Cevap netleﬂmeden baﬂka soruya geçmeme

115

4,03

Ço¤u zaman 1,151

13. Ö¤renci aç›klamalar›n› bitirmesini bekleme

115

4,19

Ço¤u zaman

,878

14. Al›nan cevaplar›n toparlayarak özetleme

115

4,03

Ço¤u zaman

,903

Bazen

1,424

Tablo 2’de, sosyal bilgiler ö¤retmenlerinin soru sorma uygulamalar›na iliﬂkin
de¤erlendirmelerin X= 2,96 ile 4,45 aras›nda de¤erler ald›¤› görülmektedir. Ö¤retmenlerin soru sorma uygulamalar›; 6,7 ve 10 özellikleri bazen, 1-5, 9 ve 11-14. özellikleri ço¤u zaman, 8. özelli¤i ise her zaman taﬂ›maktad›r. Buna göre ö¤retmenlerin soru sorma uygulamalar›nda, özellikle ö¤rencileri sorulara cevap vermeye teﬂvik etme,
onlara yard›mc› olarak destekleyici tutum içerisinde bulunma ve demokratik olmayan davran›ﬂlar› engelleme konusunda daha sorunlu davrand›klar› söylenebilir.
3. Ö¤retmenlerin ders sürecinde sorulardan yararlan›rken ö¤rencilere yap t›klar› geribildirim uygulamalar›n›n nitelikleri
Sosyal bilgiler ö¤retmenlerinin ders sürecindeki soru sorma uygulamalar› sonras›ndaki geribildirim uygulamalar›n›n niteliklerine iliﬂkin bulgular, Tablo 3’de sunulmuﬂtur.

Tablo 3. S›n›f içi ö¤retim sürecinde ö¤retmenlerin sorulardan yararlan›rken ö¤rencilere yapt›klar› geribildirim uygulamalar›n›n niteliklerine iliﬂkin bulgular
N

X

Anlam›

Ss

1. Ö¤rencileri pekiﬂtreçlerle soru sormaya teﬂvik etme

115

2,77

Bazen

1,095

2. Ö¤rencileri pekiﬂtireçlerle cevap vermeye teﬂvik etme

115

2,82

Bazen

1,097

Ö¤retmenlerin Geribildirim Verme Davran›ﬂlar›n›n Niteli¤i

3. Ö¤renciye güvenildi¤ini hissettirme

115

3,07

Bazen

1,130

4. Ö¤rencilerin cevaplar›na iliﬂkin olumsuz tepkiler
vermekten sak›nma

115

4,16

Ço¤u zaman

,996

5. Anlaﬂ›l›r dönüt, düzeltme ve pekiﬂtireçler verme

114

3,32

Bazen

1,083

6. Ö¤rencilerin sorular›n› ve cevaplar›n› dikkatle dinleme 114

3,90

Ço¤u zaman

,902

7. Ö¤rencilerin sorular›na anlaﬂ›l›r ve ikna edici
cevaplar verme

115

4,02

Ço¤u zaman

,848

8. Üst düzey soru soranlara özel pekiﬂtireçler verme

115

2,87

Bazen

1,120

9. Ö¤rencilerin yanl›ﬂ cevaplar›n› tamamen reddetmeme

115

3,53

Ço¤u zaman 1,165

10. Dönüt ve pekiﬂtireçlerde ses tonu ve beden dilinden
yararlanma

115

3,50

Ço¤u zaman 1,103

11. Ö¤rencilerin kiﬂili¤ini hedef alan eleﬂtiriler
yapmaktan sak›nma

115

4,46

Her zaman

Millî E¤itim u Say› 180 u Güz/2008

1,028

u
111

Sosyal Bilgiler Ö¤retmenlerinin S›n›f ‹çi Ö¤retimde Sorulardan Yararlanma Yeterlikleri ... u

Tablo 3’de, ö¤retmenlerin soru sorma uygulamalar›n›n ard›ndan yapt›¤› geribildirim verme çal›ﬂmalar›n›n niteliklerine iliﬂkin de¤erlendirmelerin X= 2,77 ile 4,46
aras›nda de¤erler ald›¤› görülmektedir. Ö¤retmenlerin geribildirim uygulamalar›; 13, 5 ve 8. özellikleri bazen, 4, 6,7,9 ve 10. özellikleri ço¤u zaman, 11. özelli¤i ise her zaman taﬂ›maktad›r. Buna göre ö¤retmenlerin geribildirim uygulamalar›nda özellikle;
ö¤rencilerin soru sormas›na ve cevap vermesine karﬂ› destekleyici tutum içerisinde
olma, aç›k ve anlaﬂ›l›r geribildirimlerde bulunma ve üst düzey soru soranlara özel
teﬂviklerde bulunma davran›ﬂlar›nda daha sorunlu davrand›klar› söylenebilir.
4. Ö¤retmenlerin s›n›f içi ö¤retimde sorulardan yararlanma alt boyutlar›na
iliﬂkin uygulamalar›n›n genel nitelikleri yönüyle karﬂ›laﬂt›r›lmas›
Sorulardan yararlanma alt boyutlar›na iliﬂkin sosyal bilgiler ö¤retmenlerinin
uygulamalar›n›n genel olarak karﬂ›laﬂt›r›lmas› konusunda elde edilen bulgular Tablo
4’de özetlenmiﬂtir.

Tablo 4. S›n›f içi ö¤retim sürecinde ö¤retmenlerin sorduklar› sorular›n niteli¤i, soru sorma ve geribildirim verme uygulamalar›n›n niteli¤ine iliﬂkin bulgular›n genel karﬂ›laﬂt›r›lmas›
N

X

Anlam›

Ss

Ö¤retmenlerin Haz›rlad›klar› Sorular›n Niteli¤i

Alt Boyutlar

114

3,50

Ço¤u

,508

Ö¤retmenlerin Soru Sorma Davran›ﬂlar›n›n Niteli¤i

110

3,79

Ço¤u zaman

,506

Ö¤retmenlerin Geribildirim Verme Davran›ﬂlar›n›n
Niteli¤i

113

3,49

Ço¤u zaman

,680

Genel Ortalama

108

3,60

Ço¤u zaman

,493

Tablo 4’de, ö¤retmenlerin s›n›f içi ö¤retim sürecinde sorulardan yararlanma alt
boyutlar› ile ilgili olarak sorular›n niteli¤i, soru sorma uygulamalar› ve geribildirim
verme uygulamalar›n›n ço¤u zaman yeterli olarak de¤erlendirildi¤i görülmektedir.
Bununla birlikte bu üç alt boyuttan, ö¤retmenlerin, özellikle geribildirim verme uyX=3,49) ve sorduklar› sorular›n nitelikleri (X
X=3,50) ile ilgili daha bügulamalar›nda (X
yük sorunlar›n›n bulundu¤u söylenebilir.
5. S›n›f içi ö¤retim sürecinde sorulardan yararlanma alt boyutlar› aras›nda ki iliﬂki
Sosyal bilgiler ö¤retmenlerinin, alt boyutlara göre sorulardan yararlanma uygulamalar› aras›ndaki iliﬂkilerle ilgili bulgular, Tablo 5’de özetlenmiﬂtir.

Tablo 5. Ö¤retimde sorulardan yararlanma alt boyutlar› aras›ndaki iliﬂki
Alt Boyutlar

Sorular›n Niteli¤i

Soru Sorma

Geribildirim Verme

Soru
Haz›rlama

Soru
Sorma

Geribildirim
Verme

r

—-

,514***

,551***

N

114

109

112

r

—-

,786***

N

110

109

r

—-

N

113

*** p<,001

u
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Tablo 5’de, s›n›f içi ö¤retim sürecinde sorulardan yararlanma alt boyutlar› tamam›n›n birbiri ile anlaml› ve pozitif bir iliﬂki içerisinde oldu¤u görülmektedir
(p<,001). Buna göre, sorulardan yararlanma alt boyutlar›n›n birbirinden ba¤›ms›z düﬂünülemeyece¤i, herhangi birinde ortaya ç›kacak iyileﬂme ya da kötüleﬂmelerin di¤er
alt boyutlar› da ayn› yönde etkileyece¤i söylenebilir.
6.1. S›n›f düzeyinin, ö¤retmenlerin sorulardan yararlanmalar› üzerine etki si
Ö¤retim yap›lan s›n›f düzeyinin, ö¤retmenlerin, alt boyutlara göre sorulardan
yararlanma uygulamalar› üzerindeki etkisine iliﬂkin bulgular, Tablo 6.1.’de özetlenmiﬂtir.

Tablo 6.1. S›n›f Düzeyinin S›n›f ‹çi Ö¤retimde Sorulardan Yararlanma Alt Boyutlar›
Üzerindeki Etkisi
Kareler
Toplam›
Gruplar aras›
Sorular›n Niteli¤i

Soru Sorma

Geribildirim Verme

,087

Sd

Kareler
ortalamas›

F

p

2

,044

,167

,846

,261

,582

,561

,068

,934

Grup içi

28,678

110

Toplam

28,765

112

Gruplar aras›

,301

2

,151
,259

Grup içi

27,443

106

Toplam

27,745

108

Gruplar aras›

,065

2

,032

Grup içi

51,663

109

,474

Toplam

51,728

111

Tablo 6.1.’de, sosyal bilgiler ö¤retmenlerinin ö¤retim sürecinde sorulardan yararlanma uygulamalar› üzerinde, ders yap›lan s›n›f düzeyinin, üç alt boyut üzerinde
de etkili olmad›¤› görülmektedir (p>,05). Buna göre s›n›f düzeyinin, ö¤retmenlerin
soru haz›rlama, soru sorma ve geribildirim verme uygulamalar› ile ilgili davran›ﬂlar›n› etkilemedi¤i söylenebilir. Bir baﬂka ifade ile ö¤retmenlerin; ö¤rencilerin zihinsel
geliﬂmiﬂlik durumlar›n› ve bilgi birikimlerini dikkate almaks›z›n sorulardan yararland›klar› söylenebilir.
6.2. ‹ﬂlenen ünitede bulunulan aﬂaman›n, ö¤retmenlerin sorulardan yarar lanmalar› üzerine etkisi
‹ﬂleniﬂi yap›lan ünitede bulunulan aﬂaman›n (baﬂlar›, ortalar›, sonlar›), ö¤retmenlerin, alt boyutlara göre sorulardan yararlanma uygulamalar› üzerindeki etkisine
iliﬂkin bulgular, Tablo 6.2.’de özetlenmiﬂtir.
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Tablo 6.2. ‹ﬂleniﬂi Yap›lan Ünitede Bulunulan Aﬂaman›n S›n›f ‹çi Ö¤retimde Sorulardan Yararlanma Alt Boyutlar› Üzerindeki Etkisi
Kareler
Toplam›

Sorular›n Niteli¤i

Soru Sorma

Geribildirim Verme

Sd

Kareler
ortalamas›

F

p

,529

,591

,035

,965

,694

,502

Gruplar aras›

,274

2

,137

Grup içi

27,964

108

,259

Toplam

28,238

110

Gruplar aras›

,018

2

,009

Grup içi

26,642

104

,256

Toplam

26,660

106

Gruplar aras›

,649

2

,324

Grup içi

49,988

107

,467

Toplam

50,637

109

Tablo 6.2.’de, sosyal bilgiler ö¤retmenlerinin sorulardan yararlanma uygulamalar› üzerinde, iﬂleniﬂi yap›lan ünitenin baﬂ, orta ya da sonlar›nda bulunulma durumunun, üç alt aﬂama üzerinde de etkili olmad›¤› görülmektedir (p>,05). Buna göre,
ünitenin hangi aﬂamas›nda olundu¤unun, ö¤retmenlerin soru haz›rlama, soru sorma
ve geribildirim verme uygulamalar›n› farkl›laﬂt›rmad›¤› söylenebilir. Bir baﬂka ifade
ile, ö¤retmenlerin, ö¤rencilerin ünite içeri¤i ile ilgili bilgi düzeylerinden etkilenmeksizin soru haz›rlay›p sorduklar› ve geribildirimlerde bulunduklar› söylenebilir.
6.3. Ö¤retmenlerin hizmet y›l› sürelerinin, sorulardan yararlanmalar›na et kisi
Sosyal bilgiler ö¤retmenlerinin hizmet y›l›n›n (deneyim süresi), alt boyutlara
göre sorulardan yararlanma uygulamalar› üzerindeki etkisine iliﬂkin bulgular, Tablo
6.3.’de özetlenmiﬂtir.

Tablo 6.3. Ö¤retmenlerin Hizmet Y›l›n›n S›n›f ‹çi Ö¤retimde Sorulardan Yararlanma
Alt Boyutlar› Üzerindeki Etkisi
Kareler
Toplam›

Sorular›n Niteli¤i

Soru Sorma

Geribildirim Verme

u
114

Sd

Kareler
ortalamas›

F

p

1,852

,125

5,159

,001

2,337

,061

Gruplar aras›

1,697

4

,424

Grup içi

21,757

95

,229

Toplam

23,454

99

Gruplar aras›

4,173

4

1,043

Grup içi

18,401

91

,202

Toplam

22,574

95

Gruplar aras›

4,316

4

1,079

Grup içi

43,406

94

,462

Toplam

47,722

98
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Tablo 6.3.’de, sosyal bilgiler ö¤retmenlerinin s›n›f içi ö¤retim sürecinde sorulardan yararlanma uygulamalar› üzerinde, hizmet y›l› sürelerinin, üç alt boyuttan
yaln›zca soru sorma uygulamalar› (F(4-91)=5,159; p<,01) üzerinde etkili oldu¤u; kullan›lan sorular›n niteli¤i ve geribildirim verme uygulamalar› üzerinde etkili olmad›¤› (p>,05) görülmektedir. Buna göre, ö¤retmenlerin, hizmet y›l› sürelerine göre kullan›lan sorular›n niteli¤i ve geribildirim verme davran›ﬂlar› farkl›laﬂmazken, soru sorma uygulamalar›n› biçimlendirirken farkl› davran›ﬂlar sergiledikleri söylenebilir.
Ortaya ç›kan varyans›n kayna¤›n› belirlemek üzere bu alt boyutla ilgili veriler
üzerinde Scheffe testi uygulanm›ﬂ ve bulgular Tablo 6.4’de sunulmuﬂtur.

Tablo 6.4. Hizmet Y›l›n›n, Ö¤retmenlerin Soru Sorma Davran›ﬂlar›ndaki Farkl›laﬂmay› Ortaya Ç›karan Nedenin Belirlenmesine Dönük Scheffe Testi Analizi Sonuçlar›
Varyans
Kayna¤›
(1)

Soru Sorma

X

1-3

3,89

(2)

4-10

3,68

(3)

11-18

3,97

(4)

19-25

4,51

(5)

25+

4,07

Toplam

G

p

5,159

p<,01
2-4

3,80

Tablo 6.4.’de, sosyal bilgiler ö¤retmenlerinin hizmet y›l› sürelerine göre soru
sorma uygulamalar›nda gözlenen farkl›l›¤›n, hizmet y›l› 4-10 y›l olanlarla 19-25 y›l
olanlar aras›ndaki farkl› uygulamalardan kaynakland›¤› görülmektedir. Hizmet y›l›
19-25 y›l olan sosyal bilgiler ö¤retmenleri, 4-10 y›l olanlara göre anlaml› farkla soru
sorma davran›ﬂlar›nda daha e¤itsel davrand›klar› söylenebilir. Bu durum, deneyimle
birlikte soru sorma uygulamas›n›n niteli¤inin daha da iyileﬂti¤i ﬂeklinde yorumlanabilir. 1-3 hizmet y›l›na sahip olan ö¤retmenlerin (x=3,89), 4-10 y›l hizmet süresine sahip olan ö¤retmenlere (x=3,68) göre daha iyi durumda olmalar› ise, ilk görev y›llar›n›
yaﬂayan ö¤retmenlerdeki bilgi tazeli¤i ile aç›klanabilir.
Sonuçlar ve Tart›ﬂma
Araﬂt›rma sonunda ulaﬂ›lan sonuçlar ﬂu ﬂekilde özetlenebilir:
1. Sosyal bilgiler ö¤retmenlerinin, sorduklar› sorular›n “ço¤u”, nitelikli bir soruda bulunmas› gereken özellikleri taﬂ›maktad›r. Bununla birlikte, sorduklar› sorular›n yar›s› üst düzey düﬂünmeyi gerektirmeyip ezber bilgilerle cevaplanabilen ve ders
kitaplar›nda yer alan sorulard›r. E¤itimciler, sorular›n, ö¤rencilerin üst düzeyde düﬂünebilmeleri için önemli bir araç oldu¤unu; bu nedenle üst düzey düﬂünme sorular›ndan yararlan›lmas› gerekti¤ini s›kl›kla dile getirmektedirler (Chowen, 2005, 15;
Miller, 2007, 59; Yeﬂil, 2007, 224; Büyükalan Filiz, 2002, 7; Akbulut, 1999, 35; Morgan
ve Saxton, 1994, 3; Aç›kgöz, 2004, 249). Korkmaz’a (2006, 1636) göre, ö¤retimde nitelikli sorulardan yararlan›ld›¤›nda, ö¤renciler hem düﬂünmeyi ve sorgulamay› ö¤renmekte, hem de anlaml› ö¤renmeler gerçekleﬂtirmektedirler. Bunun için de özellikle,
ezber bilgi gerektiren kal›plaﬂm›ﬂ sorulardan olabildi¤ince uzak durulmaya çal›ﬂ›lma-
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s›n› önermektedirler (Chowen, 2005, 40; Miller, 2007, 59; Sundberg, 2006, 64; Drake &
Brown, 2003, 22; Akbulut, 1999, 24). Özellikle ders kitaplar›nda yer alan sorular›n kullan›lmas›n›n, ö¤rencileri haz›rc›l›¤a ve ezbercili¤e yöneltti¤i; üzerinde düﬂünmeksizin ders kitaplar›ndan haz›r cevaplar› almaya ve ezberlemeye sevk etti¤i belirtilmektedir (Miller, 2007, 59).
Sorular ve nitelikleri hakk›nda geniﬂ bilgi ve do¤ru bir yaklaﬂ›ma sahip olan
ö¤retmenlerin, sorulardan yararlanma konusunda önemli avantajlar sa¤layaca¤› vurgulanmaktad›r (Profetto-McGrath, 2004, 364). Bu durum, sosyal bilgiler ö¤retmenlerinin, ö¤retim sürecinde sorulardan daha etkin yararlan›labilecek sorular haz›rlama
yönüyle baz› yetersizliklerinin bulundu¤unu göstermektedir. Bu sonuç, Akbulut’un
(1999, 84), sosyal bilgiler ö¤retmenlerinin farkl› seviyede sorular sorduklar›n› belirledi¤i çal›ﬂmas›n›n sonucu ile çeliﬂmekle birlikte, yine onun aktard›¤› farkl› araﬂt›rma
sonuçlar› ile paralellik göstermektedir (Akbulut, 1999, 28; Chowen, 2005, 15). Yine Büyükalan Filiz (2002, 15), Morgan & Saxton (19994, 42), Hickman (2006, 2)’›n çal›ﬂmalar› sonunda ulaﬂt›klar› sonuçlar da, bu çal›ﬂman›n sonuçlar›n› desteklemektedir. Yap›lan bu araﬂt›rmalarda sorular›n ö¤retim sürecinde ö¤retmen taraf›ndan çok s›k kullan›ld›¤›; ancak, kullan›lan sorular›n alt düzeyde düﬂünmeye yöneltici, ifadelendirme
yönüyle sorunlar›n›n bulundu¤u belirlenmiﬂtir. Buna göre, sosyal bilgiler ö¤retmenlerinin, nitelikli soru haz›rlama yeterlikleri konusunda e¤itim ihtiyac› içerisinde olduklar› söylenebilir.
2. Sosyal bilgiler ö¤retmenlerinin soru sorma uygulamalar›, “ço¤u zaman”
e¤itsel özellikleri taﬂ›maktad›r. Bununla birlikte, özellikle, ö¤rencileri sorulara cevap
verme konusunda cesaretlendirme, onlara ipuçlar›yla yard›mc› olarak cevap vermeye teﬂvik etme ve demokratik olmayan davran›ﬂlar› engelleme konusunda sosyal bilgiler ö¤retmenleri bazen yanl›ﬂ uygulamalarda bulunmaktad›rlar. Benzer sonuçlar,
Akbulut (1999, 85) taraf›ndan da ortaya konulmuﬂtur. Ö¤rencilerin sorulara cevap
verme giriﬂiminde bulunmalar›, bu konuda cesaretli olmalar› ve kendilerini güven
içerisinde hissetmeleri, sorulardan etkin yararlanabilmek için önemlidir (Yeﬂil, 2007,
227; Chowen, 2005, 37; Segall, 1999’dan aktaran, Miller, 2007, 57). Ö¤retmenler, ö¤rencilerini soru sormaya ya da cevap vermeye teﬂvik ederken öncelikle, uygun bir psikososyal bir ortam oluﬂturmal›d›rlar (Harding, 1999, 2). Hickman’a (2006, 1) göre ö¤renciler soru sormak ya da cevap vermek için düﬂünmeye baﬂlad›klar›nda, s›n›flar›n›n
güvenli bir ortam oldu¤unu hissetme ihtiyac›ndad›rlar. Hurd’a (1994) göre ise etkili
soru sorma uygulamas›; ö¤renciye düﬂünme f›rsat›n›n verildi¤i, onda baﬂar›l› olma
hissini uyand›ran, cevaplar› ile ilgili olarak uygun geribildirimler ald›¤› uygulamalard›r (Akt. Akbulut, 1999, 34).
Bu çerçevede ö¤retmenlerin; ö¤renciler sorulara cevap verirken onlara yard›mc› olmalar›n›n, cesaret aﬂ›lamalar›n›n, düﬂünmeleri için zaman vermelerinin, cevaplar›na karﬂ› olumsuz tepkiler vermekten kaç›nmalar›n›n gerekti¤i söylenebilir
(Martin, 2005, 16; Kauchak & Eggen, 1998, 155; Sönmez, 2007, 181). Bu durum, sosyal
bilgiler ö¤retmenlerinin, ö¤retim sürecinde sorulardan etkin yararlan›labilmek için
soru sorma uygulamalar› yönüyle baz› yetersizliklerinin bulundu¤unu göstermektedir. Bir baﬂka ifade ile sosyal bilgiler ö¤retmenleri, soru sorma uygulamalar› ile ilgili
ilkeler konusunda e¤itilmeye muhtaçt›rlar.
3. Sosyal bilgiler ö¤retmenleri, sorulardan yararlan›rken yapt›klar› geribildirim uygulamalar›nda, ço¤u zaman e¤itsel davranmaktad›rlar. Bununla birlikte, özel-

u
116

Millî E¤itim u Say› 180 u Güz/2008

u Rüﬂtü Yeﬂil

likle ö¤rencilerin soru sormas›na ve cevap vermesine karﬂ› destekleyici tutum içerisinde olma, aç›k ve anlaﬂ›l›r geribildirimlerde bulunma ve üst düzey soru soranlara
özel teﬂvikler vermede bazen sorunlu davranmaktad›rlar. Tabak & Karakoç (2004, 10),
ö¤retmenlerin ço¤unun geribildirimlerden etkin yararlanamad›¤›n› belirtmektedirler.
Benzer sorunlar›, Akbulut da (1999, 85) dile getirmektedir. Ö¤rencilerin davran›ﬂlar›n›n yönünü ve niteli¤ini belirlerken ö¤retmenlerinden ald›klar› geribildirimler önemlidir (Yeﬂil, 2007, 116; Senemo¤lu, 1997, 395; Harding, 1999, 3; Gredler, 2001, 90). Martin (2005, 24), s›n›f içi ö¤retim sürecinde ö¤retmenlerin geribildirimler yoluyla yöneltme ve yönlendirme davran›ﬂlar›n›n, ö¤rencilerin ö¤renme davran›ﬂlar›n› biçimlendirmede önemli bir etken oldu¤unu belirtmektedir. Ö¤retmenlerin, ö¤rencilerin soru
sorma ve cevap verme davran›ﬂlar› sonras›nda verdikleri geribildirimin yönü ve gücü, ö¤rencilerin sorulara ve cevaplara iliﬂkin tutum ve davran›ﬂlar›n› etkiler. Buna göre, sosyal bilgiler ö¤retmenlerinin geribildirim uygulamalar›nda sergiledi¤i bu yanl›ﬂ
tutum ve davran›ﬂlar›n, sorulardan ö¤retim sürecinde etkin yararlanma önünde engel oluﬂturaca¤› söylenebilir. Profetto-McGrath ve di¤erleri’ne (2004, 364) göre, özellikle ö¤rencilerin soru sormaya teﬂvik edilmeleri, buna uygun yönlendirici geribildirimler almalar› gerekmektedir.
4. Sorulardan yararlanma alt boyutlar› ile ilgili olarak ö¤retmenlerin sorduklar› sorular›n, soru sorma ve geribildirim verme uygulamalar›n›n niteli¤i, “ço¤u zaman” e¤itsel gerekliliklere uygundur. Bununla birlikte ö¤retmenler, geribildirim verme
ve sorduklar› sorular›n nitelikleri alt boyutlar›nda daha yetersiz durumdad›rlar. Buna
göre, sosyal bilgiler ö¤retmenlerinin öncelikle bu iki basamakla ilgili olarak e¤itim ihtiyac› içerisinde olduklar› söylenebilir.
5. S›n›f içi ö¤retim sürecinde, sorulardan yararlanma alt boyutlar› aras›nda anlaml› ve pozitif bir iliﬂki vard›r. Alt basamaklar aras›ndaki bu iliﬂki, ö¤retmenlerin, sorular›n ö¤retim sürecindeki önemine inanma düzeyi ve bu basamaklar›n, birbirinin
devam› olmas› ile aç›klanabilir (Martin, 2005, 8; Chowen, 2005, 15; Miller, 2007, 59;
Harding, 1999, 9; Ragland, 2007, 221-222). Sorular›n önemli oldu¤una inanan ö¤retmenlerin; bu inançlar›n›n bir gere¤i olarak derse gelmeden önce nitelikli soru haz›rlamalar›, soru sorma uygulamalar›nda ö¤renme-ö¤retme ilkelerine uyugn davranmalar›, ö¤rencilerin soru üzerinde etkin düﬂünmelerini sa¤lamaya çal›ﬂmalar›, bunun
için de geribildirimden etkin biçimde yararlanma yollar›n› aramalar› beklenir (Chowen, 2005, 8; Ragland, 2007, 222; Hall & Scott, 2007, 262). Bu durum, sorulardan yararlanma alt basamaklar›n›n birbirinden ba¤›ms›z düﬂünülemeyece¤ini göstermektedir. Ö¤retimde sorulardan yararlanma sürecinin; bir di¤erinin devam› niteli¤inde
olan aﬂamalar olmas› nedeniyle, kendi aralar›nda do¤al bir bütünlük oluﬂturdu¤u
söylenebilir. Bu iliﬂki, ö¤retim sürecinde sorulardan yararlanma ile ilgili olarak ö¤retmenlerin herhangi bir alt aﬂamadaki yeterlik ya da yetersizli¤inin, di¤er alt aﬂamalardaki yeterliklerde de ayn› yönde etkisini gösterece¤ini ifade etmektedir. Örne¤in, nitelikli soru haz›rlayamayan ö¤retmenlerin, soru sorma ve geribildirim verme uygulamalar›nda da sorunlar yaﬂayacaklar› söylenebilir.
6.1. Sosyal bilgiler ö¤retmenlerinin s›n›f içi ö¤retim sürecinde sorulardan yararlanma uygulamalar› üzerinde, ders yap›lan s›n›f düzeyi etkili de¤ildir. S›n›f düzeyi yükseldikçe ö¤rencilerinin zihinsel geliﬂmiﬂlik düzeyi ve bilgi miktar› artar (Senemo¤lu, 1997, 46; Gredler, 2001, 251; Sundberg, 2006, 64). Ö¤retmenlerin, bu art›ﬂa paralel olarak, soru düzeylerini yükseltmeleri, üst düzey düﬂünmeyi gerektiren sorulara daha çok yer vermeleri beklenirdi (Miller, 2007, 57; Harding, 1999, 2; Chowen, 2005,
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8). Oysa böyle bir farkl›laﬂma belirlenememiﬂtir. Bu durum, sosyal bilgiler ö¤retmenlerinin, ö¤rencilerinin zihinsel geliﬂmiﬂlik düzeylerini ve bilgi miktar›n› dikkate almaks›z›n sorular sorduklar›n›n bir göstergesi olarak kabul edilebilir. Bu durum ise,
sorulardan etkin yararlanabilmenin önündeki önemli engellerden biridir. Çünkü sorular›n, ö¤rencileri ad›m ad›m üst düzeyde düﬂünmeye ve yeni bilgiler üretmeye yöneltmesi gerekir (Aç›kgöz, 2004, 253; Kauchak & Eggen, 1998, 152; Drake & Brown,
2003, 22; Chowen, 2005, 15). Akbulut (1999, 85), Büyükalan Filiz (2002, 31) ve Hickman’›n (2006, 1) çal›ﬂmalar› da, ö¤retmenlerin yo¤un biçimde alt düzey düﬂünme sorular›n› kulland›klar›n› göstermektedir. Buna göre, sosyal bilgiler ö¤retmenlerinin,
ö¤rencilerin zihinsel geliﬂmiﬂlik düzeyi ve bilgi miktarlar›na göre nas›l sorular sorulmas› gerekti¤i konusunda e¤itime muhtaç olduklar› söylenebilir.
6.2. S›n›f içi sosyal bilgiler ö¤retimi sürecinde, iﬂlenilen ünitenin baﬂlar›nda,
ortalar›nda ya da sonlar›nda bulunulma durumu durumu, sorulardan yararlanma alt
boyutlar› üzerinde etkili de¤ildir. Ünite iﬂleniﬂinde ilerleme sa¤land›kça, ö¤rencilerin
bilgi art›ﬂlar›na paralel olarak üst düzeyde sorular›n daha yo¤un kullan›lmas› beklenir (Harding, 1999, 2; Gredler, 2001, 259; Reigeluth & Curtis, 1987, 185). Ancak ö¤retmenlerin, hem nitelikli soru haz›rlama hem de soru sorma ve geribildirim verme uygulamalar›nda bu de¤iﬂken, bir farkl›laﬂmaya yol açmam›ﬂt›r. Bu durum, sosyal bilgiler ö¤retmenlerinin, sorular›n niteli¤i ile ö¤rencilerin bilgi düzeyleri aras›ndaki iliﬂkiye dikkat etmedikleri ﬂeklinde yorumlanabilir. 6.1.’deki aç›klamalarla bu sonuç aras›nda tutarl›l›k bulunmaktad›r.
6.3. Sosyal bilgiler ö¤retmenlerinin hizmet y›l› (deneyim) süreleri, soru haz›rlama ve geribildirim verme alt boyutlar› ile ilgili ö¤retmen davran›ﬂlar› üzerinde etkili de¤ildir. Bu sonuç, Büyükalan Filiz’in (2002, 3) çal›ﬂmas›n›n sonuçlar›yla da tutarl›l›k göstermektedir. Ona göre, deneyimli ö¤retmenler de nitelikli soru haz›rlamada
önemli yanl›ﬂlar yapmaktad›rlar. Akbulut da(1999, 37), deneyimli ve deneyimsiz ö¤retmenlerin soru seviyesi yönüyle sorduklar› sorular aras›nda bir farkl›laﬂman›n olmad›¤›n› belirlemiﬂtir. Oysa ö¤retenlerin deneyim süreleri artt›kça hem nitelikli sorular haz›rlama hem de geribildirim vermede daha e¤itsel davranmalar› beklenirdi.
Çünkü soru sorma, entelektüel bir beceridir (Gredler, 2001, 116; Religeuth & Curtis,
1987, 181; Chowen, 2005, 8). Beceriler ise, deneyim yoluyla kazan›l›r ve geliﬂtirilir (Senemo¤lu, 1997, 555; Yeﬂil, 2007, 249; Gredler, 2001, 116; Chowen, 2005, 38; Sundberg,
2006, 5; Gagne & Glaser, 1987, 51). Deneyimli ö¤retmenlerin, bu deneyimlerine ba¤l›
olarak soru haz›rlama konusunda kendilerini geliﬂtirmeyiﬂleri, sürekli alt düzeylerde
soru sormay› tercih ediﬂleri, farkl›laﬂman›n olmas›n› engellemiﬂ olabilir. Buna karﬂ›l›k
ö¤retmenlerin hizmet süreleri, ö¤retim sürecindeki soru sorma uygulamalar›n›n niteli¤i üzerinde etkilidir. Bu durum, ö¤retmenlerin deneyim sürelerine ba¤l› olarak soru
sorma uygulamalar›n›n farkl›laﬂt›¤›n› göstermektedir.
6.4. Hizmet y›l› 4-10 y›l ile 19-25 y›l olan sosyal bilgiler ö¤retmenlerinin soru
sorma uygulamalar›, birbirinden anlaml› farkl›l›klar göstermektedir. 19-25 y›l hizmet
y›l› bulunan sosyal bilgiler ö¤retmenleri, 4-10 y›l boyunca ö¤retmenlik yapanlara göre soru sorma uygulamalar›nda anlaml› düzeyde bir iyileﬂme bulunmaktad›r. Bu durum, ö¤retmenlerin soru sorma uygulamalar›n›n, yapma-yaﬂama yoluyla daha nitelikli hale getirilebildi¤inin bir göstergesi olarak kabul edilebilir (Chowen, 2005, 8;
Gagne & Glaser, 1987, 51; Hall & Scott, 2007, 269). Baﬂka bir ifade ile, deneyim süresi
artt›kça, ö¤retmenlerin soru sorma uygulamalar›n›n nitelikleri de iyileﬂmektedir.
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Öneriler
Sosyal bilgiler ö¤retmenleri, ö¤retim sürecinde sorulardan etkin yararlanabilme yollar› konusunda bir hizmet içi e¤itime al›nmal›d›rlar. Bu e¤itim sürecinde;
1. Ö¤retimin verimlili¤i ile sorulardan yararlanma aras›ndaki iliﬂki; sorulardan yararlanman›n önemi ve gereklili¤i; soru haz›rlama, soru sorma ve geribildirim verme teknikleri, bu aﬂamalarda dikkat edilecek noktalar, uygun
davran›lmas› gereken ö¤renme-ö¤retme ilkeleri ele al›nmal›d›r. Ö¤rencilerin anlaml› ö¤renmeyi gerçekleﬂtirebilmeleri için sorulardan etkin yararlanabilmenin önemli bir gereklilik oldu¤u ö¤retmenlere kavrat›lmaya çal›ﬂ›lmal›d›r. Ö¤retmenlerin, sorulardan yararlanma konusundaki bilgi eksikleri ve tutum yanl›l›klar›n›n, sorulardan etkin yararlanabilmelerinin önünde
önemli bir engel oluﬂturaca¤› dikkate al›nmal›d›r. Sosyal bilgiler ö¤retmenlerine dönük verilecek hizmet içi e¤itimde, Amerika’da uygulamalar› bulunan ve olumlu sonuçlar›n al›nd›¤› HIP, TAH, OAH, AHA, WAC, McRAH
gibi proje ve kurslar›n içeri¤inde yararlan›labilir (Hall & Scott, 2007; Ragland, 2007; Sundberg, 2006).
2. Özellikle soru haz›rlama ve geribildirim verme davran›ﬂlar› konusuna daha çok a¤›rl›k verilmelidir. Soru haz›rlamada, özellikle üst düzey düﬂünmeyi gerektiren sorular›n haz›rlanmas›, orijinal sorular üretme üzerinde;
geribildirimde ise ö¤rencilere destekleyici tutum içerisinde olmay› içeren
geribildirim verme yollar› üzerinde daha çok durulmal›d›r.
3. Sorulardan ö¤retim sürecinde yararlanma alt basamaklar› aras›ndaki anlaml› iliﬂki göz önünde tutularak bütünlük sa¤lanmal›; herhangi bir alt
aﬂama göz ard› edilmemelidir. E¤itimin genel içeri¤i, bu bütünlü¤ü sa¤layacak ﬂekilde yap›land›r›lmal›d›r.
4. Soru sorma basamaklar› ve basamaklara uygun sorular haz›rlama yeterliklerinin kazand›r›lmas›na önem verilmelidir. Ö¤retmenlerin, ö¤rencilerin
s›n›f ya da bilgi düzeyleri yükseldikçe daha üst düzeyde sorular yöneltmelerinin gereklili¤ine inand›r›lmal›; bu do¤rultuda egzersizler yapt›r›lmal›d›r.
5. Soru sorma, teori ve uygulama bütünlü¤ü içinde ele al›nmas› gereken bir
yeterlik alan›d›r. Bu nedenle; nitelikli soru haz›rlama, soru sorma ve geribildirim verme konular›nda ö¤retmenlere e¤itim verilirken, hem ilke ve
kurallarla ilgili bilgiler verilmeli, hem de bu ilke ve kurallara iliﬂkin uygulamalar› yapt›r›lmal›d›r.
Ayr›ca, sosyal bilgiler ö¤retmenlerinin yan› s›ra, hizmet öncesi e¤itim sürecine
devam eden ö¤retmen adaylar›n›n da (e¤itim fakültesi ö¤rencileri), sorulardan ö¤retimde yararlanma konusunda bu öneriler dikkate al›narak e¤itilmelerine önem verilmelidir.
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COMPETENCIES OF SOCIAL STUDIES TEACHERS’
ABOUT UTILIZING FROM QUESTIONS
IN IN-CLASS TEACHING
(THE SAMPLE OF KIRﬁEH‹R)
Rüﬂtü YEﬁ‹L*

Abstract
Identifying the competencies of social sciences teachers’ about utilizing
from questions in in-class teaching process forms the basic problem of this
study. Determining the problems that teachers face when utilizing from the
questions during the teaching process has been intended. Research is a descriptive study. Teachers’ competencies of utilizing from questions were gathered by
an observation and evaluation form. Observation was done by last grade students. Arithmetic mean, standard deviation, t test, one-way variance analysis
and Scheffe test were applied on data. After the study; it was detected that social
sciences teachers have some problems about the competence of preparing questions, asking questions and giving feedback. In addition, a meaningful and positive relationship was found among sub dimensions of utilizing from questions.
Professional seniority of social sciences teachers affects their capacity of utilizing from questions. But knowledge level and class level of students don’t affect
teachers’ capacity of utilizing from questions. Achieved results were discussed
and some suggestions were improved in order to utilize from questions more
effectively during the teaching process.
Key Words: Social studies, question, class, teaching, capacities of teachers
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FEN B‹LG‹S‹ Ö⁄RETMEN ADAYLARININ ISI-SICAKLIK,
MEKAN‹K VE ELEKTR‹K KONULARINDAK‹ KAVRAM
YANILGILARI VE NEDENLER‹N‹N ARAﬁTIRILMASI
(C.B.Ü. ÖRNE⁄‹)
Ahmet YUMUﬁAK*

Özet
Bu araﬂt›rma, gelece¤in ö¤reticileri olan fen bilgisi ö¤retmen adaylar›n›n
temel fizik konular›na iliﬂkin kavram yan›lg›lar›n› ve bu kavram yan›lg›lar›n›n
nedenlerini saptamak amac›yla yap›lm›ﬂt›r. Araﬂt›rmada, fen bilgisi ö¤retmen
adaylar›n›n kavram yan›lg›lar›n› saptamak için 26 sorudan oluﬂan kavram yan›lg›s› testi kullan›lm›ﬂ ve 339 fen bilgisi ö¤retmen aday›na uygulanm›ﬂt›r. Ö¤retmen adaylar›n›n kiﬂisel bilgilerini, fizik dersiyle ilgili görüﬂ ve yaﬂant›lar›n›
saptayabilmek için ise anket formu geliﬂtirilmiﬂ ve uygulanm›ﬂt›r.
Elde edilen veriler SPSS 11.0 paket program› kullan›larak de¤erlendirilmiﬂtir. Verilerin de¤erlendirilmesinde frekans, yüzde, ba¤›ms›z t testi, tek yönlü
varyans analizi kullan›lm›ﬂt›r.
Yap›lan analiz sonuçlar›, fen bilgisi ö¤retmen adaylar›n›n temel fizik konular›nda kavram yan›lg›lar›na sahip olduklar›n› göstermektedir. Ayr›ca, çal›ﬂmada söz konusu kavram yan›lg›lar›n›n nedenleri saptanmaya çal›ﬂ›lm›ﬂt›r.
Anahtar Sözcükler: Fen, fizik, kavram yan›lg›lar›

Giriﬂ
Kavram yan›lg›lar› ve nedenleri
Kavram yan›lg›lar›, ö¤rencilerin herhangi bir konudaki kavram› bilimsel olarak kabul edilen tan›m›ndan farkl› olarak alg›lamas› ve o konunun uzmanlar›ndan
farkl› olarak düﬂünmesi ﬂeklinde tan›mlanm›ﬂt›r(Driver ve Easley, 1978; Osborne vd.,
1983; Marioni, 1989; Tery, Jones ve Hurford, 1985; Riche, 2000; Stepans, 1996). Kavram
yan›lg›lar›, bilim taraf›ndan gerçekli¤i tan›mlanm›ﬂ kavramlar›n ö¤retilmesini engelleyici bilgilerdir.
Kathleen (1994), yapm›ﬂ oldu¤u çal›ﬂmada kavram yan›lg›lar›n› günlük yaﬂamdaki deneyimler ile kazan›lan yanl›ﬂ kavramlar ve ö¤retim süresince kazan›lan
yanl›ﬂ kavramlar olmak üzere iki gruba ay›rm›ﬂt›r. Ö¤renciler ilk kez fen derslerine
kat›ld›klar›nda bilimsel olarak ço¤unlukla tutars›z ve eksik düﬂünce olarak kabul edilen sezgi, fikir, önyarg› ve hayat tecrübelerini de beraberlerinde getirirler(Aydo¤an
vd., 2003). Kavramlar› bu düﬂünce ve inan›ﬂlar›na göre tan›mlarlarlar. Bu içgüdüsel
inançlar, “önkavramlar (preconceptions)”, “alternatif kavramlar”, “kavram yan›lg›lar›”, “çocuklar›n bilimsel içgüdüleri”, “çocuklar›n bilimi”, “genel duyu kavramlar›
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(common sense concepts)” ve son olarak “kendili¤inden oluﬂan bilgiler (spontaneous
knowledge)” olmak üzere farkl› isimler verilmektedir. Yukar›da kullan›lan baz› terimler aras›nda küçük farklar olmas›na ra¤men, bu çal›ﬂmada düzenli olarak “kavram
yan›lg›lar›” kullan›lacakt›r (Ery›lmaz ve Tatl›, 2000; Kuru ve Güneﬂ, 2005).
Kavram yan›lg›lar›, okulda verilen e¤itimin ö¤renciler taraf›ndan hatal› olarak
alg›lanmas› ya da ö¤retmenler taraf›ndan hatal› olarak ö¤retilmesi ile ortaya ç›kabilir.
Bir araﬂt›rmaya göre; baz› yanl›ﬂ fikirlerin, ö¤retilen bilginin eksikli¤inden, di¤er bilgilerle uyuﬂmazl›¤›ndan, kar›ﬂ›kl›¤›ndan ya da konu içinde geçen yabanc› kelimelerin çok fazla miktarda bir arada bulunuﬂundan kaynakland›¤› ileri sürülmektedir
(Fisher, 1985; Kuru ve Güneﬂ, 2005). Ayr›ca ö¤rencilere yap›lan yanl›ﬂ aç›klamalar›n
ve aﬂ›r› genellemelerinde kavram yan›lg›s›na neden oldu¤u saptanm›ﬂt›r(Tery, Jones
ve Hurford, 1985). Bütün bunlara ek olarak, kavram yan›lg›lar›n›n oluﬂmas›;
• Ö¤rencilerin yeni ö¤renme durumlar›nda kendi ön bilgilerini kullanmas›ndaki yetersizlik,
• Ö¤retmenin, ö¤rencilerin zihinlerinde kavramsal de¤iﬂimi sa¤lamada
baﬂar›s›zl›¤a u¤ramas›,
• Kavramlar›n, ö¤renciler taraf›ndan ö¤renilirken belirli durumlarda anlam
bütünlü¤ü kurulamamas› nedenlerine de ba¤lanabilir (Cansüngü Koray ve
Bal, 2002).
Araﬂt›rman›n amac›
Bu araﬂt›rman›n temel amac›, araﬂt›rmaya dahil edilen fen bilgisi ö¤retmen
adaylar›n›n ›s›-s›cakl›k, mekanik ve elektrik konular›na iliﬂkin kavram yan›lg›lar›n›
ve bu kavram yan›lg›lar›n›n nedenlerini saptamaya çal›ﬂmakt›r.
Araﬂt›rman›n varsay›mlar›
Bu araﬂt›rman›n varsay›mlar› ﬂöyle s›ralanabilir:
1. Araﬂt›rmada kullan›lan veri toplama araçlar›, fen bilgisi ö¤retmen adaylar›n›n ›s›-s›cakl›k, mekanik ve elektrik konular›na iliﬂkin kavram yan›lg›lar›n› ve nedenlerini saptayabilmek için yeterlidir.
2. Ö¤retmen adaylar› veri toplama araçlar›n› cevapland›r›rken görüﬂlerini samimi olarak belirtmiﬂlerdir ve verdikleri cevaplar gerçe¤i yans›tmaktad›r.
3. Elde edilen verilerin analizinde kullan›lan yöntemler ve yap›lan istatistiksel iﬂlemler geçerli ve güvenilirdir.
4. Araﬂt›rman›n her aﬂamas›nda kendilerine baﬂvurulan uzmanlar›n görüﬂleri bilimsel olarak yeterlidir.
Yöntem
Evren ve örneklem
Araﬂt›rman›n evrenini Celal Bayar Üniversitesi Demirci E¤itim Fakültesinde
ö¤renim görmekte olan ö¤retmen adaylar› oluﬂturmaktad›r.
Bu araﬂt›rman›n örneklemini, 2003-2004 ö¤retim y›l›nda,
Manisa, Celal Bayar Üniversitesi Demirci E¤itim Fakültesinde ö¤renim görmekte olan 1.,2.,3. ve 4. s›n›f fen bilgisi ö¤retmenli¤i anabilim dal› ö¤rencileri oluﬂturmaktad›r.
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Verilerin toplanmas›
Bu çal›ﬂmada, araﬂt›rma problemine cevap bulabilmek amac›yla veri toplanmas›nda, de¤iﬂik kaynaklardan elde edilen kavram yan›lg›s› test sorular› ile, araﬂt›rmac› taraf›ndan geliﬂtirilen anket formu kullan›lm›ﬂt›r.
Oluﬂturulan Kavram yan›lg›s› testinin geçerli¤i ve güvenirli¤i belirlenmiﬂtir.
Kuder-Richardson (KR-20) formülü kullan›larak güvenilirlik katsay›s› “KR20” 0.74
olarak hesaplanm›ﬂt›r. 10-15 civar› maddeden oluﬂan çoktan seçmeli testler için 0.50
kadar düﬂük bir KR20 güvenirlik katsay›s›n›n yeterlidir ve 50 maddenin üzerindeki
testler için KR20 de¤erinin en az 0.80 olmas› gerekmektedir (Tan ve Erdo¤an, 2001,
s:149).
Araﬂt›rmada kullan›lan testin 26 maddelik bir test oldu¤u dikkate al›n›rsa, güvenirlik katsay›s›n›n yeterli oldu¤u görülmektedir.
Geçerli¤in sa¤lanabilmesi için, ay›r›c›l›k gücü olabildi¤ince yüksek maddelerden bir test oluﬂturulmal›d›r. Ay›r›c›l›k gücü 0.40’›n üzerinde olan maddeler ise çok
iyi test maddeleri olarak nitelendirilir(Tan ve Erdo¤an, 2001, s:176). Bu nedenle, ay›r›c›l›k gücü “rjx” 0.40’›n üzerinde olan maddeler kullan›lm›ﬂt›r.
Haz›rlanan anket formunda yer alan, 23 sorunun 12’si fen bilgisi ö¤retmen
adaylar›n›n kiﬂisel bilgileri ile ilgilidir. Geriye kalan 11 soru ise ö¤retmen adaylar›n›n
fizik dersiyle ilgili görüﬂ ve yaﬂant›lar› ile ilgili sorulard›r. Bu anketin güvenirlik çal›ﬂmalar› için SPSS for Windows paket program› kullan›lm›ﬂ ve alfa güvenilirlik katsay›s› 0.93 olarak bulunmuﬂtur.
Kavram yan›lg›s› testi ve anket, araﬂt›rmac› taraf›ndan örneklemi oluﬂturan
fen bilgisi ö¤retmen adaylar›na uygulanm›ﬂt›r. Uygulama sonucunda 339 kiﬂiye ulaﬂ›lm›ﬂt›r.
Verilerin analizi
Uygulanan 26 maddelik kavram yan›lg›s› testindeki çoktan seçmeli sorularda,
her bir sorunun her bir ﬂ›kk›na verilen cevap oran› ve do¤ru cevap yüzdesi ifade edilmeye çal›ﬂ›lm›ﬂt›r. Ayr›ca ö¤rencilerin verdikleri do¤ru cevaplar “1” puan, yanl›ﬂ cevaplar “0” puan üzerinden de¤erlendirilerek her bir ö¤rencinin kavram yan›lg›s› testi puan› belirlenmiﬂtir. Bu de¤erlendirmeye göre bir ö¤rencinin kavram yan›lg›s› testi puan›, 0-26 puan aral›¤›nda de¤iﬂebilmektedir.
Anket yoluyla elde edilen verilerin frekans ve yüzde da¤›l›mlar› yap›lm›ﬂt›r.
Ö¤retmen adaylar›n›n, anket formunda yer alan sorulara verdikleri cevaplar
kategorize edilmiﬂ ve her bir kategoride bulunan ö¤rencilerin kavram yan›lg›s› testi
puanlar› belirlenmiﬂtir. Kategoriler aras›nda anlaml› bir fark›n olup olmad›¤›n›n saptanmas› ve yorumlanmas› amac› ile tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullan›lm›ﬂt›r.
Verilerin analizi için SPSS for Windows paket program›ndan yararlan›lm›ﬂt›r.
Bulgular ve Yorum
Araﬂt›rma problemine cevap bulunabilmesi amac›yla toplanan veriler istatistiksel yöntemlerle de¤erlendirilmiﬂtir.
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Araﬂt›rmaya dahil edilen fen bilgisi ö¤retmen adaylar›n›n kavram yan›lg›s›
testi ile saptanan kavram yan›lg›lar›
Araﬂt›rmaya dahil edilen fen bilgisi ö¤retmen adaylar›n›n kavram yan›lg›s›
testindeki sorulara verdikleri cevaplar de¤erlendirilmiﬂ ve araﬂt›rmaya dahil edilen
fen bilgisi ö¤retmen adaylar›n›n kavram yan›lg›lar› saptanm›ﬂt›r. Sorulara do¤ru cevap veren ö¤retmen adaylar›n›n yan›nda, yan›lg›ya düﬂerek yanl›ﬂ cevap veren ö¤retmen adaylar›n›n bulunmas›, araﬂt›rmaya dahil edilen fen bilgisi ö¤retmen adaylar›n›n kavram yan›lg›lar›na sahip oldu¤unu göstermektedir. Araﬂt›rmaya dahil edilen
fen bilgisi ö¤retmen adaylar›n›n kavram yan›lg›s› testi puan ortalamas› (X=10,0236)
olarak saptanm›ﬂt›r. Bu sonuç, fen bilgisi ö¤retmen adaylar›nda ve ö¤retmenlerinde
kavram yan›lg›lar›n›n saptand›¤›n› gösteren di¤er çal›ﬂmalar›n sonuçlar›n› destekler
niteliktedir(Kurt ve Akdeniz, 2004, Ya¤basan ve Gülçiçek, 2003).
Araﬂt›rmaya dahil edilen fen bilgisi ö¤retmen adaylar›n›n ›s›-s›cakl›k, mekanik ve elektrik konular›na iliﬂkin kavram yan›lg›lar› aﬂa¤›da özetlenmiﬂtir.
Is›-s›cakl›k konusundaki yan›lg›lar
Is› ve S›cakl›k ayn›d›r, s›cakl›k maddenin miktar›na veya büyüklü¤üne ba¤l›d›r, bir nesnenin s›cakl›¤› yap›ld›¤› maddenin türüne ba¤l›d›r, ›s›t›lan nesnelerde ›s›
emiﬂi nesnenin büyüklü¤üne ba¤l›d›r, baz› nesneler di¤erlerinden daha çok ›s› çekebilirler ve maddelerin ›s› emmeye dirençleri vard›r, yünlü maddeler nesneleri s›cak
tutmak için iyidir, ama so¤uk tutmak için iyi de¤ildir alüminyum folyo nesneleri so¤uk tutmak için en iyi maddedir.
Mekanik konusundaki yan›lg›lar
Yerçekimi kuvvetinin olmas› için hava gereklidir, yerçekimi kuvveti, dünya
kendi ekseni etraf›nda daha h›zl› dönmeye baﬂlarsa artar, bir cisme etki eden net kuvvet sabit ise, cisim sabit h›zla hareket eder, bir cisme etki eden net kuvvet sabit ise, cisim önce h›zlan›r sonra sabit h›zla hareket eder, sürtünmesiz ortamda sabit bir kuvvetin etkisi ile hareket eden bir cismin kütlesi artarsa cismin h›z› de¤iﬂmez, sürtünmesiz ortamda sabit bir kuvvetin etkisi ile hareket eden bir cismin kütlesi artarsa cisim
daha küçük sabit bir h›zla hareket eder, sürtünmesiz ortamda sabit h›zla hareket eden
bir cismin hareket yönünde, cisme etki eden bir kuvvet gereklidir, yer de¤iﬂtirme için
geçen süre, yolun ﬂeklinden ba¤›ms›zd›r, sürtünmesiz bir ortamda cismin hareketine
neden olan kuvvet, cismin hareketi süresince cisme etkir.
Elektrik konusundaki yan›lg›lar
Basit bir elektrik devresinde hareket eden elektronlar çok yüksek h›zlarla hareket etmektedir, bir elektrik devresinde negatif uçtan harekete baﬂlayan elektronlar
bataryay› da geçerek tekrar negatif uca geri dönerler, ak›m devrede belli bir yönde
akmaktad›r, fakat devredeki elemanlar ak›m› kulland›¤› için ak›m devrede sürekli zay›flayarak yol al›r, de¤iﬂiklik yap›lan bir devrede, de¤iﬂiklik yap›lan elemandan önceki devre elamanlar› bu de¤iﬂiklikten etkilenmez. Yap›lan bir de¤iﬂiklik sadece o bölgeyi etkiler, pil, ba¤land›¤› devreden ba¤›ms›z olarak devreye sürekli ayn› ak›m› veren bir devre eleman›d›r (Güç kayna¤› sabit ak›m kayna¤›d›r), devreye paralel olarak
eklenen yeni bir direnç devrenin eﬂde¤er dürencini art›r›r, tamamlanmayan bir devredeki direnç üzerinden ak›m geçebilir, basit bir elektrik devresinde elektrik ak›m›n›n
yönü negatif uçtan pozitif uca do¤rudur.
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Araﬂt›rmaya dahil edilen fen bilgisi ö¤retmen adaylar›n›n fizik dersiyle il gili görüﬂ ve yaﬂant›lar›yla, kavram yan›lg›s› testi puanlar› aras›ndaki iliﬂkilere ait
bulgular
Araﬂt›rmaya dahil edilen fen bilgisi ö¤retmen adaylar›n›n kiﬂisel bilgileri ile
kavram yan›lg›s› testi puanlar› aras›nda anlaml› bir fark saptanmam›ﬂt›r. 1., 2., 3. ve
4. s›n›fta ö¤renim görmekte olan fen bilgisi ö¤retmen adaylar›n›n kavram yan›lg›s›
testi puan ortalamalar› aras›nda da anlaml› bir fark saptanmam›ﬂt›r.
Elde edilen di¤er bulgular aﬂa¤›da s›ralanm›ﬂt›r.
Çizelge 1. Araﬂt›rmaya Dahil Edilen Fen Bilgisi Ö¤retmen Adaylar›n›n Kavram Yan›lg›s› Testi Puanlar›n›n Fizik Dersine ‹lgi Düzeylerine Göre Varyans Analizi
Sonuçlar›
Varyans›n Kayna¤›

Kareler Toplam›

sd

Kareler Ortalamas›

F

p

Gruplar Aras›

881,538

2

440,769

46,833

,000

Gruplar ‹çi

3162,273

336

9,412

Toplam

4043,811

338

(p<0.01)

Fizik dersine ilgi düzeyi az olan fen bilgisi ö¤retmen adaylar›n›n kavram yan›lg›s› testi puan ortalamalar› ile, ilgi düzeyi orta ve çok olan fen bilgisi ö¤retmen
adaylar›n›n kavram yan›lg›s› testi puan ortalamalar›nda anlaml› bir fark saptanm›ﬂt›r
(F(2-336)=46,833, p<0.01). Özyürek ve Ery›lmaz (2001), ö¤rencilerin fizik dersine yönelik tutumlar› ile fizik dersindeki baﬂar› düzeyleri aras›nda anlaml› bir iliﬂki oldu¤unu
saptam›ﬂt›r. Özyürek ve Ery›lmaz’›n elde etti¤i sonuç, yukar›da elde edilen sonucu
destekler niteliktedir.
Çizelge 2. Araﬂt›rmaya Dahil Edilen Fen Bilgisi Ö¤retmen Adaylar›n›n Kavram Yan›lg›s› Testi Puanlar›n›n, Fizik Dersiyle ‹lgili Paket Ö¤retim Programlar›n› Kullanma S›kl›klar›na Göre Varyans Analizi Sonuçlar›
Varyans›n Kayna¤›

Kareler Toplam›

sd

Kareler Ortalamas›

F

p

Gruplar Aras›

266,072

2

133,036

14,075

,000

Gruplar ‹çi

3175,740

336

9,452

Toplam

3441,811

338

(p<0.01)

Fizik dersiyle ilgili paket ö¤retim program› kullanma s›kl›klar› az olan fen bilgisi ö¤retmen adaylar›n›n kavram yan›lg›s› testi puan ortalamalar› ile, ö¤retim program› kullanma s›kl›klar› çok olan fen bilgisi ö¤retmen adaylar›n›n kavram yan›lg›s›
testi puan ortalamalar›nda anlaml› bir fark saptanm›ﬂt›r (F(2-336)= 14,075, p<0.01). Büyükkasap ve arkadaﬂlar› (1998) bilgisayar destekli fen ö¤retiminin kavram yan›lg›lar›n› azaltt›¤› sonucunu saptam›ﬂlard›r. Bu yönüyle, Büyükkasap ve arkadaﬂlar›n›n elde etti¤i sonuç, yukar›da elde edilen sonucu destekler niteliktedir.
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Çizelge 3. Araﬂt›rmaya Dahil Edilen Fen Bilgisi Ö¤retmen Adaylar›n›n Kavram Yan›lg›s› Testi Puanlar›n›n, Lisedeki Fizik Derslerinde Ö¤retmenlerinin Teknolojik Araç ve Gereçleri Kullanma S›kl›klar›na Göre Varyans Analizi Sonuçlar›
Varyans›n Kayna¤›

Kareler Toplam›

sd

Kareler Ortalamas›

F

p

5,818

,003

Gruplar Aras›

107,779

2

53,889

Gruplar ‹çi

3112,033

336

9,262

Toplam

3219,811

338

(p<0.05)

Lisedeki fizik derslerinde ö¤retmenlerinin teknolojik araç ve gereçleri kullanma s›kl›klar› az olan fen bilgisi ö¤retmen adaylar›n›n kavram yan›lg›s› testi puan ortalamalar› ile, teknolojik araç ve gereçleri kullanma s›kl›klar› çok olan fen bilgisi ö¤retmen adaylar›n›n kavram yan›lg›s› testi puan ortalamalar›nda anlaml› bir fark saptanm›ﬂt›r (F(2-336)= 5,818, p<0.05).
Çizelge 4. Araﬂt›rmaya Dahil Edilen Fen Bilgisi Ö¤retmen Adaylar›n›n Kavram Yan›lg›s› Testi Puanlar›n›n, Lisedeki Fizik Derslerinde Deney Yapma S›kl›klar›na
Göre Varyans Analizi Sonuçlar›
Varyans›n Kayna¤›

Kareler Toplam›

sd

Kareler Ortalamas›

F

p

8,421

,000

Gruplar Aras›

160,082

2

80,041

Gruplar ‹çi

3193,494

336

9,504

Toplam

3353,575

338

(p<0.01)

Lisedeki fizik derslerinde deney yapma s›kl›klar› az olan fen bilgisi ö¤retmen
adaylar›n›n kavram yan›lg›s› testi puan ortalamalar› ile deney yapma s›kl›klar› çok
olan fen bilgisi ö¤retmen adaylar›n›n kavram yan›lg›s› testi puan ortalamalar›nda anlaml› bir fark saptanm›ﬂt›r (F(2-336)= 8,421, p<0.01). Bulgular, fen bilgisi ö¤retmen
adaylar›n›n lisedeki fizik derslerinde deney yapma s›kl›klar› ile kavram yan›lg›lar›na
sahip olma durumlar› aras›nda anlaml› bir iliﬂkinin bulundu¤unu göstermektedir.
Sökmen ve arkadaﬂlar›na (2000) göre, laboratuar uygulamas› yap›lmad›¤›nda veya
yeterli bir ﬂekilde uygulanmad›¤›nda, çocuklar ezbere yönelmektedir. Ezberlenen bilgiler yeterince özümsenmedi¤inden kavramlar›n ö¤retimi de zorlaﬂmaktad›r. .
Çizelge 5. Araﬂt›rmaya Dahil Edilen Fen Bilgisi Ö¤retmen Adaylar›n›n Kavram Yan›lg›s› Testi Puanlar›n›n, Derste Anlat›lan Bir Fizik Kavram›n› Anlamad›klar›
Zaman Genellikle Baﬂvuracaklar› Kaynaklara Göre Varyans Analizi Sonuçlar›
Varyans›n Kayna¤›

Kareler Toplam›

sd

Kareler Ortalamas›

F

p

34,728

,000

Gruplar Aras›

1154,276

3

384,759

Gruplar ‹çi

3711,535

335

11,079

Toplam

4865,811

338

(p<0.01)
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Araﬂt›rmaya dahil edilen fen bilgisi ö¤retmen adaylar›n›n kavram yan›lg›s›
testi puanlar›, derste anlat›lan bir fizik kavram›n› anlamad›klar› zaman genellikle
baﬂvuracaklar› kaynaklara göre de¤iﬂmektedir. Derste anlat›lan bir fizik kavram›n›
anlamad›¤› zaman kaynak olarak ansiklopedi-sözlük-internet’i seçen fen bilgisi ö¤retmen adaylar›n›n kavram yan›lg›s› testi puan ortalamalar›, kaynak olarak ders kitaplar›n›, ö¤retim eleman›n› ve s›n›f arkadaﬂlar›n› seçen fen bilgisi ö¤retmen adaylar›n›n kavram yan›lg›s› testi puan ortalamalar›ndan anlaml› düzeyde yüksektir. Ayn›
zamanda, derste anlat›lan bir fizik kavram›n› anlamad›¤› zaman kaynak olarak ders
kitaplar›n› seçen fen bilgisi ö¤retmen adaylar›n›n kavram yan›lg›s› testi puan ortalamalar›, kaynak olarak ö¤retim eleman› ve s›n›f arkadaﬂlar›n› seçen fen bilgisi ö¤retmen adaylar›n›n kavram yan›lg›s› testi puan ortalamalar›ndan anlaml› düzeyde yüksektir (F(3-335)= 34,728, p<0.01).
Çizelge 6. Araﬂt›rmaya Dahil Edilen Fen Bilgisi Ö¤retmen Adaylar›n›n Kavram Yan›lg›s› Testi Puanlar›n›n, Özel Fizik Dersi Alma Durumlar›na Göre Varyans
Analizi Sonuçlar›
Varyans›n Kayna¤›

Kareler Toplam›

sd

Kareler Ortalamas›

F

p

Gruplar Aras›

395,240

2

197,620

20,352

,000

Gruplar ‹çi

3262,572

336

9,710

Toplam

3657,811

338

(p<0.01)

Araﬂt›rmaya dahil edilen fen bilgisi ö¤retmen adaylar›n›n kavram yan›lg›s›
testi puanlar›, özel fizik dersi alma durumlar›na göre de¤iﬂmektedir. Hiç özel fizik
dersi almayan fen bilgisi ö¤retmen adaylar›n›n kavram yan›lg›s› testi puan ortalamalar›, 1-25 saat aras› ve 26-50 saat aras› özel fizik dersi alan fen bilgisi ö¤retmen
adaylar›n›n kavram yan›lg›s› testi puan ortalamalar›ndan anlaml› düzeyde düﬂüktür (F(2-336)= 20,352, p<0.01
Yukar›da yer alan sonuçlara dayanarak, fen bilgisi ö¤retmen adaylar›n›n temel
fizik konular›na iliﬂkin kavram yan›lg›lar›n›n nedenlerinden baz›lar› ﬂöyle s›ralanabilir:
• Fen bilgisi ö¤retmen adaylar›n›n fizik dersine ilgi düzeylerinin düﬂük olmas›,
• Fizik ö¤retiminde, bilgisayarlar›n ve fizik dersiyle ilgili paket ö¤retim programlar›n›n yeterli düzeyde kullan›lmamas›,
• Liselerdeki fizik derslerinde, teknolojik araç ve gereçlerin yeterli düzeyde
kullan›lmamas›,
• Lisedeki fizik derslerinde gerekli deneylerin yeterli düzeyde yap›lmamas›,
• Fizik ders kitaplar›n›n kavram ö¤retimine uygun haz›rlanmamas›.
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4. Öneriler
Elde edilen sonuçlara da dayan›larak, fen bilgisi ö¤retmen adaylar›n›n temel
fizik konular›na iliﬂkin kavram yan›lg›lar›n›n giderilmesi amac›yla, fizik e¤itimcilerine aﬂa¤›daki önerilerde bulunulabilir:
• Fen bilgisi ö¤retmen adaylar›n›n fizik dersine karﬂ› ön yarg›lar› yok edilerek, fizik dersine ilgi düzeyleri art›r›lmal›d›r. Bu amaçla, ilk önce fen bilgisi
ö¤retmen adaylar›n›n fizik dersine ilgi düzeyleri saptanmal›d›r. Fen bilgisi
ö¤retmen adaylar›n›n fizik dersine ‹lgi düzeyleri saptand›ktan sonra, dersi
ilgi çekici bir hale dönüﬂtürecek etkinliklerin planlanmas› ve uygulanmas›
gerekmektedir. Ayr›ca, ders günlük hayatla iliﬂkilendirilmelidir. S›k›c› ve
gereksiz ayr›nt›lara yer verilmemesi de derse olan ilgiyi art›rabilir.
• Her düzeyde fizik e¤itimine baﬂlarken, kavram yan›lg›lar›n› ortaya ç›karacak testler uygulanmal›d›r. Bu sayede, kavram yan›lg›lar› saptanabilir. Kavram yan›lg›lar›n›n giderilmesi için düzenlenecek etkinlikler saptanan yan›lg›lar dikkate al›narak düzenlenirse, yan›lg›lar›n giderilmesi kolaylaﬂ›r.
• Fizik ö¤retiminde, mümkün oldu¤u kadar bilgisayarlar›n ve fizik dersiyle
ilgili paket ö¤retim programlar›n›n kullan›m› sa¤lanmal›d›r. Kavram yan›lg›lar›n› yok etmek için bilgisayar ve bilgisayar destekli teknolojiler kullan›lmal›d›r.
• Fizik ö¤retiminde ça¤a uygun teknolojik araç ve gereçlerin kullan›m oran›
art›r›lmal›d›r.
• Fizik dersinde, özellikle kavramlar›n ö¤retilmesi s›ras›nda gerekli olan laboratuar vb. çal›ﬂmalar yeterli oranda yap›lmal›d›r. Bu amaçla, okullar›n laboratuar olanaklar› art›r›lmal›d›r. Fizik kavramlar›n›n somut hale getirilmesi için laboratuar etkinliklerine a¤›rl›k verilmelidir.
• Fizik dersleri iﬂlenirken geleneksel ö¤retim yöntemleri yerine, modern ve
de¤iﬂik ö¤retim yöntemleri kullan›lmal›d›r.
• Fizik ders kitaplar› kavram ö¤retimine uygun haz›rlanmal› ve ders kitaplar› haz›rlan›rken kavramlar›n bilimsel tan›m›na uygun olarak kullan›lmas›na dikkat edilmelidir.
• Fizik e¤itimcileri araﬂt›rman›n giriﬂ k›sm›nda da verilen kavram ö¤retim
yöntemlerini çok iyi bilmeli ve uygulamal›d›r.
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THE RESEARCH OF THE REASON OF CONCEPT
ERROS ABOUT HEAT WARMTH, MECHANIC AND
ELECTRICITY ON CANDIDATE SCIENCE TEACHERS
Ahmet YUMUﬁAK*

Abstract
Physics is a lesson that is usually difficult to be understood by student.
One of the reason of this, the students misconceptions about the subject of the
physics. The students misconceptions or misunderstandings on subject of
physics make physics difficult to be understood. It is faced with this situation at
the physics education.
One of the reason of students misconceptions are related to misconceptions the teachers have. The students have misunderstandings from their feature
also they can get some new misconceptions from their education period. For
that reason, the most important mission is related with teachers at the period on
preventing of misconceptions and correting them.
The man idea of this research is determining misconceptions of the candidate science teachers and their reasons at the physics. The test form on misconceptions includes 26 questions was used and 339 candidate science teachers
filled these forms. In order to determine the identificational date of teachers also
their ideas and experiences on physics lesson, poll forms has prepared and
done.
The results of the analysis indicates candidate sciense teachers has misconceptions at the main physics subjects. Also, the reasons of these misconceptions was tried to explain at the same research.
Key Words: Science, Physics, Misconceptions
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Özet
E¤itim-ö¤retim sürecinde çocu¤u destekleyen ve özyeterlik duygusunu
geliﬂtirmesine neden olan en önemli etken; dersin yönlendirilmesinden sorumlu olan ö¤retmenlerin, etkili ve baﬂar›l› bir e¤itim-ö¤retim sürecini gerçekleﬂtirebilmesinin kendi özyeterlik duygular›na ba¤l› olmas›d›r. Bu araﬂt›rmada; ‹znik
‹lçesinde bulunan 15 ilkö¤retim Okulu’nda görev yapan ö¤retmenlerden 4 ve 5.
S›n›f Ö¤retmenleri ile Fen Bilgisi ve Matematik Ö¤retmenlerinin özyeterlik ve
sonuç beklentisi duygular›n›n; görev yerleri, atama branﬂlar› ve mezuniyet kademeleri ile hizmet y›llar›na ba¤l› olarak cinsiyet, eﬂ durumu, çocuk say›s›, bilgisayar ve interaktif uygulamalardan ve bas›n-yay›n takip süreçleri ve cinsi ile
baﬂar› yetilerini tespit etmek amac›yla tarama yöntemi ile verilen anketlere verdikleri cevaplar›n basit yüzdelik hesaplar› ve RIGGHS ve ENOCHS taraf›ndan
geliﬂtirilen Fen Bilgisi Ö¤retmenlerine yönelik haz›rlanm›ﬂ olan “Fen Ö¤retimi
Mesleki Özyeterlik Envanteri” uygulanm›ﬂ ve ö¤retmenlerin; ö¤rencilerin baﬂar›s›zl›klar› söz konusu oldu¤unda sorumluluk almaktan kaç›nd›klar›, ö¤renci
baﬂar›s›zl›¤›nda aile ve çevrenin etkilerini ön plana ç›kartarak bu konuyu savunma arac› olarak geliﬂtirdikleri, e¤itimle ilgili yeni çal›ﬂmalar› takip etmekte ve
kendilerini geliﬂtirmekte problem yaﬂad›klar›, e¤itim alan›ndaki geliﬂmeleri, yenilikleri yeteri kadar takip etmemelerine karﬂ›n var olan e¤itim ve bilgilerinin
yeterli oldu¤u düﬂüncesinde olduklar›n› savunduklar›, görev yapt›klar› kurumlar›n fiziki ve sosyal altyap› eksikliklerini görevin yerine getirilmesinde problem
olarak öne sürdükleri ancak bu tip eksikliklerin oldu¤u kurumlarda görevli ö¤retmenlerle birlikte donan›m› bu tip kurumlardan daha iyi olan kurumlarda görevli olan ö¤retmenlerin de bu durumu ö¤renci baﬂar›s›zl›¤›nda ön plana ç›kartarak bu konuyu savunma arac› olarak geliﬂtirdikleri, ekonomik altyap›lar›n›n
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mesleki devaml›l›kta ve maksimum faydal›l›kta problem yaratt›¤›, toplumun
ö¤retmenlik mesle¤ine bak›ﬂ noktas›nda topluluk olarak de¤il bireysel çözümler arama noktas›nda olduklar› gözlenmiﬂtir.
Anahtar Sözcükler: Fen/Matematik Ö¤retimi, Mesleki Özyeterlik Envanteri, Sonuç beklentisi, Mesleki güven duygusu, Mesleki sorumluluk duygusu, Ö¤retmenlerin sorumluluktan kaç›nma sebepleri

Giriﬂ
Özyeterlik duygusunun geliﬂiminde, toplumun oldu¤u kadar örgün e¤itim
kurumlar›n›n da önemi dikkate al›nd›¤›nda e¤itim-ö¤retim sürecinde bireyi her aç›dan destekleyen ve bireyin bu duygusunu geliﬂtirmesine neden olan en önemli etkenin dersin yönlendirilmesinden sorumlu olan ö¤retmenler oldu¤u ve baﬂar›l› bir e¤itim-ö¤retim sürecini gerçekleﬂtirebilmelerinin kendi özyeterlik duygular›na ba¤l› oldu¤u bir gerçektir. Özyeterlik duygusu; sosyal ö¤renme teorisinde, “‹nsanlar›n belirli çal›ﬂma türleri gerektiren faaliyetleri organize etme ve yürütme kapasiteleri hakk›ndaki yarg›lar›” olarak tan›mlanm›ﬂt›r [1]. Özyeterlik duygusu gibi ö¤retmen inan›ﬂlar› ile ilgili yap›lan araﬂt›rmalar›n temelinde ise ö¤retmenlerin e¤itim-ö¤retimle ilgili
inan›ﬂlar›n›n planlama, karar verme ve s›n›f içi faaliyetleri ile iliﬂkili olmas› bulunmaktad›r. ‹nan›ﬂlar›n bireylerin problem çözme ve bilgiyi organize etmelerinde bilgiden daha etkili oldu¤u bulunmuﬂtur [2].
Ö¤retmenlerin; özyeterlik inançlar›n›n akademik baﬂar› ve performans üzerindeki etkileri, uzmanl›k alan› seçimi ve mesleki tercihlere etkileri ile ö¤retimde gerçekleﬂtirdikleri uygulamalar ve farkl› ö¤renci ürünleri aras›ndaki iliﬂkiyi konu alan araﬂt›rmalarda; özyeterlik inançlar›, ö¤rencilerin performanslar›n› etkileme kapasitelerine
olan inançlar› olarak tan›mlanabilirken, baﬂka hiçbir ö¤retmen özelli¤inin ö¤renci baﬂar›s› ile bu kadar tutarl› bir iliﬂki sergilemedi¤i ve özyeterlik duygusunun, bireysel
ö¤retim deneyimlerini olumlu yönde geliﬂtirdi¤i belirtilmektedir [3,4,5].
Özyeterlik duygusu için farkl› alanlarda çal›ﬂmalar yap›lm›ﬂ ve e¤itim-ö¤retimde özyeterlik duygusunun önemini vurgulayanlar ö¤retmenlerin ö¤retim konusundaki özye-terlik duygular›n› ölçmeye yönelik “Fen Ö¤retimi Mesleki Özyeterlik
Envanteri” geliﬂtirilmiﬂtir [6,7].
Ö¤retmenlerin ve ö¤retmen adaylar›n›n özyeterlik inançlar›; akademik olmayan ö¤renci ürünleri ile de iliﬂkili olup ö¤rencilerin ö¤renme konusundaki güdülenmelerini artt›rma, daha yüksek düzeyde benlik alg›s› oluﬂturma ve daha iyi bireysel
yönetim becerileri geliﬂtirme ile de ilgili olup [8,9,10,11] belirli bir alana özgü (FenTeknoloji Bilgisi, Matematik vb.) özyeterlik inançlar›na ait ölçümler, onlar›n davran›ﬂlar›n›n daha do¤ru olarak anlaﬂ›lmas›na ve kestirilmesine olanak tan›maktad›r. Ayr›ca, ö¤retmenlerin ö¤retim konusundaki özyeterlik inançlar› ile ilgili çal›ﬂmalardan elde edilecek veriler özellikle fen gibi ö¤renci baﬂar›s›n›n oldukça düﬂük oldu¤u derslerde akademik baﬂar›y› artt›rmak için ö¤retim sürecinde al›nmas› gereken önlemlere
iliﬂkin önemli bilgiler de sa¤layacakt›r. Türkiye’ de bu konuda geçerlik ve güvenirli¤i kan›tlanm›ﬂ ölçme arac›n›n çok yetersiz oldu¤u bilinmektedir. Bu gerekçeler özellikle dikkat çeken ve bir çok araﬂt›rmada yayg›n olarak kullan›lan bu ölçe¤in kendi
dil ve kültürümüze uyarlanmas›n› gerekli k›lm›ﬂt›r [12].
Ö¤retmenlerin s›n›fta içerisinde nitelikli ö¤renmede anahtar kiﬂiler oldu¤u
gerçe¤inden hareketle kendi yeterlilikleri yan›nda kullan›lacak yöntem, teknik ve
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stratejiler, araç-gereçler, çevre imkanlar›ndan yararlanma, okul ve s›n›f imkanlar› gibi
faktörler fen e¤itiminin kalitesini belirleyen unsurlardand›r [13,14].
A r a ﬂ t › r m a n › n Amac›
Bu araﬂt›rman›n amac›; ‹znik ‹lçesindeki 15 ilkö¤retim okulunda çal›ﬂan 1.kademe 4 ve 5.S›n›f Ö¤retmenleri ile 2.kademe Fen-Teknoloji Bilgisi ve Matematik Ö¤retmenlerinin özyeterlik ve sonuç beklentisi duygular›n›n; görev yerleri, atama branﬂlar› ve mezuniyet kademeleri ile hizmet y›llar›na ba¤l› olarak cinsiyet, eﬂ durumu, çocuk say›s›, bilgisayar ve interaktif uygulamalardan ve bas›n-yay›n takip süreçleri ve
cinsine göre nas›l de¤iﬂti¤ini ve baﬂar› tan›mlar›n› tespit etmektir.
Araﬂt›rma Yöntemi
Yap›lan bu araﬂt›rma, tarama türünde betimsel bir çal›ﬂma olup birinci ankette; ö¤retmenlerin görev yerleri, atama branﬂlar› ve mezuniyet kademeleri ile hizmet
y›llar›na ba¤l› olarak cinsiyet, eﬂ durumu, çocuk say›s›, bilgisayar ve interaktif uygulamalardan ve bas›n–yay›n takip süreçleri ve cinsi araﬂt›r›lm›ﬂt›r. ‹kinci anket ise ö¤retmenlerin güven duygusunu ölçen 13 ve sorumluluk duygusunu ölçen 12 soru olmak üzere toplam 25 sorudan oluﬂan bir ölçe¤in uygulanmas› ile gerçekleﬂtirilmiﬂtir.
Araﬂt›rma Verilerinin Toplanmas› ve Analizi
Kadrolu, sözleﬂmeli ve ücretli olmak üzere toplam 82 ö¤retmenden 74’ünün
kat›l›m› ile yürütülen bu çal›ﬂmada anketler ve uygulama yönergesi çal›ﬂma takvimine ba¤l› olarak gerçekleﬂtirilmiﬂtir. Araﬂt›rmaya kat›lan Fen-Teknoloji Bilgisi, Matematik ve S›n›f Ö¤retmenlerinin özyeterlik duygular› hakk›ndaki veriler; “Fen Ö¤retimi Mesleki Öz Yeterlik Envanteri” ve bu envanterin araﬂt›rmac›lar taraf›ndan fen
bilgisi ve matemati¤e uyarlanm›ﬂ bir versiyonu ile toplanm›ﬂt›r. Riggs ve Enochs taraf›ndan (1990) geliﬂtirilen; 5’i pozitif, 8’i negatif içerikli, Fen Ö¤retiminde Özyeterlik
‹nanc› “Science Teaching Efficacy Belief Instrument” ile 8’i pozitif, 4’ü negatif içerikli
Fen Ö¤retiminde Sonuç Beklentisi “Science Teaching Outcome Expectancy” olmak üzere iki faktörlü fen ö¤retiminde özyeterlik inanc› ölçe¤i cevaplar› kesinlikle kat›l›yorum “1” ve kesinlikle kat›lm›yorum “5” aras›nda de¤iﬂen 25 likert tipi maddeden
oluﬂmaktad›r. Ölçe¤in baﬂka araﬂt›rmalarda kullan›lmas› s›ras›nda Fen Ö¤retiminde
Özyeterlik ‹nanc› adl› faktörden al›nabilecek en düﬂük puan 13, en yüksek puan 65
olup, Geçerlik-Güvenirlik Katsay›s› α= 0.92, Fen Ö¤retiminde Sonuç Beklentisi adl› faktörden al›nabilecek en düﬂük puan ise 12 en yüksek puan 60 ve Geçerlik-Güvenirlik
Katsay›s› ise α=0.77 olarak bulunmuﬂtur [12,15].
Araﬂt›rmaya kat›lanlar›n görev yerleri, atama branﬂlar› ve mezuniyet kademeleri ile hizmet y›llar›na ba¤l› olarak cinsiyet, eﬂ durumu, çocuk say›s›, bilgisayar ve interaktif uygulamalardan ve bas›n–yay›n takip süreçleri ve cinsinin ölçek maddelerine
verdikleri cevaplara etkisi ve belli bir e¤ilimi yans›t›p yans›tmad›klar› incelenmiﬂtir.
Bu çal›ﬂmada özyeterlik duygusunun “güvenirlik” ve “sorumluluk alma” boyutlar›ndan oluﬂtu¤u varsay›lm›ﬂ ilk ankette al›nan cevaplara ba¤l› olarak ölçekten al›nan veriler iki boyutta analiz edilmiﬂtir. Veri analizi, araﬂt›rmaya kat›lanlar›n ölçek maddelerine verdikleri cevaplar›n basit yüzdelik hesaplar› ile yap›lm›ﬂ, kesinlikle kat›l›yorum ve kat›l›yorum cevaplar› birleﬂtirilmiﬂ, ayn› ﬂekilde kesinlikle kat›lm›yorum ve
kat›lm›yorum cevaplar› birleﬂtirilerek yüzdelik hesaplamalar yap›lm›ﬂt›r. Elde edilen
veriler ›ﬂ›¤›nda Fen-Teknoloji Bilgisi, Matematik ve S›n›f Ö¤retmenlerinin sorulara
kat›lma yüzdeleri belirlenmiﬂ ve tablolar oluﬂturularak yorumlanm›ﬂt›r.
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Bulgular ve Yorumlar
a. Ö¤retmenlerin Kiﬂisel Bilgi Ve Sosyal Yaﬂam Analizleri Anketi
Hizmet Y›l› ve Atama Branﬂlar›na Göre Da¤›l›m
Fen Bilgisi grubunda hem merkez hem de taﬂrada 6-10, 16-20 ve 21-25 hizmet
y›l› aral›klar›nda, Matematik grubunda merkezde 6-10, 11-15, 16-20 ve 25-+ hizmet
y›ll› aral›klar›nda taﬂrada ise 5 y›ll›k hizmet süresinin üzerinde ö¤retmen olmad›¤›,
S›n›f Ö¤retmenli¤i grubunda da merkezde 0-5 ve 21-25 hizmet y›l› aral›klar›nda ö¤retmen olmad›¤›, y›¤›lman›n ise 11-15 hizmet y›l› aral›¤›nda gerçekleﬂti¤i, taﬂrada ise
her aral›kta Ö¤retmen oldu¤u ve belirli bir y›¤›lman›n olmad›¤› ortaya ç›kmaktad›r
(Çizelge 1).
Çizelge 1. Merkez ve Taﬂra Grubu Ö¤retmenlerin Hizmet Y›llar›na Göre Da¤›l›m›
Hizmet
Y›l›
0-5 Y›l

Merkez
Fen Bil.

Mat.

%50

%67

6-10 Y›l
11-15 Y›l

Snf.

%25

Mat.

Snf.

Fen Bil.

Mat.

Snf.

%33

%100

%38

%42

%82

%21

%16

%52

%33

%29

%36

%10

%33
%25

%18

%23

%24

21-25 Y›l

Toplam

Fen Bil.

%20

16-20 Y›l

25- ? Y›l

Taﬂra

%16

%3
%4

%34

%18

%10

%29

%2
%7

Atama branﬂlar›na ba¤l› olarak hizmet y›l› aral›klar›nda bu ö¤retmenlerin
merkeze ve taﬂraya da¤›l›mlar›nda merkezin daha a¤›rl›kl› olarak 6 ila 25 y›l aras›ndaki hizmet y›l›na sahip ö¤retmenleri bar›nd›rd›¤› ve bu aral›ktaki her beﬂ ö¤retmenden üçünün merkezde görev yapt›¤›, taﬂrada ise bu oran›n tersine çal›ﬂt›¤› ve merkeze göre daha genç bir kadroya sahip oldu¤u söylenebilir (Çizelge 2).
Çizelge 2. Ö¤retmenlerin Atama Branﬂlar›na Göre Da¤›l›m›
Hizmet
Y›l›

0-5 Y›l

Fen Bilgisi
Ö¤retmeni

Matematik
Ö¤retmeni

Merkez

Taﬂra

Merkez

Taﬂra

%50

%33

%67

%100

6-10 Y›l
11-15 Y›l

%25

%33

16-20 Y›l
21-25 Y›l
25- ? Y›l

S›n›f
Ö¤retmeni
Merkez

%33

Taﬂra

Taﬂra
%38

%25

%75

%20

%16

%50

%50

%52

%23

%64

%36

%24

%10

%67

%33

%3

%67

%33

%10

%33

%67

%33
%25

Merkez

%4

Hizmet y›l› aral›¤› 6-20 aras›nda olan S›n›f Ö¤retmenlerinin merkezde, 5 y›l ve
alt›ndaki hizmete sahip ö¤retmenlerinse taﬂrada y›¤›ld›¤› görülmektedir. Fen Bilgisi
Ö¤retmenlerinin merkezde ve taﬂrada özellikli bir y›¤›lma göstermedi¤i ancak 0-25+
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hizmet y›l› aral›¤›na eﬂit olarak da¤›lmad›¤› da görülmektedir. Matematik Ö¤retmenlerinde ise merkezde ve taﬂrada özellikli bir y›¤›lman›n olmad›¤› ancak 0-25+ hizmet
y›l› aral›¤›na da eﬂit olarak da¤›lmad›¤› görülmektedir.
Ö¤retmenlerin Mezun Olduklar› Kurum Tipine Göre Da¤›l›m›
Araﬂt›rmaya kat›lan ö¤retmenlerin %24’ünün E¤itim Ens./Önlisans (%61
Merkez-%39 Taﬂra), %3’ünün ‹lkö¤retim Fen Bilgisi Ö¤retmenli¤i (%100 Merkez),
%7’sinin ‹kö¤retim Matematik Ö¤retmenli¤i (%80 Merkez-%20 Taﬂra), %39’unun S›n›f Ö¤retmenli¤i (%34 Merkez-%66 Taﬂra), %4’ünün E¤itim Fakültesi (%33 Merkez%67 Taﬂra), %9’unun Fen Edebiyat Fakültesi (%29 Merkez-%71 Taﬂra) ve %12’sinin
Di¤er Fakültelerden (%56 Merkez-%44 Taﬂra) mezun oldu¤u görülmektedir (Çizelge 3).
Çizelge 3. Ö¤retmenlerin Mezuniyet Tipine Göre Da¤›l›m›
Merkez
Mezuniyet
Tipi

Fen Bilgisi Matematik

Taﬂra
S›n›f Ö¤rt. Fen Bilgisi Matematik S›n›f Ö¤rt.

Sys Oran Sys Oran Sys Oran Sys Oran Sys Oran Sys Oran

E¤t.Ens./Önlisans

1

%25

‹lkö¤rt.Fen Bilgisi

2

%50

8

%32

S›n›f Ö¤rt.

10

%40

E¤t. Fakültesi

1

%4

‹lkö¤rt.Matematik

Fen Ed. Fakültesi

1

2

%33

4

%67

2

%67

1

%25

Di¤er

1

%4

5

%20

1

%33

6

%19

19

%62

1

%3

%20

1

%20

3

%60

1

%3

4

%13

Ö¤retmenlerin Medeni Durumlar›
Yap›lan anket sonucunda
merkezde 0-5 hizmet y›l› aral›¤›nda evli ö¤retmenin bulunmad›¤›
bu hizmet aral›¤›ndaki taﬂrada görevli ö¤retmenlerin de büyük bir
ço¤unlukla bekar oldu¤u gözlenmiﬂtir. Bekar Ö¤retmenler 0-5 ve
11-15 hizmet y›l› aral›¤›nda y›¤›lmaktad›r.
‹lçede bu grupta görev yapan ö¤retmenlerin %65’i evli olup
kalan %35’lik k›sm› ise bekard›r
(Çizelge 4).

Çizelge 4. Ö¤retmenlerin Medeni Durumlar›n›n Hizmet Y›llar›na Göre Da¤›l›m›
Hizmet Y›l›

Evli

Bekar

Merk.

Taﬂ.

Merk.

Taﬂ.

14%

60%

94%

6-10 YIL

23%

22%

11-15 YIL

38%

31%

40%

6%

16-20 YIL

23%

14%

21-25 YIL

8%

5%

25- ? YIL

8%

14%

0-5 YIL

Ö¤rt.Sys.
Toplam Oran

26

22

10

16

54%

46%

38%

62%

65%

35%
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Ö¤retmenlerin Eﬂ ve Çocuk Durumlar›
Merkezde görev yapan evli 26 ö¤retmenin 23 tanesinin eﬂinin çal›ﬂt›¤› ve merkezdeki eﬂi çal›ﬂan evli ö¤retmenlerin oran›n›n %88, eﬂi çal›ﬂmayan ö¤retmenlerin oran›n›n %12, taﬂrada ise bu oran›n eﬂi çal›ﬂanlar için %59, çal›ﬂmayanlar için ise %41 oldu¤u gözlenmiﬂtir. Hem merkezde hem de taﬂrada eﬂi çal›ﬂmayan ö¤retmenlerin oranlar›n›n %34 olup bu grubun 21-25 ve 25 - ? hizmet y›l› aral›¤›nda olmas› beklenen sonuçtur. ‹lçe genelinde evli olan ö¤retmenlerin çal›ﬂan eﬂlerinin sadece %3’nün orta ö¤retim
mezunu oldu¤u, geri kalan k›sm›n›n ise yüksek ö¤retimli oldu¤u, çal›ﬂmayan eﬂlerin
ise %75’inin ilkö¤retim geri kalan›n ise orta ö¤retim mezunu oldu¤u gözlenmiﬂtir.
Çal›ﬂmayan eﬂlerin; %25’inin 6-10 hizmet y›l›, %25’inin 11-15 hizmet y›l›,
%9’unun 16-20 hizmet y›l›, %16’s›n›n 21-25 hizmet y›l› aral›klar›ndaki ve kalan %25’inin
ise 25 y›l üzeri hizmete sahip ö¤retmenlerde oldu¤u bulunmuﬂtur (Çizelge 5).
Taﬂrada evli olan 0-5 hizmet y›l› aral›¤›ndaki ö¤retmenlerden tamam›n›n çocuk sahibi olmad›klar›, 6-20 hizmet y›l› aral›¤›ndaki ö¤retmenlerden çocuk sahibi olmayanlar bulunmas›na karﬂ›n y›¤›lman›n 2 çocuk civar›nda
oldu¤u gözlenmiﬂtir. 21 y›l üzeri
hizmeti bulunan ö¤retmenlerden
merkezde olanlar›n %50’sinin 2
çocuk, geri kalan k›sm›n›n 2’nin
üzerinde çocuk sahibi olduklar›,
taﬂradaki bu gruptaki ö¤retmenlerin tamam›n›n 2’nin üzerinde çocuk sahibi olduklar› ortaya ç›km›ﬂt›r (Çizelge 6).

Çizelge 5. Evli Ö¤retmenlerin Eﬂ Durumlar›n›n
Hizmet Y›llar›na Göre Da¤›l›m›
Hizmet Y›l›

Eﬂi Çal›ﬂan

Eﬂi Çal›ﬂmayan

Merkez Taﬂra Merkez Taﬂra

0-5 YIL

23%

6-10 YIL

22%

23%

33%

22%

11-15 YIL

39%

38%

33%

22%

16-20 YIL

26%

16%

21-25 YIL

4%

25- ? YIL

9%

Ö¤rt.Sys
Toplam Oran

11%
34%

11%
34%

23

13

3

9

88%

59%

12%

41%

65%

35%

Çizelge 6. Ö¤retmenlerin Çocuk Say›lar›n›n Hizmet Y›llar›na Göre Da¤›l›m›
Ç o c u k Durumu
Hizmet Y›l›

Merkez
Yo k

1

Taﬂra
2

2+

0-5 YIL
6-10 YIL

40%

11-15 YIL

20%

16-20 YIL

20%
30%

50%
83%

25- ? YIL
16%

20%

17%

21-25 YIL

Sys.Oran

Yo k

1

2

2+

60%

20%

20%

57%

29%

33%

67%

100%

20%

20%
14%

50%

50%

50%

50%

52%

12%

100%
100%
18%

18%

32%

32%

Bilgisayar ve ‹nternet Ortam›ndan Yararlanma Düzeyleri
0-5 hizmet y›l› aral›¤›ndaki ö¤retmenlerden merkezde olan %33‘lük k›sm›n›n
tamam›n›n internet olanaklar›ndan yararland›klar› buna karﬂ›n taﬂrada bulunan ö¤ret-
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menlerin %70‘inin yararlanmad›klar›, 6-10 y›l aral›¤›ndaki ö¤retmenlerin nerede ise tamam›n›n bilgisayar ve internet orÇizelge 7. Merkez ve Taﬂra Grubu Ö¤retmenlerin
tam›ndan yararland›¤› görülmüﬂBilgisayar ve ‹nteraktif Uygulamalardan
tür (Çizelge 7).
Yararlanma Durumlar›n›n Hizmet Y›llar›na
Göre Da¤›l›m›
11-25 hizmet y›l› aral›¤›nda
ve üzeri hizmete sahip ö¤retmenMerkez
lerde ise merkez yada taﬂra ay›r›Bilgisayar
‹nternet
m› yap›lmaks›z›n bilgisayarlaﬂma
Hizmet Y›l›
V
a
r
Y
o
k
V
ar
Yo k
ve internet ortam›ndan yararlanma düzeylerinin çok yüksek oldu0-5 YIL
50%
50%
75%
25%
¤u gözlenmiﬂtir. ‹lçe genelinde bil6-10 YIL
100%
70%
30%
gisayarlaﬂman›n ve bilgisayar or11-15 YIL
61%
39%
86%
14%
tam›nda çal›ﬂman›n hizmet y›llar›16-20 YIL
100%
89%
11%
na bak›lmaks›z›n tüm ö¤retmenlerde çok büyük oranlara ulaﬂt›¤›,
21-25 YIL
100%
67%
33%
internet ortam›ndan yararlanma25- ? YIL
100%
100%
n›n ise bütün dilimler için %70’in
Sys.Oran
72%
28%
81%
19%
üzerinde oldu¤u belirlenmiﬂtir.
Ö¤retmenlerin Bas›n Yay›n Takip E¤ilimleri
Hem merkez hem de taﬂradan elde edilen verilere göre ilçe genelinde hizmet
y›l›na bak›lmaks›z›n ö¤retmenlerin %36’s› hiç günlük gazete almad›¤›, %58’inin günde bir gazete, %6’s›n›n günde iki ve daha fazla gazete ald›¤›, Bilimsel Yay›nlar›
%76’s›n›n hiç almad›¤›, %16’s› günde/ayda bir tane ald›¤›, %8’inin günde/ayda iki
ve daha fazla ald›¤›, Günlük/ayl›k dergi ve periyodikleri %53’ünün hiç almad›¤›,
%36’s›n›n günde/ayda bir tane ald›¤›, %11’inin günde/ayda iki ve daha fazla ald›¤›
gözlenmiﬂ olup hiç kitap almayanlar›n %57, günde/ayda bir tane alanlar›n %33 ve
günde/ayda iki ve daha fazla alanlar›n ise %11 oldu¤u belirlenmiﬂtir (Çizelge 8).
Çizelge 8. Merkez ve Taﬂra Grubu Ö¤retmenlerin Yay›n Takip Durumlar›n›n
Hizmet Y›llar›na Göre Da¤›l›m›
Merkez ve Taﬂra
Hizmet Y›l›

Günlük Gazete
Alm.

1

2
4%

Bilimsel Yay›n
Alm.

1

0-5 YIL

42%

54%

6-10 YIL

30%

70%

11-15 YIL

32%

59%

16-20 YIL

40%

40%

21-25 YIL

33%

67%

67% 33%

25- ? YIL

40%

60%

100%

2

Dergi
Alm.

1

Kitap
2

Alm.

1

2

79% 17%

4%

63%

29%

8%

29%

50%

21%

64% 27%

9%

30%

60%

10%

36%

36%

27%

9%

74% 17%

9%

59%

36%

5%

55%

32%

14%

20%

75%

25%

56%

44%

56%

44%

50%

25%

25%

67%

33%

60%

20%

20% 100%

b. Özyeterlik Analizleri
Anketin bu bölümüne kat›l›m oran› %70 olarak gerçekleﬂmiﬂ olmas›na karﬂ›n
hizmet y›l› 21-25+ aras›nda de¤iﬂen %9’luk k›s›m ankete cevap vermelerine ra¤men
al›nan cevaplar dikkate al›narak ölçeklemenin d›ﬂ›na al›nm›ﬂlard›r.
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Güvenirlik Anketi
Güvenirlik anketi konusunda ö¤retmenlerin verdikleri cevaplara ba¤l› kat›l›m
oranlar› merkezdeki ö¤retmenler için Çizelge 9’da taﬂradaki ö¤retmenler için Çizelge
10’da verilmiﬂtir.
Merkezde bulunan Fen-Teknoloji Bilgisi ve Matematik Ö¤retmenlerinin, taﬂrada bulunan S›n›f, Fen-Teknoloji Bilgisi ve Matematik Ö¤retmenlerinin tamam› hizmet
y›llar›na bak›lmaks›z›n derslerini ö¤retmek için sürekli daha iyi yollar bulduklar›n›
ifade ederken S›n›f Ö¤retmenlerinde bu oran›n hizmet y›l›na ba¤l› olarak düﬂmesinin
nedeni mezun olduklar› kurum tipi ve alm›ﬂ olduklar› e¤itimle uygulanan müfredat
ve uygulamalar› istenen ö¤retim tekniklerinin uyuﬂmamas› olabilir.
Çizelge 9. Merkez Örneklem Grubu Ö¤retmenlerince “Ö¤retmenin Ö¤retim
Süreci ‹çinde Kendine Duydu¤u Güven” Sorular›na Verilen Cevaplara Ait Veriler
Soru Grubu 1

Hizmet Y›l›

Branﬂlar
0-5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

S›n›f
Fen Bilgisi/Matematik dersini ö¤retmek için
Fen/Teknoloji
sürekli daha iyi yollar buluyorum.
Matematik
S›n›f
Çok çabalad›¤›m zaman bile bir çok derste
yapt›¤›m gibi Fen Bilgisi/Matematik dersini
Fen/Teknoloji
ö¤retemiyorum.
Matematik
S›n›f
Fen Bilgisi/Matematik kavramlar›n› etkili
Fen/Teknoloji
ö¤retmek için gerekli olan basamaklar›
biliyorum.
Matematik
S›n›f
Fen Bilgisi dersindeki deneylere yard›mc›
Fen/Teknoloji
olmada ve Matematik dersindeki metot ve
Matematik
tekniklerin kullan›m›nda çok etkin de¤ilim.
S›n›f
Genellikle Fen Bilgisi ve Matematik derslerini
Fen/Teknoloji
etkin bir ﬂekilde ö¤retemiyorum
Matematik
S›n›f
‹lkö¤retim Fen Bilgisi/Matematik dersini
Fen/Teknoloji
etkin bir ﬂekilde fen/Matematik kavramlar›n›
yeterli derecede anlar›m.
Matematik
S›n›f
Fen Bilgisi dersindeki deneyleri/Matematik
Fen/Teknoloji
dersindeki metot ve teknikleri ö¤rencilere
aç›klamakta zorlan›yorum.
Matematik
S›n›f
Ö¤rencilerin Fen Bilgisi/Matematik dersi ile
Fen/Teknoloji
ilgili sorular›n› kolayl›kla cevaplayabiliyorum.
Matematik
S›n›f
Fen Bilgisi/Matematik için gerekli hünerlere
Fen/Teknoloji
sahip olup olmad›¤›m› merak ediyorum.
Matematik
S›n›f
Bir ﬂans verilirse ö¤retimim de¤erlendirmeye
Fen/Teknoloji
müdürü ça¤›rmam
Matematik
Bir ö¤renci herhangi bir Fen Bilgisi/Matematik kav- S›n›f
ram›n› anlamakta zorlukla karﬂ›laﬂ›yorsa bu durumda Fen/Teknoloji
ö¤rencinin anlamas›na yard›mc› olmakta zorlan›r›m.
Matematik
S›n›f
Fen Bilgisi/Matematik ö¤retiminde genellikle
Fen/Teknoloji
ö¤rencilerin soru sormalar›n› teﬂvik ederim.
Matematik
S›n›f
Ö¤rencilerin Fen Bilgisi/Matematik dersine ilgi
Fen/Teknoloji
duymalar›n› sa¤lamak için ne yap›lmas›
gerekti¤ini biliyorum.
Matematik
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6-10
%87

11-15
%100
%100

16-20
%73

%20

%30
%20

%20

%100

%100
%100

%100

%20

%20
%20

%20

%20

%30
%60

%20

%100

%100
%100

%33

%20

%20
%20

%20

%100

%100
%100

%73

%36

%40

%33

%60

%50
%60

%60

%20

%20
%20

%7

%100

%100
%100

%100

%23

%38
%60

%60

%100
%100
%20
%20
%60
%100
%20
%20
%40
%20
%100
%100
%20
%20
%100
%100
%60
%20
%40
%47
%20
%20
%100
%100
%60
%60
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Ö¤retmenlerin; Fen Bilgisi/Matematik dersleriyle ilgili kavramlar› etkili ö¤retmek için gerekli basamaklar› bilme konusunda bu soruya kat›lmayan taﬂradaki 610 y›l aras› Fen-Teknoloji Bilgisi Ö¤retmenleri hariç di¤erlerinde hizmet y›llar›na göre art›ﬂ göstermektedir. Buradan Fen-Teknoloji Bilgisi Ö¤retmenleri için etkili ö¤retim
için gerekli basamaklar› bilmelerinin ö¤retmenlik tecrübesi ile do¤ru orant›l› oldu¤u
sonucu ç›kar›labilir. Ancak Matematik Ö¤retmenleri için ayn› durum söz konusu olmay›p ilçede halen çal›ﬂan 0-5 hizmet y›l›na sahip ö¤retmenlerin d›ﬂ›ndaki 25+ hizmet y›l›na sahip ve bu çizelgeye al›nmayan gruplarda bu durum daha net gözlenmektedir.
Çizelge 10. Taﬂra Örneklem Grubu Ö¤retmenlerinin “Ö¤retmenin Ö¤retim
Süreci ‹çinde Kendine Duydu¤u Güven “ Sorular›na Verilen Cevaplara Ait Veriler
Soru Grubu 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Hizmet Y›l›

Branﬂlar

S›n›f
Fen Bilgisi/Matematik dersini ö¤retmek için
Fen/Teknoloji
sürekli daha iyi yollar buluyorum.
Matematik
S›n›f
Çok çabalad›¤›m zaman bile bir çok derste
yapt›¤›m gibi Fen Bilgisi/Matematik dersini
Fen/Teknoloji
ö¤retemiyorum.
Matematik
S›n›f
Fen Bilgisi/Matematik kavramlar›n› etkili
Fen/Teknoloji
ö¤retmek için gerekli olan basamaklar›
biliyorum.
Matematik
S›n›f
Fen Bilgisi dersindeki deneylere yard›mc›
Fen/Teknoloji
olmada ve Matematik dersindeki metot ve
Matematik
tekniklerin kullan›m›nda çok etkin de¤ilim.
S›n›f
Genellikle Fen Bilgisi ve Matematik derslerini
Fen/Teknoloji
etkin bir ﬂekilde ö¤retemiyorum
Matematik
S›n›f
‹lkö¤retim Fen Bilgisi/Matematik dersini
Fen/Teknoloji
etkin bir ﬂekilde fen/Matematik kavramlar›n›
yeterli derecede anlar›m.
Matematik
S›n›f
Fen Bilgisi dersindeki deneyleri/Matematik
Fen/Teknoloji
dersindeki metot ve teknikleri ö¤rencilere
aç›klamakta zorlan›yorum.
Matematik
S›n›f
Ö¤rencilerin Fen Bilgisi/Matematik dersi ile
Fen/Teknoloji
ilgili sorular›n› kolayl›kla cevaplayabiliyorum.
Matematik
S›n›f
Fen Bilgisi/Matematik için gerekli hünerlere
Fen/Teknoloji
sahip olup olmad›¤›m› merak ediyorum.
Matematik
S›n›f
Bir ﬂans verilirse ö¤retimim de¤erlendirmeye
Fen/Teknoloji
müdürü ça¤›rmam
Matematik
Bir ö¤renci herhangi bir Fen Bilgisi/Matematik kav- S›n›f
ram›n› anlamakta zorlukla karﬂ›laﬂ›yorsa bu durumda Fen/Teknoloji
ö¤rencinin anlamas›na yard›mc› olmakta zorlan›r›m.
Matematik
S›n›f
Fen Bilgisi/Matematik ö¤retiminde genellikle
Fen/Teknoloji
ö¤rencilerin soru sormalar›n› teﬂvik ederim.
Matematik
S›n›f
Ö¤rencilerin Fen Bilgisi/Matematik dersine ilgi
Fen/Teknoloji
duymalar›n› sa¤lamak için ne yap›lmas›
gerekti¤ini biliyorum.
Matematik

0-5
%100
%100
%100
%20
%20
%20
%100
%100
%100
%20
%20

6-10
%100
%100

11-15
%100

16-20
%100

%20
%60

%20

%40

%100
%100

%100

%100

%20
%20

%20

%60

%24
%20
%20
%88
%100
%100
%28
%20
%6
%76
%100
%100
%24
%20
%21
%28
%20
%6
%28
%20
%1
%76
%100
%100
%60

%20
%20

%20

%100
%100

%40

%100

%20
%60

%20

%40

%100

%100

%33
%20

%60

%33
%20

%20

%20
%20

%20

%20

%100
%100

%100

%100

%60
%60

%60

%60
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Fen Bilgisi dersindeki deneylere yard›mc› olma ve Fen Bilgisi/Matematik dersini etkin bir ﬂekilde ö¤retme konusunda ö¤retmenlerin vermiﬂ olduklar› cevaplarla
Dersleriyle ilgili kavramlar› yeterli derecede anlad›klar› konusunda vermiﬂ olduklar›
cevaplar örtüﬂmemektedir. Bunun nedenleri ile ilgili olarak alm›ﬂ olduklar› e¤itimin
uygulamada yetersiz kalmas› konusunda kendilerini sorumlu tutmama konusunda
meyilleri olmas› ancak süreç içerisinde kendilerini e¤itme ve sisteme uyum konusunda da özveri içerisinde olmad›klar› dolay›s› ile kendilerini vicdani sorumluluk aç›s›nda rahatlatma e¤ilimleri içerisinde bulunduklar› söylenebilir. Metot ve teknikleri
aç›klamakta zorlan›yorum ﬂeklindeki soruya verdikleri cevap oranlar› bunu destekler
niteliktedir. Bu sonuç ayn› zamanda s›n›fta zaman kullan›m› ve s›n›f yönetimi için
kullan›lan stratejilerin özyeterlik inanc›yla olan iliﬂkisini do¤rulamaktad›r [6,9,10].
Ö¤retmenlerin gerekli hünerlere sahip olup olmad›klar›n› merak etme konusuna ö¤retmenlerin verdikleri cevaplara göre yüksek bir oranda merak duygusu içinde olduklar›; dolay›s› ile kendilerine yeteri derecede güvenmedikleri söylenebilir. Bunun nedenleri aras›nda mezuniyetlerinin üzerinden çok zaman geçmiﬂ olmas› ve bu
süreç içindeki ö¤retim yöntem ve tekniklerini, teknolojik geliﬂmeleri takip edememiﬂ
olmalar›, ö¤rencilerin ön bilgileriyle iliﬂki kuramam›ﬂ olmalar› gibi nedenlere ba¤l›
olabildi¤i gibi mezun olduklar› e¤itim kademesinde alm›ﬂ olduklar› e¤itimin yetersizli¤i de olabilir. Ayr›ca hizmet y›llar› dikkate al›nd›¤›nda bir grup ö¤retmenin kendilerine aﬂ›r› bir güven içerisinde oldu¤u ve hataya yatk›n olduklar› söylenebilir
[5,6,16].
Ö¤rencilerin Fen Bilgisi ve Matematik dersine ilgi duymalar›n› sa¤lamak için
ne yap›lmas› gerekti¤ini bilme konusunda kat›l›m oranlar› dikkate al›nd›¤›nda merkezdeki ö¤retmenlerde hizmet y›l›na ba¤l› olmaks›z›n; kendine güven duygusunun
tüm 2.kademe ö¤retmenlerinde ve 16-20 hizmet y›l› aral›¤›nda bulunan S›n›f Ö¤retmenlerinde yüksek oldu¤unu ancak S›n›f Ö¤retmenlerinde ve taﬂradaki mesle¤in ilk
y›llar›ndaki 0-5 aral›¤›ndaki Fen-Teknoloji Bilgisi Ö¤retmenleri hariç geri kalan bütün
ö¤retmenlerde kendine olan güvenin düﬂtü¤ünü gösterebilir [8,9,10,11,17].
Ö¤rencilerin Fen Bilgisi/Matematik dersindeki sorular›n› cevaplamayla ilgili
olarak verilen cevaplara göre merkezde hem S›n›f, hem Fen-Teknoloji Bilgisi hem de
Matematik Ö¤retmenlerinin kendilerine duyduklar› güvenin yüksek oldu¤u, ancak
16-20 y›ll›k S›n›f Ö¤retmenlerinin sorular› cevaplama konusunda kendilerine yeterli
derecede güvenmedikleri, taﬂrada ise soruya kat›lmayan 11-5 y›ll›k S›n›f Ö¤retmenleri d›ﬂ›nda hem S›n›f, hem Fen-Teknoloji Bilgisi hem de Matematik Ö¤retmenlerinin
kendilerine duyduklar› güvenin yüksek oldu¤u, ancak 0-5 y›ll›k S›n›f Ö¤retmenlerinin sorular› cevaplama konusunda kendilerine yeterli derecede güvenmedikleri, 1115 y›ll›k S›n›f Ö¤retmenlerinin ise bu konuda kendilerine hiç güvenleri olmad›¤› ve
yukar›daki sonuçlarla örtüﬂtü¤ü söylenebilir.
Bir ö¤renci herhangi bir Fen Bilgisi/Matematik kavram›n› anlamakta zorlukla karﬂ›laﬂ›yorsa bu durumda ö¤rencinin anlamas›na yard›mc› olmakta zorlan›r›m
sorusuna verilen cevaplar ise merkezdeki 16 hizmet y›l› üzerindeki S›n›f ve taﬂradaki
yeni mezun 0-5 hizmet y›l› aral›¤›ndaki Matematik Ö¤retmenlerinin seviyeye ba¤l›
olarak ö¤renci ile daha rahat iletiﬂim kurdu¤unun bir göstergesi olup Ö¤rencilerin soru sormalar›n› teﬂvik etmeleri konusunda sadece taﬂradaki yeni mezun 0-5 hizmet y›l› aral›¤›ndaki S›n›f Ö¤retmenleri hariç hizmet y›l›na bak›lmaks›z›n tüm ö¤retmenlerin kendilerine %100 güvendiklerini belirtmesi aras›nda çeliﬂki oldu¤unu dolay›s› ile
ö¤retmenlerin cevaplar›nda samimi olmad›klar›n› gösterebilir.
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Tüm branﬂlarda, ö¤retimini de¤erlendirmeye müdürü ça¤›rma konusunda
merkezdeki ö¤retmenlerin hizmet y›llar›na bak›lmaks›z›n tamam›n›n kendine duyduklar› güvende bir azalma oldu¤unu, taﬂradaki ö¤retmenlerde ise kendilerine duyduklar› güvende azalma ve çekingenlik oldu¤unu göstermektedir.
Sorumluluk Anketi
Sorumluluk anketi konusunda ö¤retmenlerin verdikleri cevaplara ba¤l› kat›l›m oranlar› merkezdeki ö¤retmenler için Çizelge 11’de taﬂradaki ö¤retmenler için Çizelge 12’de verilmiﬂtir.
Bir ö¤renci Fen Bilgisi/Matematik dersinde oldu¤undan daha iyi olursa bu
ö¤retmenin daha fazla çaba harcamas›ndan olmuﬂtur ﬂeklindeki soruya verdikleri cevaplara göre merkezdeki 2. kademe ö¤retmenleri ve 16-20 y›ll›k S›n›f Ö¤retmenleri ile
taﬂradaki Fen-Teknoloji Bilgisi Ö¤retmenlerinin çok yüksek oranda sorumluluk duyduklar›n› ancak 6-10 ve 11-15 y›l aral›¤›ndaki S›n›f Ö¤retmenlerinin kendilerini daha
az sorumlu hissettikleri ve bu duygular›nda azalma oldu¤u, taﬂradaki Matematik Ö¤retmenlerinde ise sorumluluk duygular› d›ﬂ›nda ayr›ca çekinceleri oldu¤u göstermekte ve Ö¤rencilerin Fen Bilgisi / Matematik dersindeki notlar› artt›¤›nda, bu ö¤retmenin daha etkili bir metot kullanmas›ndan olmuﬂtur sorusuna verdikleri cevaplar
dikkate al›nd›¤›nda hizmet y›l›na bak›lmaks›z›n kendilerinin bilindik yöntemler d›ﬂ›nda bir aray›ﬂ içerisinde olmad›klar›n› ve sorumluluk duygusunu taﬂ›mad›klar›n›,
taﬂradaki S›n›f Ö¤retmenlerinin ise bununla birlikte mesle¤in ilerleyen y›llar›nda sorumluluk duymaya baﬂlad›klar›n› göstermesinin nedeni Ö¤rencilerin Fen Bilgisi/Matematik dersindeki baﬂar›lar›, do¤rudan ö¤retmenlerin Fen Bilgisi/Matematik ö¤retimindeki etkinli¤i ile s›n›rl›d›r ﬂeklindeki sorudan al›nan cevaplara göre Fen-Teknoloji Bilgisi/Matematik müfredat› içindeki soyut kavramlar› gerek günlük hayattan örneklerle gerekse deneylerle somut hale getirmelerine ra¤men ö¤rencilerin baﬂar›s›z
olmalar› ö¤retmenlerin bu ﬂekilde bir cevap vermeleri ile iliﬂkilendirilebilir [18].
Çizelge 11. Merkez Örneklem Grubu Ö¤retmenlerinin “Ö¤retmenin Ö¤retim
Süreci ‹çinde Sorumluluk Duymas›“ Sorular›na Verilen Cevaplara Ait Veriler
Soru Grubu 2

Hizmet Y›l›

Branﬂlar
0-5

S›n›f
Fen/Teknoloji
Matematik
S›n›f
Fen/Teknoloji
Matematik
S›n›f
E¤er ö¤renciler Fen Bilgisi / Matematik dersinde
baﬂar›l› de¤illerse, bu daha çok etkili olmayan Fen Fen/Teknoloji
Bilgisi/Matematik ö¤retiminden kaynaklan›r.
Matematik
S›n›f
Bir ö¤rencinin Fen Bilgisi / Matematik dersi ile
ilgili ön bilgisindeki yetersizli¤i iyi bir ö¤retimle
Fen/Teknoloji
giderilebilir.
Matematik
S›n›f
Baz› ö¤rencilerin düﬂük Fen Bilgisi/Matematik
dersi baﬂar›s› ö¤retmenlerin bir kusuru olarak
Fen/Teknoloji
görülmemelidir.
Matematik
Düﬂük baﬂar›ya sahip bir çocuk ilerleme gösterirse S›n›f
Fen/Teknoloji
bu daha çok ö¤retmen taraf›ndan daha çok
dikkatin verilmesi sonucu gerçekleﬂir.
Matematik

Bir ö¤renci Fen Bilgisi/Matematik dersinde
1 oldu¤undan daha iyi olursa bu ö¤retmenin
daha fazla çaba sarf etmesinden olmuﬂtur.
Ö¤rencilerin Fen Bilgisi/Matematik dersindeki
2 notlar› artt›¤›nda, bu ö¤retmenin daha etkili
bir metot kullanmas›ndan olmuﬂtur.
3

4

5

6

6-10
%76

11-15
%70
%100

16-20
%100

%100

%100
%100

%100

%26

%70
%100

%87

%100

%100
%100

%100

%60

%60
%60

%60

%76

%50
%100

%100

%100
%100
%100
%3
%60

%100
%20
%60
%60
%100
%33
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S›n›f
Fen/Teknoloji
Matematik
S›n›f
Ö¤retmen genellikle ö¤rencilerinin Fen Bilgisi/
Fen/Teknoloji
Matematik dersindeki baﬂar›s›ndan sorumludur.
Matematik
S›n›f
Ö¤rencilerin Fen Bilgisi/Matematik dersindeki
baﬂar›lar› do¤rudan ö¤retmenlerin Fen Bilgisi/
Fen/Teknoloji
Matematik ö¤retimindeki etkinli¤i ile s›n›rl›d›r.
Matematik
Aile çocu¤unun okulda Fen Bilgisi/Matematik dersine S›n›f
daha çok ilgi gösterdi¤ini ifade ederse; bu muhtemelen Fen/Teknoloji
ö¤retmenin performans›ndan kaynaklanmaktad›r.
Matematik
S›n›f
Etkin bir Fen Bilgisi/Matematik ö¤retimi,
Fen/Teknoloji
motivasyonu düﬂük ö¤rencilerin baﬂar›lar›nda
Matematik
biraz etkilidir.
S›n›f
‹yi bir Fen Bilgisi/Matematik ö¤retim yetene¤ine saFen/Teknoloji
hip ö¤retmenler bile baz› ö¤rencilerin Fen Bilgisi/
Matematik dersini ö¤renmesine yard›mc› olamayabilir. Matematik

Fen Bilgisi/Matematik ö¤retimindeki artan çaba
7 baz› ö¤rencilerin Fen Bilgisi/Matematik dersi
baﬂar›s›nda küçük de¤iﬂiklikler meydana getirir.
8

9

10

11

12

%100

%100
%100

%100

%52

%60

%60

%13

%30

%8

%61

%70

%60

%90

%70
%100

%60

%52

%30
%60

%60

%60
%100
%60
%20
%20
%20
%100
%20
%100
%87
%40
%60

Bir ö¤rencinin Fen Bilgisi /Matematik dersi ile ilgili ön bilgisindeki yetersizli¤i iyi bir ö¤retim ile giderilebilir sorusuna verdikleri cevaplara göre ise merkezdeki
Matematik Ö¤retmenleri ile taﬂradaki Matematik Ö¤retmenleri ve 6-10 y›ll›k S›n›f
Ö¤retmenlerinin hizmet y›l›na ba¤l› olarak çok fazla sorumluluk duygusuna sahip olmad›¤›n› belirtebilir. Di¤er grupta yer alan ö¤retmenler ise iyi bir ö¤retim ile ö¤rencilerin bilgi eksikliklerinin giderilebilece¤ini ifade etmiﬂlerdir. Bu sonuç Ö¤rencilerin
Fen Bilgisi / Matematik derslerindeki baﬂar›s›zl›¤›n›n ö¤retmenlerin kusuru olarak
görülmemesi gerekti¤ini ifade eden soruya verdikleri cevaplarla örtüﬂmekte bu konuda yeterli sorumlulu¤a sahip olduklar›n› göstermektedir. Ancak taﬂradaki Matematik Ö¤retmenlerinin ve S›n›f Ö¤retmenlerinin özellikle yeterli sorumlulu¤a sahip
olmad›klar›, Matematik Ö¤retmenlerinin ise hizmet y›llar› ilerledikçe bu tutumlar›n›
netleﬂtireceklerini göstermektedir.
Düﬂük baﬂar›ya sahip bir ö¤rencinin ilerlemesini ö¤retmenin fazla çaba harcamas›yla iliﬂkilendirilen bir di¤er soruya verilen cevaplara göre ise ö¤retmenler mezun
olduklar› e¤itim kademesi ve tipinin sonuçlar›n› ortaya koymuﬂlard›r. Orandaki bu
geniﬂ yelpazenin hizmet y›l› ile bir ba¤lant›s› bulunmamakta olup önceki sorularda
verdikleri cevaplar› destekler niteliktedir. Verilen cevaplar ö¤retmenlerin ö¤rencilerle ilgili daha çok deneyime ve ö¤rencilerin düﬂünce biçimlerine iliﬂkin daha çok bilgi
sahibi olmas›yla iliﬂkilendirilememektedir [8,11].
Fen Bilgisi/Matematik ö¤retimindeki artan çaban›n ö¤rencilerin Fen Bilgisi
dersindeki baﬂar›s›nda de¤iﬂiklik meydana getirebilece¤ine iliﬂkin soruya hizmet y›l›
gözetilmeksizin tüm ö¤retmenlerin ö¤rencilerin baﬂar›lar›na karﬂ› kendilerini sorumlu hissettikleri, ö¤retmenlerin s›n›f içersinde yapacaklar› etkinliklerin ö¤rencilerin baﬂar›s›n› artt›raca¤› düﬂüncesinde olduklar› söylenebilir. Ancak bu sonuç Ö¤retmenlerin ö¤rencilerin Fen Bilgisi / Matematik dersindeki baﬂar›lar›na karﬂ› sorumlu oldu¤una iliﬂkin soruya verdikleri cevaplar dikkate al›nd›¤›nda tüm ö¤retmenlerin do¤rudan sorumlulukla ilgili bir soru soruldu¤unda sorumluluk almaktan kaç›nd›klar›n› gösterebilir olmas›yla çeliﬂki yaratmaktad›r.
E¤er aile çocu¤unun okulda Fen Bilgisi/Matematik dersine daha çok ilgi gösterdi¤ini ifade ederse; bu muhtemelen ö¤retmenin performans›ndan kaynaklanmaktad›r ﬂeklindeki soru merkezdeki Matematik Ö¤retmenlerinin kendilerini Fen-Tekno-
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loji Bilgisi ve S›n›f Ö¤retmenlerine göre kendilerini daha az sorumlu hissettiklerini
göstermektedir. Bunun nedeni merkezdeki S›n›f ve Fen-Teknoloji Bilgisi Ö¤retmenleri ile taﬂradaki 16-20 y›ll›k S›n›f ve 6-10 y›ll›k Fen-Teknoloji Bilgisi Ö¤retmenlerinin
derslerinde ö¤rencilerin görsel bir ﬂekilde sonuçlar› görmesine yard›mc› olacak deneyleri kullan›yor olmas›ndan kaynaklan›yor olabilir. Taﬂradaki bir di¤er sonuç ise
Matematik Ö¤retmenleri ile 0-10 y›ll›k S›n›f Ö¤retmenlerinin kendilerini daha az sorumlu hissettiklerini göstermesidir.
Çizelge 12. Taﬂra Örneklem Grubu Ö¤retmenlerinin “ Ö¤retmenin Ö¤retim
Süreci ‹çinde Sorumluluk Duymas› “ Sorular›na Verilen Cevaplara Ait Veriler
Soru Grubu 2

Hizmet Y›l›

Branﬂlar

Bir ö¤renci Fen Bilgisi/Matematik dersinde
1 oldu¤undan daha iyi olursa bu ö¤retmenin
daha fazla çaba sarf etmesinden olmuﬂtur.
Ö¤rencilerin Fen Bilgisi/Matematik dersindeki
2 notlar› artt›¤›nda, bu ö¤retmenin daha etkili
bir metot kullanmas›ndan olmuﬂtur.
E¤er ö¤renciler Fen Bilgisi / Matematik dersinde
3 baﬂar›l› de¤illerse, bu daha çok etkili olmayan Fen
Bilgisi/Matematik ö¤retiminden kaynaklan›r.
Bir ö¤rencinin Fen Bilgisi / Matematik dersi ile
4 ilgili ön bilgisindeki yetersizli¤i iyi bir ö¤retimle
giderilebilir.
Baz› ö¤rencilerin düﬂük Fen Bilgisi/Matematik
5 dersi baﬂar›s› ö¤retmenlerin bir kusuru olarak
görülmemelidir.
Düﬂük baﬂar›ya sahip bir çocuk ilerleme gösterirse
6 bu daha çok ö¤retmen taraf›ndan daha çok
dikkatin verilmesi sonucu gerçekleﬂir.
Fen Bilgisi/Matematik ö¤retimindeki artan çaba
7 baz› ö¤rencilerin Fen Bilgisi/Matematik dersi
baﬂar›s›nda küçük de¤iﬂiklikler meydana getirir.
Ö¤retmen genellikle ö¤rencilerinin Fen Bilgisi/
8
Matematik dersindeki baﬂar›s›ndan sorumludur.
Ö¤rencilerin Fen Bilgisi/Matematik dersindeki
9 baﬂar›lar› do¤rudan ö¤retmenlerin Fen Bilgisi/
Matematik ö¤retimindeki etkinli¤i ile s›n›rl›d›r.
Aile çocu¤unun okulda Fen Bilgisi/Matematik dersine
10 daha çok ilgi gösterdi¤ini ifade ederse; bu muhtemelen
ö¤retmenin performans›ndan kaynaklanmaktad›r.

Etkin bir Fen Bilgisi/Matematik ö¤retimi,
11 motivasyonu düﬂük ö¤rencilerin baﬂar›lar›nda
biraz etkilidir.
‹yi bir Fen Bilgisi/Matematik ö¤retim yetene¤ine sa12 hip ö¤retmenler bile baz› ö¤rencilerin Fen Bilgisi/
Matematik dersini ö¤renmesine yard›mc› olamayabilir.

S›n›f
Fen/Teknoloji
Matematik
S›n›f
Fen/Teknoloji
Matematik
S›n›f
Fen/Teknoloji
Matematik
S›n›f
Fen/Teknoloji
Matematik
S›n›f
Fen/Teknoloji
Matematik
S›n›f
Fen/Teknoloji
Matematik
S›n›f
Fen/Teknoloji
Matematik
S›n›f
Fen/Teknoloji
Matematik
S›n›f
Fen/Teknoloji
Matematik
S›n›f
Fen/Teknoloji
Matematik
S›n›f
Fen/Teknoloji
Matematik
S›n›f
Fen/Teknoloji
Matematik

0-5
%60
%100
%76
%67
%100
%80
%54
%100
%31
%94
%100
%11
%60
%60
%44
%100
%100
%70
%100
%100
%51
%60
%60
%10
%40
%6
%35
%40
%95
%100
%48
%20
%60

6-10
%60
%100

11-15
%20

16-20

%87
%100

%100

%60
%20

%100

%53
%100

%100

%20
%60

%20

%87
%100

%100

%87
%100

%100

%47
%60

%60

%20
%20

%20

%33
%100

%60

%100

%100

%87
%20

%100

%47
%20

%60

%100

Etkin bir Fen Bilgisi/Matematik ö¤retiminin motivasyonu düﬂük ö¤rencilerin
baﬂar›lar›nda etkili olaca¤›na iliﬂkin soruya Fen-Teknoloji Bilgisi Ö¤retmenlerinden 05 y›ll›k olanlar›n hiç kat›lmamas› ve 6-10 y›ll›k Fen-Teknoloji Bilgisi Ö¤retmenlerinin
%20 oran›nda kat›lmas› düﬂündürücüdür. Bunun nedeni etkili Fen Bilgisi/Matematik
ö¤retimi kurallar›n›n S›n›f Ö¤retmenlerinde yeterince yerleﬂmedi¤i ve ald›klar› e¤itimle yeteri kadar örtüﬂmedi¤i olabilir.
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‹yi bir Fen Bilgisi/Matematik ö¤retim yetene¤ine sahip ö¤retmenler bile baz›
ö¤rencilerin Fen Bilgisi/Matematik dersini ö¤renmesine yard›mc› olamayabilir sorusuna verilen cevaplarda ise merkezdeki tüm branﬂlarda hizmet y›l›na ba¤l› olarak art›ﬂ gözlenmektedir. Taﬂrada ise 16-20 y›ll›k S›n›f Ö¤retmenlerinin kat›lmama sebebi
bütün S›n›f Ö¤retmenleri için mezun olduklar› e¤itim kademesi ve tipine göre alm›ﬂ
olduklar› e¤itim ﬂeklinden kaynaklanabilir. Merkezdeki Fen-Teknoloji Bilgisi ve Matematik Ö¤retmenlerinde kat›l›m oran› hizmetlerinin ilk y›llar›nda itibaren art›ﬂ gösterirken S›n›f Ö¤retmenlerinde bu dereceye ulaﬂma karﬂ›l›¤›n›n hizmet y›l›n›n mesleki sürelerinin ortalar›na geliyor olmas› ilgi çekicidir. Taﬂrada görevli Fen-Teknoloji
Bilgisi Ö¤retmenlerinde kat›l›m›n düﬂük olmas› oldukça düﬂündürücü olup Matematik Ö¤retmenlerinde kat›l›m oran› hizmetlerinin ilk y›llar›nda itibaren art›ﬂ göstermektedir [4,19].
E¤er Ö¤renciler Fen Bilgisi /Matematik dersinde baﬂar›l› de¤illerse bu daha
çok etkin olmayan Fen Bilgisi /Matematik ö¤retiminden kaynaklan›r ﬂeklindeki sorudan al›nan cevaplarda ise merkezdeki Matematik Ö¤retmenlerinin bu konuda fikir
beyan etmezken Fen-Teknoloji Bilgisi Ö¤retmenleri hizmet y›l›na bak›lmaks›z›n, S›n›f
Ö¤retmenleri ise hizmet y›l› artt›kça, taﬂrada ise S›n›f ö¤retmenleri hizmet y›l› artt›kça müfredata ba¤l› olarak uygulanan ö¤retim sisteminin yetersiz yada etkisiz kald›¤›n› beyan etmiﬂlerdir. Taﬂradaki yeni mezun 0-5 hizmet y›l› aral›¤›ndaki Matematik
Ö¤retmenleri ile 6-10 y›l hizmet aral›¤›ndaki Fen-Teknoloji Bilgisi ö¤retmenlerinden
al›nan cevaplar ise di¤er ö¤retmen gruplar› örtüﬂmemektedir. Bunun nedeni bu grup
ö¤retmenlerin yeni müfredata uygun kitaplar ile eski müfredat›n karﬂ›laﬂt›rmas›n›
yapm›ﬂ olabilecekleridir. Hizmet y›llar›na ve yeni müfredata ba¤l› olarak bu düﬂünceleri de¤iﬂebilir.
Tart›ﬂma, Sonuç ve Öneriler
a. Tart›ﬂma ve Sonuç
Araﬂt›rmaya kat›lan ö¤retmenlerin hizmet y›l› ve atama branﬂlar› ile mezuniyet tiplerine bak›ld›¤›nda MEB taraf›ndan bir dengenin gözetilmedi¤i ve rastgele
yöntemi ile nokta atamalar›n yap›ld›¤›, ilçe yönetimlerinin ise yerel yada feodal iliﬂkiler veya ö¤retmen ve idareci talepleri ile k›smi görevlendirmeler yaparak tecrübeli
ö¤retmenlerin yan› s›ra belirgin meslek gruplar›nda çal›ﬂan personelin eﬂlerinin bilindik sebeplerle görevlendirmeleri ile merkezde y›¤›lma noktalar›n›n oluﬂtu¤u söylenebilir. Hizmet y›l› 16 ve üzerinde olan ö¤retmenlerde bilgisayar ve internet kullan›m›n›n mesleki olmaktan çok hane halk›n›n ve yetiﬂkin çocuklar›n bask›s›yla gerçekleﬂti¤i ifade edilebilir. Bu yarg›ya var›lmas›n›n nedeni bu grup ö¤retmenlerde bilgisayar
ve internet kullan›m becerilerinin çok zay›f oldu¤unun gözlenmesi ve bilinmesidir.
Büyük k›sm› evli olan ö¤retmenlerin eﬂlerinin çal›ﬂt›¤› ancak 16 hizmet y›l› ve üstündeki ö¤retmenlerin eﬂlerinin yüksek oranda çal›ﬂmad›¤› ve e¤itim düzeylerinin çal›ﬂan eﬂlere göre alt seviyede oldu¤u, çocuk say›lar›n›n da buna ba¤l› olarak çal›ﬂan eﬂlerde 1-2, çal›ﬂmayan eﬂlerde ise 2 ve üzeri oldu¤u gözlenmiﬂtir.
Ö¤retmenlerin özgüvenlerinin temellerinden en önemlisi olan ekonomik gücün en büyük göstergesi e¤itim-ö¤retimin içerisinde olmalar›na karﬂ›n bas›n-yay›n takibindeki çeliﬂkidir. Günlük gazete konusunda ö¤retmenlerin nerede ise yar›s›n›n hiç
almamas› ve sadece %5’lik k›sm›n›n günde 2 veya daha fazla gazete almalar›, bilimsel yay›n takibinde ise merkezde yo¤un olmak üzere genelde sadece %5-%20 aras›nda olmas› düﬂündürücüdür. En ilginci ise hizmet y›l› fazla olan gruplarda hiç kitap al-
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ma al›ﬂkanl›¤›n›n olmamas›, mesle¤e yani baﬂlayanlarda ise inan›lmaz düﬂük olmas›d›r. Genç ö¤retmenlerin gazete, kitap, dergi ve periyodikleri takip konusundaki davran›ﬂlar›n›n temelinde internet ortam›ndan faydalanmalar› olabilir ancak hizmet y›l›
fazla olanlarda ise bunun nedeni sadece ekonomik koﬂullara ba¤lanabilir. Bunun bir
di¤er nedeni de ö¤retmenlerin alm›ﬂ olduklar› e¤itimle veya e¤itime baﬂlama amaçlar› ile ﬂu anda yapt›klar› uygulaman›n örtüﬂmemesi olabilir [4].
Ayr›ca görev alanlar›ndaki fiziksel donat› yetersizlikleri de amaç-uygulama
alan›nda onlar› umutsuzlu¤a ve vurdumduymazl›¤a taﬂ›m›ﬂ, özellikle ö¤retim programlar›ndaki sürekli farkl›laﬂmaya ba¤l› strateji ve yöntem de¤iﬂiklikleri de bunda etken olabilece¤i gibi [20] onlar› s›n›ftaki nitelikli ö¤renmede anahtar kiﬂiler oldu¤u
gerçe¤inden uzaklaﬂt›rm›ﬂ olabilir [21].
Araﬂt›rmaya kat›lan ö¤retmenlerin verdikleri cevaplar dikkate al›narak, Merkez örneklem gruplar›nda tüm ö¤retmenlerin, gösterecekleri performans›n ö¤renci baﬂar›s›n› etkileyece¤i düﬂüncesinde olduklar› ve sorumluluk duygusu taﬂ›d›klar› söylenebilir. Bu gruptaki ö¤retmenlerin mesleki bak›mdan kendilerine güvendikleri ve sorumluluk ald›klar› ve özye-terlik duygusu taﬂ›d›klar› ancak hizmet y›l› düﬂük ö¤retmenlere yard›m ve destek verilmesi gerekti¤i, Taﬂra örneklem gruplar›nda ise yine tüm
ö¤retmenlerin gösterecekleri performans›n ö¤renci baﬂar›s›n› etkileyece¤i düﬂüncesinde olma ve sorumluluk duygusu taﬂ›mada dikkatli olmalar›na karﬂ›n desteklenmeleri gerekti¤i ve bu gruptaki ö¤retmenlerinin mesleki bak›mdan kendilerine duyduklar› güven ve sorumluluk alma k›saca özyeterlik duygusu taﬂ›ma konusunda baz› problemler yaﬂad›klar› ve desteklenmeleri gerekti¤i söylenebilir.
Araﬂt›rmaya kat›lan ö¤retmenlerin verdikleri cevaplara göre,
√ Derste uygulanmas› gereken metot ve teknikleri bildikleri,
√ Ö¤retim basamaklar›n› uygulad›klar›,
√ Konuyla ilgili kavramlar› yeterli derecede bilmede kendilerine güvendikleri,
√ Uygulanan farkl› metot ve tekniklerin ö¤renci baﬂar›s›n› etkiledi¤ini bildikleri,
√ Etkili bir ö¤retimin ö¤renci baﬂar›s›n› etkileyece¤i konular›n›n bilincinde olduklar›,
gözlenmiﬂtir [17,22,23]. Sorumluluk duygusuna iliﬂkin sorular incelendi¤inde ise ö¤retmenlerin; kendi ö¤retimlerinin baﬂar›s›zl›¤›ndan kaynaklanabilecek ö¤renci baﬂar›s›zl›¤›n› kabul etmekten kaç›nd›klar›; ancak ö¤rencilerin baﬂar›l› olduklar› durumlar›n hepsinde sorumluluk ald›klar› görülmektedir. Bu sonuca göre ö¤rencilerin baﬂar›lar›n› kendilerine, baﬂar›s›zl›klar›n› ise ö¤rencilere yüklemiﬂ gibi görünmektedirler.
K›saca ö¤rencilerin baﬂar›s›zl›klar› söz konusu oldu¤unda sorumluluk almaktan kaç›nd›klar› söz konusu olabilir.
Ancak son dönemlerde e¤itim-ö¤retim anlay›ﬂ›ndaki paradigmalar›n de¤iﬂmesi etkin ö¤retim için gerekli ö¤retim yöntem–teknikler ile bu konudaki yaklaﬂ›mlar› da de¤iﬂtirmiﬂtir. Ö¤retmenlerin bu grup sorular›na vermiﬂ olduklar› cevaplara
göre ise,
√ Gerçekten e¤itim alan›ndaki çal›ﬂmalar› takip etmekte ve kendilerini geliﬂtirmekte
problem yaﬂad›klar›,
√ E¤itim alan›ndaki geliﬂmeleri, yenilikleri yeteri kadar takip etmemelerine karﬂ›n var
olan e¤itim ve bilgilerinin yeterli oldu¤u düﬂüncesinde olduklar›,
söylenebilir [8,24]. Araﬂt›rmada hizmet y›l›na ba¤l› olarak elde edilen bulgulara göre
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baz› sorularda hizmet y›l›na göre artan güven ve sorumluluk duygusunun; baz› sorular için tam tersi oldu¤u tespit edilmiﬂtir. Bu sonucun ö¤retmenlerin sorular› samimi bir ﬂekilde cevaplamam›ﬂ olmalar›ndan kaynakland›¤› düﬂünülmektedir. ‹lk iki
bölümde verilen anket çal›ﬂmas›n›n sonuçlar› örtüﬂtürülerek bir yaklaﬂ›mda bulunulmuﬂtur. Bu yaklaﬂ›ma göre,

1. Ö¤retmenlerin; ö¤rencilerin baﬂar›s›zl›klar› söz konusu oldu¤unda sorumluluk almaktan kaç›nd›klar›,
2. Ö¤retmenlerin; ö¤renci baﬂar›s›zl›¤›nda aile ve çevrenin etkilerini ön plana ç›kartarak bu konuyu savunma arac› olarak geliﬂtirdikleri,
3. Ö¤retmenlerin, e¤itimle ilgili yeni çal›ﬂmalar› takip etmekte ve kendilerini geliﬂtirmekte problem yaﬂad›klar›,
4. Ö¤retmenlerin; e¤itim alan›ndaki geliﬂmeleri, yenilikleri yeteri kadar takip etmemelerine karﬂ›n var olan e¤itim ve bilgilerinin yeterli oldu¤u düﬂüncesinde olduklar›n› savunduklar›,
5. Ö¤retmenlerin; genel olarak, görev yapt›klar› kurumlar›n fiziki ve sosyal altyap›
eksikliklerini, görevin yerine getirilmesinde problem olarak öne sürdükleri ancak
bu tip eksikliklerin oldu¤u kurumlarda görevli Ö¤retmenlerle birlikte, donan›m›
bu tip kurumlardan daha iyi olan kurumlarda görevli olan Ö¤retmenlerinde bu
durumu ö¤renci baﬂar›s›zl›¤›nda ön plana ç›kartarak bu konuyu savunma arac›
olarak geliﬂtirdikleri,
6. Ö¤retmenlerin; ekonomik altyap›lar›n›n mesleki devaml›l›kta ve maksimum faydal›l›kta problem yaratt›¤›,
7. Ö¤retmenlerin; toplumun Ö¤retmenlik mesle¤ine bak›ﬂ noktas›nda topluluk olarak de¤il bireysel çözümler arama noktas›nda olduklar›,
belirlenmiﬂtir [25]. Ö¤retmenlerin ekonomik altyap› eksiklikleri güncel aile yaﬂamlar› kadar mesleki yaﬂamlar› üzerinde de oldukça etkili olmaktad›r. Görev yap›lan çevrenin sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel yap›s› da, ö¤retmenleri; mesleki uygulamalar›nda, yasal evrak düzenlemeleri hariç, yap›lmas› gerekenlerin d›ﬂ›na iterek “aileye
ve çevreye hoﬂ görünme” ve “baﬂar›y›, aile ve çevre memnuniyetine dayand›rma“ gibi hedef yan›lg›lar›na götürmekte, en önemlisi hizmet y›l› artt›kça bu duygu ve düﬂüncelerin ö¤retmenlerce nihai hedef haline dönüﬂtürüldü¤ü gözlenmektedir. Araﬂt›rman›n, birinci bölümde uygulanan anket kriterlerinden de anlaﬂ›laca¤› üzere ö¤retmenlere yöneltilen sorular; onlar›n bir anlamda sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel alt
yap›lar›n›n bir yans›mas› ﬂeklinde düzenlenmiﬂ olup;

1. Ö¤retmenlerin sosyo-kültürel birikimlerini artt›rabilmeleri ve uygulama alan›na
sokabilmeleri için gereken çabay› göstermeleri mesleki sorumluluktan çok insani
boyuta sahip olmas›na karﬂ›n iﬂin ekonomik boyutu da dahil olmak üzere temel
problemlerin çözümü,
2. E¤itim ve ö¤retimdeki problemlerin kayna¤›nda yatan sebeplerden birisi de mesleki onur duygusunun, bireysel yada toplumsal düzeyde azalmas›d›r. Ö¤retmenlik
mesle¤ine duyulan sayg›n›n artt›r›lmas› için gereken çal›ﬂmalar,
sadece merkezi ve ile yerel yönetimlerin de¤il sivil toplum örgütlerinin de sorumluluk alan›nda bulunmaktad›r.
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b. Öneriler
E¤itim-ö¤retim süreci içerisinde bireye kazand›r›lacak olan fen okur-yazarl›¤›
becerisi ayr› bir önem göstermektedir. Çünkü bu becerinin temelinde anadilini do¤ru
kullanmak ve bilmek yatmakta olup ö¤retmenin temiz ve ar› bir dil kullanmas› bir zorunluluktur. ﬁivesinden yada yöresel a¤›zdan kurtulamayan veya güncel entelektüellik ad›na anlams›z ifadelerle birbirleri ile yada ö¤renci ile iletiﬂim kuran ö¤retmenlerin bu tarz›n›n Fen Bilgisi, Matematik yada anadilde okur-yazarl›k becerilerine katk›s› tart›ﬂ›lmamal› ve bu tip eylem ve konuﬂmalar›n önüne geçilmelidir.
E¤itim-ö¤retim ortamlar›n›n daha dikkatli düzenlenmesi, fiziki ve sosyal altyap› eksikliklerinin giderilmesi ile ö¤retmenlerin sahip oldu¤u özyeterlik ve sonuç
beklentisi duygusunun de¤iﬂebilece¤i aç›kt›r. E¤itilen bireylerdeki özyeterlik duygusunun geliﬂiminde, öncelikle aile ortam› ve yaﬂan›lan çevre k›saca toplumun oldu¤u
kadar örgün e¤itim kurumlar›n›n ve ö¤retim programlar›n›n da önemi büyüktür. Bu
nedenle sadece Fen Bilgisi ve Matematik Ö¤retmenlerinin de¤il ayn› zamanda 1.kademe ö¤rencilerini 2. kademeye haz›rlayan 4 ve 5. S›n›f Ö¤retmenlerinin tutum ve
davran›ﬂlar› da önemlidir.
Asl›nda 1.kademe ö¤retmenlerinin 5 y›ll›k döngülerle bu görevi yerine getirmeleri problemi daha yayg›n hale getirdi¤inden 1.kademede; S›n›f Ö¤retmenlerinin
iki gruba ayr›larak uzmanlaﬂmalar› daha gerçekçi bir yaklaﬂ›m olacakt›r.
Ö¤retmen kaynaklar› dikkate al›nd›¤›nda S›n›f Ö¤retmenli¤i mezunu olan ö¤retmenlerin 1. grupta, ‹lkö¤retim Matematik, ‹lkö¤retim Fen, Fen Edebiyat Fakültesi,
E¤itim Fakültesi mezunlar›n›n ise 2. grupta görevlendirilerek döngülerin k›sa zamanl› olmas›n›n sa¤lanmas› ile uygulamada geri dönüﬂüm verilerinin daha k›sa sürede
al›nmas› sa¤lanm›ﬂ olacakt›r. Bu sürenin k›sa tutulmas›, yenileme ve uygulamada
karﬂ›laﬂ›lan problemlerin çözümünde uzmanlar›n ve yönetimin daha kesin sonuçlu
kararlar almas›n› sa¤layacakt›r (Çizelge 13).
Çizelge 13. ‹lkö¤retimde Kademelerde De¤iﬂiklik Önerisi
1. Kademe

1. Grup ( 1 – 2 – 3. s›n›flar )
2. Grup ( 4 – 5. s›n›flar )

2. Kademe

( 6 – 7 – 8. s›n›flar )

1. kademe 1. grupta yer alan bir ö¤retmen her üç y›lda bir, 2. grupta yer alan
bir ö¤retmen ise iki y›lda bir ayn› s›n›f› okutacaklar›ndan hem müfredattan, hem uygulamadaki yeniliklerden uzaklaﬂmam›ﬂ olacaklard›r. Bu uygulama ile ilkö¤retim
1.kademede uzmanlaﬂm›ﬂ kadrolar yarat›larak daha gerçekçi ve sa¤l›kl› uygulamalar
yap›labilecektir. 2.kademedeki branﬂ ö¤retmenlerinin, birbirlerinin tecrübelerinden
faydalanabilmeleri için bir program dahilinde haftada belirlenecek saat tutar›nda birbirlerinin derslerinde izleyici olarak kat›lmalar› ve böylece de¤iﬂik teknik ve yöntemleri alg›lamalar› ayr›ca 1.kademe 2.grup ö¤retmenlerinin de ayn› ﬂekilde branﬂ ö¤retmenlerinin bu uygulamalar›na fiilen kat›lmalar› ve rapor olarak ba¤l› olduklar› kurum müdürlü¤üne vermeleri sa¤lanmal›d›r.
Ö¤retmenlerce 1. ve 2. kademede bir çok derste ö¤rencilere normal ders anlat›m›, ödev, proje ve laboratuar uygulamalar›nda deneyler haz›rlat›larak konular› onlar›n ya birey olarak yada grup olarak anlatmalar›na imkan verilmeli ve bu s›rada
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dersi aktif iﬂleme konusunda ki motivasyonlar› artt›r›larak cesaretlendirilmelidir. Ancak bu uygulamada göz ard› edilmemesi gereken husus örneklem seçimlerinin yak›n
çevreden uzak çevreye do¤ru olmas›d›r. Bu nedenle ö¤retmenlerin materyal geliﬂtirme konusunda hizmetiçi e¤itime tabi tutularak bireysel becerilerinin artt›r›lmas› sa¤lanmal›d›r.
‹lçe baz›nda bir komisyon kurularak ö¤retmen performans de¤erlendirme cetveli haz›rlama ve uygulama takvimi belirlenerek iﬂlemlere baﬂlan›lmal›d›r. Ö¤retmen
performans de¤erlendirmeleri komisyon marifeti ile gerçekleﬂmeli, ö¤retmenin burada alaca¤› puanlaman›n, birinci derece kurum amiri yada teftiﬂ kurulunca verilecek
y›ll›k sicil puanlar›nda yüksek oranda temsil edilmesi sa¤lanmal›d›r. Bu uygulama
kurum amirinin objektifli¤ine gölge düﬂürmeyece¤i yada tart›ﬂma açmayaca¤› gibi
teftiﬂ dönemindeki günlük iyileﬂtirme ve tart›ﬂ›labilir uygulamalar›nda önüne geçecektir. Bu uygulama, ö¤retmenlerin davran›ﬂ modelleri geliﬂtirmede daha gerçekçi olmalar›n› sa¤layacakt›r.
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THE DETERMINATION OF SELF EFFICENCY AND RESULT
EXPECTATION OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
TEACHERS, MATHS TEACHERS AND CLASS TEACHERS
IN TEACHING SCIENCE AND TECHNOLOGY AND MATHS
ﬁadan ÖZKAN*
Nuri NAMO⁄LU**
M. Ali IﬁIK***
Onur ÇAKIR****
Tezcan MUTLU*****
Abstract
The most significant factor that supports the child during the educational
period and that helps to develop a sense of self-efficacy in the child is that the realization of an effective and successful educational period depends on the sense of
self-efficacy of the teachers, who are responsible for the orientation of the lectures.
The aim of this research is to determine the sense of self-efficacy and outcome
expectancy of first grade 4th and 5th class teachers along with second grade maths
and science teachers serving at 15 elementary schools in the district of ‹znik in respect with their mission places, appointment branches, graduation grades and service times connected with sex, marital status, number of children, following of
press and publications by means of computer and other interactive multimedia
applications, and their ability to achieve success with their own sex and kinds
with success ability, for which purpose the “Science Teaching Efficiacy Belief
Instrument” directed towards science and maths teachers and developed by
RIGGHS and ENOCHS as well as a survey using a screening method have been
applied to these teachers. According to the above mentioned inventory and the
simple percentage calculations of the answers they gave in the survey, it has been
observed that the participating teachers refuse to the take responsibility if their
students are unsuccessful, that they tend to emphasize the family and environmental effect on a student’s failure and that they develop this issue as a means of
defense, that they face problems in following new studies related to education and
in developing themselves, that they tend to argue the idea that the existing educational system and their knowledge is sufficient, although they do not duly pursue the developments and innovations carried out in the field of education, that
the put forward the deficiencies in the physical and social infrastructure of the institution, in which they are performing their office, as excuse for and as problem in
fulfilling their duty, but that not only teachers in charge at schools with such deficiency but also teachers in charge at schools, the equipments and furnishings are
in better conditions than the ones in above mentioned institutions, tend to put forward this issue and to develop this issue as a means of defense, that the economical infrastructures create problems in occupational continuity and maximum efficacy, and that from the point of view of the profession of teaching the teachers are
in the point of seeking not collective but individual solutions.
Key Words: Science-Maths Education, Personal science teaching efficacy
belief, Science teaching outcome expectancy, professional reliancs feeling, professional trust feeling, The reason of abstain from trust of teachers
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ORTAÖ⁄RET‹M KURUMLARINDA
DÖRT YILLIK E⁄‹T‹ME GEÇ‹LMES‹ ‹LE K‹MYA BAﬁARI
DÜZEY‹NDEK‹ DE⁄‹ﬁ‹KL‹KLER‹N ‹NCELENMES‹
‹brahim Ender MÜLAZIMO⁄LU*
Ayﬂen DEM‹R MÜLAZIMO⁄LU*
Ahmet B‹ﬁK‹N**

Özet
Bu çal›ﬂmada, ortaö¤retim kurumlar›nda dört y›ll›k e¤itime geçilmesi
ile kimya baﬂar› düzeylerindeki de¤iﬂikleri incelemek amac›yla, 3 y›ll›k (eski sistem) ve 4 y›ll›k (yeni sistem) sistemle ö¤renim gören Lise ikinci s›n›f ö¤rencilerine 2004 ve 2005 Ö¤renci Seçme S›nav› sorular› yeniden düzenlenip, numaraland›r›larak yöneltilmiﬂtir. Ö¤rencilerin sorulara verdikleri cevaplar do¤ru-yanl›ﬂ olarak de¤erlendirilmiﬂtir. De¤erlendirme, eski sistem ile ö¤renim gören
grup içerisinde k›zlar ve erkekler aras›nda, yeni sistemle ö¤renim gören grup
içerisinde k›zlar ve erkekler aras›nda ve hem eski sistemle hem de yeni sistemle ö¤renim gören gruplar aras›nda ayr› ayr› yap›lm›ﬂt›r. Çal›ﬂma sonucunda k›z
ve erkeklerin kimya baﬂar› düzeylerinin karﬂ›laﬂt›r›lmas› yan›nda, eski ve yeni
sistemle ö¤renim gören gruplar›n da kimya baﬂar› düzeyleri istatistiksel olarak
SPSS 15.0 paket program kullan›larak de¤erlendirilmiﬂtir. Sonuç olarak, kendilerine yöneltilen sorularda erkek ö¤rencilerin kimya baﬂar› düzeyleri daha yüksek olmas›na ra¤men, E¤itim Fakültelerinin Lisans düzeyinde kimya bölümlerinde ö¤renim gören k›z ö¤rencilerin fazla olmas›n›n nedenleri yap›lan araﬂt›rmalara dayal› olarak yorumlanmaya çal›ﬂ›lm›ﬂt›r.
Anahtar Sözcükler: Ö¤renci seçme s›nav›, baﬂar› düzeyi, cinsiyet faktörü

Giriﬂ
2006 ÖSS s›nav›na kadar, daha önceki y›llara ait ÖSS s›navlar›nda sorulan kimya sorular› genellikle yorum yapma, problem çözme ve analiz etmeye dayal› zihinsel
beceriler gerektirdi¤inden (Çepni vd., 2003), ö¤rencilerin bu becerilere uygun e¤itim
sürecinden geçmeleri gerekmekte idi. Kimya sorular›nda bu durum, halen iki bölüm
halinde yap›lan s›navda ÖSS 1 olarak verilen sorular için geçerlidir. Art›k ÖSS 2 olarak
verilen sorularda, ö¤rencilerin yorum kabiliyetinden daha çok bilgi seviyesi ölçülmeye çal›ﬂ›lmaktad›r. Fen bilimleri testinde yer alan sorular genellikle yüksek seviyeli sorular oldu¤undan, ö¤rencilerin zihinsel becerilerini geliﬂtirmek amac›yla uygun e¤itim
sürecinden geçmeleri gerekmektedir (Coﬂkun vd., 2007). Erkek ve k›z ö¤rencilerin
farkl› konulara, farkl› derecede ilgi duyduklar› bilinen bir gerçektir. E¤itimin etkili olmas› ve s›n›ftaki tüm ö¤rencilerin baﬂar›l› olabilmeleri için; ö¤retmen, e¤itim programlar›n› haz›rlarken bir yandan ö¤rencilerin ortak özelliklerini göz önünde bulundurur-
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ken, di¤er yandan her ö¤rencinin kendine özgü özellikleri oldu¤unu unutmamal› ve
ö¤rencilerin bireysel özelliklerine uygun alternatif etkinlikler sunmal›d›r (Bozkurt vd.,
2004; Dereli vd., 2005). E¤itim-ö¤retim sisteminin en önemli parças› olan okullarda e¤itimciler, ö¤rencilerin ilgi, merak ve haz›r bulunuﬂluk düzeyini dikkate almal›d›rlar. Bu
alanlarda her ö¤rencinin di¤erinden farkl› oldu¤u mutlaka göz önüne al›nmal›d›r. Bu
farkl›l›klar›n en önemlilerinden bir tanesi de cinsiyettir. E¤itmenlerin, k›z ve erkek ö¤rencilere gösterdikleri davran›ﬂlar da farkl›l›k göstermektedir. Ö¤retmenlerin ilkokuldan itibaren erkek ö¤rencilere daha çok soru sorduklar›, ödül, eleﬂtiri, yönergelerle daha fazla dönüt verdikleri, k›z ö¤rencilerin dikkatli olma, sosyal ve destekleyici davran›ﬂlar›n› ödüllendirirken, erkek ö¤rencilerin rekabetçi davran›ﬂlar›n›, problem çözme
becerilerini ve baﬂar›lar›n› ödüllendirdikleri Haladyna vd. (1979) taraf›ndan yap›lan
bir araﬂt›rma ile ortaya konulmuﬂ bir gerçektir. 2006 ÖSS s›nav› ile birlikte de¤iﬂen s›nav sistemine paralel olarak ortaö¤retim ders iﬂleme sisteminde de de¤iﬂiklikler olmuﬂ
olmal›d›r. Bunun sonucu olarak ta bugüne kadar eski sistem ile ö¤renim görmüﬂ olan
ö¤renciler ile art›k yeni sistem ile ö¤renim gören ö¤renciler aras›nda ÖSS sorular›na
verilen cevaplar aç›s›ndan temel farkl›l›klar oldu¤u düﬂünülerek yap›lan bu çal›ﬂma,
al›nan sonuçlar bak›m›ndan oldukça önemlidir. Çal›ﬂmada hem eski ve yeni sistem ile
ö¤renim gören k›z ö¤rencilerle, yine eski ve yeni sistemle ö¤renim gören erkek ö¤renciler aras›nda ve hem de eski ve yeni sistemle ö¤renim gören tüm ö¤renciler aras›nda
istatistik hesaplara dayanarak baz› tespitler yap›lmaya çal›ﬂ›lm›ﬂt›r. Çal›ﬂma sonuçlar›na göre eksik görülen alanlar için alternatif çözümler de sunulmaya çal›ﬂ›lm›ﬂt›r.
Amaç ve Kapsam
2005/2006 Ö¤retim y›l›ndan itibaren liselerin dört y›la ç›kar›lmas› ve 2006 ÖSS
s›nav›ndan itibaren s›nav›n iki bölüm halinde yap›lmaya baﬂlamas› ile birlikte hem
ö¤rencilerin ders çal›ﬂma al›ﬂkanl›klar›nda hem de ö¤retmenlerin ders iﬂleme ve müfredat› takip al›ﬂkanl›klar›nda temel de¤iﬂikler oldu¤u düﬂünülerek yap›lan bu çal›ﬂma, eski sistemle ö¤renim gören lise 2 ö¤rencileri ile yeni sistemle ö¤renim gören lise
2 ö¤rencileri aras›nda kimya baﬂar› düzeylerindeki farkl›l›klar› ve nedenlerini ortaya
ç›karmay› amaçlam›ﬂt›r. Gruplar›n kendi içlerinde ve genel olarak k›z ve erkek ö¤rencilerin kimya baﬂar› düzeylerindeki farkl›l›¤› ortaya koymak da çal›ﬂman›n amaçlar›
aras›ndad›r. 2006 y›l›ndan itibaren de¤iﬂen ÖSS s›nav sistemi ile birlikte ö¤rencilerin
ders çal›ﬂma al›ﬂkanl›klar›ndaki de¤iﬂimin s›nav sorular›na yaklaﬂ›mlar›n› nas›l etkiledi¤i sorusuna aranan cevap ta yine çal›ﬂman›n di¤er bir amac›d›r. Ayr›ca, 2006 öncesi tek bölüm halinde yap›lan ve mevcut ÖSS s›nav sisteminin Lise kimya müfredat›n› ö¤renme bilgisini mi yoksa h›zl› test çözme becerisini mi ölçtü¤ü sorusunun cevab› da yine bu çal›ﬂma ile tespit edilmeye çal›ﬂ›lm›ﬂt›r.
Bu araﬂt›rman›n örneklemini; Ankara ili Polatl› ilçesinden seçilen Anadolu ve
Anadolu Ö¤retmen Liselerinde ö¤renim gören ö¤renciler oluﬂturmaktad›r. Çal›ﬂmada, ÖSYM Web sitesinden al›n›p yeniden numaraland›r›larak haz›rlanan ÖSS Fen Bilimleri kimya alt grubu testi, Polatl› Anadolu Ö¤retmen Lisesi ve Polatl› Anadolu Lisesi’nde ö¤renim gören Lise 2. S›n›f ö¤rencilerine yöneltilmiﬂtir. Nisan 2007 döneminde yap›lan çal›ﬂma ö¤rencilerin, kendilerine yöneltilen ÖSS sorular›nda geçen konular› ö¤renmiﬂ olmalar› gerekti¤i düﬂünülerek yap›lm›ﬂt›r. Bu düﬂüncenin nedeni, 2004
ve 2005 ÖSS sorular›n›n kimya konular› Lise 1 ve Lise 2 müfredat›ndan oluﬂmas›d›r.
Bulgular ve Yorumlar
Yap›lan çal›ﬂmada ö¤rencilerin sorulara verdikleri cevaplara göre elde edilen
veriler, farkl› ﬂekillerde de¤erlendirilmiﬂ ve bu de¤erlendirme sonucunda kimya baﬂar› düzeyleri ile ilgili yorumlar yap›lmaya çal›ﬂ›lm›ﬂt›r. Bu de¤erlendirmeler s›ras›y-
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la; 1) Eski ve yeni sistemle ö¤renim gören Lise 2 ö¤rencileri içerisinde k›zlar›n sorulara verdikleri do¤ru-yanl›ﬂ cevap say›s› ve baﬂar› düzeyleri, 2) Eski ve yeni sistemle
ö¤renim gören Lise 2 ö¤rencileri içerisinde erkeklerin sorulara verdikleri do¤ru-yanl›ﬂ cevap say›s› ve baﬂar› düzeyleri, 3) Eski ve yeni sistemle ö¤renim gören Lise 2 ö¤rencileri içerisinde k›z ve erkek baﬂar› düzeylerinin karﬂ›laﬂt›r›lmas›, 4) Eski sistemle
ö¤renim gören Lise 2 ö¤rencileri içerisinde k›z ve erkeklerin sorulara verdikleri do¤ru-yanl›ﬂ cevap say›s› ve baﬂar› düzeyleri, 5) Yeni sistemle ö¤renim gören Lise 2 ö¤rencileri içerisinde k›z ve erkeklerin sorulara verdikleri do¤ru-yanl›ﬂ cevap say›s› ve
baﬂar› düzeyleri, 6) Eski ve yeni sistemle ö¤renim gören Lise 2 ö¤rencileri içerisinde
k›z ve erkeklerin toplam›n›n baﬂar› düzeylerinin karﬂ›laﬂt›r›lmas›.
Yap›lan bütün de¤erlendirmeler grafikler halinde ve SPSS 15.0 paket program›ndan elde edilen sonuçlar olarak ilgili k›s›mlarda tablolar halinde verilmiﬂtir. Bu
grafik ve tablolar incelendi¤inde ç›kan sonuçlar oldukça ilginçtir. Öyle ki, hem eski
sistemle hem de yeni sistemle ö¤renim gören ö¤renciler aras›ndaki kimya baﬂar› düzeylerine bak›ld›¤›nda erkek ö¤rencilerin çok büyük farkla daha baﬂar›l› olduklar›
görülmektedir. Ancak e¤itim fakültelerinin kimya lisans s›n›flar›na bak›ld›¤›nda ö¤renci say›s›ndaki k›z erkek da¤›l›m› aç›s›ndan durum hiçte böyle de¤ildir. Kimya testinde daha baﬂar›l› olan erkek ö¤renciler, lisans düzeyinde kimya baﬂar›s›nda k›zlar›n gerisinde kalmaktad›rlar (Coﬂkun vd, 2007). Tabi burada lisans düzeyinde kimya
bölümlerinde k›z ö¤rencilerin ço¤unlukta olmas›n›n da etkisi vard›r. Ancak burada
di¤er bir soru daha akla gelmektedir, s›nav sorular› kimya testinde erkeklerin baﬂar› düzeyi daha yüksek olmas›na ra¤men neden k›zlar e¤itim fakülteleri kimya bölümlerinde ço¤unluktad›rlar. Burada bize göre ve yapt›¤›m›z çal›ﬂma sonuçlar›na
göre eleﬂtirilmesi gereken bir ÖSS s›nav sistemi vard›r. Öyle ki, s›nav sorular› kimya
testinde erkek ö¤renciler daha baﬂar›l› olmalar›na ra¤men s›nav sonucunda e¤itim
fakülteleri kimya bölümlerini kazanamamaktad›rlar. Buda sadece kimya baﬂar›s›n›n
s›nav kazanmaya, ö¤renci kimya bölümüne gitmek istese de, yeterli olmad›¤›n› göstermekte, s›nav baﬂar›s›nda Matematik ve Türkçe testlerinin Fen bölümlerinde okumak isteyen ö¤renciler için en az fen testleri kadar hayati önem taﬂ›d›¤›n› göstermektedir.
Yap›lan de¤erlendirmeler sonucu elde edilen di¤er bir bulgu ise eski sistemle
ö¤renim gören Lise 2 ö¤rencilerinden daha baﬂar›l› olmalar›d›r. Bize göre buda beklenen bir sonuçtur. Çünkü yap›lan ÖSS s›nav› test tekni¤indeki h›z ve çabuk anlama,
de¤erlendirme becerisini ölçmektedir. Bu durum dershane takviyeli ö¤renim gören
eski sistem Lise 2 ö¤rencilerinin daha baﬂar›l› olmas› sonucunu ortaya ç›karmaktad›r.
Bu da s›nav sisteminin, daha çok bilgiyi de¤il de test tekni¤i becerisini ölçmesi yönünden eleﬂtirilmesi gereken bir yönüdür. Bu durum iki bölümlü yap›lan yeni sistem ile
birlikte olumlu yönde de¤iﬂebilecek önemli bir konudur.
Tablo 1’de yeniden düzenlenerek verilen 2004 ve 2005 ÖSS sorular›n›n konulara göre da¤›l›mlar› (T. C. MEB Tebli¤ler Dergisi, 1992; Yetkin vd., 2003) ve Tablo 2’de
ise bu konularla ilgili sorular›n çözümlerinde baﬂar› sa¤lanabilmesi için ö¤rencilerin
kazanm›ﬂ olmalar› gereken bilgi ve beceriler verilmiﬂtir (Oylumlu, 2005; Coﬂkun vd.,
2005). Sorular›n çözümleri için gereken bilgiler genellikle müfredat takip edildi¤inde
edinilmiﬂ olmas› gereken bilgiler iken, çözümler için gereken beceriler sorular ve konulara göre farkl›l›klar gösterebilmektedir. Öyle ki, kazan›lmas› gereken beceri olarak
baz› sorularda bilgi ve kavrama yeterli olurken, baz› sorularda kavrama ve de¤erlendirme, baz› sorularda ise analiz ve sentez ve hatta uygulama becerisi gerekmektedir.
Yani, bir sorunun do¤ru olarak çözülebilmesi için sadece o konuyu ö¤renmek yetme-
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mekte bunun yan›nda bu bilginin sorunun çözümünde nas›l kullan›laca¤›n›n da iyi
bilinmesi gerekmektedir.
Tablo 1. 2004 ve 2005-ÖSS Kimya Sorular›n›n Lise 1 ve 2 Kimya Program›n›n
Konular›na Göre Da¤›l›m›
Konu Alanlar›
Madde ve Özellikleri; Elementler ve Bileﬂikler; Periyodik cetvel
Radyoaktivite; Mol Kavram›; Kimyan›n Temel Yasalar›
Gazlar; Çözeltiler ve çözünürlük; Tepkime çeﬂitleri
Tablo 2. 2004 ve 2005 ÖSS Kimya Sorular›n›n Çözümünde Baﬂar› Sa¤lanabilmesi ‹çin Ö¤rencilerin Kazanm›ﬂ Olmas› Gereken Bilgiler ve Beceriler
Sorular›n Çözümü ‹çin Gerekli Bilgiler

ve Beceriler

Maddelerin fiziksel ve kimyasal de¤iﬂmeleri, çözünme kavram›,
maddenin tanecikli yap›s›

Bilgi ve kavrama

Elementler ve bileﬂikler, atom modeli, atomlarda elektron da¤›l›m›

Kavrama ve
de¤erlendirme

Periyotlar ve gruplar, periyotlar ve özellikleri, gruplar ve özellikleri

Analiz ve sentez

Atom çekirde¤inin yap›s›, radyoaktif bozunmalar, bozunma çeﬂitleri,
çekirdek reaksiyonlar›

Bilgi ve sentez

Mol kavram›, kütlenin korunumu, kimyasal denklemlerin
denkleﬂtirilmesi, basit ve kimyasal formüller

Analiz ve sentez

Sabit ve katl› oranlar kanunu, bileﬂik formülleri

Analiz ve sentez

Maddenin gaz hali, gaz›n hacminin s›cakl›¤a ba¤l›l›¤›,
ideal gaz denklemi,

Bilgi, kavrama,
analiz ve sentez

Çözünürlük, kat› ve s›v›lar›n çözünürlü¤ü, sudan baﬂka
çözücüler, kar›ﬂ›mlar›n ayr›lmas›, çözünürlük fark› ile ay›rma

Uygulama,
analiz ve sentez

Kimyasal tepkimelerin denklemleri, metallerin aktifli¤i,
asit ve bazlar›n genel özellikleri

Bilgi ve kavrama
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ﬁ e k i l 1 . Eski sistemle ö¤renim gören Lise 2 ö¤rencilerinin kendi içerisinde k›z
ve erkek ö¤rencilerin kimya baﬂar› düzeylerinin karﬂ›laﬂt›r›lmas›
ﬁekil 1 incelendi¤inde, k›zlar›n 28 sorunun 9’unda daha baﬂar›l›, erkeklerin ise
28 sorunun 17’sinde daha baﬂar›l› olduklar› görülmektedir. Ayn› de¤erlendirme yeni
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% Baﬂar›

sistem ile ö¤renim gören Lise 2 ö¤rencilerinin kendi içlerinde k›z ve erkeklerin kimya baﬂar› düzeylerinin tespiti için yap›ld›¤›nda (ﬁekil 2) yine erkek ö¤rencilerin daha
baﬂar›l› olduklar› görülmektedir.
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ﬁ e k i l 2 Yeni sistemle ö¤renim gören Lise 2 ö¤rencilerinin kendi içerisinde k›z
ve erkek ö¤rencilerin kimya baﬂar› düzeylerinin karﬂ›laﬂt›r›lmas›
ﬁekil 2 incelendi¤i zaman eski sistemde k›z ve erkek ö¤renciler aras›nda ki erkekler lehine olan kimya baﬂar› düzeyi fark›n›n azald›¤› hatta nerdeyse dengelendi¤i
görülmektedir. ﬁekil 2’ye göre, k›zlar 28 sorunun 12’sinde daha baﬂar›l› iken, erkekler
28 sorunun 13’ünde daha baﬂar›l›d›rlar.
Kendi içlerinde kimya baﬂar› düzeyleri karﬂ›laﬂt›rmalar› yap›ld›ktan sonra eski ve yeni sistemde ö¤renim gören toplam ö¤renciler aras›ndaki baﬂar› düzeylerine
bak›lm›ﬂt›r. Bu amaçla oluﬂturulan ﬁekil 3’teki grafik incelendi¤inde yeni sistemle ö¤renim gören ö¤renciler 28 sorunun 10’unda daha baﬂar›l›, eski sistemle ö¤renim gören ö¤renciler 28 sorunun 17’sinde daha baﬂar›l›d›rlar. Bu durum beklenen bir sonuçtur ve ayn› müfredatta ö¤renim görmelerine ra¤men eski sistemle ö¤renim gören ö¤rencilerin test çözme becerilerinin daha iyi oldu¤u görülmektedir.
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ﬁ e k i l 3 Eski ve yeni sistemle ö¤renim gören ö¤rencilerin (k›z ve erkek) ortalama puanlar›n›n karﬂ›laﬂt›r›lmas›
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ﬁekil 1, 2 ve 3’te verilen kimya baﬂar› düzeylerinin karﬂ›laﬂt›r›lmas› ile ilgili istatistiksel hesaplamalar SPSS 15.0 paket program kullan›larak tek yönlü ba¤›ms›z t
testi ile desteklenmeye çal›ﬂ›lm›ﬂt›r. Tablo 3’te verilen sorular, 0,05 anlaml›l›k düzeyinde (Tan ve Erdo¤an, 2001; Bozkurt ve ark., 2004) eski sistemle ö¤renim gören toplam
ö¤renciler ile yeni sistemle ö¤renim gören toplam ö¤renciler aras›nda anlaml› farkl›l›klar›n görüldü¤ü sorulard›r. Burada toplam 11 soruda anlaml› farkl›l›klar görülmüﬂtür ve sonuçlar eski sistemle ö¤renim gören Lise 2 ö¤rencileri lehinedir.
Çal›ﬂmada ayr›ca eski ve yeni sistemle ö¤renim gören k›z ve erkek ö¤rencilerin toplamlar› aras›nda da fark olup-olmad›¤› incelenmiﬂ ve sonuçlar ﬁekil 4 ve Tablo 4 ile verilmeye çal›ﬂ›lm›ﬂt›r. Yine bu ﬂekil ve tablodan da kimya baﬂar› düzeylerinin
erkeklerde daha iyi oldu¤u aç›k bir ﬂekilde görülmektedir. Öyle ki kendilerine yönlendirilen 28 sorunun 10’unda küçük farklarla k›zlar daha baﬂar›l› görülürken, 17 soruda erkeklerin daha baﬂar›l› olduklar› görülmektedir.
Tablo 3 SPSS 15.0 paket program› ile yap›lan istatistiksel hesaplamalar›n 0,05
anlaml›l›k düzeyinde tek yönlü ba¤›ms›z gruplar t testi sonuçlar›
Soru No

F

Sig.

t

p

Anlam
Farkl›l›¤›

2

10,256

0,003

2,735
2,598

0,009
0,014

0,37037

3

95,608

0,000

3,311
3,781

0,002
0,001

0,42593

8

7,657

0,008

3,176
3,028

0,003
0,005

0,42593

10

50,905

0,000

2,866
2,465

0,006
0,023

0,29630

11

38,992

0,000

3,008
3,282

0,004
0,002

0,40741

12

35,215

0,000

-2,472
-2,694

0,017
0,010

-0,33333

14

17,534

0,000

-1,730
-2,126

0,091
0,043

-0,14815

16

7,382

0,009

2,572
2,656

0,014
0,011

0,37037

18

,000

1,000

2,272
2,267

0,028
0,029

0,33333

19

4,285

0,044

4,670

0,000

4,448

0,000

-2,132
-2,168

0,039
0,036

27
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ﬁ e k i l 4 Eski ve yeni sistemle ö¤renim gören ö¤rencilerin toplamlar›nda k›z ve
erkek ö¤rencilerin kimya baﬂar› düzeylerinin karﬂ›laﬂt›r›lmas›
Tablo 4 SPSS 15.0 paket program› ile yap›lan istatistiksel hesaplamalar›n 0,05
anlaml›l›k düzeyinde tek yönlü ba¤›ms›z t testi sonuçlar›
Soru No

F

Sig.

t

p

Anlam
Farkl›l›¤›

2

41,245

0,000

-3,515
-3,633

0,001
0,001

-0,44643

26

38,905

0,000

-2,298
-2,460

0,026
0,022

-0,20833

27

1,552

0,220

-2,365
-2,376

0,023
0,022

-0,33929

Sonuç ve Öneriler
Ö¤rencilerin kavrad›klar› nitelikleri ilk kez karﬂ›laﬂt›klar› bir problemi çözmede kullanma zorunluluklar› oldu¤u için önceki bilgi birikimini yeni duruma uygulayarak yorumlamalar› gerekmektedir. Kimya için bak›ld›¤›nda, bu tür sorular› ö¤rencilerin do¤ru olarak cevapland›rabilmesi her ﬂeyden önce teorik bilgiyi pratikte uygulayabilecek düzeyde kullanabilmeleriyle mümkündür.
Konular›n daha çok bilgi, kavrama ve uygulama seviyesinde iﬂlenmesi ö¤rencilerde zihinsel düﬂünme becerilerini art›racakt›r. Bu da derslerin deneysel k›s›mlar›n›n laboratuvar ortamlar›nda iﬂlenmesi, konular içerisinde yer alan deneylerin yap›lmas› ve buna ba¤l› olarak ö¤rencilerin bilimsel yöntemin özelliklerini kavrayabilmesi ile mümkündür. Böylece, ezbercilikten çok bilimsel ve eleﬂtirici düﬂünceyi yoklayan
bu tür sorularda do¤ru cevap say›s› artacakt›r.
Ankara ili Polatl› ilçesi Anadolu ve Anadolu Ö¤retmen Liselerinde k›z ve erkek ö¤rencilere herhangi bir de¤iﬂiklik yap›lmaks›z›n uygulan bu testler sonucunda
ö¤rencilerin sorulara vermiﬂ olduklar› cevaplar›n geneline bak›ld›¤›nda, yorumlama
gerektirmeyen sorularda genelde baﬂar›l› olduklar› görülmüﬂtür. Yorum ve bilgi gerektiren sorularda ise baﬂar› oranlar› düﬂüktür. Ö¤renciler, konuyu anlamak yerine
ezberledikleri birkaç formül ile sorunun çözümüne ulaﬂmak istemektedirler. Burada
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yap›lmas› gereken, konunun do¤ru bir ﬂekilde kavrat›lmas›d›r. Liselerdeki ö¤retmenlerin bu konuda dikkatli davranmalar› gerekmektedir. Formüle dayal› sorulardan ziyade ö¤rencinin yorum yapmas›n› hedefleyen farkl› tipteki sorulara yer verilmelidir.
Ö¤rencilerin ezberlemek zorunda kald›klar› baz› konular›n (asit-baz reaksiyonlar›, kimyasal tepkimeler, gaz hacminin s›cakl›¤a ba¤l›l›¤›, gazlar›n difüzyonu, s›cakl›¤›n reaksiyon h›z›na etkisi, metallerin aktifli¤i, kütlenin korunumu, çözünme
kavram›, stokiyometri, ›s› ve s›cakl›k vb.) laboratuar ﬂartlar›nda yap›lmas›, hem ö¤rencinin dikkatini çekecek hem de daha kolay ö¤renmelerini sa¤layacakt›r. Ö¤renciler deney esnas›nda muhakeme gücünü de art›rm›ﬂ olacaklard›r. Laboratuar yöntemi
kullan›larak soyut olan birçok kimya kavram›n› ö¤rencilere daha kolay bir ﬂekilde
kavratmak mümkün olacak ve kavramsal de¤iﬂim sa¤lanabilecektir (Mülaz›mo¤lu
vd., 2007).
Liselerde ö¤retmenler bilgi, kavrama ve uygulamaya yönelik düﬂük seviyeli
sorularla birlikte analiz, sentez ve de¤erlendirmeye yönelik yüksek seviyeli sorularla
da ölçme ve de¤erlendirme yapmal›d›rlar.
Fen müfredatlar› ö¤rencilerin geliﬂim seviyeleriyle ba¤daﬂt›r›larak ö¤retilmeli
ve ölçme-de¤erlendirmede buna ba¤l› olarak yap›lmal›d›r (Anton, 1982).
E¤itim fakülteleri ile ortaö¤retim kurumlar› aras›nda müfredat›n uyumlulu¤u
sa¤lanmal›d›r.
ÖSS s›nav› ile ders programlar› aras›nda tutarl›l›k olmal›d›r. S›nav sistemleri
e¤itim programlar›na uygulanmal›d›r.
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Abstract
In this study, we try to examine the chemistry success level of the high
school students at 10th grade with the transition from 3-years (old system) to 4years (new system) system. Fort his purpose, 28 chemistry questions from 2004
and 2005 Student Selection Examination were used. The questions were evaluated as true or false. The evaluation was done among the male and female students who are studying with old system, among the male and female students
who are studying with new system and among the old system and new system
students. From the survey not only the chemistry success of male and female
students but also the chemistry success of old system and new system students
were evaluated using SPSS 15.0 package program. Although the success of male
students were higher than the female ones at the high school level, the success
of female students were higher than the male ones at the B.Sc. level. Some explanation were tried to be given fort this result.
Key Words: Student selection examination, success level, sexes factor.
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SINIF Ö⁄RETMENL‹⁄‹ Ö⁄RETMEN ADAYLARININ
MÜZ‹K BAﬁARILARIYLA DUYGUSAL
ZEKALARI ARASINDAK‹ ‹L‹ﬁK‹
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Ayfer KOCABAﬁ**

Özet
Zekay› tan›mlamaya ve ölçmeye çal›ﬂan psikologlar, baﬂar› ölçütleri aras›nda klasik olarak kabul edilen entelektüel zekan›n ( IQ ) yan›nda, duygusal zekan›n ( EQ ) da yer almas› gerekti¤ini savunmaktad›rlar. Bu çal›ﬂma ile de hedeflenen Dokuz Eylül Üniversitesi Buca E¤itim Fakültesi S›n›f ö¤retmenli¤i 2.
s›n›f ö¤retmen adaylar›n›n Müzik-I dersi baﬂar› düzeyleri ile duygusal zekalar›
aras›nda bir iliﬂkinin olup olmad›¤›n› ortaya koymakt›r. Bu amaçla s›n›f ö¤retmenli¤i ö¤retmen adaylar›na Bar-on Duygusal Zeka Ölçe¤i uygulanarak Müzik-I dersinden alm›ﬂ olduklar› baﬂar› puanlar› aras›ndaki baz› de¤iﬂkenler aç›s›ndan iliﬂkiye bak›lm›ﬂt›r. Mumcuo¤lu (2002)taraf›ndan dil eﬂde¤erli¤i yap›lan
Bar-On EQ-i’ Türkçe formu alt boyutlar›n›n Cronbach’s Alpha güvenirlik katsay›lar› 0,48 ile 0,84 aras›nda yer almaktad›r. Bu çal›ﬂmada ölçe¤in Cronbach’s
Alpha güvenirlik katsay›s› 0,95 olarak bulunmuﬂtur. Bu çal›ﬂman›n sonucunda
s›n›f ö¤retmenli¤i ö¤retmen adaylar›n›n müzik baﬂar›lar› ile duygusal zekalar›
aras›nda bütünüyle anlaml› bir iliﬂki bulunamam›ﬂt›r. Bunun yan› s›ra daha önceden müzik e¤itimi al›p almama ve çalg› çal›p çalmama durumuna göre anlaml› farkl›l›k yoktur. Cinsiyet de¤iﬂkeni aç›s›ndan bayan ö¤retmen adaylar› lehine anlaml› bir farkl›l›k söz konusudur. Örgün ve ikinci ö¤retim programlar›nda okumakta olan s›n›f ö¤retmeni adaylar›n›n duygusal zekalar› kiﬂiler aras› alt
ölçek boyutunda anlaml› farkl›l›k göstermektedir.
Anahtar Sözcükler: Duygusal zeka, baﬂar›, müzik baﬂar›s›, ö¤retmen
e¤itimi

Giriﬂ
E¤itimde ö¤rencilerin yeterlilikleri uzun y›llar dil ve matematik becerileri ile
akademik alandaki baﬂar› ve baﬂar›s›zl›klar›na göre de¤erlendirilmiﬂ, bunun yan›nda
ö¤rencilerin müzikal becerileri, iletiﬂim becerileri, sosyal becerileri, görsel alandaki becerileri, hareket becerileri, kendini en iyi ifade edebilme becerileri geri plana at›lm›ﬂt›r.
Seksenli y›llara gelindi¤inde okul baﬂar›s›n›n mezun olduktan sonra genellikle okul d›ﬂ›nda ya da iﬂ hayat›nda baﬂar›y› getirmedi¤i görülmüﬂ, bireyin sadece dil ve matematik becerisi ile akademik alandaki baﬂar›lar›yla de¤il, di¤er alandaki becerileri ve ilgileriyle de de¤erlendirilmesinin önemi popülerlik kazanm›ﬂ ve çok boyutlu zekâ modelleri ortaya at›lm›ﬂt›r. Howard Gardner 1983’te yay›mlad›¤› Zihnin Çerçeveleri: Çoklu Zekâ Teorisi adl› kitab› ile e¤itimde ve insana bak›ﬂta yeni bir yaklaﬂ›m ortaya atm›ﬂt›r.
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Gardner (1999:63), “çoklu zekâ kuram›” ile zekâ konusuna daha geniﬂ bir görüﬂ aç›s› kazand›rarak insanlar›n farkl› ﬂekillerde sahip olduklar› yetenekleri, potansiyelleri veya
kabiliyetleri “zekâ alanlar›” olarak adland›rm›ﬂ, her insan›n sözel-dilsel zekâ, mant›ksalmatematiksel zekâ, görsel-uzamsal zekâ, müziksel-ritmik zekâ, bedensel-kinestetik zekâ, kiﬂiler aras›-sosyal zekâ, kiﬂisel-özedönük zekâ ve do¤ac› zekâ olmak üzere sekiz zekâya –ve belki çok daha fazlas›na- sahip oldu¤unu söylemiﬂtir (Selçio¤lu, 2005:33-37).
Yaﬂamdaki baﬂar› ve mutlulu¤un sadece okulda en yüksek notlar› almakla
sa¤lanamad›¤› gerçe¤ini gören uzmanlar giderek zekan›n “sosyal alandaki yetenekler” ve son olarak da “duygusal alandaki yetenekleri de kapsamas› gerekti¤ini kabul
etmiﬂlerdir. Böylelikle 1990’ larda “duygusal zeka” kavram› gündemimize girmiﬂtir
(Yeﬂilyaprak ve Durmuﬂ, 2006:16). Yavuz (2002:15) çoklu zeka teorisi içinde yer alan
kiﬂisel ve sosyal zekalar›n ikisine birden bilim adamlar›n›n duygusal zeka ad›n› verdiklerini ve duygusal zekay›; duygular›n› kontrol edebilme, sa¤l›kl› ve uyumlu sosyal iliﬂkiler kurabilme ve mutlu yaﬂam sürebilmesi için kazan›lmas› gereken bütün
yeteneklerin toplam› olarak tan›mlad›klar›n› belirtmiﬂtir. Duygusal zeka (EQ) kavram› ilk olarak 1990’ da Salovey ve Mayer taraf›ndan kullan›lm›ﬂ ve duygusal zekay› kiﬂinin kendisinin ve di¤er insanlar›n his ve duygular›n› gözlemleme, ay›rt edebilme ve
bu bilgileri kiﬂinin kendi düﬂünceleri ve davran›ﬂlar›na rehberlik etmek amac›yla kullan›lmas› için bir yetenek olarak tan›mlanm›ﬂt›r (Shapiro, 1998). Ancak psikoloji alan›nda doktora yapm›ﬂ olan gazeteci yazar Goleman’ ›n 1995 y›l›nda yay›mlad›¤›
“Duygusal Zeka Neden IQ’ dan daha önemlidir?” kitab› ile kavram popülerlik kazanm›ﬂt›r. Goleman (1998:10) duygusal zekay›, özdenetim, azim, sebat, kendini harekete
geçirebilme ve duygular›n›n gücünü ve h›z›n› alg›layabilme yetene¤i olarak kabul etmiﬂtir. Shapiro (1998:6), yüksek EQ’ nun IQ kadar önemli oldu¤unu, tüm araﬂt›rmalarda duygusal zeka becerilerine sahip çocuklar›n daha mutlu, kendinden daha emin
ve okulda daha baﬂar›l› olduklar›n›, bu becerilerin; çocuklar›n sorumlu, ilgili ve üretken yetiﬂkinler olmalar›n› sa¤layan temel özelliklerden oldu¤unu belirtmektedir.
Goleman (1998:61), Gardner’›n kiﬂisel zeka yetenekleri kavram›n› da duygusal
zeka tan›m›n›n içine alarak Salovey’in bu yetenekleri beﬂ ana baﬂl›k alt›nda toplad›¤›n› belirtmiﬂtir. Bunlar:
1.Özbilinç (kendini tan›ma): Bir duyguyu oluﬂurken fark edebilme yetene¤i,
2. Duygular› idare edebilmek: Duygular› uygun biçimde idare yetene¤i,
3.Kendini harekete geçirmek: Duygular› bir amaç do¤rultusunda toparlayabilmek, dikkat edebilme, kendini harekete geçirebilme, kendine hakim alabilme ve
yarat›c›l›k yetene¤i,
4.Baﬂkalar›n›n duyular›n› anlamak: Empati yetene¤i,
5.‹liﬂkileri yürütebilmek: Sosyal yeterlilik yetene¤i
Bar-On (1997) ise duygusal zeka ile ilgili ilk ölçüm arac›n› geliﬂtiren ve duygusal zekay› “duygu katsay›s›” terimi ile ifade eden ilk uzmand›r. Bar-On duygusal
zekay› tan›mlarken karmaﬂ›k bir model öne sürmüﬂtür. O’na göre duygusal zeka, çevresel talep ve bask›larla baﬂa ç›kmak için baﬂar›l› olmada bireyin yetene¤ini etkileyen
biliﬂsel olmayan kabiliyetler, yeterlikler ve becerilerdir. Bar-On’ un geliﬂtirmiﬂ oldu¤u
Duygusal Zeka Ölçe¤inin on beﬂ duygusal zeka boyutunun grupland›r›ld›¤› beﬂ ana
boyutu bulunmaktad›r. Kiﬂileraras›, Kiﬂiye özgü, Stres Yönetimi / Denetimi, Uyumluluk ve Genel Mizaç ölçe¤in beﬂ ana boyutunu oluﬂturmaktad›r. Bar-On Duygusal
Zeka Ölçe¤inin alt boyutlar› ise ﬂöyledir:
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1.Kiﬂiye özgü: Duygular›n› tan›ma / belirleme ve anlama becerilerini de¤erlendirmeye iliﬂkin; Duygusal Öz Fark›ndal›k, Giriﬂkenlik, Öz Sayg›, Öz-Gerçekleﬂtirim ve Ba¤›ms›zl›k.
2.Kiﬂileraras›: Bireyin de¤erlerine yönelik duygular›na iliﬂkin; Empati, Sosyal
Sorumluluk ve Kiﬂileraras› ‹liﬂkiler.
3.Uyumluluk: yaﬂamlar›ndaki sorunlarla ve de¤iﬂimlerle baﬂa ç›kma becerilerine iliﬂkin; De¤erlendirmesi, Esneklik ve Problem Çözme.
4.Stres Denetimi: duygusal tepkilerini kontrol etme becerilerine iliﬂkin; Stres
Tolerasyonu ve Dürtü Kontrolü.
5.Genel Mizaç: ‹yimserlik ve Mutluluk (Mumcuo¤lu, 2002).
Duygusal zeka zihinsel bir beceridir. Sadece duygulara sahip olmak de¤il, ayn› zamanda onlar›n ne anlama geldi¤ini anlamad›r. En basit tan›m› ile duygusal zeka duygular›n ak›ll›ca kullan›lmas›d›r (Weisinger, 1998). Müzik ise duygu, düﬂünce,
tasar›m ve izlenimlerin belli bir amaç ve yöntemle belli bir güzellik anlay›ﬂ›na göre
birleﬂtirilmiﬂ seslerle iﬂleyip anlatan estetik bir bütündür (Uçan, 1997:11). Müzik e¤itiminin son y›llarda yap›lan araﬂt›rmalarda duygusal beceriler, akademik baﬂar›, IQ,
problem çözme becerileri, dil becerileri, hat›rda tutma, matematiksel problem çözme
becerileri, görsel soyut düﬂünme üzerinde pek çok olumlu etkisinin oldu¤u ve baﬂar›y› artt›rd›¤›, çal›ﬂmalarla ortaya konmuﬂtur. Di¤er sanat alanlar›nda oldu¤u gibi
müziksel eserleri yazmak, yaratmak, yorumlamak ve de¤erlendirmek için de bireylerde duygusal zeka becerileri gereklidir. Müzik kendini, olaylar›, nesneleri, olgular›
anlatmak kadar baﬂkalar›n› da anlamay› gerektirir. Ayn› zamanda duygular›n ve sosyal iliﬂkilerin geliﬂtirilmesinde bir araç, amaç ve yöntem olabilir (Kocabaﬂ,2004:53-57).
Bu nedenle bu araﬂt›rmada müziksel akademik baﬂar› ve duygusal zeka aras›nda bir
iliﬂkinin olup olmad›¤› ortaya konmaya çal›ﬂ›lm›ﬂt›r.
Araﬂt›rman›n Amac›
Bu araﬂt›rman›n amac› Dokuz Eylül Üniversitesi Buca E¤itim Fakültesi S›n›f
ö¤retmenli¤i 2. s›n›f ö¤retmen adaylar›n›n Müzik-I dersi baﬂar› düzeyleri ile duygusal zekalar› aras›nda bir iliﬂkinin olup olmad›¤›n› ortaya koymakt›r
Problem Cümlesi
Araﬂt›rman›n amac› do¤rultusunda problem cümlesi aﬂa¤›daki gibi belirlenmiﬂtir.
S›n›f ö¤retmenli¤i 2. s›n›f ö¤retmen adaylar›n›n Müzik-I dersi baﬂar› düzeyleri ile duygusal zekalar› aras›nda bir iliﬂki var m›d›r?
Alt Problemler
Problem cümlesi aﬂa¤›daki alt problemlerle daha ayr›nt›l› olarak ifade edilmektedir.
1. Ö¤retmen adaylar›n›n toplam duygusal zeka düzeyleri ve alt boyut düzeyleri ile Müzik-I dersi baﬂar› düzeyleri aras›nda bir iliﬂki var m›d›r?
2. Ö¤retmen adaylar›n›n duygusal zeka düzeyleri ile duygusal zeka alt boyut
düzeyleri aras›nda cinsiyete göre anlaml› farkl›l›klar var m›d›r?
3. Ö¤retmen adaylar›n›n duygusal zeka düzeyleri ile duygusal zeka alt boyut
düzeyleri aras›nda ö¤renim gördükleri programa göre anlaml› farkl›l›klar var m›d›r?
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4. Ö¤retmen adaylar›n›n duygusal zeka düzeyleri ile duygusal zeka alt boyut
düzeyleri aras›nda daha önce müzik e¤itimi al›p almama durumuna göre anlaml›
farkl›l›k var m›d›r?
5. Ö¤retmen adaylar›n›n duygusal zeka düzeyleri ile duygusal zeka alt boyut
düzeyleri aras›nda çalg› çal›p çalmama durumuna göre anlaml› farkl›l›k var m›d›r?
S›n›rl›l›klar
1. Bu araﬂt›rma Dokuz Eylül Üniversitesi Buca E¤itim Fakültesi 2006-2007 ö¤renim y›l› güz yar›y›l›nda ö¤renim görmekte olan S›n›f Ö¤retmenli¤i ikinci s›n›f ö¤retmen adaylar› ile s›n›rland›r›lm›ﬂt›r.
2. Araﬂt›rma s›n›f ö¤retmenli¤i ö¤retmen adaylar›n›n duygusal zeka ve Müzik-I dersi baﬂar› düzeyleri ile s›n›rl›d›r.
Araﬂt›rman›n Yöntemi
Bu çal›ﬂman›n yöntemi durum saptamaya yönelik betimsel bir yöntem olan tarama modelinin genel tarama modelidir. Karasar (2000:77)’ ›n da belirtti¤i gibi tarama modelleri varolan bir durumu, varoldu¤u ﬂekliyle betimlemeyi amaçlayan araﬂt›rma yaklaﬂ›m›d›r. Genel tarama modeli ile tekil ya da iliﬂkisel taramalar yap›labilir.
Veri Toplama Araçlar›
1. Kiﬂisel Bilgi Formu
Araﬂt›rmac›lar taraf›ndan geliﬂtirilen kiﬂisel bilgi formu ile ö¤retmen adaylar›n›n cinsiyet, ö¤renim gördükleri program, daha önce müzik e¤itimi al›p alma durumu ve bir çalg› çal›p çalmama gibi demografik bilgileri elde edilmiﬂtir.
2.Müzik I Dersi Baﬂar› Düzeyi
Çal›ﬂmada Dokuz Eylül Üniversitesi Buca E¤itim Fakültesi S›n›f Ö¤retmenli¤i
Anabilim Dal› ikinci s›n›f ö¤retmen adaylar›n›n 2006-2007 ö¤retim y›l› güz dönemi
Müzik-I dersinde bona, çalg›,solfej, ﬂark› sözlerinden alm›ﬂ olduklar› ara s›nav notunun %40’›; dönem sonu çalg› çalma düzeylerinden alm›ﬂ olduklar› notun % 60’ › ba¤›l sisteme göre de¤erlendirilerek, müzik baﬂar› düzeyleri elde edilmiﬂtir. Ö¤retmen
adaylar›n›n Müzik-I dersi baﬂar› düzeyleri minimum 1 maksimum 7 aral›¤›ndad›r.
Ö¤retmen adaylar›n›n yar› y›l baﬂar› durumlar› ﬂu ﬂekilde derecelendirilmiﬂtir. AA
=7; BA=6; BB=5; CB=4; CC=3; CD,DD=2 ve FD,FF=1 puand›r.
3.Bar - O n D u y g u s a l Z e k a Ö l ç e ¤ i
Bu çal›ﬂmada ö¤retmen adaylar›n›n duygusal zeka boyutlar›n› ölçmek için
Mumcuo¤lu (2002)’nun dil eﬂde¤erli¤ini yapm›ﬂ oldu¤u “ Bar-On Duygusal Zeka Ölçe¤i” kullan›lm›ﬂt›r. Bar-On Duygusal Zeka Ölçe¤i (Bar-On EQ-i), Dr. Reuven Bar-On’
un 1997 y›l›nda geliﬂtirdi¤i duygusal zeka boyutlar›n› ölçen 133 maddelik, 5’li likert
tipi bir ölçektir.
Bu araﬂt›rmada ö¤retmen adaylar› duygusal zeka ölçe¤i toplam›ndan en az
308, en fazla 556 puan almaktad›rlar. Alt ölçeklerden kiﬂiler aras› boyutta en az 71, en
fazla 118; kiﬂiye özgü boyutta en az 98, en fazla 187; stres denetimi boyutunda en az
38, en fazla 84; uyumluluk boyutunda en az 60, en fazla 125 ve genel mizaç boyutunda en az 44, en fazla 84 puan almaktad›rlar. Bar-On Duygusal Zeka ölçe¤inin Cronbach’s Alfa güvenirlik katsay›s› 0,95 olarak oldukça yüksek ve güvenilir düzeyde
bulunmuﬂtur.
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Verilerin Çözümlenmesi
Veriler frekans, yüzde, aritmetik ortalama, t-testi, ve korelasyon analizi ile çözümlenmiﬂtir.
Evren ve Örneklem
Bu araﬂt›rman›n kat›l›mc›lar› amaçl› örnekleme yöntemiyle belirlenmiﬂtir. Bu
yaklaﬂ›m›n avantaj› deneklerin seçiminde araﬂt›rmac›n›n önceki bilgi ve becerilerini
kullanmas›d›r. Burada ortalama olarak istenen özellikleri taﬂ›yanlar›n seçilmesi bir
yoldur (Balc›, 2001:102). Araﬂt›rman›n örneklemini Dokuz Eylül Üniversitesi Buca
E¤itim Fakültesi S›n›f Ö¤retmenli¤i Anabilim Dal› 2. s›n›f ö¤retmen adaylar›ndan
282 kiﬂi oluﬂturmaktad›r. Ancak kat›l›mc› verilerine Bar-On EQ’ nun gere¤i olarak
“tutars›zl›k indeksi” iﬂlemi uygulanm›ﬂ, bunun sonucunda 44 kat›l›mc›n›n verileri
geçersiz say›larak araﬂt›rman›n de¤erlendirilmesi 238 kat›l›mc› yan›tlar› ile yap›lm›ﬂt›r. Örneklemin araﬂt›rma kapsam›ndaki özellikleri aﬂa¤›da Tablo 1’ de verilmektedir.
Tablo 1
Örneklemin Da¤›l›m›
f

%

Program

f

%

K›z

Cinsiyet

144

60

Örgün

118

50

Erkek

94

40

‹kinci Ö¤renim

120

50

Toplam

238

100

Toplam

238

100

f

%

Daha önce müzik
e¤itimi alma

f

%

Evet

176

74

Evet

162

68

Hay›r

62

26

Hay›r

76

32

Toplam

238

100

Toplam

238

100

Daha Önceden Çalg›
Kullanma

Bulgular ve Yorumlar
Elde edilen verilerin çözümlenmesiyle aﬂa¤›daki bulgu ve yorumlara ulaﬂ›lm›ﬂt›r.
Tablo 2
S›n›f Ö¤retmeni Adaylar›n›n Duygusal Zeka Düzeyleri ve Müzik Baﬂar›
Düzeyleri Aritmetik Ortalamalar›
n

X

Ss

238

4.61

2.00

ÖLÇEK
Müzik Baﬂar› Düzeyi

Duygusal Zeka
Alt Ölçekler

Duygusal Zeka Ölçe¤i Toplam

u
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238

443.45

44.50

Kiﬂiler aras›

238

96.86

8.88

Kiﬂiye özgü

238

151.18

16.85

Stres denetimi

238

62.07

9.17

Uyumluluk

238

93.42

11.51

Genel Mizaç

238

66.37

8.03
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Tablo 2’ de S›n›f ö¤retmeni adaylar›n›n duygusal zeka düzeyleri ve müzik baﬂar› düzeyleri aritmetik ortalama ve standart sapmalar› verilmiﬂtir Bu çal›ﬂmada ö¤retmen adaylar›n›n müzik baﬂar› aritmetik ortalamalar› X =4.61 ile ortalaman›n üzerinde oldu¤u görülmektedir. Ö¤retmen adaylar›n›n duygusal zeka düzeyleri ise
X =443.45 ile yine ortalaman›n üzerindedir. Alt ölçeklerden kiﬂiler aras› boyutta
X =96.86 , kiﬂiye özgü boyutta X =151.18, stres denetimi boyutunda X =62.07, uyumluluk boyutunda X =93.42 ve genel mizaç boyutunda X =66.37 ile ö¤retmen adaylar› alt
boyut ortalamalar›n›n üzerinde bir düzeydedirler. Bu durumda ö¤retmen adaylar›n›n
duygusal zeka düzeylerinin iyi durumda oldu¤u söylenebilir.
1. Araﬂt›rman›n birinci alt problemi “Ö¤retmen adaylar›n›n duygusal zeka
düzeyleri ile müzik baﬂar› düzeyleri aras›nda bir iliﬂki var m›d›r?” ﬂeklinde düzenlenmiﬂtir.
Tablo 3
Ö¤retmen Adaylar›n›n Duygusal Zeka Düzeyleri ‹le Müzik-I Dersi Baﬂar›
Düzeyleri Aras›ndaki ‹liﬂkiye Dair Korelasyon Tablosu

TOPEQ

MÜZBAﬁ

KIﬁARAS›

KIﬁÖZGÜ

STRES

UYUMLU

GMIZAC

TOPEQ

MÜZBAﬁ

KIﬁARAS›

KIﬁÖZGÜ

STRES

UYUMLU

GMIZAC

r

1

.121

.804**

.920**

.777**

.909**

.886**

p

.

.000

.063

.000

.000

.000

.000

N

238

238

238

238

238

238

r

1

.174**

.126

-.014

.102

.145**

p

.

.007

.052

.831

.117

.026

N

238

238

238

238

238

r

1

.695**

.495**

.638**

.723**

p

.

.000

.000

.000

.000

N

238

238

238

238

r

1

.578**

.783**

.820**

p

.

.000

.000

.000

N

238

238

238

r

1

.712**

.595**

p

.

.000

.000

N

238

238

r

1

.755**

p

.

.000

N

238

r

1

p

.

** p< 0.01
* p< 0.05

Tablo 3’ te s›n›f ö¤retmeni adaylar›n›n duygusal zeka düzeyleri ile Müzik-I
dersi baﬂar› düzeyleri aras›ndaki iliﬂki yer almaktad›r. Yap›lan korelasyon analizi sonucuna göre ö¤retmen adaylar›n›n duygusal zeka düzeyleri ile Müzik-I dersi baﬂa-
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r› düzeyleri aras›ndaki iliﬂki anlaml› de¤ildir. Büyüköztürk(2002)’ ün de belirtti¤i gibi iliﬂki için korelasyon katsay›s›n›n 0.30 ve üzerinde olmas› gerekir. Ancak bu çal›ﬂman›n sonucuna göre ö¤retmen adaylar›n›n Müzik-I dersi baﬂar› düzeyleri ile toplam duygusal zeka düzeylerindeki iliﬂki (rxy =0, 12 ), ö¤retmen adaylar›n›n Müzik-I
dersi baﬂar›lar› düzeyleri ile kiﬂiler aras› alt ölçek düzeyi aras›ndaki iliﬂki (rxy =0,17 ),
Müzik-I dersi baﬂar›lar› düzeyleri ile kiﬂiye özgü alt ölçek düzeyi aras›ndaki iliﬂki
(rxy =0,12), Müzik-I dersi baﬂar›lar› düzeyleri ile stres denetimi alt ölçek düzeyi aras›ndaki iliﬂki (rxy =-0,01 ), Müzik-I dersi baﬂar›lar› düzeyleri ile uyumluluk alt ölçek
düzeyi aras›ndaki iliﬂki (rxy =0,10 ), ö¤retmen adaylar›n›n Müzik-I dersi baﬂar›lar›
düzeyleri ile genel mizaç alt ölçe¤i düzeyi aras›ndaki iliﬂki (rxy =0,14 ) olarak oldukça düﬂük düzeydedir. Duygusal zekan›n geliﬂimi çok boyutlu olup, geliﬂmesi süreç
gerektirmektedir. S›n›f ö¤retmeni adaylar›n›n müziksel giriﬂ davran›ﬂ düzeylerindeki heterojen yap› ve programdaki çeﬂitlilikten dolay› duygusal zekalar›n›n farkl› de¤iﬂkenlerin etkisi alt›nda oldu¤u düﬂünülebilir.
2.Araﬂt›rman›n ikinci alt problemi “ö¤retmen adaylar›n›n toplam duygusal zeka puanlar› ve duygusal zeka ölçe¤i alt boyutlar› aras›nda cinsiyete göre anlaml›
farkl›l›k var m›d›r?” ﬂeklinde düzenlenmiﬂtir.
Tablo 4
Ö¤retmen Adaylar›n›n Toplam Duygusal Zeka Puanlar› ve Duygusal Zeka Ölçe¤i
Alt Boyutlar› Aras›nda Cinsiyete ‹liﬂkin T-Testi
Cinsiyet
Toplam

bayan

n

X

S

Sd

t

p

Anlam
denetimi

144

448.70

41.11

236

2.274

.024

fark

236

3.601

.000

Duygusal Zeka

erkek

94

435.40

48.36

Kiﬂiler aras›

bayan

144

98.50

7.74

erkek

94

94.36

9.91

Kiﬂiye özgü
Stres Denetimi
Uyumluluk
Genel Mizaç

bayan

144

152.97

15.29

erkek

94

148.45

18.75

bayan

144

61.89

9.08

erkek

94

62.34

9.34

bayan

144

94.80

11.23

erkek

94

91.29

11.65

bayan

144

67.22

7.28

erkek

94

65.07

8.95

anlaml›.
fark
anlaml›.
236

2.034

.043

fark
anlaml›.

236

-.365

.716

fark
anlams›z.

236

2.319

.021

fark
anlaml›.

236

2.029

.044

fark
anlaml›.

P<0.05

Tablo 4’te ö¤retmen adaylar›n›n toplam duygusal zeka puanlar› ve duygusal
zeka ölçe¤i alt boyutlar› aras›nda cinsiyete göre anlaml› farkl›l›k için t-testi sonuçlar› verilmiﬂtir. Tablo 4 de¤erlendirildi¤inde toplam duygusal zeka puan›, duygusal
zeka ölçe¤i kiﬂiler aras› alt ölçe¤i, kiﬂiye özgü alt ölçe¤i, uyumluluk alt ölçe¤i ve genel mizaç alt ölçeklerinde cinsiyete göre bayan ve erkek ö¤retmen adaylar› aras›nda
anlaml› farkl›l›k gözlenmekte ve bu farkl›l›¤›n bayanlar lehine oldu¤u görülmektedir.
Yaln›zca stres denetimi alt boyutunda erkek ö¤rencilerin ortalamalar›, bayan ö¤renci-
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lerin ortalamalar›ndan yüksek olmakla birlikte anlaml› bir farkl›l›k bulunmamaktad›r. Bu sonuçlara göre genel olarak ö¤retmen adaylar›n›n duygusal zeka düzeyleri
aras›nda cinsiyete göre anlaml› bir farkl›l›¤›n oldu¤u ve bayanlar›n duygusal zeka
düzeylerinin daha yüksek bulundu¤u söylenebilir.
3.Araﬂt›rman›n üçüncü alt problemi “Ö¤retmen adaylar›n›n toplam duygusal
zeka puanlar› ve duygusal zeka ölçe¤i alt boyutlar› aras›nda ö¤renim gördükleri
programa göre anlaml› farkl›l›k var m›d›r?” ﬂeklinde düzenlenmiﬂtir.
Tablo 5
Ö¤retmen Adaylar›n›n Toplam Duygusal Zeka Puanlar› ve Duygusal Zeka Ölçe¤i
Alt Boyutlar› Aras›nda Ö¤renim Gördükleri Programa
‹ l i ﬂ k i n T-Testi

Program

n

X

S

Sd

t

p

236

1.323

.187

Toplam

Örgün

118

447.29

45.24

Duygusal Zeka

‹kinci

120

439.67

43.62

Kiﬂiler aras›

Örgün

118

98.07

7.88

‹kinci

120

95.67

9.65

Örgün

118

152.65

16.18

‹kinci

120

149.75

17.43

Örgün

118

62.63

9.32

‹kinci

120

61.51

9.01

Örgün

118

93.71

12.57

‹kinci

120

93.13

10.39

Örgün

118

67.06

8.18

‹kinci

120

65.69

7.86

Anlam
denetimi
fark
anlams›z.

Ö¤retim
236

2.100

.037

fark
anlaml›.

Ö¤retim
Kiﬂiye özgü

236

1.331

.185

fark
anlams›z.

Ö¤retim
Stres Denetimi

236

.941

.348

fark
anlams›z.

Ö¤retim
Uyumluluk

236

.387

.699

fark
anlams›z.

Ö¤retim
Genel Mizaç

236

1.323

.187

fark
anlams›z.

Ö¤retim
P<0.05

Tablo 5’ te örgün ve ikinci ö¤retim programlar›nda okumakta olan s›n›f ö¤retmeni adaylar›n›n toplam duygusal zeka puan›, duygusal zeka ölçe¤i kiﬂiler aras› alt ölçe¤i, kiﬂiye özgü alt ölçe¤i, stres denetimi alt ölçe¤i, uyumluluk alt ölçe¤i ve
genel mizaç alt ölçeklerinde programa göre anlaml› bir farkl›l›¤›n olup olmad›¤›
araﬂt›r›lm›ﬂt›r. Anlaml› farkl›l›k sadece kiﬂiler aras› alt ölçek boyutunda saptanabilmiﬂtir ve bu farkl›l›k X =98.07ortalama ile örgün ö¤rencilerin lehinedir. Örgün ö¤retim ve ikinci ö¤retim ö¤rencilerin programdan kaynaklanan nedenlerden dolay› kiﬂiler aras› alt ölçek boyutunda ortalamalar›nda farkl›l›¤›n oldu¤u düﬂünülmektedir. ‹kinci ö¤retim ö¤rencilerin pek ço¤unun bir iﬂte çal›ﬂmak ya da sadece derslere
gelip gitmek ve ders d›ﬂ› faaliyetlerde birbirlerinden kopuk olmas› gibi nedenler-
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le bu boyutta ortalamalar›n›n örgün ö¤retim ö¤rencilerine göre daha düﬂük oldu¤u söylenebilir.
4.Araﬂt›rman›n dördüncü alt problemi “Ö¤retmen adaylar›n›n toplam duygusal zeka puanlar› ve duygusal zeka ölçe¤i alt boyutlar› aras›nda daha önce müzik e¤itimi al›p almama durumuna göre anlaml› farkl›l›k var m›d›r?” ﬂeklinde düzenlenmiﬂtir.
Tablo 6
Ö¤retmen Adaylar›n›n Toplam Duygusal Zeka Puanlar› ve Duygusal Zeka Ölçe¤i
Alt Boyutlar› Aras›nda Daha Önce Müzik E¤itimi Al›p Almama Durumuna
‹ l i ﬂ k i n T-Testi
Müzik e¤itimi

n

X

S

Sd

t

p

235

.010

.992

Toplam

Evet

162

443.35

42.43

Duygusal Zeka

Hay›r

75

443.29

49.13

Kiﬂiler aras›
Kiﬂiye özgü
Stres Denetimi
Uyumluluk
Genel Mizaç

Evet

162

97.22

8.38

Hay›r

75

96.02

9.92

Evet

162

151.41

8.38

Hay›r

75

150.53

9.92

Evet

162

61.40

8.91

Hay›r

75

63.46

9.65

Evet

162

93.19

11.23

Hay›r

75

93.86

12.21

Evet

162

66.72

7.59

Hay›r

75

65.53

8.93

Anlam
denetimi
fark
anlams›z.

235

.962

.337

fark
anlams›z.

235

.373

.710

fark
anlams›z.

235

-1.615

.108

fark
anlams›z.

235

-.419

.676

235

1.059

.291

fark
anlams›z.
fark
anlams›z.

P<0.05

Daha önce müzik e¤itimi alm›ﬂ ya da almam›ﬂ s›n›f ö¤retmeni adaylar›n›n toplam duygusal zeka puan›, duygusal zeka ölçe¤i kiﬂiler aras› alt ölçek, kiﬂiye özgü alt
ölçek, stres denetimi alt ölçek, uyumluluk alt ölçek ve genel mizaç alt ölçek boyutlar› puanlar›nda anlaml› bir farkl›l›¤›n olup olmad›¤›n›n araﬂt›r›ld›¤› Tablo 6’ da daha
önce müzik e¤itimi al›p almama durumunun bir farkl›l›¤a neden olmad›¤› saptanm›ﬂt›r. Bu durumun ilkö¤retimde ve orta ö¤retimde al›nan müzik derslerinin gerek
duyuﬂsal, gerek biliﬂsel ve gerekse psikomotor yönden amac›na ulaﬂmad›¤› ve ö¤rencilerde hedeflenen davran›ﬂ de¤iﬂikli¤ine neden olmad›¤›ndan, müzik e¤itiminde yaﬂanan kopukluklardan kaynakland›¤› ve yüksek ö¤retime yans›d›¤› düﬂünülmektedir.
5.Araﬂt›rman›n beﬂinci alt problemi “Ö¤retmen adaylar›n›n toplam duygusal
zeka puanlar› ve duygusal zeka ölçe¤i alt boyutlar› aras›nda çalg› çal›p çalmama durumuna göre anlaml› farkl›l›k var m›d›r?” ﬂeklinde düzenlenmiﬂtir.
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Tablo 7
Ö¤retmen Adaylar›n›n Toplam Duygusal Zeka Puanlar› Ve Duygusal Zeka
Ölçe¤i Alt Boyutlar› Aras›nda Daha Önceden Çalg› Çal›p Çalmama Durumuna
‹ l i ﬂ k i n T-Testi
Çalg› Çalma

X

n

S

Sd

t

p

236

.165

.869

Toplam

Hay›r

62

444.25

50.90

Duygusal Zeka

Evet

176

443.17

42.17

Kiﬂiler aras›

Hay›r

62

96.74

9.85

Evet

176

96.90

8.54

Hay›r

62

149.91

18.72

Evet

176

151.63

16.17

Hay›r

62

63.61

9.45

Evet

176

61.52

9.03

Hay›r

62

93.96

12.84

Evet

176

93.22

11.03

Hay›r

62

66.20

8.86

Evet

176

66.43

7.75

Kiﬂiye özgü
Stres Denetimi
Uyumluluk
Genel Mizaç

Anlam
denetimi
fark
anlams›z.

236

-.127

.899

236

-.689

.491

fark
anlams›z.
fark
anlams›z.

236

1.543

.124

236

.435

.664

fark
anlams›z.
fark
anlams›z.

236

-.187

.852

fark
anlams›z.

P<0.05

S›n›f ö¤retmeni adaylar›n›n daha önceden bir çalg› çal›p çalmama durumuna
göre toplam duygusal zeka puan›, duygusal zeka ölçe¤i kiﬂiler aras› alt ölçek, kiﬂiye
özgü alt ölçek, stres denetimi alt ölçek, uyumluluk alt ölçek ve genel mizaç alt ölçek
boyutlar› puanlar›nda anlaml› bir farkl›l›¤›n olup olmad›¤›n›n araﬂt›r›ld›¤› Tablo 7’ de
daha önceden bir çalg› çal›p çalmama durumunun bir farkl›l›¤a neden olmad›¤› saptanm›ﬂt›r. Çalg› kullan›m›n büyük oranda sadece dersle s›n›rl› kalmas›n›n ve ö¤retmen adaylar›nda çalg› kullan›m›n›n ders d›ﬂ› yaﬂant›larda da kullan›lmamas›ndan
kaynaklanabilece¤i düﬂünülmektedir.
Sonuç, Tart›ﬂma ve Öneriler
S›n›f ö¤retmenli¤i 2. s›n›f ö¤retmen adaylar›n›n Müzik-I dersi baﬂar› düzeyleri ile duygusal zekalar› aras›nda bir iliﬂkinin araﬂt›r›ld›¤› bu çal›ﬂmada ﬂu sonuçlara ulaﬂ›lm›ﬂt›r;
1. Ö¤retmen adaylar›n›n Müzik-I dersi baﬂar› düzeyleri ve toplam duygusal
zeka düzeyleri ortalaman›n üzerindedir. Duygusal zeka alt ölçek boyutlar›nda ise kiﬂiler aras› boyutta, kiﬂiye özgü boyutta, stres denetimi boyutunda, uyumluluk boyutunda ve genel mizaç boyutunda ö¤retmen adaylar› alt boyut ortalamalar›n›n üzerinde bir düzeydedirler.
2. S›n›f ö¤retmeni adaylar›n›n duygusal zeka düzeyleri ile müzik baﬂar› düzeyleri aras›ndaki iliﬂki için yap›lan korelasyon analizi sonucuna göre ö¤retmen
adaylar›n›n duygusal zeka düzeyleri ile müzik baﬂar› düzeyleri aras›ndaki iliﬂki ölçe¤in bütünü ve alt boyutlar›nda anlaml› de¤ildir.
3. Ö¤retmen adaylar›n›n duygusal zeka puan›, duygusal zeka ölçe¤i kiﬂiler
aras› alt ölçe¤i, kiﬂiye özgü alt ölçe¤i, uyumluluk alt ölçe¤i ve genel mizaç alt ölçeklerinde cinsiyete göre bayan ve erkek ö¤retmen adaylar› aras›nda anlaml› farkl›l›k
gözlenmekte olup bu farkl›l›k bayan ö¤retmen adaylar› lehinedir.
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4. Örgün ve ikinci ö¤retim programlar›nda okumakta olan s›n›f ö¤retmeni
adaylar›n›n duygusal zeka kiﬂiler aras› alt ölçek boyutunda anlaml› farkl›l›k saptanm›ﬂ ve bu farkl›l›¤›n örgün ö¤rencilerin lehine oldu¤u bulunmuﬂtur.
5. Daha önce müzik e¤itimi alm›ﬂ ya da almam›ﬂ s›n›f ö¤retmeni adaylar›n›n
toplam duygusal zeka puan›, duygusal zeka ölçe¤i kiﬂiler aras› alt ölçek, kiﬂiye özgü
alt ölçek, stres denetimi alt ölçek, uyumluluk alt ölçek ve genel mizaç alt ölçek boyutlar›nda daha önceden müzik e¤itimi alan ve almayan ö¤retmen adaylar› aras›nda anlaml› bir farkl›l›k bulunmamaktad›r.
6. S›n›f ö¤retmeni adaylar›n›n bir çalg› çal›p çalmama durumuna göre toplam
duygusal zeka puan›, duygusal zeka ölçe¤i kiﬂiler aras› alt ölçek, kiﬂiye özgü alt ölçek, stres denetimi alt ölçek, uyumluluk alt ölçek ve genel mizaç alt ölçek puanlar›nda anlaml› bir farkl›l›k bulunmamaktad›r.
Tart›ﬂma
S›n›f ö¤retmenli¤i 2. s›n›f ö¤retmen adaylar›n›n güz döneminde alm›ﬂ olduklar› Müzik-I dersi baﬂar› düzeyleri ile duygusal zekalar› aras›nda bir iliﬂkinin olup olmad›¤›n›n ortaya konulmas› amaçlanan bu çal›ﬂman›n sonuçlar› ﬂu ana kadar yap›lm›ﬂ baz› çal›ﬂmalarla paralellik göstermektedir. Araﬂt›rman›n birinci alt probleminde
tart›ﬂ›lan s›n›f ö¤retmeni adaylar›n›n duygusal zeka düzeyleri ile müzik baﬂar› düzeyleri aras›ndaki iliﬂki duygusal zeka ölçe¤inin bütünü ve alt boyutlar›nda anlaml›
de¤ildir. Bu durum araﬂt›rman›n dördüncü alt problemi ile de paralellik göstermekte
ve buna ö¤retmen adaylar›n›n lisans öncesi e¤itimlerinde alm›ﬂ olduklar› müzik derslerinin gerek duyuﬂsal, gerek biliﬂsel, gerekse psikomotor yönden amac›na ulaﬂmad›¤› ve ö¤retmen adaylar›nda üst düzey davran›ﬂ de¤iﬂikli¤ine neden olmad›¤›ndan
kaynakland›¤› düﬂünülmektedir. Bu sonuca iliﬂkin bir baﬂka düﬂünce de akademik
baﬂar› ile duygusal zeka düzeyi aras›ndaki iliﬂkinin çok düﬂük düzeyde olabilece¤idir. Çünkü Wells ve arkadaﬂlar› (2000) taraf›ndan üniversite ö¤rencilerine yap›lan
bir baﬂka çal›ﬂmada üniversite notlar› ile duygusal zekalar› aras›nda iliﬂki bulunmaya çal›ﬂ›lm›ﬂ ancak bir iliﬂki bulunamam›ﬂt›r. Araﬂt›rman›n ikinci alt probleminde ise
ö¤retmen adaylar›n›n toplam duygusal zeka puan›, ve alt ölçek puanlar› aras›nda
cinsiyete göre bayan ö¤retmen adaylar› lehine anlaml› bir farkl›l›k saptanm›ﬂt›r. Bu
durum Petrides ve Furnham (2000), Sutarso (1996), ve Tekin Bender (2006) taraf›ndan yap›lan araﬂt›rma bulgular› ile yine paralellik göstermektedir. Araﬂt›rman›n dört
ve beﬂinci alt problemlerinde ise daha önce müzik e¤itimi al›p almama ve daha önce bir çalg› çal›p çalmama durumuna göre ö¤retmen adaylar›n›n toplam duygusal zeka puan› ve alt ölçek puanlar›nda anlaml› bir farkl›l›¤›n olup olmad›¤› tart›ﬂ›lm›ﬂ ve
anlaml› bir farkl›l›k bulunamam›ﬂt›r. Bu durum Kocabaﬂ ve Selçio¤lu (2006) taraf›ndan yap›lan ve bulgular›na göre ilkö¤retim 4. ve 5. s›n›flar›nda müzik dersinin anlaml› düzeyde gerçekleﬂmedi¤i sonucu ile de tutarl›l›k göstermektedir.
Öneriler
1.Müziksel beceri bir süreç gerektirdi¤inden anlaml› müzik e¤itimine geliﬂimin ilk dönemlerinden itibaren önem verilmelidir.
2.Ö¤retmen adaylar›n›n duygusal zeka ve akademik baﬂar› aras›nda daha derin kapsaml› çal›ﬂmalar yap›lmal› ve aralar›ndaki iliﬂki baﬂka çal›ﬂmalarla da incelenmelidir.
3.Ö¤retmen adaylar›n›n duygusal zeka düzeyi ile di¤er derslerle de baﬂar› düzeyleri aras›ndaki iliﬂki daha geniﬂ kapsaml› çal›ﬂmalarla incelenmelidir.
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4.Müziksel beceriler analiz edilerek müzikte yarat›c›l›¤›n da oldu¤u farkl› boyutlar› ile duygusal zeka aras›ndaki iliﬂki araﬂt›r›lmal›d›r.
5.S›n›f ö¤retmenli¤i anabilim dallar›nda müziksel e¤itim ortamlar›, ders içeri¤i ve ders kredilerinin say›s›, müzik dersi çeﬂitlili¤i, çalg› çeﬂitli¤i sa¤lanarak; müzi¤in kiﬂili¤in bütünüyle geliﬂimine olan katk›s› göz önüne al›narak yarat›c› s›n›f ö¤retmeni yetiﬂtirilmesi hedeflemelidir.
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THE RELATION BETWEEN MUSICAL SUCCESSES AND
EMOTIONAL INTELLIGENCE OF PRIMARY
EDUCATION TEACHER CANDITATES
Ebru SELÇ‹O⁄LU DEM‹RSÖZ*
Ayfer KOCABAﬁ**

Abstract
The psychologists, who have been trying to identify and measure the
intelligence, advocate that emotional intelligence should also be emphasized
besides intellectual intelligence which has always been regarded as a classic,
among the success criteria. What has been aimed with this study in Dokuz Eylül
University Primary Education Department at the second grade is to find whether there is a relation between their Music I and emotional intelligence or not.
That is why, Bar-on Emotional Intelligence Scale has been tried on the the students and the correlation of the notes of the Music I class and their academic
notes has been taken into consideration.The language equivalence–has been
done by Mumcuo¤lu- of whose Turkish forum subdimensions Cronbach’s
Alpha reliability coefficients are between 0,48 and 0,84. In this study, scale of
Cronbach’s Alpha reliability coefficient has been founded 0,95.
At the end of this study, it has been found that, there was no relation
between emotional intelligences and their musical success of teacher candidates of Primary Education. Besides, there was no meaningful difference according
to their getting musical education before or ability to play an instrument.
Meaningful difference has been found according to the sex varieties in favour of
females and teacher candidates of Primary Education ‘s emotional intelligence
in interpersonal subscale dimension.
Key Words: Emotional intelligences, success, musical success, teacher
training
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OKUL VE Ö⁄RENC‹ SA⁄LI⁄ININ KORUNMASINA
‹L‹ﬁK‹N KAVRAMSAL B‹R ÇÖZÜMLEME
Murat TAﬁDAN*
Hasan Basri MEMDUHO⁄LU**

Özet
Bu çal›ﬂman›n konusu, okul ve ö¤renci sa¤l›¤›n›n korunmas›d›r. Çal›ﬂman›n amac›, okul ve ö¤renci sa¤l›¤› kavram›n›, kapsam›n›, önemini, Türkiye’de okul ve ö¤renci sa¤l›¤› hizmetlerinin sunumunu tart›ﬂmak ve bu tart›ﬂmalardan hareketle sorunlara yönelik çözüm önerileri geliﬂtirmektir.
Günlük yaﬂam içerisinde çevresel, sosyal, kültürel ve kiﬂisel faktörler,
insanlar›n sa¤l›¤› aç›s›ndan risk oluﬂturabilmektedir. Çocuklar› daha kolay etkileyebilen bu riskler, okullarda daha çok artmaktad›r. Bu anlamda okul ve ö¤renci sa¤l›¤› kavram› önemli bir konu olarak karﬂ›m›za ç›kmaktad›r. Ayr›ca okul ve
ö¤renci sa¤l›¤› hem ö¤renci ve ö¤retmenlerin okula devam durumunu, hem de
toplum sa¤l›¤›n› etkiledi¤i için önemlidir.
Çal›ﬂman›n verileri ilgili alanyaz›n taramas› ile toplanm›ﬂt›r. Çal›ﬂmada,
Türkiye’de okul ve ö¤renci sa¤l›¤› konusunda, sa¤l›k hizmetleri çerçevesinde
okul ça¤› dönemindeki çocuklar›n sa¤l›¤›n›n korunmas› ve geliﬂtirilmesine yönelik yürütülmesi beklenen hizmetlerin yetersiz oldu¤u sonucuna var›lm›ﬂt›r.
Okulda sürdürülen sa¤l›k hizmetlerinin yan› s›ra sistemli olmayan, kay›t ve raporland›rmadan öte gidemeyen sa¤l›k taramalar› ve sa¤l›k e¤itimleri gibi hizmetlerin sistemli olarak uygulanabilmesi için ulusal düzeyde çözümlere gereksinim vard›r.
Okul sa¤l›¤› konusunda okulda ve tüm toplumda ortak bilincin oluﬂmas› gerekmektedir. Çünkü art›k okul sa¤l›¤› konusu sadece ö¤retmen ve ö¤renci
sa¤l›¤› olarak ele al›nmamakta, okuldan hareketle tüm toplumun sa¤l›k sorunlar› tart›ﬂ›lmaktad›r. Bu nedenle okul sa¤l›¤› sorunlar› sadece Milli E¤itim Bakanl›¤› ve okul yöneticilerinin sorun alan› olarak görülmemeli, baﬂta Sa¤l›k Bakanl›¤› olmak üzere di¤er devlet kurumlar›, sivil toplum kuruluﬂlar› ve ailelerin
ortak sorunu olarak ele al›nmal›d›r.
Anahtar Sözcükler: Okul sa¤l›¤›, ö¤renci sa¤l›¤›, okul ve ö¤renci sa¤l›¤› sorunlar›, okul ve ö¤renci sa¤l›¤›n›n korunmas›

Okul ve Ö¤renci Sa¤l›¤›: Kavram, Tarihsel Geliﬂim, Kapsam ve Önem
Sa¤l›k, yaln›zca hastal›k ve sakatl›¤›n olmay›ﬂ› de¤il, fiziksel, ruhsal ve sosyal
yönden tam bir iyilik halidir (WHO, 1968). Günlük yaﬂam içerisinde birçok çevresel,
sosyal, kültürel ve kiﬂisel faktör insanlar›n sa¤l›¤› aç›s›ndan risk oluﬂturmaktad›r. Çocuklar› daha kolay etkileyebilen bu riskler, özellikle küçük topluluklar olan okullar-
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da daha çok artmaktad›r. Bu anlamda okul ve ö¤renci sa¤l›¤› kavram› önemli bir konu olarak karﬂ›m›za ç›kmaktad›r.
Okul sa¤l›¤›, okulun tüm ö¤renciler ve e¤itimin di¤er paydaﬂlar› (ö¤retmenler,
veliler) için temiz ve sa¤l›¤› koruyucu bir yer olmas›d›r. Okul sa¤l›¤›n›n temel amac›;
okuldaki ö¤renci ve ö¤retmenlerin ruh, beden ve zihin sa¤l›¤›n›n bir bütün olarak korunmas› ve okulun buna uygun önlemlerin al›nd›¤› bir mekân haline getirilmesidir
(Aksayan 1998; Akt: Bulduk ve Pek, 2005; Ihlenfeld 2004; Kub ve Steel, 1995, Pekcan
1995). Okul sa¤l›¤› hizmetleri, bu amaçla yap›lan tüm etkinlikleri kapsar. Bu etkinlikler, ö¤rencilerin fizik geliﬂimlerinin ve ruhsal durumlar›n›n belirlenmesi ve bunlara
ait sorunlar›n çözümü, aﬂ›lar›, beslenme durumlar›, sa¤l›k e¤itimleri, sa¤l›¤a zarar veren etmenlerin yok edilmesi ve okullardaki ö¤rencilerin bu etmenlerin etkilerinden
korunmas› için yap›lan hizmetler bütünüdür. Bu anlamda ülke genelinde ve okul baz›nda özellikle ö¤renci sa¤l›¤›n›n korunmas›na yönelik önlemlerin al›nmas›, risklerin
ve tehlikelerin saptanmas› ve bu tehlikelere an›nda müdahale edilmesi, yönetimin temel sorumlulu¤u ve görevidir.
Okul ve ö¤renci sa¤l›¤› kavram›, okullar›n kuruluﬂundan bu yana sürekli tart›ﬂ›lm›ﬂ ve bu kavrama yüklenen anlamlar dönemsel de¤iﬂimler göstermiﬂtir. Tarihsel
süreçte okul sa¤l›k hizmetlerinin geliﬂimi üç aﬂamada de¤erlendirilmektedir (Benett,
Van Dalen ve Mitchel, 1953; Veselak, 2001): Birinci aﬂama, sa¤l›kl› okul yaﬂam›d›r.
19.yüzy›l boyunca okul sa¤l›¤›, temizlikle s›n›rl› düﬂünülmüﬂ ve “okul hijyeni” kavram› bu anlamda kullan›lm›ﬂt›r. Yirminci yüzy›lda hastal›k, beslenme, ö¤renci ve ö¤retmenlerin bedensel ve ruhsal sa¤l›klar› dikkate al›nmaya baﬂlanm›ﬂt›r. ‹kinci aﬂama,
sa¤l›k e¤itimi aﬂamas›d›r. Birinci Dünya Savaﬂ›ndan sonra baﬂlayan bu dönemde okullarda sa¤l›k ve güvenlik konular›n› içeren e¤itimler verilmeye baﬂlanm›ﬂt›r. Bu kapsamda geliﬂmiﬂ ülkelerde okullarda ö¤renci sa¤l›¤› ve güvenli¤i ile ilgili önemli önlemler al›nm›ﬂ, bu konularda günümüzde de süregelen uzman istihdam etmenin yan› s›ra ö¤retmen, yönetici, yard›mc› personel ve ö¤rencilere yönelik sa¤l›k ve güvenlik e¤itim programlar› uygulanm›ﬂt›r. Üçüncü aﬂama sa¤l›k hizmetlerini kapsar. Yirminci yüzy›l›n baﬂlar›nda okullarda artan hastal›klarla birlikte t›bbi sa¤l›k hizmetleri sunulmaya baﬂlanm›ﬂt›r. Bugün geliﬂmiﬂ ülkelerde okuldaki ö¤renci ve ö¤retmenlere
yönelik t›bbi ve psikolojik sa¤l›k hizmetleri sunulmaktad›r.
Dünya Sa¤l›k Örgütü okul sa¤l›¤› çal›ﬂmalar›n›n yap›lmas›nda öncü olmuﬂtur.
1950’lilerden beri “okul sa¤l›¤› ve sa¤l›k e¤itimi” konusu popüler olmaya baﬂlam›ﬂt›r.
1995’te Dünya Sa¤l›k Örgütü okul sa¤l›¤›n›n geliﬂtirilmesi için baz› ilkeler yay›nlam›ﬂt›r. Okul sa¤l›¤›n› geliﬂtirme çal›ﬂmalar› için temel olacak bu ilkeler alt› temel alan› kapsamaktad›r. Bunlar : (1) Okul sa¤l›¤› politikalar›, (2) okulun fiziksel çevresi, (3)
okulun sosyal çevresi, (4) okul-toplum iliﬂkileri, (5) kiﬂisel sa¤l›k becerilerinin geliﬂtirilmesi, (6) okul sa¤l›k hizmetleri (Health Evidence Network report, 2006).
A.B.D’ de okullarda sa¤l›k e¤itiminin geliﬂimine bak›ld›¤›nda, 1906 y›l›nda ç›kar›lan yasa ile devlet okullar›ndaki ö¤rencilerin y›lda bir kez sa¤l›k muayenelerinin
yap›lmas› zorunlu hale getirilmiﬂtir. Avrupa’da ve Austuralya’da ise tüm okul programlar›nda okul sa¤l›¤›n›n korunmas› ve geliﬂtirilmesine iliﬂkin ilkeler yer almaktad›r. Okul sa¤l›k programlar›n›n kapsam› (Health Evidence Network Report, 2006); (1)
Okul atmosferini oluﬂturan kültür içerisinde, (2) Okulun disiplin kurallar› içerisinde,
(3) Davran›ﬂ standartlar›n›n belirlenmesinde ve (4) Personelin ö¤rencilere tak›nd›¤›
tutum konusunda ö¤renci sa¤l›¤›na dikkat etmek olarak belirlenmiﬂtir.
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Türkiye’de ise 1936’da ç›kar›lan 3017 say›l› “Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n Örgütlenmesi ve Memurlar Kanunu” okul sa¤l›l›¤› hizmetlerini devletin görevi olarak tan›mlam›ﬂt›r. 1946’dan bu yana UNICEF tüm dünya ile birlikte ülkemizde de okul çocuklar›n›n beslenmesi ve bulaﬂ›c› hastal›klardan korunmas› için çeﬂitli programlar yürütmüﬂtür.1961 y›l›nda ç›kar›lan Sa¤l›k Hizmetlerinin Sosyalleﬂtirilmesi Hakk›ndaki Kanunun 154 say›l› yönergesi ile okul sa¤l›k hizmetlerinin yürütülmesi sa¤l›k ocaklar›nda çal›ﬂan sa¤l›k personelinin sorumlulu¤una verilmiﬂtir (Sa¤l›k Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakk›nda Yönerge 2001).
Ça¤›m›zda insanlar yaﬂamlar›n›n en önemli k›sm›n› okulda geçirmektedirler.
Bu süreç bireyin hem fiziksel olarak büyüyüp geliﬂti¤i ve psikolojik olarak olgunlaﬂt›¤›, hem de akademik ve mesleki birikimlerini edindi¤i dönemdir. Bu süreçte edinilen al›ﬂkanl›klar, yaﬂan›lan sa¤l›k sorunlar›, bireyin ileriki yaﬂam›n› etkilemektedir.
Örne¤in düzenli beslenme al›ﬂkanl›¤› edinmiﬂ birey ileri yaﬂlarda kalp-damar ve mide-barsak hastal›klar›ndan daha fazla korunabilir (Öztürk, 2005). Bu yüzden okul
sa¤l›¤›n›n korunmas› bireyin gelecek yaﬂam›n› da ilgilendirdi¤i için ayr›ca önemlidir.
Ayd›n (2003), okullarda ö¤renci sa¤l›¤›n›n korunmas›n› üç temel aç›dan önemli görmektedir: (1) Yaﬂam her insan›n en temel hakk›d›r. Ö¤rencilerin hastalanmas› ya
da yaralanmas›, ö¤rencinin kendisini etkileyebice¤i gibi, ona bakmak zorunda kalan
ailesinin de yaﬂam›n› olumsuz etkiler. (2) Kazalar ve hastal›klar ö¤rencinin e¤itiminin
kesintiye u¤ramas›na, ö¤rencinin y›l kaybetmesine ve buna ba¤l› olarak da çeﬂitli
ekonomik kay›plara yol açar. (3) Okulda meydana gelebilecek hastal›klar ve kazalarla ilgili önlemleri alamayan kiﬂiler yasalar önünde suçlu duruma düﬂeceklerdir.
Okul ve ö¤renci sa¤l›¤› konusu, ö¤rencilerin okula devamlar›n› da etkilemektedir. Genel olarak okul devams›zl›¤›, ö¤renci ve ö¤retmen sa¤l›¤›n›n da bir göstergesi olarak kabul edilebilir. E¤er okullarda sa¤l›¤› tehdit eden koﬂullar mevcut ise, ö¤renci ve ö¤retmen sa¤l›¤› bozulaca¤› için okula devams›zl›klar artar. Bu sonuç ö¤retmen ve ö¤renci performans›n› olumsuz etkileyebilir.
Okullarda Ö¤renci Sa¤l›¤›n› Etkileyen Faktörler
Yap›lan araﬂt›rmalarda çocuklar›n sa¤l›¤›n› olumsuz etkileyen kötü koﬂullar›n
giderek yayg›nlaﬂt›¤› ve okullar›n risk alt›nda oldu¤u ifade edilmiﬂtir (Asha, 2000; Veselak, 2001). Okullarda ö¤rencilerin sa¤l›¤› aç›s›ndan risk oluﬂturan faktörler ve karﬂ›laﬂ›labilecek baz› tehlikeler ﬂöyle s›ralanabilir:
Hastal›klardan Korunma ve Bak›m: Özellikle bulaﬂ›c› hastal›klara yakalanan
ö¤renciler, bu hastal›klar›n› okuldaki arkadaﬂlar›na da bulaﬂt›rabilirler. Hastalanan
ö¤rencileri, iyileinceye kadar okullardan uzak tutmak ve bu ö¤rencileri hemen belirleyecek ve müdahale edecek bir kontrol mekanizmas›n›n kurulmas› önemlidir. S›k s›k
sa¤l›k taramalar›n›n yap›lmas› bu aç›dan da önemlidir.
Temizlik ve Hijyen: Ö¤rencilerin el, yüz, beden ve elbiselerinin temizli¤i, diﬂ
f›rçalama ve banyo al›ﬂkanl›¤›n›n kazand›r›lmas› sa¤l›k aç›s›ndan önemlidir. Bunlar›n
yan›s›ra s›n›flar›n, bahçenin ve özellikle tuvalet ve lavabolar›n temizli¤i ve hijyeni, tuvalet ve lavabolarda sabun ve ka¤›t mendil bulundurulmas›, okul sa¤l›¤› aç›s›ndan
önemlidir. Okullarda sular›n sürekli ya da dönem dönem kesilmesi, önemli sa¤l›k sorunlar›na yol açabilmektedir.
S›n›fta yerlerin, duvarlar›n, pencerelerin, s›ra ve masalar›n, araç-gereçlerin ve
havan›n temiz olmas›; sa¤l›k, kullan›m iste¤i, fiziksel ve düﬂünsel rahatl›k aç›s›ndan
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gereklidir. Ö¤renciler, s›n›f› temiz bulmal› ve temiz terk etmeyi ö¤renmelidir. Bu
amaçla ö¤rencilerin kendileriyle ilgili ﬂu sorgulamalar› yapmalar› sa¤lanmal›d›r (Baﬂar, 2003,29): (1) S›n›fta yerlerin, masalar›n, s›ralar›n, eﬂyalar›n temiz olmas›na özen
gösteriyor muyum? (2) Oksijen azl›¤›, ö¤rencileri dikkatsiz, uykulu yapt›¤›ndan dolay›, s›n›f›n yeteri kadar havaland›r›lmas›na özen gösteriyor muyum? (3) Di¤er ö¤rencilerin s›n›f› temiz bulmalar› ve temiz terk etmeleri için onlar› yönlendiriyor muyum?
Beslenme: Gün içerisinde alt› saat okulda kalan ö¤rencilerin bu süre içinde iyi
beslenmeleri önemlidir. Beslenme saatlerinde tüm ö¤rencilerin beslenmesinin sa¤lanmas›, ö¤rencilerin okula mutlaka kahvalt› yaparak ya da ö¤le yeme¤i yiyerek gelmeleri gerekir.
Bu ba¤lamda okul beslenme programlar› da önemlidir. Okul beslenme programlar› ülkelerin sosyo-ekonomik koﬂullar›na göre farkl›l›k göstermektedir. 1941 y›l›nda ABD de kurulan Amerikan Okul Besin Servisi Derne¤i ulusal düzeyde bir program baﬂlatm›ﬂ, o y›l ö¤rencilere süt ve meyve da¤›t›lm›ﬂt›r. Ulusal Okul Yemekleri
Haftas› 1963’te kabul edilmiﬂ, kahvalt›n›n ö¤rencilerin baﬂar›s› üzerinde etkisini
gösteren özel bir çal›ﬂmadan sonra, 1966’da okullarda kahvalt› programlar› baﬂlat›lm›ﬂt›r.; Ülkede hâlâ çok fakir ailelerden gelen ö¤rencilere paras›z ya da düﬂük fiyatlarla yiyecek da¤›t›lmaya devam edilmektedir (Merdol, 1999).
Yetersiz beslenme kadar dengesiz beslenme de önemli sa¤l›k sorunlar›na yol
açmaktad›r. Dengesiz beslenme ile ilgi olarak ça¤›m›z›n hastal›klar›ndan biri olarak
kabul edilen “obezite”, okuldaki ö¤renciler aç›s›ndan da beslenmeye iliﬂkin önemli
k tad›r. Obezite insan vücudunda, kalp ve damar, solubir sa¤l›k sorunu oluﬂturmak
num, hormonal ve sindirim gibi sistemleri etkileyen ve birçok önemli rahats›zl›¤a zemin haz›rlayan bir hastal›kt›r (Eisenmann, Arnall, Kanuho, Interpretter ve Coast,
2007). Kalp hastal›klar›, yüksek tansiyon, ﬂeker hastal›¤›, yüksek kolesterol, solunum
rahats›zl›klar›, eklem hastal›klar›, adet düzensizlikleri, k›s›rl›k, iktidars›zl›k, safra kesesi hastal›klar›, taﬂ oluﬂumu ve baz› kanser türleri obezite ile do¤rudan iliﬂkili hastal›klardan birkaç›d›r (Agranat, Deitcher, Goldzweig, Leibenson, Stein ve Galili-Weisstub, 2005). Sonuç olarak obezite, insan yaﬂam›n› k›saltan ve yaﬂam kalitesini olumsuz
yönde etkileyen bir hastal›k olarak tan›mlanabilir. Yap›lan araﬂt›rmalara göre, obezite özellikle son 20 y›lda, bütün dünyada süratle artmakta ve bir salg›n hastal›k gibi
yay›lmaktad›r. Bu salg›ndan ülkemiz de etkilenmektedir. Kad›n nüfusumuzun yaklaﬂ›k üçte biri, erkek nüfusumuzun da yaklaﬂ›k beﬂte biri obez, yani ﬂiﬂmand›r
(http://www.genetikbilimi.com/genbilim/ obezitenedir.htm). Özellikle kent yaﬂam›
bu sorunu tetiklemektedir. Bu konuda bir özel okulda, velilere yaz›lan ayl›k bilgilendirme mektubundaki saptama oldukça dikkat çekicidir: “Say›n veli, ... size ö¤renci sa¤l›¤› hakk›nda da bir kaç bilgi vermek istiyorum. Okul doktorumuz Dr. A.C. taraf›ndan yap›lan kapsaml› ve detayl› bir çal›ﬂman›n sonucunda, ö¤rencilerde önemli derecede obezite sorunu ortaya ç›kmas› bizi endiﬂelendirmektedir. Kendisi size bir mektupla bulgular›n› ve al›nmas› gereken acil önlemleri detayl› bir ﬂekilde anlatacakt›r...” (T.A.Koleji, 2005).
‹lkö¤retim Birinci ve ‹kinci Kademe Ö¤rencilerinin Okulda Ayn› Mekân›
Paylaﬂmalar›: 14 yaﬂlar›ndaki sekizinci s›n›f ö¤rencileri ile birinci s›n›fa devam eden
alt› yaﬂlar›ndaki ö¤rencilerin ayn› ortam› paylaﬂmalar› ve ayn› mekânlar› kullanmalar› sa¤l›k ve güvenlik aç›s›ndan sorunlar yaratabilmektedir. Küçük ö¤renciler, özellikle lavabo ve tuvaletlerde büyük ö¤rencileri beklemek zorunda kalmakta, bazen tuvalet ihtiyaçlar›n› gideremeye zaman yetmeden ders zili çalmaktad›r. Ayr›ca okulla-
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r›n ço¤unda oyun alanlar› ortak oldu¤undan, büyük ö¤rencilerin koﬂuﬂturmalar› içerisinde küçük ö¤renciler rahat oynama olana¤› bulamamakta, ders giriﬂ ve ç›k›ﬂlar›nda büyüklerin koﬂuﬂturmas›yla düﬂüp yaralanma riski taﬂ›maktad›rlar.
Yeterli ve Güvenli Olmayan Oyun Alanlar› ve Okul Bahçesi: Okul ça¤›ndaki çocuklar için oyun ve spor, beden ve ruh sa¤l›¤› aç›s›ndan önemlidir. Okul bahçesinin küçük olmas›, oynamaya elveriﬂli olmamas›, kapal› spor salonunun bulunmamas› ö¤rencilerin ruh ve beden bütünlü¤ü bak›m›ndan sa¤l›kl› geliﬂiminde s›k›nt›lar
yarat›r. Ayr›ca son zamanlarda s›kça rastlanan okul bahçelerinin asfalt, beton gibi sert
zeminlerle kaplanmas› da düﬂmelerde yaralanmalara ve sakatlanmalara yol açabilmektedir.
Kazalar ve Yaralanmalar: Ö¤retmen kontrolü ve gözetiminin yetersizli¤i, tenefüslerde, koridor ve s›n›flarda ö¤rencilerin yeterince kontrol edilmemesi, koﬂuﬂturmalara, s›n›fa giriﬂlerde ve ç›k›ﬂlarda özellikle merdivenlerde çarp›ﬂmalara ve yaralanmalara neden olabilmektedir. Okulda elektrikli araç-gereçlerin kontrolsüz ve yanl›ﬂ kullan›m›, bu araç gereçlerin kullan›m› ile ilgili uyar›lar›n yap›lmamas› ve önlemlerin yeterince al›nmamas› da (ç›plak kablolar›n bulunmas›, fiﬂlerin kontrolsüz tak›l›p
ç›kar›lmas› vb.) tehlikeler yaratabilir.
Sigara, Alkol ve Uçucu /Uyuﬂturucu Madde Kullan›m›: Sigara içme yaﬂ›n›n
giderek düﬂmekte oldu¤u ve sigara içen say›s›n›n her geçen gün artt›¤› bilinmektedir.
Okul yaﬂ›ndaki ö¤renciler aras›nda özenti oldukça yayg›n oldu¤undan, ö¤rencilerin
önemli bir k›sm›, içen arkadaﬂlar›na özenerek sigaraya baﬂlamaktad›r. Ayr›ca okullarda uyuﬂturucu madde kullan›m› da giderek artmaktad›r. Uyuﬂturucu sat›c›lar›n›n
okul önlerinde ö¤rencilere uyuﬂturucu satmalar› s›kça kamuoyunun gündemine gelmektedir.
A.B.D’ de yap›lan bir araﬂt›rmada günlük sigara kullan›c›lar›n›n önemli bir
k›sm›n› (%82’si) 18 yaﬂ›ndan küçük bireyler oluﬂturmaktad›r. Yine bu araﬂt›rma sonucuna göre A.B.D’de her gün 3000’den fazla genç sigaraya baﬂlamaktad›r. Bu yüzden
okul programlar›na sigara kullan›m› ile mücadeleyi içeren etkili stratejiler konulmas›
kamuoyunun gündemine girmiﬂtir. A.B.D’de okul politikalar›nda sigara kullan›m›n›
azaltma ba¤lam›nda k›sa ve uzun dönemli e¤itim programlar› geliﬂtirilmektedir. Bu
programlarda; sigara kullan›m›n›n psikolojik ve sosyal sonuçlar›n›n anlat›lmas›, ö¤retmenler için özel e¤itim programlar› düzenlenmesi, ailelerden ve çevreden destek
al›nmas›, tüm ö¤renciler ve okul personelinin çabalar›n›n desteklenmesi, düzenli aral›klarla sigara kullan›m›n› engellemeye yönelik programlar›n de¤erlendirilmesi gibi
çal›ﬂmalar yer almaktad›r (CDC, 1994).
Türkiye’de 1988 y›l› verilerine göre sigara içme oran› % 43,6’d›r. Sigara içmeyerek ö¤rencilerine örnek olmas› gereken ö¤retmenlerde sigara içme oran›
% 47,5
bulunmuﬂtur (Önder, 1984,106). Ça¤layaner ve Gönenli (1998), sigara içen ö¤retmenlerin % 32,8’inin, ö¤rencilerin yan›nda sigara içtiklerini belirtmiﬂlerdir. Ortaö¤retim
ö¤rencileri üzerinde yap›lan araﬂt›rmaya göre, ö¤rencilerin s›n›f ve yaﬂlar›yla ba¤lant›l› olarak sigara içmenin zararlar›yla ilgili bilgileri artmas›na karﬂ›l›k, okullarda sigara içen ö¤renci say›s› sürekli artmaktad›r. Ayr›ca sigara içen ö¤rencilerin % 81,8’i
13–15 yaﬂlar›nda, yani ilkö¤retim ça¤lar›nda sigara içmeye baﬂlam›ﬂlard›r. Bu durum
özellikle sigara kullan›m›yla ilgili yasal düzenlemelerin yetersizli¤ini gündeme getirmektedir (Önder, 1984,106).
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Alkol kullan›m›n›n, kullanan kiﬂinin sa¤l›¤› üzerindeki yol açt›¤› tahribat art›k herkesçe bilinen bir konudur. E¤itim aç›s›ndan alkol kullan›m›n›n, okullarda suç
iﬂlemeyi tetikledi¤i ve istenmeyen davran›ﬂlara yöneltti¤i; bunun ö¤renci, ö¤retmen
ve di¤er e¤itim iﬂgörenlerine olumsuz yans›malar›n›n oldu¤u belirtilmiﬂtir (Fagan ve
Wilkinson, 1998). Yap›lan baﬂka bir araﬂt›rmada uyuﬂturucu madde kullan›m›n›n
okuldaki iletiﬂimi ve okul atmosferini olumsuz etkiledi¤i ortaya konmuﬂtur. Ayr›ca
okul çevresinin de okulla iliﬂkilerini olumsuz etkiledi¤i okullarda madde kullan›m›
artt›kça okula çevrenin deste¤inin azald›¤› sonucuna var›lm›ﬂt›r. (Nolin, Vaden-Kiernan, Feibus ve Chandler, 1997).
A¤›r çantalar: Okula giden çocuklarda taﬂ›nan a¤›r s›rt çantalar›n›n, s›rt a¤r›s›
için risk faktörü oluﬂturdu¤u belirtilmektedir. Ö¤rencilerin a¤›r s›rt çantalar› taﬂ›malar› a¤r›ya davetiye ç›karmaktad›r. Nitekim okullaﬂma oranlar› yüksek toplumlarda
en s›k karﬂ›laﬂ›lan ve sakatl›¤a yol açan problemlerden birisi omurga hastal›klar›d›r.
Yap›lan araﬂt›rmalarda okul ça¤› çocuklar›nda bel a¤r›s› görülme s›kl›¤›n›n % 70 oldu¤u saptanm›ﬂt›r. Genç yaﬂta bel a¤r›s› çekenlerde, daha ileri yaﬂlarda da bel a¤r›s›
yaﬂanma riski artmaktad›r (Gülo¤lu, 2006).
Fiziksel Ortam: Fallis ve Martin (2002) taraf›ndan yap›lan bir çevresel psikoloji çal›ﬂmas›na göre, ö¤rencilerin s›n›fta rahat hareket etmeleri için metrekareye en
fazla bir ö¤renci düﬂmelidir. Okullar›n ve s›n›flar›n tasarlanmas›nda, bu bulgular›n
dikkate al›nmas› gerekir. Ö¤renci sa¤›l›¤›n› etkileyen fiziksel ortam ile ilgili di¤er faktörler; oturma s›ralar›n›n durumu, ›s›, ›ﬂ›k ve gürültüdür. Ö¤rencilerin oturdu¤u s›ralar›n ergonomik ve rahatça oturabilecekleri geniﬂlikte olmas› gerekir (Fletcher, 1922).
Kalabal›k mevcutlu s›n›flarda s›ralara üçerli-dörderli oturtulan ö¤rencilerin dersleri
sa¤l›kl› izleyemeyece¤i aç›kt›r
Ortama uygun giyinen bir insan için gerekli oda s›cakl›¤›n›n 20 0C dolay›nda
oldu¤u söylenebilir. S›n›f›n ›s›s› mevsime, neme oldu¤u kadar ö¤rencilere göre de de¤iﬂir. Giyim ve s›n›f›n fiziksel koﬂullar› ›s›n›n etkisini de¤iﬂtirir (Baﬂar, 2003,27). Iﬂ›k,
insan psikolojisi üzerinde etkili olan bir de¤iﬂkendir. S›n›fta e¤itim etkinliklerinin etkili ve rahat bir ﬂekilde gerçekleﬂmesi için yeterli derecede ›ﬂ›k, ›ﬂ›¤›n geliﬂ yönü, ›ﬂ›¤›n rengi, yans›mas› gibi özellikler dikkate al›nmal›d›r (Kaya,2002, 139).
Okul ve dersliklerin çevredeki gürültü kaynaklar›na (taﬂ›tlar›n seyretti¤i karayoluna, iﬂyerlerine, pazarlara) yak›n olmas› ö¤rencilerin sa¤l›¤›n› olumsuz etkileyen
bir di¤er durumdur. Konu ile ilgili yap›lan araﬂt›rmada okullar›n yola bakan s›n›flar›nda bulunan ö¤rencilerin stres gibi rahats›zl›klar› daha yüksek bulunmuﬂtur (Baﬂar,
1994).
Servis araçlar›: Ö¤renciler okula geliﬂ gidiﬂlerde giderek artan bir oranda servis araçlar›n› kullanmaktad›r. ‹ngiltere’de yap›lan bir araﬂt›rmaya göre 1970’li y›llarda ö¤rencilerin % 72’si okula yaya olarak gelip giderken, 1998’de bu oran % 59’a düﬂmüﬂtür. Bugün bu oran›n % 50’nin alt›na düﬂmüﬂ olmas› olas›d›r. Bu durum, ö¤rencilerde aﬂ›r› ﬂiﬂmanl›k (obezite), kalp rahats›zl›klar›, hipertansiyon, zeka problemleri,
kemik erimesi ve ﬂeker hastal›¤› riskini art›ran bir durumdur (Sussman, 2003). Bunun
önüne geçmek için s›n›fta ve özellikle okul bahçesinde ö¤rencilerin hareket serbestîlerini k›s›tlamamak, oyun bahçesini bu ihtiyac› karﬂ›layacak büyüklükte yapmak ve
gerekli sportif aktiviteleri yapacak mekânlara öncelik tan›mak yararl› olacakt›r. Baz›
okullar›m›zda yüksek ö¤renci mevcuduna karﬂ›l›k küçük bahçeler ihtiyac› kald›rmad›¤› için ö¤renciler rahatça koﬂup oynayamamakta, özellikle küçük ö¤renciler çarp›ﬂ-
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malardan zarar görmekte, bundan dolay› da ö¤retmenler ö¤rencilerin koﬂmalar›n›
yasaklayabilmektedir. Oysa bu yasak bir s›k›nt›n›n önüne geçer gibi görünürken asl›nda sa¤l›kl› geliﬂim aç›s›ndan baﬂka s›k›nt›lar yaratmaktad›r.
Taciz ve ﬁiddet: Yap›lan araﬂt›rmalarda okuldaki h›rs›zl›k, taciz (duygusal,
cinsel) ve ﬂiddetin ö¤rencilerde duygusal /psikolojik sorunlara yol açt›¤› ortaya ç›km›ﬂt›r. Taciz ve aﬂ›r› ﬂiddetin ö¤rencilerde uzun süreli travmalara yol açt›¤› belirlenmiﬂtir (Payne, Gottfredson ve Gottfredson, 2003). Ayr›ca ﬂiddet veya nefret içeren söz
veya sembollerin yer ald›¤› tiﬂört ve benzeri elbiselerin giyilmesi, bu söz ve sembollerin okulun de¤iﬂik mekânlar›na (bahçe duvar›, s›n›f, tuvalet) yaz›lmas› ve çizilmesinin ö¤rencilerin ruh sa¤l›¤›n› olumsuz etkiledi¤i belirlenmiﬂtir. Özellikle ayr›mc› söz
ve sembollerin baz› ö¤rencilerde daha derin etkiler yapt›¤› ve duygusal yaralanmalara yol açt›¤›, bunun ö¤renmeyi olumsuz etkiledi¤i ve düﬂmanca tutum ve davran›ﬂlar› geliﬂtirdi¤i ortaya konmuﬂtur (Cobia ve Carney, 2002). Okullarda fiziksel, duygusal ve cinsel tacizin ö¤renci ve ö¤retmenlerde korku ve y›lg›nl›¤a yol açt›¤› belirlenmiﬂtir (Carney, Hazler ve Higgins, 2002: Ericson, 2001).
Okuldaki ﬂiddet, ö¤rencilerin korkular›n› art›r›r, ö¤renme istek ve yeteneklerini olumsuz etkiler. Okuldaki güvenlik beklentilerinin karﬂ›lanmamas›n›n ö¤rencilerde okula karﬂ› güvensizli¤e yol açt›¤›, sa¤l›kl› okul çevresi imaj›n› zedeledi¤i belirlenmiﬂtir. Okul suçlar›na tan›k olan ve bunlara maruz kalan ö¤rencilerin okulun güvenli görmedi¤i baz› bölümlerine zorunlu olmad›kça gitmedikleri ortaya ç›km›ﬂt›r
(Schreck ve Miller, 2003). Ö¤rencilerin okul çevresinde meydana gelen kavgalara kat›lmalar›n›n ö¤renmeye odaklanmalar›n› sürdürmelerini zorlaﬂt›rd›¤› ve okul baﬂar›lar›n›n düﬂtü¤ü ortaya konmuﬂtur (Payne, Gottfredson ve Gottfredson, 2003).
Türkiye’de Okul ve Ö¤renci Sa¤l›k Hizmetleri
Okullarda ö¤rencilerin sa¤l›k durumlar›n›n geliﬂtirilmesi; ö¤rencilerin sa¤l›¤›
ile do¤rudan ilgili olan çevre sa¤l›¤›, okul beslenme program›, okul program›, emniyet kontrolü, okul personelinin sa¤l›k kontrolleri, bulaﬂ›c› hastal›klarla mücadele ve
kontrol program›, sa¤l›kl› fiziksel geliﬂim için beden e¤itimi ile ilgili faaliyetler, ruh
sa¤l›¤›n›n geliﬂtirilmesi ve sa¤l›k e¤itimi ile ilgili müfredat program› gibi genel tedbirleri ifade eder. Bunun için okullarda sa¤l›k programlar› geliﬂtirilmektedir (ASHA,
2000).
Okul sa¤l›¤› çal›ﬂmalar›n›n sunuldu¤u gruplar; ilkö¤retim ö¤rencileri (7-15
yaﬂ), lise ö¤rencileri (16-18 yaﬂ), üniversite ö¤rencileri ve okul çal›ﬂanlar›ndan oluﬂmaktad›r. Dünya Sa¤l›k Örgütü (WHO), okul sa¤l›¤› grubunu 5-24 yaﬂ olarak belirtmektedir (Igoe 1994). 2000 y›l› nüfus say›m› verilerine göre ülkemizin 5-19 yaﬂ nüfusu 20 milyonu aﬂmaktad›r ve bu yaﬂ grubu toplam nüfusun yaklaﬂ›k yüzde 30,7’sini oluﬂturmaktad›r (TÜ‹K, 2001). Türkiye’de okul öncesi haz›rl›k, ilkö¤retim ve lise
düzeyinde 16 milyonu aﬂk›n ö¤renciye 500 binden fazla ö¤retmen taraf›ndan 60 bini
aﬂan okulda e¤itim ve ö¤retim hizmeti verilmektedir. Okullardaki ö¤renci, ö¤retmen
ve personel say›lar› dikkate al›nacak olursa, nüfusumuzun en az beﬂte biri okullarla
do¤rudan etkileﬂim içindedir (MEB, 2005). Ülkemizin gelece¤i aç›s›ndan en önemli
dinamik gücü oluﬂturan özelikle e¤itimli genç nüfusun ruhsal ve bedensel sa¤l›klar›n›n korunmas› için okullarda sa¤l›k hizmetlerinin sunulmas›, sa¤l›k konusunda
bilgi-beceri kand›rmaya yönelik sa¤l›k e¤itimlerinin yap›lamas› yaﬂamsal önem taﬂ›r.
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Türkiye’de sa¤l›k e¤itimi, e¤itimin çeﬂitli kademelerinde verilmektedir. ‹lkö¤retim program› içinde baﬂta Trafik ve ‹lkyard›m dersi olmak üzere çeﬂitli derslerde
sa¤l›k e¤itimi verilmektedir. Okullarda sa¤l›k hizmetlerinin sunumunda ise eksikliklerin oldu¤u ve çeﬂitli sorunlar›n yaﬂand›¤› söylenebilir. Türkiye’de okullarda ö¤rencilere sürekli t›bbi hizmet sunan sa¤l›k uzmanlar› istihdam edilmemektedir. Çok say›da ö¤renci ve personelin bulundu¤u okulda; kaza ve hastal›klara karﬂ› koruyucu
önlemler alma ve acil müdahaleye yönelik personel bulunmamaktad›r. Hastal›klara
karﬂ› koruyucu sa¤l›k önlemleri yeterince al›namad›¤› için kimi zaman bulaﬂ›c› hastal›klar okul toplumunda h›zla yay›lmakta, hatta bu durum okul d›ﬂ›na taﬂarak toplumun sa¤l›¤›n›n bozulmas›na neden olabilmektedir. Ö¤renci ve personelin sa¤l›¤›n›n çabuk bozulmas›, e¤itim ö¤retim etkinliklerine kat›lma oran›n› ve baﬂar›y› olumsuz etkilemektedir.
Türkiye’de Anayasan›n 56. maddesi, herkesin sa¤l›kl› ve dengeli bir çevrede
yaﬂama hakk›n›n bulundu¤unu ve bunu sa¤laman›n devletin ve vatandaﬂlar›n görevi oldu¤unu belirterek bu hakk› güvence alt›na alm›ﬂt›r (TC. Anayasas›, 1982). ﬁüphesiz bu hakka belki de en çok çocuklar ve gençler sahiptir. Onlar›n e¤itim gördü¤ü
okullarda da bu ortam›n yarat›lmas› bu temel haklar› kapsam›nda düﬂünülebilir.
MEB’e ba¤l› sa¤l›k e¤itim merkezlerinde oluﬂturulan okul sa¤l›¤› ekipleri taraf›ndan, okullarda her y›l sa¤l›k e¤itimi ile ö¤renciler sa¤l›k kontrolünden geçirilmekteyken, 2005 y›l›nda ç›kar›lan kanun (5283) ile bu merkezler Sa¤l›k Bakanl›¤›na
devredilmiﬂ, okul sa¤l›¤› ve ö¤renci taramalar› Sa¤l›k Bakanl›¤›na ba¤l› sa¤l›k kuruluﬂlar› ekiplerince yap›lmaya baﬂlanm›ﬂt›r. Bu ba¤lamda birinci basamak sa¤l›k kuruluﬂlar› (sa¤l›k ocaklar›) toplum tabanl› hizmet veren sa¤l›k kurumlar› olarak okul
sa¤l›¤› çal›ﬂmalar›n›n yürütülmesinden de sorumludur (Sa¤l›k Bakanl›¤›, 2005). Bu
hizmetlerin sunumu için MEB bünyesinde, Sa¤l›k Bakanl›¤› ile eﬂgüdüm içinde
okullar›n, ö¤rencilerin ve e¤itim çal›ﬂanlar›n›n sa¤l›k iﬂlerinden sorumlu olan Sa¤l›k
‹ﬂleri Dairesi kurulmuﬂtur. Bu daire her y›l Sa¤l›k Bakanl›¤›na ba¤l› il sa¤l›k müdürlükleriyle iﬂbirli¤i yaparak okul sa¤l›¤› hizmetlerini yürütmektedir. Bu kapsamda
ö¤renci sa¤l›¤›n›n yan›s›ra sa¤l›k e¤itimi ve okul çevre sa¤l›¤› konular›nda da çeﬂitli etkinlikler düzenlenmektedir. Bu hizmetlerin illerde yürütülmesi amac›yla okul
sa¤l›¤› komisyonlar› kurulmuﬂtur. Bu komisyon hizmetlerini baﬂta il sa¤l›k müdürlü¤ü olmak üzere verem savaﬂ dispanserleri, rehberlik araﬂt›rma merkezleri ve bölge hastaneleri gibi sa¤l›k kuruluﬂlar› ile iﬂbirli¤i içinde sürdürmesi benimsenmiﬂtir
(MEB, 1991).
Türkiye ‘de okul ve ö¤renci sa¤l›¤›n›n korunmas› konusunda yap›lan çeﬂitli
yasal düzenlemelerden biri de ‹lkö¤retim Kurumlar› Yönetmeli¤idir. Bu yönetmelikte ilkö¤retim kurumlar›nda ö¤renci sa¤l›¤› ve güvenlik hizmetlerini düzenleyen 139.
maddeye göre (MEB, 2003); ö¤rencilere okul ve çevresinde sa¤l›kl›, güvenli bir e¤itim-ö¤retim ortam› sa¤lanmas›, ö¤rencilerin sa¤l›k muayenelerinin ve aﬂ›lar›n›n periyodik olarak yap›lmas› hükme ba¤lanm›ﬂt›r
Okullarda ö¤rencilere yönelik verilebilecek baz› sa¤l›k hizmetleri; okula giriﬂ
muayeneleri, tarama programlar›, akut ve süre¤en hastal›klara yönelik önlemler ﬂeklinde s›ralanabilir. Ö¤rencilerin sa¤l›k durumunu de¤erlendirmek için okula giriﬂte
tam bir muayene, ara y›llarda ise belirli baz› sa¤l›k sorunlar›na yönelik taramalar›n
yap›lmas›n›n uygun olaca¤› belirtilmektedir. Okul y›llar› boyunca ortaya ç›kabilecek
ve e¤itimi engelleyebilecek görme, iﬂitme, diﬂ, büyüme ve geliﬂme gibi sorunlara yö-
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nelik tarama muayenelerinin her y›l ya da 1-2 y›l ara ile yap›lmas› önemlidir. Bu incelemelerde hastal›k kuﬂkusu olan ve özelikle bulaﬂ›c› veya kronik rahats›zl›¤› olan ö¤rencilerin belirlenerek izlenmesi gerekir. Bu amaçla okullarda; görme, iﬂitme, diﬂ sa¤l›¤›, büyüme-geliﬂme ve hastal›k taramalar› yap›labilir. Okulda s›k görülebilen kanama, bay›lma, solunum yolu enfeksiyonlar›, ishal, kusma, kar›n a¤r›s›, burkulma, k›r›k, ç›k›k gibi ani durumlar ile bulaﬂ›c› hastal›klar akut yaklaﬂ›m gerektirir. Ö¤retmen
s›k görülebilen bu sorunlar konusunda bilgilendirilmeli, özelikle bulaﬂ›c› hastal›k ortaya ç›kt›¤›nda hemen okul sa¤l›¤› ekibine haber vermeli ve hasta olan ö¤rencinin bulaﬂ›c›l›k dönemi bitene kadar okula gelmemesi sa¤lanmal›d›r. Ayr›ca okulda sürekli
hastal›¤› olan çocuklar›n olmas› durumunda bu hastal›¤›n çocuk, aile ve e¤itim üzerindeki etkileri ile mücadele etmek gerekir. Örne¤in ast›ml› bir çocukta çevre kontrolü ve enfeksiyonlar›n önlenmesi; diabetli bir çocukta kan ﬂekerinin izlenmesi; epileptik bir çocukta ise ataklar›n önlenmesi ve kazalardan korunmas› için çaba harcanmal›d›r (ﬁahin, 2006).
Sa¤l›¤›n Korunmas› ve Geliﬂtirilmesine Yönelik Çal›ﬂmalar: Okulda ö¤renci sa¤l›¤›n›n korunmas›na yönelik ﬂu çal›ﬂmalar yap›labilir (ﬁahin, 2006):

Aﬂ›: Bebeklikte baﬂlanan aﬂ›lar›n pekiﬂtirme dozlar›n›n okul ça¤›nda yap›lmas›, ortaya ç›kabilecek pek çok hastal›¤›n önlenmesinde etkili olacakt›r.
Beslenme: Ö¤rencilerin beslenme programlar›n›n yeterli ve dengeli olmas›n›n
sa¤lanmas›, ö¤renci sa¤l›¤› aç›s›ndan önemlidir.
Taﬂ›y›c›lar›n araﬂt›r›lmas›: Okul çal›ﬂanlar›n›n B hepatiti, salmonella, tüberkuloz
yönünden taranmas›, özellikle kantin ya da yemekhanesi olan okullar için çok önemlidir.
Spor etkinlikleri: Ö¤rencilerin bedensel ve ruhsal geliﬂimine olumlu katk›lar› oldu¤u için spor etkinliklerine gereken önem verilmelidir.
Sa¤l›k e¤itimi: Sa¤l›k için temizli¤in önemi, kazalar ve hastal›klardan korunma,
ilkyard›m, sigara ve alkolün zararlar› ve cinsel e¤itim gibi konularda ö¤rencilere e¤itim verilebilir. Bu e¤itimin sa¤l›k çal›ﬂanlar›n›n dan›ﬂmanl›¤›nda ö¤retmen taraf›ndan
verilmesi uygun olur.
Çevre sa¤l›¤› hizmetleri: Okulda sa¤l›kl› çevre, okul binas›n›n, oyun alanlar›n›n,
mutfak ve tuvaletlerin, ›s›tma, havaland›rma, ayd›nlanma gibi durumlar›n sa¤l›¤a
uygun koﬂullarda olmas›d›r. Okulda sa¤l›k hizmetini yürütenlerce okul ve çevresinin
kazalara karﬂ› korunma yönünden uygunlu¤u da kontrol edilmeli ve gerekli düzeltmeler yap›lmal›d›r. Ö¤rencilere sa¤l›kl› bir çevrede yaﬂama bilinci aﬂ›lanmas›n›n ayn›
zamanda çok önemli bir sa¤l›k e¤itimi de oldu¤u unutulmamal›d›r.
Temel hedefleri toplumun sa¤l›¤›n› korumak ve geliﬂtirmek olan ilkö¤retimde
çal›ﬂan sa¤l›k uzmanlar›n›n, ihmal edilen okul ça¤› çocuklar›n›n sa¤l›¤›n› koruyan ve
geliﬂtiren hizmetlerde önemli sorumluluklar› vard›r (Gertrude, 1963). Ne yaz›k ki ülkemizde, ilkö¤retimde sa¤l›k hizmetleri çerçevesinde yürütülmesi beklenen okul ça¤› dönemindeki çocuklar›n sa¤l›¤›n›n korunmas› ve geliﬂtirilmesine yönelik okul sa¤l›¤› hizmetleri oldukça yetersizdir. Birinci basamakla ba¤lant›l› sürdürülen sa¤l›k hizmetlerinin yan› s›ra sistemli olmayan, kay›t ve raporland›rmadan öte gidemeyen sa¤l›k taramalar› ve sa¤l›k e¤itimleri gibi hizmetlerin sistemli uygulanabilmesi için ulusal çözümlere gereksinim vard›r (Nahçivan, 2006).
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Milli E¤itim Bakanl›¤› istatistiklerine göre (2003) kamu okullar›n›n ço¤unlu¤unda hemﬂire ve hekim yoktur; acil durumlarda ö¤rencilerin sa¤l›k gereksinimi
okuldaki ecza dolab›ndan karﬂ›lanmaktad›r. Sa¤l›kla ilgili konular müfredat program› kapsam›nda bütüncül bir anlay›ﬂtan uzak, da¤›n›k ve s›n›rl› ﬂekilde yer almaktad›r. Son y›llarda baz› özel okullarda hekim, hemﬂire gibi sa¤l›k personeli bulundurulmaya baﬂlanm›ﬂ olmakla birlikte okulda çal›ﬂacak sa¤l›k profesyonellerini yetiﬂtirmeye yönelik e¤itim programlar› yok ya da yetersizdir (Ça¤layaner ve Gönenli
1998).
Türkiye’de kamu okullar›nda sa¤l›k hizmetleri gerekti¤i gibi sunulamamas›na
karﬂ›n, özellikle özel okullar, bu konuda önemli hizmetler sunmaktad›r. ﬁüphesiz
bunda rekabetin etkisiyle ö¤renci velilerini kendilerine çekebilme kayg›s›n›n pay› büyüktür. Örne¤in kamuoyunda bilinen bir okul, ö¤renci sa¤l›¤›n›n korunmas› konusundaki hizmetlerini ﬂöyle aç›klamaktad›r (Öztürk, 2005):

“Okulumuzda sa¤l›k hizmetleri, ... poliklini¤inin sorumlulu¤u ve denetiminde verilmektedir. Okulumuzda ilkö¤retim ve ortaö¤retim k›s›mlar›nda birer adet revir ve her iki revirle de ilgilenen bir doktor bulunmaktad›r. Lise revirimiz hafta sonlar› dahil 24 saat aç›kt›r.
Gündüz revirde iki hemﬂire bulunmakta, gece ise iki hemﬂire dönüﬂümlü olarak görev yapmaktad›r. ‹ÖO revirinde ise tam gün bir hemﬂire ve bir sa¤l›k memuru bulunmaktad›r. Özellikle acil durumlarda ilk müdahaleyi yapacak eleman ve donan›m›m›z mevcuttur. ‹lk müdahalesi yap›lan acil hastalar›n nakilleri için tam donan›ml› ambulans›m›z sürekli haz›r tutulmaktad›r”.
Örnek Bir Uygulama: Beyaz Bayrak Projesi: Okullarda ö¤renci sa¤l›¤›n› koruma ve geliﬂtirme, yaﬂam kalitesini yükseltme, temizlik ve hijyen konusunda yeterli e¤itim alm›ﬂ sa¤l›kl› nesiller yetiﬂtirme, okullar›n asli görevleri aras›ndad›r. Bu ba¤lamda Milli E¤itim ve Sa¤l›k Bakanl›klar› taraf›ndan, okullar›n temizlik ve hijyen konusunda teﬂvik edilmesi amac›yla “Beyaz Bayrak” adl› bir proje baﬂlat›lm›ﬂt›r. Buna
göre, ilkö¤retim okullar›n›n geliﬂtirilen form do¤rultusunda belli ölçütler esas al›narak denetlenmesi sonucunda temizlik aç›s›ndan 100 üzerinden 90 alan ilkö¤retim
okullar›na, sa¤l›k ve temizli¤i simgeleyen beyaz bayrak ve iki y›l süreyle geçerli olan
sertifika verilmektedir (http://sdb.meb.gov.tr;; www.toplumsagligi.com).
Bu proje kapsam›nda ö¤rencilerin ruh ve beden sa¤l›¤›n›n korunmas› ve geliﬂtirilmesi amac›yla sa¤l›k sorunlar›n›n erken tan›s›, tedavisi ve rehabilitasyonu için verilecek hizmetlerin neler oldu¤u, kimler taraf›ndan yürütülece¤i, nas›l denetlenip de¤erlendirilece¤i ve niteli¤inin nas›l iyileﬂtirilebilece¤i hakk›nda temel ilke ve kurallar
belirlenmiﬂtir. Bu amaçla ilkö¤retim okullar›na yönelik hijyen kurallar›n›n belirlendi¤i “Okul Sa¤l›¤› Denetleme Formu’’ geliﬂtirilmiﬂtir. Buna göre, okul içi ve çevresi, idari birim, ö¤retmen odas›, kütüphane, ›s›tma durumu, spor ve tiyatro salonu, atölyeler, laboratuarlar, revir, kantin, tuvaletler ve içme sular› göz önüne al›narak 100 puan
üzerinden bir de¤erlendirme yap›lmaktad›r (Ek: 1). Bu uygulama kapsam›nda ilk beyaz bayrak Ankara ili Akyurt ‹lkö¤retim Okulu’na verilmiﬂtir. Proje kapsam›nda Sa¤l›k Bakanl›¤› ile iﬂbirli¤i içerisinde çeﬂitli okullarda sa¤l›k taramalar› gerçekleﬂtirilmiﬂtir. Tablo 1‘de 2000-2005 y›llar› aras›nda tarama yap›lan okul ve ö¤renci say›lar›
görülmektedir.
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Tablo.1. 2000-2005 Y›llar› Aras›nda Sa¤l›k Ekiplerince Sa¤l›k Taramas› Yap›lan
Okul ve Ö¤renci Say›s›

Ö¤retim Y›l›

Toplam
Okul
Say›s›

Muayene
Edilen
Ö¤renci
Say›s›

Reçete
Verilen
Ö¤renci
Say›s›

‹laç Verilen
Ö¤renci
Say›s›

Tarama Sonras›
Sa¤l›k Kurum.
Sevk Edilen
Ö¤renci say›s›

R.A.M’a sevk
ed. ö¤renci
say›s›

2004-2005

19.730

3.864.400

249.718

33.724

29.293

9.325

2003-2004

19.860

3.925.322

247.512

31.643

27.542

8.295

2002-2003

19.905

4.234.089

239.603

29.982

26.738

7.158

2001-2002

19.325

3.731.798

245.513

34.574

24.876

10.375

2000-2001

19.255

2.268.822

226.054

39.249

36.466

7.418

ﬁüphesiz beyaz bayrak projesi ile okul sa¤l›¤› alan›nda uygulamaya yönelik
somut ve pratik bir ad›m at›lm›ﬂ olmas› olumludur. Ancak uygulamada baz› aksakl›klar›n yaﬂand›¤› ve özellikle ölçütlerde ve ölçütlerin puanlanmas›nda baz› eksikliklerin oldu¤u dikkat çekmektedir. Uygulamada öngörülen “Denetim Ekibi”nde sa¤l›k
görevlisi yoktur. Tam (100) puan al›nmadan bu sertifikan›n verilmesi de çok memnuniyet verici bir olay de¤ildir. Çünkü baz› kriterler olmazsa olmaz hükmündedir ve biraz var olmas› o okulu büyük ölçüde sa¤l›kl› k›lmaz, aksine sa¤l›kl› olmaktan uzaklaﬂt›r›r. Dolay›s›yla baraj olan temel kriterler sa¤land›ktan sonra de¤erlendirme puan
ile yap›labilir ve al›nan puanlara göre A,B ve C tipi sertifikalar verilebilir. Tuvaletlerin sadece var olmalar› yeterli bir ölçüt olamaz. Ö¤renci say›s› ile uyumlu olmalar›
çok önemli bir kriterdir. Bu ve benzeri kriterlerin ekler ya da dipnotlar tarz›nda denetim formuna eklenmesi ﬂartt›r. Ö¤retmenlerin sigara kullan›m› (ö¤retmen odalar›nda
sigara içilmesi, okul yöneticilerinin odas›nda sigara içilmesi, kül tablas› bulunmas›)
önemli bir ölçüt olmal›d›r. Spor aktiviteleri için aç›k ve kapal› alanlar›n olup olmad›¤›, varsa yeterli olup olmad›¤› ayr›ca alet ya da araç gerecin bulunup bulunmad›¤› da
kriterlere dahil edilmelidir (www.tolumsagligi.com).
Beyaz bayrak uygulamas› bir ödül de¤il, bir gerekliliktir. ‹dealde olmas› gereken budur. Ancak okullar›m›zdaki eksiklikler ve toplumda bu konuda yeterince
bir duyarl›l›¤›n geliﬂmemiﬂ olmas› dikkate al›nd›¤›nda bu proje olumlu de¤erlendirilebilecek bir uygulamad›r. Ancak yine de projede yukar›da belirtilen eksikliklilerin giderilmesi ve projenin yayg›nlaﬂt›r›lmas›n›n beklenen yararlar› art›raca¤› söylenebilir.
Ö¤renci Sa¤l›¤›n›n Korunmas›nda Okul Yöneticileri ve Ö¤retmenlerin So rumluluklar›
Ö¤rencilerin okullarda bulunduklar› süre içinde sa¤l›klar›n›n korunmas›
okul yönetimlerin ve ö¤retmenlerin sorumlulu¤u ve görevleri aras›nda de¤erlendirilmektedir (Akyüz, 2000). Bir ö¤rencinin en temel haklar›ndan birisi, sa¤l›kl› ve güvenli bir okul ortam›nda bulunmakt›r. Bu nedenle ö¤retmenlerin temel etik sorumluluklar›ndan biri de s›n›f ortam›nda düzen ve disiplini sa¤layarak, ö¤renci sa¤l›¤›n› ve güvenli¤ini tehdit edecek her türlü unsurun ortadan kald›r›lmas›n› sa¤lamakt›r (Ayd›n, 2003, 64). Bu yüzden ö¤retmenler sa¤l›kl› okul ortamlar›n›n nas›l oluﬂturulaca¤›n› ve yönetilece¤ini bilmelidirler. Çocu¤un baﬂar›l› olmas›nda, ona sa¤l›kl›
ve güvenli e¤itim ortamlar›n›n sunulmas›n›n yarar sa¤layaca¤› düﬂünülmektedir
(Fletcher, 1922).
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Turner, Sellery ve Smith (Akt. Özen, 2005) s›n›f ö¤retmenlerinin ö¤renci sa¤l›¤›na iliﬂkin sorumluluklar›n› ﬂu ﬂekilde s›ralamaktad›r: (a) Okul aile iﬂbirli¤i içinde
sa¤l›k programlar›n›n evlerde de sürdürülmesini sa¤lamak, (b) Ö¤rencilerin sa¤l›k
kontrollerine kat›larak, sa¤l›k personeline gerekli bilgileri sa¤lamak, (c) Sa¤l›k sorunlar› ya da bulaﬂ›c› hastal›klar›n belirtilerini belirledi¤inde ö¤renciyi doktora veya
hemﬂireye yönlendirmek ve ailesini uyarmak, (d) S›n›fta sa¤l›k e¤itimi derslerine yer
vererek, okul sa¤l›k servisinin çal›ﬂmalar›n› geliﬂtirmek ve desteklemek. (e) S›n›fta sürekli hijyenik ortam›n sürdürülmesini sa¤lamak, (f) Çocuklar›n sürekli boy ve kilolar›n› ölçmek ya da bunu kendilerinin yapmalar› için onlara yard›mc› olmak, (g) Ö¤rencilerin günlük sa¤l›k durumlar›n› gözlemlemek, (h) Ö¤renciler taraf›ndan getirilen
ö¤len yemeklerini ya da ara kahvalt›lar› gözleyip, kontrol etmek, (i) Beden e¤itimi ö¤retmenlerinin haz›rlad›¤› oyun programlar›n› kontrol etmek, (k) Ö¤rencilerin ihtiyaçlar›na göre, sa¤l›kl› davran›ﬂlar› al›ﬂkanl›k haline dönüﬂtürecek etkinlikler düzenlemek, (m) Sa¤l›k yönünden örnek olmak.
Okul yöneticileri de okul sa¤l›¤›n› ve güvenli¤ini sa¤lamak için stratejik bir
plânlama yapmak zorundad›rlar. Stock’a göre (akt. Özen, 2005, 36) bu plân ﬂunlar›
içerir; (a) Kazalar oluﬂtu¤unda ilk kim bilgilendirilecektir? Yasan›n›n gerekti¤i ﬂekilde kazay› ilk kim ihbar edecektir? (b) Okulda ilk yard›mdan kim sorumludur? ‹lk
yard›m malzemeleri binan›n neresinde bulundurulur? Bu malzemelerin süreklili¤inden kim sorumludur? (c) Yang›n yönergesinin haz›rlanmas›ndan, izlenecek yoldan,
bina yang›n ç›k›ﬂlar›n›n kontrolünden, yang›n söndürme araçlar›n›n kontrolünden
kim sorumludur? (d) Tehlikelerin tan›mlanmas›ndan kim sorumludur? (e) ›s›nma,
ayd›nlat›lma ve havaland›rmada oluﬂabilecek ar›zalar›n giderilmesinden kim sorumludur? (f) Güvenlikten kim ya da kimler sorumludur? Güvenli¤i sa¤layacak
ekip kimlerden oluﬂur? (g) Denetim kimler taraf›mdan hangi s›kl›kla gerçekleﬂtirilecektir? (h): Çal›ﬂanlar sa¤l›k ve güvenlik ile ilgili bilgileri kimden ve nas›l alacaklard›r? (i) Okullarda sa¤l›¤a zararl› pek çok uçucu ve yan›c› madde kullan›lmaktad›r.
Özellikle temizlik ve laboratuar malzemesi olarak kullan›lan bu malzemeler nas›l
kontrol edilecektir? Sa¤l›k ve güvenlik için tehlike arz eden bu malzemeler nerede ve
nas›l depolanacak ya da saklanacakt›r? (j) Okula yeni gelen ö¤retmenler ya da çal›ﬂanlar okulun sa¤l›¤› ve güvenli¤i ile ilgili kimler taraf›ndan bilgilendirileceklerdir?
(k) Okulda kullan›lan elektrikli malzemelerin ö¤rencilerin sa¤l›¤›n› ve güvenli¤ini
tehlikeye sokmayacak ﬂekilde kullan›lmas›n› ve kontrollerinin yap›lmas›n› kim sa¤layacakt›r? (l) Bulaﬂ›c› hastal›k durumlar›nda karﬂ› ö¤renciler ve okul çal›ﬂanlar›n›n
nas›l ve kimler taraf›ndan bilgilendirilecek ve bu hastal›klara karﬂ› al›nmas› gereken
tedbirler neler olacakt›r?
Okul ve ö¤renci sa¤l›¤›n›n korunmas› için ö¤retmen ve okul yöneticilerinin
yukar›da belirtilen sorumluluklar›n› yerine getirmesi önemlidir. Ö¤retmen ve okul
yöneticilerinin okul sa¤l›¤› hizmetlerini yerine getirirken, stratejik planlar yaparak bu
planlara göre hareket etmeleri, ö¤renci sa¤l›¤›n›n korunmas› konusunda daha baﬂar›l› olmalar›n› sa¤layacakt›r.
Sonuç ve Öneriler
Bu çal›ﬂmada Türkiye’de okul ve ö¤renci sa¤l›¤› konusunda, sa¤l›k hizmetleri
çerçevesinde okul ça¤› dönemindeki çocuklar›n sa¤l›¤›n›n korunmas› ve geliﬂtirilmesine yönelik yürütülmesi beklenen hizmetlerin yetersiz oldu¤u sonucuna var›lm›ﬂt›r.
Okulda sürdürülen sa¤l›k hizmetlerinin yan› s›ra sistemli olmayan, kay›t ve raporlan-
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d›rmadan öte gidemeyen sa¤l›k taramalar› ve sa¤l›k e¤itimleri gibi hizmetlerin sistemli olarak uygulanabilmesi için ulusal düzeyde çözümlere gereksinim vard›r.
Okul ve ö¤renci sa¤l›¤›, ö¤rencilerin okula devams›zl›k yapmalar›na, performanslar›n›n düﬂmesine ve ö¤rencilerin hastal›ktan dolay› y›l kaybetmemelerine yol
açmaktad›r. Ayr›ca temel bir insan hakk› olarak ö¤renci sa¤l›¤›n›n korunmas› gerekmektedir. Ö¤rencilerin sa¤l›klar›n›n tehlikeye düﬂmesi baﬂta aileleri olmak üzere tüm
toplumu etkilemektedir.
Okul ve Ö¤renci Sa¤l›¤›n›n Korunmas›na Yönelik Al›nabilecek Önlemler
Okullarda ö¤renci sa¤l›¤›n›n korunmas› ve sa¤l›kl› bir ortamda e¤itim yap›labilmesi için baﬂta okul yöneticileri ve ö¤retmenler olmak üzere e¤itimin tüm paydaﬂlar›, ülke yönetimindeki ilgili karar al›c›lar ve tüm topluma düﬂen görevler vard›r. Bu
ba¤lamda okul ve ö¤renci sa¤l›¤›n›n korunmas›na yönelik aﬂa¤›daki önlemlerin al›nmas›n›n; sa¤l›kl› okul, sa¤l›kl› ö¤renci, sa¤l›kl› e¤itim, sa¤l›kl› toplum ve daha iyi gelecek için katk›lar› olaca¤› söylenebilir:
• Sa¤l›k kurum ve kuruluﬂlar›yla iﬂbirli¤i yap›larak, özellikle okula yeni
baﬂlayan ö¤renciler baﬂta olmak üzere, bölgesel özellikler de dikkate al›narak, okullarda ö¤rencilere yönelik genel sa¤l›k ve hastal›k taramalar› düzenli periyotlarla yapt›r›larak sa¤l›k sorunlar› olan ve özellikle bulaﬂ›c› veya kronik rahats›zl›¤› olan ö¤renciler belirlenmeli ve izlenmelidir (ﬁahin, 2006)
• Ö¤rencilerin yaﬂad›¤› ve ö¤renim gördü¤ü ortam›n (derslikler spor salonlar›, oyun bahçeleri tuvaletler vb.) sa¤l›k koﬂullar›na ve hijyene uygunlu¤u sa¤lanmal›, bu alanlar›n temiz tutulmas›na özen gösterilmelidir.
• Ö¤rencilere temizlik ve dengeli beslenme al›ﬂkanl›¤› kazand›rmak, kazalardan ve hastal›klardan korunmak için al›nacak önlemler gibi sa¤l›kla ilgili bilgiler
vererek onlarda bu konularda duyarl›l›k geliﬂtirilmelidir. Bu sayede ö¤rencilerin gelecekte bu konuda bilinçli insanlar olarak yetiﬂmelerine yard›mc› olunmuﬂ olur. Sa¤l›kl› bir okul hedefi için yönetimin belki üzerinde en çok yo¤unlaﬂmas› gereken konu
budur. Bu amaçla ö¤rencilere do¤ru sa¤l›k bilgilerinin aktar›lmas› ve sa¤l›k konusunda olumlu davran›ﬂlar›n kazand›r›lmas›na yönelik e¤itim programlar› geliﬂtirilmeli
ve uygulanmal›d›r.
• Kuﬂkusuz ö¤renci sa¤l›¤›n›n korunmas›nda ve okullar›n sa¤l›kl› mekanlar
haline getirilmesinde üst (merkez / taﬂra) yöneticileriyle birlikte okul yönetimlerinin
de sorumlulu¤u büyüktür. Ancak yöneticilerin ö¤retmenlerle birlikte, özellikle velilerle ve sa¤l›k görevlileriyle yapacaklar› iﬂbirli¤i son derece önemlidir. Bu iﬂbirli¤i ö¤rencilerin sa¤l›k bilgilerini (aﬂ› kay›tlar›, geçirilen hastal›klar vb) belirlemek ve paylaﬂmak olabildi¤i gibi, ö¤rencilere kazand›r›lmas› gereken olumlu al›ﬂkanl›klar›n saptanmas›nda ortak çaba ve güç birli¤i yapmak da olabilir.
• Okullarda ö¤rencilere yönelik sa¤l›k hizmetlerinin sunumunda risk yaklaﬂ›m› ilkesi ile hareket edilmelidir. Buna göre, tüm ö¤rencilere hizmet sunulurken, sa¤l›kl› olanlar›n durumlar›n› olumsuzlaﬂt›rmamak koﬂuluyla, sa¤l›¤› tehlike alt›nda bulunanlar›n hizmetlerden görece daha fazla yararlanmalar› sa¤lan›r. Böylece herkes yeteri kadar, fakat sa¤l›k sorunu bulunanlar daha fazla hizmet alm›ﬂ olurlar.
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• Okulda sa¤l›kl› ve yeterli içme ve kullanma suyu bulundurulmal›, içme
ve kullanma suyunun kalitesi sürekli izlenmeli ve su depolar›n›n periyodik temizli¤i sa¤lanmal›d›r.
• Derslikler ile di¤er salon ve odalar, tuvaletler, avlu ve bahçeler, kantinler
ve yemekhanelerin (varsa) ö¤rencilerin geliﬂim ça¤›na uygun nitelikte, gerekli asgari
teknik ve hijyenik ﬂartlara sahip olmas› sa¤lanmal›d›r.
• Okullar›n çevresinde bulunan ve özellikle ö¤rencilere hitap eden iﬂyerlerinin gerekli asgari teknik ve hijyenik ﬂartlara uygun faaliyet göstermesi, bu iﬂyerlerinde sat›ﬂa sunulan ürün ve hizmetlerin gerekli sa¤l›k ﬂartlar›na uygun olmas› için
önlemler al›nmal›d›r. Yerel yönetim, sa¤l›k ve tar›m bakanl›¤› ekipleriyle birlikte bu
iﬂyerlerinin denetimlerinin yap›lmas› sa¤lanmal›d›r. Kantinlerde sa¤l›¤a uygun, güvenli g›dalar›n bulundurulmas› sa¤lanmal›d›r. Bunun için kantinlerde sürekli denetimler yap›lmal›d›r. Ayr›ca çevredeki iﬂyerleri ve kantinlerdeki tüm görevlilerin periyodik muayenelerinin yapt›r›lmas› sa¤lanmal›d›r. Kantinlerde gerekli hijyen ve temizli¤e dikkat edilmeli, sat›lan yiyecek ve içeceklerin imal/son kullan›m tarihleri düzenli aral›klarla denetlenmelidir. Bu konulara iliﬂkin MEB çeﬂitli düzenlemeler yapm›ﬂ ve baz› genelgeler yay›mlam›ﬂt›r*. Ancak düzenleme yapmak kadar, bunlara iﬂlerlik kazand›rmak, uygulanmas›n› sa¤lamak da önemlidir.
• Yemek servisi bulunan okullarda ve okul beslenme hizmetlerinin yürütülmesinde çocuklar›n ve gençlerin enerji ve besin ö¤eleri ihtiyaçlar›n› karﬂ›layacak ﬂekilde uygun menüler planlanmal›d›r.
• A¤›r s›rt çantalar›, okul çocuklar›n›n geliﬂmekte olan eklem ve kas yap›lar›nda zorlanmalara neden olarak bozuk yürüyüﬂ ve ciddi kronik bel a¤r›lar›na yol
açabilir. Bu nedenle okul ça¤›ndaki çocuklar›n ve gençlerin, erken dönemlerden itibaren bel a¤r›s›ndan korunmalar› için a¤›r çantalar›n taﬂ›tt›r›lmamas› gerekir. Mümkünse ö¤rencilerin okulda kilitli dolaplar› olmal› ve bir dönem baz› okullarda uygulanan
çantas›z okul uygulamas› gibi eve sadece ihtiyaçlar› olanlar› taﬂ›mal›d›rlar (Gülo¤lu,
2006).
•
Okullarda ve s›n›flarda ilkyard›m dolab› ve malzemeleri bulundurulmal›, ilkyard›m ekipleri oluﬂturulmal› ve bunlar›n yetiﬂtirilmesi ve periyodik e¤itimlerle
bilgilerini tazeleme olana¤› sa¤lanmal›d›r. Okullarda e¤itimli bir sa¤l›k uzman›n›n istihdam edilmesi, ö¤rencilerin sa¤l›klar›n›n korunmas› yönünde ça¤daﬂ bir önlem olacakt›r (Gertrude, 1963). Nitekim ‹ngiltere’de mevcudu 100’den fazla olan okullara bir
sa¤l›k uzman› çal›ﬂt›rma tart›ﬂmalar› yap›lamaktad›r ve birçok okul bu uygulamaya
geçmiﬂtir (Brierley, 1999, 139). Bu amaçla okulun derslik, ö¤renci ve personel say›s› ölçüt al›narak sa¤l›k personeli normu belirlenmeli ve personel istihdam› yap›lmal›d›r.
Okul sa¤l›k örgütü ile toplumsal güvenlik ve sa¤l›k örgütleri aras›nda gerekli dayan›ﬂma ve eﬂgüdüm sa¤lanmal›d›r.

*

Bkz: Uyuﬂturucu ile mücadele konulu 21.09.1995 tarih ve 69 say›l› genelge; Uyuﬂturucu
maddeler ve k›rtasiye malzemeleri konulu 06.10.1995 tarih ve 75 say›l› genelge; Okul kantinlerinin denetimi konulu 16.09.1988 tarih ve 88 say›l› genelge ve son olarak yay›mlanan 17
nisan 2007 tarih ve 1008 say›l› Okul Kantinlerinin Denetimi ve Uyulacak Hijyen Kurallar›na
‹liﬂkin Genelge.
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• Özellikle yeni yap›lacak okul ve dersliklerin çevredeki gürültü kaynaklar›ndan uzak tutularak gürültünün rahats›z edici etkisi azalt›lmal›d›r.
• Ö¤rencileri Yeﬂilay ve benzeri sivil toplum örgütlerine yönlendirerek hem
okul ve toplum sa¤l›¤›n›n korunmas›nda iﬂ birli¤i yap›labilir, hem de ö¤rencilerin
sosyal sorumluluk faaliyetlerine kat›l›mlar› teﬂvik edilmiﬂ olur.
•
Ayr›ca uçucu madde içeren baz› yap›ﬂt›r›c›lar, tiner gibi k›rtasiye malzemelerinin ve sa¤l›¤a zararl› etilesat içeren beyaz tahta kalemlerinin kullan›lmas› yasaklanmal› ve bu yasaklar›n okullarda titizlikle uygulanmas› için gerekli denetimler
yap›lmal›d›r.
• Yönetici ve ö¤retmenler, ö¤renci sa¤l›¤›n›n korunmas› konusunda e¤itim
almal›d›r ve bu e¤itimler periyodik olarak sürdürülmelidir. Ateﬂi yükselen, baﬂ› a¤r›yan midesi bulanan ö¤renciyle nas›l ilgilenilece¤i, kaza ve yaralanmalara karﬂ›n ilkyard›m ve acil müdahalenin nas›l yap›laca¤› gibi bilgi ve beceriler bu e¤itimlerle kazand›r›labilir.
• Okulun tüm bölümleri için sürekli ve etkin bir iç denetim sa¤lanmal› ve
okul saatleri içinde etkin bir nöbetçi ö¤retmenlik uygulamas›n›n yürütülmelidir.
Okul sa¤l›¤› konusunda okulda ve tüm toplumda ortak bilincin oluﬂmas›
önemlidir. Çünkü art›k okul sa¤l›¤› konusu sadece ö¤retmen ve ö¤renci sa¤l›¤› olarak ele al›nmamakta, okuldan hareketle tüm toplumun sa¤l›k durumu tart›ﬂ›lmaktad›r. Bu nedenle okul sa¤l›¤› sorunlar› sadece Milli E¤itim Bakanl›¤› ve okul yöneticilerinin sorun alan› olarak görülmemeli, baﬂta Sa¤l›k Bakanl›¤› olmak üzere di¤er
devlet kurumlar›, sivil toplum kuruluﬂlar› ve ailelerin ortak sorunu olarak ele al›nmal›d›r.
Genelde toplum sa¤l›¤›n›n ve özelde de okullarda ö¤renci sa¤l›¤›n›n korunmas› için toplumun tüm kesimlerinde ve özellikle e¤itim kurumlar› olan okullarda
sa¤l›k konusunda duyarl›l›¤›n geliﬂtirilmesi ve beyaz bayrak projesi gibi uygulamalar›n bir ödül de¤il bir gereklilik olarak kabul edilmesi yönünde bilinçlenmenin art›r›lmas› ça¤daﬂ toplum olman›n gereklerindendir.
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Ek:1
Tablo 2. Beyaz Bayrak Uygulamas› Denetim Kriterleri ve Puanlama
ÖLÇÜTLER

PUAN

A. Okul Çevresi
1. Bahçenin etraf› çevrilidir.

1 puan

2. Okul çevresinde kontaminasyona yol açacak çöp ve at›k y›¤›nlar›, su birikintileri, zararl› canl›lar›n
yerleﬂmesine yol açacak ortamlar yoktur.

2 puan

3. Bahçede çöp kovalar› ve tüm çöplerin topland›¤› sistem vard›r.

1 puan

4. Bahçe temizdir.

1 puan

5. Bina d›ﬂ görünümü bak›ml›d›r. (boya, bak›m›)

1 puan

6. Bahçe zemini düzgün, kazaya neden olabilecek etkenlerden ar›nd›r›lm›ﬂt›r(çukurlar, su birikintileri,
kanalizasyon)

1 puan

B. Okul ‹çi (Koridor)
1. Koridorlar temiz ve düzenlidir.

1 puan

2. Kapakl› çöp kovalar› vard›r.

1 puan

3. Koridorlar boyal›d›r.

1 puan

4. Az kullan›lan alanlar temizdir (merdiven alt›, çat› boﬂlu¤u ...)

2 puan

C. S›n›flar
1. Çöp kovas› vard›r, kapakl›d›r.

2 puan

2. S›n›flardaki ö¤renci say›s› 40 ö¤renciden fazla de¤ildir.

2 puan

3. S›n›flar uygun bir biçimde havaland›r›lmaktad›r.

2 puan

4. Ayd›nlatma sistemi uygundur.

2 puan

5. S›n›flar›n günlük temizli¤i yap›lmaktad›r.

2 puan

6. S›n›flar temizdir.

2 puan

7. S›ralarda en fazla 2 ö¤renci oturmaktad›r.

1 puan

Ç. ‹dari Birim, Ö¤retmen Odas›, Kütüphane, Di¤er
1. Çöp kovas› vard›r.

1 puan

2. Günlük temizli¤i yap›lmaktad›r.

1 puan

3. Temiz ve düzenlidir.

1 puan

D. Is›tma Durumu
1. Kalorifer sistemi vard›r.

1 puan

2. Kazan dairesinde emniyet tedbiri al›nm›ﬂt›r.

1 puan

E. Spor Salonu, Tiyatro Salonu, Atölyeler ve Laboratuarlar,
1. Çöp kovalar› vard›r.

1 puan

2. Günlük temizlikleri yap›lmaktad›r.

1 puan

3. Temizdir.

1 puan

F. Revir
1. Reviri vard›r.

1 puan

2. Yeterli malzemesi vard›r.

1 puan

3. Revir yoktur, ‹lkyard›m dolab› vard›r.

1 puan

4. ‹lkyard›m dolab›nda yeterli malzeme vard›r.

2 puan

5. Ö¤rencinin sa¤l›k hizmetlerine h›zl› ve do¤ru bir biçimde eriﬂimi sa¤lanmaktad›r, düzenli sa¤l›k taramas›
ve aﬂ› yap›lmaktad›r.

2 puan

G. Kantin
1. Çal›ﬂanlar›n portör muayeneleri düzenli yap›lmaktad›r.

4 puan

2. Son kullan›m tarihi geçmiﬂ g›da maddesi yoktur.

3 puan

3. Temizlik ve hijyen kurallar›na uyulmaktad›r.

3 puan
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4. Kullan›lan malzemeler temizdir.

3 puan

5. Kullan›lan g›dalar Tar›m Bakanl›¤›ndan onayl›d›r.

3 puan

6. Fiziki koﬂullar, havaland›rma, ayd›nlatma yeterlidir.

2 puan

7. Lavabosu vard›r.

1 puan

8. Duvarlar, zemin, tavan temiz ve bak›ml›d›r.

1 puan

9. Personelin giysisi temiz ve uygundur.

1 puan

10. G›dalar uygun koﬂullarda saklanmaktad›r.

3 puan

H. Tuvaletler
1. K›z ö¤renci tuvaletleri temizdir.

3 puan

2. Erkek ö¤renci tuvaletleri temizdir.

3 puan

3. Ö¤retmen ve personel için tuvalet vard›r ve temizdir.

1 puan

4. Her teneffüs sonras› günlük temizli¤i yap›lmaktad›r.

3 puan

5. Çöp kovalar› vard›r.

1 puan

6. Tuvaletler temizdir.

2 puan

7. S›v› sabun, tuvalet ka¤›d› ve ka¤›t havlu veya el kurutma makinesi vard›r.

3 puan

8. Kanalizasyon sistemi uygundur.

3 puan

9. Su kesildi¤inde kullan›lacak sistem vard›r.

2 puan

I. ‹çme Suyu
1. ﬁebeke suyu kullan›lmaktad›r.

2 puan

2. Deposu vard›r.

2 puan

3. Depolar›n temizli¤i belirli periyotlarda yap›lmaktad›r.

3 puan

4. Depolar temizdir.

2 puan

‹.Di¤er
1. Temizlik personeli yeterlidir.

2 puan

2. Zararl›larla mücadele edilmektedir.

2 puan

3. Temizlik ekipmanlar› yeterlidir.

2 puan

Toplam

100 puan

(Kaynak: http://sdb.meb.gov.tr;; www.toplumsagligi.com)
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A CONCEPTUAL ANALYSIS OF PREVENTING
SCHOOL AND STUDENT HEALTH
Murat TAﬁDAN*
Hasan Basri MEMDUHO⁄LU**

Abstract
The subject of this study is the preventing of school and student health.
The aim of the study is to argue the concept of school and student health, scope,
importance, and exhibition of the school and student health service in Turkey
depending to literature, and in the point of views from these arguments developing resolution suggestions to problems.
In daily life, there are risks to human health because of environmental,
social, cultural and personal factors. These risks affect the children more easily
and the numbers of risks are increasing at schools. By means, school and student
health becomes an important subject to us. Besides, school and student health is
important because it affects students’ and teachers’ situations of continuation to
school and also public health.
This study’s data were gathered by searching the related literature. The
inquiry was concluded with disability of the service expected to encourage and
develop the health of school aged children by the means of the scope of the school and student health in Turkey. There are solution needs in systematic health
search and education at national grade besides nonsystematic and only a registration and reporting system.
There must be a common consciousness about the school health in school and whole public. Because, school health subject is no more investigated as
only instructors’ and students’ health, beginning with school whole public’s
health was being argued. Because of this, school health problems must not only
belong to Ministry Of Education or school administrators, as well must belong
to Ministry of Health, related government organizations, civil public organizations and families.
Key Words: School health, student health, problems of school health
and student health, preventing of school health and student health.
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‹LKÖ⁄RET‹M ‹K‹NC‹ SINIFTAK‹
OKUMA-YAZMA B‹LMEYEN Ö⁄RENC‹LERE YÖNEL‹K
B‹REYSELLEﬁT‹R‹LM‹ﬁ Ö⁄RET‹M UYGULAMASININ
Ö⁄RENC‹ ER‹ﬁ‹S‹NE ETK‹S‹*
Muhittin ÇALIﬁKAN**
Ali Murat SÜNBÜL***

Özet
Bu araﬂt›rman›n amac›, ilkö¤retim ikinci s›n›fta okuma-yazma ö¤renememiﬂ ö¤rencilere okuma-yazma ö¤retiminde bireyselleﬂtirilmiﬂ ö¤retim yap›lan grubun eriﬂi ortalamas›yla, geleneksel ö¤retim yap›lan grubun eriﬂi ortalamas› aras›nda anlaml› bir fark›n olup olmad›¤›n› ortaya koymakt›r. Araﬂt›rmada deneysel yöntemin ön test-son test kontrol gruplu deseni kullan›lm›ﬂt›r. Verilerin analizinde ise Mann Whitney U-testi kullan›lm›ﬂt›r. Araﬂt›rma Konya ili
Ilg›n ilçesi Halil Özkan ‹lkö¤retim Okulu ikinci s›n›flar üzerinde yap›lm›ﬂt›r.
Aﬂa¤›daki bulgular elde edilmiﬂtir:
1. Bireyselleﬂtirilmiﬂ ö¤retim yap›lan grubun okuma eriﬂisiyle, geleneksel ö¤retim yap›lan grubun okuma eriﬂisi aras›nda birinci grubun lehine anlaml› bir fark bulunmuﬂtur.
2. Bireyselleﬂtirilmiﬂ ö¤retim yap›lan grubun yazma eriﬂisiyle, geleneksel ö¤retim yap›lan grubun yazma eriﬂisi aras›nda birinci grubun lehine anlaml› bir fark bulunmuﬂtur.
Anahtar Sözcükler: Bireyselleﬂtirilmiﬂ ö¤retim, okuma-yazma ö¤retimi

Giriﬂ
E¤itim etkinlikleri okuma-yazma becerisi üzerine kurulu oldu¤undan, bu beceri ö¤rencilerin okul hayat›ndaki baﬂar›lar› aç›ndan büyük önem taﬂ›r. Okuma-yazma becerisi ö¤rencilerin bütün ö¤renim hayatlar› boyunca tüm derslerdeki baﬂar›lar›n› önemli derecede etkiler.
Günümüzde ikinci s›n›fa geçti¤i halde hatta daha üst s›n›flarda okuma yazma
becerisini kazanamam›ﬂ ö¤rencilerin oldu¤u bir gerçektir. Hemen hemen bütün s›n›flarda say›lar› de¤iﬂmekle birlikte böyle ö¤rencilerle karﬂ›laﬂmak mümkündür. Bu durum ö¤renci, veli ve ö¤retmen aç›s›dan birçok sorunlara neden olmaktad›r. Okuldaki
ö¤renmeler bireysel ayr›l›klara neden olmakta, okuma-yazma ö¤renemeyen ö¤renciler s›n›f seviyesinin çok gerisinde kalmaktad›rlar.
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Okul ö¤renmelerinde bireysel ayr›l›klara yol açan en önemli nedenlerden biri
ö¤retimde, grupla yani toplu ö¤renmenin can al›c› bir yer ve önem kazanmas›d›r. 20
ile 70 aras›nda ö¤renciden oluﬂan bir gruba yöneltilen tek tip ö¤retimin bu ö¤rencilerden baz›lar› için etkili olurken di¤erleri için etkisiz kalmas› do¤ald›r. Bu yönüyle okul
ö¤retimi zamanla daha da artacak olan hatalarla yüklü bir ö¤retim olma durumundad›r. Okul düzeninde hem ö¤retim hem de ö¤renme aksakl›klar›n› belirleyerek düzeltecek yollar bulunmad›kça bu düzen, büyük bir olas›l›kla zamanla daha da büyüyen
bireysel ayr›l›klar yaratmaya devam edecektir (Bloom,1998).
Özel ders alan bir ö¤rencinin s›n›ftaki ö¤rencilerden daha baﬂar›l› oldu¤u varsay›l›rsa, ö¤retimin de bireysel ö¤retime dönüﬂtürülmesi olas› görülmektedir. Ancak,
her ö¤renci için özel ders verecek ö¤retmen bulmak olanaks›z olaca¤›ndan, s›n›f içinde kullan›lan teknikleri de¤iﬂtirerek bireysel ö¤retime geçiﬂ yapmak daha ak›lc› bir
yaklaﬂ›m olarak görünmektedir(Demirel,1994). Okuma-yazma ö¤renememiﬂ ö¤renciler için bireyselleﬂtirilmiﬂ ö¤retim yöntemi bir alternatif olarak düﬂünülebilir.
Bireyselleﬂtirilmiﬂ ö¤retim modelinde, her ö¤rencinin kendi ö¤renme h›z›na
göre ö¤renme ﬂans›na sahip olmas›, onun di¤er ö¤rencilerle girece¤i-ço¤u zaman girmek zorunda kald›¤›- rekabeti ortadan kald›racakt›r. Çünkü, ö¤rencilere bir eziyet
olan ve ça¤daﬂ e¤itimde yeri bulunmayan bu tür sak›ncal› durumlar ortadan kalkacakt›r. Fakat, geliﬂim özelliklerine göre bireyler kendileriyle yar›ﬂmaya geçecek ve
böylece her ö¤renci kendini aﬂmak için büyük bir gayret içine girecektir (R›za,1990).
Bireyselleﬂtirilmiﬂ ö¤retim, bir grup ya da s›n›ftan çok, tek tek ö¤rencilerin e¤itim ihtiyac›n› karﬂ›lamak için haz›rlanmaktad›r. Bu program, birey için gerekli olan
e¤itim ortam›n› haz›rlamak ve bireysel farkl›l›klardan kaynaklanan aksakl›klar› gidermek için hayata geçirilmektedir. Bireyselleﬂtirilmiﬂ ö¤retim, akademik alanlar›n
yan›nda ayn› zamanda sosyal uyum, mesleki e¤itim, beden e¤itimi ve uyumsal davran›ﬂ becerileri için de uygulanabilmektedir (Fiscus & Mandell, 2002).
Bireyselleﬂtirilmiﬂ ö¤retim yöntemine karar veren bir ö¤retmen, dersin içeri¤i,
dersin kaç ö¤renme biriminden oluﬂaca¤›, ö¤renme birimlerinin kapsamlar›, ö¤renci
performanslar›n›n nas›l de¤erlendirilece¤i konusunda kararlar verdikten sonra bireyselleﬂtirilmiﬂ ö¤retim materyalini geliﬂtirmelidir. Özyürek’e (1987) göre, etkili ö¤retimin gerçekleﬂtirilmesini; ö¤renci için ne ö¤retilece¤ine karar verme (amac›n saptanmas›), ö¤rencinin yapabildiklerinin belirlenmesi (performans düzeyinin belirlenmesi), performans düzeyine dayal› olarak ö¤retilecek beceri ya da davran›ﬂta ö¤retime
nereden baﬂlanaca¤›n›n saptanmas› (ö¤retim amaçlar›n›n seçimi ve s›raya konmas›),
gerekli ortam›n haz›rlanmas› gibi unsurlar etkiler. Bu unsurlar bir ö¤retim materyalinin parçalar›d›r. K›sacas› etkili ö¤retimin gerçekleﬂtirilmesi, sözü edilen unsurlar› içeren bir ö¤retim materyali ile olanakl›d›r.
Bu araﬂt›rman›n amac›, ilkö¤retim ikinci s›n›fta okuma-yazma ö¤renememiﬂ
ö¤rencilere cümle (çözümleme) yönteminin “Bireyselleﬂtirilmiﬂ Ö¤retim Yöntemi” ile
sunulmas›n›n etkilili¤ini belirlemektir. Bu amaçla “bireyselleﬂtirilmiﬂ okuma-yazma
ö¤retim materyali” geliﬂtirilmiﬂtir. Bireyselleﬂtirilmiﬂ okuma yazma ö¤retim materyali geliﬂtirilirken aﬂa¤›daki iﬂlemler yap›lm›ﬂt›r.
1. Ö¤rencinin performans düzeyinin belirlenmesi: Ö¤rencinin ö¤retim öncesinde performans düzeyini belirleyebilmek için; cümle dönemi, kelime dönemi, hece
dönemi,harf dönemi ve serbest metin okuma ve yazma dönemi ölçü araçlar› geliﬂti-
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rilmiﬂtir.‹lk dört dönemin ölçü araçlar› 30 bildirim, ölçüt ve sorulardan oluﬂmaktad›r.
Serbest metin okuma ve yazma dönemi ise 2 bildirim, ölçüt ve sorulardan oluﬂmaktad›r.
Beceri analizi tekni¤ine göre haz›rlanan ölçü araçlar›nda yer alan her bir bildirim için düzenlenen soru ö¤renciye sorulup do¤ru ve yanl›ﬂ tepkiler kaydedilerek ö¤rencinin performans düzeyi belirlenir. Ö¤renci temel beceride yer alan alt amaçlar›
gerçekleﬂtiriyorsa (+) gerçekleﬂtirmiyorsa (-) iﬂareti konularak kaydedilir.Ö¤rencinin
gerçekleﬂtiremedi¤i alt amaçlar aras›ndan en alt düzeydeki alt amaç performans düzeyi olarak belirlenir (Özen,1995).
Ölçü araçlar›n›n ö¤rencilere uygulanmas› s›ras›nda amaçlar› ba¤›ms›z gerçekleﬂtirme düzeylerini kay›t etmek amac›yla, Cümle Dönemi, Kelime Dönemi, Hece Dönemi, Harf Dönemi ve Serbest Metin Okuma ve Yazma Dönemi Ölçü Araçlar›na ö¤rencinin ad›-soyad›, ölçmenin yap›ld›¤› tarih, I., II., III. oturumlar sütunu eklenerek
ayn› zamanda kay›t çizelgesi olarak kullan›lm›ﬂt›r.
Ölçüt ba¤›ml› de¤erlendirme yaklaﬂ›m›nda kaç puan al›nd›¤›n›n belirlenmesinden çok ö¤rencinin amaçlar› gerçekleﬂtirip gerçekleﬂtirmedi¤i belirlenmektedir.
Araﬂt›rmada da ö¤rencinin Okuma-Yazma Ölçü Araçlar›ndaki bildirimlerin ifade etti¤i amaçlar› gerçekleﬂtirme düzeylerinin tespiti için 2/3 ölçütü benimsenmiﬂtir. Buna göre birbirini izleyen üç oturumda ö¤renciye ölçü arac› uygulanm›ﬂt›r. Bu üç oturumun ikisinde do¤ru cevap verirse bildirimle ilgili amac› gerçekleﬂtirdi¤i kabul edilmiﬂtir.
2. Uzun ve k›sa dönemli amaçlar›n oluﬂturulmas›: Ö¤rencinin performans
düzeyi belirlendikten sonra, ö¤rencinin bulundu¤u düzey dikkate al›narak uzun dönemli amaçlara karar verilmiﬂtir. Uzun dönemli amaçlar belirlendikten sonra da k›sa
dönemli amaçlar oluﬂturulmuﬂtur.Uzun dönemli amaçlar “bireyden özel e¤itim program›nda geçirece¤i bir akademik y›l süresince kazanmas›, ulaﬂmas› beklenen mant›kl› hedefler” olarak tan›mlan›r (Fiscus & Mandel, 2002).
Bazen ö¤retimsel amaçlar olarak da adland›r›lan k›sa dönemli amaçlar, bireyin
o anki performans düzeyi ile uzun dönemli amaçlar aras›nda ölçülebilir, ara basamaklar olarak tan›mlan›r. Uzun dönemli amaçlar›n genel olmas›na karﬂ›n, k›sa dönemli amaçlar daha özel ve ayr›nt›l›d›r. Bu amaçlar haz›rlan›rken, bireyin ﬂimdiki düzeyinden,uzun dönemli amaçlara ulaﬂabilmesi için hangi aﬂamalar›n yer almas› gerekti¤ine karar verilmelidir (Fiscus & Mandel, 2002). Beceri ya da kavram analizinde
yer alan alt basamaklar basitten karmaﬂ›¤a do¤ru s›ralanarak alt amaçlar biçiminde
ifade edilirler. Performans düzeyinde belirlenen bir basamaktan sonra gelen basamakla ö¤retime baﬂlan›r (Varol,1992).Uzun dönemli ö¤retimsel amaçlar belirlenirken
ö¤retilecek davran›ﬂ›n birincil olarak iﬂlevsel olmas›na önem verilmelidir. Birey için
öncelik gösteren davran›ﬂlar›n ö¤retilmesi, bireyin toplumda ba¤›ms›z ya da yar› ba¤›ms›z yaﬂama koﬂullar›n› sa¤lamas› aç›s›ndan önemlidir. Zorluk düzeyi bireyin geçmiﬂ yaﬂant›s›na ve performans›na ba¤l› olarak de¤iﬂiklik gösterebilir (Tekin,1996).
3. Performans düzeyine göre ö¤retim planlar›n›n haz›rlanmas›: Ö¤rencinin
bir kavramda performans düzeyinin belirlenmesi ve uzun ve k›sa dönemli amaçlar›n
oluﬂturulmas›ndan sonra, ö¤rencinin performans düzeyinden bir sonraki s›rada gelen amaca göre ö¤retim plan›n›n haz›rlanmas› gerekir (Varol,1992). Ö¤retim plan›nda
ö¤rencinin performans düzeyi, ö¤retim amac›, amaca uygun olarak kullan›lacak araç-
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gereçler, ö¤retim ortam›, kullan›lacak pekiﬂtireçler ve ö¤retim yönteminin yer almas›
gerekir (Özyürek,1986). Cümle, kelime, hece, harf ve serbest metin okuma ve yazma
dönemleri ö¤retim üniteleri amaçlar ve ö¤retim üniteleri bölümlerinden oluﬂmaktad›r. Cümle (çözümleme) ö¤retim yöntemine göre ö¤retim ünitelerinin geliﬂtirilmesi
için ö¤retilecek içeri¤in cümle yöntemindeki basamaklara göre analizi yap›lm›ﬂ, bu
analize uygun olarak bildirimler oluﬂturulmuﬂtur. Daha sonra ö¤retim amaçlar›n›n
oluﬂturulmas›nda Okuma-Yazma Ölçü Araçlar›nda yer alan bildirimlerden yararlan›lm›ﬂt›r. Bildirimler, ö¤retmenin sunusu ve ö¤rencinin gösterece¤i davran›ﬂlar› belirten davran›ﬂsal amaçlar haline dönüﬂtürülmüﬂtür. Ö¤retim plan›, ö¤rencinin ölçme
arac› ile belirlenen performans düzeyi, bu performans düzeyine göre kullan›lacak
araçlar ve ö¤retim sürecinden oluﬂmaktad›r. Ö¤rencinin Okuma-Yazma Ölçü Araçlar›nda belirlenen performans düzeyinden hemen sonra gelen bildirimin ifade etti¤i alt
amaç, ö¤renci için konulacak ö¤retim amac› olarak belirlenmiﬂtir. Bu ö¤retim amac›n› gerçekleﬂtirmek için kullan›lacak araçlar; amac›n içerdi¤i basamakta ö¤retmenin
sunum yapmas›na ve ö¤rencinin tepkide bulunmas›na hizmet edecek ﬂekilde geliﬂtirilmiﬂtir.
4. Ö¤retimin de¤erlendirilmesi: Ö¤rencinin baﬂlama düzeyini (performans)
belirlemek amac›yla beceri analizlerinden yararlan›larak haz›rlanan ölçü araçlar›, ö¤retim s›ras›nda ve ö¤retim sonunda yap›lacak de¤erlendirmelerde kullan›lm›ﬂt›r. Ölçü arac›nda tek bir yönerge ﬂeklinde yer alan soru ö¤renciye sorulmuﬂ, ö¤rencinin
do¤ru ve yanl›ﬂ tepkileri kay›t edilerek, ö¤rencinin ö¤retim s›ras›nda ve sonunda becerinin alt amaçlar›n› gerçekleﬂtirip gerçekleﬂtirmedi¤i saptanm›ﬂt›r.
5. Derste kullan›lacak araç-gereç (çal›ﬂma yapraklar›):‹lkö¤retim ikinci s›n›fta k›sa sürede okuma-yazma ö¤retmeyi amaçlayan bu çal›ﬂmada çal›ﬂma yapraklar›, amac›n içerdi¤i basamakta ö¤retmenin sunum yapmas›na ve ö¤rencinin tepkide bulunmas›na hizmet edecek ﬂekilde geliﬂtirilmiﬂtir. Bu çal›ﬂmada amaç, ikinci s›n›f ö¤retmeninin, s›n›f›yla normal olarak yapmas› gereken ö¤retim çal›ﬂmalar›n› yaparken ayn› zamanda s›n›f›nda okuma-yazma bilmeyen ö¤rencilerine okuma-yazma ö¤retmede bireyselleﬂtirilmiﬂ ö¤retim yönteminin etkilili¤ini belirlemektir. ‹kinci s›n›ftaki ö¤rencilere okuma-yazma ö¤retmede iki önemli engel vard›r. Birincisi zaman sorunudur. ‹kincisi ise okuma-yazma için gerekli olan araç-gereçlerin s›n›fta
bulunmamas›d›r. Bu iki engeli aﬂmak için çal›ﬂma yapraklar› haz›rlanm›ﬂt›r. Ö¤retmen belirledi¤i bir saatte s›n›f›nda okuma-yazma bilmeyen ö¤rencilere çal›ﬂma yapraklar›n› da¤›tarak gerekli aç›klamalar› yapabilir. Bu ö¤renciler kendi kendilerine
çal›ﬂma yapraklar›nda yer alan etkinlikleri yaparken ö¤retmen de s›n›f›yla dersin iﬂleniﬂine devam edebilir. Bu aç›dan çal›ﬂma yapraklar› hem okuma-yazma bilmeyen
ö¤rencilerin okuma-yazma etkinliklerini yapmas›na hem de ö¤retmenin s›n›f›yla
normal olarak yapmas› gereken etkinlikleri gerçekleﬂtirmesine imkan sa¤lar. S›n›fta
her ö¤renciye okuma etkinliklerini yapt›racak birer k›lavuz ö¤renci seçilmelidir. K›lavuz ö¤renciler uygun zamanlarda okuma etkinliklerini bu ö¤rencilere yapt›rabilirler.
Okuma-yazma ö¤retim dönemlerinin her biri için çal›ﬂma yapraklar› haz›rlanm›ﬂt›r. Bir döneme ait çal›ﬂma yapraklar›nda ö¤rencinin o dönemin amaçlar›na ulaﬂmas› için yapmas› gereken etkinlikler mevcuttur. Çal›ﬂma yapraklar›nda hem okuma
hem de yazma becerilerine yer verilmiﬂtir. Bu araﬂt›rmada cümle yönteminin bütün
dönemlerinin etkinliklerini içeren 80 çal›ﬂma yapra¤› haz›rlanm›ﬂt›r.
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Yöntem
Araﬂt›rmada deneysel yöntem kullan›lm›ﬂt›r. Bu yöntemin “Kontrol Gruplu
Ön Test-Son Test Deseni” tercih edilmiﬂtir.
Bu araﬂt›rman›n deneklerini, 2003-2004 ö¤retim y›l›nda Konya Ilg›n Halil Özkan ‹lkö¤retim Okulu ikinci s›n›f›na devam eden okuma-yazma ö¤renememiﬂ ö¤rencilerden Okuma-Yazma Ön Koﬂul Davran›ﬂlar› Belirleme Ölçü Arac›’n›n uygulanmas› sonunda, okuma-yazma önkoﬂul davran›ﬂlar› yerine getiren 14 ö¤renci oluﬂturmaktad›r. Random yoluyla 7 ö¤renci deney grubuna 7 ö¤renci de kontrol grubuna atanm›ﬂt›r. Deney grubunda bireyselleﬂtirilmiﬂ ö¤retime göre haz›rlanan e¤itim program›
ve ders materyalleri kullan›larak okuma-yazma ö¤retimi yap›l›rken, kontrol grubunda geleneksel ö¤retim sürdürülmüﬂtür. Ö¤retim her iki grupta da s›n›f ö¤retmenlerince yürütülmüﬂtür. Deney grubundaki ö¤retmene uygulamadan önce bireyselleﬂtirilmiﬂ ö¤retim konusunda ve uygulamay› nas›l yapaca¤› konusunda bilgi verilmiﬂtir.
Ö¤rencilerin performans düzeyi, performans düzeylerine göre uzun ve k›sa
dönemli amaçlar belirlendikten sonra ünite planlar› haz›rlanm›ﬂt›r. Ö¤retimin uygulanmas› s›ras›nda 7 ö¤renci ayn› s›n›f›n içinde performans düzeyleri hemen hemen
birbirine yak›n ayr› bir s›n›f olarak kabul edilmiﬂtir. Bu çal›ﬂmada ö¤retimin çeﬂitlili¤i aç›s›ndan sadece çal›ﬂma yapraklar› kullan›lm›ﬂt›r.
Okuma-yazma ö¤retim üniteleri cümle, kelime, hece, harf ve serbest metin
okuma-yazma dönemleri ö¤retim planlar›ndaki etkinlikler yap›larak uygulanm›ﬂt›r.
Ö¤retim planlar›nda yer alan her etkinli¤i içeren çal›ﬂma yapraklar› haz›rlanm›ﬂ, haz›rlanan bu çal›ﬂma yapraklar› fotokopi ile ço¤alt›larak ö¤rencilere da¤›t›lm›ﬂt›r. Ö¤renciler çal›ﬂma yapraklar›ndaki etkinlikleri ö¤retmenin aç›klamalar› do¤rultusunda
yapm›ﬂlard›r.
Okuma-yazma ö¤retimi toplam olarak üç ay, yani 60 iﬂ günü sürmüﬂtür. Okuma-yazma ö¤retimi için günde bir ders saati zaman ayr›lm›ﬂt›r. Yani haftada beﬂ ders
saati ö¤retim yap›lm›ﬂt›r. Ö¤retim her iﬂ gününün 5. ders saatinde yap›lm›ﬂt›r. Ö¤retmen dersin baﬂ›nda ö¤rencilere çal›ﬂma yapraklar› ile ilgili gerekli yönergeleri vermiﬂ,
dersin sonunda ise de¤erlendirme yapm›ﬂt›r.
Araﬂt›rma verilerini toplamak için Okuma-Yazma Ölçü Araçlar› kullan›lm›ﬂt›r.
Okuma-Yazma Ölçü Araçlar›ndan hem ö¤rencilerin performans düzeyini belirlemede hem de ön test ve son test puanlar›n› belirlemede faydalan›lm›ﬂt›r. Verilerin analizinde ise elde edilen puanlar›n birbirinden anlaml› bir ﬂekilde farkl›l›k gösterip göstermedi¤ini test etmek için az denekli deneysel çal›ﬂmalarda s›kl›kla tercih edilen
Mann Whitney U-testi kullan›lm›ﬂt›r.
Bulgular
Bu bölümde okuma-yazma ön koﬂul davran›ﬂlar›n› yerine getiren ö¤rencilere
“Bireyselleﬂtirilmiﬂ Ö¤retim Materyali” ile yap›lan ö¤retim uygulamas›n›n ö¤rencilerin okuma-yazma becerilerinin amaçlar›n› gerçekleﬂtirmelerine yol aç›p açmad›¤›n›n
belirlenmesine iliﬂkin bulgularla ve bu bulgular›n yorumlar›na yer verilmiﬂtir.
Deney ve Kontrol Grubunun Okuma Eriﬂileri
Bireyselleﬂtirilmiﬂ ö¤retim ve geleneksel ö¤retimle okuma-yazma ö¤retimi yap›lan gruplar›n okuma eriﬂileri ile ilgili veriler Tablo I’de verilmiﬂtir.
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Tablo I. Gruplar›n Okuma Eriﬂileri
Deney Grubu

Kontrol Grubu

Mann Whitney U

Dönemler

X

S

X

S

Cümle Dön.Okuma

3

3,74

3,57

3,10

0,853

Z

0,393

P

Kelime Dön.Okuma

12,43

1,40

3,86

1,77

3,173

0,002

Hece Dön. Okuma

13,29

4,54

4,29

1,80

2,606

0,009

Harf Dön. Okuma

13,14

4,91

3,43

1,51

2,484

0,013

Toplam Okuma

41,86

6,07

15,14

3,72

3,134

0,002

Serbest Met. Okuma

2,57

1,13

0,29

0,49

2,782

0,005

Deney ve kontrol gruplar›ndaki ö¤rencilerin okuma eriﬂileri aras›ndaki farkl›l›k Mann Whitney U-testi ile analiz edilmiﬂtir. Tablo I incelendi¤inde cümle döneminde anlaml› fark›n ortaya ç›kmad›¤› buna karﬂ›n kelime, hece, harf, toplam okuma ve
serbest metin okuma dönemi eriﬂilerinde deney grubunun lehine .05 manidarl›k düzeyinde anlaml› farkl›l›klar bulundu¤u görülmektedir. Fark›n kayna¤›na bak›ld›¤›nda deney grubundaki ö¤rencilerin kontrol grubundaki ö¤rencilere k›yasla daha yüksek eriﬂiler elde etti¤i görülmüﬂtür. Bireyselleﬂtirilmiﬂ ö¤retim uygulamas› ö¤rencilerin okuma düzeyinde yüksek eriﬂiler elde etmesini sa¤lam›ﬂt›r.
Deney ve Kontrol Grubunun Yazma Eriﬂileri
Bireyselleﬂtirilmiﬂ ö¤retim ve geleneksel ö¤retimle okuma-yazma ö¤retimi yap›lan gruplar›n yazma eriﬂileri ile ilgili veriler Tablo II’de verilmiﬂtir.
Tablo III. Gruplar›n Yazma Eriﬂileri
Deney Grubu
Dönemler

Kontrol Grubu

Mann Whitney U

X

S

X

S

Cümle Dön. Yazma

11,43

2,07

1,43

1,51

3,165

Z

0,002

P

Kelime Dön.Yazma

12

3,16

1,14

0,69

3,187

0,001

Hece Dön. Yazma

11,86

5,43

0,29

0,49

2,676

0,007

Harf Dön. Yazma

12,86

5,67

0,29

0,49

2,782

0,005

Toplam Yazma

52,29

16,52

4,43

1,40

3,155

0,002

Serbest Metin Yazma

2,29

1,11

0,29

0,49

2,699

0,007

Deney ve kontrol gruplar›ndaki ö¤rencilerin yazma eriﬂileri aras›ndaki farkl›l›k Mann Whitney U-testi ile analiz edilmiﬂtir. Tablo II incelendi¤inde cümle, kelime,
hece, harf , serbest yazma dönemi eriﬂilerinde .05 manidarl›k düzeyinde deney grubunun lehine anlaml› farkl›l›klar›n bulundu¤u görülmektedir. Fark›n kayna¤›na bak›ld›¤›nda deney grubundaki ö¤rencilerin kontrol grubundaki ö¤rencilere k›yasla daha yüksek eriﬂiler elde etti¤i görülmüﬂtür. Bireyselleﬂtirilmiﬂ ö¤retim uygulamas› ö¤rencilerin yazma düzeyinde yüksek eriﬂiler elde etmesini sa¤lam›ﬂt›r.
Tart›ﬂma
‹lkö¤retim birinci s›n›f ö¤rencileri, yetenekleri, geliﬂim h›zlar› ve olgunluk düzeyleri bak›m›ndan birbirlerinden farkl›l›k gösterirler. Bu nedenle bir s›n›fta bulunan
ö¤renciler okuma-yazmaya farkl› zamanlarda geçerler. Fakat baz› nedenlerle okuma-
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yazmaya geçiﬂ birinci s›n›fta da gerçekleﬂtirilememektedir. Günümüzde ilkö¤retim
ikinci s›n›fta hatta daha üst s›n›flarda okuma-yazma ö¤renememiﬂ ö¤rencilerin olmas› en büyük problemlerden biridir. Bu çal›ﬂmada, bireyselleﬂtirilmiﬂ ö¤retim uygulamas›n›n ilkö¤retim ikinci s›n›fta okuma yazma ö¤renememiﬂ ö¤rencilere okuma yazma ö¤retmedeki etkisini belirlemek amaçlanm›ﬂt›r. Bireyselleﬂtirilmiﬂ ö¤retim uygulamas›n›n bu ö¤rencilere okuma yazma ö¤retmede etkili oldu¤u sonucuna var›lm›ﬂt›r. Literatürde Bireyselleﬂtirilmiﬂ ö¤retim uygulamas›n›n okuma yazma ö¤retimi üzerine etkisini inceleyen herhangi bir araﬂt›rmaya rastlanmam›ﬂt›r. Fakat birçok araﬂt›rma, do¤ru ve etkili bir ﬂekilde düzenlenen bireyselleﬂtirilmiﬂ ö¤retimin, okuma yazma ö¤retiminde engel olabilecek birçok faktörün en düﬂük düzeye indirilebilece¤ini
vurgular (Polloway & Patton,1993;akt.Çolak,2001). Ayr›ca bireyselleﬂtirilmiﬂ ö¤retim
uygulamas›n›n farkl› becerileri kazand›rmada etkili oldu¤u sonucunu vurgulayan
araﬂt›rmalar mevcuttur ( Akçamete, 1986; Varol, 1992; Gürsel 1993; Tuncer, 1994;
Özen,1995; Y›ld›zeli, 2000). Bu sonuçlar araﬂt›rma sonuçlar›n› desteklemektedir.
Bu çal›ﬂmada bireyselleﬂtirilmiﬂ okuma yazma ö¤retim materyali, cümle
(çözümleme) yönteminin iﬂlem basamaklar› temele al›narak haz›rlanm›ﬂt›r. Bireyselleﬂtirilmiﬂ okuma yazma ö¤retim materyali ses temelli cümle yönteminin iﬂlem
basamaklar› temele al›narak da haz›rlanabilir. Karma bir yöntem de tercih edilebilir.
Tok’un (2001) yapt›¤› araﬂt›rma bu düﬂünceyi destekler. S›n›f ö¤retmenlerinin ilk
okuma yazma ö¤retiminde kullan›lan yöntemlere iliﬂkin görüﬂlerinin de¤erlendirildi¤i bu çal›ﬂmada, ö¤retmenlerin % 60’› s›n›f seviyesinden geri kalm›ﬂ ö¤rencilere
okuma yazma ö¤retiminde karma yöntemlerin daha etkili oldu¤unu belirtmiﬂlerdir.
Sonuç ve Öneriler
Araﬂt›rmadan elde edilen bulgulara göre, bireyselleﬂtirilmiﬂ ö¤retim uygulamas›n›n ilkö¤retim ikinci s›n›fta okuma-yazma ö¤renemeyen ö¤rencilere okumayazma ö¤retmede etkili oldu¤u belirlenmiﬂtir. Araﬂt›rmada elde edilen sonuçlar
›ﬂ›¤›nda ﬂu öneriler getirilebilir:
1.Okuma-yazma ö¤renememiﬂ ö¤rencilere program haz›rlarken çocuklar›n
performans düzeylerine göre program haz›rlama yoluna gidilmelidir.
2.Okuma yazma ö¤renememiﬂ ö¤rencilere okuma-yazma ö¤retiminde uygun
amaçlar ve pekiﬂtireçler seçilmelidir.
3.Ö¤renme güçlü¤ü çeken çocuklara bireyselleﬂtirilmiﬂ ö¤retim yöntemi uygulama yoluna gidilmelidir.
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THE EFFECT OF INDIVIDUAL TEACHING APPLICATION
ON UNLEARNED STUDENTS IN SECOND CLASS
Muhittin ÇALIﬁKAN*
Ali Murat SÜNBÜL**

Abstract
The purpose of this research is to bring up any meaningful difference
between the achievement average of group educated by personalized education
method and the achievement average of group educated by traditional education method, in the literacy education given to students who cannot learn literacy in the second year of primary school.In this research, pre-test and past-test
measures were used with a control group. The research was performed among
the second year students in Halil Özkan primary school, Ilg›n, Konya. The following findings are arrived at:
A meaningful difference is found, between the reading achievement of
group educated by personalized education method and the reading achievement of group educated by traditional education method, on the side of first
group.
A meaningful difference is found, between the writing achievement of
group educated by personalized education method and the writing achievement of group educated by traditional education method, on the side of first
group.
Key Words: Individualized teaching, literacy teaching
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SINIF Ö⁄RETMEN‹ ADAYLARININ EMPAT‹K BECER‹
VE DEMOKRAT‹K TUTUMLARININ ‹NCELENMES‹
M. Hanifi ERCOﬁKUN*
Ahmet NALÇACI**

Özet
Bu araﬂt›rmada, s›n›f ö¤retmeni adaylar›n›n demokratik tutum ve empatik beceri puanlar›n›n cinsiyet, s›n›f seviyesi, ö¤retim ﬂekli, s›n›f ö¤retmenli¤ini tercih s›ras› ve kabul derecesi, yaﬂan›lan yer, ailede bulunan kardeﬂ say›s› ve
kaç›nc› kardeﬂ de¤iﬂkenleri aç›s›ndan incelenmesi konu edilmiﬂtir. Bulgulara göre, s›n›f ö¤retmeni adaylar›n›n demokratik tutum ve empatik beceri puanlar› ile
cinsiyet, s›n›f ö¤retmenli¤ini tercih s›ras›, kabul derecesi, yaﬂan›lan yer, ailede
bulunan kardeﬂ say›s› ve kaç›nc› kardeﬂ de¤iﬂkenleri aras›ndaki fark›n anlams›z
oldu¤u bulunmuﬂtur. S›n›f ö¤retmeni adaylar›n›n demokratik tutum puanlar›
ile s›n›f seviyesi ve ö¤retim ﬂekli de¤iﬂkenleri aras›ndaki fark›n anlaml›; empatik beceri puanlar› ile s›n›f seviyesi ve ö¤retim ﬂekli de¤iﬂkenleri aras›ndaki fark›n anlams›z oldu¤u bulunmuﬂtur. Ayr›ca s›n›f ö¤retmeni adaylar›n›n demokratik tutum ve empatik beceri puanlar› aras›ndaki iliﬂkinin anlams›z oldu¤u sonucuna ulaﬂ›lm›ﬂt›r.
Anahtar Sözcükler: S›n›f ö¤retmenli¤i ö¤rencileri, empatik beceri, demokratik tutum

Giriﬂ
Bir ülkenin kalk›nmas›nda birçok unsur etkilidir. Bu unsurlar içerisinde önemli olanlardan biri de ﬂüphesiz e¤itimdir. Bu nedenle günümüzün ülkeleri e¤itimde verimlili¤i art›rmak için bir yar›ﬂ içerisindedirler. Bu yar›ﬂta en büyük etkiye ö¤retmenler sahip oldu¤u için, geçmiﬂten günümüze ö¤retmen yetiﬂtirme konusunda tart›ﬂmalar ve aray›ﬂlar sürmektedir.
Ö¤retmenlerde bulunmas› gereken pek çok yeterlik alan› söz konusudur. Ö¤retmenlerin yeterliklerindeki eksikliklerin yetiﬂtirdikleri ö¤rencilere do¤rudan yans›d›¤› bilinmektedir. Özellikle bu etki s›n›f ö¤retmenleri için daha da ön plandad›r.
Günümüz Türk ‹nsan›’n›n çözülmesi gereken en önemli sorunlar›ndan ikisi
bireylerin demokratik tutumlar›n› (Ada vd., 2000, 800) ve empatik becerilerini geliﬂtirmedir. ‹lkö¤retim, yaﬂamda gerekli olacak bilgi ve becerilerin yan›nda temel demokratik de¤er ve tutumlar›n kazand›r›lmas› için de önemli bir e¤itim kademesidir.
Çünkü zorunlu e¤itim Türkiye’de ilkö¤retimle s›n›rl›d›r (Do¤anay vd., 2004, 367). Bu
nedenle s›n›f ö¤retmenlerine empatik becerileri ve demokratik tutumlar› geliﬂtirme
konusunda önemli görevler düﬂmektedir.

* Arﬂ. Gör.; Atatürk Üniv. Kaz›m Karabekir E¤t.Fak., ‹lkö¤.Böl. S›n›f Ö¤retmenli¤i ABD
** Yrd. Doç. Dr.; Atatürk Üniv., Kaz›m Karabekir E¤t.Fak., ‹lkö¤. Böl. S›n›f Ö¤retmenli¤i ABD
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Araﬂt›rmalar, ilkö¤retim y›llar›ndan itibaren çocuklar›n giyiminden yürüyüﬂüne, bak›ﬂ aç›s›ndan tepki biçimlerine kadar her türlü tutum ve davran›ﬂ›nda ö¤retmenlerini örnek ald›¤›n› ortaya koymaktad›r (Yeﬂil, 2002, 119). ‹ﬂte empatik beceri ve
demokratik tutum aç›s›ndan s›n›f ö¤retmenlerinin iyi bir model olmas› için bu tutum
ve becerileri ne derece edinmiﬂ olduklar›n›n bilinmesi önemlidir. Ö¤retmenlerin empatik davran›ﬂlar› ö¤rencilerine bir model olarak bu beceriyi ö¤renmelerini sa¤laman›n yan› s›ra ö¤rencilerin ö¤retmenleri taraf›ndan anlaﬂ›lmalar›ndan dolay› aralar›ndaki iliﬂkiye anlam ve katk› sa¤layabilecektir (Ercoﬂkun, 2005, 2).
Bir kiﬂinin kendisini karﬂ›s›ndaki kiﬂinin yerine koyarak olaylara onun bak›ﬂ
aç›s›yla bakmas›, o kiﬂinin duygular›n› ve düﬂüncelerini do¤ru olarak anlamas›, hissetmesi ve bu durumu ona iletmesi sürecine empati denir (Dökmen, 2003, 135; Hunter, 2003, 5). Ayn› zamanda empati, kiﬂileraras› iliﬂkilere etki eden çok önemli bir iletiﬂim ö¤esidir (Garton and Gringart, 2005, 19). Empatinin kiﬂileraras› iletiﬂimi kolaylaﬂt›r›c› özelli¤i bilindi¤i için, empatik becerilerini art›rmak amac›yla çeﬂitli meslek
mensuplar›na empati e¤itimi verilmektedir. Bu mesleklerden biri de s›n›f ö¤retmenli¤idir (Ercoﬂkun vd., 2006, 208).
Empatinin hâkim oldu¤u bir s›n›fta ö¤retmenin, ö¤rencileri kendi bak›ﬂ aç›s›
do¤rultusunda yönlendirmeden, kendi subjektif dünyas›ndaki görüﬂlerini ö¤rencilere empoze etmeden her bir ö¤renciyi oldu¤u gibi içtenlikle kabul etmesi gerekir (Murat vd., 2005, 216). E¤er ö¤retmen empatik bir yaklaﬂ›mla ö¤rencilerine yaklaﬂamaz
ise, ö¤rencilerinde istendik davran›ﬂlar› yerleﬂtirmede baﬂar›s›z olabilir (Ercoﬂkun
vd., 2006, 209). Ö¤retmenlerin empatik beceri ve demokratik tutum seviyelerinin düﬂük olmas›, ö¤rencilerine verece¤i e¤itimi olumsuz etkileyebilir.
‹nsanlar demokratik bir düzende yaﬂamak ve bunu sürdürmek istiyorlarsa bu
tür yaﬂam›n ne anlama geldi¤ini ve nas›l iﬂledi¤ini ö¤renmelidirler (Kaya, 2006, 125).
Okullar, yetiﬂkinlik yaﬂam›nda demokratik rollerini oynamalar› için vatandaﬂlar›n›
haz›rlamada önemli bir rol oynamal›d›r (Print vd., 2002, 208). Yani, demokratik yaﬂama biçiminin bireylere kazand›r›lmas›nda, okul önemli rol oynamaktad›r. Okulda ö¤retmen taraf›ndan oluﬂturulan iletiﬂim ortam›n›n özellikleri, ö¤rencilerin demokratik
davran›ﬂ kazan›p, pekiﬂtirmelerini etkileyecektir (K›ncal, 2000, 432).
Demokrasi, ancak demokratik bir okul ortam›nda prati¤i yap›larak ö¤renilebilir. Bunun için en etkili ortamlardan biri de s›n›f ortam›d›r. Ö¤retmenlerin demokratik bir s›n›f ortam› oluﬂturarak ders iﬂlemeleri ö¤rencilerde demokratik davran›ﬂlar
geliﬂtirmeleri yan›nda, ö¤renci baﬂar›s›n›n artmas›nda da önemli rol oynar (Büyükkaragöz vd., 1999, 250). Ö¤retmenlerin ö¤rencileriyle olan iliﬂkilerinde etkin ve anlay›ﬂl› olmalar› ö¤rencilerinin baﬂar› düzeyini etkilemektedir. E¤itimde amaç ö¤rencileri
baﬂar›ya ulaﬂt›rmak oldu¤undan, ö¤retmenler etkili iletiﬂim becerilerini bilmek ve
uygulamak durumundad›rlar. Bu becerilerin en önemlilerinden birisi empatik beceri
(Ercoﬂkun vd., 2006, 209) ve demokratik tutumdur.
Demokratik bireylerden oluﬂan demokratik bir toplumun temelini atmas› nedeniyle ilkö¤retimin, demokratik bir ülkenin gelece¤i oldu¤u ve burada at›lan temelin sa¤laml›l›¤› oran›nda kal›c› olaca¤› söylenebilir (Yeﬂil, 2001, 57). Yeﬂil (2001)’in aktard›¤› araﬂt›rmalara göre, demokratik e¤itimin en geç ilkö¤retim aﬂamas›nda mutlaka baﬂlat›lmas› gerekmektedir. Bu nedenle s›n›f ö¤retmenlerinin ö¤rencilerine demokratik anlay›ﬂ, tutum ve idealleri benimsetebilmeleri için öncelikle kendilerinin
demokratik tutum ve idealleri iç dünyalar›nda yeterince duyumsayarak yaﬂama geçirebilmelerinin yan›nda (Dilekmen, 2000, 438) demokratik tutum ve davran›ﬂlar›
al›ﬂkanl›k haline getirmelidirler (K›l›ç vd., 2004, 12).
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Ö¤retmenlerin demokrasinin temel de¤erlerinden haberdar olmas›, bu de¤erlerin kendi hayat› ile ilgili oldu¤u kadar ö¤rencilerinin hayatlar› üzerinde de ne derece etkileri oldu¤unu bilmesi gerekmektedir. Ö¤retmenler, demokratik ilkelere de¤er
verdi¤ini sadece sözleriyle de¤il sergiledikleri davran›ﬂlar›yla da göstererek demokratik yaﬂam›n en temel destekleyicisi olmal›d›r. Bunun yan›nda iyi bir ö¤retmen, ö¤rencilerinin demokratik kazan›mlar› gerçekleﬂtirebilmeleri için özendirici bir ortam ve uygun f›rsatlar haz›rlamal›d›r (Genç, 2006, 44). E¤itimin her aﬂamas›ndaki ö¤retmenler,
ö¤rencilerine karﬂ› hoﬂgörülü, haklara sayg›l›, tarafs›z, tart›ﬂmaya aç›k, yol gösterici,
yard›mc›, tutarl› demokratik davran›ﬂlar içine girebilirlerse bu kuﬂkusuz y›llarca verilebilecek demokrasi derslerinden çok daha etkili olacakt›r (Gömleksiz, 1990, 83).
‹nsana yak›ﬂan, insan olman›n gere¤i olan demokrasinin gerçekten etkili ﬂekilde yaﬂanabilmesi için ö¤rencileriyle her gün yüz yüze bir etkileﬂimle e¤itim-ö¤retim
etkinliklerini yürüten, ö¤rencileri ilgi ve yetenekleri yönünden yönlendiren, bilgi ve
beceri kazand›ran ö¤retmenlerin, yaklaﬂ›m ve uygulamalar›nda demokrasi örneklerinin sergilenmesini sa¤layan birer demokratik lider olmalar› gereklidir (Özmen, 2000,
443).
‹lkö¤retimin birinci kademesinde ö¤rencilerin kiﬂilikleri üzerinde büyük bir
etkiye sahip olan s›n›f ö¤retmenlerinin empatik beceri ve demokratik tutuma sahip
olup olmamalar› düﬂünülmesi gereken bir konudur. Bu nedenle s›n›f ö¤retmeni adaylar›n›n empatik beceri ve demokratik tutum düzeylerinin bilinmesi, onlar›n meslekte
ne kadar empatik ve demokratik davranabileceklerini göstermesinin yan›nda, onlar›n
empatik beceri ve demokratik tutum kazanmalar› konusunda ilgililere önemli mesajlar verebilir.
Problem
Bu araﬂt›rmada, s›n›f ö¤retmeni adaylar›n›n demokratik tutum ve empatik beceri puanlar›n›n incelenmesi amaçlanm›ﬂt›r. Bu temel amaç çerçevesinde aﬂa¤›daki alt
problemlere cevap aranm›ﬂt›r. S›n›f ö¤retmeni adaylar›n›n;
1. Cinsiyet de¤iﬂkenine göre empatik beceri ve demokratik tutum puanlar›
aras›nda fark var m›d›r?
2. S›n›f seviyesi de¤iﬂkenine göre empatik beceri ve demokratik tutum puanlar› aras›nda fark var m›d›r?
3. Ö¤retim ﬂekli (I.-II. ö¤retim) de¤iﬂkenine göre empatik beceri ve demokratik tutum puanlar› aras›nda fark var m›d›r?
4. S›n›f ö¤retmenli¤ini tercih s›ras› de¤iﬂkenine göre empatik beceri ve demokratik tutum puanlar› aras›nda fark var m›d›r?
5. S›n›f ö¤retmenli¤i mesle¤ini kabul derecesi de¤iﬂkenine göre empatik beceri ve demokratik tutum puanlar› aras›nda fark var m›d›r?
6. Yaﬂad›klar› yer de¤iﬂkenine göre empatik beceri ve demokratik tutum puanlar› aras›nda fark var m›d›r?
7. Ailede bulunan kardeﬂ say›s›na göre demokratik tutum ve empatik beceri
puanlar› aras›nda fark var m›d›r?
8. Ailede kaç›nc› kardeﬂ olma de¤iﬂkenine göre empatik beceri ve demokratik
tutum puanlar› aras›nda fark var m›d›r?
9. Empatik beceri ve demokratik tutum puanlar› aras›nda iliﬂki var m›d›r?
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Yöntem
Bu araﬂt›rmada betimsel yöntem kullan›lm›ﬂt›r.
Evren ve Örneklem
Araﬂt›rman›n evrenini, 2005–2006 ö¤retim y›l›nda Atatürk Üniversitesi Kaz›m
Karabekir E¤itim Fakültesi ‹lkö¤retim Bölümü S›n›f Ö¤retmenli¤i Anabilim Dal›’nda
ö¤renim gören 817 ö¤renci oluﬂturmaktad›r.
Araﬂt›rman›n örneklemini, yukar›da belirtilen anabilim dal›nda ö¤renim gören her s›n›f seviyesinden seçkisiz (random) örnekleme yöntemiyle belirlenmiﬂ 99 k›z
154 erkek olmak üzere toplam 253 kiﬂi oluﬂturmaktad›r. Ölçeklerin uygulanmas›ndan
sonra hatal› ya da eksik yan›tlanan ölçeklerin ç›kar›lmas›yla araﬂt›rma 78 k›z 123 erkek olmak üzere toplam 201 s›n›f ö¤retmeni aday› üzerinde gerçekleﬂtirilmiﬂtir.
B i l g i Toplama Araçlar›
Araﬂt›rmada empatik beceri puanlar›n› belirlemek için Dökmen (1988) taraf›ndan geliﬂtirilen Empatik Beceri Ölçe¤i-B Formu (EBÖ-B), Gözütok (1995) taraf›ndan
geliﬂtirilen Demokratik Tutum Ölçe¤i ve bireysel de¤iﬂkenler hakk›nda bilgi edinmek
için Kiﬂisel Bilgi Formu kullan›lm›ﬂt›r.
Uygulanmadan önce örnekleme al›nan s›n›f ö¤retmenli¤i ö¤rencilerine araﬂt›rmada kullan›lan Empatik Beceri Ölçe¤i B-Formu (EBO-B), Demokratik Tutum Ölçe¤i
ve Kiﬂisel Bilgi Formu hakk›nda gerekli bilgiler verilmiﬂ ve uygulama araﬂt›rmac› taraf›ndan yap›lm›ﬂt›r. Ö¤rencilerin kendileri hakk›nda gerçek bilgileri vermeleri için
araﬂt›rman›n amac› aç›klanm›ﬂt›r.
Bilgilerin S›n›fland›r›lmas› ve ‹statistiksel Analizi
Toplanan bilgiler önce istatistiksel analizlere olanak sa¤layacak ﬂekilde kodlanm›ﬂ, sonra SPSS (Statistical Package For Social Science) paket program› kullan›larak bilgisayarda çözümlemeler yap›lm›ﬂt›r. Veriler ba¤›ms›z gruplar için kullan›lan t
(Independent Samples t Test) testi ve tek yönlü varyans (One-Way ANOVA) ve korelasyon (Pearson) analizi ile de¤erlendirilmiﬂtir.
Bulgular ve Yorumlar
Bu bölümde araﬂt›rman›n alt problemlerine dayal› olarak elde edilen bulgular
tablolar halinde verilmiﬂ, çeﬂitli yorumlar yap›lm›ﬂt›r.
Tablo 1: S›n›f Ö¤retmeni Adaylar›n›n Cinsiyete Göre Empatik Beceri ve Demokratik Tutum Puanlar›na ‹liﬂkin Aritmetik Ortalama, Standart Sapma ve t De ¤eri
N

X

Ss

Bayan

78

141,03

17,56

Erkek

123

142,83

18,67

Demokratik

Bayan

78

38,04

3,86

Tutum Puan›

Erkek

123

36,92

4,32

Puan Türü

Cinsiyet

Empatik
Beceri Puan›

t

p

-0,683

0,495

1,866

0,064

Sd=199

Millî E¤itim u Say› 180 u Güz/2008

u
207

S›n›f Ö¤retmeni Adaylar›n›n Empatik Beceri ve Demokratik Tutumlar›n›n ‹ncelenmesi u

Tablo incelendi¤inde cinsiyet de¤iﬂkeni aç›s›ndan s›n›f ö¤retmeni adaylar›n›n
empatik beceri puan› için t de¤eri 0.683 olup p=0.495; demokratik tutum puan› için t
de¤eri 1.866 olup p=0.064 oldu¤undan sonuç p>0.05 önem düzeyinde anlams›zd›r. S›n›f ö¤retmeni adaylar›n›n cinsiyetlerine göre demokratik tutum ve empatik beceri puanlar› aras›nda istatistiksel aç›dan anlaml› bir fark yoktur. Bu sonuca göre, bayan ve
erkek s›n›f ö¤retmeni adaylar›n›n demokratik tutum ve empatik beceri puanlar› aras›nda farkl›laﬂma olmad›¤› söylenebilir.
Demokratik tutum ile ilgili olarak, Dilekmen (2000)’in yapt›¤› araﬂt›rmada
elde etti¤i bulgu bu araﬂt›rmadaki bulguyu desteklememektedir. Ada vd. (2000),
K›l›ç vd. (2004) ve Genç (2006)’in yapt›¤› araﬂt›rmalarda elde etti¤i bulgular bu
araﬂt›rmadaki bulguyu desteklemektedir. Empatik beceri ile ilgili olarak, Alver
(2003)’in yapt›¤› araﬂt›rmada elde etti¤i bulgu bu araﬂt›rmadaki bulguyu desteklemektedir.

Demokratik
Tutum Puan›

Empatik
Beceri Puan›

Tablo 2: S›n›f Ö¤retmeni Adaylar›n›n S›n›f Seviyelerine Göre Empatik Be ceri ve Demokratik Tutum Puanlar›na ‹liﬂkin Varyans Analizi
Varyans
Analizi
Gruplar Aras›

Kareler
Toplam›
706,694

Serbestlik
Derecesi
3

Gruplar ‹çi

65703,943

197

Toplam Kareler

66410,637

200

Varyans
Analizi

Kareler
Toplam›

Serbestlik
Derecesi

Gruplar Aras›

138,967

3

Gruplar ‹çi

3342,953

197

Toplam Kareler

3481,920

200

Kareler
Ortalamas›

F

p

0,706

0,549

F

p

2,730

0,045

235,565
333,523
Kareler
Ortalamas›
46,322
16,969

Tablo 2’ye bak›ld›¤›nda, s›n›f ö¤retmenli¤i adaylar›n›n s›n›f seviyeleri de¤iﬂkeni aç›s›ndan empatik beceri puanlar›na iliﬂkin varyans analizi sonucuna göre 0,05
önem düzeyinde anlaml› bir fark olmad›¤› ortaya ç›km›ﬂt›r (F=0,706 p=0,549). S›n›f
ö¤retmenli¤i adaylar›n›n empatik beceri puan ortalamalar›, s›n›f seviyesi de¤iﬂkenine
göre farkl›laﬂmamaktad›r.
S›n›f ö¤retmenli¤i adaylar›n›n s›n›f seviyeleri de¤iﬂkeni aç›s›ndan demokratik
tutum puanlar›na iliﬂkin varyans analizi sonucuna göre 0,05 önem düzeyinde anlaml› bir fark vard›r (F=2,730 p=0,045). S›n›f ö¤retmenli¤i adaylar›n›n demokratik tutum
puan ortalamalar›, s›n›f seviyesi de¤iﬂkenine göre farkl›laﬂmaktad›r. Bu farkl›laﬂman›n hangi s›n›flar aras›nda oldu¤unu belirlemek amac›yla yap›lan LSD testi sonuçlar›na göre, 2. s›n›f ile 4. s›n›flar aras›nda ve farkl›l›¤›n 4. s›n›f ö¤rencilerinin lehine oldu¤u bulgulanm›ﬂt›r. Dilekmen (2000), Nalçac› vd. ( 2006)’nin yapt›¤› araﬂt›rmalarda
elde etti¤i bulgular bu araﬂt›rmadaki bulguyu desteklememektedir. Ada vd.
(2000)’nin yapt›¤› araﬂt›rmada elde etti¤i bulgu bu araﬂt›rmadaki bulguyu desteklemektedir.
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Tablo 3: S›n›f Ö¤retmeni Adaylar›n›n Ö¤retim ﬁekline Göre Empatik Bece ri ve Demokratik Tutum Puanlar›na ‹liﬂkin Aritmetik Ortalama, Standart Sapma ve
t De¤eri
N

X

Ss

I. Ö¤retim

101

141,40

19,47

II. Ö¤retim

100

142,87

16,94

Demokratik

I. Ö¤retim

101

38,08

4,21

Tutum Puan›

II. Ö¤retim

100

36,62

4,02

Puan Türü

Cinsiyet

Empatik
Beceri Puan›

t

p

-0,572

0,568

2,512

0,013

Sd=199

Tablo incelendi¤inde ö¤retim ﬂekli de¤iﬂkeni aç›s›ndan s›n›f ö¤retmenli¤i
adaylar›n›n empatik beceri puan› için t de¤eri 0.572 olup p=0.568 oldu¤undan sonuç
p>0.05 önem düzeyinde anlams›zd›r. S›n›f ö¤retmeni adaylar›n›n ö¤retim ﬂekillerine
göre empatik beceri puanlar› aras›nda istatistiksel aç›dan anlaml› bir fark yoktur. Bu
sonuca göre, I. ve II. ö¤retimde ö¤renim gören s›n›f ö¤retmeni adaylar›n›n empatik
beceri puanlar› aras›nda farkl›laﬂma olmad›¤› söylenebilir.
Ö¤retim ﬂekli de¤iﬂkeni aç›s›ndan s›n›f ö¤retmenli¤i adaylar›n›n demokratik
tutum puan› için t de¤eri 2.512 olup p=0.013 oldu¤undan sonuç p<0.05 önem düzeyinde anlaml›d›r. S›n›f ö¤retmeni adaylar›n›n ö¤retim ﬂekillerine göre demokratik tutum puanlar› aras›nda istatistiksel aç›dan anlaml› bir fark vard›r. Ortalamalara bak›ld›¤›nda farkl›laﬂman›n I. ö¤retimde ö¤renim gören ö¤rencilerin lehine oldu¤u görülmektedir. Nalçac› vd. ( 2006)’nin yapt›¤› araﬂt›rmada elde ettikleri bulgu bu araﬂt›rmadaki bulguyu desteklememektedir.

Demokratik
Tutum Puan›

Empatik
Beceri Puan›

Tablo 4: S›n›f Ö¤retmeni Adaylar›n›n S›n›f Ö¤retmenli¤ini Tercih S›ras›na
Göre Empatik Beceri ve Demokratik Tutum Puanlar›na ‹liﬂkin Varyans Analizi
Varyans
Analizi

Kareler
Toplam›

Gruplar Aras›

1190,145

Serbestlik
Derecesi
3

Gruplar ‹çi

65220,492

197

Toplam Kareler

66410,637

200

Varyans
Analizi

Kareler
Toplam›

Serbestlik
Derecesi

Gruplar Aras›

37,001

3

Gruplar ‹çi

3444,920

197

Toplam Kareler

3481,920

200

Kareler
Ortalamas›

F

p

1,198

0,312

F

p

0,705

0,550

396,715
331,068
Kareler
Ortalamas›
12,334
17,487

Tablo 4 incelendi¤inde, s›n›f ö¤retmenli¤i adaylar›n›n s›n›f ö¤retmenli¤ini tercih s›ras› de¤iﬂkeni aç›s›ndan empatik beceri (F=1,198 p=0,312) ve demokratik tutum
(F=0,705 p=0,550) puanlar›na iliﬂkin varyans analizi sonucuna göre 0,05 önem düzeyinde anlaml› bir fark yoktur. Baﬂka bir deyiﬂle, s›n›f ö¤retmenli¤i adaylar›n›n demokratik tutum ve empatik beceri puan ortalamalar›, s›n›f ö¤retmenli¤ini tercih s›ras› de¤iﬂkenine göre farkl›laﬂmam›ﬂt›r.
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Demokratik tutum ile ilgili olarak, Nalçac› vd. ( 2006)’nin yapt›¤› araﬂt›rmada
elde ettikleri bulgu bu araﬂt›rmadaki bulguyu desteklemektedir.

Demokratik
Tutum Puan›

Empatik
Beceri Puan›

Tablo 5: S›n›f Ö¤retmeni Adaylar›n›n S›n›f Ö¤retmenli¤i Mesle¤ini Kabul
Derecesine Göre Empatik Beceri ve Demokratik Tutum Puanlar›na ‹liﬂkin Varyans
Analizi
Varyans
Analizi

Kareler
Toplam›

Serbestlik
Derecesi

Gruplar Aras›

1563,206

4

Gruplar ‹çi

64847,430

196

Toplam Kareler

66410,637

200

Varyans
Analizi

Kareler
Toplam›

Serbestlik
Derecesi

Gruplar Aras›

89,548

4

Gruplar ‹çi

3392,372

196

Toplam Kareler

3481,920

200

Kareler
Ortalamas›

F

p

1,181

0,320

F

p

1,293

0,274

390,802
330,854
Kareler
Ortalamas›
22,387
17,308

Tablo 5’e göre, s›n›f ö¤retmenli¤i adaylar›n›n s›n›f ö¤retmenli¤i mesle¤ini kabul derecesi de¤iﬂkeni aç›s›ndan empatik beceri (F=1,181 p=0,320) ve demokratik tutum (F=1,293 p=0,274) puanlar›na iliﬂkin varyans analizi sonucuna göre 0,05 önem
düzeyinde anlaml› bir fark yoktur. Yani, s›n›f ö¤retmenli¤i adaylar›n›n empatik beceri ve demokratik tutum puan ortalamalar›, s›n›f ö¤retmenli¤i mesle¤ini kabul derecesi de¤iﬂkenine göre farkl›laﬂmamaktad›r.

Demokratik
Tutum Puan›

Empatik
Beceri Puan›

Tablo 6: S›n›f Ö¤retmeni Adaylar›n›n Yaﬂad›klar› Yere Göre Empatik Bece ri ve Demokratik Tutum Puanlar›na ‹liﬂkin Varyans Analizi
Varyans
Analizi
Gruplar Aras›

Kareler
Toplam›

Serbestlik
Derecesi

Kareler
Ortalamas›

137,518

2

Gruplar ‹çi

66273,119

198

Toplam Kareler

66410,637

200

Varyans
Analizi

Kareler
Toplam›

Serbestlik
Derecesi

Kareler
Ortalamas›

Gruplar Aras›

10,277

2

5,139

Gruplar ‹çi

3471,643

198

Toplam Kareler

3481,920

200

F

p

0,205

0,814

F

p

0,293

0,746

68,759
334,713

17,534

Tablo 6’ya bak›ld›¤›nda, s›n›f ö¤retmenli¤i adaylar›n›n yaﬂad›klar› yer de¤iﬂkeni aç›s›ndan empatik beceri (F=0,205 p=0,814) ve demokratik tutum (F=0,293
p=0,746) puanlar›na iliﬂkin varyans analizi sonucuna göre 0,05 önem düzeyinde anlaml› bir fark yoktur. Yani, s›n›f ö¤retmenli¤i adaylar›n›n empatik beceri ve demokratik tutum puan ortalamalar›, yaﬂan›lan yer de¤iﬂkenine göre farkl›laﬂmamaktad›r.
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Demokratik tutum ile ilgili olarak, Ada vd. (2000)’nin yapt›¤› araﬂt›rmada elde ettikleri bulgu bu araﬂt›rmadaki bulguyu desteklemektedir.

Demokratik
Tutum Puan›

Empatik
Beceri Puan›

Tablo 7: S›n›f Ö¤retmeni Adaylar›n›n Ailede Bulunan Kardeﬂ Say›s›na G ö re Empatik Beceri ve Demokratik Tutum Puanlar›na ‹liﬂkin Varyans Analizi
Varyans
Analizi

Kareler
Toplam›

Serbestlik
Derecesi

Gruplar Aras›

1169,589

3

Gruplar ‹çi

65241,048

197

Toplam Kareler

66410,637

200

Varyans
Analizi

Kareler
Toplam›

Serbestlik
Derecesi

Gruplar Aras›

23,646

3

Gruplar ‹çi

3458,274

197

Toplam Kareler

3481,920

200

Kareler
Ortalamas›

F

p

1,177

0,320

F

p

0,449

0,718

389,863
331,173
Kareler
Ortalamas›
7,882
17,555

Tablo 7 incelendi¤inde, s›n›f ö¤retmenli¤i adaylar›n›n ailede bulunan kardeﬂ
say›s› de¤iﬂkeni aç›s›ndan empatik beceri (F=1,177 p=0,320) ve demokratik tutum
(F=0,449 p=0,718) puanlar›na iliﬂkin varyans analizi sonucuna göre 0,05 önem düzeyinde anlaml› bir fark görülmemektedir. Bu bulguya göre, s›n›f ö¤retmenli¤i adaylar›n›n empatik beceri ve demokratik tutum puan ortalamalar›, ailede bulunan kardeﬂ
say›s› de¤iﬂkenine göre farkl›laﬂmamaktad›r.
Demokratik tutum ile ilgili olarak, Dilekmen (2000)’in yapt›¤› araﬂt›rmada elde etti¤i bulgu bu araﬂt›rmadaki bulguyu desteklememektedir. K›l›ç vd. (2004)’nin
yapt›¤› araﬂt›rmada elde ettikleri bulgu bu araﬂt›rmadaki bulguyu desteklemektedir.

Demokratik
Tutum Puan›

Empatik
Beceri Puan›

Tablo 8: S›n›f Ö¤retmeni Adaylar›n›n Ailede Kaç›nc› Kardeﬂ Olma Durumuna Göre Empatik Beceri ve Demokratik Tutum Puanlar›na ‹liﬂkin Varyans Analizi
Varyans
Analizi

Kareler
Toplam›

Serbestlik
Derecesi

Gruplar Aras›

706,823

Gruplar ‹çi

65703,814

196

Toplam Kareler

66410,637

200

Varyans
Analizi

Kareler
Toplam›

Serbestlik
Derecesi

Gruplar Aras›

4

41,828

4

Gruplar ‹çi

3440,093

196

Toplam Kareler

3481,920

200

Kareler
Ortalamas›

F

p

0,527

0,716

F

p

0,596

0,666

176,706
335,224
Kareler
Ortalamas›
10,457
17,551

Tablo 8’e bak›ld›¤›nda, s›n›f ö¤retmenli¤i adaylar›n›n ailede kaç›nc› kardeﬂ olma de¤iﬂkeni aç›s›ndan empatik beceri (F=0,527 p=0,716) ve demokratik tutum
(F=0,596 p=0,666) puanlar›na iliﬂkin varyans analizi sonucuna göre 0,05 önem düze-
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yinde anlaml› bir fark yoktur. Buna göre, s›n›f ö¤retmenli¤i adaylar›n›n empatik beceri ve demokratik tutum puan ortalamalar›, ailede kaç›nc› kardeﬂ olma de¤iﬂkenine
göre farkl›laﬂmam›ﬂt›r.
Tablo 9: S›n›f Ö¤retmeni Adaylar›n›n Empatik Beceri ve Demokratik Tutum
Puanlar›na ‹liﬂkin Aritmetik Ortalama, Standart Sapma ve r De¤eri
N

X

Ss

Empatik Beceri Puan›

201

142,13

18,22

Demokratik Tutum Puan›

201

37,35

4,17

Puan Türü

r
0,046

p
0,517
Anlams›z

Tablo 9’a göre, s›n›f ö¤retmeni adaylar›n›n empatik beceri ve demokratik tutum puanlar› aras›nda anlaml› bir iliﬂki bulgulanmam›ﬂt›r.
Sonuçlar
S›n›f ö¤retmeni adaylar›n›n;
1. Cinsiyet de¤iﬂkenine göre demokratik tutum ve empatik beceri puanlar›
aras›nda istatistiksel aç›dan anlaml› bir fark yoktur.
2. S›n›f seviyesi de¤iﬂkenine göre, empatik beceri puan ortalamalar› farkl›laﬂmamaktayken; demokratik tutum puan ortalamalar› farkl›laﬂmaktad›r. Bu farkl›laﬂma 2. s›n›f ile 4. s›n›flar aras›nda ve farkl›l›k 4. s›n›f ö¤rencilerinin lehinedir.
3. Ö¤retim ﬂekli de¤iﬂkenine göre, empatik beceri puanlar› aras›nda istatistiksel aç›dan anlaml› bir fark yokken; demokratik tutum puanlar› aras›nda istatistiksel
aç›dan anlaml› bir fark vard›r. Farkl›laﬂman›n I. ö¤retimde ö¤renim gören ö¤rencilerin lehinedir.
4. S›n›f ö¤retmenli¤ini tercih s›ras› de¤iﬂkenine göre demokratik tutum ve empatik beceri puan ortalamalar› farkl›laﬂmam›ﬂt›r.
5. S›n›f ö¤retmenli¤i mesle¤ini kabul derecesi de¤iﬂkenine göre empatik beceri ve demokratik tutum puan ortalamalar› farkl›laﬂmamaktad›r.
6. Yaﬂad›klar› yer de¤iﬂkenine göre empatik beceri ve demokratik tutum puan
ortalamalar› farkl›laﬂmam›ﬂt›r.
7. Ailede bulunan kardeﬂ say›s› de¤iﬂkenine göre empatik beceri ve demokratik tutum puan ortalamalar› farkl›laﬂmamaktad›r.
8. Ailede kaç›nc› kardeﬂ olma de¤iﬂkenine göre empatik beceri ve demokratik
tutum puan ortalamalar› farkl›laﬂmam›ﬂt›r.
9. Empatik beceri ve demokratik tutum puanlar› aras›nda anlaml› bir iliﬂki
yoktur.
Öneriler
1. Araﬂt›rmada s›n›f seviyesi de¤iﬂkenine göre, empatik beceri puan ortalamalar› farkl›laﬂmam›ﬂt›r. Bu sonuç bize lisans e¤itiminin ö¤rencilerin empatik becerilerine katk› sa¤lamad›¤›n› düﬂündürmektedir. Bu nedenle lisans düzeyinde empatik beceriyi geliﬂtirici uygulamalar›n programlara yerleﬂtirilmesinin bu eksikli¤i giderece¤i
düﬂünülmektedir.
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Araﬂt›rmada s›n›f seviyesi de¤iﬂkenine göre, demokratik tutum puan ortalamalar› farkl›laﬂmaktad›r. Bu farkl›laﬂman›n 4. s›n›f ö¤rencilerinin lehine olmas› demokratik tutum kazand›rmada lisans programlar›n›n etkili oldu¤unu göstermektedir.
Ancak demokratik tutum kazand›rman›n yeterli olmas› için programlara yeni etkinliklerin yerleﬂtirilmesi gerekebilir.
2. Araﬂt›rmada ö¤retim ﬂekli de¤iﬂkenine göre, demokratik tutum puanlar›
aras›nda I. ö¤retimde ö¤renim gören ö¤rencilerin lehine anlaml› farkl›l›k vard›r. Bu
sonuç, II. ö¤retim ö¤rencilerinin I. ö¤retim ö¤rencilerine göre yeterince demokrat olmad›klar›n› düﬂündürmektedir. Bu durumun neden kaynakland›¤›n› ortaya ç›karacak nitel araﬂt›rmalar yap›labilir. Yap›lacak araﬂt›rmalar sonuçlar›na göre demokratik
tutum kazand›rmada II. ö¤retim ö¤rencilerinin desteklenmesi gerekti¤i düﬂünülmektedir.
3. Ö¤rencilerin ö¤retmenlerinin birçok tutum ve davran›ﬂlar›n› model ald›¤›
bilinmektedir. Üniversitelerde ö¤retim üyelerinin de s›n›f ö¤retmeni adaylar›na iyi
bir model olabilmek için kendilerinin de empatik beceri ve demokratik tutum sergilemeleri ö¤retmen adaylar›n›n bu konuda yetiﬂmelerine katk› sa¤layabilir. Bu ﬂekilde
yetiﬂtirilen s›n›f ö¤retmenleri ald›klar› e¤itimin yan›nda kendi ö¤rencilerine de model
olabilirler.
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THE INVESTIGATION OF THE EMPATHIC SKILLS
AND DEMOCRATIC ATTITUDES OF THE PRIMARY
SCHOOL TEACHER CANDIDATES
M. Hanifi ERCOﬁKUN*
Ahmet NALÇACI**

Abstract
In this study the investigation of the democratic attitude and empathic
skill points of the Primary School Teacher Candidates was taken into consideration in terms of the variations of gender, class level, education type, the selection
degree of the department and the degree of acceptance, the city where they live,
the number of siblings and the sequence of the sibling. According to the findings, it was found that the difference between the democratic attitude and
empathic skill points and the variations of gender, class level, education type,
the selection degree of the department and the degree of acceptance, the city
where they live, the number of siblings and the sequence of the sibling. It was
found out that the difference between the democratic attitudes of the candidates and the level of the class and education type variations is meaningful while
the one between empathic skill points and the class level and education type
variations is meaningless. Moreover it was observed the relationship between
the Primary School Teacher Candidates’ democratic attitude and empathic skill
points is meaningless.
Key Words: Primary school teaching students, empathic skill, democratic attitude
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OKULÖNCES‹ E⁄‹T‹MDE VE ‹LKÖ⁄RET‹MDE
GENEL MÜZ‹K E⁄‹T‹M‹
Özge GENÇEL ATAMAN*

Özet
Bu makalenin amac›, okulöncesi e¤itimde ve ilkö¤retimde gerçekleﬂtirilen genel müzik e¤itiminin, müzik e¤itimi içerisindeki yerini ve önemini aç›klamak ve de¤erlendirmektir. Genel müzik e¤itiminin, bireylerin yaﬂant›lar›nda
çok uzun bir süreci kapsamakta olmas› ve çeﬂitli e¤itim süreçlerine ayr›lmas› nedeni ile bu çal›ﬂmada yaln›zca okulöncesi e¤itimde ve ilkö¤retimde gerçekleﬂtirilen ve ortalama 4–14 yaﬂ s›n›r›n› oluﬂturan genel müzik e¤itimine de¤inilmiﬂtir. Çal›ﬂmada, okulöncesi e¤itimdeki ve ilkö¤retimdeki genel müzik e¤itimi
aç›klanm›ﬂ, bu e¤itimin kapsam›ndaki e¤itim türlerine de¤inilmiﬂ ve bu e¤itimde yararlan›lan yöntemlerden söz edilmiﬂtir.
Anahtar Sözcükler: E¤itim, müzik e¤itimi, genel müzik e¤itimi

Giriﬂ
E¤itim, bireyin davran›ﬂ›nda, kendi yaﬂant›s› yoluyla ve kas›tl› olarak istenilen
yönde (e¤itimin amaçlar›na uygun) de¤iﬂme meydana getirme sürecidir. Buna göre;
• E¤itim bir süreçtir.
• E¤itim sürecinde, bireyin davran›ﬂlar›n›n istenilen yönde de¤iﬂtirilmesi
amaçlanmaktad›r.
• Davran›ﬂlar›ndaki de¤iﬂme kas›tl› olarak gerçekleﬂtirilmektedir.
• E¤itim sürecinde bireyin kendi yaﬂant›lar› esast›r.
(http://www.psikoloji.gen.tr/ogrenme/index_dosyalar/egitim.htm, 15 Mart 2006).
‹nsan›n do¤umundan ölümüne süregelen ve insan›n geliﬂiminde çok uzun bir
süreci oluﬂturan e¤itimin, bilinçli, amaçl› ve istendik bir kültürlenme, kültürleme ve
kültürleﬂme süreci oldu¤u da bilinmektedir.
Di¤er bir yandan insan›n geliﬂiminde çok uzun bir süreci oluﬂturan e¤itim biliﬂsel geliﬂimle de do¤rudan ilgilidir. Biliﬂsel geliﬂimin en büyük öncülerinden biri
olarak bilinen Piaget’nin, biliﬂsel geliﬂim ile ilgili temel kavramlar›n›n da e¤itim süreci ile iç içe oldu¤u bilinmektedir. Piaget’in biliﬂsel geliﬂim ile ilgili temel kavramlar›ndan özümleme ve düzenlemenin çocuklar›n e¤itiminde önemli bir yer oluﬂturdu¤u
bilinmektedir. Özümleme, bireyin, yeni bir bilgiyi var olan ﬂemalar›n› kullanarak alg›lamas›d›r. Düzenleme ise, bireyin yeni bir bilgiyi var olan ﬂemalar› ile aç›klayamad›¤› durumlarda yeni bilgilere dayanarak yeni bir ﬂema oluﬂturmas›d›r. Düzenlemeye ba¤l› olarak beceriler geliﬂir ve düﬂünme yap›s› yeniden organize edilir. Piaget’in
özümleme ve düzenleme olarak bilinen biliﬂsel geliﬂim ile ilgili temel kavramlar›n›

*

Ö¤r. Gör.; Bal›kesir Üniversitesi Necatibey E¤itim Fakültesi Güzel Sanatlar E¤itimi Bölümü
Müzik E¤itimi Anabilim Dal›
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müzik e¤itimi içinde düﬂünmek mümkündür. Müzik e¤itimi sürecinde yeni ö¤retilen
bilgilerin, var olan bilgileri kullanarak kavran›lmas› Piaget’in geliﬂim ile ilgili temel
kavramlar›ndan özümlemeyi ortaya ç›karmaktad›r. Müzikte h›zl› ve yavaﬂ tempo
kavramlar›n› önceden kavram›ﬂ olan çocu¤un orta h›zdaki tempo kavram›n› da h›zl›
ve yavaﬂ aras›nda kalan bir tempo kavram› olarak alg›lamas› özümlemeye örnek olarak gösterilebilmektedir.
Müzik e¤itimi sürecinde yeni ö¤retilen bilgiler var olan bilgilerle bir ba¤lant›
oluﬂturmuyorsa, çocuk yeni bilgilere ba¤l› olarak bir ﬂema oluﬂturur ve bu ﬂema oluﬂturma s›ras›nda düzenlemeye ba¤l› olarak beceri geliﬂtirir. K›sacas› düzenleme, çocuktaki beceri ve düﬂünme yap›s›n›n geliﬂmesine katk›da bulunur.
Müzik e¤itimi, “bireye kendi yaﬂant›s› yoluyla, amaçl› olarak belirli müziksel
davran›ﬂlar kazand›rma, bireyin müziksel davran›ﬂ›n› kendi yaﬂant›s› yoluyla amaçl›
olarak de¤iﬂtirme ya da bireyin müziksel davran›ﬂ›nda kendi yaﬂant›s› yoluyla amaçl› olarak belirli de¤iﬂiklikler oluﬂturma, bireyin müziksel davran›ﬂ›n› kendi yaﬂant›s›
yoluyla amaçl› olarak geliﬂtirme sürecidir” (Uçan, 1997, 9).
Müzik e¤itimi 3 ana türe ayr›l›r;
1- Genel müzik e¤itimi, 2- Özengen müzik e¤itimi, 3- Mesleki müzik e¤itimi.
Genel müzik e¤itimi, müzikle yak›ndan ya da uzaktan ilgisi olan herkese yönelik olarak okulda verilen müzik e¤itimidir. Özengen müzik e¤itimi, müzi¤e ilgisi,
iste¤i ve yetene¤i olup müzi¤i kendisi için bir hobi olarak seçenlere yöneliktir. Kurslar ve özel dersler bu kapsamda düﬂünülebilir. Mesleki müzik e¤itimi ise, müzi¤e ilgili ve yetenekli olup müzi¤i kendisine bir iﬂ, meslek, ciddi-sürekli u¤raﬂ, görev alan›
veya çal›ﬂma alan› olarak seçenlere-belirleyenlere yöneliktir. Sa¤l›kl› ve dengeli bir
yaﬂam için ayr›m gözetmeksizin herkese yönelik, asgari-ortak genel müzik kültürünü kazand›rmay› amaçlayan genel müzik e¤itimi, okul öncesi e¤itim kurumlar›nda,
ilk ve orta dereceli orta ö¤retim kurumlar›nda genellikle bir müzik ö¤retmeni, yüksekö¤retim kurumlar›n›n özellikle ö¤retmen yetiﬂtiren bölümlerinde ise alan›nda uzman ö¤retim elemanlar› taraf›ndan yürütülür.
2005 y›l›nda Ankara’da toplanan “Müzik E¤itimi Anabilim Dal› Baﬂkanlar›”
genel müzik e¤itiminin temel ilkelerini ﬂöyle belirlemiﬂlerdir:
• Müzik e¤itimi temel insan haklar› ve e¤itim haklar›ndan biridir.
• Genel müzik e¤itimi, herkes için gerekli, zorunlu, sürekli ve kesintisizdir.
• Müzik kültürü, genel kültürün vazgeçilmez bir ö¤esidir.
‹nsan›n müziksel geliﬂimi ve baﬂar›s›, genel geliﬂimini ve akademik baﬂar›s›n› olumlu yönde etkiler (Tarman, 2006, 9).
Ülkemizde genel müzik e¤itimi, okulöncesi e¤itim kurumlar›nda özel olarak,
ilkö¤retim kurumlar›nda zorunlu olarak, ortaö¤retim kurumlar›nda ise seçmeli ders
olarak sürdürülmektedir. Genel müzik e¤itimi yüksek ö¤retim kurumlar›n›n özellikle ö¤retmen yetiﬂtiren bölümlerinde, zorunlu (özellikle s›n›f ö¤retmenli¤i bölümleri)
ve seçmeli dersler kapsam›nda sürdürülmektedir.
Genel müzik e¤itimi yaﬂlara göre baﬂl›ca 4 gruba ayr›lmaktad›r:
1- Okul Öncesi E¤itimde Genel Müzik E¤itimi (4–6 Yaﬂ)
2- ‹lkö¤retimde Genel Müzik E¤itimi (7–14 Yaﬂ)
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3- Ortaö¤retim Kurumlar›nda Genel Müzik E¤itimi (15–18 Yaﬂ)
4- Yüksekö¤retim Kurumlar›n›n Ö¤retmen Yetiﬂtiren Bölümlerinde Genel
Müzik E¤itimi (19–22 Yaﬂ)
4 gruba ayr›larak gösterilen genel müzik e¤itiminin en önemli yaﬂ s›n›r›n›,
4–14 yaﬂ aras› belirtilen, okulöncesi ve ilkö¤retim e¤itim kurumlar›nda gerçekleﬂtirilen basama¤› oluﬂturmaktad›r. 4–14 yaﬂ süreci, bireyin yaﬂant›s›nda en önemli kazan›mlar›n elde edildi¤i ve bireyin gelecek yaﬂant›s›na yön verebildi¤i bir dönem olarak
bilinir. Bu yaﬂ grubunda bulunan ve müzi¤e yetenekli-istekli olan çocuklar›n müzik
e¤itimcileri taraf›ndan fark›na var›lmas› ve müzi¤in ileriki dönemlerde meslek edindirmeye yard›mc› olacak bir araç ve amaç olarak kullanabilmesi büyük önem taﬂ›maktad›r.
E¤itimin tüm kademelerinde bulunmuﬂ bir bireyin yaﬂam›nda, ortalama 4 yaﬂ›nda baﬂlayan genel müzik e¤itiminin en büyük amac› bireyleri müzik aç›s›ndan bilgilendirmek ve kültürlenme çerçevesinde, kültürlü birer amatör müzikçiler olarak yetiﬂtirmektir. Genel müzik e¤itimi hiçbir zaman, müzi¤i bireylere meslek edindirmek ya
da müzik konusunda bireylerden üst düzeyde dönüt beklemek gibi bir amaçta yo¤unlaﬂmaz. Toplum içinde, müziksel birikim ve bilgiye sahip, kaliteli ve sa¤l›kl› müzik
dinleyebilen bireylerin art›ﬂ›n› sa¤lamak ve sanat› ve sanat için yap›lan müzi¤i ay›rt
edebilen sa¤l›kl› bireyler yetiﬂtirmek genel müzik e¤itiminin en büyük görevidir.
Okul Öncesi E¤itimde Genel Müzik E¤itimi (4–6 Yaﬂ)
Her çocuk çevresiyle etkileﬂime baﬂlad›¤› ilk aylardan itibaren müzi¤e ilgi duyar. Bu ilgi annesinden duydu¤u ninni ile baﬂlar, daha sonra gitgide çevresinden, iﬂitsel iletiﬂim araçlar›ndan ve evde-okulda ö¤renip söyledi¤i müziklerle geliﬂir. Her çocu¤un müzik konusunda yetenekli olmas› beklenilemez, ancak bütün çocuklar müzi¤i severler ve müzi¤e gereksinim duyarlar.
“Anaokullar›, müzi¤e yeteneklerinin derecesi henüz bilinmeyen çocuklara,
müzik e¤itimi verirken, bu olguyu göz önünde tutmal›d›r. Anaokulu ö¤retmenleri,
çocuklar› bütün yönleriyle tan›maya, onlara yeteneklerine göre müzik e¤itimi vermeye, ve çok yetenekli çocuklara, yeteneklerini geliﬂtirecek bir ortam haz›rlamaya özen
göstermelidir” (Sun vd., 2001, 31).
Çocu¤un okulöncesi e¤itim sürecinin, Piaget’in “‹ﬂlem Öncesi Dönem” (2–7 yaﬂ)
olarak belirtti¤i biliﬂsel geliﬂim evresinin içinde yer ald›¤› düﬂünülebilmektedir. ‹ﬂlem
öncesi dönemde, çocu¤un dil becerisi geliﬂir ve oyunlar ço¤unun günlük yaﬂam›nda
önemli bir yer kaplar(http://kisi.deu.edu.tr/didem.siyez/jean%20piaget.html). Buna
ba¤l› olarak, müzik e¤itimi sürecinde ö¤retilen tekerlemeler, saymacalar ve müzikli çocuk oyunlar› çocu¤un dil becerisinin geliﬂmesine, kulak e¤itiminin ve tart›m e¤itiminin gerçekleﬂmesine ve ço¤unun müzikal yönden geliﬂmesine katk› sa¤lamaktad›r.
Müzi¤in özellikle 4–6 yaﬂ aras›ndaki çocu¤un geliﬂimi üzerindeki etkileri büyük önem taﬂ›maktad›r. Müzik bu yaﬂlardaki çocuklar›n, dil geliﬂimine, duygusal-sosyal
geliﬂimine ve bedensel-psikomotor geliﬂimine katk›da bulunmaktad›r. Müzikle ilgilenen
çocu¤un ﬂark› söylemesi ile birlikte dil geliﬂimi sa¤lanmakta, toplu söyleme ve çalma
gibi etkinliklerle sosyal geliﬂimi ve çalg› çalma gibi müziksel etkinliklerle de bedensel geliﬂimi sa¤lanmaktad›r. Okulöncesi e¤itimde genel müzik e¤itimi baﬂl›ca 4 gruba
ayr›larak gerçekleﬂmektedir. Bunlar;
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1- Kulak E¤itimi
2- Tart›m E¤itimi
3- Ses E¤itimi
4- Zevk E¤itimi’dir.
Kulak E¤itimi: “Çocu¤a, sesleri incelikleri-kal›nl›klar› ve tart›mlar›yla kavrama ve yineleme becerisi kazand›rma amac›yla yap›lan e¤itime Kulak E¤itimi denilmektedir” (Sun vd., 2001, 72).
Kulak e¤itiminde amaç çocu¤a sesleri birbirinden incelik-kal›nl›k, k›sal›kuzunluk gibi özelliklere göre ay›rt edebilme al›ﬂkanl›¤›n› kazand›rmakt›r.
Kulak e¤itimi sürecinde ilk önce çocu¤a, çevresinden tan›d›¤› sesleri örnek
göstermek bu e¤itimin 4–6 yaﬂ çocu¤u taraf›ndan somutlaﬂt›r›lmas›n› sa¤lamaktad›r.
Örne¤in, vapur klaksonu ve araba klaksonu seslerinin aras›ndaki kal›nl›k ve incelik
fark›n› bulma örne¤i, çocuklar›n sesler aras›ndaki incelik ve kal›nl›klar› alg›lamalar›n› sa¤layabilmektedir.
Daha önce de belirtildi¤i gibi okulöncesi müzik e¤itiminde oyunlar büyük
önem taﬂ›maktad›r. Örne¤in, Bal›klar ve Y›ld›zlar adl› bir oyun örne¤iyle de kulak
e¤itiminin gerçekleﬂtirilmesi mümkündür. Oyunun aç›klamas› ﬂu ﬂekildedir: Tahtan›n bir ucundan di¤erine uzanan bir çizgi çizilir ve bu çizgiye ufuk çizgisi ad› verilir.
Ufuk çizgisinin yukar›s› gökyüzünü, aﬂa¤›s› da denizi oluﬂturur. Çocuklara müzik
e¤itimi s›ras›nda kullan›labilecek bir çalg›dan her hangi bir ince ses verilir ve bu ses
gökyüzündeki y›ld›zlar olarak nitelendirilir. Daha sonra nitelendirilen bu sesten farkl›
ve daha kal›n bir ses daha verilir ve bu ses de denizde yüzen bal›klar olarak nitelendirilir ve çocuklardan bu iki sesi duyduklar›nda belirtilen iki nesneyi (y›ld›z, bal›k) tahtaya çizmeleri istenir (Dawson, 1997). Böylece çocuklarda ince ve kal›n ses aras›ndaki fark›n alg›lat›lmas› sa¤lan›lm›ﬂ olur. Bu örne¤e zamanla daha fazla nesnelerde eklenerek sesler aras›ndaki iliﬂki artt›r›labilir.

ﬁekil 1. Bal›klar ve Y›ld›zlar
Çevreden verilebilecek somut örneklerden ve çeﬂitli oyun örneklerinden sonra 4–6 yaﬂ çocuklar›n›n kulak e¤itimine piyano, org ya da herhangi bir çalg›yla verilen tek bir sesin çocuklardan “na” ya da “a” heceleriyle tekrar›n›n istenmesi ﬂeklinde
devam edilebilmektedir.
Kulak e¤itiminde süreç ilerledikçe ve çocuklar›n alg›lama düzeyleri geliﬂtikçe
arka arkaya çal›nan birkaç ses, müzik motifi ya da müzik cümlesinin tekrar›yla bu
e¤itime devam edilebilmektedir.
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Tart›m E¤itimi: “Çocuklara bir tart›m kal›b›n› elleriyle, ayaklar›yla ve çeﬂitli
araçlarla ya da sözlerle yinelenebilecek biçimde ö¤retmeye Tart›m E¤itimi denilmektedir” (Sun vd., 2001, 57).
Okulöncesi e¤itim sürecinde verilen genel müzik e¤itiminin bir boyutunu da
tart›m e¤itimi oluﬂturmaktad›r. Tart›m e¤itiminde amaç çocu¤a yaln›zca belirli tart›m
kal›plar›n› ö¤retmek de¤ildir. Bununla birlikte çocukta tart›m duygusunun ve bedensel yeteneklerin geliﬂmesini sa¤lamakt›r. Tart›m çal›ﬂmalar›nda en fazla kullan›lan bedensel organlar› eller ve ayaklar oluﬂturmaktad›r. Bunlar›n d›ﬂ›nda okulöncesi dönemdeki tart›m e¤itimi ve ﬂark› ö¤retimi gibi çal›ﬂmalar›n “Orf Çalg›lar›” ad› verilen çalg›larla da gerçekleﬂtirildi¤i bilinmektedir. Orf çalg›lar›, silofon, metalafon gibi de¤iﬂik
sesler veren çalg›lardan ya da trampet, tef, kastanyet, zil, gibi tek ses veren vurmal› çalg›lardan oluﬂmaktad›r. Literatürde de s›kça belirtildi¤i gibi, 4–6 yaﬂ çocuklar›n›n parmak kaslar› ve koordinasyon duygular› henüz yeterince geliﬂmemiﬂtir. Bu yaﬂlardaki
çocuklardan 10 parma¤›n kullan›m› ile çal›nabilen org, melodika, blokflüt gibi çalg›lar› çalmalar› istenmemelidir (Seyrek, 2001, 28). Bu nedenle tart›m çal›ﬂmalar›nda kullan›lan Orf Çalg›lar› hem çocuklar›n zorlanmadan kullan›m› hem de bedensel yönden
geliﬂimleri aç›s›ndan okulöncesi müzik e¤itiminde önemli görülmektedir.
Özellikle çocuk müzi¤inin vazgeçilmezleri olan tekerlemeler, saymacalar ya
da çeﬂitli sözcük gruplar›ndan oluﬂturulan kal›plar›n tart›ml› bir ﬂekilde çocuklara ö¤retilmesi ve ö¤retilen bu kal›plar›n çocuklara sözlü olarak, bedensel organlar›n› kullanarak (el, ayak) ya da orf çalg›lar› ile tekrar ettirilmesi okulöncesi dönemde bilinen
en önemli tart›m çal›ﬂmalar›n› oluﬂturmaktad›r.
Tart›m çal›ﬂmalar›yla ilgili oyun örneklerine bak›ld›¤›nda, özellikle, demir
dövme oyunu, saat oyunu, trencilik oyunu gibi oyunlar okulöncesi müzik e¤itiminde
s›k kullan›lan oyunlard›r.
Örne¤in; demir dövme oyununda, çocuklar ikiﬂer ikiﬂer karﬂ›l›kl› dururlar, çocuklardan biri “tin” derken, öteki “tan” der. ‹ki vuruﬂlu bir ölçüde, birbirine eﬂit iki
tart›m çal›ﬂmas› için bu oyun uygulat›labilmektedir. Saat oyununda, çocuklar kendilerin saat, baﬂlar›n› saatin sarkac› olarak düﬂünürler ve “tik tak” sözlerini söyleyerek
baﬂlar›n› iki yana sallarlar. Trencilik oyununda ise, çocuklar kendilerini lokomotif olarak düﬂünürler, “çuh puh puh puh” hecelerini söyleyerek dört vuruﬂlu bir tart›m kal›b›n› yinelerler.
T›pk› kulak e¤itiminde oldu¤u gibi, tart›m e¤itiminde de süreç ilerledikçe ve
çocuklar›n alg›lama düzeyleri geliﬂtikçe, daha uzun ve daha kar›ﬂ›k tart›m kal›plar›na yer verilmesi uygun görülmektedir.
Ses E¤itimi: “‹nsan sesinin, güzel ﬂark› söyleme becerisi kazand›rma amac›yla e¤itilmesine Ses E¤itimi denilmektedir” (Sun vd., 2001, 79).
Okul öncesi müzik e¤itiminde ses e¤itimine baﬂlamadan önce çocuklar› onlar›n alg›layabilece¤i örneklerle ses üreten organlar hakk›nda bilgilendirmek gerekmektedir. Örne¤in diyafram nefesi alma al›ﬂkanl›¤›n› çocuklara kazand›rabilmek için
korkmuﬂ gibi nefes almak, köpek solumas› ﬂeklinde nefes almak, ar› v›z›lt›s› ya da y›lan t›slamas› ﬂeklinde nefes vermek gibi çocuklar›n alg›layabilece¤i somut örneklerden yola ç›kmak uygun görülmektedir.
Parça ö¤retiminden önce mutlaka çeﬂitli bedensel hareketlere ve ses açma çal›ﬂmalar›na yer verilmelidir. Bu bedensel hareketler ve ses açma çal›ﬂmalar› ile çocuk-
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lar›n bedensel yönden gevﬂemeleri ve seslerinin ›s›nmas› sa¤lanm›ﬂ olur. Çocuklara
ö¤retilecek olan parçalar onlar›n ses s›n›r›na ve parçan›n sözlerini alg›lama düzeylerine göre seçilmelidir. Okulöncesi e¤itim alan 4–6 yaﬂ grubu çocuklar›n e¤itimlerine
de katk› sa¤layabilecek konulara dayal› parçalar›n seçilmesi gerekmektedir.
Ses s›n›r› ve konusu 4–6 yaﬂ çocuklar›na göre seçilmiﬂ olan parçalar›n ö¤retilmesi kulaktan ö¤renme yöntemi ile sa¤lanmaktad›r. Parça müzik ö¤retmeni taraf›ndan önce birkaç kez çalg› ile çal›n›r, çocuklar ö¤retilen parçan›n ezgisini alg›lamaya
baﬂlad›ktan sonra sözlerin ö¤retimine geçilir. Sözler ilk önce müzik ö¤retmeni taraf›ndan bir kez sözlü olarak okunur ve çocuklardan tekrar etmeleri istenir. Daha sonra
müzik ö¤retmeni parçay› birkaç kez sözleri ile ezgisel olarak çocuklara söyler ve onlardan tekrar etmelerini ister. Parçan›n tüm çocuklara ö¤retilmesi sa¤land›ktan sonra
parçay› pekiﬂtirmek amac› ile çocuklar› ikiﬂerli, üçerli, dörderli… gruplara ay›rarak
parça tekrar ettirilir ve kulaktan ö¤renme yoluyla parça ö¤retimi gerçekleﬂtirilmiﬂ olur.
Okulöncesi müzik e¤itiminin ayr›ld›¤› tüm basamaklarda oldu¤u gibi ses e¤itimi basama¤›nda da kolaydan zora bir ö¤renme basama¤› çizmek ve çocuklar›n alg›lama düzeylerine ve bulunduklar› yaﬂlara göre davranmak izlenilmesi gereken en
önemli yoldur.
Zevk E¤itimi: Çocuklar›n alg›layabilece¤i türden seçilen Türk ve dünya müzi¤i çeﬂitlerinin müzik ö¤retmeni taraf›ndan seslendirilmesi ya da elektronik araçlar
arac›l›¤›yla çocuklara dinlettirilmesi zevk e¤itimi çal›ﬂmalar›n› oluﬂturmaktad›r. Zevk
e¤itiminde çocuklar›n yaﬂ s›n›r›na, ilgi ve dikkatlerine yönelik olarak seçilen müzikler tercih edilmelidir.
lkö¤retimde Genel Müzik E¤itimi (7–14 Yaﬂ)
‹lkö¤retim ça¤› ö¤rencileri, bebeklik dönemi ile ilk ve erken çocukluk dönemlerini geride b›rakm›ﬂ bireylerdir. ‹lkö¤retim ça¤› çocu¤u yap› olarak biliﬂsel, deviniﬂsel, duyuﬂsal ve seziniﬂsel davran›ﬂlar›yla bir bütündür. Müzi¤in ilkö¤retim ça¤› çocu¤unun yaﬂam›ndaki vazgeçilemez yeri ve önemi nedeniyledir ki müzik, ilkö¤retimde hem anlaml› bir e¤itim boyutu, hem kullan›ﬂl› bir e¤itim arac›, hem etkili bir
e¤itim yöntemi hem de önemli bir e¤itim alan›d›r (Uçan vd., 1999, 4).
Etkili ve verimli bir müzik e¤itiminin gerçekleﬂebilmesi için müzik ö¤retiminin belli hedeflere dönük müziksel ö¤renmeleri oluﬂturmak üzere planlanmas›, uygulanmas› ve de¤erlendirilmesi gerekmektedir (Y›ld›z, 2002, 14).
‹lkö¤retim süreci bilindi¤i gibi, birinci ve ikinci kademe olmak üzere iki e¤itim
düzeyine ayr›lm›ﬂt›r. ‹lkö¤retim genel müzik e¤itimi program› ise, üç devrelik olarak
haz›rlanm›ﬂt›r. 1. devre ilkö¤retim 1. kademedeki 1., 2. ve 3. s›n›flara; ikinci devre yine ilkö¤retim birinci kademedeki 4. ve 5. s›n›flara; üçüncü devre de ilkö¤retim ikinci
kademedeki 6., 7. ve 8. s›n›flara yönelik planlanm›ﬂt›r.
Çocu¤un ilkö¤retim sürecinin Piaget’nin “Somut ‹ﬂlemler Dönemi (7–12 yaﬂ)”
ve “Soyut ‹ﬂlemler Dönemi (13 yaﬂ ve üzeri)” olarak belirtti¤i biliﬂsel geliﬂim evrelerinin içinde yer ald›¤› düﬂünülebilmektedir. Somut iﬂlemler döneminde bireyin, say›,
madde, uzunluk, alan, a¤›rl›k ve hacim kavramlar›n› alg›lamaya baﬂlad›¤›, soyut iﬂlemler döneminde de genç bireyin, karﬂ›laﬂt›¤› ham bilgileri düzenlenmiﬂ ifadelerde
veya önermelerde kulland›¤› ve sonra onlar aras›nda ba¤lar geliﬂtirdi¤i bilinmektedir
(http://kisi.deu.edu.tr/didem.siyez/jean%20piaget.html).
Piaget’nin “Somut ‹ﬂlemler Dönemi (7–12 yaﬂ)” olarak belirtti¤i biliﬂsel geliﬂim
evresi ‹lkö¤retim genel müzik e¤itiminin 13 yaﬂa kadar olan sürecini kapsamaktad›r.
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Bu süreci ilkö¤retim 1. devre (1. 2. ve 3. s›n›flar), ilkö¤retim 2. devre (4. ve 5. s›n›flar)
ve ilkö¤retim 3. devre (yaln›zca 6. s›n›f) oluﬂturmaktad›r. Bireyin say›, madde, uzunluk, alan, a¤›rl›k ve hacim kavramlar›n› alg›lanmaya baﬂlad›¤› bu döneme müzik e¤itimi aç›s›ndan bak›ld›¤›nda, genel müzik e¤itiminde yer alan nota ve çeﬂitli tart›msal
de¤erlerin yani müzikteki matematiksel hesaplamalar›n kavran›lmaya baﬂlan›ld›¤›
düﬂünülebilmektedir. Piaget’in “Soyut ‹ﬂlemler Dönemi (13 yaﬂ ve üzeri)” olarak belirtti¤i biliﬂsel geliﬂim evresi ise, ilkö¤retim 3. devredeki 7. ve 8. s›n›flarda gerçekleﬂtirilen müzik e¤itimi sürecini içine almaktad›r. Bireyin karﬂ›laﬂt›¤› ham bilgileri düzenlenmiﬂ ifadelerde veya önermelerde kullanmaya baﬂlad›¤› bu dönemde de, bireyin müziksel bilgi ve birikimlerini müziksel yorum ve anlat›m gibi soyut kavramlarla alg›lay›p aktarmaya baﬂlayabildi¤i düﬂünülebilmektedir.
Müzik e¤itiminin ilkö¤retimdeki yerine bak›ld›¤›nda birinci kademenin 1. 2.
ve 3. s›n›flar›nda s›n›f ö¤retmenleri taraf›ndan sürdürüldü¤ü, 4. ve 5. s›n›flar›nda ise
genellikle branﬂ› müzik olan ö¤retmenler taraf›ndan sürdürüldü¤ü bilinmektedir.
‹kinci kademeyi oluﬂturan 6. 7. ve 8. s›n›flarda ise müzik e¤itimi tamamen müzik
branﬂ ö¤retmenleri taraf›ndan sürdürülmektedir.
‹lkö¤retim birinci kademenin 1. 2. ve 3. s›n›flar›nda s›n›f ö¤retmenleri taraf›ndan verilen müzik e¤itiminin kapsam›na bak›ld›¤›nda, okulöncesi müzik e¤itiminin
devam› niteli¤inde görülmektedir. ‹lkö¤retim birinci kademenin 4. ve 5. s›n›flar›nda
müzik branﬂ ö¤retmenleri taraf›ndan verilen müzik e¤itiminde ise, 1. 2. ve 3. s›n›flardan farkl› olarak çalg› e¤itimi kapsam›nda blok flüt ve org ö¤retiminin ve kulak e¤itimi kapsam›nda da nota ö¤retiminin k›smen de olsa baﬂlad›¤› göze çarpmaktad›r.
Çalg› e¤itimi kapsam›nda ilkö¤retim birinci kademe ö¤rencilerine ö¤retilen blok flüt
ve org gibi çalg›lar›n bu yaﬂlardaki ö¤rencilerin kas geliﬂimlerini olumsuz yönde etkilemedi¤i gibi ö¤rencilere müzikal yönden katk›lar sa¤lad›¤› düﬂünülmektedir. Ö¤rencilerin hem 10 parma¤›n› kullanabildi¤i hem de kas geliﬂimlerine uygun oldu¤u
düﬂünülen bu çalg›lar ayn› zamanda nota ö¤retiminin paralel ö¤retilebilmesi aç›s›ndan da büyük önem taﬂ›maktad›r.
‹lkö¤retim birinci kademedeki çalg› e¤itimi sürecinde ö¤retilen org çalg›s›yla
nota ö¤retimini ayn› anda sürdürebilmenin bir boyutu da renklerle nota ö¤retimidir.
Örne¤in orgun klavyesi üzerindeki do tuﬂu turuncu (sa¤ el 1. parmak), re tuﬂu yeﬂil
(sa¤ el 2. parmak), mi tuﬂu mor (sa¤ el 3. parmak) , fa tuﬂu pembe (sa¤ el 4. parmak)
ve sol tuﬂu mavi (sa¤ el 5. parmak) olarak nitelendirilmektedir (Aydo¤an, 1997, 28).
Böylece orgun klavyesi üzerindeki sesler renklerle ba¤daﬂt›r›larak ö¤rencilere alg›latt›r›lmaktad›r.

ﬁekil 2. Renklerle org ö¤retimi

u
222

Millî E¤itim u Say› 180 u Güz/2008

u Özge Gençel Ataman

Di¤er bir yandan 4. ve 5. s›n›flardaki nota ö¤retiminde öncelikle tek çizgili dizekteki notalar›n ö¤retildi¤i daha sonra iki çizgili dizekteki ve en son olarak ta beﬂ
çizgili dizekteki notalar›n ö¤retildi¤i bilinmektedir (Morgül, 2001, 189). Tek çizgili dizekteki notalar›n ö¤retiminde la, sol ve fa seslerinin ö¤renciler taraf›ndan alg›lanmas› sa¤lan›r. Daha sonra iki çizgili dizekteki nota ö¤retimine geçildi¤inde ise, la, sol ve
fa seslerine mi ve re sesleri de eklenilmiﬂ olur. Beﬂ çizgili dize¤e geçildi¤inde ise bir
porte üzerindeki bütün sesler ö¤rencilere tan›t›l›r.

ﬁekil 3. Tek çizgili dizekte nota ö¤retimi

ﬁekil 4. ‹ki çizgili dizekte nota ö¤retimi
‹lkö¤retimin ikinci kademesini oluﬂturan 6. 7. ve 8. s›n›flarda ise, yukar›da aç›klanan müzik e¤itimlerini tamamlam›ﬂ bir ö¤rencinin daha soyut düﬂünebilmesi ve kulak e¤itimi, ses e¤itimi ve çalg› e¤itimi boyutlar›nda daha düzeyli ilerleme göstermesi
beklenmektedir. Özellikle ilkö¤retim ikinci kademede müzik e¤itimi, kulak (müziksel
iﬂitme) e¤itimi, ses e¤itimi ve çalg› e¤itimi gibi alanlarda gerçekleﬂtirilmektedir.
Kulak e¤itiminde; ö¤rencinin kendi ses s›n›r› içinde ayr› ayr› verilen sesleri do¤ru olarak alg›lamas› ve tekrar etmesi, çeﬂitli kolay ve güç melodik aral›klar› do¤ru olarak seslendirmesi, ayn› anda çal›nan iki veya üç sesten herhangi birini do¤ru vermesi
ve verilen k›sa bir ezgiyi do¤ru olarak tekrar etmesi beklenmektedir (Y›ld›z, 2002, 30).
Tabiî ki bir müzik alan ö¤retmeni olarak bütün ö¤rencilerden bu say›lanlar› gerçekleﬂtirmelerini beklemek yanl›ﬂt›r. Çünkü müzik özellikle yetene¤e dayanan bir aland›r.
Ancak özellikle müzik alan›nda yetenekli olan ö¤rencilerin bu say›lanlar› yerine getirebilmesi ilkö¤retim ikinci kademede kaç›n›lmaz olarak karﬂ›m›za ç›kmaktad›r.
‹lkö¤retim ikinci kademedeki ses e¤itimi sürecine bakt›¤›m›zda özellikle bu
alanda müzik e¤itimcilerinin ö¤rencilere karﬂ› çok dikkatli davranmalar› gerekmektedir. Özellikle erkek ö¤rencilerin 13–14 yaﬂ civar›nda beliren ve ilk gençlik dönemi
olarak adland›r›lan “mutasyon” döneminde olduklar› bilinmektedir (Say, 2001, 21).
Bu dönemde erkek ö¤rencilerin s›k s›k incelme ve kal›nlaﬂma gibi ses de¤iﬂimleri yaﬂad›klar› ve bu süreçte seslerini oldukça iyi korumalar› gerekti¤i büyük önem taﬂ›maktad›r. Bu nedenle müzik ö¤retmenlerinin ses e¤itimi sürecinde özellikle erkek ö¤rencilerde görülen mutasyon dönemini göz önünde bulundurmalar› ve olabildi¤ince
dikkatli davranmalar› gerekmektedir.
‹lkö¤retim ikinci kademedeki ses e¤itiminde öncelikle s›n›f ortam›nda yap›lmas› gerekenler, bedensel ›s›nma hareketleri, diyafram nefesi çal›ﬂmalar› ve ses açma
Millî E¤itim u Say› 180 u Güz/2008
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egzersizleridir. Bu çal›ﬂmalardan sonra ö¤rencilerin ses s›n›rlar›na göre seçilen parçalar ilk önce parçan›n notas›yla daha sonra da sözleriyle birlikte ö¤retilmesi ﬂeklinde
gerçekleﬂtirilebilmektedir. Bu yaﬂ grubuna giren ö¤rencilerin ses s›n›rlar› özellikle bir
oktav civar›ndad›r. Bu nedenle ö¤retilecek parçalarda bir oktav ses s›n›r›n›n olabildi¤ince aﬂ›lmamas› ö¤rencilerin seslerinin korunmas›na ve mutasyon dönemindeki ö¤rencilerin problem yaﬂamamalar›n› sa¤lamaktad›r.
‹lkö¤retim ikinci kademedeki çalg› e¤itiminde ise, e¤itim kurumlar›m›zda s›kça karﬂ›laﬂt›¤›m›z çalg› blok flüttür. Ancak müzi¤e yetenekli ve ilgili olan ö¤rencilerin
bu yaﬂ düzeyinde yayl›, üflemeli ve piyano gibi tuﬂlu çalg›lar›n da e¤itimine baﬂlamalar› mümkündür. Müzi¤e yetenekli ve ilgili olan ö¤rencilerin çalg› e¤itimi konusunda müzik ö¤retmenleri taraf›ndan desteklenmesi ve bilgilendirilmesi ilkö¤retim ikinci kademede gerçekleﬂtirilen müzik e¤itimi aç›s›ndan büyük önem taﬂ›maktad›r.
Okulöncesi genel müzik e¤itiminin bir parças› olan zevk e¤itiminin ilkö¤retim
genel müzik e¤itiminde de sürdürülmesi gerekmektedir. Zevk e¤itimi, ö¤rencilerin
çeﬂitli müzik türlerini, bestecileri, çeﬂitli müzik eserlerini, Türk ve dünya müziklerinin çeﬂitlerini tan›malar›n› ve müzik-psikoloji iliﬂkisinin kazand›r›lmas›n› amaç edinmektedir.
Sonuç
‹nsan›n do¤umundan ölümüne kadar çok uzun bir süreci kapsayan e¤itimin
bir parças› olan müzik e¤itimi, bireylere müziksel davran›ﬂ kazand›rma ve kazand›r›lan bu davran›ﬂlar› uygulamas› için çeﬂitli f›rsatlar sunmaktad›r.
Ülkemizde müzik e¤itimi 3 türe ayr›lmaktad›r ve bu türlerden genel müzik
e¤itimi tüm bireylerin ortak müzik e¤itimi alan›n› oluﬂturmaktad›r. Bilindi¤i gibi genel müzik e¤itimi, okulöncesi e¤itim basama¤›nda baﬂlar ve yüksekö¤retimin baz›
bölümlerinde de sürdürülerek devam eder. Genel müzik e¤itimi sürecinde özellikle
okulöncesi dönem ve ilkö¤retim dönemi büyük önem taﬂ›maktad›r. Bireylere temel
müzik e¤itimin kazand›r›ld›¤› ve müzik alan›nda yetenekli ve ilgili olan bireylerin de
müzi¤i bir meslek olarak seçme kararlar›na ad›m att›klar› bu sürecin sa¤lam temellerle gerçekleﬂtirilmesi müzik e¤itimi aç›s›ndan kaç›n›lmazd›r. Ortalama 4 yaﬂ›nda baﬂlayan genel müzik e¤itiminin en büyük ve asgari amac› bireyleri müzik aç›s›ndan bilgilendirmek ve kültürlenme çerçevesinde, kültürlü birer amatör müzikçiler olarak yetiﬂtirmektir.
Okulöncesi dönemdeki çocuklar›n bedensel ve zihinsel geliﬂimlerinde müzik
büyük önem taﬂ›maktad›r. Okulöncesi müzik e¤itiminde çocuk, kulak e¤itimi, tart›m
e¤itimi, ses e¤itimi ve zevk e¤itimi gibi e¤itimlerle yetiﬂtirilir. 4–6 yaﬂ çocuklar›na verilen müzik e¤itiminin somut ve oyunsal bir yap› ile verilmesi bu yaﬂ grubu çocuklardaki alg›lamay› kolaylaﬂt›r›r ve müzik e¤itimini zevkli hale getirir. Bu nedenle müzik
e¤itiminde çocu¤un çevresindeki somut örneklerden yararlanmak ya da renklerle nota ö¤retiminin gerçekleﬂtirilmesi alg›lamay› kolaylaﬂt›r›c› çal›ﬂmalar aras›ndad›r. Di¤er bir yandan tart›m çal›ﬂmalar›nda orf çalg›lar›n›n çocuklara kulland›r›lmas›, çocuklarda tart›msal yarat›c›¤›n geliﬂmesine de neden olmaktad›r.
‹lkö¤retimde ise müzik e¤itiminin üç basamakta gerçekleﬂtirildi¤i görülmektedir. Bu basamaklar›, ilkö¤retim birinci kademedeki 1. 2. ve 3. s›n›flarda s›n›f ö¤retmenleri taraf›ndan verilen müzik e¤itimi, 4. ve 5. s›n›flarda müzik branﬂ ö¤retmenleri taraf›ndan verilen müzik e¤itimi ve ilkö¤retim ikinci kademedeki 6. 7. ve 8. s›n›flar-
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da yine müzik branﬂ ö¤retmenleri taraf›ndan verilen müzik e¤itimi oluﬂturmaktad›r.
‹lkö¤retim birinci kademedeki 1. 2. ve 3. s›n›flarda s›n›f ö¤retmenleri taraf›ndan verilen müzik e¤itimi genel olarak okulöncesi müzik e¤itiminin devam› ﬂeklindedir. 4. ve
5. s›n›flardaki müzik e¤itiminde ise nota ö¤retimi ve çalg› e¤itimi gibi alanlara da yer
verilmektedir. Ayr›ca bu yaﬂ grubunda nota ö¤retimi ile çalg› e¤itimini bir bütün halinde düﬂünmek ve renklerle nota ö¤retiminden faydalan›l›p, bunu çalg›da uygulayabilmek esas al›nmal›d›r.
‹lkö¤retim ikinci kademedeki genel müzik e¤itimine bak›ld›¤›nda ise, ö¤rencilerin kulak e¤itimi, ses e¤itimi ve çalg› e¤itimi boyutlar›nda daha düzeyli ilerleme
göstermesi beklenmektedir. Özellikle bu dönemdeki ses e¤itimi sürecinde erkek ö¤rencilerde karﬂ›laﬂ›lan mutasyon dönemi de müzik ö¤retmenleri taraf›ndan göz
önünde bulundurulmal›d›r. Parça ö¤retiminde çeﬂitli ses rahats›zl›klar›na neden olmamak için ses s›n›rlar› iyi belirlenmeli ve ses zorlanmalar›ndan kaç›n›lmal›d›r.
Ülkemizde 4–14 yaﬂlar› aras›nda gerçekleﬂtirilen, okulöncesi ve ilkö¤retim kurumlar›nda sürdürülen genel müzik e¤itimi bütün bireyleri kapsayan bir süreçtir. Bu
sürecin müzik e¤itimcileri taraf›ndan amaçlar› do¤rultusunda gerçekleﬂtirilmesi, müzik alan›nda kültür ve bilgi birikimine sahip bireylerin oluﬂmas›na neden olacakt›r.
Genel müzik e¤itiminde tüm bireylerin müzi¤e karﬂ› yetenekli olmalar› beklenemez. Bu e¤itimdeki as›l amaç, müzik alan›ndaki güncel geliﬂmeleri ve yenilikleri
takip eden ve müzi¤e ilgili bireyler yetiﬂtirmektir.
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GENERAL MUSIC EDUCATION AT PRESCHOOL
EDUCATION AND PRIMARY EDUCATION
Özge GENÇEL ATAMAN*

Abstract
The aim of this article is to explain and evaluate the general music education in place of music education which is realized in preschool education and
primary education. In this report, to touch on only to realized and to constituted of 4–14 age class in preschool education and primary education because of
the general music education includes very long process in humans lifes and the
general music education splits into the various education processes. In this
report, to explain general music education in preschool education and primary
education, to touch on various education in coverage of this education and to
mention the methods which are benefitted at this education.
Key Words: Education, music education, general music education
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YÜKSEKÖ⁄REN‹ME YEN‹ BAﬁLAYAN Ö⁄RENC‹LER‹N
DÜﬁÜNCELER‹N‹ YAZILI OLARAK ‹FADE EDEB‹LME
BECER‹LER‹N‹N DE⁄ERLEND‹R‹LMES‹
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Özet
Bu çal›ﬂman›n amac›, yüksek ö¤renime baﬂlayan ö¤rencilerin düﬂüncelerini yaz›l› olarak ifade edebilme becerilerini de¤erlendirmektir. Bunun için,
Kâz›m Karabekir E¤itim Fakültesinin dört bölümünden, 2003-2004 ö¤retim y›l›nda birinci s›n›fa kayd›n› yapt›ran 400 ö¤renci denek olarak seçilmiﬂtir. Ö¤rencilere verilen bir konuda kompozisyon yazd›r›lm›ﬂ ve ölçütler belirlenerek kompozisyonlar de¤erlendirilip puanlanm›ﬂt›r. Çal›ﬂman›n sonucu olarak, cinsiyete
ve ö¤rencilerin devam ettikleri bölümlere göre anlaml› farkl›l›klar bulunmuﬂ,
ancak ö¤retim ﬂekli, mezun olunan lise türü ve mezun olunan lisenin bulundu¤u co¤rafi bölge ile kompozisyon puanlar› aras›nda anlaml› bir iliﬂki bulunamam›ﬂt›r. Genel olarak ö¤rencilerin ald›klar› puanlar incelendi¤inde, yüksek ö¤renime baﬂlayan bir ö¤rencinin ana dili e¤itiminin önemli bir parças› olan yaz›l›
anlat›m becerisi konusundaki geçmiﬂ yaﬂant›lar›n›n yeterli olmad›¤›n› söylemek
mümkündür.
Anahtar Sözcükler: Kompozisyon, yaz›l› anlat›m becerileri, ana dil

Giriﬂ
‹nsanlar toplu hâlde yaﬂamlar›n› sürdürebilmek için baz› donan›mlara sahip
olmal›d›r. Bunlardan en önemlisi, insanlar›n toplum içerisinde duygu ve düﬂüncelerini birbirlerine do¤ru bir ﬂekilde iletebilmeleridir. ‹letiﬂim bireylerin birbirleriyle anlaﬂmalar›n› sa¤lar, insan iliﬂkilerine yön verir. Özellikle sözlü iletiﬂim, toplumsal yaﬂam›n vazgeçilmez unsurlar›ndan birisi olup yaz›l› iletiﬂime göre daha canl› ve daha
do¤ald›r.
Dil; nesneleri, eylemleri veya duygular› simgeleyen sözcüklerden oluﬂan bir
bütündür. ‹nsanlar›n birbirleriyle iletiﬂim için kulland›klar› sesler sistemidir
(Chomsky, 2001; 16). Fizyolojik olarak dil, bireyde do¤uﬂtan var olan ve içinde bulundu¤u ortama göre geliﬂen ve ﬂekillenen bir olgudur (Grolier International Americana
Encyclopedia; 50). Dil yetisi, sözcüklerin birbirlerine eklenmesiyle oluﬂur. Bu yetenek,
hem karﬂ›dakinin kulland›¤› sözcükler bütününü anlamland›rabilmeye, hem de duygu ve düﬂünceleri sistemli, anlaml›, düzenli ve anlaﬂ›l›r bir ﬂekilde karﬂ› tarafa sunmaya olanak sa¤lar.

* Yrd. Doç. Dr. Atatürk Üniversitesi, Kâz›m Karabekir E¤itim Fak., E¤itim Bilimleri Bölümü
** Okutman Dr., Atatürk Üniversitesi, Kâz›m Karabekir E¤itim Fak., Türkçe E¤itimi Bölümü
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Dille ilgili tan›mlar incelendi¤i zaman, tan›mlarda baz› ortak noktalar göze
çarpmaktad›r. Ortak noktalardan belki de en önemlisi; dilin ulusal olmas›d›r. Bireyin iletiﬂim arac› olarak kulland›¤› dil, içinde bulundu¤u toplumda ﬂekillenmektedir. Ana dili, insan›n do¤up büyüdü¤ü aile ve soyca ba¤l› bulundu¤u toplum çevresinden ö¤rendi¤i, bilinçalt›na inen ve kiﬂilerle toplum aras›ndaki iliﬂkilerde en güçlü ba¤› oluﬂturan araçt›r (Korkmaz , 1992; 8). Topluma bir iletiﬂim a¤› olarak bak›ld›¤›nda, ana dilini etkili ve verimli kullanabilme, hem birey hem de toplum aç›s›ndan gereklidir. Çünkü bir toplumdaki bireyler, birbirlerinin ne demek istediklerini
anlayamazlarsa, orada toplumsal yaﬂamdan bahsetmek oldukça güçtür. (Ünalan,
2001; 5).
Dilin bir baﬂka özelli¤i de kültürel oluﬂudur. Birey, do¤umundan itibaren
içinde yaﬂayaca¤› toplumun, biriktirerek getirdi¤i bir kültürel mirasa sahiptir. Bir
yandan yak›n çevresindekilerden ana dilini ö¤renirken, di¤er yandan da kültürel de¤erleri kavramaya çal›ﬂmaktad›r. Bu anlamda dil ve kültür birbirinin tamamlay›c›s›,
birbirinin olmazsa olmaz›d›r. Çünkü bireyin sözcükleri anlamland›rabilmesi, kültürünü ö¤renmesine; kültürünü ö¤renmesi de, çevresiyle iletiﬂim kurabilmesine ba¤l›d›r. Kald› ki, dildeki her sözcük, yaﬂant›lardan hareketle ulaﬂ›lm›ﬂ olan bir soyutlaman›n veya bir kavram›n karﬂ›l›¤›d›r (Sever, 2000; 2). Bundan dolay›, ana dilinin edinilmesi ile kültürün kazan›lmas› birbirini tamamlayan önemli de¤erler olarak görülmektedir.
Dil ile kültür aras›ndaki iliﬂki gibi, dil ile düﬂünce aras›nda da önemli bir iliﬂki vard›r. Dille ilgili yap›lan tan›mlardaki ortak noktalardan biri de, düﬂüncelerin karﬂ› tarafa aktar›lmas› olarak karﬂ›m›za ç›kmaktad›r. Eskiden beri yap›lan tart›ﬂmalarda, düﬂünmenin ve dilin iki ayr› süreç olmad›¤›, ikisinin de birer zihinsel süreç oldu¤u kabul edilmiﬂ, ancak bu iliﬂkinin niteli¤i ve hangisinin sebep, hangisinin sonuç oldu¤u konusunda bir birliktelik sa¤lanamam›ﬂt›r (Cemilo¤lu, 2003; 16). Gerçek olan ﬂu
ki, insanlar düﬂündükleri oranda dili kullanabilirler, dili kullanabildikleri oranda da
düﬂünebilirler. Çünkü düﬂünce olmadan dili kullanmak, dili kullanmadan da düﬂünceyi ifade etmek mümkün de¤ildir.
Duygu ve düﬂüncelerin do¤ru ve anlaml› bir ﬂekilde ifade edilebilmesi için,
ana dilin sistemli ve plânl› bir ﬂekilde ö¤retilmesi gerekmektedir. ‹steyen ve biraz çaba gösteren herkes dilini ö¤renebilir, duygu ve düﬂüncelerini do¤ru olarak anlatabilir (Kavcar, O¤uzhan ve Sever, 1998; 58). Bunun için, bireylerin bu konuda e¤itim almay› kabul etmeleri ve bilinçli bir ﬂekilde ana dillerini ö¤renme çabas›na girmeleri gerekir.
Ana dili ö¤retimi iletiﬂimin iki ana unsuru üzerine temellendirilmiﬂtir. Bu ö¤retimin özü, öncelikle karﬂ› taraf›n yaz›l› ve sözlü ifadelerini do¤ru anlayabilme, daha sonra da duygu ve düﬂüncelerini sistemli bir ﬂekilde anlatabilmedir. Anlama becerisi, dinleme ve okuma etkinliklerini; anlatma becerisi ise konuﬂma ve yazma etkinliklerini kapsamaktad›r. Dil ö¤retiminde bu dört etkinlik, çocu¤a eﬂit bir ﬂekilde ve seviyesine uygun olarak kazand›r›lmal›d›r. Dinleme, okuma, konuﬂma ve yazma etkinlikleri sonucunda bireyin anlam evreni oluﬂmaktad›r (Sever, 2000; 24). Bireyin iletiﬂim
dünyas›, yaﬂam biçimi, d›ﬂ dünyaya bak›ﬂ aç›s›, vb.; oluﬂturdu¤u bu anlam evreniyle
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çok yak›n bir iliﬂki içerisindedir. Bireyde ça¤daﬂ bir anlam evreninin oluﬂabilmesi
için, aileden baﬂlayarak, çevre, kitle iletiﬂim araçlar›, okul gibi kurumlar, çocu¤u bilinçli bir ﬂekilde yönlendirmelidir.
Türkçe ö¤retiminin amaçlar›ndan biri, ö¤rencilerin duygu, düﬂünce ve hayallerini sözlü ve yaz›l› olarak etkili ve anlaﬂ›l›r biçimde ifade edebilmeleridir (MEB,
2005). Okullarda bu amac›n gerçekleﬂtirilmesine yönelik çok yönlü çal›ﬂmalar›n yap›lmas› gereklidir. Çünkü bireyler günlük yaﬂamlar›nda düﬂündükleri ço¤u mesaj›, sözlü veya yaz›l› olarak baﬂkalar›na iletmektedir. Bunun yan›nda, yap›lan birçok araﬂt›rma, ö¤rencinin di¤er derslerdeki baﬂar›s› ile yaz›l› ve sözlü anlat›m becerisi aras›nda
olumlu bir iliﬂkinin oldu¤unu ortaya ç›karm›ﬂt›r (Ünalan, 2001; 5; Albayrak, Erkal,
2003). Yani, çocu¤un okul baﬂar›s›, ana dilini etkili ve verimli kullanmas›na da ba¤l›d›r. Bunun için, ana dili becerisi sadece Türkçe dersinde de¤il, bütün derslerde kazand›r›lmaya çal›ﬂ›lmal›d›r.
Bireyde yaz›l› anlat›m becerisini geliﬂtirmenin en etkili yolu, kompozisyon çal›ﬂmalar›d›r. Kompozisyon sözcü¤ü, parçalardan oluﬂan bütünlük anlam›na gelmektedir (Cemilo¤lu, 2003; 119). Yani, bir konu hakk›ndaki düﬂüncelerin bir bütün oluﬂturacak ﬂekilde düzenlenmesidir. Anlatma iste¤i, insanda do¤uﬂtan gelen bir e¤ilimdir (Kavcar, O¤uzhan ve Sever, 1998; 115). Bu e¤ilim, ö¤rencileri duygu, düﬂünce ve
hayâllerini anlatmaya istekli hâle getirmektedir. Ö¤rencileri b›kt›rmadan, onlar›n istekleri do¤rultusunda ve ilgi duyduklar› konularla ilgili yap›lacak kompozisyon çal›ﬂmalar› daha etkili olacakt›r. Kompozisyon çal›ﬂmalar›, ilkö¤retim ikinci kademede
ve özellikle ortaö¤retim döneminde a¤›rl›k kazanmal›d›r (Ünalan, 2001; 164).
Kompozisyonda baz› temel özellikler bulunmal›d›r. Baﬂar›l› bir kompozisyon
yazmak için, konuyu tespit etme (buluﬂ), plân yapma (düzenleyiﬂ) ve ifade etme (anlat›ﬂ) gibi ilkelerin dikkate al›nmas› gerekir (Kavcar ve Arkadaﬂlar›, 1998; 59-60).
Kompozisyon genel anlamda giriﬂ, geliﬂme ve sonuç olmak üzere üç bölümden oluﬂmaktad›r.
Kompozisyon, duygu ve düﬂünceleri serbestçe ifade etmeye olanak sa¤lad›¤›
için, onu de¤erlendirmek oldukça güçtür. Kompozisyonu de¤erlendirmenin belki de
tek yolu, de¤erlendirme ölçütleri oluﬂturmakt›r. En yayg›n kullan›lan ölçüt -d›ﬂ yap›
özellikleri, iç yap› özellikleri ile dil ve anlat›m olmak üzere- kompozisyonu üç boyutta incelemektir (Sever, 2000; 233-235 ve Ünalan, 2001; 164-166). D›ﬂ yap› özelliklerinde baﬂl›k, yaz› ka¤›d›n›n görünüﬂü; iç yap› özelliklerinde plânlama, konu ve seçimi,
paragraflar›n uyumu, konuya bak›ﬂ aç›s›; dil ve anlat›m boyutunda dilbilgisi kurallar›, ana fikir, yard›mc› fikirler, yaz›da bütünlük ve noktalama iﬂaretleri dikkate al›nmaktad›r.
‹lkö¤retim ve ortaö¤retimde yap›lan bu ana dili ö¤retimi çal›ﬂmalar› sonucunda, ortaö¤retimi tamamlam›ﬂ bir gençten herhangi bir konuda düﬂüncelerini do¤ru ve
anlaﬂ›l›r bir ﬂekilde anlatabilmesi beklenir. Bu çal›ﬂman›n amac›, yüksekö¤renime
baﬂlayan gençlerin düﬂüncelerini yaz›l› olarak ifade edebilme düzeylerini ortaya ç›karmakt›r. Buna ba¤l› olarak, ilkö¤retim ve ortaö¤retimde yap›lan ana dili çal›ﬂmalar› da de¤erlendirilmiﬂtir. Bu temel amaç do¤rultusunda aﬂa¤›daki sorulara yan›t aranm›ﬂt›r:
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1. Cinsiyete göre ö¤rencilerin yaz›l› anlat›m becerilerinde farkl›laﬂma söz konusu mudur?
2. Bölüm-ABD’ye göre ö¤rencilerin yaz›l› anlat›m becerilerinde farkl›laﬂma
söz konusu mudur?
3. Ö¤renim ﬂekline göre (I. ve II ö¤retim) ö¤rencilerin yaz›l› anlat›m becerilerinde farkl›laﬂma söz konusu mudur?
4. Ö¤rencilerin mezun olduklar› ortaö¤retim kurumlar› ile yaz›l› anlat›m becerileri aras›nda bir iliﬂki var m›d›r?
5. Ö¤rencilerin mezun olduklar› ortaö¤retim kurumlar›n›n bulundu¤u co¤rafi bölge ile yaz›l› anlat›m becerileri aras›nda bir iliﬂki var m›d›r?
Yöntem
Bu çal›ﬂma, ö¤retmen adaylar›n›n ana dillerini kullanabilme becerilerini ölçmeye yönelik bir durum tespit çal›ﬂmas› oldu¤u için betimsel bir araﬂt›rmad›r. Ayn›
zamanda, ö¤retmen adaylar›n›n, duygu ve düﬂüncelerini yaz›l› olarak ifade edebilme
becerilerini ölçmeye yönelik oldu¤u için de, bir de¤erlendirme surveyidir.
Çal›ﬂman›n evrenini Atatürk Üniversitesi, Kâz›m Karabekir E¤itim Fakültesi
ö¤rencileri oluﬂturmaktad›r. Örneklem olarak da, ilkö¤retim ikinci kademeye ö¤retmen yetiﬂtiren ‹lkö¤retim Bölümü’nden Matematik, Fen Bilgisi, Sosyal Bilgiler Ana
bilim Dallar› ile Türkçe Ö¤retmenli¤i Bölümü birinci ve ikinci ö¤retim, birinci s›n›f
(2003-2004 e¤itim-ö¤retim y›l›) ö¤rencileri al›nm›ﬂt›r. Çal›ﬂma, birinci ve ikinci ö¤retimden sadece birer ﬂube olmak üzere toplam sekiz ﬂubeye uygulanm›ﬂt›r.
Verileri elde etmek amac›yla, araﬂt›rmac›lar taraf›ndan bir form haz›rlanm›ﬂt›r.
Bu formun birinci bölümünü ö¤rencilerin kiﬂisel bilgilerini içeren sorular, ikinci bölümünü ise “Günümüz Türk e¤itim sistemi hakk›ndaki düﬂüncelerinizi bir kompozisyon sistemati¤i içerisinde belirtiniz.” biçiminde bir aç›k uçlu soru oluﬂturmuﬂtur. Burada yaz›lan metin kompozisyon kriterlerine göre de¤erlendirilece¤i için, özellikle
kompozisyon sistemati¤ine uyulmas›, deneklere araﬂt›rmac›lar taraf›ndan sözlü olarak da söylenmiﬂtir.
Formlar uygulan›p topland›ktan sonra, istenilen düzende olmayan veya geri
dönmeyen 15 cevap formu de¤erlendirme d›ﬂ› tutulmuﬂtur. Cevap formlar›n›n geri
dönüﬂüm oran›, %96.25’tir. Bu aﬂamada, literatür taramas› yap›larak araﬂt›rmac›lar taraf›ndan kompozisyon de¤erlendirme ölçütleri ve puanlama sistemi saptanm›ﬂt›r.
Buna göre, kompozisyona uygun baﬂl›¤› koyma 10; anlat›m düzeni 15; yaz›m kurallar›na uygunluk 14; anlat›m zenginli¤i 25; kâ¤›t düzeni ve yaz›n›n durumu 6; bir bütün olarak yaz›l› anlat›mda verilmek istenen mesaj 30 puan olmak üzere toplam 100
puan üzerinden tek tek tüm cevap formlar› de¤erlendirilmiﬂtir.
Kiﬂisel bilgilere iliﬂkin veriler ve kompozisyon puanlar› bilgisayar arac›l›¤›yla
SPSS paket program›na yüklenmiﬂtir. Araﬂt›rman›n alt problemleri do¤rultusunda,
frekans, yüzdelik, t testi, varyans analizi ve Tukey testi gibi istatistiksel tekniklerle veriler analiz edilip yorumlanm›ﬂt›r.
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Bulgular ve Yorum
Deneklerin Genel Özelliklerine iliﬂkin Bulgular

Tablo 1: Ö¤rencilerin Kiﬂisel Özelliklerine ‹liﬂkin Frekans ve Yüzdeler
Erkek
Cinsiyet

K›z
%

f

%

f

%

242

62.9

143

37.1

385

100.0

Türkçe Ö¤rt.
Bölüm-ABD

Fen B i l g i s i

Sosyal Bilgiler

f

%

f

%

f

%

f

%

107

27.8

88

22.9

91

23.6

99

25.7

385

100.0

I I . Ö¤retim
%

f

%

f

%

183

47.5

202

52.5

385

100.0

G e n e l Lise

Lise

Toplam

f

Mezun
Olunan

Bölge

Toplam

%
I . Ö¤retim

Bulundu¤u

Matematik

f

Ö¤retim ﬁ e k l i

Mezun Olunan
Lisenin

Toplam

f

Anadolu Lisesi

Toplam

f

%

f

%

f

%

283

73.5

102

26.5

385

100.0

Marmara

Ege

‹ç
Anadolu

Akdeniz

Kara
deniz

f

%

f

%

f

%

f

%

f

14

3.6

30

7.8

57

14.8

57

14.8

88

Do¤u Güneydo¤u Toplam
Anadolu

%

f

%

f

22.9 115 29.9 24

%

f

%

6.2

385

100

Tablo 1 incelendi¤inde, erkek ö¤rencilerin oran›n›n yüksek oldu¤u görülmektedir. Bu durum, Atatürk Üniversitesinin co¤rafyas›ndan, konumundan vb. kaynaklanabilir. Bölümlerin da¤›l›mlar›n›n ve birinci ö¤retim-ikinci ö¤retim oranlar›n›n birbirine yak›n oldu¤u görülmektedir. Ö¤rencilerin mezun olduklar› lise türüne bak›ld›¤›nda, herhangi bir meslek lisesinden mezun ö¤renci bulunmamakta, yaklaﬂ›k _’ü genel lise, % 26.5’i herhangi bir Anadolu Lisesi mezunudur. Atatürk Üniversitesine gelen ö¤rencilerin bölgesel profilleri de farkl›l›k arz etmektedir. Marmara ve Ege Bölgelerinden, belki de uzak oldu¤u veya bu bölgelerde tan›t›m yetersiz oldu¤u için, ö¤renci az gelmektedir. Ayr›ca komﬂu bölge olmas›na ra¤men Güneydo¤u Anadolu Bölgesi’nden gelen ö¤renci say›s› da oldukça azd›r.

Tablo 2: Ö¤rencilerin Kompozisyon Puanlar›na ‹liﬂkin Ortalamalar
N

Aritmetik Ortalama

Standart Sapma

Baﬂl›k

385

2.4753

3.6315

Anlat›m Düzeni

385

8.0390

3.2987

Anlat›m Zenginli¤i

385

11.9506

4.5191

Yaz›m Kurallar›na Uygunluk

385

7.3429

2.7218

Ka¤›t Düzeni ve Yaz›n›n Durumu

385

3.4727

1.2033

Yaz›l› anlat›mda Verilmek ‹stenen Mesaj

385

15.5844

5.0969

Toplam Puan

385

48.8779

15.6697

Ö¤rencilerin kompozisyondan ald›klar› puanlar, kompozisyona uygun baﬂl›¤›
koyma 10, anlat›m düzeni 15, anlat›m zenginli¤i 25, yaz›m kurallar›na uygunluk 14,
ka¤›t düzeni ve yaz›n›n durumu 6, bir bütün olarak yaz›l› anlat›mda verilmek istenen
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mesaj 30 puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden de¤erlendirilmiﬂtir. Puanlar
incelendi¤inde, oldukça düﬂük ortalamalar göze çarpmaktad›r. 253 ö¤renci (yaklaﬂ›k
2/3’ü) yazd›¤› kompozisyona baﬂl›k koymam›ﬂt›r. Anlat›m düzeninde al›nan puanlar
daha çok ortalarda (8.03) yo¤unlaﬂm›ﬂt›r. 25 puan üzerinden de¤erlendirilen anlat›m
zenginli¤inde ö¤rencilerin ald›¤› ortalama puan, yaklaﬂ›k 12’dir. Di¤er puanlama ölçütleri ile ilgili ö¤rencilerin ald›klar› puanlar›n ortalamalar›, yaklaﬂ›k % 50 civar›ndad›r. Toplam puanlamaya bak›ld›¤› zaman, ö¤rencilerin ald›klar› puanlar›n ortalamas›, 100 üzerinden 48.87’dir. Yani ö¤rencilerin, düﬂündüklerini yaz›l› olarak ifade edebilme baﬂar›s› %50 civar›ndad›r. Tekin (1980)’in araﬂt›rmas›nda da ortaö¤renimi bitirip yüksekö¤renime baﬂlayan ö¤rencilerin yaz›l› anlat›m becerisini yeterli düzeyde
kazanamad›klar› saptanm›ﬂt›r.

Tablo 3: Cinsiyetle Kompozisyon Puanlar› Aras›ndaki ‹liﬂkiye Yönelik Bul gular
Cinsiyet

n

X

SK

t

Önem
Düzeyi

3.896

p=0.000

Kompozisyon

Erkek

242

46.5289

15.0656

Puanlar›

K›z

143

52.8531

15.5750

Anlaml›

Ö¤rencilerin yaz›l› kompozisyonlardaki baﬂar› düzeyleri ile cinsiyetleri aras›nda anlaml› bir iliﬂki bulunmuﬂtur. Düﬂüncelerini yaz›l› olarak ifade edebilmede k›z
ö¤renciler erkek ö¤rencilere nazaran daha baﬂar›l› görülmektedir.

Tablo 4: Ö¤renim ﬁekliyle Kompozisyon Puanlar› Aras›ndaki ‹liﬂkiye Yönelik
Bulgular
Ö¤retim
ﬁekli

n

X

SK

t

Önem
Düzeyi

0.940

p=0.348

Kompozisyon

I. Ö¤retim

183

49.6667

16.3755

Puanlar›

II. Ö¤retim

202

48.1634

15.0067

Anlams›z

Birinci ve ikinci ö¤retim ö¤rencilerinin kompozisyon puanlar› aras›nda anlaml› bir farkl›l›k görülmemiﬂtir. ÖSS puanlar› yönünden birinci ve ikinci ö¤retim ö¤rencileri aras›nda fark olmas›na ra¤men, kompozisyon puanlar› aç›s›ndan iki grup aras›nda bir farkl›l›¤›n olmamas› düﬂündürücüdür.

Tablo 5: Mezun Olunan Liseyle Kompozisyon Puanlar› Aras›ndaki ‹liﬂkiye
Yönelik Bulgular
Mezun
O l u n a n Lise

n

X

SK

t
-0.681

Kompozisyon

Genel Lise

283

48.5512

15.7887

Puanlar›

Anadolu L.

102

49.7843

15.3749

Önem
Düzeyi
p=0.496
Anlams›z

Ö¤rencilerin kompozisyon puanlar› mezun olduklar› liselere göre farkl›laﬂmam›ﬂt›r. Yani, genel liselerden mezun olan ö¤renciler ile Anadolu liselerinden mezun
olan ö¤rencilerin ortalama kompozisyon puanlar› birbirine yak›nd›r. Ancak OKS ile
seçildikleri için, Anadolu liselerinden mezun olan ö¤rencilerin daha baﬂar›l› olmalar›
beklenebilir..
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Tablo 6: Bölüm-ABD ile Kompozisyon Puanlar› Aras›ndaki ‹liﬂkiye Yönelik
Bulgular
Bölüm- ABD

Kompozisyon Puanlar›

n

X

SK

107

52.4112

10.6956

88

39.8068

15.9675

Sosyal Bilgiler Ö¤rt.

91

46.1538

14.8795

Matematik Ö¤rt.

99

55.6263

16.3798

Türkçe Ö¤retmenli¤i
Fen Bilgisi Ö¤rt.

Toplam
Varyans Analizi

Kareler Toplam›

385

48.8779

15.6697

Serbestlik
Derecesi

Kareler
Ortalamas›

F De¤eri

Önem Düzeyi

21.702

p=0.000

Gruplar Aras›

13760.622

3

4586.874

Gruplar ‹çi

80526.640

381

211.356

Toplam Kareler

94287.262

384

Anlaml›

Ö¤rencilerin ö¤renim gördükleri bölüm veya ana bilim dal› ile kompozisyon
puanlar› aras›nda anlaml› bir iliﬂki bulunmuﬂtur. Yap›lan varyans analizi sonuçlar›,
kompozisyon puanlar› ortalamalar›n›n, bölüm veya ana bilim dal›na göre farkl›laﬂt›¤›n› göstermektedir. Farkl›laﬂman›n hangi bölüm veya ana bilim dallar›ndan kaynakland›¤›n› saptamak amac›yla Tukey testi yap›lm›ﬂt›r. Buna göre, en yüksek ortalama
ile ‹lkö¤retim Matematik Ö¤retmenli¤i ABD ve Türkçe Ö¤retmenli¤i Bölümü di¤erlerinden farkl›laﬂm›ﬂt›r. Ayr›ca ‹lkö¤retim Fen Bilgisi Ö¤retmenli¤i ABD de en düﬂük
ortalamaya sahiptir. Burada Türkçe Ö¤retmenli¤i Bölümü ö¤rencilerinin ikinci en
yüksek ortalamaya sahip olmalar›, dikkat çekicidir. Ancak ana dili ö¤retmeni yetiﬂtiren Türkçe Ö¤retmenli¤i Bölümü ö¤rencilerinin daha yüksek puan almalar› beklenir.

Tablo 7: Mezun Olunan Lisenin Bulundu¤u Co¤rafi Bölge ile Kompozisyon
Puanlar› Aras›ndaki ‹liﬂkiye Yönelik Bulgular

Kompozisyon Puanlar›

Varyans Analizi
Gruplar Aras›

Co¤rafi Bölge

n

X

SK

Marmara

14

46.5714

21.8023

Ege

30

48.9000

14.1210

‹ç Anadolu

57

46.5439

16.8439

Akdeniz

57

49.0351

15.8970

Karadeniz

88

48.5114

15.1892

Do¤u Anadolu

115

50.6435

15.5942

Güneydo¤u Anadolu

24

48.2500

12.7254

Toplam

385

48.8779

15.6697

Serbestlik
Derecesi

Kareler
Ortalamas›

F De¤eri

Önem Düzeyi

0.516

p=0.796

Kareler Toplam›
766.192

6

127.699

Gruplar ‹çi

93521.070

378

247.410

Toplam Kareler

94287.262

384

Anlams›z

Tablo 7 incelendi¤inde, ö¤rencilerin fakülteye geldikleri co¤rafi bölge ile ald›klar› kompozisyon puanlar› aras›nda anlaml› bir iliﬂkinin bulunamad›¤› görülmek-
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tedir. Yani, co¤rafi bölgeye göre al›nan kompozisyon puan ortalamalar› farkl›laﬂmamaktad›r. Bu durum, bu konuda ö¤rencilerin, ülkenin tümünde benzer bir ortaö¤retim uygulamas›ndan geçtiklerini göstermektedir.
Sonuç ve Öneriler
Yaz›l› anlat›m, ö¤rencinin kendi gördü¤ünü, duydu¤unu, düﬂündü¤ünü ve
yaﬂad›¤›n› yaz›l› olarak anlatmas›d›r. Yaz›l› anlat›m› duruluk, aç›kl›k, sadelik, içtenlik,
ak›c›l›k ve özgünlük (kiﬂisellik) gibi özellikler daha etkili hâle getirir (Kavcar, O¤uzhan ve Sever, 1998; 118). Yazma etkinli¤i, ilkö¤retimin ilk y›llar›ndan baﬂlayarak, üniversitenin sonuna kadar, ö¤rencilerin seviyesine uygun bir ﬂekilde devam ettirilmelidir. Sözlü anlat›mdan farkl› olarak yaz›l› anlat›m, düﬂünceyi sistematize etmeyi, yaz›y› plânlamay›, dilbilgisi kurallar›na uymay›, sentez yapmay› vb. gerektirir (Sever,
2000; 22-23).
Bu gerçeklerden hareketle yap›lan araﬂt›rmadan ﬂu sonuçlara ulaﬂ›lm›ﬂt›r:
Ö¤rencilerin mezun olduklar› lise türüne göre yaklaﬂ›k _’ü genel lise, % 26.5’i
de herhangi bir Anadolu lisesi mezunudur. Meslek lisesinden mezun herhangi bir ö¤renciye rastlanmam›ﬂt›r. Bu ÖSYM’nin meslek liselerine yönelik düﬂük puan uygulamas›ndan kaynaklanmaktad›r. Atatürk Üniversitesi’ne gelen ö¤rencilerin bölgesel
profilleri de çok farkl›d›r. Marmara, Ege ve Güneydo¤u Anadolu bölgelerinden gelen
ö¤rencilerin oranlar› oldukça düﬂüktür.
Ö¤rencilerin kompozisyondan ald›klar› puanlara gelince, yaklaﬂ›k 2/3’ü yazd›¤› kompozisyona baﬂl›k koymam›ﬂt›r. Anlat›m düzeni, anlat›m zenginli¤i, yaz›m
kurallar›na uygunluk, kâ¤›t düzeni ve anlat›mda verilmek istenen mesaj konular›nda
al›nan puanlar ortalama seviyededir.
Araﬂt›rmaya konu olan ö¤rencilerin kompozisyon puanlar› ile cinsiyetleri aras›nda anlaml› bir iliﬂki bulunmuﬂtur. Düﬂüncelerini yaz›l› olarak ifade edebilmede,
k›z ö¤renciler erkek ö¤rencilere nazaran daha baﬂar›l›d›r. Örgün veya ikinci ö¤retim
ö¤rencisi olma durumu, ö¤rencilerin mezun olduklar› liseler, hangi co¤rafi bölgeden
geldikleri ile kompozisyon puanlar› aras›nda anlaml› bir iliﬂki bulunamam›ﬂt›r. Ö¤rencilerin ö¤renim gördükleri bölüm veya ana bilim dal›na göre kompozisyon puanlar› farkl›laﬂmaktad›r. Buna göre, en yüksek ortalama ile ‹lkö¤retim Matematik Ö¤retmenli¤i ABD ve Türkçe Ö¤retmenli¤i Bölümü di¤erlerinden farkl›laﬂm›ﬂt›r. Ayr›ca ‹lkö¤retim Fen Bilgisi Ö¤retmenli¤i ABD de en düﬂük ortalamaya sahiptir.
Sonuç olarak, yüksekö¤renime yeni baﬂlayan ö¤rencilerin kompozisyon puanlar› ortalamas›, 100 üzerinden 48.87’dir. Bu durum, üniversiteye baﬂlam›ﬂ ö¤rencilerin düﬂündüklerini yaz›l› olarak ifade etmede yetersiz olduklar›n› göstermektedir. Bireylerin ana dilin temel becerileri konusundaki eksiklikleri, okul yaﬂam›n›, iﬂ yaﬂam›n› ve özel yaﬂam›n› olumsuz yönde etkiler. Nitekim yap›lan araﬂt›rmalar (Tekin, 1980;
Kaya, 1985; Dilbaz, 1988), ana dilini kullanmadaki yetersizli¤in günlük yaﬂamdaki
iletiﬂimi olumsuz yönde etkiledi¤ini ortaya koymaktad›r. Gerçekte, üniversiteye baﬂlam›ﬂ bir ö¤renciden okuma, anlama, dinleme, anlatma gibi temel dil kullan›m becerilerine üst düzeyde sahip olmas› beklenir. Temel dil kullan›m becerilerinin istenilen
düzeyde olmamas›, ö¤rencilerin ö¤renimini olumsuz yönde etkilemekte, yüksekö¤renim sonras›nda da ö¤rencilerde oluﬂmas› beklenen davran›ﬂlar›n istenilen düzeyde
gerçekleﬂmemesine neden olmaktad›r.
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Üniversiteye baﬂlayan ö¤rencilerin anlat›m becerilerinin istenilen düzeyde olmad›¤› bir gerçektir. Bu konuda, ilkö¤retim ve ortaö¤retim dönemlerinde ö¤rencilerin gerekli dil becerilerini kazanamad›klar›n› söylemek mümkündür. Ö¤rencilerin
temel dil becerilerinin geliﬂtirilmesi yönünde ﬂu önerilerde bulunulabilir:
1. Ö¤rencilerin duygu ve düﬂüncelerini do¤ru ve etkili bir ﬂekilde ifade edebilmeleri için, onlara okuma al›ﬂkanl›¤› kazand›r›lmal›d›r.
2. Ö¤retimde daha çok biliﬂsel düzeyin hat›rlama ve kavrama basama¤›nda etkinlikler yap›lmaktad›r. Bunun yan›nda, uygulama, analiz, sentez düzeyleri ile
duyuﬂsal ve psiko-motor alanlarda da e¤itim-ö¤retim etkinliklerine a¤›rl›k verilmelidir.
3. De¤erlendirme etkinliklerinde, özellikle Liseye Giriﬂ S›nav› (OKS) ve
Üniversiteye Giriﬂ S›nav›na (ÖSS) haz›rl›k türünden çal›ﬂmalar tamamen iﬂaretlemeye yönelik (çoktan seçmeli) yap›lmaktad›r. Bunun yan›nda, ö¤rencilerin sözlü ve
yaz›l› anlat›m becerilerini geliﬂtirecek s›navlara da a¤›rl›k verilmesi gerekmektedir.
4. Türkçe Ö¤retmenli¤i Bölümü ö¤rencilerinin ‹lkö¤retim Matematik ABD ö¤rencilerine nazaran daha düﬂük puan almalar›ndan hareketle, üniversiteye giriﬂte tercih edilecek bölümler hakk›nda ö¤renciler bilinçlendirilmelidir.
Bunun yan›nda, ö¤retmen adaylar›n›n düﬂüncelerini yaz›l› olarak ifade edebilmedeki yetersizlikleri yüksekö¤retimde, özellikle ilk y›llarda telafi edilmelidir. Bu
amaçla yüksekö¤retimde “Yaz›l› Anlat›m” ve “Sözlü Anlat›m” derslerine yeterince
önem verilmesi, haftal›k ders saatlerinin art›r›lmas›, dersin içeri¤inin günlük yaﬂamda uygulanabilir hâle getirilmesi, özellikle de¤erlendirme sürecinde yaz›l› ve sözlü
anlat›ma a¤›rl›k verilmesi gerekmektedir.
Ayr›ca daha sonra yap›lacak çal›ﬂmalarda; erkek ö¤rencilerin yaz›l› anlat›m
becerilerinde k›z ö¤rencilere nazaran neden daha baﬂar›l› olamad›klar›, Atatürk
Üniversitesine Marmara, Ege ve Gündeydo¤u Anadolu Bölgelerinden di¤er bölgelere
nazaran neden daha az oranda ö¤renci geldi¤i, meslek liselerinden mezun olan ö¤rencilerin yüksekö¤renime neden giremedikleri, yüksekö¤renime yeni baﬂlayan ö¤rencilerin sözlü anlat›m becerilerinin ne düzeyde oldu¤u araﬂt›r›labilir.

Millî E¤itim u Say› 180 u Güz/2008

u
235

Yüksekö¤renime Yeni Baﬂlayan Ö¤rencilerin Düﬂüncelerini Yaz›l› Olarak ‹fade Edebilme ... u
Kaynakça
ALBAYRAK, M. ve M. Erkal (2003). “Baﬂar›ya Giden Yolda ‹fade ve Beceri Derslerinin (TürkçeMatematik) Birlikteli¤i”, Millî E¤itim Dergisi. Say› 158, s. 174-181.
CEM‹LO⁄LU, Mustafa (2003). Türk Dili ve Edebiyat› Ö¤retimi. Alfa Bas›n Yay›n Da¤›t›m Ltd.
ﬁti., Bursa.
CHOMSKY, Noam (2001). Dil ve Zihin (Çev. Ahmet Kocaman). Geniﬂletilmiﬂ Bas›m, Ayraç
Yay›nevi, Ankara.
DEM‹REL, Özcan (2002). Türkçe Ö¤retimi. 4. Bask›, Pegem A Yay›nc›l›k, Ankara.
D‹LBAZ, Belgüzar (1988). “‹lkokul 4. ve 5. S›n›f Ö¤rencilerinde Türkçe Dersi Biliﬂsel Alanla ‹lgili Hedeflerin Gerçekleﬂme Düzeyi”, Yay›mlanmam›ﬂ Uzmanl›k Tezi, Hacettepe
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
Grolier International Americana Encyclopedia (1993).. Cilt: 5, Sabah Yay›nc›l›k, ‹stanbul.
KAVCAR, Cahit; Ferhan O⁄UZKAN, Sedat SEVER (1998). Türkçe Ö¤retimi. Engin Yay›nevi,
Ankara.
KAYA, Hasan (1985). “‹lkokullarda Türkçe E¤itiminin Verimlili¤i”, Yay›mlanmam›ﬂ Uzmanl›k
Tezi, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
KORKMAZ, Zeynep (1992). Gramer Terimleri Sözlü¤ü. TDK Yay›nlar›, Ankara.
KORKMAZ, Zeynep ve Arkadaﬂlar› (1992). Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri. ‹kinci Bask›,
YÖK Matbaas›, Ankara.
KUTLU, Ömer (1999). “‹lkö¤retim Okullar›ndaki Türkçe Ders Kitaplar›ndaki Okuma Parçalar›na Dayal› Olarak Haz›rlanm›ﬂ Sorular Üzerine Bir ‹nceleme”, E¤itim ve Bilim.
Cilt: 23, Say›: 111.
KÜLEKÇ‹, Numan ve Arkadaﬂlar› (1999). ‹lk Okuma-Yazma ve Türkçe Ö¤retimi. Bakanlar
Matbaac›l›k, Erzurum.
MEB, (2005). ‹lkö¤retim Türkçe Dersi Ö¤retim Program› (6, 7, 8. S›n›flar), Talim ve Terbiye
Kurulu Baﬂkanl›¤› Yay›n›, Ankara.
SARICA, Salih ve Mustafa Gündüz (1995). Güzel Konuﬂma Yazma. Fil Yay›nevi, ‹stanbul.
SEVER, Sedat (2000). Türkçe Ö¤retimi ve Tam Ö¤renme. Geliﬂtirilmiﬂ Üçüncü Bask›, An› Yay›nc›l›k, Ankara.
SOYSAL, M. Orhan (1999). Türk Dili ve Edebiyat› ile Türkçe Ö¤retmeninin El Kitab›. M.E.B.
Yay›nlar›, ‹stanbul.
TEK‹N, Halil (1980). Okullar›m›zdaki Türkçe Ö¤retimi, Ankara.
TOPARLI, Recep (2000). Türk Dili ve Kompozisyon. Dilek Ofset Matbaac›l›k, Sivas.
ÜNALAN, ﬁükrü (2001). Türkçe Ö¤retimi. Geliﬂtirilmiﬂ ‹kinci Bask›, Nobel Yay›n Da¤›t›m, Ankara.

u
236

Millî E¤itim u Say› 180 u Güz/2008

u Erdo¤an Köse/Abdullah ﬁahin

THE EVALATION OF PRESTING THEIR OPINION
IN WRITING FORT HE FIRST YEAR STUDENTS
OF HIGHER EDUCATION
Erdo¤an KÖSE*
Abdullah ﬁAH‹N**

Abstract
The purpose of this study is to find out the wiriting skills on how
the first year students in higher education are able to express their taught. For
this research, the sample were selected from the first year undergraduates in the
four different departments’ in the faculty of K. K. Education in 2003-2004 academic year and it also consisted of 400 students. In the research procedure,
firstly, students were given a topic and asked to writean essay on the topic. At
the same time, the criteria of assessment for all the essays which were collected
from the members of the sample were determined and converted the scores for
each essay and then all the scores were evaluted. As a result of the study, it were
found significantly differences among the students in according to their gender
and their departments, however, there were no any significant differences the
relationships between the scorea of students’ essays and what type of education,
the secondary school they have completed and where the students came from.
When the scores are considered, it may be said that students generally, have had
inefficiency learning experiences for writing skills as a part of native language
learning in their past until they have began to take the high education.
Key Words: Compozition, writing skills, native language
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SA‹T FA‹K ABASIYANIK’IN ÖYKÜLER‹NDE
OTOB‹YOGRAF‹K ANLATIM
Celal ASLAN*

Özet
Sanat eserleri yazar›n yaﬂam›ndan ba¤›ms›z de¤ildir. Her yazar az ya da
çok kendi yaﬂam›n› eserine konu eder. Roman, hikâye, ﬂiir gibi edebî metinlerde ise söz konusu öznellik çok daha bariz bir biçimde ortaya ç›kar. Otobiyografik anlat›m tarz›n›n edebî metne yans›ma biçimi her yazarda farkl›l›k gösterir.
Kimi kendi gerçekli¤ini eserinde çok aç›k bir biçimde iﬂlerken, kimi de farkl› anlat›m teknikleri ile otobiyografik gerçekli¤ini örtme yoluna gider. Sait Faik Abas›yan›k, yazm›ﬂ oldu¤u öyküleri ile otobiyografik anlat›m›n örneklerini vermiﬂtir. Hatta onun ço¤u öykülerinin, yazar›n biyografik gerçekli¤inden esinlendi¤i
söylenebilir.
Anahtar Sözcükler: Sait Faik Abas›yan›k, otobiyografik anlat›m, öykü

Otobiyografik Anlat›m
Ben-anlat›c›n›n otobiyografik metinlere zemin haz›rlamas›, ço¤unlukla anlat›c› ile yazar›n kar›ﬂt›r›lmas›na neden olur. Ancak ben-anlat›c›l› her metin otobiyografik nitelikte olmayabilir. Anlatan ve anlat›lan kiﬂinin ayn› olmas› sebebiyle otobiyografik bir görünüm gösteren ben-anlat›c› tipi, sübjektif bir anlat›m› getirmiﬂtir. Okuyucunun, olay ve kiﬂilere ben-anlat›c›n›n bak›ﬂ aç›s›ndan bakmas›, anlat›c›yla özdeﬂleﬂmesini do¤urmakla beraber anlat›c›n›n da yazarla özdeﬂleﬂmesine neden olur. Bu aç›dan metin incelemelerinde daha dikkatli davranmak ve ben-anlat›c›l› metinlere daha
ihtiyatl› yaklaﬂmak gerekecektir. Otobiyografik anlat›mda anlat›c› ile anlat›lan aras›ndaki kinaye mesafesi (ironical distance) belirsiz oldu¤undan anlat›c› ‘itimats›zl›k’
gösterir ve bu yüzden otobiyografik anlat›lar ço¤u zaman gerçek gerçeklikle örtüﬂtürülür ve anlat›y› yanl›ﬂ okumaya ve de¤erlendirmeye sebep olur.
Ben-anlat›c›n›n olaylar› sübjektif bir biçimde aktarmas›, eseri otobiyografik bir
anlat›ma dönüﬂtürebilirse de gerçek yazar›n do¤rudan ‘yaﬂant›’s›na dayanan otobiyografik anlat›m›ndan her zaman farkl›l›k gösterir. Anlatan ve anlat›lan aras›ndaki
iliﬂki, ben-anlat›c›l› metinler ile otobiyografik metinlerde birbirinden ayr› özellikler
taﬂ›r. Ben-anlat›c›n›n bulundu¤u metinlerde anlat›c›, yazar›n gerçek kiﬂili¤inin taﬂ›y›c›s› de¤ilse bu anlat›lar otobiyografik metin say›lmazlar. Otobiyografik metinler bizzat yazar›n kendisini ve ‘yaﬂant›’s›na dair aktar›mlar›n› içerir.
Otobiyografik teknikle yaz›lm›ﬂ bir anlat›n›n temel özelli¤i, anlat›c›n›n hikâyenin konusu olmas›d›r. Anlat›c›, yaﬂanm›ﬂl›k’› iki düzlemde yans›t›r. Anlat›daki olaylar, eﬂzamanl› bir yaklaﬂ›mla hikâye zaman› içerisinde aktar›l›r; böylece anlat›c› olaya
ba¤l› olarak tan›t›l›r. Anlat›c›n›n, metnin söz konusu anlatma düzleminde aktard›kla-
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r›, ‘yazma zaman›’na ba¤l› kal›narak da metinde yer alabilir. Sonuç olarak anlat›c›yla
ilgili bilgileri okuyucu, ‘yazma ve anlatma zamanlar›’ olmak üzere iki farkl› düzeyde
edinir.
Sait Faik Öykücülü¤ünde Otobiyografik Anlat›m Tarz›

Semaver (1936) adl› ilk hikâye kitab›ndaki “Benimle Beraber Seyahatten Dönenler” baﬂl›¤› alt›ndaki beﬂ öykü ile Sait Faik’in di¤er kitaplar›nda yer alan yaﬂant›
eksenli anlat› metinlerini otobiyografik anlat›m çerçevesinde ele almak mümkündür.1
Söz konusu anlat›lar›n, ilk öyküsü olan “Sevmek Korkusu”; anlat›c›, anlat›m tarz›,
olay örgüsünün kiﬂiselli¤i vb. yönleriyle Sait Faik’in biyografisini veren öykülerden
biridir. Öyküde “gerçek yazar”›n sesini güçlü bir ﬂekilde duymam›z mümkündür. Hikâyede Sait Faik’in Fransa’daki yaﬂam›ndan al›nan hat›ralar›n anlat›lmas› söz konusudur. Dolay›s›yla hikâyenin konusu yazar›n gerçek ‘yaﬂant›’s›ndan al›nm›ﬂt›r. Asl›nda Sait Faik’in öykülerinin geneli için yap›labilecek bir tan›mlama olan otobiyografik
anlat›m tarz›, do¤rudan yazar›n biyografisinin anlat›ld›¤› öykülerde bile hat›radan
daha ziyade ça¤r›ﬂ›mlara yaslanan bir tarzla konu edilir.
Geçmiﬂ, bu öykülerde yazar›n ‘düﬂlem’leri ile anlat›l›r, dolay›s›yla anlat›m daha çok deneme tarz›na yaklaﬂ›r. “Sevmek Korkusu”nun ben-anlat›c›s›, geçmiﬂe ait izlenimlerini biyografik gerçekli¤e yaslanan zihinsel bir etkinlik içerisinde de¤il de daha çok duygusal bir tonla aktar›r. Çocukluk dönemini dile getirdi¤i ﬂu sat›rlarda benanlat›c›, anlatma zaman›na ait yorumlarda bulunur: “Bir yayl› hat›rl›yorum. Hayvan,
yol ve yulaf kokan keçelerin üzerinde çocuklu¤umun sevgilisini, yumuﬂak ve tombul
avuçlar›yla, yolun iki taraf›nda uçan kuﬂlar› alk›ﬂlar görüyorum. Sonra yine çocuklu¤umun sevgilisini, bir deniz kenar›nda lacivert ve s›k› robunun içinde dolaﬂ›r seyrediyorum. Korku, yol boylar›nca etraf›m› sar›yor, önümde uzuyor. Sevmekten korkuyorum. Baﬂka arzular, ihtiraslarla at›ld›¤›m yolda beni avare ve ç›r›lç›plak, baﬂ› her
manada boﬂ b›rakacak yaln›z bir ﬂey oldu¤unu biliyorum ve ondan karanl›ktan, riyadan, zulümden, hürriyetsizlikten korkar gibi ürküyorum.
Her ﬂeyi, herkesi, ilmi, felsefeyi bir ortaoyununa ç›karan, yumuﬂak ve nefesleri yediklerinin de¤il güzelliklerinin buharlar›n› ç›karan insanlar olaca¤›n› çocukluktan biliyorum.” (Abas›yan›k, 2004a, 75)2.
“Sarn›ç” [Sarn›ç (1939)] adl› öyküde anlat›c›n›n psikolojik ve biyografik yaﬂant›s› hikâyenin konusudur. Öyküleme iki zaman düzleminde yap›l›r, olaylara ikili bir
bak›ﬂ aç›s› egemendir. Anlat›c› ile ilgili otobiyografik ö¤eler anlatma zaman› içerisinden verilirken yazar›nki yazma zaman›na ba¤l› olarak sunulur. Anlat›c› “Niçin? Sanki o günler ﬂimdiki kadar güzel miydi? Acaba o günler de bugünküler kadar durgun
de¤il miydi? Her gün, her saat hocay› görmez miydik? Senelerce ayn› mektebin eﬂi¤ini aﬂ›nd›rmam›ﬂ m› idik? Ayn› mahalle imam›n›n sesini, minareden, ayn› saatlerde
duymaz m›yd›k?” (Abas›yan›k, 2004b, 12) der. Burada anlat›c›n›n sesi yazar›n sesini
duyurmaktad›r. Yazar›n sesi anlat›ma egemendir ve kurmaca dünya yazar›n bak›ﬂ
aç›s› ile de¤erlendirilmektedir. Anlat›c›n›n çocukluk, gençlik ve yetiﬂkinlik zaman›na

1
2

‹kinci öykü kitab› Sarn›ç’taki “Grenoble’da ‹talyan Mahallesi” adl› öyküyü de bu kapsamda
de¤erlendirmek gerekir.
Sait Faik öykülerinden al›nt›lar, eserlerin ilk bask›s›na sad›k kal›narak yay›mlanm›ﬂ olan
“Kaynakça”da belirtti¤imiz Yap› Kredi Yay›nlar› bask›lar›ndan yap›lmaktad›r.
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ait yaﬂant›s›n› yorumlayan da yine anlat›c›n›n yazar benli¤i olmaktad›r: “ﬁimdi uzun
boylu, ipince bir ‹stanbul k›z›n› boﬂ bir odadan, ya¤an kara bakarak, hat›rl›yor, kimseye anlatmayaca¤›m, gizli, egoist bir hayat› yeniden yaﬂayarak sac sobaya bir iki
odun daha at›yor, kurumuﬂ hat›ralar sarn›c›na gizli, bilinmez bir membadan akan ﬂar›l ﬂar›l su sesleri duyuyorum. Bu son hat›ralarla sonuna kadar idareye çal›ﬂ›yorum.”
(Abas›yan›k, 2004b, 15).
“Otobiyografik yöntemle yarat›lan ikili bak›ﬂ aç›s›n›n romanc›ya sa¤lad›¤›
önemli yararlardan biri de kahraman›n› hem yak›ndan ve içten, hem de uzaktan ve
d›ﬂtan gösterebilmesidir.” (Aytür, 1977, 95). “Sarn›ç”ta ikili bak›ﬂ aç›s› yazar›n ve anlat›c›n›n bak›ﬂ aç›s›n›n örtüﬂmesi ile ortaya ç›kmaktad›r. Zira anlat›c› ile yazar bu öyküde güçlü bir özdeﬂleﬂme gösterir. “Sarn›ç”a bu aç›dan bakt›¤›m›zda Sait Faik’in biyografisindeki ‘s›rad›ﬂ›l›k, aylakl›k, küçük insana duyulan sevgi, cinsellik’ ile ilgili verileri de bulmaktay›z.
Sait Faik’in öykülerinde metaforik anlamda kullan›lan kahvehanenin, yazar›n
yaﬂant›s› ve kiﬂili¤i ile yak›ndan ilgili oldu¤unu söyleyebiliriz.3 Bu bak›mdan kahvehanelerin mekân olarak seçildi¤i öykülerde yazar›n otobiyografik anlat›m›na örnekler bulabiliriz. “Son Kuﬂlar” [Son Kuﬂlar (1952)] öyküsünün ben-anlat›c›s›, kahvehane
açma arzusundan söz eder: “[B]en bütün ömrümce iyi bir kahve bulamad›¤›m için
kahveci olamam›ﬂ›md›r. Bir k›r kahvesi, bir köyün kahvesinin üç beﬂ gediklisi... Bundan güzel bir ömür mü olur, elli altm›ﬂ senelik yaﬂama bundan güzel baﬂlar ve biter
mi?” (Abas›yan›k, 2004c, 10).
Otobiyografik anlat›m› destekleyen anlat›m yollar›ndan biri de ça¤r›ﬂ›m yoluyla öykülemenin özellikle zaman düzleminde geçmiﬂ ve ﬂimdi aras›nda gerçekleﬂen gidip gelmeler biçiminde yap›lmas›d›r. “Hanc›n›n Kar›s›” (Sarn›ç) öyküsünün
ben-anlat›c›s›, bir yaz günü alt›nda oturdu¤u ›hlamur a¤ac›n›n tedai ettirdikleri ile
geçmiﬂe döner ve hasta dedesini hayal eder. Hikâye, anlat›c›n›n yaﬂam›n›n çocukluk
ve gençlik dönemlerine aittir; dedesinin hasta oldu¤u vakit anlat›c› dokuz yaﬂ›ndad›r.
Anlatma zaman›n› kesin olarak belirlememizi olanakl› k›lan bir bilgi ise anlat›da bulunmamaktad›r. Bu öyküde söz konusu olan, anlat›c›n›n anlatma zaman›nda bulundu¤u yaﬂtaki bak›ﬂ aç›s›ndan çocukluk ve gençlik zaman›na dair ça¤r›ﬂ›msal bir öykülemedir.
Öykülemeye ça¤r›ﬂ›mlar›n bask›n oldu¤u bir anlat› da “Ormanda Uyku”
(Sarn›ç) adl› öyküdür. Bu anlat›da ça¤r›ﬂ›mlar deneme tarz›nda iﬂlenmiﬂtir. Anlat›c›n›n his ve düﬂünce dünyas› hikâyenin konusudur; Sait Faik’in birçok öyküsünde anlat›ma konu olan ‘insanlar› sevmek’ motifi, bu öykünün konusunu oluﬂturur. Bu motifle ilgili öyküleme, Randall’›n “otobiyografik bellek’’in alt dal› olan “bir insan›n
kendi kimli¤ine iliﬂkin bilgisi çevresinde düzenlenir”” biçiminde tan›mlanan “epizodik bellek” (Randall, age., 222) kapsam›na al›nmaya elveriﬂli veriler olarak öyküde
yer al›r.
“Senelerden beri güneﬂin do¤uﬂunu seyretmedim” (Abas›yan›k, 2004b, 60) diyen ben-anlat›c› özyaﬂam›ndan al›nan hat›ralar› hikâyeye konu eder. Napoli’de ve Pi-

3

Bu duruma iﬂaret eden bir anekdotu Leyla Erbil aktarmaktad›r. Erbil, Sait Faik’in kendisine,
ﬂaka sand›¤› ancak sonralar› ciddi oldu¤unu anlad›¤›, “s›cak bir kasabada, küçük bir kahve
aç(ma)” önerisinde bulundu¤undan söz etmektedir (Erbil, 2004, 90–91).
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re’de edindi¤i izlenimler, deneme üslubu ile hikâyeye eklenmiﬂtir. Anlat›c›, öykünün
sonunda “bir ﬂeyler anlatmak ihtiyac›nday›m. Vapurdan kimseler ç›kmay›nca kaleme
kâ¤›da sar›l›yorum” (Abas›yan›k, 2004b, 62) der. Sait Faik öykülerinde hikâyeyi do¤uran, sürükleyen ve k›saca hikâyeyi gerçekleﬂtiren en güçlü motiftir söz konusu ‘anlatmak ihtiyac›’ ve dolay›s›yla ‘yazma ihtiyac›’.
Sait Faik’in ben-anlat›c›lar›n bulundu¤u öykülerinde “yans›t›c› bilinç” olarak
kulland›¤› anlat›c›n›n, yazarla ayn› kiﬂi oldu¤u bazen aç›kça bildirilir; gizlendi¤i durumlarda ise anlat›c›n›n kimli¤i yazar›nkiyle o denli benzerdir ki yazar›n eserine bu
anlamda kendini yerleﬂtirmesi eserini ço¤u zaman bir otobiyografiden ay›rt etmeyi
zorlaﬂt›r›r.4
Belirtilmesi gereken di¤er bir nokta da anlat›c›n›n “dut a¤ac› alt›ndaki sofra,
sofran›n baﬂ›ndaki baba[s›n›n] arkadaﬂlar›, rak› kadehleri, tabaklara düﬂen kara dutlar, çakaleri¤ine ba¤lanm›ﬂ kuzu, kasaban›n suyuna ve bu suyun sazlar›na konmuﬂ
parlak, mor yeﬂil kanatl› yusufçuklar, u¤runa bile¤i[n]deki saati, kuzular›, baba[s›n›n]
kilit alt›ndaki romanlar›n›, kuﬂlar›, kar›ncalar›, tavuklar› fedaya haz›r oldu¤u esmer,
s›cak arkadaﬂ›” gibi ça¤r›ﬂt›r›c› imgeleri kullanmas›nda “otobiyografik dürtü”nün,
“ruhlar›m›z› yeniden hikâyeleﬂtirme”nin veya “hayatlar›m›z›n roman›” (Randall, tarihsiz, 21) nosyonlar›ndan yola ç›k›ld›¤›n›n gözden kaçmamas›d›r.

Sarn›ç’ta yer alan “Grenoble’da ‹talyan Mahallesi” adl› öykü, Semaver’deki
“Benimle Beraber Seyahatten Dönenler” baﬂl›kl› ikinci bölümdeki öykülerle ayn› içerikte bir anlat›d›r. Zaten bu öykü ilk kez bu adla yay›mlanm›ﬂt›r. Sait Faik’in yurtd›ﬂ›ndaki yaﬂant›s› ile ilgili olan otobiyografik metinlerden biri de bu öyküdür. Öyküleme, gözleme dayal› olarak yap›lm›ﬂt›r, ben-anlat›c›n›n gözlem ve yaﬂant›s› öykünün
konusudur. Ayn› zamanda anlat›m, mekân›n atmosferini baﬂar›l› bir tarzda vermektedir. ‹talyan mahallesinin tasviri, d›ﬂ gerçeklikten ziyade anlat›c›n›n iç dünyas›na tesirleri bak›m›ndan yap›lm›ﬂt›r.
“Benimle Beraber Seyahatten Dönenler” baﬂl›¤› ile yay›mlanan bir di¤er öykü
olan “Marsilya Liman›”nda da yazar, Fransa’daki yaﬂant›s›na ait gözlemlerini hikâye
etmiﬂtir. Marsilya’n›n kozmopolit yap›s›n›n güçlü bir biçimde yans›t›ld›¤› öyküde
Rum, Ermeni, Cezayirli, Frans›z, ‹ngiliz, Lehli, Avustralyal›, Türk gibi birçok ulustan
gelen insan Marsilya’n›n insan toplulu¤unu oluﬂturur. Anlat›da mekân tasvirleri de
anlat›c›n›n gözlemlerini ve otobiyografik yaﬂant›s›n› verir bir tarzda yap›lm›ﬂt›r: “Niçin bu ﬂehri “Sen ﬁarl” kilisesine ç›kan fenikülerin yükselmesi ân›nda seyrederken a¤›r
a¤›r fenikülerin diﬂli raylar› gibi diﬂ diﬂ muhayyilem geniﬂliyordu?” (Abas›yan›k,
2004b, 97).
“Benimle Beraber Seyahatten Dönenler” ad›yla yay›mlanm›ﬂ bir di¤er öykü
ise ﬁahmerdan (1940)’daki “Bir Kad›n” adl› öyküdür. Bu öykü gerçek yaﬂanm›ﬂl›k niteli¤i göstermez; buna dair herhangi bir veri, öyküde bulunmamaktad›r.

4

Lucyna Antonowicz-Bauer’in, “Abas›yan›k taraf›ndan yaz›lm›ﬂ tüm öyküler onun tecrübelerinin resmini tasvir eder. E¤er onlar› kronolojik olarak s›raya koyarsak, yazar›n eﬂsiz bir biyografisini elde ederiz” (Antonowicz-Bauer, 1985, 30) yorumu, Sait Faik’teki otobiyografik
yazma tarz›n› aç›klar. Tar›k Bu¤ra’n›n “Sait Faik Abas›yan›k, eserleri yaﬂay›ﬂ›ndan ayr› düﬂünülemeyen ve de¤erlendirilemeyen edebiyatç›lardand›r” (Bu¤ra, 2004, VI ) sözü, bu görüﬂü destekler.
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Sait Faik’in yurtd›ﬂ›ndaki yaﬂam› ile ilgili bir anlat› da Az ﬁekerli kitab›nda yer
alan “Bir Baﬂka ‹stanbul” (Hikâyecinin Kaderi) adl› öyküdür. Metin bir öyküden daha
çok k›sa bir an› yaz›s› niteli¤indedir.
Otobiyografik nitelikte bu metinler için söylenebilecek en güçlü argümanlardan biri bunlar›n Sait Faik’in yurtd›ﬂ› an›lar›yla ilgili olmas›d›r.

ﬁahmerdan’daki “Zemberek”5 adl› öyküde otobiyografik bir anlat›m vard›r; hikâyenin ben-anlat›c›s› yazar›n kendisidir ve lisedeyken yaﬂad›klar›n› hikâyeye konu
etmiﬂtir. Öykülemedeki anlatma ve gösterme tekniklerinin kullan›m› dikkat çekicidir.
Hikâye a¤›rl›kl› olarak anlatma ile gerçekleﬂtirilmekle birlikte yer yer anlat›c›n›n diyaloglarla ve sahnelemelerle hikâyeyi dramatize etti¤ini görüyoruz.
Sait Faik öykücülü¤ünde otobiyografik anlat›m ve hikâye ediﬂ tarz› Lüzumsuz
Adam (1948)’daki öyküler ile daha da kuvvetlenir. ‹lk döneme ait kimi öykülerinde
hat›raya yaslanan öyküleme yerini yazar-ben’in bizzat kendini anlat›ﬂ›na b›rak›r. Yazar, öykülemede kulland›¤› ben zamiriyle varl›¤›n› güçlü bir biçimde hissettirir. Bu
öykü kitab›ndaki hikâyelerin ço¤u yazar›n yaﬂant›s›6 ile do¤rudan ba¤lant›l›d›r. Eserdeki bütün hikâyelerin anlatma zaman› ile olay zaman› ﬂimdiki zamanda kesiﬂir. ‹lk
üç öykü kitab›ndaki (Semaver, Sarn›ç ve ﬁahmerdan) hikâyelerde zaman ve mekân çeﬂitlilik gösterir, kimi hikâyeler ‹stanbul d›ﬂ›nda geçer, birço¤u da geçmiﬂ zaman kipiyle aktar›lm›ﬂt›r. Lüzumsuz Adam’daki öyküleri bu aç›dan de¤erlendiren Fethi Naci, Sait Faik’in bu hikâyelerinde görülen zaman ve mekân de¤iﬂimini tematik bir yönelim
ve de¤iﬂim7 ba¤lam›nda ele almaktad›r (Naci, 1998, 30–34).
Konuya öyküleme tekni¤indeki de¤iﬂim aç›s›ndan bak›ld›¤›nda ise Lüzumsuz
Adam kitab› ile birlikte Sait Faik’in öykülerinde hem anlat›c›, hem de bak›ﬂ aç›s› düzleminde ben-anlat›m›n tercih edildi¤i dikkat çeker. Üçüncü öykü kitab› olan ﬁahmerdan’dan sekiz y›l sonra yay›mlanan Lüzumsuz Adam kitab›n›n ayn› ad› taﬂ›yan ilk öyküsünde anlat›c› yedi senedir yaﬂad›¤› mahalleden ve sokaktan ‹stanbul’a ç›kmad›¤›n› belirtmektedir. Bu kitaptaki öyküler 1946–1947 y›llar›nda yay›mlanm›ﬂt›r. Dolay›s›yla “Lüzumsuz Adam”daki anlat›c›n›n “[m]ahallemden pek memnunum. Yedi senedir ç›kmad›m oradan desem yeri.” (Abas›yan›k, 2004d, 9) sözleri yazar›n edebî yaﬂam›ndaki bu ara zaman dilimini de ima eder gibidir. Sait Faik’in, bu ara dönemde
yaln›zca Medar-› Maiﬂet Motoru (2. bask›s› Birtak›m ‹nsanlar ad›yla) adl› roman› yay›mlanm›ﬂt›r.

Lüzumsuz Adam’la birlikte “[a]rt›k y›lg›n, karamsar bir Sait Faik vard›r karﬂ›m›zda” (Naci, 1998, 31) yorumu, yazar›n ikinci dönem öykülerinin anlat›c› ve olay örgüsünün niteli¤ini de yans›t›r. Bu öykülerdeki anlat›c›lar›n otobiyografik cephesi, öy-

5

6
7

Bu öykü,, Sait Faik’in Bursa Lisesi’ndeki ö¤rencilik dönemi ile ilgili bir anlat›d›r (Uyguner,
1991, 17). “Sait Faik’le Son Röportaj”da (Abas›yan›k, 2005b, 420) Sait Faik, bu öykünün
“‹pekli Mendil”den sonra lise y›llar›nda yazd›¤› ikinci anlat› oldu¤unu belirtir.
‘Yazar›n yaﬂant›s›’ ifadesi, biyografik bir ima ile birlikte yazar›n insan olarak sahip oldu¤u
kiﬂilik özelliklerini ve psikolojik durumunu da ifade eden bir çerçevede kullan›lmaktad›r.
Fethi Naci’nin, Sait Faik öykücülü¤ündeki söz konusu tematik tercih ile ilgili yorumu ﬂöyledir: “Lüzumsuz Adam’›n içerik olarak en önemli özelli¤i; eme¤e, emekçiye duyulan sevgi,
sayg›; insan sevgisi, insana güven; daha iyi bir dünya inanc› gibi ilk dönem hikâyelerinin temel ö¤elerinin, yerlerini, eme¤e, emekçiye, sömürüye, boﬂ veriﬂe, insan korkusuna, kent nefretine, ‘daha iyi bir dünya’dan umudu kesmeye b›rakmas›d›r.”(Naci, 1998, 31).
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külemenin a¤›rl›kl› olarak yazar›n benli¤i ile s›n›rland›r›lmas›na yol açar. Böylece öykülerin kurmaca yap›s› da yazar›n ben’ine s›k›ca ba¤lan›r. Lüzumsuz Adam’daki hikâyelerin ço¤unda anlat›c› ile gerçek yazar› ay›rmak oldukça zorlaﬂ›r. Anlat›c›n›n sesi ile
yazar›n sesi birbirine kar›ﬂ›r.
“Ben Ne Yapay›m”daki8 (Lüzumsuz Adam) ben-anlat›c›n›n kimli¤i ile yazar›n
biyografik bilgileri t›pat›p benzeﬂir. Sait Faik öyküleri içerisinde yazar›n gerçek yaﬂam›n› konu alan anlat›lardan biri olan bu öykü, yazar›n biyografisine de ›ﬂ›k tutar. Biyografi ile kurmacan›n ayr›ﬂt›r›lamaz bir biçimde birbiriyle ilintili oldu¤u bu tür öykülerin anlat›c›lar›, her bak›mdan yazar›n gerçek kiﬂili¤ini yans›t›r.9 “Gazetelere bir
buçuk liraya hikâye, adliye röportaj› yazd›m. Küçük bir irad›m var, eski zamanda ana
o¤ul bize yetiyordu, ﬂimdi devede kulak oldu. Daha birkaç sene diﬂimi s›kaca¤›m.
Kim ne derse desin!.. Yaln›z yaz›mla geçinmek karar›n› kafamdan kimse sökemez. (...)
Ayda k›rk beﬂ lira ile bir gazeteye kap›lanmak bile mümkün de¤il. Muallimlik yapamam. Kendim bir ﬂey bilmiyorum ki baﬂkalar›na ö¤reteyim. Hem çocuklar üç günde
tepeme binerler. Bundan üç sene evvel ticaret yapay›m dedim. Rahmetli babam bir
ortak buldu.” (Abas›yan›k, 2004d, 17). 10
Sait Faik öykülerinde otobiyografik anlat›m, anlat›c›n›n yazarla özdeﬂleﬂmesi
ve yazar›n kendisini kurmacan›n konusu haline getirmesi sebebiyle farkl› bir mahiyet
arz eder. ﬁöyle ki anlat›lan hikâye ﬂahsileﬂmekte ve edebî aç›dan; hikâye anlatma yerini okuyucu ile diyaloga, estetik faaliyet itirafa dönüﬂmektedir. “Ben Ne Yapay›m?”›n sonu ﬂöyle getirilir: “Söyleyin ben ne yapay›m? Yaz› yazmak, böylece ﬂu harbi atlat›p iyi bir kütüphane açmay› düﬂünüyor, yaln›z kendilerine, zevklerine güvendi¤im insanlar vas›tas›yla kitaplar ç›kartmak, tabilik etmek istiyordum. Hiçbir kötü
kitap basmamak ﬂart›yla hayat›m› kazanmay› tasarlam›ﬂt›m. Olmayacak. Böyle giderse, babadan miras birkaç parçay› da tüketece¤im. Ne yapay›m? Bulgur mu alay›m,
dersiniz? Bizans’tan kalma o ‹stanbul Bal›kpazar›’n›n yukar›s›ndaki kocaman yap›lardan birisine tepeleme dolduray›m, içine de bir Kürt bekçi mi dikeyim? Ha, ne dersiniz?” (Abas›yan›k, 2004d, 19). Asl›nda bu anlat›y› bir öykü olarak de¤il de an› yaz›s›
olarak nitelemek daha do¤ru olacakt›r.

Onca Tap›nç ve Sevengül Sönmez taraf›ndan haz›rlanan Lüzumsuz Adam kitab›nda bu öykü
ile ilgili yay›nc› notu olarak ﬂöyle denilmektedir: “Bu hikâye herhangi bir dergide yay›mlanmam›ﬂ, yazar taraf›ndan do¤rudan kitaba al›nm›ﬂt›r.”(17). Ancak yine Tap›nç ve Sönmez taraf›ndan haz›rlanm›ﬂ olan Hikâyecinin Kaderi kitab›na al›nm›ﬂ olan “Sevgiliye Mektup” adl›
metin ile “Ben Ne Yapay›m?” adl› öykü aras›nda paragraf düzenlemelerini saymazsak sadece birkaç sözcük de¤iﬂikli¤i vard›r. “Sevgiliye Mektup” adl› metnin Demet ve Yürüyüﬂ adl›
dergilerde yay›mlanm›ﬂ oldu¤u bilgisi de ayn› kitapta belirtilmektedir (150).
9 “Otobiyografik yöntem, bir anlamda biyografinin ürünüdür. Romanc›lar›n, biyografiden,
anlat› düzeyinde yararlanmak istemeleri, “otobiyografik” yöntemi gündeme getirmiﬂtir.
Otobiyografik yöntem, biyografi eksenli bir sunuﬂ, bir anlat›m biçimidir. Bu yöntemde anlat›c›, do¤al olarak 1. tekil kiﬂidir. Bir di¤er deyiﬂle, “anlatan” (anlat›c›) ile “anlat›lan” (hikâye
edilen) ayn› kiﬂidir. Tekni¤in esas› bu temele dayanmaktad›r. Hal böyle olunca, anlat› sisteminde yer alan her ﬂey, bu anlat›c›n›n bak›ﬂ aç›s›ndan okuyucuya yans›r.” (Tekin, 2004, 249).
10 Sait Faik Fransa’dan Türkiye’ye döndükten sonra bir süre ö¤retmenlik yapar. Daha sonra da
babas›n›n iste¤iyle bir iﬂyeri açar. Sait Faik’in bir mektubunda bu iﬂyerinin anteti vard›r
(bkz. Sait Faik Abas›yan›k, 2003, 58–59). Öyküde, bahsedilen ö¤retmenlik ve iﬂyeri ile ilgili
yazar›n biyografisine bak›labilir (‹brahim Kavaz, 1999, 41–43; Miskio¤lu, 1991, 22; Uyguner,
1991, 23).
8
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Biyografik ögelerin edebî anlat›da yer bulmas›, eseri yazar›n yaﬂam gerçekli¤i
aç›s›ndan anlamland›rma ve yorumlamaya zorlar. Sanat eseri, kiﬂili¤ini sanatsal imgenin yap›sal malzemesiyle yo¤uran yarat›c›s›n›n yaﬂam deneyimlerini gösterir. Edebî eser ﬂu ya da bu ﬂekilde, az ya da çok yazar›n yaﬂam›n› da yans›t›r, aktar›r. Bu yüzden edebî metin incelemelerinde biyografik yönleri de dikkate almak zorunludur. ﬁerif Aktaﬂ’›n “[o]tobiyografik karakterli bu bak›ﬂ aç›s›ndan (kahraman anlat›c›n›n bak›ﬂ aç›s›) yaz›lm›ﬂ metinlerde kahraman-anlat›c› hem vakan›n yaﬂand›¤› devirdeki halini, hem ferdî geçmiﬂini, hem de anlatma zaman›na ait dikkatlerini nakledebilir”
(Aktaﬂ, 2000, 94.) dedi¤i bu durumda anlat›c› ile yazar iliﬂkisi hikâyede s›n›rlar›n belirsizleﬂti¤i bir anlat›m biçimine dönüﬂür.
Sait Faik öyküleri biyografik ögelerin kullan›m› bak›m›ndan s›n›rlar› belirsiz
bir anlat›m biçimi sunar. Bununla birlikte otobiyografik anlat›m yaln›z ben-anlat›m
konumundan gerçekleﬂtirilen bir anlat›m da de¤ildir her zaman. Lüzumsuz Adam’daki “‹p Meselesi” adl› öyküde o-anlat›m›n içerisinden anlat›c›, otobiyografik gerçekli¤i hikâye konusu haline getirir.11 Öyküde o-anlat›mla konu edilen kiﬂi anlat›c›n›n
kendisidir (Naci, 1998, 33): “O, dünyaya hayretle bakmaya do¤muﬂtur. Hiçbir ﬂey anlamadan ﬂaﬂ›rmaya do¤muﬂtur. Baﬂ›n› al›p yollarda dolaﬂmaya, insanlar neler yap›yor diye görmeye, görmemeye gelmiﬂtir.” (Abas›yan›k, 2004d, 33).
Anlat›c›, öyküde yazar kimli¤iyle vard›r. Yaz›s› karﬂ›l›¤›nda ald›¤› ücretle ilgili duygular›n›n aﬂ›r›l›¤› anlat›c›n›n psikolojisini aç›mlar: “Dün birine götürüp bir yaz› verdi. Adam cüzdan›n› ç›kard›. S›ra s›ra dizmiﬂti. Bir iki tane beﬂ yüzlük, ellilikler,
onluklar, beﬂlikler. Ç›kar›p bir beﬂ liral›k verdi. Sanki ona dünyay› ba¤›ﬂlam›ﬂt›. Utand›. Teﬂekkür etti. Nas›l olabilirdi? Kafas›ndaki bir fanteziye nas›l bu adam para verirdi? ‹nanam›yordu. Hayretler içindeydi. Nas›l utand›. Para ellerini yakt› ama korkunç
da bir sevinç vard› içinde. Gö¤sü kabard›..” (Abas›yan›k, 2004d, 33).
Sait Faik öykülerinde otobiyografik tekni¤in gün yüzüne ç›kt›¤› görünümlerden biri de ‘aylakl›k’ temas›d›r. Anlatan ben’in aylakl›¤›, iﬂsizli¤i, “ ‘hayat mücadelesi’ dedikleri kaypak ﬂeye” karﬂ› kendinde mani olarak gördü¤ü y›k›nt› hissi vs. anlat›lan ben’in gerçekli¤ini gösterir. Anlat›c›, kendisini “Onun ipi yoktu. Beceriksizli¤i,
talihsizli¤i, ﬂaﬂk›nl›¤›, insanlara, iﬂlere, eﬂyalara, hadiselere hayreti vard›r.” Abas›yan›k, 2004d, 34) biçiminde tan›mlar. “‹p Meselesi” öyküsünün sonunda anlat›c› ile annesi aras›ndaki sahnede aylakl›ktan dönen anlat›c›ya annesi “–‹ﬂinden dönmüﬂ gibi
ac›km›ﬂs›n,” der. Öyküde anlat›c›n›n iﬂsizlikten yak›nmalar›, toplum içindeki yerini
ve kendini sorgulamalar› anlatan ile anlat›lan ben aras›nda özdeﬂlik kurulmas›na yard›m eder.
“Süt” [Mahalle Kahvesi (1950)] adl› öykünün ben-anlat›c›s›n›n yaﬂamdan b›kk›nl›¤›, yeni bir dünya özlemi ve süt nesnesinin anlat›c›ya ça¤r›ﬂt›rd›¤› safl›k, masumiyet duygusu ve bunlar›n hepsi birlikte anlat›c›y› kendi yaﬂam›n› eleﬂtirmeye götürür. “Genzimi yakan yanm›ﬂ zeytinya¤(›) kokular›ndan uzak sulh ve hürriyet içinde
bir sütlü dünyada k›rk iki sene12 sonra da yeniden do¤muﬂças›na yaﬂayaca¤›m” cümlesi, yazar›n biyografisi ile ilgili bir bilgiyi hikâyeye ekler.

11 Fethi Naci, bu öyküyü “Sait Faik’in insanlara, dünyaya bak›ﬂ›ndaki de¤iﬂikli¤i göstermesi
bak›m›ndan kitab›n en önemli hikâyesi” (1998, 32) olarak nitelemiﬂtir.
12 Hikâyenin yay›n tarihi ile yazar›n yaﬂ› aras›ndaki tutarl›l›k biyografik bilgiyi do¤rular.
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Ben-anlat›c›l› hikâyelerdeki yaﬂanm›ﬂl›k, her zaman gerçek yazarla ilgili olmasa da, anlat›c›n›n yaﬂam›n› özetleyen ya da belli yaﬂam kesitlerinden sahneler gösteren metinler olarak ortaya ç›karlar. “Bir ‹lkbahar Hikâyesi” (Mahalle Kahvesi) adl› öykünün ben-anlat›c›s›n›n otobiyografik anlat›m› yaﬂam›n›n çocukluk y›llar›ndan bir
sahneyi hikâyeleﬂtirir. Anadolu ﬂehirlerinden birinde babas›n›n memuriyeti vesilesi
ile bulunan anlat›c›, çocukluk aﬂk›n› hikâye eder.
Yavuz Demir’e göre otobiyografik anlat›m anlat›c› sorunuyla iliﬂkilidir, bu
yüzden edebî metindeki ‘anlat›m konumu’ ile ‘yazma konumu’nu ay›rmak gerekmektedir. Anlat›m konumundaki anlat›c› figür, birçok bak›mdan yazma konumundaki yazar› akla getirebilir; anlat› metni ‘biçim de¤iﬂtirilmiﬂ bir otobiyografi’ özelli¤i taﬂ›sa bile metnin içinde var olanlar› yine metne ba¤l› kalarak anlamland›rabiliriz (Demir, 2002, 75–76).
Sait Faik’in kimi öykülerinde konu, bir olay ya da duruma yaslanmaz. Yazar›n, kiﬂisel anlat›m konumunu kullanarak duygu ve düﬂüncelerini anlatt›¤› bu tür
metinlerde öne ç›kan yazar›n gerçek kiﬂili¤i olur, âdeta metin bir “itiraf” belgesine dönüﬂür. Yazar›n hikâye yazmaktan kast› bir durum ya da olay› öykülemek olmaz bu
durumda. Öykülemenin d›ﬂ›na ç›k›ld›¤› böylesi metinlerde yazar, gerçek kimli¤i ile
karﬂ›m›za ç›kar. Anlat›c›n›n, anlatt›¤› ﬂey karﬂ›s›ndaki anlat›m tutumunu belirgin bir
biçimde ortaya koymas›, yazar›n biyografik gerçekli¤i ile iliﬂkilendirilebilir. Mesela
anlat›c›n›n eleﬂtirel bir tutum tak›nmas› d›ﬂ gerçeklik veya kurmaca gerçekli¤i yazara
ba¤l› kalarak de¤erlendirmemize neden olur. Anlat›m tutumunun böylece biyografik
bir anlam kazanmas›, anlat›y› zihinsel bir otobiyografiye dönüﬂtürür.
“Söylendim Durdum” (Mahalle Kahvesi) adl› metinde ben-anlat›c›, yaﬂad›¤› ﬂehir ile ilgili düﬂüncelerini ortaya koyar. Bu öykü üzerinden Sait Faik’in benzer öyküleri için Fethi Naci ﬂu de¤erlendirmeyi yapar: “Sait Faik’in insanlardan koparak kendine kapand›¤›, kendini, kendi sorunlar›n› anlatt›¤› hikâyeler, yaln›zl›kla, umutsuzlukla, bahts›zl›kla, kimsesizlikle, sevgisizlikle, uzak intihar düﬂünceleriyle dolu, ‘zehir yeﬂili’ hikâyeler.” (Naci, 1998,, 41).
Öykünün bir yerinde anlat›c› ﬂöyle diyor: “Ama bu ﬂehir art›k ﬂehre benzemeli, ama nas›l? Nas›l m›? Sen mi çare düﬂüneceksin? Gülerim. Ama evvela sen! Sen yaz›c›! B›rak eﬂekli¤i art›k! Olmazsa yazma. Çekil, otur oturdu¤un yerde. Sen mi süsleyeceksin, sen mi temin edeceksin metresini gazete ç›karan›n, sen mi onun ﬂöhretini,
kalemini, otomobilini Avrupa’dan getireceksin.”( Abas›yan›k, 2004e, 96).
Anlat›c›n›n yazarla özdeﬂleﬂmesi, yazar›n sesi oluﬂu metni otobiyografik bir
anlat›ya dönüﬂtürür. Dolay›s›yla metnin anlat›c›s›n› gerçek yazardan ay›rt etmek güçleﬂir. Anlat›m tutumunun kurmacay› aﬂarak gerçek dünyay› (insan olarak yazar›n zihin evrenini) betimlemesi ve fiktif yap›y› bozarak tam bir eleﬂtirel deneme yaz›s›na
evrilmesi, okuyucuyu anlat›lanlar› yazar›n biyografik gerçekli¤i ile yorumlamaya
zorlar.

Havuz Baﬂ› (1952) kitab›ndan önce 1 Mart 1952’de Kervansaray dergisinde yay›mlanm›ﬂ olan “Cezayir Mahallesi” adl› öyküde Sait Faik’in ilk kez hastal›¤›ndan
bahsetti¤ini görüyoruz: “Kör olas›! Benim de karaci¤erim hasta.” (Abas›yan›k, 2005a,
95).
“Gün Ola Harman Ola” öyküsünde ben-anlat›c›, ikinci kez biyografik bir bilgi olarak hastal›¤›ndan bahseder. Sait Faik, “[a]¤›r a¤›r eﬂyan›n rengi atan bu akﬂam

Millî E¤itim u Say› 180 u Güz/2008

u
245

Sait Faik Abas›yan›k’›n Öykülerinde Otobiyografik Anlat›m u

vaktinde onu dinlemek ihtiyac›yla, bütün karaci¤er hastal›klar›n› bu akﬂaml›k bir kenara itip, Mercan Usta ile bir salaﬂ deniz kenar› meyhanesinde s›cak s›cak istrongilos
bal›¤› ile iki kadeh içmek iste¤ini taﬂ›d›¤›m için iftihar ederim.” (Abas›yan›k, 2005a,
40) demektedir.
Mercan Usta’ya ve zanaat›na bir övgü hikâyesi olan “Gün Ola Harman Ola”da
Sait Faik de kendinden “Biz de bir zanaat ehliyiz. Yaz› yaz›yoruz a.” (Abas›yan›k,
2004f, 42) diye bahseder. Ben-anlat›c›n›n yaﬂant›s›n› da yans›tan öyküleme Sait Faikçe bir duygulan›m›n ﬂiirsel anlat›m›d›r.
“Yandan Çarkl›” (Son Kuﬂlar) öyküsü, anlat›c›n›n özne olarak biyografik gerçekli¤inin hikâyesidir. 1952 tarihli bu öyküde “Cezayir Mahallesi” ile “Gün Ola Harman Ola” öykülerinden sonra üçüncü kez ben-anlat›c›, karaci¤er hastal›¤›n› dile getirir.13 Öykü, anlat›c›n›n iç gerçekli¤inin, insan sevgisinin, yaln›zl›¤›n›n ve mutluluk
aray›ﬂ›n›n hikâyesidir. Alemda¤’da Var Bir Y›lan (1954) kitab›ndaki “Çarﬂ›ya ‹nemem”
öyküsünde de anlat›c› hastal›¤›ndan söz eder: “Can›m çekiyor diye öpemem seni güzel çocuk! Can›m çekiyor diye giremem sana deniz, gö¤süm zay›ft›r; doktor yasa¤›.
Can›m çekiyor diye içemem: körkütük oluncaya kadar, akl› bo¤uncaya kadar: karaci¤er yasa¤›.” (Abas›yan›k, 2004g, 79).
“Bir Karpuz Sergisi” (Sarn›ç) adl› öyküdeki arzu-irade çat›ﬂmas› yazar›n biyografik bilgilerini yans›t›r. Çal›ﬂmak karﬂ›s›nda arzu duygusunun iradeye bask›n
ç›kmas› yazar›n biyografik özelliklerindendir.
“ﬁehrin Sabahlar› ve Adamlar›ndan Biri” (Havuz Baﬂ›) öyküsündeki “iﬂsiz” anlat›c›, “Bir Karpuz Sergisi” öyküsündeki anlat›c›yla ayn› biyografik niteliklere sahiptir. Öykülerdeki “iﬂsiz” anlat›c› profili otobiyografik anlat›m›n aç›k örneklerindendir.
“Radyoaktiviteli, Röportajl› Hikâye”de (Son Kuﬂlar) Sait Faik, bir an›s›n› hikâyeleﬂtirir. Hikâye kiﬂilerinden biri de amcas› o¤ludur.
Sait Faik’in en çok bilinen öykülerinden biri olan “Haritada Bir Nokta” (Son
Kuﬂlar), onun yazarl›k dünyas›na aç›lan bir pencere gibidir; öyküdeki motifler, bu öyküyü otobiyografik bir metin olarak okumay› mümkün k›lar.14
Sait Faik, kendisiyle özdeﬂleﬂen anlat›c›n›n a¤z›ndan biyografik bir anlat›m
sergiler; “[ç]ocuklu¤umdan beri haritaya ne zaman baksam, gözüm hemen bir ada
arar; ﬂehir, vilayet, havali isimlerinden hemen mavi sahile kayar... Robenson Kruze’yi
okumuﬂumdur herhalde, unuttum gitti. Onun zoruyla mavi boyalar›n üstünde bir
garip ada ismi okuyunca hulyaya dald›¤›m› sanm›yorum. Romanlar yüzünden adalar› sevdi¤imi pek ummuyorum ama belki de o yüzdendir” (Abas›yan›k, 2004g, 55)
sözleriyle öyküleyen anlat›c›, biyografik gerçekli¤ine de¤inmeye devam eder.
Anlat›c›n›n kendisini “müsrif o¤ul” olarak betimlemesi, Sait Faik biyografisi

13 Ölümünün iki ay ard›ndan A¤ustos 1954’te Varl›k’ta (S. 409) yay›mlanm›ﬂ olan “G” adl› öyküde de Sait Faik, karaci¤er hastal›¤› nedeniyle tahlilleri için gitti¤i hastanedeki izlenimlerini hikâye eder. Öykülemenin iç konuﬂmaya yaslan›yor olmas› Sait Faik otobiyografisini daha yak›ndan tan›ma f›rsat› sunmaktad›r. Öyküye yazar›n, hastal›¤› karﬂ›s›ndaki karamsarl›k
ve ölüm duygusu egemendir.
14 Sait Faik’in biyografisinin yans›malar›n› üç öyküsü ba¤lam›nda ele alan bir inceleme için
bkz. (Gülendam, 1999, 56–66).
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ile t›pat›p benzeﬂir. Ada sakinlerinin kendisi hakk›nda “bereket ki anas› var, yoksa satar savar, sürünür” (Abas›yan›k, 2004g, 58) dedikodular›n› anlat›c› da do¤rular: “Babadan kalma ev, anam›n sayesinde gürül gürül iﬂliyordu.” (Abas›yan›k, 2004g, 58).
Anlat›c› ben’in kendini yazar olarak tan›tmas› da biyografik gerçekli¤in anlat›ya konu edilmesi aç›s›ndan dikkat çekici bir anlat›m biçimidir.
Anlat›c›, adaya yaﬂam›n›n son günlerini geçirmek için s›¤›nm›ﬂt›r. 1952 tarihli
öykü, Sait Faik’in ilerlemiﬂ hastal›¤› ile de iliﬂkilidir. Öykünün ben-anlat›c›s› ölüm fikrini üç kez tekrarlar: “ﬁimdi namuslu insanlar›n aras›nda baﬂ›m önüme e¤ilmiﬂ, gülmeden, e¤lenmeden, müsamaha dolu, kötülü¤ü göz k›rp›ﬂ›ndan anlay›nca cesaretten
canavar kesilecek bir insan haliyle sessiz, sakin, a¤z›na vur lokmas›n› al bir halde bal›¤a ç›kacak, iyilikleri hasret duya duya ömrümün sonunu, burada kesik bir son nefesle bahtiyar bitirecektim.” (Abas›yan›k, 2004g, 58), “Hiçbir zaman yeniden damla
damla, dakikalar› duya duya, s›k›la patlaya; rüzgâr›, bal›¤›, denizi, a¤› seve seve, ölümü bekledi¤imi bilemeyeceklerdi.”(58), “Burada namuslu insanlar aras›nda sakin,
ölümü bekleyecektim.” (61).
Böylece sembolik anlat›m›n en yetkin örneklerini ‘ada’ imaj› etraf›nda kurulan
öykülerde buluruz. Sait Faik öykülerinde ‘ada’, bir aidiyeti ve ‘küçük insan’lardan
kopuk ‘yal›t›lm›ﬂl›k’› ifade etmez; tam tersine adada yaﬂayan yoksul ve yaﬂama savaﬂ› veren toplumsal tabakay› anlat›r. Bu öykülerdeki anlat›c›, yazar›n profiline her bak›mdan çok benzeyen bir yap›ya sahiptir. “Haritada Bir Nokta”n›n as›l öyküsel yap›s›, anlat›c›n›n ‘yazma’ sorunu üzerine düﬂüncelerinin kayna¤›n› ifﬂa etmesi ile ilgilidir. Bu aç›dan “Haritada Bir Nokta”, otobiyografik anlat›m unsurlar›n› içeren bir öykü olarak gözükmektedir.
“K›rlang›ç Yuvas›ndaki Kad›n” (Son Kuﬂlar) öyküsünde de anlat›c›n›n, ruh hali ile yaz› yazmak aras›nda kurdu¤u iliﬂki otobiyografik bir karakter gösterir.

Alemda¤’da Var Bir Y›lan kitab›n›n ilk öyküsü olan “Öyle Bir Hikâye”nin anlat›c›s› “Panco’nun arkadaﬂ›! Faik Bey’in o¤lu(dur).” (Abas›yan›k, 2004g, 13). Anlat›c›n›n yaﬂant›s› hikâyeye konu edilmiﬂtir. Anlat›c›n›n “‹stanbul adalar›n›n birinde hasta
ana(s›) yatar döﬂe¤inde.” (9). Gece yar›s› buralarda ne dolaﬂt›¤›n›, nüfus ka¤›d›n› ve
iﬂini soran polislere “[y]az› yazar›m, Kocaeli ‹kbal ambar›nda kâtibim” der anlat›c› ve
ekler “Nereden akl›ma geldi de birdenbire söyleyiverdim Kocaeli ‹kbal ambar›n›.”
(12). Anlat›c›n›n kendisini katip olarak tan›tmas› motifi “Birahanedeki Adam” (Lüzumsuz Adam) öyküsündeki hikâye kiﬂisini an›msat›r; anlat›c› bu kez öykü kiﬂisi hakk›nda hayaller uydurarak onu Malatya ‹kbâl Ambar›’nda kâtip yapar.
Öyküde bir di¤er otobiyografik olay, geriye dönüﬂ tekni¤i ile anlat›l›r. Anlat›lan olay, anlat›c›n›n lise y›llar›na aittir. ‹stanbul’un Zeyrek yokuﬂundaki setin üstünden nas›l aﬂa¤›ya inece¤ini düﬂünürken Bursa’da iken yaln›z bir kere içti¤i esrar›n
verdi¤i sarhoﬂlu¤u an›msar.
Ayn› kitaptaki “Yani Usta” öyküsünün ben-anlat›c›s› Yani’yi on beﬂ yaﬂ›ndan
beri tan›r ve “Ben mi?... Ben kocaman bir adamd›m. Ne yalan söyleyeyim: ‹ﬂim gücüm yoktu. Dünyada kimseciklerim yoktu. Bir anam vard› o kadar. Ondan öte kimim
kimsem yoktu. Yani Usta bugün yirmi yaﬂ›nda. Ben elliye merdiven dayam›ﬂ›m.”
(Abas›yan›k, 2004g, 36) der. Hikâye, anlat›c›n›n Yani Usta ile tan›ﬂ›kl›¤› üzerinedir.
Bununla birlikte yer yer anlat›c› kendisinden de bahseder. Anlat›c›; baﬂka öykülerinde rastlad›¤›m›z bir tarzda, çocuklara duyumsad›klar›n› da hikâye eder: “Birinci
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mevkiin çocuklar›n›n aras›na kar›ﬂt›¤›m›z zaman içim sevda ile dolard›. Her yüz güzeldi. Her çocuk babacand›. Her el nas›rl›, küçük, kirli ve s›cakt›. (...) kar›lar sevilir sevilmesine ama ben içimden hep çocuk kald›¤›m için olacak kar›lardan çok çocuklar›
severim.” (37).
Sait Faik öykülerinde anlat›c›n›n kendisini yazar olarak tan›tmas› da otobiyografik bir anlat›m› gösterir. Mahalle Kahvesi’ndeki “Gramofon ve Yaz› Makinesi” öyküsünde ben-anlat›c›, biyografik yaﬂam›ndan bir kesiti hikâyeleﬂtirir. Öyküde “beni hikâyelerimden hoﬂlanan iki okumuﬂ k›z› da davet etti¤imiz geceler” (Abas›yan›k,
2004e, 62) diyen ben-anlat›c› yazar kimli¤ini aç›kça belli eder.
“Öyle Bir Hikâye”de ise anlat›c›, polislere yazar oldu¤unu söylemek istemez.
“Eftalikus’un Kahvesi” öyküsündeki anlat›c›, yazar›n kendisidir; hikâye sanat› hakk›ndaki düﬂünceleri, kurmacan›n nas›l oluﬂtu¤una dairse de ayn› zamanda anlat›c› ben’in arkas›ndaki ‘yazar›n sesi’nin duyulmas› öyküye otobiyografik bir anlat›m› hâkim k›lar.
Sait Faik, bu öyküsünde kendi öykü kitaplar›ndan söz açar. Öyküde, genç bir
eleﬂtirmenle söyleﬂmektedir ve hikâye kiﬂisi bu genç, be¤endi¤i Sait Faik öykülerini
s›ralar: “– Sizin, dedi, en çok ‘Lüzumsuz Adam’› severim. Sonra ‘Baba-o¤ul’u, bir de
‘Tespih’15 hikâyeniz vard›r, o da hoﬂtur, dedi. ‘Kameriyeli Mezar’ da fena de¤ildir.”
(Abas›yan›k, 2004e, 63).
Ayn› kitaptaki “Kafa ve ﬁiﬂe” öyküsünün ben-anlat›c›s› da hikâye yazar› olarak tan›t›l›r. Anlat›c›n›n, gerçek yazar›n yaﬂam› ile benzerlikleri ve hikâyeye tan›k olarak kat›l›m› öyküde otobiyografik unsurlar biçiminde yans›r. Anlat›c›, hikâye kiﬂisine
hikâye yazarl›¤› ile geçindi¤ini söylemekten kaç›n›r. Hikâye kiﬂisi anlat›c› konumundaki yazara “Aylak m› gezersin? Maﬂallah! Üstün baﬂ›n da temiz. Boﬂ ver! Yalan söyleme. Söyle ne iﬂ yapars›n?” (Abas›yan›k, 2004e, 75) diye sorular sorar. Hikâyede anlat›c› karﬂ›s›nda ‘öteki’ kimli¤i ile beliren hikâye kiﬂisinin, anlat›c›y› tan›mlay›ﬂ›, Sait
Faik öykülerindeki anlat›c›n›n toplum içersindeki biyografik gerçekli¤inin anlat›ya
yans›ma biçimlerinden biridir.
Sonuç
Sait Faik, Türk öykücülü¤ünde kendine has ve benzersiz bir anlat› evreni kurmay› baﬂarm›ﬂ bir öykücüdür. Öykülerinde kendi yaﬂam›n›n gerçeklerini merkeze almakla birlikte kurgulamada gösterdi¤i ustal›kla bunlar› birer kurmaca anlat› metnine
dönüﬂtürmesini bilmiﬂtir.
Onun öykülerinde büyük gerçekler, toplumsal sorunlar ve bunlara çözüm üreten bir çabalama yaklaﬂ›m›ndan söz edilemez. “Haritada Bir Nokta”daki “[y]azmasam deli olacakt›m” ifadesi, Sait Faik’çe öykünün kilit olgusudur. ‹nsanlar› tutkuyla
seven, do¤ay› âdeta kutsallaﬂt›ran bir yazar için öykü yazma eyleminin temelinde insanlar aras›nda gördü¤ü haks›zl›klar›n ve birey olarak yaﬂad›¤› ruhsal çat›ﬂmalar›n
rolü büyüktür. Hatta denilebilir ki onda öykü yazma ihtiyac›, ruhsal travmalardan
beslenir.

15 Sait Faik’in bu adla bir öyküsü yoktur; “Bilmem Neden Böyle Yap›yorum?” hikâyesinden
söz edilmektedir. Mahalle Kahvesi’ndeki bu öyküde, ben-anlat›c›n›n tak›ld›¤› kahveden tan›d›¤› ihtiyar bir adam›n tespihini çalm›ﬂ gibi davranarak ihtiyarla oynamas› anlat›l›r.
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Sait Faik öykülerinde ben-anlat›m ön plandad›r. Bu anlat›m biçimi, öncelikle
Sait Faik’in tematik tercihlerinden kaynaklan›r. Çünkü o, gördü¤ünü ya da yaﬂad›¤›n› hikâye eden bir yazard›r. Onun kurmaca sanat›nda biyografik gerçekli¤e s›k s›k
rastlan›r, âdeta öyküleri yaﬂam›n›n aynas› görünümündedir. Bu aç›dan Sait Faik öyküsünde otobiyografik anlat›m a¤›rl›ktad›r. Gerçekten de öykülere çokça yans›yan biyografik ögeler, yazar›n yaﬂam gerçekli¤ini yans›tmakta ve öykülerde otobiyografik
bir anlat›m tekni¤i olarak ortaya ç›kmaktad›r. Sait Faik’in ikinci dönem öykücülü¤ünün baﬂlang›c› olan bu öyküleme tarz›, anlat›c›n›n kendine dönüklü¤ünü, kendi yaﬂant›s›n› eksene alan bir anlat›ya do¤ru h›zla yol al›ﬂ›n› haber verir. Anlat›m›n ben
merkezli oluﬂu, anlat›c›n›n kendi yaﬂant›s›n› konu ediﬂi ve toplumdan, arkadaﬂ ve tan›d›klar›ndan kopuklu¤unu betimleyen bu kurgulama ve içerik düzlemi, bundan
sonraki öykülerin ortak yönlerinden birisi olacakt›r. Bu öykülerde anlat›lan hikâyeler
öykücü aç›s›ndan ‘kurgulanan’ de¤il, ‘yaﬂanan’ bir durum olarak nitelenebilir.
Kurmacaya katt›¤› biyografik gerçekli¤in özgün bir biçimde sunumu, toplumsal sorunlar›n ötelenerek öncelikle kendi ﬂahs›nda bireyin öncelendi¤i öyküleme tarz› ile Sait Faik’in, modernist Türk öyküsündeki konumu, Lüzumsuz Adam’la baﬂlayan
ve Alemda¤’da Var Bir Y›lan’la kesinlenen de¤iﬂimle aç›klanabilir. Bu de¤iﬂimin belirgin yan›, gerçekli¤in dönüﬂümünde sakl›d›r. Öykü türüne kazand›rd›¤› bireysel tarz
ve öykü dünyas›n›n benzersizli¤i, Sait Faik’i zor taklit edilen bir yazar yapm›ﬂt›r. Sanat›n›n, yaﬂam›ndan kopuk olmad›¤› tam tersine her ikisinin bir potada yo¤ruldu¤u
bir yazar›n özgünlü¤ü Sait Faik’in öykülerinde aç›kça görülmektedir.
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AUTOBIOGRAPHICAL EXPRESSION IN
SA‹T FA‹K ABASIYANIK’S STORIES
Celal ASLAN*

Abstract
Artistic work can not stand alone from writer’s life. All writers deal
with their life in their work. We can see this much more in literary texts like
novels, stories and poems. The reflection of autobiographical expression to literary text changes according to the writer. Some writers tell their truth in a clear
way, but some tell their life with different technics to hide their autobiographical reality. Sait Faik Abas›yan›k, gave us autobiographical examples with his
stories. It can be said that most of his stories are inspired by his autobiographical reality.
Key Words: Sait Faik Abas›yan›k, autobiographical expression, story
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KADINSIZ B‹R ANLATI: KILAVUZ
Oktay Y‹VL‹*

Özet
Bu makalede Bilge Karasu’nun K›lavuz adl› hikâyesi de¤erlendirilmiﬂtir.
Bu de¤erlendirmede tür, kiﬂiler ve izlekler üzerinde durulmuﬂtur. Eser; sahip oldu¤u sözcük say›s›, kiﬂiler aras› iliﬂkilerin karmaﬂ›kl›¤› ve izlek yap›s› bak›m›ndan roman türüne girmektedir. Kad›nlar merkezde yer almazlar, yaln›zca figür
olarak vard›rlar. K›lavuz; içerdi¤i düﬂlerle, gizemli kiﬂileriyle, belirsiz anlat›m› ve
ola¤anüstü yanlar›yla fantastik bir romand›r. Ölüm, intihar ve oyun izlekleri;
ana izlek olan suçluluk duygusunun içinde verilmiﬂtir.
Anahtar Sözcükler: Bilge Karasu, K›lavuz, romanda ölçüt, kad›n sorunsal›, fantastik

Giriﬂ yerine

K›lavuz’u** uzun öykü mü yoksa roman m› kabul etmeli? Bunu, yaz›n›n daha
giriﬂinde bir sorunsal hâline getirmemizin nedeni, elbette kitab›n hacim bak›m›ndan
küçük olmas›d›r. Amerikan Edebiyat›’nda yayg›n olarak kullan›lan ölçüt, sayfa say›s› ya da sözcük say›s›d›r. Bu somut tutuma göre roman “on beﬂ bin ve daha çok sözcükten oluﬂ(ur)” (Gündüz, 2003, 19). Elimizdeki kitap, 109 sayfadan meydana gelmekle birlikte metin k›sm›; 3 giriﬂ sayfas›, 95 tam ve 1 k›sa sayfa olmak üzere 99 sayfadan ibarettir. Tam sayfalarda ortalama 240 sözcük, giriﬂ sayfalar›nda 70 sözcük ve
k›sa sayfada 25 sözcük bulunmaktad›r. Bu hesaba göre K›lavuz, aﬂa¤› yukar› 23.000
sözcükten meydana gelmektedir.
Öte yandan, esere içerik aç›s›ndan yaklaﬂ›rsak birden fazla izlek (tema) ile ve
kiﬂiler aras› iliﬂkilerin yo¤unlu¤u ile karﬂ›laﬂ›r›z. Üç bölüm hâlinde düzenlenen anlat›da, iki katman bulunmaktad›r: Biri, suçluluk duygusunun bask›s› alt›nda görülen cinayet karabasanlar›, yani U¤ur’un iç yaﬂant›s›. Di¤eri; U¤ur’un ‹hsan’la, Mümtaz
Bey’le ve Y›lmaz Bey’le geçirdi¤i d›ﬂ yaﬂant›d›r.
Biçimsel bilgiler aç›s›ndan bakt›¤›m›zda, yaklaﬂ›k 23.000 sözcük içeren K›lavuz’un roman s›n›rlar›na girdi¤i konusunda bir kuﬂku yoktur. ‹ki katmanl› olarak düzenlenmesi, birden fazla izle¤in yer almas›, kiﬂiler aras› iliﬂkilerin yo¤unlu¤u göz
önüne al›nd›¤›nda eser, içerik aç›s›ndan da uzun öykünün s›n›rlar›n› aﬂmaktad›r. Bu
bilgiler ›ﬂ›¤›nda K›lavuz’u roman olarak kabul ediyoruz.
Kiﬂiler kadrosuna bir bak›ﬂ

K›lavuz’da kiﬂiler verilirken klasik romanlarda görmeye al›ﬂt›¤›m›z “mutlak ve
eksiksiz bir portreyi elde etmenin kayg›s›” güdülmüyor (Tekin, 2002, 75). Zira Postmodern romanlarda uzun uzad›ya kiﬂi betimlemeleri yap›lm›yor, portreler çizilmiyor.

* Türk Dili ve Edebiyat› Ö¤retmeni, Sarkuysan Lisesi, Gebze/‹stanbul.
** Karasu, Bilge (2006), K›lavuz, Metis Yay›nlar›, 5. bas›m, ‹stanbul.
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Bu tür romanlarda kiﬂileri daha çok konuﬂmalar›yla tan›yabiliyoruz. Bir anlamda kim
ne kadar çok konuﬂursa roman›n odak noktas›na oturuyor.

K›lavuz’un merkez kiﬂisi U¤ur, ayn› zamanda özne anlat›c› olarak da roman›
aktar›yor. Anlat›c›, “yaﬂant›lar›n› s›ca¤› s›ca¤›na, aradan zaman geçmeden hemen kaleme al(d›¤›)” için onu, “özdeﬂ anlat›c›” olarak kabul ediyoruz (Çetin, 2007, 113).
U¤ur’a yak›nl›klar›yla merkezde yer alan di¤er kiﬂiler: Bülent, ‹hsan, Mümtaz Bey ve
Y›lmaz Bey’dir. Roman›n bel kemi¤ini oluﬂturan bu kiﬂileri, üç ad›l çevresinde toplayabiliriz. Hikâyeyi anlatmas› bak›m›ndan U¤ur’u “ben”; anlat›c›ya muhatap olmalar› bak›m›ndan Y›lmaz Bey, Mümtaz Bey ve ‹hsan’› “sen”; ad›n›n geçmesi bak›m›ndan
Bülent’i “o” ad›l›yla simgeleﬂtirebiliriz.
Romanda yard›mc› kiﬂiler kadrosu, merkez kiﬂilere oranla biraz kabar›kt›r. Bilindi¤i üzere “Bu kiﬂiler, tip ve karakter özellikleriyle görünmeyen, olay›n ya da dekorun tamamlanmas›nda kendilerine ihtiyaç duyulan ve zaman zaman ortaya ç›kan
yard›mc› unsurlard›r. Genellikle ya isim olarak ya da kendilerine verilen k›sa görevleriyle ortaya ç›karlar.” (Çetin, 167) Bunlar Cengiz Mete, U¤ur’un day›s›-annesi-dedesi, Bülent’in annesi, “Eminan›m”, ﬁefik, kahve iﬂleten kad›n, temizlikçi kad›n, Hamdi
Reis, biri Norveçli ve ikisi ‹sviçreli turistlerdir. Bu listeye, neredeyse kendisine bir kiﬂilik yüklenen evin kedisi Gümüﬂ’ü de rahatl›kla ekleyebiliriz. Kad›ns›zl›k konusuna
de¤inece¤imiz paragrafa gönderme olmas› bak›m›ndan kedinin cinsiyetinin erkek oldu¤unu özellikle belirtmeliyiz.

K›lavuz’da, Postmodern tavra uygun olarak kiﬂiler uzun uzad›ya anlat›lmazlar; rastgele birkaç özellikleriyle geçiﬂtirilirler. U¤ur’un yirmi yedi yaﬂ›nda bulundu¤unu, Y›lmaz Bey’in “dingin, pes, genç bir ses”e sahip oldu¤unu, U¤ur’un day›s›n›n
k›rk sekiz yaﬂ›nda bulundu¤unu ve bir dükkân iﬂletti¤ini ö¤reniriz yaln›zca. ‹hsan
taksi sürücüsüdür; Cengiz Mete, Mümtaz Bey’in Teber köyündeki ﬂair dostudur.
Pek fazla konuﬂturulmad›klar› için, kad›nlar› gerçek birer kiﬂi olarak göremiyoruz. Y›lmaz Bey’in ev iﬂlerine bakan Emine Han›m, yaln›zca U¤ur’u karﬂ›larken konuﬂur: “Buyurun, beyefendi sizi bekliyor” sözünden sonra “ben gidiyorum,” deyip
evden ayr›l›r (13). Bu da karﬂ›l›kl› konuﬂma biçiminde de¤il, monolog biçiminde verilir. U¤ur ona cevap vermeyi gerekli görmez. Zira romanda kad›nlarla diyalo¤a girilmez. Anlat›c›n›n ve Bülent’in anneleri romanda hat›rlanm›ﬂ kiﬂiler olarak yer al›rlar.
Turunçlu’da kahve iﬂleten kad›n da bir cümleyle yer bulabilir. Roman›n sonunda
U¤ur’un Ankara’daki evinde bir temizlikçi kad›n ortaya ç›kar. Fakat o da, evin herhangi bir eﬂyas› gibi dura¤and›r ve bir figür olarak vard›r.
Romandaki kad›nlar›n ne düﬂündüklerini, ne hayal ettiklerini bilemedi¤imiz
gibi, konuﬂturulmad›klar› için onlar› gerçek birer kiﬂi olarak görmemiz de olanaks›zd›r. Âdeta çizgi figür gibidirler. Üçü hizmet sektöründe, ikisi anne olarak yer alan beﬂ
kad›n; erkeklerin karﬂ›s›nda eﬂitlerin iliﬂkisi biçiminde yer almazlar. Hizmet sektöründekiler birer dekor ögesi gibidirler, annelerin ise yaln›zca adlar› geçer. Bir bak›ma
kad›nlar, ya hizmet etme ya da do¤urma iﬂlevleriyle vard›rlar. Bilge Karasu, bilinçli
ya da bilinçsiz bir tutumla kad›n›, erkek egemen bir toplumun bak›ﬂ aç›s›yla sunar. Bu
bak›mdan anlat›da yer alan kad›nlar “dekoratif unsur durumundaki” kiﬂilerdir.
“Bunlar›n vaka içinde yüklendikleri herhangi bir fonksiyon yoktur, eserde psikolojik
hususiyetlerinden de söz edilmez.” (Aktaﬂ, 2000, 142) Beﬂ kad›n figürünü içermesine
karﬂ›n onlar› merkezde yer vermedi¤i için K›lavuz’u kad›ns›z bir roman saymak yanl›ﬂ olmaz.
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Fantastik ögeler

K›lavuz, fantastik bir anlat›d›r. Roman›n en tipik özelli¤i budur. U¤ur’un gördü¤ü düﬂler fantastik ögelerin baﬂ›n› çeker. Üç karabasandan oluﬂan bu düﬂlerin özelli¤ini anlat›c›, “Bir ortakl›klar›, beni bunaltmalar›, kan ter içinde güçlükle uyan›p etkilerinden uzun süre kurtulamamam, ‘düﬂtü bu, böyle bir ﬂey hiç olmad›,’ diyesiye,
diyecek duruma gelesiye, anlat›lmaz bir kayg› içinde, dakikalarca, ne yapaca¤›m› bilemez hâlde ‘bir ﬂeyler’ beklememdi. Ama hangi karabasan -ad›n› hak etmiﬂ karabasan demeli- böyle de¤ildi ki?” sözleriyle aç›klar (18). Baﬂ›ndan sonuna kadar romana
düﬂler eﬂlik eder. Hatta zaman zaman düﬂlerle gerçek yaﬂam birbirinin içine girer.
U¤ur’la Y›lmaz Bey’in ilk görüﬂmeleri gizemli bir havada geçer. Y›lmaz Bey’in
tav›rlar›; içinde bulunduklar› ortam; çal›ﬂma masas›ndaki yeﬂil, sar›, mavi telefonlar;
ev sahibinin U¤ur’u evde b›rak›p aniden ayr›lmas› bir dizi gizem oluﬂturur. Görüﬂmenin ard›ndan U¤ur, kendisine b›rak›lan kasetteki filmi izler. Bu noktada bir tuhafl›k
baﬂlar: Filmin baﬂkiﬂisi kendisidir ve bu, ayn› zamanda onun ilk düﬂüdür. Bu noktada okuyucu, anlat›lanlar gerçek mi, düﬂ mü diye bir karars›zl›k an›yla karﬂ› karﬂ›ya
kal›r. Bu karars›zl›k süresi, ayn› zamanda saf fantasti¤in ölçütüdür: “Gerçeklik mi,
düﬂ mü? Gerçek mi, yan›lsama m›? Böylece fantasti¤in merkezine ulaﬂ›yoruz.” (Todorov, 2004, 31) Karars›zl›k hâli, özne anlat›c›n›n ﬂu sözleriyle devam ettirilir: “Yaﬂl› amca, gelmiyordu zaten. Y›lmaz Bey… O da gelecek de¤ildi elbet. Hepsini ben uyduruyordum. Hiçbir ﬂeyin gerçekli¤ine inanamazd›m art›k.” (38).
U¤ur’un on üç gün boyunca bakmakla sorumlu olaca¤› Mümtaz Bey eve geldi¤inde kaset ortalarda yoktur. Yaﬂl› adam, “… as›l o kaset fasl› bir düﬂ olamaz m›?”
diyerek onun gerçek d›ﬂ›l›¤›na dikkati çeker (50). Düﬂ olas›l›¤›n› anlat›c› da “Gerçekten o kaset iﬂi tümüyle düﬂ mü?” (55) diyerek gündeme getirse de okuyucu, bu kasetin U¤ur’un düﬂlerine ait bir öge midir, yoksa fetiﬂ bir öge midir karar veremez.
Fantastik özellikler kimi roman kiﬂilerinde de bulunur. En baﬂta, çocuklu¤undan beri karabasanlar gören, düﬂleriyle gerçek yaﬂant›s› birbirine kar›ﬂan U¤ur, bu kiﬂilerin baﬂ›ndad›r. Birden ortadan kaybolmas›; eve h›rs›z gibi girmesi, sa¤ elini cebinde tutmas› gibi tav›rlar›yla Y›lmaz Bey’in kiﬂili¤i üzerinde de bir gizem oluﬂturulur.
Böylece U¤ur’un kendi kendine sordu¤u “Y›lmaz Bey kim?” (57) sorusu daha bir anlam kazan›r. Sonlara do¤ru Y›lmaz Bey’in sa¤ eli ortaya ç›kar: “… fincan› tutan elinin
üstünde, pembeli¤i belirgin bir çizgi vard›; kapanal› çok olmam›ﬂ bir kesik yaras› gibi…” (83). Elin ortaya ç›k›ﬂ›, yaralanman›n nedenini aç›klamasa da bir süre niçin gizlenmek durumunda kald›¤›n› üstü kapal› ifade eder. Ancak “aç›klanamaz olan, bilinen olaylarla, öncesi olan bir deneyimle, dolay›s›yla geçmiﬂe göndermeyle iliﬂkilendiril(di¤i)” için saf fantasti¤in ard›ndan bu kez “tekinsiz”in s›n›rlar›na girilmiﬂ olur
(Todorov, 2004, 48).
Anlat›c›, Y›lmaz Bey’le yüz yüze geldi¤inde ﬂunlar› düﬂünür: “Adam› tan›yordum; daha do¤rusu, yüzü çok bildikti. Her günkü ads›z yüzler aras›ndan her gün
belli bir noktada rastlad›¤›m›z için seçti¤imiz, bilir oldu¤umuz yüzler gibi. Ya da, belli, ama ﬂimdi hiç ç›karamad›¤›m, s›k s›k gelip gitti¤im bir yerde, her gidiﬂimde gördü¤üm bir yüz gibi. Ya da… Ama bildi¤im, yaln›z yüzü de de¤ildi sanki. Oturup ‘Hoﬂ
geldiniz/Hoﬂ bulduk!’ töreni bitesiye, yani on-on beﬂ saniye içinde, adam› de¤iﬂik iﬂler yaparken, de¤iﬂik yerlerde de¤iﬂik biçimlerde davran›rken de görmüﬂ olmam gerekti¤ine karar verdim.” (13) ‹lerleyen sayfalarda U¤ur, bu kez onu “düﬂümde görmüﬂtüm!” duygusuna kap›l›r. Sözünü etti¤i düﬂ, ikinci düﬂüdür. Anlat›c›, Y›lmaz
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Bey’i kasetteki filmde, dolay›s›yla düﬂünde gördü¤üne tam inanacakken bir an onun
Bülent oldu¤unu san›r. Roman›n sonunda ise Y›lmaz Bey’in Bülent’in abisi olarak ortaya ç›kmas› ilginç bir tesadüftür. Anlat›c›n›n gözünde Y›lmaz Bey aﬂama aﬂama baﬂkalaﬂ›m geçirir. Önce bir yabanc› olarak telefonda varl›k bulur. Sonra tan›d›k birisine
dönüﬂür. Ard›ndan Bülent’le bütünleﬂecekken onun abisi oldu¤u bilgisi verilir. Zira
postmodern anlat›lar “metamorfoz”u özellikle kullanmaktad›r.
Mümtaz Bey de esrarengizdir; U¤ur’a önce amca, sonra hoca olarak tan›t›l›r.
‹hsan’›n tan›kl›¤›na göre bir y›l önce onunla konuﬂan iki ‹sviçreli turist art arda intihar etmiﬂtir.
Y›lmaz Bey taraf›ndan U¤ur’a hediye edilen Goya resmi de alt›nda yer alan sat›rlar da gizemli ögelerdir. Resmin alt›nda ﬂu sat›rlar yer al›r: “Yarasalar, baykuﬂlar,
kediler, gece karanl›¤›n›n yarat›klar› güçsüzlük anlar›m›z›n u¤ursuz düﬂmanlar›, öncesiz bir korkunun kapkara ›ﬂ›nlar›yla çevreliyordu uyuyan adam›.” (79) Burada ad›
geçen üç hayvan, de¤iﬂik aral›klarla romanda yer al›r.
Hatta kedi zaman zaman fetiﬂ bir varl›k konumuna yükselir. Onda ola¤anüstü özellikler bulundu¤u kuruntusuna kap›l›r›z. “Bu eve ad›m att›ktan sonra yaﬂad›¤›m tuhafl›klar›n sözünü uzun uzad›ya ediyorum da, üzerinde durmad›¤›m, dünyan›n do¤al verilerinden sayd›¤›m Gümüﬂ, belki de bu evin en ak›l s›r ermez varl›¤›…
Gündüzün nerede bulundu¤u belli: Yata¤›m›n üstünde. Günün saatlerine göre yerini
de¤iﬂtirir. Ama oradan k›p›rdamaz gibi. Yeme¤ini, südünü verme¤e davrand›¤›mda
yan›mda bitiverir. Gece nerede yatar, hâlâ anlayamad›m. Eve giriﬂi ç›k›ﬂ› nereden
olur, bilmiyorum; herhangi bir kap›y›, pencereyi açmam› istemedi; balkondaki saks›lara iliﬂmedi¤i kesin. Balkon yan› ikinci kat, herhangi bir geçit vermez. Gümüﬂ’e bile.” (54) Anlat›c›n›n bu sözleri, evin kedisini, tam olarak aç›klanamayan, gizemli özelliklere sahip bir varl›k olarak sunar. “Mümtaz Bey ile bir arada hiç görülmeyen bu garip hayvan, okura E. A. Poe’nun ‘Kara Kedi’ adl› fantastik korku öyküsünü an›msatacakt›r herhâlde.” (Moran, 1997, 121)
Mümtaz Bey, ‹hsan ve U¤ur’un Turunçlu’daki kahveye ikinci gidiﬂlerinde bir
‹shak kuﬂu girer romana: “Yak›nlarda bir ishakkuﬂunun sesi geldi.
Kulak verdim. Mümtaz Bey, “‹shakkuﬂu,” diye f›s›ldad›. “Ad›n› ﬂimdi ö¤reniyorum, ama sesini geçen y›l da, bu y›l da, dinledim,” diye konuﬂtu ‹hsan, kendi kendine söyler gibi.” ‹hsan sözlerine devam eder: “Dile getirmekte güçlük çekti¤im, dile
getiremedi¤im bir hüzün var bu seste… Hem tatl›, hem … Nas›l söylemeli? Sanki çok
görmüﬂ geçirmiﬂ… Ac›lar› da sevinçleri de bilmiﬂ… Dünya kadar eski bir … bir… bir
bilgeli¤in sesi bu…” (85) Bu noktada U¤ur’un iç konuﬂmas› devreye girer: “‘Canavar
de¤il, bu küçük baykuﬂ,’ diye geçirdim içimden, ‘u¤ursuz de¤il… O canavarlar buradan uzakta kalm›ﬂ olsa gerek. ﬁu anda uyumakta olan biz de¤iliz.’” ‹hsan, baykuﬂun
hüzünlü sesi ve bilgeli¤i üzerinde dururken U¤ur, kuﬂu aklamak gere¤ini duyar.
Çünkü zihninde Goya’n›n resmi ve resim alt› yaz›s› vard›r. Tam da bu anda okuyucuda anlat›c›ya m›, resme mi inanmal› kuﬂkusu oluﬂur.
Roman›n sonlar›na do¤ru, “Pencerenin ard›ndan, ince ince, bir yarasa sesi …”
devreye girer (89). Böylece Goya’n›n resmindeki ürküntü veren üç hayvan: kedi, baykuﬂ ve yarasa farkl› zamanlarda sahne alm›ﬂ olur. Resim alt›ndaki “Usun uykuya dalmas› canavarlar üretir.” (79) cümlesi, romandaki karabasanlar› da aç›klayan bir ifadedir.

Millî E¤itim u Say› 180 u Güz/2008

u
255

Kad›ns›z Bir Anlat›: K›lavuz u

K›lavuz’da dikkatimizi çeken bir baﬂka fantastik özellik, masallara ait olan “üçleme olgusu”nun varl›¤›d›r. Masallarda “nitelik verici baz› özel ayr›nt›lar üçlenebilece¤i gibi (ejderhan›n üç baﬂ›), baz› iﬂlevler, baz› iﬂlev ikilikleri (izleme-yard›m), baz›
iﬂlev kümeleri ya da baz› kesitlerin tümü üçlenebilir.” (Propp, 2001, 99). U¤ur’un gördü¤ü düﬂler gibi, yazd›¤› notlar da üç parçadan oluﬂur. Y›lmaz Bey, merkez kiﬂilerin
bir araya gelmesini sa¤layan kiﬂidir, ama onun pek ortal›kta gözükmedi¤ini düﬂünürsek U¤ur, Y›lmaz Bey ve ‹hsan’dan oluﬂan merkez kiﬂiler üçe düﬂer. Roman üç bölümden oluﬂur. Üçleme, çal›ﬂma masas›nda da ortaya ç›kar. Yaz› masan›n ard›ndaki koltu¤a s›rayla Y›lmaz Bey, Mümtaz Bey ve U¤ur otururlar. Masada mavi, yeﬂil, sar› olmak üzere üç telefon vard›r. Y›lmaz Bey, Turunçlu’dan ayr›l›ﬂlar›nda üçüne birer not
b›rak›r ve üçüne birer hediye sunar. ‹hsan’›n hediyesi, bahçede bulunan ve üzerinde
üç harf bulunan bir mermer k›r›¤›d›r. Bu üçlemeler içinde, niçin baﬂka bir say› de¤il
de üç oldu¤unu aç›klayabilece¤imiz durumlar vard›r. Fakat üç say›s›n› aç›klayamayaca¤›m›z kullan›mlar da vard›r. Bu masals› olgu, elbette ödünç al›nd›¤› tür’deki iﬂlevleriyle karﬂ›m›za ç›km›yor. Ancak Bilge Karasu, di¤er garip ögelere ek olarak üçlemelerle bizi fantastik ile “tekinsiz” bir dünyan›n s›n›rlar›nda gezdiriyor ve böylece
öngördü¤ü gerilimi de sa¤lam›ﬂ oluyor.
‹zlek ve motifler
Ölüm
U¤ur, Bükönü’nde deniz k›y›s›nda gözlerini kapatt›¤›nda bir gündüz düﬂü görür: “Karﬂ›mda, elinde bir tepsi tutan ev sahibesi ‘Siz gidemezsiniz,’ dedi, ‘ölmeniz
gerek. Buyurun, ﬂu bal›k ezmeli ekme¤i al›n.’ Duraksam›ﬂ, bakm›ﬂt›m yüzüne.” (9) Bu
gündüz düﬂünde görünüp kaybolan bir kad›n vard›r. Kendisine güven duyulmayan
bu kad›n, âdeta bir ölüm mele¤i gibidir. Sundu¤u mezeyle ölümü teklif eder.
Ölüm, bir motif olarak bir baﬂka yerde yeniden karﬂ›m›za ç›kar. Bu, tan›d›k,
genç bir müﬂterinin dolmuﬂçuyla konuﬂmas›nda ortaya ç›kar: “ ‘Arkadaﬂ› da gömdük
a¤abi…’ dedi.
Kafam iﬂledi. Beﬂ gün önce Turunçlu’dan gelirken bu delikanl› gene yolun ortas›nda bir yerlerde arabaya binmiﬂ, az önce geçirdikleri kazay› bütün ayr›nt›lar›yla
anlatm›ﬂt› sürücüye.” (12) Romandaki ilginç yap›, ilk bölüme bir kaza ve ölüm haberiyle girilmesinin yan› s›ra son bölümün de bir kazayla bitirilmesidir. K›lavuz’daki bu
iki kaza, sanki düﬂlere ve ölüme bir çerçeve olarak düﬂünülmüﬂtür.
Mümtaz Bey, U¤ur’un güncesi üzerine konuﬂurken “Kopmuﬂluk ölüm de demektir.” (48) sözüyle ölüm konusunu yeniden gündeme getirir. Burada yaﬂamdan
kopman›n, çevreye yabanc›laﬂman›n ölüme benzer bir olgu oldu¤u ya da bu süreçlerin ölümü getirece¤i düﬂüncesi bir ima olarak verilir.
U¤ur, kendi kendine yine ölüm izle¤ine döner. “Kimseyi öldürmek usumdan
geçmedi. Bunald›¤›mda, ‘ölse, bütün bu tutsakl›klar, bu tedirginlikler biter,’ diye düﬂündüklerim oldu ama bu bunalt›lar pek k›sa sürmüﬂtür. Ölümlerin getirdi¤i özgürlük ise, boﬂluktu, yaln›zl›kt›, kuruluktu. Bunu da ö¤rendim.” (57) Bu iç monologda ilginç olan ﬂey, özgürlük getirece¤i san›lan ölümün boﬂlu¤a ve yaln›zl›¤a yol açt›¤›d›r.
U¤ur, Mümtaz Bey ve ‹hsan’la beraberken göreceli olarak ölüm duygusundan uzaklaﬂ›r. Bu da ondaki yaln›zl›k duygusunun ölüm düﬂlerine davetiye ç›kard›¤›n› gösterir. Roman›n sonlar›na do¤ru Mümtaz Bey’e söyledi¤i: “Ölme¤i beklemiyorum art›k,
ölmem gerekti¤ini söyleyen kimse yok. Ama gördüklerimden anlad›¤›m, düﬂün için-
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deyken anlad›¤›m, ölmüﬂ oldu¤um.” (90) sözleri k›smen bu duygunun pençesinden
kurtuldu¤unu gösterir.
‹ntihar

K›lavuz’da intihar, motif olarak de¤il, izlek olarak vard›r. Hatta U¤ur, suçluluk
duygusunu bir yerde intihar düﬂüncesine ba¤lar: “… kendimi öldürme¤i çok düﬂündüm. Tasarlad›m. Haz›rland›¤›m bile oldu. Bunlar, bunal›m anlar› de¤ildi. Karara yak›n ﬂeylerdi. Hiç de¤ilse öyle gibi geldi o s›ralar. Ço¤u zaman böyle bir karar›n saçmal›¤› beni vazgeçirdi. Kimi zaman ‘daha iyi bir an bulabilirim,’ dedim. Bu cinayetli
düﬂlerin ard›nda kendimi öldürmemle iliﬂkili bir suçlama m› var kendi kendime yönelmiﬂ?” (57) Bu sözlerde dikkati çeken bir ﬂey, alt paragrafta da iﬂaret edece¤imiz gibi intihar için özel bir an›n gerekti¤i düﬂüncesidir.
U¤ur, ‹hsan ve Mümtaz Bey’le konuﬂurken haz ald›¤› bir anda “Bu noktalara
gelindi¤inde art›k ölmek mi gerekir.” der (68). Bu soruyu ‹hsan da Mümtaz Bey’e baﬂka türlü sorar: “Mümtaz Bey, garip ﬂeyler soruyorum belki bu akﬂam ama… ‹nsanlar›n, mutlu olduklar› için, bu mutlulu¤un içindeyken, canlar›na k›yd›klar› olur mu?”
(69) Mümtaz Bey, bu sorular›n cevaplar›n› öteler. Ama Bilge Karasu, sat›r aralar›nda
diyece¤ini demiﬂtir: Hazz›n uç noktalar› ölümdür. E¤er insan kendini öldürecekse bunu mutlulu¤un doruklar›nda yapmal›d›r.
Suçluluk duygusu
Suçluluk duygusu, ana izlektir. Roman›n sonuna kadar varl›¤›n› hep hissettirir. U¤ur’a ölümün bir çare olarak sunuldu¤u düﬂteki kad›nl› erkekli kalabal›k, “Öldürenler ölmeli, de¤il mi ama?” (10) sözleriyle bu duygunun alt›n› çizerler. Anlat›c›n›n bilinç d›ﬂ›nda yaratt›¤› suçluluk, bir kez de bilinçli olarak onun a¤z›ndan verilir:
“‹ﬂlemedi¤im bir cinayetin suçlulu¤unu taﬂ›yordum düﬂlerimde.” (35) Olsa olsa bir
vicdan azab›n›n yaratm›ﬂ olabilece¤i bu suçluluk duygusunun kökeni ne olabilir? Bu
sorunun cevab› için çok fazla beklememize gerek kalmaz. Filmin, yani ilk düﬂün sonunda Bülent sahneye ç›kar. U¤ur’daki suçluluk duygusunun nedenini aç›klar: “Ben
ölürken çok uzaktayd›n, biliyorum. Bir y›ld›r görüﬂmüyorduk. Öldü¤ümü iki y›l sonra, verdi¤i haberin fark›nda bile olmayan birinden iﬂittin, söz aras›nda. Ama beni,
kendi elimle öldürdü¤ünü, sen, bilmiyordun…” (38) Do¤al olarak burada konuﬂan
Bülent de¤il, U¤ur’un bilinç d›ﬂ›d›r. Romanda gerçek bir kiﬂi olarak bulunmayan, ama
hat›rlanan bir kiﬂi olarak hep merkezde yer alan Bülent, U¤ur’un en yak›n dostudur.
Bir gücenikli¤in sonucu olarak Amerika’ya gitmiﬂ ve oradayken kanserden ölmüﬂtür.
‹ﬂte anlat›c›n›n kendisini suçlamas›n›n nedeni budur. Zira “bir rüyan›n içeri¤ini oluﬂturan malzemenin tamam› ﬂu veya bu ﬂekilde yaﬂant›dan türetil(di¤ine)” (Freud,
1998, 66) göre suçlulu¤un düﬂlerde s›k s›k belirmesi de ola¤and›r.
Y›lmaz Bey’in filmdeki, “Hepsi yak›n›n›z; hepsi sevdi¤iniz insanlar. Ara s›ra
sevginizin ye¤inli¤ine ya da tutsak edicili¤ine dayanamay›p öldüklerini, kurdunuz,
düﬂündünüz. Onlar› belki de öldürdü¤ünüzü, öldürttü¤ünüzü düﬂlediniz.” (38) sözleri de anlaml›d›r. Freud, kiﬂinin bir yak›n›n›n ölümünü görüp üzüldü¤ü düﬂleri
önemser. “‹çeriklerinin de gösterdi¤i gibi bu rüyalar›n anlam›, söz konusu kiﬂinin ölümüne yönelik bir arzudur.” (1998, 329-330) Gerçek yaﬂamda zaten arkadaﬂ›n›n ölümünden kendisini suçlayan anlat›c›, düﬂleriyle de âdeta bu sorumlulu¤u üstlenmiﬂ
görünmektedir.
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Oyun
Oyun izle¤i, alttan alta di¤er izlekleri takip eder. Buna oyun mu, gerçek mi sorunsal› da diyebiliriz. Önce Y›lmaz Bey, Mümtaz Bey’i huysuz, geçimsiz bir ihtiyar
olarak tan›tarak anlat›c›ya bir oyun oynar. Kendisinin baﬂka türlü tan›t›ld›¤›n› gören
Mümtaz Bey, “O oyun oynar da ben… biz oynamaz m›y›z?” sözleriyle oyuna kat›lmaya karar verir. Anlat›c›n›n iç monolo¤u devreye girer bu kez: “Oyun oynamak…
Oyun… Benden mi bulaﬂm›ﬂt› ona da? Oyun içinde bir oyundu bu kez söz konusu
olan.” (45)
Anlat›c› bir baﬂka yerde yeniden oyun izle¤ini sorgular kendi içinde: “Buna
karﬂ›l›k, iﬂin içinde bir oyun varsa, birimiz, birkaç›m›z, ya da hepimiz bir oyunun
içinde isek (nas›l bir oyunsa bu…) Mümtaz Bey oyunun içinde bir oyun oynama¤a
kalk›yor, ‘Y›lmaz, dönünce, ben de onun sana anlatt›¤› adam olaca¤›m,’ diyor, bana
baﬂka türlü davranaca¤› için ﬂimdiden özür diliyor.” (56)
U¤ur’u as›l kayg›land›ran bir gerçeklik diye kabul etti¤i yaﬂant›s›n›n bir oyundan ibaret olmas›d›r. “‹ﬂin tümü bir oyun belki, ama bu oyundaki taﬂlardan biri, yaln›z biri, ben, neyi oynad›¤›m› bilemiyorum. Oyundaki yerimi bilmek ﬂöyle dursun,
birilerinin beni oynat›p oynatmad›¤›n› da kestiremiyorum.” (57) sözleri de bu kayg›y› do¤rulamaktad›r.
Oyun izle¤ine ba¤l› olarak anlat›c›, “Önce bunlar› yazd›m. Üç k›sa notu nas›l
geliﬂtirip nerede kullanaca¤›m› düﬂünürken Mümtaz Bey aﬂa¤› indi.” (51) sözleriyle
yazma serüvenini sorgular. Burada “Kendisinin bilincinde olan, kendisine yönelik
kurmaca” olarak kabul gören, “edebiyat terimleri dizgesinde üstkurmaca” sözcü¤üyle betimlenen kurgu tekni¤iyle karﬂ›laﬂ›r›z (Ecevit, 2002, 98-99). K›lavuz’da Bilge
Karasu’nun kurmaca üstüne e¤ilen birçok cümlesini buluruz. “Durdum. ‘‹sterseniz
birlikte…’ diye baﬂlataca¤›m tümceyi karalad›m. Yerine, ‘Saati herhalde ‹hsan’la
kararlaﬂt›raca¤›z,’ dedim.” (84) Bir baﬂka karﬂ›l›kl› konuﬂma verilirken “‘‹yi olur,”
dedi ‹hsan. ‘Da¤lar geride kald›. Sayfay› çevirdik belki…’” (103) sözleriyle romanda
yer alan bir konuﬂman›n aktar›m› de¤il de sanki okunmakta olan bir baﬂka metnin
varl›¤› söz konusudur. Bir baﬂka yerde anlat›c› yazd›klar›yla ilgili olarak “Bak›n, ﬂu
yazd›klar›m› okudum, inand›r›c› bulmuyorum.” (107) yorumunu getirir. “Roman›n
sonlar›na do¤ru yer alan ‘Bizden baﬂkalar›n›n okuyaca¤› bir öykü’ gibi bunlar› oturup yazmam›, niye istediniz, kestiremedim. Gene de yazd›m.” (108) ifadesi de üstkurmaca ögesini belirginleﬂtirir. Bilge Karasu ve onun K›lavuz’daki temsilcisi olan anlat›c›, di¤er izleklerin yan› s›ra roman üzerinde de düﬂünmeyi ihmal etmezler.
Sonuç
Konuya K›lavuz’un uzun öykü mü, roman m› sorusuyla baﬂlamam›z›n nedeni,
bu eserin kimi kaynaklarda öykü olarak sunulmas› ve Bilge Karasu’nun di¤er çal›ﬂmalar›nda oldu¤u gibi bu kitab›nda da tür bilgisine yer vermemesidir. K›lavuz’a,
gerek iç gerek d›ﬂ ölçütler ›ﬂ›¤›nda yaklaﬂt›¤›m›zda onun uzun öykü de¤il, roman oldu¤unu görüyoruz.
Romandaki bir baﬂka sorunsal, yazar›n kad›na bak›ﬂ aç›s›d›r. Anlat›n›n merkezinde hiçbir kad›n yoktur. Dilsizlikleriyle dikkatimizi çeken kad›nlar birer figür
gibidirler. Onlar ya hizmet etmeleriyle ya da annelik özellikleriyle vard›rlar. Modern
toplumun de¤erleriyle romana bakarsak anlat›n›n kad›ns›zl›¤›n› fark ederiz.
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K›lavuz fantastik bir romand›r. Karabasanlar, kiﬂilerin gizemli ve belirsiz yanlar›, neyin düﬂ neyin gerçek oldu¤unun kesin olarak ortaya konulmamas›, ola¤anüstü ile tekinsiz ögeler; roman› fantastik türle tan›mlamam›z› gerektiriyor. ‹ki katmanl›
olarak düzenlenen roman›n ana izle¤i suçluluk duygusudur. Ana izle¤in içine serpiﬂtirilen, ço¤unlukla ona eﬂlik eden ölüm, intihar ve oyun izlekleri anlat›y› zenginleﬂtirmiﬂtir. Oyun izle¤i içinde de¤erlendirdi¤imiz üstkurmaca özelli¤i K›lavuz’u, kendi ve
yazma serüveni üstünde duran anlat›lar s›n›f›na sokmaktad›r.
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A NARRATION WITHOUT WOMAN: “KILAVUZ”
Oktay Y‹VL‹*

Abstract
Bilge Karasu’s narration “K›lavuz” was evaluated in this article. In
terms of the word number, the complexity of interpersonal relationships and the
themes of the narration, “K›lavuz” is a novel. The women in the narration aren’t
among the main characters, they only stand like an object. “K›lavuz”, with its
dreams, mysterious characters, blurred expression and its extraordinary sides it
is a fantastic novel. Death, suicide and play themes were given within the main
theme guiltiness.
Key Words: “Bilge Karasu”, “K›lavuz”, in novel criterion, woman problematic, fantastic
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‹BRAH‹M AﬁKÎ’N‹N FUZÛLÎ’Y‹ B‹R SÛFÎ OLARAK
ELE ALAN R‹SALES‹
Yusuf Turan GÜNAYDIN*

Özet
‹brahim Aﬂkî Tan›k (1873-1977), Bahriye Mektebi’nin edebiyat hocalar›ndand›r. Tasavvuf konusunda da geniﬂ müktesebât› olan Aﬂkî, Fuzûlî ile ilgili
eserinde bu Divan ﬂairini ‘ârif-i billâh’ bir sûfî olarak ele almaktad›r. Eser, 1920’li
y›llarda Fuzûlî hakk›nda R›za Tevfik ve Fuad Köprülü’nün de dâhil oldu¤u bir
tart›ﬂman›n parças› durumundad›r. Araﬂt›rmam›zda ‹brahim Aﬂkî’nin biyografisi, eserleri, Fuzûli’nin Râf›zîli¤i ve sûfîli¤i konusundaki tart›ﬂmalar ile Aﬂkî’nin
Fuzûlî hakk›ndaki görüﬂleri üzerinde durulmakta, Fuzûlî Hakk›nda Bir ‹ki Söz adl› risalesinin çevrimyaz›s› verilmektedir.
Anahtar Sözcükler: ‹brahim Aﬂkî, Fuzûlî, Râf›zîlik, divan ﬂiiri, tasavvuf
edebiyat›

Edebî çevrelerde Necip Faz›l K›sakürek’in Bahriye Mektebi’nde edebiyat hocas› ve onu tasavvuf edebiyat›yla tan›ﬂt›ran kiﬂi olarak bilinen ‹brahim Aﬂkî Tan›k,
hem Bat› hem de Do¤u kültürüne hakk›yla vâk›f olan bir ﬂahsiyettir. ‹ngilizcenin yan› s›ra Arapça ve Farsçay› bu dillerde yaz›lm›ﬂ edebî-dinî metinleri tahlil edebilecek
derecede iyi bilmekteydi. Uzun y›llar ö¤retmenlik yapmas›ndan dolay› eserleri genellikle e¤itim alan›yla ilgiliyse de Fuzûlî Hakk›nda Bir ‹ki Söz adl› risalesi, Dîvân ﬂiirinin
en önemli isimlerinden Fuzûlî ve sûfî yönü hakk›nda ilgi çekici bilgi ve yorumlar ihtiva eder.

Do¤umu, Ailesi, Tahsili ve Meslek Hayat›
‹brahim Aﬂkî, 1290/1873’te Dobruca/Mecidiye’de do¤du (ESA-AT: 074706;
Yarba¤, 1967, 6/32-35; Çoker, 1994, II-42-II-43).1 Ailesi Sivastopol yak›nlar›ndaki Gözleve’den ‹stanbul’a göç etmiﬂ fakat Osmanl› yönetimince ﬂimdi Romanya s›n›rlar›
içinde kalan Dobruca ovas›ndaki Mecidiye ﬂehrine yerleﬂtirilmiﬂtir. Aﬂkî’nin do¤umundan k›sa bir süre sonra ailesi ‹stanbul’a dönmüﬂtür. 1885’te girdi¤i Mekteb-i Bahriye-i ﬁâhâne (Deniz Harp Okulu) Makina bölümünden 1891’de Makine Mühendisi
olarak mezun olmuﬂtur. Bu okuldaki son rütbesine nasb› Deniz Çarkç› Binbaﬂ› olarak
27 Nisan 1914 tarihindedir. Binbaﬂ›l›¤a nasb tarihi ise 14 Nisan 1327 (1912)’dir. Aﬂkî,
25 Ocak 1977 tarihinde 104 yaﬂ›nda vefat etmiﬂtir. (Yarba¤, 1967, 34-35; Çoker, 1994,
II-43).

*
1

Araﬂt›rmac› Yazar
Çoker do¤um tarihini 1874, do¤um yerini ise Kocamustafapaﬂa olarak veriyorsa da Yarba¤’›n röportaj›ndan do¤um yeriyle ilgili bilginin yanl›ﬂ oldu¤u anlaﬂ›l›yor. Emekli Sand›¤›
Arﬂivi, Askerî Tescil: 074706’daki dosyas›n› esas alarak haz›rlad›¤›m›z ayr›nt›l› hayat hikâyesi için bk. Günayd›n 2007, 14-17.
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As›l ad› ‹brahim olan ve Soyad› Kanunundan sonra Tan›k soyad›n› alan Aﬂkî,
bu künyesini sadece yaz›lar›nda ve eserlerinde kullanm›ﬂt›r.
‹brahim Aﬂkî, Heybeliada Bahriye Mektebinde Necip Faz›l K›sakürek (19051983) ve Naz›m Hikmet Ran (1901-1963)’n›n edebiyat hocas›d›r. Necip Faz›l O ve Ben
ve Kafa Kâ¤›d› adl› eserlerinde ‹brahim Aﬂkî’den söz etmekte ve tasavvufa ilk yöneliﬂindeki tesirini vurgulamaktad›r. Aﬂkî’yi Cumhuriyet dönemi edebiyat tarihi aç›s›ndan daha ilgi çekici bir konuma oturtan husus, Necip Faz›l’a “isteklisi oldu¤u dünyadan, belki derme çatma, fakat ilk adresleri veren” bir ö¤retmen olmas›d›r diyebiliriz.
Hangi kitaplar› okumas› gerekti¤ini ö¤retmenine soran Necip Faz›l, ondan “Ben getiririm.” cevab›n› al›r ve Aﬂkî’nin getirdi¤i iki kitab› okur. Bunlar Sar› Abdullah Efendi
(1584-1660)’nin Semerâtü’l-Fuâd’› ile Dîvân-› Nakﬂî2 adl› iki eserdir.3 Kafa Kâ¤›d›’nda da
benzer bilgiler veren Necip Faz›l, ondan “‹brahim Aﬂkî… Bundan birkaç y›l önce belki 100 yaﬂlar›nda ve hiç ayr›lmad›¤› Heybeliada’da ölen Tatar as›ll› bu adam, dar bir
muhitin tan›d›¤› ve k›ymetler borsas›n›n ismini kaydetmedi¤i, «ﬁöhret âfettir» s›rr›na
ermiﬂ bir adam…” ﬂeklinde söz eder (K›sakürek, 1984, 158).
Böylece karﬂ›m›za hem tasavvufî birikim sahibi, hem müspet ilimler, hem de
sosyal ilimler alan›nda çok iyi yetiﬂmiﬂ, “âlim” bir Aﬂkî portresi ç›kmaktad›r.

Eserleri
1. Fuzûlî Hakk›nda Bir ‹ki Söz, Ali ﬁükrî Matbaas›, Dersaadet 1338/1922, 47 s.
2. ‹ngilizceden Tercüme Numûneleri, ‹kdam Matbaas›, ‹stanbul 1332/1916, 67 s.
3. Çocuklar›n ﬁiir Defteri, Matbaa-i Hayriye ve ﬁürekâs› Ayy›ld›z Kitâbhânesi,
‹stanbul 1333/1917, 48 s. (Resimli).
4. Mekteb Terbiyesi, Zarafet Matbaas›, ‹stanbul 1330/1914, 168 s.
5. Mekteb-i Bahriye Edebiyat Dersi Hülâsalar›, Bahriye Matbaas›, ‹stanbul
1340/1924, 33 s.
6. Birinci Seneye Mahsûs K›raat/Maârif Nezâret-i Celîlesinin 1310 (1894) Sene-i Hicriyesi Ders Program›na Dahildir, Karabet Matbaas›, ‹stanbul, 1313/1897, 111+1 s. (Faik
Reﬂâd ile birlikte).
Aﬂkî, Faik Reﬂâd (1851-1914) ile birlikte “K›raat” baﬂl›¤›n› taﬂ›yan baﬂka birçok
ders kitab› yazm›ﬂt›r. Bu kitaplar idadîler ve rüﬂdiyeler için haz›rlanm›ﬂt›r.4
7. Tasavvuf, ‹bn Arabî, Türkiye Ticaret Matbaas›, ‹stanbul, 1955, 75 s.
Eser, Aﬂkî’nin Cumhuriyet döneminde yeni harflerle bas›lan bir kitab›d›r ve elFütûhâtü’l-Mekkiyye’nin ‘Marifet’ ve baﬂka birkaç bölümünün Arapçadan tercümesidir.

2

3
4

Necip Faz›l bu divan›n ﬂairinin tam ad›n› hat›rlam›yorsa da divan sahibi Nakﬂî mahlâsl›
ﬂairler ﬂunlard›r: ﬁeyh Ali Nakﬂî (ö. 1654); ﬁeyh ‹brâhîm Nakﬂî Efendi (1641-1702); Mustafa
Nakﬂî Efendi (ö. 1764); Nakkaﬂ Ahmed Nakﬂî Efendi (ö. III. Mehmed devrinin ilk y›llar›);
ﬁeyh Nakﬂî Efendi (ö. Abdülaziz dönemi). Bk. Nailî Tuman, Tuhfe-i Nâilî/Divan ﬁairlerinin
Muhtasar Biyografileri, T›pk›bas›m, ts., c. II, ss. 1089-1092.
Bk. Necip Faz›l K›sakürek, O ve Ben, Büyük Do¤u Yay., 9. bas›m, ‹stanbul, 1995, ss. 42-43.
Aﬂkî’nin haz›rlad›¤› ders kitaplar›n›n künyeleri için bk. Eski Harfli Türkçe Basma Eserler Bibliyografyas› (Arap, Ermeni ve Yunan Alfabeleriyle) 1584-1986, Millî Kütüphane yay›n› CD.
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8. Terbiye ‹ﬂi, Resimli Ay Matbaas›, ‹stanbul 1940, 60 s.
9. Amerikan Gizli Haberalmas›n›n ‹stikbali, Tercüme, Genelkurmay Baﬂkanl›¤› IX.
ﬁube Yay›n›, Ankara 1949, 112 s.
10. Adedin Ruhiyat› ve Hesap Ö¤retmek Usullerine Tatbiki, James A. Mac Lallan &
John Dewey’den tercüme, Devlet Matbaas›, ‹stanbul 1928, 235 s.
11. Terakkî Kanunu ve Sebebi, Herbert Spencer’dan tercüme, ‹stanbul 1335/1919,
87 s.

Fuzûlî ve Tasavvuf
‹brahim Aﬂkî’nin çizdi¤i sûfî Fuzûlî portresine geçmeden önce Fuzûlî-tasavvuf iliﬂkisine dair bugüne kadar söylenenlere bakmak gerekir. Fuzûlî (ö. 1556), Aﬂkî’nin savundu¤u gibi sûfî yönü olan bir ﬂair midir? Bu soruya belli baﬂl› edebiyat tarihi kaynaklar›na ba¤l› kalarak olumlu cevap vermek pek mümkün görünmezse de
yaﬂad›¤› ortam, eserlerinin ço¤undaki sufiyâne hava ve birçok dizesinde aç›kça görülen tasavvufî duyuﬂ ve üslûp onun tasavvufa çok da uzak olmad›¤›n› düﬂündürecek
boyuttad›r. Ayr›ca Hadîkatü’s-Süedâ adl› eseri yüzy›llard›r Alevî-Bektaﬂî çevrelerde
çok ra¤bet gören bir eserdir. Hatta Gölp›narl› baﬂta olmak üzere baz› bilim adamlar›
ciddî bulmasa da Bektaﬂî çevreler onun Bektaﬂîli¤ini söz konusu eder ve yedi büyük
Bektaﬂî ﬂairinden biri (Di¤erleri: Nesîmî, Hatâyî, Pir Sultan, Kul Himmet, Yemînî ve
Vîrânî) addeder. Abdülkadir Karahan ise Ahdî Tezkiresi’ndeki bir kayda dayanarak
onun “ehl-i tarîkat” oldu¤unu vurgular ve ad›n› vermeden Gölp›narl›’n›n bu husustaki düﬂüncelerini zay›f bularak eleﬂtirir (Karahan, 1995, 143-145).
Fuzûlî’nin en çok etkilendi¤i ﬂairler Alî-ﬂîr Nevâyî (1441-1501) ve Necâtî (ö.
1509)’dir. Nevâyî’nin sûfî yönü bilinmektedir.5 Yine Osmanl› ﬂairlerinden Nizâmî
(XV. Yüzy›l), Hayâlî (ö. 1557), Yahyâ Be¤ (ö. 990) gibi ﬂairler de onun ﬂiir dünyas›nda
yeri olan ﬂairlerdir. Gazellerinin bir k›sm› Nevâyî, Necâtî ve Nizâmî’ye nazîredir. Fuzûlî’nin ünlü Su Kasîdesi, Nevâyî’nin su redifli gazeline nazîredir.6 ‹ran ﬂairlerinden
Hâf›z (1325?-1390), ﬁeyh Sâdî (ö. 1213/19-1292’ler), Selmân-› Sâvecî (ö. 769) ve Kâtibî
(ö. 839)’den mazmunlar alarak yararlanm›ﬂ, Hayâlî Beyle ‹ran Seferi münasebetiyle
Ba¤dad’da 940-942’de tan›ﬂm›ﬂt›r. Bu ﬂairler içinde Fuzûlî’ye en çok etki eden ﬂair
olan Nevâyî’nin ayn› zamanda bir sûfî olmas›, Hayâlî’nin tasavvufî cephesi (Bk. Kurnaz, 1996, 61-120) ve etkilendi¤i ‹ranl› ﬂairlerin tasavvufî kiﬂilikleri, Fuzulî’nin ﬂiirinin
oluﬂumunda tasavvufun rolünü aç›klamada ipuçlar› sunar görünmektedir.
Fuzûlî’nin tasavvufî cephesi tart›ﬂ›lm›ﬂsa da bu tart›ﬂmalar onun bir sûfî olup
olmad›¤› noktas›nda a¤›rl›k kazan›r. Eserlerinde kuvvetli sûfiyâne duyuﬂlar bulundu¤u, hatta baz› eserlerinin7 baﬂtan sona tasavvufî bir eda taﬂ›d›¤› ise genel olarak kabul edilir. Fuzûlî’nin sûfî bir kiﬂilik olmad›¤› konusunda en ›srarl› görüﬂler Abdülbâ-

5
6

7

Nevâyî’nin daha çok ﬂairlik yönü üzerinde durulmuﬂtur. Tasavvufî yönü için biyografisine
bak›labilir: Günay Kut, “Ali ﬁîr Nevâî”, D‹A, ‹stanbul 1989, c. II, ss. 449-453.
Bu hususta ve Fuzûlî’nin Nevâyî’ye yazd›¤› nazireler için bk. Abdülbâkî Gölp›narl›,
“Fuzûlî’nin ﬁiiri”, Fuzûlî Dîvân›, ‹nk›lâp Kitabevi Yay., 3. bask›, ‹stanbul, 1985, ss. XXVIII ve
XXIX-XXXV.
Baﬂta Leylâ vü Mecnûn olmak üzere, Rind ü Zâhid, Beng ü Bâde, S›hhat u Maraz, Sâkînâme ve
Alevî-Bektaﬂî edebiyat› aç›s›ndan önemli görülebilecek olan Hadîkatü’s-Süedâ adl› eserlerini
sayabiliriz.
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kî Gölp›narl›’ya aittir (Gölp›narl›, 1985, LIX-LXIII). Gölp›narl› bu hususu “Fuzûlî, hiçbir vakit kendisini tasavvufa kapt›rm›ﬂ bir ﬂâir de¤ildir. Ona baz› beyitleriyle ne kadar zevkperest demek mümkünse baz› beyitleriyle de o kadar zâhid demek mümkündür. (…) Fakat ona
hiçbir vakit sûfî denemez.” diyerek vurgular.
Gölp›narl›’n›n bu hususta söyledikleri anahatlar›yla ﬂöyle özetlenebilir: Fuzûlî’nin aﬂk, hakîkat, fakr, fenâ, vücûd gibi tasavvufî kavramlar› kulland›¤› beyitleri sûfiyâne de¤ildir, sadece “âﬂ›kâne bir tasavvuf yapmaya özenen” ifadelerdir. Onda hiçbir vakit Yunus veya Nesîmî gibi sûfî ﬂairlerde görülen “vecitli inan›ﬂ”a rastlanmaz
(Gölp›narl›, 1985, LIX). Yine de Gölp›narl›, Fuzûlî’nin bu tür kavramlar› kulland›¤›
beyitlerini “(…) yaln›z tasavvuf ehli, mutasavv›fâne addedebilir.” diyerek ﬂiirlerinin
tasavvufî yorumlara aç›k oldu¤unu kabul etmiﬂ olur. Gölp›narl›’ya göre ﬁairde vahdet-i vücûdun da hiçbir izine rastlanmamaktad›r. O tarikatten ziyade ﬂeriate düﬂkündür. Türkçe ve Farsça divanlar›nda sûfî önderlerinden hiçbirisine ba¤l›l›k göstermemiﬂ ve adlar›n› da anmam›ﬂt›r. Oysa sûfî bir ﬂairin pirini övmemesine imkân yoktur
(Gölp›narl›, 1985, LX).8
Gölp›narl›, Fuzûlî’nin Bektaﬂî addedilmesini ise Bektaﬂîlerin “her ﬂöhret sahibi büyü¤ü kendilerinden saymalar›” gelene¤ine ba¤lar. Fuzûlî’nin Bektaﬂîli¤i uydurmad›r (Gölp›narl›, 1985, LXI).9 Leylâ vü Mecnûn adl› eserindeki “sûfiyâne aﬂk” ise Nizâmî’den mülhemdir (Gölp›narl›, 1985, LXIII). Gölp›narl›, Fuzûlî’nin aﬂka yaklaﬂ›m›n› inceledi¤i bölümde ise hamam tasviri yapt›¤› ﬂiirinden yola ç›karak “Ve biz Nedîm’in “Hammâmiye”sini bir tasavvuf remzi sanan münekkit kadar, câhilâne demiyelim, safdilâne bir iddia ile bu ﬂiirde tasavvuf arayamay›z, sabunun, nefsi temizliyen
mücâhede remzi, hamam›n, vahdet neﬂesiyle müﬂâhede yeri oldu¤unu söyliyemeyiz.” (Gölp›narl›, 1985, LXVII) demektedir. Burada söz edilen münekkidin ‹brahim
Aﬂkî olabilece¤i akla gelmektedir. Çünkü Aﬂkî’de de benzer yorumlara rastlan›r (Aﬂkî, 1922, 20-21).
R›zâ Tevfîk ve Fuad Köprülü’nün Fuzûlî’yi Hurûfî kabul eden görüﬂü ‹brahim
Aﬂkî gibi Gölp›narl› taraf›ndan da kabul görmemiﬂtir. Gölp›narl›, Fuzûlî’yi Bektaﬂî
gösteren Bektaﬂî kaynaklar›n›n tesiriyle R›zâ Tevfik’in yanl›ﬂ bir kanaate sahip oldu¤unu, Fuzûlî’de Hurûfîli¤in ‘ﬂemmesinin bile’ bulunmad›¤›n› belirtir (Gölp›narl›,
1985, LXI).

Aﬂkî’nin Sûfî Fuzûlî Portresi
‹brahim Aﬂkî’ye göre Fuzûlî ârif-i billâh bir sûfîdir. Aﬂkî, eserinde Fuzûlî’nin
Râf›zî veya ﬁîî oldu¤unu savunan çevreleri, sûfîli¤ini kabul etmeyen, ﬂairli¤ini küçümseyen R›zâ Tevfîk’i ve tasavvuf tarihinin sûfî olmayanlarca yaz›lmas› gerekti¤ini
savunan Fuad Köprülü’yü hedef al›r; bu iki müellifin görüﬂlerine cevaplar verir. Hedefini gerçekleﬂtirirken de birçok yan konuya de¤inir: Râf›zîli¤in k›sa bir tarihçesi, ﬁîîli¤in her zaman Ehl-i Sünnet d›ﬂ› addedilmemesi gerekti¤i, tasavvufun mahiyeti ve
menﬂei, Kerbelâ Facias›, Ehl-i Beyt muhabbeti, muhabbet ve çeﬂitleri, ﬁeyh Gâlib’in

8
9

Gölp›narl›’n›n bu görüﬂlerinin eleﬂtirisi için bk. Karahan, a.g.e., s. 145-146.
Buna karﬂ›l›k Bektaﬂîlerin Fuzûlî’sinin, ünlü Fuzûlî’ye özenen ve bu nedenle onunla ayn›
mahlâs› kullanan baﬂka bir halk ﬂairi oldu¤u yolunda görüﬂler de vard›r. Bk. Cahit Öztelli,
“Halk ﬁairi Fuzûlî”, Hisar, Y›l: IV, 1 Temmuz 1953, 89/5.
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üslûbu ve ﬂairli¤i, Abdülhak Hâmid’in ﬂairli¤i, Nesîmî’nin Hurûfîli¤i, ﬁuarâ sûresinin
son âyetlerinin tefsîri…
Fuzûlî’nin tasavvufî yönüyle ilgili olarak Aﬂkî özellikle üç eserini öne al›r.
Bunlar Leylâ vü Mecnûn, Beng ü Bâde ve Sâkînâme’dir. ‹lk eser ‘ezelî güzellik ile ezelî
aﬂk hikâyesidir ve mecâz sûretinde gerçekten söz eder.’ ‹kinci eser, ilâhî aﬂk ve ilâhî
ilim üzere düzenlenmiﬂtir. Bu sebeple âﬂ›k ve âlim olmayanlara hikmetsiz ve tats›z
gelir. Farsça Sâkînâme ise hakîkat ve mârifet yoluna sülûku, yâni Hak yolunda mesafe al›p Hakk’a ulaﬂmay› tarif eden bir eserdir. Hatta ona göre ‹slâmî edebiyatta yaz›lm›ﬂ tüm Yûsuf u Züleyha, Gül ü Bülbül, Cemﬂîd ü Hurﬂîd, Ferhâd u ﬁîrin mesnevîlerini, ﬁeyh Gâlib’in Hüsn ü Aﬂk’›n› ve Abdülhak Hâmid’in Makber ﬂiirini de bu kapsamda de¤erlendirmek gerekir.
Bu de¤erlendirmelerden sonra Aﬂkî, R›zâ Tevfîk (1868-1949)’in Hâmidnâme10
adl› eserini ele al›r ve buradaki baz› eleﬂtirilere maddeler hâlinde cevap verir.11 Alt›
maddede toplad›¤› bu eleﬂtirilerinde Aﬂkî, R›za Tevfik’in Fuzûlî, ﬁeyh Gâlib, Nef’î ve
tasavvuf aleyhindeki görüﬂlerini incelemektedir.
Aﬂkî, tasavvufun menﬂei konusunda R›za Tevfik’in düﬂünceleri sebebiyle geniﬂçe durmaktad›r. Sürekli gündemde olan bir konu olarak bu hususun o zamanlar
da tart›ﬂ›lm›ﬂ olmas› tabiîdir. Aﬂkî bu iddialar›n kayna¤›n›n ‘baz› Avrupa ve Amerika
filozoflar›n›n ihtiyat ve ihtimal ifade eden mütalaalar›’ oldu¤unu, ‘Türk mizac›na,
mü’min ve muvahhid inanc›na z›t olan bu bât›l düﬂüncenin R›za Tevfik taraf›ndan
üretilmedi¤ini söyler.

Aﬂkî’nin Düﬂünce Dünyas›
Aﬂkî’nin düﬂünce dünyâs›na bu eseri arac›l›¤›yla göz atacak olursak, onun
Ehl-i Sünnet do¤rultusundaki tasavvuf anlay›ﬂ›na sahip bir edebiyat muallimi oldu¤unu görürüz. Ehl-i Beyt muhabbeti ve ba¤l›l›¤›n›n Sünnî çerçevede yer ald›¤›n›, bunun bir ﬁîîlik say›lsa bile sak›ncal› bir ﬁîîlik olmad›¤›n›; yaln›z Hazret-i Ali’ye ilâhl›k
isnat eden veya onu peygamber kabul eden görüﬂlerin sak›ncal› olabilece¤ini belirtmektedir. Bu hususta söyledikleri ilgi çekicidir: Asl›nda ‘Hânedân-› Nübüvvet’e ba¤l› olan ve aﬂ›r› muhabbet duyanlar hiçbir ﬂekilde ‘firak-› dâlle’den say›lmamal›d›r.
Ehl-i Beyt muhibbi çevrelerle Sünnî çevreler aras›nda tarih içinde “adâvet derecesinde bir burûdet” meydana geldi¤ini, bunun sebebinin de siyâsî oldu¤unu söyler. Bu
‘burûdet’, Ehl-i Beyt muhibbi olan Fuzûlî, Hâf›z, Sâdî, ‹bnü’l-Fâr›z gibi din ulular›n›n
söz ve iﬂlerine, hâl ve hareketlerine, nasîhat ve hikmetlerine tâbi olmakla ortadan kalkabilir.
Hazret-i Muhammed’in ad›n› and›¤›nda mutlaka salât cümlesini yazmaya
özen gösteren Aﬂkî, tasavvuf önderlerinden hep sayg› ve dua ifadeleriyle söz eder.
Aﬂkî, müteﬂerrî bir tasavvuf anlay›ﬂ›na ba¤l› görünmektedir.

10 Eserin yeni bask›s›: Abdülhak Hâmid ve Mülâhazât-› Felsefiyesi, haz. Abdullah Uçman, ‹stanbul
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yay., ‹stanbul 1984.
11 R›za Tevfik’in bu eserinde serdetti¤i görüﬂler, döneminde ilgi çekmiﬂ, ‹smail Hikmet Ertaylan ve Süleymam Nazif olumlu, Nüzhet Sâbit olumsuz ve Rifat Celâl ‘bitaraf’ eleﬂtirilerde
bulunmuﬂlard›r. Bk. Abdullah Uçman, R›za Tevfik’in ﬁiirleri ve Edebî Makaleleri Üzerinde Bir
Araﬂt›rma, Kitabevi Yay., ‹stanbul 2004, ss. 176-177.
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Eserini kaleme al›rken yararland›¤› kaynaklar olarak ‹bn-i Arabî’nin Fütûhât-›
Mekkiyye’si ile tasavvufî tefsirlerden Nîmetullâh Nehcivânî Tefsîri’ni zikretmiﬂtir. Fakat
Râf›zîlik tarihine dair söylediklerinde oldu¤u gibi her zaman kaynak göstermemiﬂtir.
Tasavvufun mâhiyeti konusunda üzerinde durdu¤u hususlar ise ﬂunlard›r: Tasavvuf bir ilim midir, bir yol mudur; bir din ve inanç m›d›r veya hikmet ve felsefe midir? Yerli midir, yoksa d›ﬂardan gelme midir? Bu sorulara cevap vermenin önemli oldu¤unu söyleyen Aﬂkî, tasavvufun milletimizi avam ve havâss›yla, hükümdar ve
köylüsüyle, zengin ve fakiriyle e¤iten ve yaﬂatan bir ruh oldu¤unu, insanlara ilmiyle
âmil olmay›, ﬂerîat ahkâm›n› korumay›, hak ve adaleti, güzellik ve zarifli¤i, insanl›¤›
ve sevgiyi, ahlâk ve olgunlu¤u ö¤retti¤ini söyler. Tasavvuf, içine giren ‘en koyu ecnebîleri bile’ asl›na dönüﬂtürme gücüne sahip kutlu bir müessesedir. Osmanl› Türkleri
aç›s›ndan kayna¤› Ertu¤rul’un son ve Osman Beyin ilk günlerine kadar gider. Osmanl›n›n kuruluﬂunda birçok din büyü¤ü, ‘varis-i Nebî’ velîler ve âlimler rol oynam›ﬂt›r ve hatta Osman Bey bir velînin damad›d›r. Aﬂkî böylece tasavvufun Türkler
aç›s›ndan hayatî bir önemi haiz oldu¤unu Osmanl› Türkleri özelinde dile getirmektedir.
Muhyiddîn-i Arabî’nin, tasavvuf kavram›n› aç›klayan görüﬂleri de Aﬂkî’nin
görüﬂlerini delillendirmede kulland›¤› bir referanst›r. Bu bapta Fütûhât’tan uzunca bir
bölüm tercüme etmiﬂ ve eserine yerleﬂtirmiﬂtir. Eserlerini gösterirken künyesini verdi¤imiz gibi Aﬂkî’nin eserlerinden biri de Fütûhât’tan yapt›¤› birkaç bölüm tercümesidir ve bu tercüme yeni harflerle yay›nlanm›ﬂt›r.
Nesîmî’nin Hurûfîli¤i de Fuzûlî Hakk›nda Bir ‹ki Söz’de ele al›nan konulardan
biridir. Aﬂkî bu görüﬂü Fuad Köprülü’den naklederek eleﬂtirir. Nesîmî’den Farsça bir
ﬂiir parças›yla Türkçe ﬂiirlerinden bir dörtlük ve bir beyit seçerek; ‘‹ﬂte onun sözleri,
anlas›nlar da bize de anlats›nlar’ diyerek meydan okur. Burada Köprülü ile R›za Tevfik’i karﬂ›laﬂt›ran Aﬂkî, R›za Tevfik’in ‘kestirip atarak’ önyarg›l› bir davran›ﬂ sergiledi¤ini, Köprülü’nün ise böyle yapmad›¤›n› söyler. Bununla Köprülü’nün tasavvuf
aleyhtarl›¤› veya taraftarl›¤› yapmay› amaçlamayan üslûbuna iﬂaret etti¤ini düﬂünebiliriz. Aﬂkî’nin anlay›ﬂ›na göre Köprülü, bir tasavvuf aleyhtar› de¤il, tasavvufa d›ﬂar›dan bakmay› gaye edinen ve bu yüzden de hataya düﬂen bir bilim adam›d›r. Bu sebeple eserinde Köprülü’den çok R›za Tevfik’i hedef alm›ﬂt›r.
Eserinin sonunda Aﬂkî ﬁuarâ sûresinin son ayetlerinin tefsirini verir. Bu bölümü ise Nimetullâh Nehcivânî Tefsîri’nden alm›ﬂt›r.
Tasavvufu ‹slâm dininin özü, gayesi ve meyvesi12 olarak gören Aﬂkî, a¤›rl›kl›
olarak Fuzûlî, Yavuz Sultan Selim, Nesîmî ve ﬁeyh Gâlib gibi son ikisi tamamen sûfî
ﬂairler kadrosunda yer alan ﬂairlerden ald›¤› ﬂiir örneklerini ﬂerh ederek, bir reddiye
çal›ﬂmas› kadar edebî bir çal›ﬂma da ortaya koymakta, ﬂiir örneklerini tasavvufî bir
anlay›ﬂla ﬂerh ederek, edebî bir metne tasavvufî aç›dan nas›l yaklaﬂ›laca¤›n›n müﬂahhas örneklerini vermiﬂ olmaktad›r. Bu da onun bir ‘edebiyat muallimi’ ve edebî birikime sahip bir düﬂünür oldu¤unu gösterir.

12 Tasavvufun dinin özü oldu¤u yolundaki görüﬂe Aﬂkî’nin ö¤rencisi Necip Faz›l’da da s›kça
rastlanmaktad›r. Necip Faz›l’›n bu görüﬂü Aﬂkî’nin derslerinden edindi¤ini düﬂünebiliriz.
Mesela. bk. Necip Faz›l K›sakürek, Bat› Tefekkürü ve ‹slâm Tasavvufu, Büyük Do¤u Yay., 2.
bas›m, ‹stanbul 1984, ss. 106-107.
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Metin
‹brahim Aﬂkî’nin daha çok R›za Tevfik’in yol açt›¤› Fuzûlî’yle ilgili tart›ﬂmalar
sebebiyle kaleme ald›¤› ve bir sûfî Fuzûlî portresi çizdi¤i bu eserinin metnini çevrimyaz› olarak neﬂre haz›rlad›k. Çevrimyaz›da köﬂeli parantez içinde gösterilen rakamlar as›l metindeki sayfa numaralar›d›r. Arapça kökenli kelimelerde geçen ayn (‘) harfi anlam kar›ﬂ›kl›¤›na sebep olmad›kça (Ör. sa‘y, ba‘de) ve gerekli görülmedikçe kullan›lmam›ﬂ, içinde bu harfin geçti¤i kelimelerin o hecesi uzun ünlü kabul edilerek düzeltme iﬂaretiyle gösterilmiﬂtir (Ör. dâvet, tâyin, îtikâd, mânâ, kâb). Kelime ortalar›ndaki hemze-elifler ise gösterilmiﬂtir (Ör. itmi’nân, re’y). Arapça ve Farsça terkiplerin
yaz›l›ﬂ›nda ‹slâm Ansiklopedisi’nin yaz›m kurallar›na uyulmuﬂtur. Allah kelimesiyle
terkip oluﬂturan kelimelerden Arapça dua cümlesi (Ör. salla’llâh, rahimehu’llâh) olmayanlarda ise bu kural uygulanmam›ﬂt›r (Ör. Resûlullâh, muhabbetullâh). ﬁiir al›nt›lar›nda ise çevrimyaz› kurallar›na uyulmuﬂtur. Günümüz Türkçesinde bitiﬂik yaz›lan baz› kelimeler bölünerek yaz›lm›ﬂt›r (Ör. Hâlbu ki, çün ki). Tarihî kiﬂiliklerin isimlerinde kullan›lan Arapça “bin” veya “ibn” kelimeleri “b.” ﬂeklinde k›salt›lm›ﬂt›r. Bolca al›nt›lanan Farsça beyitlerin köﬂeli parantez içinde verilen anlamlar› t›rnak içine
al›narak yaz›lm›ﬂt›r. Parantez içine al›narak vurgulanan eser isimleri italik dizilerek
vurgulanm›ﬂt›r. Eleﬂtirmek için al›nt›lanan ve yine parantez içinde yaz›lan cümleler
çevrimyaz›da italik dizilerek t›rnak içine al›nm›ﬂt›r. Arapça ayet, hadis ve vecizeler,
Farsça ibareler t›rnak içinde aynen aktar›lm›ﬂ, ayet ve hadislerin kaynaklar› ve metnin içinde verilmemiﬂse anlamlar› dipnotlarda gösterilmiﬂtir.
FUZÛLÎ HAKKINDA B ‹ R ‹ K ‹ S Ö Z
[3] Fuzûlî’ye ve âsâr ve efkâr›na dâir bugünlerde yaz›l›p neﬂredilen k›ymetli
yaz›lar›n içinde müﬂârün-ileyhi, kemâline göre olmasa da, senâ edenler kendisini bilen ve sevenler taraf›ndan ﬂübhesiz takdîr ve teﬂekkürle görülmüﬂ, lâkin sarîh, z›mnî
kadrini tenzîle sa‘y edenler elbette hoﬂ görülmemiﬂtir ki, bunlardan en ziyâde göze
çarpan söz “Râf›zîdir” diye verilen hükümdür. ﬁimdi bu hükmü âcizâne muhâkeme
edece¤iz.
Râf›zîlik bir îtikâd-› dînî mi, bir fikr-i siyâsî mi? Böyle gelip geçmiﬂ, lâkin din,
aﬂk, rûh âleminde silinmez, derin ve mânâl› izler b›rakm›ﬂ bir zât›n fikrini, îtikâd›n›,
mesle¤ini, meﬂrebini hakk›yla tâyin etmek vesâik-i sahîhaya, muhâkemât-› selîmeye
istinâd etmeyen, rivâyât-› âmiyâneden ibâret olan tarîh-i mücerred tarîkiyle mümkin
olur mu? Bir fikir, bir îtikâd, bir meslek, bunlara yabanc› ve so¤ukkanl› duran bir kimse taraf›ndan kendi yapt›¤› mi‘yâr ile muâyene ve öyle bir mîzân ile muvâzene edilirse sahîh mâhiyet ve k›ymeti bulunmuﬂ olur mu?
[4] Râf›zî, târîhin ifâdesine göre vaktiyle Zeyd b. Alî b. Hüseyn b. Alî kerrema’llâhu veche’ye bîat edip onu Ebû Bekir ve Ömer radiya’llâhu an-hümâdan yüz çevirme¤e dâvet ederek ashâb-› Resûlullâh salla’llâhu ‘aleyhi ve sellemden yüz çevirmeyece¤ini beyân etmesi üzerine müﬂârün-ileyhi terk eden bir tâife imiﬂ.. Fuzûlî bu
tâifeye nisbet ediliyor. Hâlbu ki bundan evvel ve bundan ziyâde müﬂârün-ileyh ﬁîîlikle ithâm edilmiﬂtir. Bu tâife ise Resûlullâh -‘aleyhi’s-selâm- Efendimizden sonra nass› celî yâhûd hafî ile imâmet-i kübrâ-y› ‹slâmiye’nin evvelâ Hazret-i Alî’ye ve ba‘de-hû
evlâd›na âid oldu¤unu ve Hazret-i Alî’nin ba‘de’n-Nebî ‘aleyhi’s-selâm, efdalü’n-nâs
bulundu¤unu îtikâd edenlerdir ki bu esâs üzerinde ifrât ve tefrît îtibâriyle yigirmi kadar f›rka-i muhtelifeye ayr›lm›ﬂlard›r. Ehl-i Sünnet ve Cemâatin akâid-i hasenesiyle
mûtekid olmakla berâber hânedân-› nübüvvete müntesib ve fart-› mahabbetle vâye-
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dâr olanlar hîçbir zamân f›rak-› muhtelife-i mezkûrenin hîçbirinden say›lmazlar; çünki öteden beri ﬂerîat ve tarîkat ehli ve ale’l-husûs hakîkat ve mârifet ashâb›, sâd›k
mü’min ve muvahhid s›fat›yla Ehl-i Beyt’e fart-› mahabbet ve mezîd-i meftûniyetlerini ›zhâr ve îlân edegelmiﬂlerdir ki bu meslekten yânî irfân-› Muhammedî tarîkinden
yetiﬂip kesb-i kemâl eden ﬂâir ve ﬂâirelerimizin (Süleymân Çelebî, Yûnus Emre, Nesîmî, Bâkî, Nef’î, Belî¤, Nedîm, ﬁeyh Gâlib, Avnî, Zeyneb Hâtûn, Leylâ [5] Hân›m, ﬁeref Hân›m… gibi) bu ilhâm ile yazd›klar› na‘tler, medîhalar, mersiyeler buna ﬂehâdet
eder.
Târîhte okudu¤umuza göre Hazret-i Alî’ye fevkalâde teveccüh ve muhabbet
besleyenler meyân›nda müﬂârün-ileyhe hitâben; “Ente’l-ilâhu hakkan”13 diyenler
Sallallâhu aleyhi ve sellem Efendimizin âhireti teﬂrîflerinden sonra Hazret-i Alî’ye biat etmediklerinden dolay› ashâb›, hakk›n› taleb etmedi¤indendolay› da Hazret-i
Ali’yi inkâr edenler, ﬂeyheyni Hazret-i Alî’ye has›m görüp onlara bu¤z edenler, Hazret-i Alî’ye resûl nazar›yla bakanlar, hâs›l› Alî’ye ulûhiyet hulûl etmiﬂtir îtikâd›nda
bulunanlar… varm›ﬂ ve ﬂimdi de olabilir. Fakat görünürde sözlerinden baﬂka bir eseri olmayan Hazret-i Fuzûlî hakk›nda ﬂöyledir, böyledir diyebilmek için evvelâ sözlerini iyi okuyup do¤ru ve tamâm anlamak lâz›m gelmez mi? Bu bâbda eski ve yeni bir
müverrihin senedli veya senedsiz bir kavli bize ne îmân verebilir, ne itmi’nân.
Bundan evvel bir tasavvuf târîhi yaz›lmas› mâddesine dâir gâlibâ ‹kdâm ile
neﬂredilen makâlelerin birinde Köprülüzâde Fuâd Bey bu bâbda tasavvuf ehlinden
olmayan kimselerin yâhûd bî-taraf zâtlar›n söz söylemesini ve yaz› yazmas›n› ileri sürüyordu ki bu fikri o vakitte ibtâl edilmiﬂ idi. Fi’l-hakîka tasavvuftan, ehli olmayan,
yânî nâ-ehli olan bahsetsin ne demektir? ‹nsân için bilmedi¤i bir ﬂey hakk›nda söylenecek yegâne söz, ‘Bilmiyorum’ [6] de¤il midir? Hâlbu ki tasavvuftan, ona nisbeti ve
ihtisâs› olmayanlar bahsetsin demek de bir vechile tasavvuftan bahsetmektir ve ‘Tasavvuf nedir bilmiyorum’ demektir, acabâ öyle mi? Elinde öyle bir miftâh olayd› Fuzûlî’nin hazîneleri ona öyle kapal› kalmazd›. Sâdece müverrih olan zâtlar bilmedikleri pek yüksek ve pek derin bahislerde kat‘î hüküm verecek derecede ileriye gitmeme¤e ve salâhiyetlerini, velev cüz’î olsun tecâvüz etmeme¤e dikkat ederler. Görmüyor
muyuz ki mahkemelerde hâkimler ihtisâs gözetilecek noktalarda dâimâ ehl-i hibrenin
re’ylerine göre hüküm verirler. Vâk›a her mesle¤in ehli onu müdâfaa ve fazîletini isbât etmekte ileri gider; fakat gidebildi¤i için gider. Kezâlik haktan ehliyetle bahseden
tarafgîrâne söz söyler, fakat hakk›n tarafdâr› olur; bu ise muâheze veyâ ihtirâz edilecek bir ﬂey de¤ildir.
Meselâ ﬂimdi Fuzûlî’yi, ﬂâirli¤ini, ârifli¤ini, âlimli¤ini müdâfaa edece¤iz. Tasavvuftan, meslek-i irfândan, bizde hikmet-i ﬂi‘riyye ve mârifet-i ﬂâirâneden bahsedece¤iz. Maksad›m›z hep hak ve hakîkati izhâr etmek oldu¤u için sözlerimiz hep o hedefe müteveccih olacak! ‹nsân elbet dâvâs›n› isbât edecek sözü söyler. Hüküm verecek kimse her taraf› iyice dinledikten sonra kendince muvâzene yapar.
***
Râf›za tâifesi ‹mâm Alî Zeyne’l-Âbidîn b. Hüseyin Efendimizin [7] üçüncü
mahdûmlar› Zeyd Hazretlerine bîat edip bilâhare müﬂârün-ileyhi kendi ictihâd ve
hükümlerine tâbî k›lamad›klar›ndan dolay› terk eden ve ba‘de-hû îtikâd ve muâme-

13 “Sen gerçek ilâhs›n.”
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lede türlü türlü dalâletlere düﬂen bir halkt›r ki bizzât imâmlar›n›n da matrûd ve
mel‘ûnu olmuﬂlard›r. Fuzûlî rahime-hu’llâh›n gerek meﬂreb-i âﬂ›kânesi, gerek kâbiliyet-i ilmiye ve edebiyesi o derekelere düﬂmekten ve Hazret-i Hüseyn’in bir hafîdine,
âlim ve fâz›l bir hafîdine yüz çevirmekten pek yüksektir.
Tekrâra hâcet yoktur ki Fuzûlî, târîf-i târîhîsine göre Râf›zî olsayd› tertîb ile beﬂinci gelen ve Kerbelâ bak›yyesi Alî Zeyne’l-Âbidîn’in ilk mahdûmu olan ‹mâm Bâk›r’›n yerine Zeyd-i ﬁehîd’i kabûl ve ba‘de-hû terk ederdi. Hâlbu ki ﬂehîd-i müﬂârünileyhten ne lehte ne aleyhte hîç bahsetmemiﬂtir. Geçenlerde bir zât Fuzûlî’den bahsederken ‘ﬁeyheyni niçin medhetmemiﬂ?’ îtirâz›n› der-meyân etmiﬂ ve buna zemmetmemiﬂ ya cevâb› verilmiﬂ idi. Mamâfîh Leylâ vü Mecnûn’daki;

Ey âftâb-› zât›na her zerre bir Nebî!
Bin ﬂer‘ ü dîn diyâr›na her zerreden ziyâ!
gibi parlak beytleri hâvî olan kasîde-i Muhammediyyesinde:

Ey çâr-yâr-› kâmilin a‘yân-› milk-i dîn!
Erbâb-› s›dk u ma‘delet ü re’fet ü hayâ!
Devrin bu dört fasl ile bir mu‘tedil zamân
ﬁer‘in bu dört rükn ile bir mu‘teber binâ.
[8] beytleriyle Hulefâ-y› Râﬂidîn hazerât›n› senâ ediyor. Bu kasîdeden evvelki
Mi‘râciye’sinde de ﬂu beyt vard›r:

Gül-zâr-› vücûdum ede sîr-âb
Bârân-› r›zâ-y› âl ü ashâb.
ﬁîîli¤e gelince: Bu âna kadar Hânedân-› Zîﬂân-› Nübüvvete fart-› mahabbetle
iﬂtihâr eden zevât› ﬁîî ve böyle bir ﬁîîli¤i de Ehl-i Sünnet ve Cemâat îtikâd›na mu¤âyir diye ö¤renmiﬂiz. Hâlbu ki Salla’llâhu ‘Aleyhi ve Sellem Efendimiz ümmetinin yetmiﬂ üç f›rkaya ayr›laca¤›n› ve yaln›z bir f›rkan›n necât ve saâdet bulaca¤›n› haber verdi¤i vakit hâzirûnun vâkî olan suâli üzerine o f›rkan›n kendi ve ashâb› yolundan ayr›lmayanlar, yânî Ehl-i Sünnet ve Cemâat oldu¤unu ifâde buyurmuﬂ14 ve “Kul lâ es’elü-küm ‘aleyhi ecran ille’l-meveddeti fi’l-kurbâ”15 âyet-i kerîmesi dahi Peygamber-i
Zîﬂân ile Ashâb-› Kirâm›n isrine iktifâ ve iktidâ edenlerin üzerine Hânedân-› Nübüvvete müvâlât ve meveddeti emreylemiﬂtir. ‹ﬂte Muhbir-i Sâd›k aleyhi’s-selâm Efendimiz kimleri severse ve nas›l, niçin severse biz mü’minler de onlar› öyle severiz. ﬁübhe yoktur ki Ehl-i Beytini sûret-i mahsûsada sevmiﬂtir. Ve Hazret-i Selmân’› hattâ
kavm-i Arabdan olmad›¤› hâlde kendisinden ve Ehl-i Beytinden addetmiﬂ ve bu cümleye kendi isrlerine iktifâ, kendi hizmetlerini edâ eden, muhabbetullâhta ve muhabbet-i Resûlullâh’ta mâddî ve mânevî her var›n› fedâ ve bu fedâkârl›¤›n› da fedâ ve if-

14 Ebû Dâvûd, es-Sünen, Sünnet 1, Tirmizî, es-Sünen, ‹man 18, ‹bn-i Mâce, es-Sünen, Fiten 17,
Ahmed b. Hanbel, Müsned, II 332.
15 “De ki: ‘Ben buna karﬂ›l›k sizden, size olan yak›nl›¤›mdan dolay›, sevgiden baﬂka bir karﬂ›l›k
istemiyorum.’ ” ﬁûrâ, 42/23.
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nâ eden sevdiklerini de idhâl eylemiﬂtir.
[9] Hazret-i Alî kerrema’llâhu veche Efendimizin Ehl-i Beyt aras›nda ulüvv-i
kadr ve menzileti ehâdîs-i ﬂerîfe-i menkûle ve makbûle ile pek güzel ve parlak bir sûrette gösterilmiﬂtir. Ulemâ-› dîn ve evliyâ-i kâmilîn ilm ü irfân-› Muhammedî ile rûh,
zevk ü saâdet bulduklar› için “Ene medînetü’l-‘ilmi ve ‘Aliyyün bâbü-hâ.”16 hadîs-i ﬂerîfine göre dâimâ ilim kap›s›nda bulunurlar ve kemâl-i mahabbet ve sadâkatle o kap›dan ayr›lmazlar. ‹ﬂte Fuzûlî de o kâmillerdendir. Hazret-i Resûlullâh’› ve Cenâb-›
Murtezâ Esedullâh’› bilhâssa öyle yan›k ve parlak neﬂîdelerle senâ etmesi bu yüzdendir. Binâen-aleyh ﬁîîlik Hânedân-› Nübüvvete fart-› mahabbetten ibâret ise Fuzûlî’ye
gelinceye kadar Hazret-i Alî’yi muktedâ-bih ittihâz edenler, emrinden ve nezdinden
ayr›lmayanlar ve bütün Tâbiîn bi’l-ihsân yânî Hasan-› Basrî’den ‹mâm Muhammed
Gazâlî’ye, Mevlânâ’ya, Hâc› Bayram’a, Yaz›c›zâde’ye gelinceye kadar bütün ârif-i billâh olan velîler, müellifler, muallimler, ﬂâirler bu mânâ ile ﬁîî ve Alevî say›lmak lâz›m
gelir. ﬁunu da düﬂünelim ki akl›yla, re’yiyle dalâlete düﬂenler, nefsine fetvâ aray›p hevâ ve hevesine tâbî olanlar teﬂeyyü‘ s›fat›yla zuhûr eyledi¤i gibi, ale’l-husûs siyâsî ve
târîhî esbâb ile berâber ﬁîîlik nâm›na görülen bâz› çirkin hâl ve hareketler, gayr-i meﬂrû kavl ü fi‘ller ve hükûmet edenler de halk› bu zay›f noktalar›ndan ahz ü sevk etmek
cihetiyle görülen fesâd ve nifâklar, h›rs ve ﬂeytanlar bizde ale’l-›tlâk ﬁîîlik nâm›na karﬂ› adâvet [10] derecesinde bir bürûdet hâs›l etmiﬂtir. Hâlbu ki mânâ-y› sahîhiyle muhibb-i Hânedân olan yânî mü’min-i sâd›k ve muvahhid-i âﬂ›k zümresinden bulunan
Fuzûlî gibi, Hâf›z ve Sa‘dî-i ﬁîrâzî gibi, Ömer ‹bnü’l-Fâr›z gibi dîn-i Muhammedî ulular›n›n kavl ü fi‘line, hâl ve hareketine, zevk ve muhabbetine, nasîhat ve hikmetine
vâk›f ve tâbî olursak bu nâ-becâ ve mevhûm bürûdet zâil olur.
Bundan evvel Fuzûlî, Kasîde-i ‹lâhiye ve Muhammediyye yazm›ﬂ oldu¤u gibi, pâdiﬂâh-› zamân Sultân Süleymân’a da mehdiye yaz›yor. Çünki gerek müﬂârün-ileyh,
gerek pederi Selîm-i Evvel, ârif-i billâh idiler; yoksa Fuzûlî, hâﬂâ yalanc› ve dilenci olmak lâz›m gelir. Çün ki;

‹ktidâs› i‘tilâ-y› ﬂer‘e istidlâl-i s›dk
Nusreti cem‘iyyet-i ‹slâm’a burhân-› yakîn.
Hilâfette velâyet ehlinin himmetlü serdâr›,
Velâyette hilâfet taht›n›n devletlü sultân›.
Binâ-y› ihtimâm›ndan demâdem olmasa muhkem
T›l›sm-› dîn-i Hak tu¤yân-› küfr ile olur bât›l.
gibi senâlar› lây›k olmayana bezl etmek o kadar büyük bir iﬂtir ki, Fuzûlî onu yapmaktan âcizdir. Müﬂârün-ileyh tâm Türk ve dîni bütün Müslümân oldu¤u hâlde ﬁîîlik ve Râf›zîlik isnâd›yla onu hîç terk etmedi¤i Türkiye’den ve Türklerden ay›r›p
‹ran’a ve Safevîler’e [11] nefyetmek yak›ﬂ›k almasa gerek. Ba¤dâd’›n, Basra’n›n fethini adâlet ve ﬂerîat-› Muhammediyye nâm›na alk›ﬂlayan bir adama böyle bühtânlarda
bulunmak hîçbir vakit câiz görülmez:

16 Hâkim’in Müstedrek’inden ve Taberânî’nin el-Kebîr’inden el-Aclûnî, Keﬂfü’l-Hafâ, Müessesetü’r-Risâle, Beyrut 1985, c. I, s. 618.
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Cihângîri ki gün tek milk-i teshîrine azmetse
Muhakkar-› cilvegâh› ‘arsa-i Îrân u Tûrând›r.
Dil ü cândan Fuzûlî izz ü ikbâline ol ﬂâh›n
R›zâ-y› Hakk içün dâim duâ-gûy u senâ-hvând›r.
Fuzûlî kasîdelerinde isimleri mezkûr bâz› zâtlar› da medhetmiﬂse de anlaﬂ›l›yor ki bu zâtlar hakîkaten irfân sâhibi ve medhe lây›k zâtlar imiﬂ. Müﬂârün-ileyh
böyle medhiyelerinde yaln›z ﬂâirli¤ini göstermemiﬂ, sâir ârif ﬂâirler gibi üstâdâne bir
zarâfetle nasîhatlerde, irﬂâdlarda bulunmuﬂ, hattâ medh ü senâ ikinci derecede kal›yor da as›l vazîfe îlân-› hakîkat ve izhâr-› mârifet oluyor. Fi’l-hakîka hakîkate, mârifete halk› dâvet etmek hem tahdîs-i nîmettir, hem veliyy-i nîmete hizmettir. Fuzûlî
gibi kâmiller zamânlar›n›n büyüklerine mehdiye yazmak vesilesiyle nice hikmetler
beyan ederek büyükleri adâlete, küçükleri itâata ve cümleyi ubûdiyete teﬂvîk etmiﬂlerdir ki vazîfeleri de budur. Yânî mârûfu emr ve münkeri nehyetmektir. Mamâfîh
bâzen böyle medhedilenler hakîkaten öyle senâlara lây›k olmayabilir; fakat o vakit
ﬂâir, zâhirde onlar› medh eder gibi görünerek hakîkatte [12] bildi¤i gerçek ve yüksek
ulular› murâd eder ve öyle söz söyler. Buna san’at pek müsâiddir ve ayr›ca bir zarâfet de gösterilmiﬂ olur.bir de ﬂunu düﬂünelim ki bilene, görene ve do¤ru, iyi söyleyene hîçbir vakit hîçbir yerde kolay kolay söz söyletmezler. Bunun için bâz› müstebid
ve müte¤allib kimselere, umûmun nef‘i için müdârâ etmek yaln›z câiz de¤il, lâz›md›r da:

Âsâyiﬂ-i dü gîtî tefsîr-i în dü harfest
Bâ dôstân telattuf bâ düﬂmenân müdârâ.
“‹ki âlemin âsâyiﬂi ﬂu iki hakîkatte mündericdir: Dostlara lutf, düﬂmanlara
müdârâ.”
Medhedilme¤e lây›k olmayan› do¤rudan do¤ruya zemmetmek ﬂöyle dursun,
medh sûretinde zemmetmek bile bâz› mizâc ve meﬂreblere hoﬂ görünmez. O vakit
medhe lây›k s›fât ve ahlâk-› haseneyi göstermekle iktifâ etmek edebe, nezâhet ve nezâkete pek muvâf›k düﬂer. Bir de mâlûmdur ki âlâ, ednâ her ferd bir büyük Sâni‘in
sun‘u, bir büyük üstâd›n eseri oldu¤u için hadd-i zât›nda büyüktür, bi’l-kuvve bütün
kemâlât› iktisâb ve izhâra müstaiddir; fakat vazîfemiz bi’l-fi‘l kesb-i kemâl etmek oldu¤u cihetle bu vazîfeden tegâfülümüz ve bu yoldan sap›ﬂ›m›z muâheze olunuyor;
yânî kendimize mevhûm bir vücûd verdi¤imiz, hasenât›m›z› nefsimize ve seyyiât›m›z› âhere isnâd etti¤imiz ve bütün ef‘âlimizde kendimizi hakl› yâhûd mâzûr yâhûd
mecbûr gördü¤ümüz içindir ki mes’ûl oluyoruz. Bunlardan [13] en âdî, en hakîr gördü¤ümüz bir kimse dahi tecerrüd etse o ânda en büyük olur. Bunun için hâkim-i âdil
en kirli mücrim ile en temîz mâsûmun zâtlar›na, hakîkatlerine ayn› nazarla nazar
edip öyle muâmele eder ve hükmü, cezây› mücrimin cürmüne, fi‘line göre verir. yine
bu s›rra mebnîdir ki en habîs cânîler, kâtiller fi‘llerinin çirkinli¤ini, alçakl›¤›n› kabûl
ederler de zâtlar›na toz bile kondurmazlar ki bu, insân›n ulviyet-i f›triyesine delâlet
eder.
Hülâsa eski büyük ﬂâirlerimizi meddâh yâhûd mutabasb›s diye tahkîre yeltenip de kendimizi hakîr yapmayal›m. ﬁimdi en iyimiz kendimizi ve kendimiz gibi
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olanlar› medhediyoruz. Vaktiyle ﬂâirlerimiz ekseriyetle ﬂi‘ri seven büyüklere kasîde
ve gazel takdîm edip ihsân al›rlarm›ﬂ. Biz yaz›lar›m›z› tab‘ edip bilmedi¤imiz ve bilinmedi¤imiz müﬂterîlere ucuz ve aﬂa¤› sat›yoruz! Sâir gizli iﬂlerimiz ve kazançlar›m›z zâhir-i târîhe mâl olduktan sonra söylenecek!
***
Yigirmi sene kadar oldu. Bir ‹ngilizce tenkîd kitâb›nda “Kerbelâ Fâcias›” serlevhal› bir uzun makâle okumuﬂtum. Muharrir, münekkid ve ﬂâir Matyu [Matthew]
Arnold, Gibbon’un târîhinden Hazret-i Alî ve evlâd›n›n ﬂehâdetlerini muhtasaran
nakl ile “Eski zamânda o uzak yerlerde Hüseyn’in böyle fecî âk›bete u¤ray›ﬂ› en so¤ukkanl› adam›n bile rikkatine dokunaca¤›n› ve ﬂehâdetinin devr-i senevîsinde Îranl› [14] muhibleri meﬂhedini ziyâret ederek mecnûnâne bir hüzn ve mâtem ile âdetâ
kendilerini gâib ettiklerini” söyledikten sonra vaktiyle Tahrân’da, Frans›z sefîri bulunan Kont Gobino’nun [Gobineau] Bâbîlik hakk›nda yazm›ﬂ oldu¤u bir kitâbdan dahi
Vak‘a-i Kerbelâ’n›n bütün Îrân için bir fâcia-i milliye gibi sahnede temsîl ve irâe edildi¤ini ve buna nisbeten Lâtin, ‹ngiliz, Frans›z ve Alman dramlar›n›n âdetâ oyuncak
mesâbesinde kald›¤›n› naklederek “Tâziye” denilen ve bi’l-hâssa Muharremde yigirmi bin kiﬂili¤e kadar büyükleri mevcûd tekyelerde canl› misâllerle irâe edilen fâcian›n
sûret-i cereyân›n› hikâye ediyor ve ba‘de-hû bu mecnûnâne muhabbet ve meftûniyetin menba›n› taharrîye koyularak kendi fikrine ve Gibbon’un fikrine göre meselâ Evlâd-› Resûl’e yap›lan zulümlerin huﬂûnetten, bu hüzün ve mâtemlerinde nezâket ve
rikkatten ileri geldi¤ini ve Hazret-i Hüseyn’in haremi Sâsânîlerin son uzvu olan Yezdicerd’in kerîmesi oldu¤u cihetle meselenin içine kavmiyet ve memleket hisleri girdi¤ini söyledikten sonra taassubuna yol vererek ve iki taraf› da mü’min ve muvahhid
görerek bu tarîkten dîn-i Muhammedî’nin za‘f ve noksân›na ve dîn-i Îsevî’nin kuvvet
ve kemâline hükmediyordu. Hâlbu ki herîfin ne Muhammed’den haberi var, ne Îsâ’dan. Fakat dâhildeki “dostlar” varken hâricdeki düﬂmanlarla u¤raﬂmak abes olaca¤›ndan ﬂimdi o sahîfeyi kapay›p ﬂunu arz edece¤im ki bu makâleyi okudu¤um vakit
[15] Sahhâflar’da kitâbc› Îrânl› Abdullâh Efendiye u¤ray›p bâz› istîzâhlarda bulunmuﬂ idim. Mûmâ-ileyh hemen ‘Evet’ diyerek âh cekerek îzâhât vermiﬂ ve o esnâda
dudaklar› titremiﬂ, gözleri yaﬂarm›ﬂ, pek derûnî ve pek ﬂiddetli bir heyecâna tutulmuﬂ idi. O vakit bi’n-nisbe so¤ukkanl› durdu¤umdan cüz’î fakat samîmî bir muhabbet teheyyücüyle galeyâna gelerek ve sabr u sükûn ile kendilerini zabt edemeyerek
âh u vâha baﬂl›yor, gö¤sünü dö¤üyor, ç›plak baﬂ›n› hançerliyor… Ve bu ifrâtt›r, lâkin
mermer gibi duygusuz ve so¤uk durmak da tefrîttir. Vaktiyle Muharremde billûr bardaktan su içilmez, içilirken de o Kerbelâ çölünde susuzluktan yana yana ﬂehîd olan
nevcivânlar ve fedâkârlar yâd edilir, o fâcian›n hikâyeleri ve mersiyeleri okunur, fukarâya aﬂ ve su verilir, tekkelerde âyînler yap›l›r, hâs›l› mâkûl ve makbûl sûret ve derecede a¤lan›r ve mâtem edilirdi. ﬁimdi bu mûtedil teessürlerden de samîmî eserler
pek görünmüyor; yânî meﬂrû ve insânî izhâr-› mahabbet ve kesb-i muârefe edemiyoruz ki bunun sebebi, cemâl ve kemâl-i Muhammedî’den gaflet ve mahrûmiyettir:

Her gören ‘ayb etti âb-› dîde-i giryân›m›,
Eyledim tahkîk görmüﬂ kimse yok cânân›m›.
Muhabbet ve mârifet de ﬂübhesiz bir kâbiliyet ve mazhariyet meselesidir. Bak›n›z Fuzûlî ne üstâdâne ne kâmilâne söylüyor: [16]
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Mâh-› Muharrem oldu meserret harâmd›r,
Mâtem bugün ﬂerî‘ate bir ihtirâmd›r;
Tecdîd-i mâtem-i ﬂühedâ nef‘siz de¤il,
Gaflet-serâ-y› dehrde tenbîh-i ‘âmmd›r.
***
Fuzûlî’nin dîn-i Muhammedî ile edeb ve kemâl kesbetme¤e ne derece müﬂtâk
ve muvaffak oldu¤u kendi sözlerinden anlan›lm›yor mu? ﬁair ve âﬂ›k yarad›lm›ﬂ oldu¤u hâlde uluorta yürüyüp gitmemiﬂ, yânî engin ve karanl›k bir deniz seferine k›yâm edecek kaptan gibi harîtas›n›, pusulas›n›, k›lavuzunu tedârik etmeden herçi bâdâbâd yola ç›kmam›ﬂ. Hakîkati görmeyip de gördü¤üne hakîkat diyen, nazar› enâniyet ve cehâlet perdesiyle örtülü oldu¤u için perdenin ortas›ndaki hak ve hakîkatin
parlar söner ›ﬂ›klar›n› gözleyip hayâlâta dalan ve binâen-aleyh bât›l› hak, hayâli hakîkat, kâzibi sâd›k sûretinde süsleyip bu kizb ü iftirâlar›n› âleme arz eden ﬂâirlere ancak ehl-i dalâletin tâbî oldu¤u ve onlar her vâdîde sersem sersem gezindi¤i cihetle
kendisi o ﬂâirler zümresinden ç›kar›l›p îmân, amel-i Sâlih ve zikrullâh ehlinden olarak “sahîh ü sâlim sâhil-i necâta” çekildi¤ini söylüyor? ﬁi‘r, mufassal› icmâl etmek,
vazîfe-i nübüvvet ve risâlet ise beyân yânî mücmeli tafsîl etmek oldu¤una göre [17]
ﬂi‘r Resûlullâh’›n vazîfesi de¤il iken o muhâtab-› kelâm-› ilâhî ﬂi‘rde muhakkak hikmet oldu¤unu beyân ile17 ‹slâm’da ﬂi‘ri ve ﬂâirli¤i lütfen sevdi ve sevdirdi diyor. Hâs›l› sahîfe-i cibilletine ezelde harf-i mahabbet rakm k›l›nm›ﬂ ve hadîka-i hilkatine
tohm-› meveddet ekilmiﬂ oldu¤unu, yânî ﬂâir do¤du¤unu, âﬂ›k yarat›ld›¤›n›, “ilimsiz
ﬂi‘rden kâl›b-› bî-rûh gibi teneffür” etti¤ini ve iktisâb-› “ilm-i aklî ve naklî” ve tetebbu‘-› ehâdîs ü tefâsîr” etti¤ini söylüyor ki buradaki ilm-i naklî, “el-‘‹lmü fi’s-sudûr, lâ
fi’s-sutûr”18 tasavvuftur; bâb-› Alî’den girilecek Medîne-i ilm, mârifet-i Hak, ilm-i billâht›r. Kezâlik tufûliyet addetti¤i sab›rs›zl›k ve söyleyicilik zamânlar›ndaki gazellerden cem etti¤i Dîvân için; “‹lâhî bu muhabbet-nâmeyi -ki tevfîkin hem-râh edip ‘ademden
vücûda, gaybdan ﬂuhûda getirdin- nereye gitse mübârek edesin; ve bu mahbûbu -ki lutfun ona
zînet vermiﬂtir ve tevfîkin hüsnünü ikmâl etmiﬂtir- ehl-i fesâd›n yânî câhil müstensihin nâk›s
kâri’in, hâsidin ﬂerrinden muhâfaza edesin” diye duâ ediyor. Demek ki Fuzûlî ne söylediyse sevgi üzerinedir ve sevgilisine dâirdir ve bunun için sevgili ve sevimlidir. Allah
Teâlâ’ya ‘Sen yol gösterdin de buldum, gördüm ve söyledim’ diyor; ‘Sözlerimi sen
tezyîn ve tahsîn ettin’ diyor.
Muhabbet dört s›n›ft›r:
1. Menfaate müsteniddir ve aklîdir.
[18] 2. Haz ve lezzetten mütevellid ve nefsânîdir.
3. Efkâr ve ahlâk›n tevâfukuna mebnî ve kalbîdir.
4. Ezelî ülfet ve karâbete mebnî ve rûhânîdir.
Fânî bir garaza, zâil bir sebebe istinâd eden muhabbetler garaz ve sebebin zevâliyle zâil olur; bâkî ancak muhabbetullâh ve muhabbet-i Resûlullâh’t›r ki Fuzûlî’nin
ezel gününde kazâ kalemiyle cibilleti sahîfesine yaz›ld›¤›n› söyledi¤i muhabbet iﬂte

17 Buhârî es-Sahîh, Edeb 90; Tirmizî, es-Sünen, Edeb 69; ‹bn-i Mâce, es-Sünen, Edeb 41; Dârimî,
es-Sünen, ‹sti’zân 68.
18 “‹lim gö¤üslerdedir; sat›rlarda de¤ildir.”
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bu aﬂk-› ilâhîdir. Hocas›n›n k›z›na taaﬂﬂuk etmesi, rivâyet-i sahîh ise, o ezelî, f›trî muhabbetinin sûrette ve bidâyette zuhûrundan baﬂka bir ﬂey de¤ildir. Çünki muvahhid
ve muhakkik nazar›nda Hak’tan gayri güzel, Hakk’› sevmekten baﬂka sevgi yoktur.
Fuzûlî dâimâ bu aﬂk ile, bu muhabbet âleminde yaﬂad›¤› için yânî aﬂk bütün kalbine,
ruhunun bütün hissiyât ve tefekkürât›na hâkim oldu¤u içindir ki sözü, özü olmuﬂtur
ve hep mahbûbundan bahsetmiﬂtir; hep mahbûbunun hüsnünü, yerde, gökte, renk
renk ve ﬂekil ﬂekil cemâlini temâﬂâ ile karîrü’l-ayn ve mes‘ûd yaﬂam›ﬂt›r. Hâs›l› rûh-›
âlem olan aﬂk-› ilâhî ilhâm›yla söyledi¤i için sözleri rûhludur yâhûd ayn-› rûhtur.

Hâs›l›m ruhsâr u la‘l ü çeﬂm ü gamzen olmasa
Ömr bir ân, bir zamân, bir lâhza, bir dem olmas›n.
Cânlar verip senin gibi cânâna yetmiﬂem
Rahm eyle kim yetince sana câna yetmiﬂem.
[19] Zülfü siyeh sanemler olmuﬂ senin esîrin
Aﬂk›nda her birinin öz zülfü boynu ba¤›.
‹ﬂte Fuzûlî böyle rûhlu sözleri kalbinde cüz’î ve sûrî muhabbeti olanlara da tesîrli ve sevimlidir. Ve muhabbet yükseldikçe, gerçekleﬂtikçe zevki, neﬂvesi ziyâde
olur. ﬁu kadar var ki herkes kendi mertebesini nokta-i kemâl gördü¤ü için sözün rûhunu kendi anlad›¤›ndan, kendi duydu¤undan ibâret bilir. En yüksek ve en gerçek
muhabbet ve aﬂk sâhibleridir ki en iyi anlay›p en ziyâde zevk bulurlar.
Meselâ Beng ü Bâde bu aﬂk-› ilâhî, bu ilm-i ilâhî üzerine tertîb edilmiﬂtir ki âﬂ›k
ve âlim olmayanlara hikmetsiz, lezzetsiz gelir.
Meselâ Leylâ vü Mecnûn ezelî hüsn ile ezelî aﬂk hikâyesidir ki mecâz sûretinde
hakîkattir; cemâl-i ilâhîyi aﬂk-› ilâhî nazar›yla görmeyen, sevmeyen okuyup zevkine
varamaz.

Hüsn ü Aﬂk, Yûsuf u Züleyhâ, Gül ü Bülbül, Cemﬂîd ü Hurﬂîd, ﬁâh u Gedâ, Ferhâd
u ﬁîrîn... gibi eserler hep bu cümledendir.
Abdülhak Hâmid Beyin Makber’i velev sûrî, mecâzî olsun bir hüsn-i câzib ve
bir aﬂk-› meczûb eseri oldu¤u içindir ki sâir eserleri içinde güzeldir ve sevimlidir.
Fuzûlî’nin Fârisî Sâkînâme’si sâir emsâli gibi sülûk-› hakîkat ve mârifeti yânî
tarîk-› Hak’ta kat‘-› mesâfeyi ve Hakk’a vusûlü târîf eder:
[20] Meyî deh ki gîred h›red nûr ez ô
Ne ân mey ki gerded h›red dûr ez ô.
“O ﬂarâb› ver ki ak›l ondan nûr al›r; o ﬂarâbdan de¤il ki akl› teb‘îd eder.”

Be-rûvem der-i ma‘rifet bâz ﬂüd
Dil-i hâliyem mahzen-i râz ﬂüd.
“Yüzüme mârifet kap›s› aç›ld›; gönlüm hâlî iken mahzen-i esrâr oldu.”

Biyâ sâkî ân mazhar-› ism-i zât
Ki H›zr-› h›red râst âb-› hayât.
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“Sâkî! O ism-i zât mazhar›n› getir ki H›zr-› akl için âb-› hayâtt›r.

Bem-en deh ki men çâker-i Hayderem
Nasîb est elbette ez kevserem.
“Bana ver ki ben Alî’nin bendesiyim; elbette kevserden bana nasîb vard›r.”

Biyâ sâkî ân neﬂ’e-i pür-kemâl
Ki kâmil ez ô mey ﬂeved ehl-i hâl.
“Sâkî! O pür-kemâl neﬂ’eyi getir ki ehl-i hâl onunla kâmil olur.”
“Fuzûlî” ism-i ‘alem olmak üzere bir akidde ne as›l, ne vekîl olmayan yânî hîç
olan zâta derlermiﬂ. Fi’l-hakîka müﬂârün-ileyh kendine hîç vücûd ve pâye vermedi¤i
için yânî tarîkat [21] ›st›lâh›nca fenâ fillâh ve bekâ billâh ile mütehakk›k oldu¤u için
Fuzûlî oluyor; yânî ne biliyor, ne görüyor ve ne söylüyorsa hep Hakk’›n olup kendisinin ismi bulunuyor ki “el-‘Abdu ve mâ yemlikü-hû kâne li Mevlâ-hu”19 hakîkatince fakr-› tâm, ubûdiyet-i tâmme böyle tahakkuk eder…

Fakr u zillet ey Fuzûlî izz ü câh›md›r benim,
ﬁîve-i mihr ü mahabbet resm ü râh›md›r benim.
*

Serîr-i saltanat zevkinden efzûndur bana ol söz
Ki lutfunla demiﬂsin bir gulâm-› kemterînimdi
***
ﬁu esnâda âyândan Feylesof R›zâ Tevfîk Beyin Hâmidnâme’de Fuzûlî’ye ve
edebiyât›m›za etti¤i iftirây› gözden geçirmek ve düﬂürmek için zemîn ve zamân› pek
muvâf›k buldum:
1. Hâmidnâme’nin 366. sahîfesinde; “Hâmid Bey Avrupa irfân›yla âﬂ›nâl›ktan büsbütün mahrûm kalsayd› Fuzûlî ile ﬁeyh Gâlib’in his ve karîha îtibâriyle bi’l-cümle kâbiliyât›n› câmî bir dehâ-y› ﬂi‘r olarak cilve gösterirdi san›r›m” diyor.
496’da; “Bu âdamlar (Fuzûlî ve ﬁeyh Gâlib) Nef‘î ve Nedîm ile berâber edebiyât-› atîkam›z›n en büyük ve hakîkî ﬂâirleridir… O kadar sahîh ve f›trî ﬂâirlerdir… Fakat bu iki kiﬂinin biri (yânî Fuzûlî) Hâf›z-› ﬁîrâzî’nin mukallidi, dî¤eri Hazret-i Mevlânâ’n›n tufeyli idi…”
diyor.
[22] Hâlbu ki 471’de de ﬂöyle diyor: “Hâmid Bey munsif ve hak-ﬂinâs bir adamd›r.
Bir gün Sa‘dî ile Hâf›z’dan bahsedildi¤i ve bâz› mukâyeselere giriﬂildi¤i s›rada ‘Onlar pek büyük dâhîlerdir, bizim gibi adamlar o mertebeye hîçbir veçhile yetiﬂemezler’ demiﬂ idi. Bu söz
mahviyeten söylenilmiﬂ de¤ildir.”
ﬁimdi insâf edelim: Hakîkî ve f›trî bir ﬂâir mukallid olur mu? Mukallid, f›trî ve
hakîkî istîdâd sâhibi olmaz da onun için taklîd yolunu tutar. Sonra Feylesof, Hâmid
Beye müteaddid yerlerde dahi diyor; Hâmid Bey de Hâf›z’› o kadar yüksek buluyor
ki ‘Asla yetiﬂemem’ diyor ve Feylesof da bunu mahviyet de¤il hakîkat olarak telâkkî

19 “Kul neye sahipse o asl›nda Mevlâs›n›nd›r.”
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ediyor. Hâlbu ki Hâmid Bey ona ‘Kendine gel, haddini bil, yere yat›p çamura bat›p
gökteki y›ld›zlara el uzatma’ demek istemiﬂ. Feylesof zekî oldu¤u için müﬂârün-ileyhin verdi¤i bu zarâfet dersini anlam›ﬂ olmal› ki o da bi’l-mukâbele ﬂâire pek çok rüﬂvet-i kelâm takdîm ediyor. Her ne ise R›zâ Tevfîk Bey nazar›nda Hâf›z’a pek benzeyen ve onun gibi göz kamaﬂt›ran Fuzûlî mukalliddir! Farz edelim ki yegâne meziyeti bu mukallidlik olsun. Hâmid Beyin kendinden nâ-mütenâhî yüksek gördü¤ü yânî
makâm›na ne yapsa yetiﬂemeyece¤ini anlad›¤› ve îtirâf etti¤i bir zât› Fuzûlî üstâd
edinmiﬂ demektir; himmeti âlî imiﬂ! Hîç aﬂk, istîdâd ve mazhariyet, mârifet ve kemâl
taklîd ile hâs›l olur mu? Hâlbu ki [23] Fuzûlî ile Hâf›z ayn› aﬂk-› ilâhî âteﬂiyle yan›p
tasfiye edilmiﬂ ve ayn› irfân-› Muhammedî nûruyla parlat›l›p göklere yükseltilmiﬂ iki
ﬂâirdir ki meﬂrebleri, mizâclar› ikiz y›ld›z gibi birbirine pek benzer; mektebleri, kitâblar›, muallimleri ve ilimleri, veliyy-i nîmetleri, hâs›l› sevgileri ve sevdikleri birdir. Bunun için özleri gibi sözleri de kardaﬂt›r.
2. 496’da meselâ:
“Hevâ ‘arâyis-i gülzâra oldu çehre-güﬂâ,

Bahâr gülﬂene giydirdi hülle-i hadrâ.
gibi daha birçok sözler söylüyor ki bugün mekteb çocuklar›n›n bile hande-i istihfâf›n›
mûcib oluyor. Bunlar›n hîçbirinin ﬂi‘r ile münâsebeti yoktur.” deniliyor.
Garîb de¤il midir ki bir âdam anadan do¤ma ﬂâir ve âﬂ›k olsun da böyle çocuklar›n e¤lenece¤i sözleri söz diye söyleyip, be¤enip âleme arz ve neﬂretsin ve bununla Hakk’a ve halka hizmet ettim diye iftihâr ve zevk duysun! Halk ise bu cem‘ ve
tedvînden evvel kendisinden isteyip seve seve okusunlar. E¤er öyle ise hem Fuzûlî,
hem o vakitki ve ﬂimdiki kâri’ ve muhibleri sersem ve ahmakt›r. Ne çâre ki bugün eseri meydânda olan Fuzûlî ile geçmiﬂ ve gelmiﬂ bütün sevenlerine ahmak demek kolay
de¤ildir. Yine eseri meydânda olan bir kiﬂi için âkil yâhûd de¤il [24] hükmünü vermek ise o kadar güç de¤ildir. Çünki hakîmler kendi akl›n› kâfî ve kâmil görenlere ahmak demiﬂlerdir. Çünki Fuzûlî’nin sözlerini mekteb çocuklar› istihfâf ederse mâzûr
görülebilir; lâkin en büyük bir mekteb muallimi ve muallimlerin muallimi istihfâf
ederse kendi h›ffetime hamlolunur.
Acabâ R›zâ Tevfîk Beyi de yaﬂ›na, müellifli¤ine ve muallimli¤ine ra¤men mekteb çocu¤u farz edersek mes’ele halledilir mi? Yoksa böyle bir farzda da bulunamaz
m›y›z?
Feylesofumuz dî¤er taraftan; “ﬁeyh Gâlib’in ﬂâheseri olan Hüsn ü Aﬂk dahi böyle
bir sürü zevzekliklerle mâlîdir. Hele Mi‘râciye’yi okuyunuz; hemen serâpâ mela‘ib-i lafziyyeden ibârettir” diyor.
Müﬂârün-ileyh bu bâbda mâzûrdur. Çünki edebiyât-› atîka dedi¤i as›l edebiyât›m›z›n rûhundan, hikmet ve mârifet-i ﬂâirâneden gâfil ve mahrûmdur. Bu üstâd
ﬂâirlerimiz irfân-› Muhammedî feyziyle kalb ve rûh âlemine girmiﬂ, coﬂan ve hurûﬂân
hayât›n menba›n› bulmuﬂ, cemâl-i Hak ve kemâl-i mutlak›n enfüs ve âfâktaki dâimâ
müteceddid tecelliyât›n› mütâlaa edecek miftâh› elde etmiﬂ, hâs›l› zulmetten nûra,
mevtten hayâta, yokluktan varl›¤a geçmiﬂ, akl›n ve enâniyetin so¤uklu¤undan ve
darl›¤›ndan aﬂk›n s›cakl›¤›na ve geniﬂli¤ine ç›km›ﬂ kâmillerdir ki t›rt›l gibi kendi ifrâzât›ndan yapt›¤› koza içinde uyuyan ve istihâle bekleyenler onlar› görmez ve yabanc› görür. Çünki arada münâsebet yoktur.
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[25] 3. 500’de; “Zavâll› Fuzûlî, f›traten pek nezîh bir ﬂâir, hattâ âﬂ›k olarak do¤muﬂ
iken zamân›n›n bât›l, galîz, zevksiz ve âﬂüfte-i tasannû olan tasallüf-perver hikmet-i edebiyesinden gâfil görünmemek ve üstâdl›kta isbât-› haysiyet etmek için hemen her gazelini, her beytini melâ‘ib-i lafziye ile ifsâd etmiﬂti!” diyor.
Zavâll› R›zâ Tevfîk Beyefendi; f›traten iyi bir ﬂâir, hattâ fasîh ve selîs bir hatîb
iken bununla kanâat etmeyerek Garb›n ât›l, akîm, rûhsuz ve âlûde-i vehm ü hayâl
olan mütelevvin felsefelerinden bî-haber görünmemek ve üstâd-› küll tan›nmak için
hemen her vâdîde, her kavl ü fi‘linde ﬂeﬂ cihetten hudûdunu tecâvüz etmiﬂ ve yüzüne gözüne bulaﬂt›r›p b›rakm›ﬂt›r!
4. 354’te; “Bizim klâsik edebiyât›m›z… Îrân edebiyât›n›n tufeylîsi olarak geçiniyordu.
O koca kütükte kuvvet kalmay›nca bizimki de soldu gitti.” diyor.
Bir kere bizim edebiyât›m›z Îrân edebiyât›n›n bedeninde de¤il zemîninde ve
semâs›nda yânî âleminde ekildi, büyüdü, semere verdi ve yaﬂad›… hâlâ yaﬂ›yor. Îrân
edebiyât›, Arab edebiyât› da öyledir. Kuvveti kalmayan, solup kuruyup giden bir ﬂey
varsa o da (Yaln›z R›zâ Tevfîk Bey gibi muhakkak düﬂece¤i çukura ihtiyârs›z ve habersiz yaklaﬂm›ﬂlarda de¤il), ma‘a’t-teessüf bâz› gençlerimizde edeb-i millî, rûh-› edebî, mîrâs-› ilmî ve dînîdir ki bunun vebâli, dal›n›, [26] buda¤›n› budama¤a, yapra¤›n›
yemiﬂini dökmeye, kütü¤ünü, kökünü kesip ç›karma¤a tasaddî edenlere âiddir.
Geçen gün Kâdî Burhâneddîn nâm›nda bir eski Türk ﬂâirinin ârifâne ve âﬂ›kâne eserleri bir müsteﬂrik himmetiyle istinsâh ve ikmâl edilerek tab‘ u neﬂr olunaca¤›
Cenâb ﬁehâbeddîn Bey taraf›ndan teﬂekkürle tebﬂîr ediliyordu. Kuruyup giden edebiyât böyle tâzelenir mi? ﬁu ecnebîler bu sözlerde ne k›ymet, ne rûh bulurlar acabâ?
R›zâ Tevfîk Bey Avrupa’ya kaç def‘a gitti, ‹ngiltere’de aylarca durdu ve Profesör
Brown gibi müsteﬂriklerle görüﬂtü. Londra müzelerinde teﬂhîr edilen ﬁark âsâr-› edebiyesini gördü. Acabâ bu so¤ukkanl› ‹ngilizler, nâr-› aﬂk ile yan›p nûr olan bu Muhammed-perest, Allâh-perest Hâf›z’dan, bu muhakkik ve müdekkik, bu ârif ve âlim
Ömer Hayyâm’dan ne anl›yorlar ki tercüme ve neﬂretmiﬂler? Her kütübhânede müzehheb cildleri bulunur… Acabâ so¤ukkanl› Almanlar Fazlî’nin Gül ü Bülbül’ünü niçin tercümesiyle berâber tab‘ u neﬂretmiﬂler? Daha benim görmedi¤im, bilmedi¤im
neler vard›r kim bilir? E¤er Profesör Brown gibi müsteﬂrikler bizim edebiyât›m›z› ve
dînimizi Feylesoftan ö¤rendilerse vay baﬂ›m›za gelenler!
Darwinci bir müellif, Mevlânâ’n›n cemâd, nebât, hayvân mertebelerinden sûret-i insâniyeye do¤ru mâddî ve rûhânî seyr ü urûcunu beyân eden beytlerini Mesnevî’den nazmen tercüme edip [27] kitâb›n›n en baﬂ sahîfesine dîbâce veyâ fâtiha gibi
koymuﬂ ve onu tekâmül nazariyesinin s›hhatine bir hüccet yapm›ﬂ idi ki Garb›n bu
iki ucu kesik yeni keﬂfine ﬁark›n eski ve bütün ilminin mukaddime yap›l›ﬂ›na o vakit
hayret etmiﬂ idim. Kezâlik vaktiyle edebiyât›m›z›n müntehâb parçalar›ndan bir mecmûa te’lîf eden Doktor Vels ile ﬂi‘rimizin, ﬂâirlerimizin hem ﬂekil, hem rûh cihetiyle
târîhini yazma¤a çal›ﬂan Mister Gibb ve emsâli müsteﬂrikler lisânen, dînen, ›rken ecnebî olduklar› hâlde edebiyât›m›zda câzibeli bir fazîlet, üdebâm›zda güzel ve büyük
bir rûh bulmuﬂlar da o âlim düﬂmanlar›n karﬂ›s›nda bu câhil dost, bu fazîlet ve ulviyet âleminin içinde do¤up büyümüﬂ iken inkâr ediyor ve bu inkâriyle, mukallidi ve
tufeylîsi olma¤a çal›ﬂt›¤› Garb hükemâs›n› ne hakkiyle taklîd, ne de hazm ve temsîl
edemedi¤ini isbât etmiﬂ oluyor!
5. Nef‘î için; “Bu ma¤rûr ﬂâirimiz kendisinin mazhar-› ilhâm olarak söz söyledi¤ini
hemen dâimâ iddiâ eder. Gûyâ na‘t-› Nebî olmak üzere yaz›lm›ﬂ olan ‘sözüm’ redifli manzûme-i meﬂhûresi baﬂka bir ﬂey söylemek için yaz›lm›ﬂt›r.” diyor.
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Nef‘î ma¤rûr de¤il, ârif ve hakîm oldu¤u için, Allâh’›n ve Muhammed’in kelâm›na muhâtab ve âﬂinâ oldu¤u için, mufassal kitâb-› âlemi ve muhtasar nusha-i
âdemi okuyup anlad›¤› için nefsini ve Rabbini bilip fânî fillâh ve bâkî billâh oldu¤u
için, ne kadar müftehir ve müteﬂekkir olsa [28] hakk›d›r. Ma¤rûr o de¤il, onun sözünü ve özünü anlamad›¤› hâlde gurûruna tâbî olup anlad›m diyendir. Gülistân’› ‹ngilizceye tercüme eden ‹ngiliz, ﬁeyhin “mahbûb”unu anlayamad›¤› için Sa‘dî’iyi de sâir uﬂﬂâk-› ilâhî gibi k›z yerine o¤lan sevicili¤i ile ithâm etmiﬂ ve tercümede bütün
“mahbûb” yerine “mahbûbe” yazm›ﬂ!
6, 430’da; “Bu ârif ve mutasavv›f Müslümân, ancak Fuzûlî gibi düﬂünebilirdi.” diyor ve daha birçok noktalarda tasavvufun felsefe-i Nev-felâtûnîden ibâret olarak
Garbdan ve ‹skenderiye’den ﬁarka geçti¤ini ve bizim ehl-i tasavvuf bu felsefeyi, bu
hikmeti mâl bulmuﬂ ma¤ribî gibi kabûl ve neﬂretti¤ini söylüyor ki Feylesof’un bu iddiâs› evvelce kendisine mükerreren iâde edildi¤i hâlde müﬂârün-ileyh sükût ve sükûn ile yine tekrâr ediyor.
Türk mizâc›na ve mü’min ve muvahhid îtikâd›na z›d ve zehr olan bu bât›l fikri feylesofumuz kendi do¤urmay›p kendinden her veçhile pek yüksek olan bâz› Avrupa ve Amerika feylesoflar›n›n ihtiyât ve ihtimâl ifâde eden târîhî mütâlaalar›ndan alm›ﬂt›r. Yânî bu fikir onda âhretliktir; e¤er benim derse veled-i gayr-i meﬂrû‘dur.
Ma‘amâfîh gençlikte teennî, tedbîr, temyîz henüz iyi nemâ bulmad›¤› için meselâ aktörlerin tercüme ve ezberleme sözlerini bile millî edebiyât nâm›na dinlemek ve sevmek
gibi gelip geçici hâller vâkî olabilir. Gençlerin sözünü dinleyece¤i âdamlar; “Kuli’lhayr ve illâ fe’sküt”den20 [29] hîç gâfil olmamal›. Bu emir feylesofun elbette meçhûlü
de¤ildir. Lâkin sâd›k ve kâmil mü’minlere mahsûs oldu¤u da belki mâlûmu de¤ildir.
***
Tasavvuf, ahîren edebiyât ve felsefe âleminde hayli müzâkereyi mûcib oldu
zannederim. ‹lim midir, meslek midir? Dîn ve îtikâd m›d›r? Bir tarîkat veyâ hikmet ve
felsefe midir? Yerli midir, yoksa hâricden gelme midir? Hele ﬂimdi R›zâ Tevfîk Bey ile
olan bahsimizde tasavvufun iyi anlaﬂ›lmas› lâz›md›r. Çünki muhakkakt›r ki bizim
edebiyât›m›zda ölmez ve yaﬂat›r bir rûh vard› ki o rûh ile dirilenler gözlerini aç›p kendilerini ve âlemi görüp, okuyup, anlay›p cânl› cânl› söylediler ve seve seve, sevine sevine yazd›lar. Halk da isteye isteye dinledi. Çünki o sözlerde zevk ve neﬂ’e, hayât, rûh
buldu. Pâdiﬂâhtan en hakîr bir köylüye var›ncaya kadar bütün millet havâs ve avâmiyle, a¤niyâ ve fukarâsiyle berâber o rûh ile yaﬂad›lar, o rûhu nefh edenlere mensûb
ve meczûb oldular. Bulunduklar› âlemi de anlad›lar, gidecekleri âlemi de. Maîﬂetlerini, ma‘neviyet, fazîlet ve insâniyetleri ﬂu ﬂimdiki hâlimize k›yâsen a‘lâ idi. Askerler
pâdiﬂâhlar›yla berâber sulhta âriflerlerin eserlerini okur, nasîhatlerini ve derslerini
al›r, misâllerini görürdü. Harbde de ilmiyle âmil olurdu. Ulemâ ﬂerîat-› Muhammediyenin ahkâm›n› h›fz [30] ve icrâya ihtimâm eder; ﬂâirler hak ve adâleti, hüsn ve zarâfeti insâniyet ve muhabbeti, ahlâk ve kemâlât› tezyîn ve te’yîd ile nâs›n rûhunu beslerdi. Vüzerâ, vükelâ, ricâl-i pâdiﬂâh ile halk beyninde mâddî ve ma‘nevî güzel bir vasat hizmetini görerek hâkim ile mahkûmu muvâzenede tutard›.
‹çine düﬂen en koyu ecnebîleri bile kendine kalbeden bu kuvvetli ve müessir
hayât›n, bu cem‘iyyet ve millet hayât›n›n, refâh ve saâdet ile geçen cereyân›n menba‘›

20 “Ya hay›r söyle, yahut sus.”
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Osmânl› Türkleri hesâb›na Ertu¤rul’un son ve Osmân’›n ilk günlerine kadar gider.
Sultân Osmân’a bîat edilip nâm›na hutbe okunaca¤› ve emâret ve saltanatla te’yîd
olunaca¤› vakit kendisine tâbî ve zahîr olacak ulular ve bunlar›n içinde vâris-i Nebî
velîler, âlimler Dîn-i Muhammedî’nin ve ehlinin hâmîsi ve hâdimi olmak ﬂartiyle sözleﬂtiler ve özleﬂtiler de Osmân’› öyle hükümete geçirdiler. Osmân’›n ve evlâd›n›n Dîni Muhammedî’ye hizmetleri, adâlet ve ahde vefâlar› sâyesindedir ki bu devlet, derin
köklü a¤aç gibi büyümüﬂ ve u¤rad›¤› sadmelere dayan›p y›k›lmam›ﬂt›r.
Mâlûmdur ki Sultân Osmân bir velînin dâmâd› idi ve târîhte okudu¤umuza
göre o zât, irfân-› Muhammedî tarîkine sülûk etmedikçe Osmân’a k›z›n› vermemiﬂti.
Ba‘de-hû hemen bütün pâdiﬂâhlar ve ﬂehzâdeler meslek-i hakîkat ve mârifete sülûk
etmiﬂler ve bâz›lar› (Fâtih ve Selîm-i Evvel ve Süleymân gibi) kesb-i kemâl ederek vâs›lînden, [31] kâmilînden olmuﬂlard›r. Meselâ târîh-i âlemde yeni bir karn fethetmiﬂ
ve ilmiyle, adâletiyle yânî kemâlâtiyle asr›n›n yegâneli¤ini kazanm›ﬂ olan Fâtih hazretlerinin ﬂu beytini okuyal›m:

Yüzün meh-i ‘îd ü ser-i zülfün ﬂeb-i ‹srâ,
Gamzen yed-i Mûsâ, leb-i la‘lin dem-i ‘Îsâ.
*
Zülfünün zencîrine bend eyledi ﬂâh›m beni
Kullu¤undan etmesin âzâd Allâh›m beni.
Bunlar ﬂübhesiz medîha-i Muhammediyyedir. Lâkin Muhammed ‘aleyhi’s-salâtü ve’s-selâm Efendimizin vechleriyle mâh-i ‘îd beyninde, zülfleriyle ﬂeb-i Mîrâc
beyninde, gamzeleriyle yed-i Mûsâ ve leb-i lâliyle dem-i Îsâ beyninde ne münâsebet
oldu¤u ilm-i tasavvuf, ilm-i ilâhî ve Muhammedî mesâilinden ve esrâr-› ilmiyedendir. Kezâlik Yavuz Sultân Selîm hazretlerinin;

Hîç bî emr-i tü ez bende niyâyed emrî,
Men be-emr-i tü künem her çi tü em fermâyî.
“Senin emrin olmaks›z›n kul hîçbir iﬂ yapamaz; ben ne emredersen onu yapar›m.”

Selîm hasm-› siyeh-dil çi dânet în hâlet
Ki ez zuhûr-› ilâhîst feth-i leﬂker-i mâ.
“Selîm, kalbi kararm›ﬂ düﬂman ne bilir ki bizim askerimizin fâtihli¤i tevfîk-i
ilâhî iledir.”

Ber mâ egerçi milk-i cihân ‘arza dâﬂtend
Coz derd-i aﬂk-i yâr neﬂüd dil-pezîr-i mâ.
“Bize cihân pâdiﬂâhl›¤›n› arz ettilerse de gönlümüz mahbûbun derd-i aﬂk›ndan gayri bir ﬂey kabûl etmedi.”

Be-tâc-i çerh niyâyed serem furû çü Selîm
Eger zi lutf be-gûyî ki în gedâ-y› menest.
“E¤er Selîm için lütfen benim fakîrimdir diyecek olursan baﬂ›n› cihân pâdiﬂâhl›¤› tâc›na bile e¤mez.”
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Men ki ez âyîne-i mâh-ruhet Hak bîn ﬂüdem
Hem çü men ez çeﬂm-i ma‘nî her ki dîdet güft-i Hakk.
“Ben ki senin ay yüzünün âyînesinde Hakk’› gördüm, benim gibi her kim ki
çeﬂm-i mânî ile seni gördü, Hak dedi.”
Beytleri ne ârifâne, ne âﬂ›kânedir!
“Kadr-i zer zer-ger ﬂinâsed, kadr-i gevher gevherî”21 hükmünce tasavvuf ehlini yine tasavvuf ehli tan›r. Zirâ mihekk, miyâr› yine tasavvuftur. Binâen-‘aleyh câhili olup da bahsetmek hîç do¤ru olmaz. Bir meyvenin lezzetini hîç tan›mayan ve a¤z›n›n tad› yerinde olmayan nas›l bilir ve söyler? Ale’l-husûs o meyvenin hîç misli olmazsa. ‹ﬂte tasavvuf böyle bir nîmettir.
[33] Tasavvufu, en iyisi ulemâ-y› dînin muallimi ve “el-‘‹lmü noktatün”22 s›rr›n›n ﬂârihi olan Muhyiddîn-i Arabî’den ö¤renelim. Müﬂârün-ileyh Fütûhât-› Mekkiyye’sinin bâb-› mahsûsas›nda diyor ki:
“Tarîkullâh ehli der ki tasavvuf ahlâkt›r; ne ki ve kim ki ahlâkta seni yükseltir,
tasavvuf da yükseltir. Ümmü’l-Mü’minîn Âyiﬂe radiya’llâhu ‘an-hâ’dan ahlâk-› Resûlullâh salla’llâhu ‘aleyhi ve sellem suâl edildi ve o “Ahlâk› Kur’ân idi.” cevâb›n› verdi. Ve Allâh onu, verdi¤i ahlâk ile senâ etti ve dedi: “‹nne-ke le-‘alâ hulukin ‘azîm.”23
Tasavvuf ile muttas›f olman›n ﬂart›d›r hikmet sâhibi hakîm olmak. E¤er olmazsa, o
unvân ile alâkas› yoktur. Çünki tasavvuf kâmilen hikmettir; Çünki ahlâkt›r ki bu da
muhtâcd›r mârifet-i tâmmeye, akl-› râcihe. A¤râz-› nefsiyye hüküm sürmeyecek derecede kuvvetle nefsine hâkim ve kendine mâlik olmaya, Kur’ân’› kendine imâm yânî rehber yapmaya… Emr-i tasavvuf, bu tarîk ile ahz eden, nefsi için ahkâm istihrâc
ve bu bâbda mîzân-› Hak’tan hurûc etmeyen kimse için kolay bir iﬂtir… Teemmül et
ki Cenâb-› Hak Kitâb›n›n neresinde kahr u ﬂiddet s›fat›n› zikrettiyse yan› baﬂ›nda lutf
ve mülâyemet s›fat›n› da zikretmiﬂtir… sonra ehl-i saâdetin s›fatlar›ndan birini zikrederse yan› baﬂ›nda, takdîm veyâ ta’hîr ile ehl-i ﬂekâvetin s›fatlar›ndan birini zikretmiﬂtir… Sûfî o kimse [34]’dir ki Hak, Kitâb›nda ve kitâblar›nda nas›l kâim ise o da
nefsinde, sîretinde ve sûretinde öyle kâim olur: “Binâen-‘aleyh sana hasenâttan ne isâbet
ederse Allah’tand›r ve seyyiâttan ne isâbet ederse nefsindendir.” ‹ﬂte sana tarîki gösterdim.
Tasavvuf, ehl-i tasavvuf indinde ﬂu zikr ü beyân etti¤imden zâid bir ﬂey de¤ildir; lâkin Allâh mîzân-› ﬂerîat, ilm-i mevât›n ve ilm-i hâl inzâl etti. Hikmet neyi istiyorsa
onun muktezâs›ndan cüz’î olsun hârice ç›kma: “Ve biz Kur’ân’da mü’minler için ﬂifâ ve
rahmet inzâl ettik.”24 Çünki Kur’ân ile tahalluk ve Kur’ân ile tevakkuf ve ikâmet maraz-› nefsîyi izâle eder; fakat bu, mü’minler için böyledir: “Ve zâlimlerin ancak ziyânlar›n› ziyâdeleﬂtiririz.”25 Çünki bunlar Kur’ân’› mevt›ninden çevirir ve kelâm› mevziinden de¤iﬂtirirler; hâss› tâmîm ve ‘âmm› tahsîs ederler ve zâlimlere ‘kâsit’ derler. Hâlbu ki muksitler hükemâd›r: “Ve kime ki hikmet verildi, muhakkak hayr-› kesîr verildi.”26
Allah bunu kesretle vasf etti. Çünki k›llet âr›z olmaz kesretle vasf etmesinin sebebi;
çünki hikmet, mevcûdâta sereyân etmiﬂtir, mavcûdât› Allah vaz’etmiﬂtir ve ba‘de-hû
21
22
23
24
25
26

“Alt›n›n de¤erini kuyumcu, mücevherin de¤erini mücevherci bilir.”
“‹lim bir noktad›r.” Hz. Ali’nin sözlerinden.
“ﬁüphesiz sen yüce bir ahlâk üzeresin.” Kalem, 68/4.
‹srâ, 17/82.
Nûh, 71/28.
Bakara, 2/269.
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insân› halk edip ona emânet tahmîl edilmiﬂtir ki o da mevcûdâta nezâret ve mevcûdâtta tasarruf etmek ve her hak sâhibine hakk›n› îtâ etmektir, nas›l ki Allah her ﬂeye
hakk›n› îtâ eder; bu sûretle insân› sâir mahlûklardan mümtâz olarak arzda halîfe [35]
yapt›. Çünki halkullâh üzerine o emîndir ve onlar ile muâmelesinde sünnet-i ilâhiyeden ‘udûl etmez. Hâs›l› mevcûdât insân›n eline arz ve teslîm edilmiﬂ emânettir ve insân o emâneti tesellüm etmiﬂtir. E¤er emâneti edâ ederse sûfîdir, etmezse zalûm ve cehûldür. Hikmet cehlin ve zulmün nakîzidir; ahlâk-› ilâhiye ile tahallûk etmek tasavvuftur. Ulemâ, esmâ-i hünsâ-y› ilâhiye ile tahallûku ve bunlar›n mevzîlerini ve halk
ile münâsebetini pek mufassal beyân ederler. Halkta en güzel tasarruf, bi’l-hâssa tasarruf ma‘a’llâht›r; kim ki bunu idrâk eder ve Allâh ile tasarruf eder, mevcûdât› tasarrufta ihâta-i ilmiye sâhibidir ve o bir mâsûmdur ki ebediyen hatâ etmez ve abes hareketten ve sükûndan da mahfûzdur…”
Bu derece-i kemâle vusûl için ﬂerîat ba¤çesine girip ilme’l-yakîn, ayne’l-yakîn,
hakka’l-yakîn mertebelerine vâs›l olmal› ki tahallûk bu tahakkuktan sonra olabilir. Bu
da mutlakâ kâmil ve mükemmil, ahlâk-› ilâhiye ile mütehallik, âlim, hakîm, mutasavv›f, vâris-i Nebî zâtlar›n tâlîm ve terbiyesiyle mümkindir. Meselâ Mekke’de Kâbe’yi
hepimiz ﬂübhesiz biliriz ki ilme’l-yakîndir. Bir de gidip görürüz ve görmeden bilemeyece¤imizi de ö¤reniriz ki bu da ayne’l-yakîndir. Ba‘de-hû Kâbe nedir, niçin vaz‘ edilmiﬂtir ve niçin ziyâret ve tavâf edilir… bunlar› fikr ü ictihâd›m›zla de¤il vâz› olan Allah’›n bildirmesiyle biliriz ki bu, hakka’l-yakîndir. Bunun fevkindeki mertebe, tahallûk mertebesidir [36] ki gâye-i kemâldir. Bütün kâmiller bu mertebeden söz söylerler.
Meselâ Seyyid Nesîmî’yi dinleyelim:

Mâ mahzar-i zât-i kibriyâyîm
Mâ câm-› Cem-i cihân-nümâyîm.
Ma‘lûm ﬂeved ki gayr-i Hak nîst
Ez çehre nikâb eger güﬂâyîm.
ﬁâhenﬂeh-i a‘zamîm egerçi
Der kiﬂver-i nîstî gedâyîm.27
*
Fitnedir ‘ayn›n, yüzün ﬂems ü kamer
Fitne-i devr-i kamer sensin meger,
Sûretin hakt›r, budur Hak’tan haber;
Söyleyen Hak’t›r velî ad› beﬂer.
*

Her katre muhît-i a‘zam oldu
Her zerre Mesîh ü Meryem oldu.
***

27 “Biz o Yüce Zât’a mahzar›z; cihân› yans›tan Cem’in kadehiyiz. / Bilinsin ki Hak’tan gayri
bir ﬂey yoktur; yüzdeki peçeyi kald›ranlar›z biz. / En ulu ﬂahlar ﬂah›ysak da yokluk ikliminde dilencileriz.”
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Fuâd Beyin fikrince Nesîmî’nin “Hurûfî” oldu¤u bilindi¤i için mezhebi, meﬂrebi anlaﬂ›l›rm›ﬂ. ‹ﬂte müﬂârün-ileyhin sözleri, anlas›nlar da lütfen bize de anlats›nlar.
R›zâ [37] Tevfîk Bey y›llanm›ﬂ ak›l sâhibi oldu¤u için bu tasavvufa “tasallüf” deyip
kesmiﬂ. Fuâd Bey öyle yapm›yor. “Tasallüf” hîçbir sermâyesi yok iken at›p tutmak demek oldu¤una göre ben bu hâli Feylesof’a yak›ﬂt›r›yorum.hatâ etti¤im anlat›l›rsa hemen dönerim ve afv dilerim.
ﬁimdi Fuzûlî’nin bâz› beytlerini okuyal›m. Meselâ:

Olsa isti‘dâd-› ‘ârif kâbil-i idrâk-i vahy
Emr-i Hak irsâline her zerredir bir Cebreîl.
beytinde Fuzûlî münkir için de¤il mü’min için de gayb, s›r olan bir hakîkatten bahsediyor, kelime ile oynam›yor. Ciddî ve munsif olal›m. Bundan evvelki;

Rehrev-i irfâna besdir sâ¤ar u sâkî delîl
Kim meh ü hûrﬂîddin k›lm›ﬂ temennâs›n Halîl.
beytinde sâ¤ar, sâkî… kelimeleriyle oynanm›ﬂ denilirse burada zikrine hâcet olmayan
nice âyet ve hadîsler için de böyle denebilir ki R›zâ Tevfîk Bey bilmem öyle bir merdlik yapabilir mi? Hoﬂ, Fuzûlî’nin hep âﬂ›kâne, hakîmâne, mutasavv›fâne olan sözlerini istihfâf etmek mâﬂûkuna taarruz etmektir ya!

Vâdî-i vahdet hakîkatte makâm-› aﬂkt›r
Kim müﬂahhas olmaz ol vâdîde sultândan gedâ. [38]
Cihân ehline tâ esrâr-› ilmin kalmaya mahfî
K›luptur hikmetin küffâr içinde enbiyâ peydâ.
beytlerinde de lafz oyunu var m›? ﬁu nokta câlib-i nazard›r ki Kur’ân’da zemmedilen
kâzib ve kâfir ﬂâir için “‹ﬂlemediklerini söylerler ve her vâdîde sersem sersem dolaﬂ›rlar.”28
deniliyor ve ﬂuarâ-y› ‹slâm istisnâ ediliyor. Fi’l-hakîka Fuzûlî söyledi¤ini dâimâ bilir
ve dâimâ bildi¤ini, gördü¤ünü söyler bir ﬂâirdir. Meselâ ‘Ârifin istîdâd› vahyi idrâke
kâbil olsa ona her zerre emr-i Hakk’› getirir bir Cebreîl olur’ meâlindeki beytinde evvelâ ârif kimdir Fuzûlî bilir, hem iyi bilir. ‹nsân kendisi ârif olmazsa ârif kim oldu¤unu bilmez. Sonra vahy nedir idrâk etmiﬂtir; lûgat kitâb›nda mânâs›na bakarak de¤il.
‹stîdâd nedir onu da bilir… Her zerreye bakt›¤› vakit kendisine aynen ve hakîkaten
Cebrâîl nâzil olup emr-i Hakk’› getirmiﬂtir. ‹ﬂte tahk…29 olur ve bunun için söz, özdür demiﬂlerdir. Kezâlik ikinci beyit de böyle. Fuzûlî o beyitte söyledi¤i his, tahayyül
veyâ tevehhüm ederek de¤il ayne’l-yakîn, hakka’l-yakîn bilerek ve bu ilmini de hikmet ve ahlâk edinerek yânî kendinin gayri de¤il ayn› yaparak söylemiﬂtir. ‹stîdâd›n›n
sevkiyle sâkîyi yânî muallimi, mürﬂidi aray›p bulmuﬂ ve ondan feyz al›p kemâl kesbederek kendisi de muallim ve mürﬂid olmuﬂtur. Kur’ân’da beyân buyuruldu¤u üzere Hazret-i [39] ‹brâhîm ‘aleyhi’s-selâm’›n y›ld›z, ay ve güneﬂi görüp de “Hâzâ Rabbî”30 demesi mâzînin olup bitmiﬂ bir vak‘a-i târîhiyyesinden ibâret de¤ildir. Kur’ân’›n
ahkâm› ile’l-ebed ve dâimâ cârî oldu¤una göre her ân ve her yerde bu taleb, bu tahar-

28 ﬁuara, 26/225-226.
29 Bu kelimenin sonu ve sat›r›n sonuna kadarki bütün kelimeler bask›da düﬂmüﬂtür.
30 En’âm, 6/77.
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rî, bu temennî cereyân edegelmektedir. ‹ﬂte Fuzûlî burada hem mütekellim hem muhâtab olmuﬂtur. Yûnus Emre daha aç›k olarak ﬂöyle söylüyor:

‹brâhîmem Cebrâîl’e hîç ihtiyâc›m kalmad›
Muhammed’e, dosta gidem ben tercemân› n’eylerem.
*

Rütbe-i hikmet mi‘râc-› kemâline göre
Hükemâ f›rka-i dûn, felsefe cem‘-i süfehâ.
Beytinde Fuzûlî diyor ki; kemâlât-› Muhammediyyeye urûc etmekle insân
öyle bir mertebe-i hikmete yükselir ki hükemâ nisbeten dûn bir f›rka, feylesoflar da
sefîhler cem‘iyyeti kal›r. Bu mertebeye bizzât îtinâ etmeden, hükemâ ve felâsifeyi
kendilerinden iyi bilmeden böyle demek Fuzûlî’ye ve hîçbir ciddî adama yak›ﬂmaz.
Buradaki sefîhler, Kur’ân’›n ifâdesince Dîn-i ‹brâhîm’den, tevhîdden ayr›l›p kendi
nefsâniyeti ve enâniyeti zulmetine dalan kimselerdir ki târîh-i felsefeci onlar› tan›sa
gerek.
Hazret-i Fuzûlî meselâ ﬂu beytleri de böyle tahakkuk ve tahallûk mertebesinden söylemiﬂtir: [40]

Ne bilir okumayan Mushaf-› hüsnün ﬂerhin
Yere gökten ne için indi¤ini Kur’ân’›n?
*

Dehr sermest-i ﬂarâb-› gaflet etmiﬂ âlemi,
Bunca sermestin temâﬂâs›na bir hüﬂyâr yok.
*

Görmeyince hüsnünü îmâna gelmez âﬂ›k›n
Yüz peygamber cem‘ olup gösterseler bin mu‘cizât.
*

Vermeyen cân›n sana bulmaz hayât-› câvidân,
Zinde-i câvîd ona derler ki kurbând›r sana.
‘Âlemi pervâne-i ﬂem‘-i cemâlin k›ld› ‘aﬂk,
Cân-› âlemsin fedâ her lâhza bin când›r sana
‘Âﬂ›ka ﬂevkle cân vermek sana müﬂkil de¤il
Çün Mesîh-i vaktsin cân vermek âsând›r sana.
*

Subh sal›p mâh-› ruhünden nikâb
Ç›k ki temâﬂâya ç›ka âfitâb.
*

Mest ç›k›p salma nazar her yana
Görme revâ kim ola ‘âlem harâb.
‹ﬂte bu aﬂk ilmine, bu mâﬂûkun ahlâk›yla tahallûk etmek [41] kemâline R›zâ
Tevfîk Bey hîç çekinmeden “tasallüf” diyor. ‹ngilizin derin ve gerçek düﬂünücü âlimlerinden Carlayle, Kur’ân’›n tercümesini okumuﬂ, evvelâ samîmî, rûhlu, müteheyyic
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bir rûhun kelâm› diye senâ ediyor. ba‘de-hû mükerrer haﬂvlerle, sert, kaba, k›sa k›sa
cümlelerle dolu nizâms›z, geliﬂigüzel yaz›l›vermiﬂ bir mecmûa diye tenkîd ediyor. ve
nihâyetinde mü’minlerin kâ¤›d›na ve yaz›s›na bile mukaddes nazar›yla bak›p tâzîm
ettiklerini ve okuduklar›, dinledikleri vakti huzûr-› ilâhî huzû‘ ve huﬂû gösterdiklerini söyleyerek iﬂte mü’min ile gayr-i mü’min ecnebînin zevklerindeki farka bir güzel
misâl diye Kur’ân hakk›ndaki tenkîdinin zevk, mîyâr, mîzân ihtilâf›ndan ileri geldi¤ini söylüyor. Bizim Feylesof R›zâ Beyimiz ise ﬂu mutaass›b H›ristiyân feylesofu kadar
insâf gösteremiyor, ne yaz›k! Hazret-i Muhammed’den îtibâren gelip giden bütün uﬂﬂâk-› ilâhî, hîçbir ﬂey bilmedikleri hâlde en yüksek uçmak ve en derin görmek dâvâs›nda bulunan ﬂarlatan m› diyeyim, mürâî mi, sahtekâr m›, iﬂte öyle imiﬂler. Feylesofun “nefes” diye yazd›klar› güzel yaz›lara bak›l›rsa tasavvuf âlemine okuya okuya,
kendi kendine sârik gibi girmek istemiﬂ fakat bir ad›m atma¤a muvaffak olamam›ﬂ.
Zîrâ muvaffak olayd› Fuzûlî’yi yabanc› bulmayacakt› ve böyle edebiyât vâdîsinde
edebe pek muvâf›k görülmeyecek ve istihfâf ve istihkâr [42] yapmayacak idi. Demek
ki o “nefes”lerinde, Feylesof hep laf›z oyuncakç›l›¤› etmiﬂ ve bu san‘at›n› icrâ etmesi
için ona yine Fuzûlî gibi kâmiller ve sözünün eri zâtlar sermâye vermiﬂ…
‹ﬂte bu tasavvufu –ki Dîn-i Muhammedî’nin zübdesi, gâyesi, semeresidir- R›zâ Tevfîk Bey hâricden, M›s›r’dan gelmedir diyor; bizim sûfiyyûn yâhûd mutasavvife bu ilim ve ahlâk›, bu dîn ve kemâlât› Nev-Felâtûnî mezhebinden alm›ﬂ. Feylesof
burada yanl›ﬂ de¤il ma‘a’t-teessüf baﬂ›ndan büyük yalan söylüyor. Çünki görmedi¤ini gördüm demek, anlamad›¤›n› anlad›m demek yanl›ﬂ de¤il yaland›r. Ecnebî müdekkik ve münekkidlerin bizim görmedi¤imiz ve okumad›¤›m›z kitâblar›n› okuyor, onlar›n söylediklerini kendi düﬂünüp, tetebbû edip bulmuﬂ gibi bize sat›yor. E¤er tasavvuf cereyân› hâricî bir menba‘dan ak›p gelmiﬂ ve bütün muhakkikîn o evliyâ-y› dîn
kâblar›n› ondan doldurmuﬂtur fikri Feylesof’un hakîkaten kendi fikri, kendi mahsûli tetebbuu olayd› yânî Feylesof bizce sözünün eri olayd›, tasavvufun ve bütün kemâlât-› mâddiye ve mâneviyyenin sâhib ve muallim-i yegânesi olan Muhammed salla’llâhu ‘aleyhi ve sellem Efendimiz de bu ilmi, bu dîni Philo’dan, Empedokles’den,
Yanplikos’tan m› ö¤rendi diye suâl eder ve mutlakâ cevâb isterdik.

‹nsâf ver ey hasûd insâf
Ta‘n etme ki cevherin de¤il sâf.
***
[43] Âlim düﬂman câhil dosttan iyidir derler. Fuzûlî’nin câhil dostlar› onun kemâlini tamâmiyle göstermek ﬂöyle dursun, kemâlini noksân olarak gösteriyorlar.bu
cehâlete bir de h›rs ve hased iltihâk ederse Hakk’›n ve halk›n öyle bir kâmili iﬂte böyle garîb ve mazlûm olur. Hât›rl›yorum ki Muallim Nâcî merhûm Fuzûlî’nin;

Pâre pâre dil-i mecrûh u perîﬂân›mdan
Ser-i kûyunda gezen her ite bir pâre fedâ.
beytini belâ¤ats›z, çirkin bir söz misâli olarak göstermiﬂ idi. Hâlbu ki gerek bu ve
gerek evvelki;

Çâk-i sînnimde olan kanl› ci¤er pâreleri
Mest-i çeﬂminde olan gamze-i hûn-hâra fedâ.
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Beyti hadd-i zât›nda çirkin de¤il belki ci¤er, kan, it kelimeleriyle çirkinli¤i ve
i¤rençli¤i zihnimizde cem etti¤imiz için bize öyle geliyor. ‘Yüre¤im parça parça oldu’
demez mi? ‘‹çimden kan gitti’ demiyor muyuz? Münekkid de¤iﬂmez esâslara binâ-y›
mütâlaa etmezse bir gün gelir kendi sözleri de çirkin görünebilir. Bunun için her ﬂeyin
hakîkatine nazar etmeli. Çirkin evlâd›n› seven ana baba acabâ niçin sever? Evlâd›n›n
hakîkatinde güzellik gördü¤ü için de¤il mi? ‹ﬂte hak ve hakîkatine vâk›f olan nazar-›
hakîm sâhibi üstâd ﬂâirlerimiz her ﬂeyin hakîkatini gördükleri için [44] mehâsin içinde mest ü müsta¤rak yaﬂam›ﬂlar ve hep güzellikten bahsetmiﬂlerdir. ﬁeyh Sa‘dî bu
bâbda diyor ki:

Be-cihân hurrem ezânem ki cihân hurrem ezôst
Âﬂikam ber-heme ‘âlem ki heme âlem ezôst.
“Bu cihândan memnûnum, çünkü cihân ondan memnûndur; her âleme
âﬂ›k›m, çünki her âlem onundur.”
Fuzûlî’nin sevdi¤inin ‘kûy’u iﬂte bu âlem-i aﬂk u muhabbettir ve onun köpekleri kendi gibi uﬂﬂâk-› ilâhîdir. Fuzûlî bunlara gönlünü vermiﬂ; bir gönül ki aﬂk u¤runda mecrûh ve perîﬂân olmuﬂ.
Bir de Fuzûlî’nin, sevdi¤inin hamâma giriﬂini ve ç›k›ﬂ›n› tasvîr eden gazeli de
edebe mu¤âyir ve ﬂâir için ayb say›l›yor. Fakat gerek o, gerek meselâ Belî¤’in,
Nedîm’in bu vâdîdeki gazel ve kasîdeleri zâhiren öyle görünmekle berâber rûhun
bedene taallûku gibi bâz› hakây›k ve esrâr› ifâde eder ki zâten hakîkati görmüﬂ ve
sevmiﬂ olan ﬂâirlerimizin bütün sözleri böyle zâhir ve bât›n› câmîdir. (Fuzûlî’nin mektûbu gibi ki ﬂöhreti en ziyâde iç yüzü oldu¤undand›r). Ve ekserîsinin zâhiri câhil halk›n îtirâz›na hedef olur. Çünki halk, hakîkati kendi gördü¤ünden, kendi duydu¤undan ibâret zanneder. Mansûr’un, Nesîmî’nin [45], ﬁems-i Tebrîzî’nin, Olanlar ﬁeyhi ‹brâhîm Efendi’nin mâcerâlar› kavl ü fi‘llerinin zâhiri küfr görülmesindendir.
‹ﬂte bizim Feylesof da ﬁeyh Gâlib’in Mi‘râciyye’si için “Serâpâ melâ‘ib-i lafziyyeden ibârettir” diyor. ﬂeyh orada bir hakîkat-i Muhammediyyeden bahsediyor ki o
Feylesofa mechûldür ve bunun için inkâr ediyor. diyeceksiniz ki insân her bilmedi¤ini inkâr m› eder? Evet etmez. Lâkin bilmedi¤ini de bilmeyen olursa o vakit
eder ve câhil-i mürekkeb olur. Bir ihtimâl daha var: Bilmedi¤ini bilir de enâniyetinden, gurûrundan, inâd›ndan îtirâf edemez. Ebû Cehl’in Muhammed’i ve Hakk’›
kabûl edememesi gibi. ﬁeyh Gâlib gibi asr›n›n ve ahlâf›n›n tekrîmine nâil olmuﬂ bir
zât›n Mi‘râciyye’sine de¤il, bir küçük beytine ‘Zevzekliktir’ deyivermekle herkes
kabûl etmez. Delîl isterler. Delîlsiz dâvâ pâdiﬂâh elinde olsa yine kabûl edilmez. Delîl
ile isbât edilen dâvâ ise fakîr ve sâil elinde olsa yine makbûldür.
Nef‘î’nin;

Ukde-i ser-riﬂte-i râz-› nihânîdir sözüm
Silk-i tesbîh-i dürr-i seb‘ü’l-mesânîdir sözüm.
matla‘l› kasîdesine Feylesof; “Na’t de¤il, baﬂka bir ﬂey; o da anlaﬂ›lm›yor. Binâen-‘aleyh hîçbir ﬂey de¤il” diyor. Yûnus Emre, âﬂ›k olmayanlara sözünün kayalardan akseden sese
benzedi¤ini [46] söylüyor ki burada aynen cârîdir. (Feylesoflar zâhir, pek âkil ve müftekir oldu¤u için so¤ukkanl› oluyor). Nef‘î demek istiyor ki; ‘Bir gizli s›r vard›r; gayb,
rûh, Hak… derler… Onun ipucu vard›r; benim sözüm onun ba¤›d›r, dü¤ümüdür.
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Seb‘ü’l-Mesânî, Fâtiha, bütün Kur’ân incisinin tesbîh dizisidir; o inci ise yine rûhtur.
Hep rûhtan bahsederim, hep rûhlu söylerim… ‹nanmayan cân› isterse inans›n. Her
ﬂeyi erbâb› bilir.’ Fuzûlî Leylâ ve Mecnûn’unu bitirdikten sonra;

Billâhi ger olayd› bir harîdâr
Bin genc-i nihân k›lurdum izhâr
diyor. Eﬂref-zâde de ﬂöyle diyor:

Cihân t›ls›m›n›n bendi benim elimdedir ﬂimdi
*

Görürsün sûretâ âdem benim emrimdedir âlem
Feleklerle melekler hep bana mahkûmdur ins ü cân.
***
Sûre-i ﬁuarâ’n›n hâtimesinde Allah Teâlâ buyuruyor ki:
“Hel ünebbiü-küm…”31 = “Ey Kur’ân’›n taraf-› Hak’tan nüzûl eden kelâm-›
mu‘ciz oldu¤unu redd ile onu bizzât ﬂeyâtîne ve onlar›n tahayyülât› cümlesinden
ﬂi‘re nisbet eden merdûdlar! ﬁeyâtîn kimlere nâzil olur size haber vereyim mi? Bütün
müfterî, âsî ve fâs›k kimselere nâzil olur ki bunlar melâikeyi dinleyip bâz› gaybî [47]
hakîkatler duyarlar ve duyduklar›n› kabûl ve salâh için de¤il red ve fesâd için söylerler. Ve bu cihetle ekserîsi kâzib olur. Çünki duyduklar›n› fesâd u¤runa tahrîf ve tezyîf
ederler. Ve bu cümledendir o ﬂâirler ki kâzib ve bât›l sözleriyle nâs aras›nda müzebzeb dolaﬂ›rlar ve onlara ﬂeytân›n askerlerinden, sözlerini tervîç ve neﬂretmek isteyen
ehl-i dalâlet tâbî olur. Bunlar› ve tâbîlerini görmez misin ki her türlü dalâl ve tu¤yân
vâdîsinde sersem ve serserî dolaﬂ›rlar. Ve gafletlerinden, maîﬂet dalg›nl›¤›ndan dolay›
kendileri yapmad›klar› hasenâttan ve hâiz olmad›klar› ahlâk ve maâriften bahsederler. Fakat müstesnâd›r o hakîm ﬂâirler ki tevhîde îmân ve hikmet ile tahallûk etmiﬂler
ve ötekilerin fesâd›n› salâha, seyyiât›n› hasenâta çevirecek iﬂler yaparlar ve bir taraftan tevhîdi isbât ve maârif ü esrâr-› ilâhiyyeyi beyân ederek ve bir taraftan da ehl-i
dalâl ve fesâd› zem ve teﬂhîr ederek her vakit bütün sözlerinde adâlet ve istikâmet
üzere Allah’› zikrederler. Ve ehl-i muhabbete husûmet ve tekebbür gösteren kâfirlerin
dilinde ve câhillerin elinde zulm görmeleri üzerine ﬂi‘irleriyle intikâm al›rlar. Ehl-i
Hakk’a cevr, kavlen ve fi‘len ezâ eden ve onlara mülhid ve muannid diyen bu müfsid
zâlimler ve müstehzî kâfirler böyle dönüp dolaﬂ›p nereye varacaklar›n› yak›nda ö¤renirler.” (ﬁeyh Ni‘metullâh Tefsîri).
Heybeli, 10 ﬁubat 338, Yevm-i Cuma.
***

31 ﬁuara, 26/221-227.
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‹brahim Aﬂkî’nin Fuzûlî’yi Bir Sûfî Olarak Ele Alan Risalesi u

‹BRAH‹M AﬁKÎ AND HIS BOOKLET ABOUT FUZULÎ
Yusuf Turan GÜNAYDIN*

Abstract
‹brahim Aﬂkî Tan›k (1873-1977) was a teacher of Literature in the Navy
School He had great acquisitions on Sufism. He has written a booklet, A Few
Words about Fuzûlî, about great Turkish poet Fuzûlî and has considered Fuzûlî
as 'ârif-i billâh' (the one who has attained to true knowledge of God) in his booklet. It seems that The Booklet A Few Words about Fuzûlî is a part of the debate that R›za Tevfik and Köprülüzâde Mehmed Fuad were the other participants,
took place in the twenties on Fuzûlî. This study has four issues. The first issue
is the biography of ‹brahim Aﬂkî and his works. The second, issue is the debate about Fuzûlî and his being a heretic (Raf›zî) and a sûfî. The third, issue is the
opinions of Aﬂkî about Fuzûlî. The last part of the study covers the text of the
booklet A Few Words about Fuzûlî in Latin transcription.
Key Words: ‹brahim Aﬂkî, Fuzûlî, heretic, sufi, classical turkish literature, literature of sufism
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CUMHUR‹YET‹N ‹LK YILLARINDA (1923-1940)
TÜRK‹YE’DE ÇOCUK DERG‹ VE GAZETEC‹L‹⁄‹:
MEKTEPL‹ GAZETES‹ (1932-1935)*
Candemir DEM‹RCAN**

Özet
Bu araﬂt›rman›n amac›, 1923-1940 y›llar› aras›nda Türkiye Cumhuriyeti’nde yay›mlanm›ﬂ olan çocuk dergi ve gazetelerini ortaya koymak ve bu dönem içinde, 1932-1935 y›llar› aras›nda, yay›mlanan çocuk gazetelerinden birisi
olan Mektepli Gazetesi’ni, iç yap›sal ve d›ﬂ yap›sal özellikleri aç›s›ndan ele almakt›r. Bu amaçla 1923-1940 y›llar› aras›nda yay›mlanm›ﬂ olan çocuk dergi ve
gazeteleri taranm›ﬂ; çocuk dergi ve gazetelerinin bas›m tarihleri, yay›m y›llar›,
sahipleri, bas›m yerleri, yay›m aral›klar› saptanm›ﬂt›r.
Ayr›ca 1932-1935 y›llar› aras›nda yay›mlanm›ﬂ olan Mektepli Gazetesi iç
yap›sal ve d›ﬂ yap›sal özellikleri aç›s›ndan incelenmiﬂtir. Çocuk kitaplar›n›n yeterli olmad›¤› y›llarda çocuklara bir yandan yeni bilgiler kazand›r›rken, onlar›
okumaya, düﬂünmeye ve yaratmaya yönelten dönem (1923-1940) çocuk dergi ve
gazetelerinin çeﬂitli özellikleri aç›s›ndan saptanmas› ve Mektepli Gazetesi’nin
(1932-1935) iç yap› ve d›ﬂ yap› özellikleri aç›s›ndan ortaya konulmas›n›n çocuk
edebiyat› araﬂt›rmac›lar›na katk› getirece¤i düﬂünülmektedir.
Anahtar Sözcükler: Çocuk edebiyat›, çocuk dergileri, çocuk gazeteleri,
Mektepli Gazetesi

Giriﬂ
‹nsan yaﬂam›n›n kalitesini art›ran her dönem, çocu¤un e¤itimine yönelik yeni
bak›ﬂ aç›lar›n› da yan›nda getirmekte; bu bak›ﬂ aç›lar› ise toplumlar›n kültürel özelliklerine göre farkl›l›klar gösterebilmektedir. Çocuklar›n e¤itimi ile ilgili önemli say›labilecek düﬂünsel yaklaﬂ›mlar›n Avrupa’da, ayd›nlanma döneminde (18. yüzy›l) baﬂlad›¤› bilinmektedir. Ayd›nlanma döneminde, ilk kez çocuklar›n, ‘çocuk’ olduklar› ve
ergenliklerine kadar geçen sürede onlara farkl› biçimlerde yaklaﬂ›lmas› gereklili¤i kabul görmüﬂtür. Bu kabul, çocuk e¤itiminde farkl› uygulamalar› da yan›nda getirmiﬂtir. Bu farkl›l›k, çocuklar›n okuma ihtiyaçlar›na yan›t verecek yay›nlar›n sa¤lanmas›nda belirginleﬂmiﬂtir.
Ayd›nlanma hareketiyle birlikte okuma al›ﬂkanl›¤›n›n halk aras›nda yayg›nlaﬂmas›, sözlü edebiyat ürünlerinin (masal, öykü, vb.) zamanla yaz›ya geçirilmesine
neden olmuﬂtur. “Çocuklar için farkl› yay›nlar›n haz›rlanmas›nda matbaan›n sa¤la-

*

Bu çal›ﬂma, Mersin Üniversitesi, E¤itim Fakültesi, Türkçe E¤itimi Anabilim Dal›nda, 2006
Y›l›nda Haz›rlanm›ﬂ Olan “Mektepli Gazetesi’nde Yer Alan Metinlerin ‹çeri¤inin, Çocuklar›n Biliﬂsel ve Ahlaki Geliﬂimlerine Katk›s› (1-148. Say›lar)” isimli yüksek lisans tezinden
derlenmiﬂtir.
** Arﬂ. Gör.; Mersin Üniversitesi, E¤itim Fakültesi, Türkçe E¤itimi Bölümü
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d›¤› olanaklardan yararlan›lm›ﬂt›r” (ﬁirin, 2003, 61; Postman, 1995, 85). Böylece çocuk e¤itimi için çeﬂitli yay›nlar›n haz›rlanmas› ve ço¤alt›lmas› gerçekleﬂmiﬂtir. Masal, öykü ve benzerlerinin kitaplaﬂt›r›lmas›; çocuklara özgü dergilerin haz›rlanmas›
ve çocuklar›n e¤itimine sunulmas› 18. yüzy›l›n sonlar›na do¤ru meydana gelmiﬂtir.
“‹ngiltere’de yay›mlanan Juvenile Magazine (1788) adl› çocuk dergisi, çocuk e¤itiminde de¤iﬂen anlay›ﬂ› yans›tmas›; çocuk dergicili¤inde ilk olmas› ve çocuk edebiyat› kavram›n›n sesini duyurmas› bak›m›ndan büyük önem taﬂ›maktad›r” (ﬁeyda,
2003, 2).
Avrupa’da 18. yüzy›l›n sonlar›nda görülen çocuk e¤itimi ve çocuk edebiyat›ndaki de¤iﬂiklikler Osmanl›’da 19. yüzy›l›n sonlar›nda görülmeye baﬂlanm›ﬂt›r. Tanzimat ve II. Meﬂrutiyet dönemleriyle birlikte, bu alanda ortaya konulan yap›tlar›n say›s› bat› edebiyat›n›n örnek al›nmas›yla giderek artm›ﬂt›r. Bu dönemde, ﬁinasi, Recaizade Mahmut Ekrem ve Ahmet Mithat Efendi’nin Frans›zca’dan Türkçeye çevirdi¤i k›sa manzumeler çocuklar›n okuma ihtiyaçlar›n› karﬂ›lamada yararl› olmuﬂtur. “Ayr›ca
Ziya Paﬂa’n›n J. J. Rousseau’dan yapt›¤› ‘Émile’ çevirisine yazd›¤› önsöz, Recaizade’nin ‘Tefekkür’ adl› yap›t›nda çocukluk an›lar›na ayr›lan bölüm, Tanzimat ve II.
Meﬂrutiyet dönemlerinde çocuklar›n okudu¤u yap›tlar›n baﬂ›nda gelmektedir” (ﬁeyda, 2003, 3).
Tanzimat Ferman›’ndan Türkiye Cumhuriyeti’nin ilan›na kadar geçen sürede, bireysel çabalarla say›l› ﬂehirlerde (‹stanbul, ‹zmir) okuyucusuna ulaﬂt›r›lm›ﬂ
olan çocuk edebiyat› yap›tlar›, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilan›yla birlikte yurt genelinde pek çok yere, özellikle gazete ve dergi biçiminde ulaﬂarak varl›¤›n› hissettirmiﬂtir. Çocuk edebiyat› araﬂt›rmac›s› Enver Naci Gökﬂen’in verdi¤i bilgiye göre,
1923-1943 y›llar› aras›nda Türkiye’de, baz› okullarca ç›kar›lan dergiler de dâhil olmak üzere, 75 çocuk dergi ve gazetesi yay›mlanm›ﬂt›r (1968: 49). Bu dönemde, özellikle harf devriminden sonra çocuk gazete ve dergilerinin say›s›nda bir art›ﬂ görülmektedir. Bu s›rada ç›kmaya baﬂlayan ‘Çocuk Sesi’ (1928-1948), ‘Mektepli’ (19321935) ve ‘Arkadaﬂ ve Çocuk’ (1936-1948) isimli çocuk dergi ya da gazeteleri ayr› bir
önem taﬂ›maktad›r. Bu dergi ve gazetelerin, çocuk kitaplar›n›n yeterli olmad›¤› y›llarda çocuklara bir yandan yeni bilgiler kazand›r›rken, onlar› okumaya, düﬂünmeye
ve yaratmaya yönelttikleri düﬂünülmektedir. Yine çocuk edebiyat› araﬂt›rmac›lar›
Alemdar Yalç›n ve G›yasettin Aytaﬂ’a göre genç kuﬂaklara aﬂ›lanmak istenen birçok
yeni görüﬂ ve de¤erlerin benimsetilmesinde bu çocuk dergi ve gazetelerinin büyük
hizmeti olmuﬂtur (2003, 215).
Bu araﬂt›rman›n amac›, 1923-1940 y›llar› aras›nda Türkiye Cumhuriyeti’nde
yay›mlanm›ﬂ olan çocuk dergi ve gazetelerinin say›sal durumunu ortaya koymak ve
1932-1935 y›llar› aras›nda yay›mlanm›ﬂ olan Mektepli Gazetesini iç yap›sal ve d›ﬂ yap›sal özellikleri aç›s›ndan ele almakt›r. Araﬂt›rman›n birinci problemi Türkiye Cumhuriyeti’nin 1923-1940 y›llar›ndaki çocuk dergi ve gazetecili¤i; ikinci problemi ise
Mektepli Gazetesi’nin (1932-1935) say›lar›n›n tamam› (148 say›) ile s›n›rland›r›lm›ﬂt›r.
Yöntem
Tarama yönteminin kullan›ld›¤› bu araﬂt›rma, bir durum saptamas› araﬂt›rmas›d›r. Araﬂt›rmada 1923-1940 y›llar› aras›nda Türkiye Cumhuriyeti’nde yay›mlanm›ﬂ
olan çocuk dergi ve gazeteleri incelenmiﬂ; ayr›ca 1932-1935 y›llar› aras›nda yay›mlanm›ﬂ bir çocuk gazetesi olan Mektepli Gazetesi ise iç yap›sal ve d›ﬂ yap›sal özellikleri
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aç›s›ndan ele al›nm›ﬂt›r. “Tarama yöntemi, geçmiﬂte ya da halen varolan bir durumu
varoldu¤u biçimiyle betimlemeyi amaçlayan bir araﬂt›rma yaklaﬂ›m›d›r” (Karasar,
1995, 77). Araﬂt›rmada, aﬂa¤›da da s›ralanan iki problem ele al›nm›ﬂt›r:
1) 1923-1940 y›llar› aras›nda Türkiye Cumhuriyeti’nde yay›mlanm›ﬂ olan çocuk dergi ve gazeteleri nelerdir?
2) 1932-1935 y›llar› aras›nda yay›mlanm›ﬂ olan Mektepli Gazetesinin iç yap›sal
ve d›ﬂ yap›sal özellikleri nelerdir?
Bulgular
Araﬂt›rma sonucunda elde edilen bulgular, ilgili baﬂl›klar alt›nda aﬂa¤›da yer
almaktad›r.
Araﬂt›rman›n Birinci Problemine ‹liﬂkin Bulgular
Tanzimat ve II. Meﬂrutiyet dönemleriyle birlikte geliﬂmeye baﬂlayan “Türk
Çocuk Edebiyat›’n›n”, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk y›llar›nda bir yavaﬂlama içine girdi¤i görülmektedir. Gerçekleﬂtirilmekte olan devrimler, bir geçiﬂ sürecini de beraberinde getirdi¤i için bu dönemde toplumdaki e¤itim-ö¤retim ve kültürel etkinliklerin,
halka ulaﬂt›r›lmas›nda zorluk çekilmiﬂtir.
Bu dönemde, ‘Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile e¤itim-ö¤retim bir elde toplanmaya çal›ﬂ›lm›ﬂ; ‘Latin Harflerinin’ kabulüyle de yeni Türk alfabesi ortaya konmuﬂ ve
Osmanl›ca’n›n e¤itim-ö¤retim dili olarak kullan›lmas›na son verilmiﬂtir. “Bu uyum
çal›ﬂmalar›n›n ard›ndan edebiyatç›lar kaç›n›lmaz olarak Türkiye Cumhuriyeti’nin ilkelerini genç kuﬂaklara aktarmak için çocuklar› hedef alan yeni yap›tlar ortaya koymaya baﬂlam›ﬂlard›r” (Ya¤c›, 1999, 177).
E¤itim alan›nda yap›lan devrimler sonucunda yeni Türk alfabesinin okumayazma ve bask› iﬂlerini kolaylaﬂt›rmas› ve ilkokullara devam eden ö¤rencilerin say›s›n›n da günden güne artmas› ile çocuklar için haz›rlanan edebiyat yap›tlar›n›n say›s› da artm›ﬂt›r. Bu da dönemin yay›n yaﬂam›na bir canl›l›k getirmiﬂtir. Ayr›ca yine bu
dönemde çocuklara özgü telif, çeviri ve uyarlama yap›tlar›n yay›m› için devlet kurumlar› ve özel yay›nevleri de kayda de¤er çal›ﬂmalar gerçekleﬂtirmiﬂlerdir. Çocuk
edebiyat› araﬂt›rmac›s› ‹brahim K›br›s, bu dönemdeki geliﬂmeleri ﬂöyle özetlemektedir:
“Milli E¤itim Bakan› Mustafa Necati U¤ural’›n öncülü¤ünde çocuk ve gençlere yönelik üç farkl› yaz› dizisi haz›rlat›lm›ﬂt›r. Bu diziler: a) ‘Cihan Edebiyat›ndan Örnekler’ Hakk› Süha, Ali Canip Yöntem, Hasan Ali Yücel gibi kiﬂilere haz›rlat›lm›ﬂ
olup, birçok yerli ve yabanc› kökleﬂmiﬂ yap›t bu dizide yer alm›ﬂt›r. ‘‹lkbahar Seneleri’ ‘Naima Tarihinden Seçmeler’, ‘Epope’, ‘Sanat Muhasebeleri’. b) ‘Mektep Temsilleri’: K›z ve erkek okullar› için ayr› ayr› yaz›lan bu dizi Mahmut Yesari, Reﬂat Nuri Güntekin, ‹bnülrefik Ahmet Nuri gibi yazarlarca haz›rlanm›ﬂt›r. c) Dünya Çocuk Klasikleri: Bugün de çocuklar›n istekle okuduklar› Ar› Maya, Heidi, Kimsesiz Çocuk gibi
kökleﬂik yap›tlar o y›llarda çevrilmiﬂ, ayr›ca önceden çevirisi yap›lanlar da içinde olmak üzere yeniden bas›lm›ﬂt›r “ (K›br›s, 2000, 8).
Bu geliﬂmeler özellikle ﬂiir alan›nda kendini göstermiﬂtir. Çocuk edebiyat›
araﬂt›rmac›s› Mustafa Ruhi ﬁirin, 1930’lardan sonra zaman›n usta ﬂairlerinin çocuk ﬂiirleri yazma konusunda özel bir çaba harcad›¤› görüﬂündedir. “Genç ﬂairler yine de
bu alanda birbirinden güzel yap›tlar ortaya koymuﬂlard›r” (2000, 86). “Cumhuriyet
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öncesinde büyükler için ﬂiirler yazan Faruk Nafiz Çaml›bel, Yusuf Ziya Ortaç gibi ﬂairler, bu dönemde çocuklar içinde ﬂiir yazm›ﬂlard›r. Hasan Ali Yücel, Mehmet Faruk
Gürtunca ve Mehmet Öngay da bu dönem de çocuklar için yap›t veren di¤er isimlerdir” (Ya¤c›, 1999, 178). Enginün, Cumhuriyetin ilk y›llar›nda Türk çocuk edebiyat›nda yaﬂanan geliﬂmeleri ﬂöyle saptamaktad›r: “Orhan Veli’nin manzum olarak yazd›¤›
Nasrettin Hoca hikâyeleriyle, manzum olarak çevirdi¤i La Fontaine’in masallar›, bir
bankan›n açt›¤› çocuk roman› yar›ﬂmas›nda birincili¤i kazanan Mehmet Seyda’n›n
“Bir Gün Sen de Büyüyeceksin” gibi yap›tlar› Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk y›llar›nda
Türk çocuk edebiyat›n›n geliﬂmesine katk›da bulunan çal›ﬂmalard›r” (Enginün, 1987,
43).
Bu dönemde çeﬂitli bilgileri, çocuk seviyesine uygun olarak veren kitaplar da
haz›rlanm›ﬂt›r. “’Temel Bilgiler’, ‘Bilgi Demeti’, ‘Nedir, Niçin, Nas›l’ gibi yap›tlar bu
tür kitaplara birer örnektir. ‘Hayat Ansiklopedisi’, ‘Yeni Çocuk Ansiklopedisi’, ‘Büyük Adamlar Ansiklopedisi’, ‘Keﬂifler ve ‹catlar Ansiklopedisi’ gibi çocuklara yönelik
kaynak kitaplar yine bu dönemde haz›rlanm›ﬂt›r” (O¤uzkan, 1979, 279).
Cumhuriyet öncesinde kiﬂisel çaba ve ideallerle devam ettirilmiﬂ olan çocuk
dergi ve gazetecili¤i, Cumhuriyet dönemindeki “geliﬂmiﬂ örneklerine” önemli deneyimler aktarm›ﬂlard›r. Ayr›ca Cumhuriyetin ilan›ndan sonra gerçekleﬂtirilen birtak›m
devrimlerle, örne¤in Harf Devrimi, birlikte de edebiyat alan›nda ‘Bat›y›’ yakalama çabalar› kolaylaﬂt›r›lmaya çal›ﬂ›lm›ﬂt›r.
Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk y›llar›nda (1923-1940) e¤itim-ö¤retime büyük
önem verilmesi ve ö¤renci say›s›n›n artmas› ile çocuk edebiyat› alan›nda yavaﬂ yavaﬂ
bir ilerleme sa¤lanmaya baﬂland›¤› söylenebilmektedir. Say›lar› çok fazla olmamas›na ra¤men, çocuk dergi ve gazeteleri ‘çocuk edebiyat›’ alan›ndaki yerlerini yavaﬂ yavaﬂ almaya baﬂlam›ﬂt›r. Ancak çocuklar, a¤›rl›kl› olarak bu dönemde de daha önce oldu¤u gibi yetiﬂkinler için yaz›lm›ﬂ yap›tlardan kendilerine uygun olanlar› okuyarak,
okuma ihtiyaçlar›n› karﬂ›lam›ﬂlard›r. O¤uzkan, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk y›llar›nda çocuklar›n okuduklar› yap›tlarla ilgili ﬂu saptamalar› yapmaktad›r:
“[…] Türk çocuklar› denebilir ki bu yeni dönemde yine yetiﬂkinlerin kitaplar›nda yararlanarak yaz›nsal gereksinmelerini gidermeye çal›ﬂ›yorlard›. Çocuklar›n en
çok zevk alarak okuduklar› Yusuf Ziya Ortaç’›n, Orhan Seyfi Orhon’un, Faruk Nafiz
Çaml›bel’in, Enis Behiç Koryürek’in, ﬂiirleri ile Halide Edip Ad›var’›n, Yakup Kadri
Karaosmano¤lu’nun, Falih R›fk› Atay’›n, Ruﬂen Eﬂref Ünayd›n’›n, Aka Gündüz’ün,
Mahmut Yesari’nin, Reﬂat Nuri Güntekin’in düzyaz›lar›yd›“ (1979, 279).
Yeni Türk harflerinin kabulüyle (1928), ilkokula giden ö¤renci say›s›n›n artmas› sonucunda, çocuk dergi ve gazetelerinin say›s›n›n h›zla artt›¤› Tablo I’de yer alan
dönem verilerinden anlaﬂ›lmaktad›r. Bu dönemde, okuma yazmay› ö¤renmiﬂ veya
ö¤renmekte olan çocuklar›n yard›mc› kitap, gazete ve dergi ihtiyaçlar›n›n karﬂ›lanmas› amac›yla dönemin ayd›nlar› çocuklara seslenen yay›nlara a¤›rl›k vererek ‘çocuk
edebiyat›’ alan›nda h›zl› bir geliﬂmenin yaﬂanmas› için çaba göstermiﬂlerdir. Meral
Alpay (1980, 178-180), 1923-1940 y›llar› aras›nda yay›mlanm›ﬂ çocuk gazete ve dergilerini, yay›mlan›ﬂ tarihlerine göre Tablo I’ de görüldü¤ü gibi s›ralam›ﬂt›r.
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Tablo Ia: 1923–1940 Y›llar› Aras›nda Yay›mlanm›ﬂ Çocuk Gazete ve Dergileri
Dergi/Gazete

Yay›m Y›l›

Sahibi

Bas›m Yeri

Yay›n Aral›¤›

Çocuk Postas›

1923

_

‹stanbul

-

ﬁübban

1923

Recai

‹stanbul

-

Talebe Mecmuas›

1923

Hikmet Arif

‹stanbul

15 Günlük

Genç Mektepliler

1924

Muallim Hilmi

‹stanbul

15 Günlük

Haftal›k Resimli Gazetemiz

1924

Tahsin Demiray

‹stanbul

Haftal›k

Resimli Dünya

1924-1925

Orhan Seyfi

‹stanbul

-

Resimli Eytam Mecmuas›

1925

Hamid Nuri

‹stanbul

-

Resimli Mecmua

1925

Tahsin Demiray

‹stanbul

-

Sevimli Mecmua

1925

M. Zekeriya

‹stanbul

-

Yeni Yol

1925-1926

Muallim Tu¤rul

‹stanbul

Haftal›k

Çiçek

1926

Ruhi

‹stanbul

15 Günlük

Gürbüz Türk Çocu¤u

1926-1928

Dr. Fuat Mehmet

‹stanbul

Ayl›k

Çocuk Dünyas›

1927

-

‹stanbul

Haftal›k

Annelere ve Çocuklara Salname

1927

Himaye-i Etfal Cemiyeti

-

Y›ll›k

Çocuk Y›ld›z›

1927

-

‹zmir

Haftal›k

Çocuk Sesi

1928

-

-

-

Gençlik

1928

Cemal

‹stanbul

Ayl›k

Altun Kalem

-

Ahali Yurdu

Bulgaristan

15 Günlük

Hac›yatmaz

-

DikenNeﬂriyat›

‹stanbul

-

Çocuk Sesi

1932-1938

M. F.Gürtunca

‹stanbul

Haftal›k

ﬁen Çocuk

1932-1933

Mehmet ﬁükrü

‹stanbul

15 Günlük

Afacan

1934-1939

M. F.Gürtunca

‹stanbul

Haftal›k

Çal›ﬂkan Çocuk

1934-1935

Refik Emin

‹stanbul

Haftal›k

Mektepli Gazetesi

1932-1935

M. Sami Karayel

‹stanbul

Haftal›k

Oklahoma

1935-1955

Aladdin K›ral

‹stanbul

15 Günlük

Olgun Çocuk

1935

Burhan Bilbaﬂar

‹stanbul

Haftal›k

Ateﬂ

1936-1938

Tahsin Demiray

‹stanbul

Haftal›k

Çocuk

1936-1948

Fuat Umay

Ankara

Haftal›k

Gelincik

1936

M. F.Gürtunca

‹stanbul

-

Ö¤retmen ‹leri

1936-1937

N. Bilbaﬂar- B. Atasavar

‹stanbul

Düzensiz

Yavrutürk

1936-1942

Tahsin Demiray

‹stanbul

Haftal›k

Yeni Kültür

1936-1945

K. Nami Duru

Ankara

Ayl›k

Cumhuriyet Çocu¤u

1938-1939

Zahide Tan

‹stanbul

Haftal›k

Çocuk Gazetesi

1938

M. Muzaffer

‹stanbul

-

Asr›n Çocu¤u

1939-1940

Süha Tükel

‹zmir

Haftal›k

Binbir Roman

1939-1952

Tahsin Demiray

‹stanbul

Haftal›k

Tanzimat Ferman›’n›n ilan›ndan Cumhuriyete kadar geçen 84 y›ll›k sürede
toplam 38 çocuk gazete ya da dergisinin yay›mland›¤› Cüneyd Okay’›n ‘Eski Harfli
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Çocuk Dergileri’ adl› yap›t›ndan ö¤renilmektedir. Oysa 1923’ten 1940’a kadar geçen
sürede (17 y›l) ise toplam 36 çocuk dergi ya da gazetesinin yay›mland›¤› Meral Alpay’›n yukar›daki çal›ﬂmas›ndan anlaﬂ›lmaktad›r. Ayr›ca 1923’den 1980’e kadar geçen
(57 y›l) sürede ise toplam 259 çocuk gazete ve dergisinin yay›mland›¤› yine Alpay’›n
çal›ﬂmas›nda görülmektedir. Bu karﬂ›laﬂt›rmalar, Türk çocuk edebiyat›n›n özellikle de
çocuk dergi ve gazetecili¤inin Cumhuriyetle ve devrimlerle birlikte k›sa sürede nas›l
büyük bir yol ald›¤›n› ve önemsenmeye baﬂland›¤›n› göstermektedir.
Tablo II: Dönemlere Göre Çocuk Dergi ve Çocuk Gazete Say›s›
Dönem

Tarih

Yay›m Say›s›

Tanzimat

1839

5

I. Meﬂrutiyet

1876

13

II. Meﬂrutiyet

1908

20

Cumhuriyet

1923-1928

15

Cumhuriyet1

1929-1940

21

Cumhuriyet

1940-1980

259

1923-1940 y›llar› aras›nda yay›mlanm›ﬂ 36 çocuk dergi ya da gazetesinin 17 y›l
boyunca gerçekleﬂen yay›m da¤›l›mlar›na bak›ld›¤›nda da Harf Devrimi’nden (1928)
sonra yay›n yaﬂam›na baﬂlam›ﬂ olan çocuk gazete ve dergilerinin say›s›nda, 21 art›ﬂ
tablo II’ den anlaﬂ›lmaktad›r. Bu durum Latin harfleriyle daha çok okuyucuya ulaﬂ›lm›ﬂ oldu¤unun da göstergesidir. Mustafa Ruhi ﬁirin, bu dönemdeki yay›n say›s›n›n
art›ﬂ›na iliﬂkin düﬂüncelerini ﬂöyle dile getirmektedir: “Yeni Türk (Latin) harflerinin
kabulü (1928), genellikle yay›n yaﬂam›na bir canl›l›k getirmiﬂtir. Bu arada çocuklara
özgü telif, çeviri ve uyarlama yap›tlar›n yay›m› için gerek ilgili devlet kurumlar›, gerek özel yay›nevleri dikkate de¤er giriﬂimlerde bulunmuﬂlard›r” (2000, 86).
Tablo III: Y›llara Göre Çocuk Dergi ve Çocuk Gazete Say›s›
Y›l

Yay›m S a y › s ›

Y›l

Yay›m Say›s›

1923

3

1932

2

1924

3

1934

3

1925

4

1935

2

1926

2

1936

6

1927

3

1938

2

1928

2

1939

2

Yay›m Y›l› Bilinmeyen: 2
Toplam: 36

1923-1940 y›llar› aras›nda ki çocuk dergi ve gazeteleriyle ilgili dikkati çeken bir
di¤er nokta da 1929, 1930, 1931 y›llar›nda hiç dergi yay›mlanmam›ﬂ olmas›d›r. Bu du-

1

Yeni Türk Harflerinin Kabulü, 1 Kas›m 1928.
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rum, edebiyat yaﬂam›n›n Harf Devrimi’ne uyum süreci olarak da nitelendirilebilir. Bu
dönem dergilerinin üç tanesi 1923; üç tanesi 1924; dört tanesi 1925; iki tanesi 1926; üç
tanesi 1927; iki tanesi 1928; iki tanesi 1932; üç tanesi 1934; iki tanesi 1935; alt› tanesi
1936; iki tanesi 1938; iki tanesi ise 1939 da yay›mlanmaya baﬂlad›¤› tablo III’den anlaﬂ›lmaktad›r. ‹ki derginin yay›na baﬂlama tarihi ise bilinmemektedir.
1923-1940 y›llar› aras›nda çocuk dergi ya da gazetesi yay›mlayan isimlere bakt›¤›m›z zaman Tahsin Demiray’›n beﬂ çocuk dergi ya da gazetesi (1924, Haftal›k Resimli Gazete; 1925, Resimli Mecmua; 1936, Ateﬂ; 1936, Yavru Türk; 1939, Binbir Roman); M. Faruk Gürtunca’n›n ise üç çocuk dergi ya da gazetesi (1932, Çocuk Sesi;
1934, Afacan; 1936, Gelincik) ile öne ç›kan isimler olduklar› görülmektedir. “Bu dönemde yay›nc›l›k yapm›ﬂ olan isimlerin ayn› zamanda e¤itimci olduklar› anlaﬂ›lmaktad›r” (Alpay, 1980, 174).
Ta b l o I V: Yay›n Aral›klar›na Göre Çocuk Dergi ve Çocuk Gazeteleri Say›s›
Yay›m Aral›¤›

Say›s›

Haftal›k

15

On beﬂ Günlük

6

Ayl›k

3

Y›ll›k

1

Düzensiz

1

Bilinmiyor

10

Toplam: 36

1923-1940 döneminde yay›mlanan dergilerin “yay›m aral›klar›na” bak›ld›¤›
zaman ise yay›mc›lar›n ço¤unlukla haftal›k yay›m yapt›klar› tablo IV’den anlaﬂ›lmaktad›r. 36 dergiden 15’i haftal›k; alt›s› 15 günde bir; üçü ayl›k; biri y›ll›k; biri düzensiz
yay›mlanmakta; on dergi ya da gazetenin yay›m aral›¤› ise bilinmemektedir.
Tablo V: Yay›n Merkezine Göre Çocuk Dergi ve Çocuk Gazete Say›s›
Yay›n Merkezi

Say›

‹stanbul

29

‹zmir

2

Ankara

2

Yurtd›ﬂ›

1

Bilinmiyor

2

Toplam: 36

1923-1940 y›llar› aras›ndaki çocuk dergi ya da gazetelerine ev sahipli¤i yapan
ﬂehirlerin hepsinin ekonomik, kültürel ve sosyal aç›dan di¤er ﬂehirlere göre geliﬂmiﬂ
oldu¤u görülmektedir. Dönem dergi ya da gazetelerinin 29 tanesi ‹stanbul; iki tanesi
‹zmir; iki tanesi ise Ankara merkezli oldu¤u tablo V’den anlaﬂ›lmaktad›r. Dergi ya da
gazetelerden bir tanesi de yurtd›ﬂ›, Bulgaristan merkezlidir. ‹ki dergi ya da gazetenin
yay›m yeri bilinmemektedir.
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Tablo VI: 1923–1940 Y›llar› Aras›nda Çocuk Gazete ve Çocuk Dergi ‹simle rinde Kullan›lan Sözcükler
Kullan›lan ‹simler

Kullan›m S›kl›¤›

Çocuk, Yavru, Genç

17

Ö¤retmen, Talebe, Mektep

4

Cumhuriyet

1

Yeni

2

Bu dönem çocuk gazete ve dergilerinin isimlerine bakt›¤›m›z zaman ﬂu isimlerin tercih edildi¤i dikkat çekmektedir. 1923-1940 y›llar› aras›nda yay›mlanm›ﬂ 36 çocuk gazete ve dergisinde ‘çocuk’, ‘yavru’ ve ‘genç’ sözcükleri 17 defa; ‘ö¤retmen’, ‘talebe’, ‘mektep’ sözcükleri dört defa; ‘cumhuriyet‘i’ bir defa; ‘yeni’ sözcü¤ünün ise iki
defa kullan›ld›¤› tablo VI’dan anlaﬂ›lmaktad›r.
Yukar›daki tablolarda da görüldü¤ü gibi, Cumhuriyetin ilan›yla birlikte Türkiye’de çocuk edebiyat› büyük bir ata¤a geçmiﬂ ve k›sa süre içerisinde dönemin e¤itimcilerinin çabalar›yla (1923-1940) 36 tane çocuk gazete ve dergisi yay›mlanm›ﬂt›r.
E¤itimcilerin bu çabaya ön ayak olmalar›, çocu¤a karﬂ› toplumsal sorumluluklar›n›
yans›tmalar› bak›m›ndan ilgi çekicidir.
1923-1940 aras›nda yay›mlanan dergilerden biri de Mektepli Gazetesi’dir.
Mektepli Gazetesi’nin, pek çok çocuk dergisinin birkaç say› tutan yay›n yaﬂam› göz
önüne al›n›rsa, döneminin zorlu ﬂartlar›nda 148 say› yay›mlanarak çocuk dergicili¤i
alan›nda önemli bir yer tuttu¤u görülmektedir.
Araﬂt›rman›n ‹kinci Problemine ‹liﬂkin Bulgular
Mektepli Gazetesi’nin D›ﬂ Yap›sal Özellikleri
Yay›mlan›ﬂ›: Mektepli Gazetesi, 15.9.1932 / 18.07.1935 tarihleri aras›nda, M.
Sami Karayel editörlü¤ünde toplam 148 say› (alt› cilt) yay›mlanm›ﬂ ‹stanbul merkezli bir çocuk gazetesidir. Farkl› matbaalarda yeni harflerle bas›lan; okuyucular›na farkl› hediyeler sunan Mektepli Gazetesi, yay›n hayat›n› üç y›l kadar sürdürebilmiﬂtir.
125. say›da, gazetenin yönetimine “yaz› iﬂleri çevirgeni” olarak Nusret Safa Coﬂkun
kat›lm›ﬂt›r. Gazetenin ilk beﬂ cildi 26’ﬂar say›dan son cildi ise 18 say›dan oluﬂmaktad›r.
Mektepli Gazetesi’nin baﬂyazar› ve sahibi M. Sami Karayel’dir. Mektepli Gazetesi’nin ilk 30 say›s› ‹stanbul Halk matbaas›nda; 31’den 36’ya kadar olan say›lar ‹stanbul Letafet Matbaas›nda; 37-54. aras› say›lar ‹stanbul Hamit Bey matbaas›nda; 55148. aras› say›lar ‹stanbul Sebat matbaas›nda bas›lm›ﬂt›r.
Mektepli Gazetesi’nin tüm say›lar› beﬂ kuruﬂ fiyatla sat›ﬂa sunulmuﬂtur. Y›ll›k
abonelik 250 kuruﬂ; alt› ayl›k abonelik 125 kuruﬂ; üç ayl›k abonelik ise 65 kuruﬂtur. Yabanc›lar için üyelik iki dolard›r. Ancak bu rakam 27. say›da dört liraya; 94. say›da ise
beﬂ liraya yükseltilmiﬂtir.
Mektepli Gazetesi’nin ilan ﬂartlar› tam sayfa için 1500 kuruﬂ; yar›m sayfa için
750 kuruﬂ; _ sayfa içinse 400 kuruﬂtur. Gazetenin tüm say›lar› 20 sayfadan oluﬂmaktad›r. Ayr›ca Mektepli Gazetesi perﬂembe günleri sat›ﬂa sunulmuﬂtur.
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Mektepli Gazetesinin tan›t›m say›s›nda gazetenin özellikleri ile ilgili ﬂu aç›klama yap›lmaktad›r:

“Mektepleriniz aç›ld›ktan bir hafta sonra Perﬂembe günü ç›kacakt›r. O
gün mutlaka gazetenizi aray›n›z. Her hafta yeni müsabakalar, bilmeceler, bulmacalar bulacaks›n›z. Büyük hediyeler ve mükâfatlar tevzi edecektir. Motosiklet, bisiklet, gramofon, foto¤raf, Lonjin saati, radyo vesaireyi kazanmak için
müsabakalar› bilmeceleri muhakkak hallediniz. Mektepli Gazetesi en güzel yaz› ve resimlerle dolu olarak ç›kacakt›r. Resimler, ﬂiirler, yaz›lar, romanlar, hikâyeler, garip ﬂeyler, heyecanl› havadisler, sinema, spor, izcilik, tiyatro, karikatür,
havadisler her ﬂey Mektepli Gazetesinde bulunacakt›r. Mektepli Gazetesi sizin
için bir hazinedir. Onu merakla ve sab›rs›zl›kla bekleyiniz. 20 sahifa, renkli ve
bol resim, tablolar, hediyelerle dolu olan Mektepli Gazetesi yaln›z 5 kuruﬂa sat›lacakt›r. Her perﬂembe günü Mektepli Gazetesini aray›n›z. Meccanen verece¤imiz bu nüsham›z› alanlar büyük mükâfatl› müsabakaya dâhil olmak hakk›n›
kazan›r” (Tan›t›m say›s›, s, 1).
Kapak ve ‹ç Sayfa Tasar›mlar›: Çocuk gazete ve dergileri, çocu¤un sosyalleﬂmesinde, e¤itiminde, becerilerinin geliﬂmesinde önemli bir araç niteli¤i taﬂ›maktad›r.
Bu ba¤lamda çocuklar›n yararlanmas› için haz›rlanan gazete ve dergilerin, çocuklar
taraf›ndan be¤enilmesi ve çocuklar üzerinde e¤itsel aç›dan olumlu etkiler b›rakabilmesi için birtak›m biçimsel kurallar bulunmaktad›r. Bu kurallar, O¤uzkan (2001, 341),
K›br›s (2000, 257) ve Sever (1995)’den derlenerek aﬂa¤›da s›ralanm›ﬂt›r.
1) Gazete ve dergilerin kâ¤›d›, çocuk kitaplar›nda oldu¤u gibi, iyi kaliteli ve
mat olmal›d›r.
2) Seçilen harflerin büyüklü¤ü ve küçüklü¤ü, t›pk› çocuk kitaplar›nda oldu¤u
gibi, çocuklar›n okuma yeteneklerine uygun olmal›, sat›rlar›n aras›nda rahatça okunacak kadar bir aç›kl›k bulunmal›d›r.
3) Resimler, foto¤raflar ve biçimler çocuklar›n alg›lay›ﬂ seviyeleri göz önünde
tutularak mümkün oldu¤u kadar aç›k, sade ve net olmal›d›r. Renkli resim ve foto¤raflarda renkler birbirine kar›ﬂmamal›d›r.
4) Çocuk gazete ve dergileri büyüklük, kapak ve sayfa düzeni bak›m›ndan çocuklar›n sevece¤i ve rahatça okuyabilece¤i biçimde olmal›d›r. Küçük çocuklar için yay›mlanan gazete ve dergilerde yaz›lar bir sayfada bitirilmeye çal›ﬂ›lmal›d›r.
O¤uzkan, K›br›s ve Sever’in belirtti¤i çocuk gazete ve dergilerinin taﬂ›mas› gereken biçimsel özellikler do¤rultusunda Mektepli Gazetesi’nin biçimsel özellikleri
ﬂöyle s›ralanabilir:
Mektepli Gazetesinin tüm say›lar›nda birinci kalite saman kâ¤›t kullan›ld›¤›
ve kâ¤›d›n mat oldu¤u görülmektedir. Gazetede kullan›lan kâ¤›d›n kolay y›rt›l›r olmad›¤› dikkat çekmektedir. Ayr›ca yaz›larda “10” punto harf büyüklü¤ünün seçildi¤i; paragraflar›n k›sa tutuldu¤u ve sat›r aral›klar›n›n s›k›ﬂ›k olmad›¤› saptanm›ﬂt›r.
“Oysa harflerin boyunun, ilkö¤retim bir, iki ve üçüncü s›n›f ö¤rencileri için 12 puntodan büyük olmas› önerilmektedir. Ancak dört ve beﬂinci s›n›flarda 10 puntoluk
harfler kullan›labilir” (Sever, 1995,14). Mektepli Gazetesinin 11-12 yaﬂ ve üstü çocuklar için haz›rland›¤› dikkate al›n›rsa, 10 puntoluk harf büyüklü¤ü seçimi, do¤ru yap›lm›ﬂt›r.
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Mektepli Gazetesinde yay›nlanan resim ve foto¤raflar›n, çocuklar›n geliﬂim
özellikleri ve alg›lay›ﬂ düzeyleri göz önünde tutularak seçildi¤i ve net oldu¤u görülmektedir. Mektepli Gazetesinin kapak boyutlar›, ilk 132 say›s› 21x15 cm, son 16 say›s› ise 28x20 cm olarak tasarlanm›ﬂt›r. Yaz›lar ve bölümler bir sayfada bitirilmeye çal›ﬂ›lm›ﬂt›r. Bu durum ise foto¤raflar›n seçiminde, belirtilen kurallara uyuldu¤unu göstermektedir. Ayr›ca, Mektepli Gazetesi yay›n ekibinin, gazetenin bütün say›lar›nda
(148 say›) özel bir logo kullanmad›¤› görülmektedir.
Mektepli Gazetesinin ön kapak resimlerinin kimin taraf›ndan haz›rland›¤› bilinmemektedir. Kapak resimleri için seçilen konularda resmi bayramlar, mevsimler,
gazetenin etkinlikleri, o dönemlerde kazan›lm›ﬂ önemli sportif baﬂar›lar belirleyici olmuﬂtur. Ayr›ca, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 ve 61. say›larda anketlere yan›t veren okuyucular›n resimlerine kapakta yer verilmiﬂtir.
Mektepli Gazetesi’nin ‹ç Yap›sal Özellikleri
Yazar Kadrosu ve Türler: Mektepli Gazetesi yazar kadrosunda tan›nm›ﬂ yazarlar bulunmamaktad›r. Ayr›ca Mektepli Gazetesi’ndeki yaz›lar›n ço¤unun imzas›z
oldu¤u yap›lan inceleme sonucu anlaﬂ›lmaktad›r. Gazetenin genel kültür ve bilgilendirici sayfalar›nda, ‘Ayﬂe Teyze’ takma ad›yla gezilerini kaleme alan yazar›n 10 adet
yaz›s› (Nr*: 89, 90, 91, 92, 93, 94, 96, 98, 102, 104) bulunmaktad›r. ‘Büyük A¤abey’ takma ad›yla okuyucu yaz›lar›n› e¤lendirici biçimde de¤erlendiren yazar›n 26 adet yaz›s› “Bize Yaz›n Ne Oldu¤unuzu Söyleyelim” (Nr: 44); “Nas›l Adam Oldu¤unuzu Bilin” (Nr: 45’den 63. say›ya kadar düzenli olarak) ve “Nas›l ‹nsan Oldu¤unuzu Bilin”
(Nr: 68’den 75. say›ya kadar düzenli olarak) yer almaktad›r.
Ayn› zamanda derginin editörü de olan M. Sami Karayel’in “Baﬂ baﬂa” (Nr: 7,
17 ve 22’den 83. say›ya kadar düzenli olarak); “Büyük Adamlar Serisi” (Nr: beﬂinci say›dan 17. say›ya kadar düzenli olarak ve 27. 63. say›lar); “Türk Masallar›” (Nr: 31’den
36. say›ya kadar düzenli olarak); “Baﬂ Yazar Yaz›lar›” (Nr: Birinci say›dan 25. say›ya
kadar düzenli olarak, 30, 58); “Meﬂhur Adamlar Serisi” (Nr: 22, 23, 24); “Bilmedi¤imiz
‹nsanlar” (Nr: 19, 32, 45) ve “Bilmedi¤imiz ﬁeyler” (Nr: 61) baﬂl›kl› yaz›lar› bulunmaktad›r.
Mektepli Gazetesi’nde toplam 66 farkl› öykü yay›mlanm›ﬂt›r. Gazetede yer
alan, öykülere imza atm›ﬂ pek çok yazar vard›r. Öykülerde geniﬂ bir konu çeﬂitlili¤i
vard›r. Mektepli Gazetesi’nde Vedat Galip, ‹lhan M., M. Sami Karayel, Erol Tekin, Kemal Sahir, Sadullah N.’nin ve ‘Tebeﬂir’ takma ad›yla yazan bir yazar›n öyküleri yer alm›ﬂt›r. Dergide baz› öykülerin, “Büyülü Sultan1-2-3-4’ (Nr: 2, 3, 4, 5) ve Yavuz’un Muharebeleri (Nr: 72’den 97. say›ya kadar düzenli olarak) imzas›z yay›mland›¤› görülmektedir.
Erol Tekin, “Polisiye Hikâyeler” (Nr: 65, 80, 83, ); ”Gülünçlü Hikâye” (Nr: 78,
80, 82, 85) ve “Eski Bir Türk Hikâyesi” (Nr: 85’den 92. say›ya kadar düzenli olarak)
baﬂl›kl› öyküleri kaleme alm›ﬂt›r. Vedat Galip’in “Merakl› Macera Hikâyesi” adl› öyküsü (Nr: 17’den 76. say›ya kadar düzenli olarak) dergide yer alm›ﬂt›r. N. Sadullah
“Gülünçlü Hikâye” (Nr: 77); Kemal Sahir “Milli Hikâye” (Nr: 83, 84); Mahmut Yesari
“Tahriri Nüfus Zaman›nda” (Nr: 55, 56); “Her Kafadan Bir Ses” (Nr: 59); M. ‹lhan “Eylül… Mektebe Dönüﬂ” (Nr: 6); M. Sami Karayel ise “‹zcinin Gözü” (Nr: 15, 16); “Milli Hikâye” (Nr: 58) öyküleriyle gazetede yer bulmuﬂlard›r.
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Mektepli Gazetesi’nde toplam yedi farkl› roman yay›mlanm›ﬂt›r. Romanlardan üç tanesinin Jules Verne’den bir tanesinin de M. K. ‘dan çevrildi¤i görülmektedir.
Mektepli Gazetesi’nde Vedat Galip, M. Sami Karayel (“Tarihi ve Milli Roman… K›l›ç
Arslan” (Nr: 15’den 52. say›ya kadar düzenli olarak) ve “Tarihi Roman… Kara Bulut… Yeniçeri Hasan’›” (Nr: 54’den 104. say›ya kadar düzenli olarak)) Jules Verne’in
romanlar›na yer verilmiﬂtir.
1932-1935 y›llar› aras›nda yay›mlanan Mektepli Gazetesi’nin, ilk 100 say›s›nda, toplam 264 okuyucu ﬂiirine, ‘ﬁiir ve Edebiyat’ baﬂl›kl› köﬂe alt›nda yer verilmiﬂtir. Gazetenin sonraki 48 say›s›nda ise ﬂiir türüne ait bir çal›ﬂmaya rastlanmamaktad›r.
Gazetede, dönemin tan›nm›ﬂ isimlerinin ﬂiirleri ya da sürekli ﬂiir yazan kimse bulunmamaktad›r. ﬁiirleri en çok yay›mlanan okuyucular ﬂunlard›r: Sahir, K. (Nr: 2, 9, 20,
30, 35, 37, 58, 79); Tekin, S. (Nr: 33, 54, 58, 64); Hüsnü, ﬁ. (Nr: 6, 9, 12, 19); Kubilay, S.
(Nr: 31, 55, 60, 74); Necmi, E. (Nr: 4, 20, 22, 37); Ali (Nr: 1, 2, 3, 4); Tokay, Z. (Nr: 61,
63, 71); Yaﬂar (Nr: 7, 58, 89); Zeki (Nr: 17, 22, 39); Zeki, M. (Nr: 11, 18, 19, 36); Demir,
S. (Nr: 90, 92); Ekrem (Nr: 45, 56); Emin (Nr: 26, 76); Fikret, C. (Nr: 5, 6); Fuat, A. (Nr:
23, 34).
Mektepli Gazetesi’nde ﬂiirleri yay›mlanan yazarlara bak›ld›¤›nda ise Kemal
Sahir’in sekiz ﬂiirinin; Vedat Galip’in ise iki ﬂiirinin oldu¤u anlaﬂ›lmaktad›r. Gazetenin ﬂiir köﬂesinin, okuyucular taraf›ndan gönderilen ﬂiirlerle oluﬂturuldu¤u, 90 farkl›
ö¤rencinin ﬂiirlerinin bu köﬂede yay›mlanmas›ndan anlaﬂ›lmaktad›r. Ayr›ca Mektepli
Gazetesi’nde 11 adet de isimsiz ﬂiir yer alm›ﬂt›r.
Editör ve Yaz›lar›: 1932-1935 y›llar› aras›nda ve 148 say› yay›mlanm›ﬂ olan
Mektepli Gazetesi’nin editörlü¤ünü Mehmet Sami Karayel yapm›ﬂt›r. M. Sami Karayel hakk›nda dönemin spor kaynaklar› d›ﬂ›nda bilgiye ulaﬂ›lamamaktad›r. Karayel’in,
Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk y›llar›nda baﬂlayan kültür-spor kalk›nmas›nda önemli
çal›ﬂmalar yapt›¤› ve spor alan›nda ilkleri gerçekleﬂtiren isimler aras›nda yer ald›¤›
döneme iliﬂkin spor kaynaklar›n›n taranmas› sonucu anlaﬂ›lmaktad›r.
M. Sami Karayel’in Türkiye Cumhuriyeti tarihinde minder güreﬂiyle u¤raﬂan
ilk isimlerden oldu¤u bilinmektedir. Minder güreﬂine ilgi gösteren Fenerbahçe, Beﬂiktaﬂ, Üsküdar, Anadolu, Kumkap› ve Haliç Fener kulüplerinde yer alan Türk güreﬂçilerinin bireysel çabalar›, minder güreﬂinin yayg›nlaﬂ›p benimsenmesinde önemli rol
oynam›ﬂt›r. Ahmet Fetgeri, Dr. Emin ﬁükrü Kurt, Ressam Acar, M›z›kac› Danyal, Mehmet Ali Fetgeri, M. Sami Karayel, Hattat ﬁevket , Cemal Sek, Seyfi Cenap Berksoy, vb.
minder güreﬂine öncülük eden Türk güreﬂçileri olmuﬂlard›r.
M. Sami Karayel, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk y›llar›nda minder güreﬂinin
yayg›nlaﬂt›r›lmas› çabalar› d›ﬂ›nda 1941-1943 y›llar› aras›nda efsanevi Türk güreﬂçilerini anlatt›¤› “En Meﬂhur Türk Pehlivanlar›” adl› 10 kitapl›k seriyi de kaleme alm›ﬂt›r.
Karayel, seride “Kel Aliço-No:1, 1941, Birinci bas›m, 56 sayfa, Muallim Ahmet
Halit Kitabevi”; “Akkoyunlu Kaz›kç› Kara Bekir-No:3, 1942, Birinci bas›m, 55 sayfa,
Muallim Ahmet Halit Kitabevi” (Bkz: Ek 5); “Kavaso¤lu Koca ‹brahim-No:10, 1943,
Birinci bas›m, 48 sayfa, Muallim Ahmet Halit Kitabevi” gibi Türk güreﬂçilerinin yaﬂamlar› kitaplaﬂt›r›lm›ﬂt›r. Ayr›ca Karayel’ in “Cihan Pehlivan› Kara Ahmed, 1954, Birinci bas›m, 375 sayfa, ‹stanbul Maarif Kitaphanesi” adl› kitab› da yap›tlar› aras›nda
yer almaktad›r.
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Gazetenin editörü Karayel, Türkiye’de minder güreﬂini yayg›nlaﬂt›rma çabalar› d›ﬂ›nda Türk izcili¤ini de yayg›nlaﬂt›rmaya çabalam›ﬂt›r. M. Sami Karayel 1915 y›l›nda yay›mlad›¤› “‹zci Rehberi” isimli kitab›nda, Türkiye’de izcili¤in do¤uﬂunu ve
kuruluﬂunu anlatm›ﬂt›r.
Karayel, gazetenin 4. say›s›nda ‘Öz Dilimize Do¤ru’ baﬂl›kl› yaz›s›nda okuyuculara dil devrimi ile ilgili geliﬂmeleri ﬂöyle duyurmaktad›r:

“Sevgili Kardeﬂlerim,
Bu hafta gene baﬂ baﬂa kald›k. Sizinle yine konuﬂmak f›rsat› do¤du. Dil
kurultay› üzerine konuﬂaca¤›z […] Baﬂmuallimimiz ve büyük a¤abeyimiz Gazi, memleketin bilgiç muallimlerini, gazetecilerini, ﬂair ve diplerini Dolmabahçe Milli Saray›nda toplad›. Atalar›m›z›n konuﬂtu¤u öz Türkçeyi vücuda getirmeye çal›yor […] Osmanl› Türkleri dilimize hiç ehemmiyet vermedi. O vakit
en iyi yaz› yazan adam hiç anlaﬂ›lmaz Arapça ve Acemce kelimeleri bir araya
getirip yazan adamd›. Bu yüzlerce sene devam etti ve herkes cahil kald›. Türk
köylüsünün söyledi¤i Türkçeyi kaba lisan diye tezyif edenler oldu. ‹mlas›n›
do¤ru yazan do¤ru okuyan adam azd›. Adeta yabanc› ve Türk’e ait olmayan
bir lisan teﬂekkül etmiﬂti”.
Yar›ﬂma: Mektepli Gazetesi, hem sat›ﬂlar› artt›rmak hem de okurlar›n› memnun etmek için ‘Bilmece’, ‘Bulmaca’ ve ‘Müsabakalar’ baﬂl›klar› alt›nda çeﬂitli sorularla derginin 19. sayfalar›nda, okuyucular›yla buluﬂmuﬂtur. Ödüllü bilmece, bulmaca
ve müsabakalar›n sonuçlar› izleyen say›da ‘Müsabakalar›m›z›n Neticesi’ baﬂl›¤› alt›nda; sorular› do¤ru çözen okuyucular›n isimleri gazetede, kazand›klar› ödüllerle birlikte yay›mlanm›ﬂt›r. Gazete, tan›t›m say›s›nda gazetede yer alacak olan bilmece, bulmaca ve müsabakalar ve verilecek hediyelerle ilgili aﬂa¤›daki haberi okuyucular›na
vermektedir:

“Her hafta yeni müsabakalar, bilmeceler, bulmacalar bulacaks›n›z. Büyük hediyeler ve mükâfatlar tevzi edecektir. Motosiklet, bisiklet, gramofon, foto¤raf, Lonjin saati, radyo vesaireyi kazanmak için müsabakalar› bilmeceleri
muhakkak hallediniz” (Tan›t›m say›s›, s:1).
Bilmece ve Bulmacalar, Mektepli Gazetesinde ilk 86 say› kesintisiz verilmiﬂtir.
Müsabakalar ise gazetenin tüm say›lar›nda yer almaktad›r. Bilmece, bulmaca ve müsabakalar›n, çocuklar› e¤lendirirken ayn› zamanda da onlar›n sözcük haznelerini geniﬂletmek amac›yla haz›rland›¤› gazetenin incelenmesinden anlaﬂ›lmaktad›r. Günümüzde ‘Bulmaca’ ad›yla nitelendirilen soru biçiminin, Mektepli Gazetesi’nde ‘Müsabaka’ ad›yla sayfalarda yer ald›¤›; ‘Bulmacalar’ baﬂl›¤› alt›nda yer alan sorular›n ise
k›sa genel kültür sorular›ndan oluﬂtu¤u görülmektedir. Ayr›ca Mektepli Gazetesi’nde
yer alan Bilmece, Bulmaca ve Müsabakalar›n soru yazarlar›n›n isimleri özel olarak verilmemiﬂtir.
Arma¤anlar: Süreli yay›nlar›n, okuyucu say›s›n› artt›rabilmek için baﬂvurduklar› bir yöntem olan arma¤an vermeye, Mektepli Gazetesi de baﬂvurmuﬂtur. Mektepli Gazetesi okuyucular›na, bulmaca, bilmece ve müsabakalar arac›l›¤›yla arma¤an da¤›tmay› tercih etmiﬂtir. Gazetenin ilk 26 say›s›nda her yar›ﬂma için farkl› arma¤anlar
verilmiﬂtir. ‘Müsabaka’ baﬂl›¤› alt›nda yer alan soruyu çözen birinciye ‹ﬂ Bankas›
kumbaras›, bir kilo Hac› Bekir Lokumu, bir ﬂiﬂe kolonya, dolma kalem, kurﬂun kalem,
para çantas›; ikinciye bir düzine yaz› defteri, bir ﬂiﬂe kolonya, dolma kalem, kurﬂun

u
300

Millî E¤itim u Say› 180 u Güz/2008

u Candemir Demircan

kalem; üçüncüye zarif bir kalem sap›; üçüncüden yüzüncüye kadar ise çeﬂitli arma¤anlar verilmiﬂtir.
‘Bulmaca’ baﬂl›¤› alt›nda yer alan soruyu çözen birinciye foto¤raf makinesi,
yün kazak; ikinciye bir düzine defter, izci çak›s›, kol saati; üçüncüye ‘güzel bir roman’, boyun ba¤›; dördüncüden yüzüncüye kadar ise çeﬂitli arma¤anlar verilmiﬂtir.
‘Bilmece’ baﬂl›¤› alt›nda yer alan soruyu çözen birinciye jimnastik ayakkab›s›,
bir kilo Hac› Bekir Lokumu, palto, tak›m elbise; ikinciye mürekkepli dolma kalem, kolonya; üçüncüye spor çorab›; dördüncüden yüzüncüye kadar ise çeﬂitli arma¤anlar
verilmiﬂtir.
Okuyuculara Yönelik Anketler: Mektepli Gazetesi’nde okuyuculara yönelik
yap›lan bir di¤er etkinlik, gazetenin ilk 61 say›s›nda gerçekleﬂtirilen “Okuyucu Anketi” bölümüdür (Biçim I). Ankete yönelik ilk bilgi, aﬂa¤›da yer alan ilanla gazetenin birinci say›s›nda verilmiﬂ; anket sonuçlar› ise gazetede ikinci sayfalarda ilan edilmiﬂtir.
Okuyuculardan gelen yan›tlar ilk olarak üçüncü say›da ilan edilmiﬂtir:
Biçim I: Anket ‹lan›

Anket
Okuyucular›m›z›n Cevap ve Resimlerini de Neﬂredece¤iz
Okuyucular›m›zdan Soruyoruz:
Vaat etti¤imiz gazetenizi bugün size vermiﬂ bulunuyoruz. Biz her
say›da birtak›m yenilikler yaparak sizi daha fazla memnun ve tatmin etmeye çal›ﬂaca¤›z. Dünyada her ﬂeyin derece derece tekamül etti¤ini bilirsiniz.
Buna ra¤men muhterem okuyucular›m›z›n da MEKTEPL‹ gazetesi
hakk›ndaki fikirlerini sormay› düﬂündük ve üç sual ç›kard›k:

MEKTEPL‹ gazetesinde neleri be¤endiniz?
MEKTEPL‹ gazetesinde neleri be¤enmediniz?
MEKTEPL‹ gazetesinde neler görmek ve bulmak istersiniz?
Cevaplar› s›ras› ile neﬂredece¤iz. Bunun için anketimize verilecek
cevaplar›n okunakl›, k›sa ve aç›k yaz›lmas› ve gönderilecek resimlerin de
net) olmas›n› rica ederiz.
muhakkak (ssiyah) ve katiyen (n

Mektepli Gazetesi yay›n kurulunun, okuyucular›na, ‘Anket’ baﬂl›¤› alt›nda üç
çeﬂit soru yöneltti¤i gazetenin birinci say›s›ndaki ilandan anlaﬂ›lmaktad›r. Ankette
yer alan sorular›n, okuyucular›n gazeteye yönelik genel fikirlerini ortaya koymaya
(ilk iki soru) ve gazetede görmek istedikleri bölümleri bildirmelerine (üçüncü soru)
yöneliktir.
Gazetede, her say›da en az üç en fazla alt› okuyucunun anket yan›t›na yer verilmiﬂtir. Okuyucular›n yan›tlar›n›n k›sa cümlelerden oluﬂtu¤u ve yan›tlar›n yan›nda
foto¤raflar› da bulunmaktad›r. Ayr›ca gazete yönetimi, ankete yan›t veren okuyucular›n›n foto¤raflar›na gazetenin 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 61. say›lar›nda ‘gazete kapa¤›nda’ toplu biçimde yer vermiﬂtir.
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Mektepli Gazetesi’nin Kapanmas›: 1932-1935 y›llar› aras›nda yay›mlanm›ﬂ
1923-1940 aras› dönem çocuk gazetelerinden birisi olan Mektepli Gazetesi’nin hangi
sebep ya da sebeplerden ötürü kapand›¤› ile ilgili her hangi bir bilgiye ulaﬂ›lamam›ﬂt›r. Mektepli Gazetesi’nin en son ulaﬂ›labilen say›s› 148. say›d›r ve bu say›dan sonra
her hangi bir yay›n yap›lmam›ﬂt›r. Ayr›ca yay›mlanm›ﬂ son say›da da okuyuculara gazetenin kapanaca¤› ile ilgili herhangi bir bilgi verilmemiﬂtir.
Sonuç
Araﬂt›rma sonucu elde edilen bulgular, Cumhuriyetin ilk y›llar›nda (19231940) e¤itim alan›nda yap›lan devrimler sonucunda (harf devrimi, Tevhid-i Tedrisat
Kanunu, vb.) yeni Türk alfabesinin okuma-yazma ve bask› iﬂlerini kolaylaﬂt›rmas› ve
ilkokullara devam eden ö¤rencilerin say›s›n›n da günden güne artmas› ile çocuklar
için haz›rlanan edebiyat yap›tlar›n›n say›s›n› da artt›¤›n› göstermektedir. Ayr›ca yine
bu dönemde çocuklara özgü telif, çeviri ve uyarlama yap›tlar›n yay›m› için gerekli
devlet kurumlar› ve özel yay›nevlerinin de kayda de¤er çal›ﬂmalar gerçekleﬂtirdi¤i
görülmektedir. Bu dönemde, okuma yazmay› ö¤renmiﬂ veya ö¤renmekte olan çocuklar›n yard›mc› kitap, gazete ve dergi ihtiyaçlar›n›n karﬂ›lanmas› amac›yla dönemin
ayd›nlar› çocuklara seslenen yay›nlara a¤›rl›k verdi¤i bunun da ‘çocuk edebiyat›’ alan›nda h›zl› bir geliﬂmeyi beraberinde getirdi¤i anlaﬂ›lmaktad›r.
Tanzimat Ferman›’n›n ilan›ndan Cumhuriyete kadar geçen 84 y›ll›k sürede
toplam 38 çocuk gazete ya da dergisinin; 1923’ten 1940’a kadar geçen sürede (17 y›l)
ise toplam 36 çocuk dergi ya da gazetesinin yay›mland›¤› araﬂt›rma sonuçlar›ndan
anlaﬂ›lmaktad›r. Bu karﬂ›laﬂt›rmalar, Türk çocuk edebiyat›n›n özellikle de çocuk dergi ve gazetecili¤inin Cumhuriyetle ve devrimlerle birlikte k›sa sürede nas›l büyük bir
yol ald›¤›n› ve önemsenmeye baﬂland›¤›n› göstermesi bak›m›ndan önem taﬂ›maktad›r.
15.9.1932 / 18.07.1935 tarihleri aras›nda, M. Sami Karayel editörlü¤ünde toplam 148 say› (alt› cilt) yay›mlanm›ﬂ olan Mektepli Gazetesi ise çocuk edebiyat›n›n dolay›s›yla da çocuk dergi ve gazetecili¤inin Türkiye Cumhuriyeti’ndeki geliﬂimi y›llar›nda yay›n hayat›n› üç y›l kadar sürdürebilmiﬂtir. Mektepli Gazetesinin tüm say›lar›nda birinci kalite saman kâ¤›t kullan›ld›¤›; kâ¤›d›n mat oldu¤u kâ¤›d›n kolay y›rt›l›r olmad›¤›; 10 punto harf büyüklü¤ünün seçildi¤i; paragraflar›n k›sa tutuldu¤u; sat›r aral›klar›n›n s›k›ﬂ›k olmad›¤›; görülmektedir. Ayr›ca Mektepli Gazetesinde yay›nlanan resim ve foto¤raflar›n, çocuklar›n geliﬂim özellikleri ve alg›lay›ﬂ düzeyleri göz
önünde tutularak seçildi¤i ve net oldu¤u görülmektedir. Mektepli Gazetesi yazar
kadrosunda tan›nm›ﬂ yazarlar bulunmamaktad›r. Ayr›ca Mektepli Gazetesi’ndeki yaz›lar›n ço¤unun imzas›z oldu¤u yap›lan inceleme sonucu anlaﬂ›lmaktad›r.
Mektepli Gazetesi’nde Vedat Galip, ‹lhan M., M. Sami Karayel, Erol Tekin, Kemal Sahir, Sadullah N.’nin ve Tebeﬂir takma ad›yla yazan bir yazara ait toplam 66
farkl› öykü yay›mland›¤›; öykülerde geniﬂ bir konu çeﬂitlili¤i bulundu¤u yine yap›lan
araﬂt›rma sonucunda anlaﬂ›lmaktad›r. Mektepli Gazetesi’nde yay›mlanan romanlar›n
ise üç tanesinin Jules Verne’den bir tanesinin de M. K. ‘dan çevrildi¤i görülmektedir.
1932-1935 y›llar› aras›nda yay›mlanan Mektepli Gazetesi’nin, ilk 100 say›s›nda, toplam 264 okuyucu ﬂiirine, ‘ﬁiir ve Edebiyat’ baﬂl›kl› köﬂe alt›nda yer verildi¤i araﬂt›rma sonucunda görülmüﬂtür. Gazetenin sonraki 48 say›s›nda ise ﬂiir türüne ait bir çal›ﬂmaya rastlanmamaktad›r. Gazetede, dönemin tan›nm›ﬂ isimlerinin ﬂiirleri ya da sürekli ﬂiir yazan kimse bulunmamaktad›r.
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1932-1935 y›llar› aras›nda ve 148 say› yay›mlanm›ﬂ olan Mektepli Gazetesi’nin
editörlü¤ünü yapm›ﬂ olan Mehmet Sami Karayel hakk›nda dönemin spor kaynaklar›
d›ﬂ›nda bilgiye ulaﬂ›lamamaktad›r. Karayel’in, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk y›llar›nda baﬂlayan kültür-spor kalk›nmas›nda önemli çal›ﬂmalar yapt›¤› ve spor alan›nda
ilkleri gerçekleﬂtiren isimler aras›nda yer ald›¤› döneme iliﬂkin spor kaynaklar›n›n taranmas› sonucu anlaﬂ›lmaktad›r.
Dönemin (1932-1935) özellikleri göz önünde bulunduruldu¤unda Mektepli
Gazetesi’nin Cumhuriyetin ilkelerinin çocuklara ö¤retilmesinde di¤er dönem çocuk
dergi ve gazeteleri gibi önemli bir görev üstlendi¤i söylenebilir. Yukar›da dönem özellikleri dile getirilen 1923-1040 dönemi çocuk gazetelerinden birisi olan Mektepli Gazetesi’nin günümüzde yay›mlanan çocuk dergilerinin olanaklar›ndan çok uzakta olmas›na ra¤men aya¤a kalkmakta olan bir ulusun genç kuﬂaklar›na yol gösterici ve
devrimleri aﬂ›lay›c› bir tutum içinde 148 yay›mlanmas› günümüzde yay›m yapan çocuk dergilerine örnek olmal›; geçmiﬂte yap›lm›ﬂ çal›ﬂmalar titizlikle incelenip; olumlu yanlar› günümüzdeki çal›ﬂmalar için örnek al›nmal›d›r.
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CHILDREN’S MAGAZINES AND NEWSPAPERS IN THE
FIRST YEARS OF REPUBLIC OF TURKEY: NEWSPAPERS
MEKTEPL‹ (1932-1935)
Candemir DEM‹RCAN*

Abstract
The aim of this study is to state to publish children magazines and children newspapers in the Republic of Turkey, between 1923-1940. Furthermore,
The Mektepli Newspaper which one was published between 1932-1935’s children newspaper, to discuss about its lay out criteria and content criteria.
With this aim, children magazines and children newspapers have been
researched (their print date, publication date, owners, print location, etc.) between 1923-1940. Also the Mektepli Newspaper have been researched about its
content criteria (authors catalogue, class of literature, editor’s articles, competitions, gifts, reader’s surveys, shut down the Mektepli Newspaper) and lay out
criteria (broadcast the Mektepli Newspaper, cover design and inner page).
Key Words: Children literature, children magazines, children newspapers, Mektepli Newspaper.
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YABANCI D‹L Ö⁄RET‹M‹NDE
‘YO⁄UN’ VE ‘KAPSAMLI’ OKUMA
Adem Sultan TURANLI*

Özet
Kapsaml› okuma ve yo¤un okuma, yabanc› dil ö¤retiminde okuma becerisinin geliﬂtirilmesine yönelik olarak yararlan›lan iki yaklaﬂ›md›r. Yo¤un okuma,
metinlerin genel olarak anlamsal, yap›sal ve sözcük yap›s› aç›s›ndan ele al›nd›¤›
ve ayr›ca baz› okuma becerilerinin kazand›r›lmaya çal›ﬂ›ld›¤› okuma
yaklaﬂ›m›d›r. Yo¤un okumada, ö¤retmen kontrolü belirgin olup, amaç ortak bir
sunum yoluyla en k›sa sürede en yüksek faydan›n temin edilmesidir. Kapsaml›
okumada ise, bireyin daha çok ﬂey okumas›n›n sa¤lanmas› ve bu yolla bireye
okuma zevkinin kazand›r›lmas› hedeflenmektedir. Temel amaç, okuma miktar›n›
artt›rmak ve ö¤renciye okuma zevkini kazand›rmakt›r. Yap›lan incelemede her
iki yaklaﬂ›m›n güçlü ve zay›f yönleri belirlenmiﬂ ve ö¤renciye katk› sa¤layabilecek nitelikleri üzerinde durulmuﬂtur. Bu çözümleme sonucunda da yabanc› dil
ö¤reniminde katk› sa¤layabilece¤i düﬂünülen bir dizi öneride bulunulmuﬂtur.
Anahtar Sözcükler: Yo¤un okuma, kapsaml› okuma, yabanc› dil ö¤retimi, d›ﬂsal güdüleme, içsel güdüleme

Farkl› hedefler, farkl› ihtiyaçlar› do¤urur. ‹htiyaçlardaki bu farkl›laﬂma, yabanc› dil ö¤retiminde de farkl› yaklaﬂ›m, metot ve tekniklerin kullan›lmas›n› zorunlu k›lar. Fakat bu çaban›n her zaman daha olumlu sonuç verdi¤i ve yeni yaklaﬂ›mlar›n, öncekilerden her yönüyle farkl› oldu¤u söylenemez (Richards ve Rodgers, 1986). Örne¤in sözlü iletiﬂimin temel arac› olmas›ndan ötürü konuﬂma becerisi, neredeyse her
yaklaﬂ›m ve metotta vurgulanm›ﬂt›r (Robb & Susser, 1989). Okuma becerisi de hep
önemsenmiﬂ ve günümüz programlar›nda da bu önemli yerini korumuﬂtur. Bunun
nedenlerinden biri, yayg›n kabul gören yeterlik s›navlar›nda okuma becerisi ve yap›
ve kelime bilgisinin vurgulanmas›d›r. Oysa ki okuma etkinliklerinin yarar›n› sadece
bu tür s›navlarla s›n›rlamak söz konusu etkinliklerin önemini azalt›r.
Okuma etkinliklerinin ö¤rencilere kazand›rmay› hedefledi¤i bilgi ve beceriler,
program›n amaçlar›na ve özelliklerine göre de¤iﬂir. Okuma etkinliklerinin s›n›fland›rmalar›ndan biri, okunan metnin miktar›na ve ö¤rencinin harcad›¤› çabaya göre yap›l›r. Bu yaklaﬂ›ma göre okuma etkinlikleri k›saca, metni ayr›nt›lar›yla incelemek denilebilecek yo¤un okuma (intensive reading) ve daha çok zevk almak amac›yla yap›lan
okumay› kasteden kapsaml› okuma (extensive reading) ﬂeklinde ikiye ayr›labilir. Bu yaz›da, bu iki yaklaﬂ›m›n özellikleri ve dil ö¤renmedeki etkileri tart›ﬂ›lacak ve baz› önerilerde bulunulacakt›r.
Yo¤un Okuma
‹yi bir okuyucu, cümleyi oluﬂturan ö¤eler aras›ndaki iliﬂkiyi bilir ve bu ö¤elerin bir araya getirilmesiyle verilmek istenen mesaj› tam olarak anlayabilir. Okuyucu*
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ya bu beceriyi kazand›rmay› hedefleyen yo¤un okuma programlar›nda ö¤renciler,
k›sa fakat zor metinleri dikkatle okuyarak, metindeki bütün ayr›nt›lar› anlamaya
ve tercüme etmeye çal›ﬂ›rlar (Geoffrey ve di¤erleri, 1980). Bu tür okuma program› ö¤rencilere, ana fikri seçebilme, sat›r aralar›n› okuyabilme, ﬂah›s zamirlerinin karﬂ›l›klar›m tespit edebilme, yeni kelimelerin anlam›n› tahmin edebilme gibi okuma becerilerini de kazand›rmaya ve uygulatmaya çal›ﬂ›r (Brown, 2001).
Bu tür okumada metinler genelde, program›n ve dersin hedeflerine göre ö¤retmen taraf›ndan seçilir. Ö¤retmenin hedefi, bir okuma becerisini kazand›rmak olabilece¤i gibi, belli bir dilbilgisi yap›s›n›n ö¤retilmesi ve/veya baz› kelimelerin ö¤retimi de olabilir. Ö¤rencilerin, çal›ﬂ›lacak metnin seçimi konusunda genellikle söz hakk› olmad›¤›ndan, okuma parças› ö¤rencinin ilgisini çekecek nitelikte olmayabilir.
Yo¤un okumada, bütün ö¤rencilerin, ayn› materyali çal›ﬂmas› esas oldu¤undan metinler genelde s›n›f içerisinde ve birlikte çal›ﬂ›l›r; bunun amac›, ö¤rencilere ayn› bilgi ve becerileri kazand›rmakt›r (Gaskill, 1979). Daha yüksek verim al›nmas› için
metnin k›sa ve belirlenmiﬂ hedeflere yönelik olmas› gerekir ve bu yüzden metinler genellikle 500 kelimeden daha k›sad›r (Geoffrey ve di¤erleri, 1980).
Metnin kullan›lmas›ndaki temel amaç, dilbilgisi yap›lar›n› ve yeni kelimeleri
ö¤retmektir. Yo¤un okuma program› yürüten ö¤retmen, metinler yoluyla, hedef dildeki yap›lar› ve bilinmeyen kelimeleri ö¤retmeyi planlar. Dilbilgisi-tercüme yaklaﬂ›m›n› hat›rlatan bu yöntemde yap›lar ve yeni kelimeler, bir metin ve bir durum içerisinde verilmektedir. Metin; yap› ve ﬂekil aç›s›ndan detayl› bir ﬂekilde irdelenmek üzere cümlelere bölünür. Hedef kelimeler ve deyiﬂler vurgulan›r, kelime ve yap›lar›n pekiﬂmesi için gerekli görülen çal›ﬂmalar yap›l›r (Mei-yun, 1991). Farkl› görüﬂlere ra¤men (Nuttall, 1998) bir sayfada 20 kadar yeni yeni kelime uygun bulunmaktad›r. Bu
kelimelerin anlam›, do¤rudan ö¤retmen taraf›ndan verilebilece¤i gibi, sözlükten bulunmas› ve/veya durumdan (context) ç›kar›lmas› istenebilir. Çok say›da bilinmeyen
kelimenin anlam›n› bulmak için verilecek aralar (sözlükten bakmak veya ö¤retmene
sormak vs. için), okuman›n h›z›n› ve ak›c›l›¤›n› engelleyebilir (Hino, 1988; Brusch,
1991). Ayr›ca çok say›da yeni yap› ve kelime içeren bir metin ö¤rencinin cesaretini k›raca¤›ndan çal›ﬂ›lacak metinler, ö¤rencilerin biliﬂsel düzeyleri dikkate al›narak kolaydan zora do¤ru s›ralan›r. Fakat yine de, bir metin baz› ö¤renciler taraf›ndan kolay bulunurken, di¤erlerine zor gelebilmektedir (Geoffrey ve di¤erleri, 1980).
Bu amaçla yap›lan okuma çal›ﬂmalar›n›n öncesinde ve sonras›nda, ço¤u zaman baz› ek ö¤renme etkinlikleri uygulan›r. Metni incelemeden önce yap›lan çal›ﬂmalar›n amac›, ö¤rencinin okuyaca¤› konuya karﬂ› ilgisini uyand›rmak ve karﬂ›laﬂaca¤›
kelime ve/veya yap›lar›n baz›lar›n› önceden duymas›n› sa¤lamakt›r. Sonraki çal›ﬂmalar ise, metnin anlaﬂ›l›p anlaﬂ›lmad›¤›n› tespit etmek, karﬂ›laﬂ›lan kelimeleri pekiﬂtirmek ve incelenen yap›lar› uygulamak amac›yla yap›l›r (Johnson ve Johnson, 1999).
Yo¤un Okuman›n Yararlar›
Yo¤un okuman›n hedeflerinden biri, ö¤rencilerin kelime bilgisini geliﬂtirmek oldu¤undan, hedef kelimeler ö¤retmen taraf›ndan çok dikkatle seçilir. Ö¤rencinin, sadece ö¤retilmesi planlanan kelimelerle karﬂ›laﬂmas› sa¤lanmakta ve istenmeyen veya ö¤renilmesi zor olabilecek kelimelerle karﬂ›laﬂmas› ertelenmektedir. Bu
planl›l›k, ö¤retmene ve ö¤renciye hedeflerine daha k›sa sürede ulaﬂma olana¤›n› sunar (Gaskill, 1979). Ayr›ca, metnin incelenmesi s›ras›nda ö¤retmen, ö¤retti¤i kelimenin iliﬂkili oldu¤u di¤er kelimeleri (kelimenin varsa s›fat, zarf, fiil, isim biçimlerini) de
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gösterebilmektedir. Böyle bir sunum, ö¤rencinin baz› kelimelerle çok daha erkenden
karﬂ›laﬂmas›n› ve kelime da¤arc›¤›n›n kontrollü bir ﬂekilde geliﬂmesini sa¤lar.
Yo¤un okuma, dil bilgisi derslerinde ö¤retilmiﬂ olan konular›n pekiﬂtirilmesi
ve yeni yap›lar›n ö¤retilmesi için uygun bir zemin haz›rlar. Ö¤retmen, ö¤retmiﬂ oldu¤u yap›lar›n s›kça kullan›ld›¤› metinleri s›n›fa taﬂ›yarak bu yap›lar›n pekiﬂmesini sa¤layabilir. Ayr›ca, yeni bir dilbilgisi yap›s› da bu yolla ö¤retilebilece¤inden; ö¤retmen
hedeflenen yap›y› içeren bir metin kullan›larak ö¤rencinin bu yap›yla karﬂ›laﬂmas›n›
ve bu yolla da ö¤renmenin kal›c›l›¤›n› sa¤layabilir.
Bu okuma türü, k›sa sürede çok say›da kelime ve yap›n›n ö¤renilmesini gerektirdi¤inden, ço¤unlukla yo¤un dikkat gerektirir. Bu ayr›nt›l› ve yo¤un çal›ﬂmalar
ö¤rencilere herhangi bir metin üzerinde yo¤unlaﬂabilme becerisini de kazand›rabilir.
Baﬂka bir de¤iﬂle, bu yolla ö¤renci hem genel bir beceri hem de kelime ve yap› bilgisini geliﬂtirme ﬂans›n› bulur. Yo¤un okuma s›ras›nda, ö¤retmenin de çabas›yla ö¤rencinin dikkati en üst düzeye yükseltilebilmekte ve dikkatleri daha az da¤›lmaktad›r.
Ayr›ca ö¤renciler bu yolla, kendi dilinde ve yabanc› dilde kullanabilece¤i baz› genel okuma becerileri kazan›r. Okuma becerisi; ana fikri ayr›nt›lardan ay›rma, metnin
gidiﬂinden bilinmeyen kelimenin anlam›n› ç›karma, okunan metindeki fikirle kendi
fikrini karﬂ›laﬂt›rabilme ve sat›r aralar›n› okuyabilme gibi bir çok beceriyi içerisinde
bar›nd›r›r. Uygulanacak yo¤un okuma etkinliklerinin dikkatli bir ﬂekilde planlanmas›yla bu beceriler de ö¤rencilere kazand›r›labilir.
Kapsaml› Okuma
Yeterlik düzeyine yaklaﬂan bir ö¤renciye, ö¤retmeninin yapabilece¤i en önemli katk›, özgüvenini geliﬂtirmek ve baﬂka bir dilde okuman›n de¤erini hissettirmektir ve kapsaml› okuma sayesinde bunu baﬂarabilir (Bowen ve arkadaﬂlar›, 1985).
Kapsaml› okuma, metinleri genel hatlar›yla (ayr›nt›ya girmeden) anlamak amac›yla
yap›lan bol miktarda okuma çal›ﬂmas› olarak tarif edilmektedir (Brown, 2001).
Brown, bu tür okumada okuyucunun, kelime ve/veya cümlelerin anlamlar›yla tek
tek ilgilenmeyip, metnin genel anlam›yla ilgilendi¤ini ve temel amac›n, ö¤rencinin
daha çok ﬂey okumas›n› sa¤lamak oldu¤unu belirtmektedir. Kapsaml› okuma programlar›n›n özellikleri aﬂa¤›da k›saca özetlenmektedir.
Ö¤renciler, böyle bir programda, ço¤u okul d›ﬂ›nda olmak üzere bolca okuma
yapar. Bu tür okuma, yüzeysel bir okuma türü oldu¤undan (Geoffrey ve di¤erleri,
1980) ve yüksek bir yo¤unlaﬂma gerektirmeyece¤inden her ortamda (seyahatte,
beklerken, vs.) yap›labilir. Bowen ve arkadaﬂlar›na (1985) göre, bu okuma özellikle ö¤retmenin bask›s›n›n hissedilmeyece¤i ve kendi baﬂ›na okuman›n teﬂvik edilece¤i bir ﬂekilde planlanmal› ve yürütülmelidir. Gaskill (1979), bu tür çal›ﬂmalar›n, s›n›f
içerisinde de yap›labilece¤ini fakat program›n özelliklerine uygun bir tarzda yürütülmesi gerekti¤ini belirtmektedir. Gaskill’e göre, ö¤renciler uygun becerileri kazan›nca, bu çal›ﬂmalar s›n›f d›ﬂ›nda yap›lmak üzere ö¤rencilere b›rakmal›d›r. Walter (2006),
bu tür okumadan daha fazla yararlan›labilmesi için, ö¤rencinin belli bir düzeye gelmiﬂ olmas›n›n gere¤ini vurgulamaktad›r.
Günlük yaﬂamda yap›lan okumalar›n nedenleri ve konular› çeﬂitlilik gösterdi¤inden genellikle daha çok severek yap›l›r. Bu yüzden yo¤un okuma için farkl›
alanlardan ve farkl› düzeylerden okuma parçalar› seçilir. Ayr›ca, böyle bir program›n
yürütülece¤i kurumunda, çok say›da ve bol miktarda okuma materyalinin bulundurulmas› gerekir.
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Böyle bir program›n do¤as›na uygun olabilmesi için, okunacak metinleri ö¤retmenin de¤il ö¤rencinin seçmesi gerekir (Grabe ve Stoller, 2001). Ö¤rencilerin ilgisi
ön plandad›r ve hatta herhangi metin, ö¤rencinin ilgisini çekmiyorsa ö¤renci, materyali okumay› yar›da b›rakma özgürlü¤üne de sahiptir. Bir baﬂka de¤iﬂle, neyin ne kadar okunaca¤›na karar veren ö¤rencinin kendisidir ve ö¤renci bu konuda her hangi
bir ﬂekilde zorlanmamal›d›r.
Ö¤renci zevk alaca¤›, bilgi edinece¤ini düﬂündü¤ü ve/veya anlayabilece¤i ﬂeyi okuma e¤ilimindedir. Okudu¤unda zevk alm›yorsa, bir ﬂey ö¤renmiyorsa ve/veya
metinleri anlam›yorsa bu materyali okumak ö¤renci için s›k›nt›dan baﬂka bir anlam
ifade etmeyecektir. Bu nedenle, ö¤rencilerin ilgi, bilgi ve dili anlama düzeyleri, okunacak metnin uygunlu¤unu belirleyen en önemli ölçütlerdir (Bamford & Day, 2006;
Koch, 2006). Ayr›ca, ö¤renci okudu¤u materyali sevmiﬂse ve okudu¤unu anlayabiliyorsa. bu kendi baﬂ›na bir ödül ve pekiﬂtireçtir (Pillai, 1991; Kembo, 1993; Bamford &
Day, 2006). Bu yüzden, pekiﬂtirme amac›yla her hangi bir soru-cevap, okudu¤unu anlama ve/veya kelime çal›ﬂmas› gibi ilave etkinli¤e gerek yoktur. Ö¤rencinin okudu¤u
parçalar, genelde ö¤rencinin bildi¤i kelimelere ve dilbilgisi yap›lar›na dayanmal›d›r.
Böylece, ö¤renci yeni yap›lar› anlamakta zorlanmayaca¤›ndan ve yeni kelimeler için
sürekli ara vermek zorunda kalmayaca¤›ndan okuman›n ak›ﬂ› bozulmaz (Koch, 2006).
Kapsaml› okuma etkinlikleri ço¤unlukla bireysel ve sessiz yap›l›r, yeri ve zaman› ö¤renci seçer ve okumay› kendi h›z›nda ve ço¤unlukla okulun d›ﬂ›nda yapar
(Harmer, 2001; Day & Bumford, 2002). Anlaﬂ›lmas› daha kolay olan metinler kullan›laca¤›ndan, okuma daha h›zl› olacak ve belli bir sürede daha çok say›da metin okunabilecektir. Bu sayede, ö¤renci daha çok anlaﬂ›l›r girdiyle (comprehensible input) karﬂ› karﬂ›ya gelir.
Ö¤retmenin; bu yaklaﬂ›mda ö¤rencileri hedeflere yönlendiren fakat çok belirgin olmayan bir etkiye sahip olmas› önerilir: Ö¤retmen; yaklaﬂ›m› ö¤rencilere aç›klamal›, ö¤rencilerin neyi okudu¤una/okuyaca¤›na iliﬂkin kay›t tutmal› ve en yüksek
faydan›n sa¤lamas› için rehberlik etmelidir. Bamford ve Day’e (2006) göre bu yaklaﬂ›mda okumaya iliﬂkin tutumuyla ö¤retmenin iyi bir model olmas› da beklenir.
Kapsaml› Okuman›n Yararlar›
‹yi bir okuyucu olabilmek için ö¤rencinin yeterince materyal okumas› gerekir;
seçilen metinler ö¤rencinin seviyesine uygunsa, yap›lan okumalar, dil edimi için gerekli olan anlaﬂ›l›r dil girdisini (comprehensible input) sa¤layacakt›r (Chastain, 1988).
Ö¤rencilerin ço¤unun, yabanc› dili uygulama imkan› bulamad›klar› ve okullar›n da
bu eksikli¤i giderecek olanaklardan yoksun olduklar› bilinmektedir. Planl› yürütülürse kapsaml› okuma çal›ﬂmalar›, ö¤renciye ö¤rendiklerini, metin içerisinde görme, çözümleyebilme ve buna ba¤l› olarak da dillerini geliﬂtirme imkan› sunacakt›r (Krashen, 1982). Burada planl›l›ktan, materyalin ö¤rencinin seviyesinde ve aﬂamal›l›k esas›na uygun, ilgi çekici olmas› ve kullan›lan yap› ve kelimeler yönünden de ö¤renciye
problem yaratmayacak nitelikte olmas› kastedilmektedir (Day & Bamford, 2002).
Kapsaml› okuma, ö¤renciye, kelimeyi tan›makta çabukluk kazand›racakt›r. Bir
çok yabanc› dilde mevcut bir durum olan sembol ve ses aras›ndaki farkl›laﬂma, ço¤u zaman iﬂitileni anlamay› zorlaﬂt›r›r. Okuma çal›ﬂmalar›nda, telaffuza da dikkat
edilmesi bu problemi azaltabilir. Ö¤rencinin, yaz›l› sembolleri (metinleri) sesli bir
ﬂekilde s›kça okumas›, simge-ses-anlam aras›ndaki ba¤› kuvvetlendirecektir; bunu yapan ö¤renci, o kelimeyi duydu¤unda, anlam›n› daha kolay ça¤r›ﬂt›rabile-
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cektir. Fakat ö¤rencinin kendi baﬂ›na yapaca¤› okumalarda yeni kelimelerin telaffuzunu yanl›ﬂ ö¤renebilece¤inden, bu konuda çok dikkatli olunmal›d›r.
Bu tür bir okuma, yabanc› dille karﬂ› karﬂ›ya kal›nan süreyi art›r›r (Geoffrey ve di¤erleri, 1980). Okullarda yabanc› dil ö¤retimine ayr›lan süre k›s›tl›d›r ve ço¤unlukla yabanc› dilin iyi düzeyde ö¤renilmesi için yeterli olmamaktad›r. Bu nedenle, ö¤renciler, daha uzun süre yabanc› dille karﬂ› karﬂ›ya b›rak›lmal›d›r. Bunu gerçekleﬂtirmenin en uygun yolu ise ö¤rencilerin okul d›ﬂ›nda da yabanc› dilde bir ﬂeyler
okumas›n›, daha do¤rusu kapsaml› okuma yapmas›n›, sa¤lamakt›r. Niceli¤in yan› s›ra nitelik de çok önemli oldu¤undan (Grabe ve Stoller, 2001) faydalan›lacak materyalin iyi haz›rlanm›ﬂ olmas›, yeni kelime ve yap›lar›n ö¤renilmesini ve/veya pekiﬂtirilmesini kolaylaﬂt›racakt›r.
Okul d›ﬂ›nda yapacaklar› kapsaml› okumayla, ö¤renciler ö¤renilmiﬂ veya ö¤renilmekte olan kelimelerle tekrar tekrar karﬂ› karﬂ›ya kal›rlar. Okulda yap›lan yo¤un
okumada, planl› bir ﬂekilde, ö¤renci yeni kelimelerle karﬂ› karﬂ›ya getirilse de ancak
kapsaml› okuma sayesinde bu kelimelerle yeniden karﬂ›laﬂma imkan›n› bulabilir.
Kapsaml› okumada ö¤renci ayn› düzeyde çok say›da materyal okuyaca¤›ndan ve bu
düzeye ait kelimelerle defalarca karﬂ›laﬂaca¤›ndan, bu kelimeleri ö¤renme olas›l›¤›
yüksektir (Day and Bamford, 2002). Özellikle anadilde ö¤renilen kelimelerin büyük
bir bölümü, ders kitaplar› arac›l›¤›yla de¤il, okul d›ﬂ›nda kapsaml› okuma yoluyla ö¤renilmektedir. Fakat, okul d›ﬂ›nda yap›lan okumalar›n gerek nitel gerekse nicel aç›dan
takibi oldukça zordur. Bir baﬂka deyiﬂle, ö¤rencinin, yapmas› gereken okumay› istenilen nitelikte yap›p yapmad›¤›n› bilmek mümkün olmayabilir.
Bu tür okuman›n, baﬂta yazma olmak üzere di¤er dil becerilerine olumlu katk›s› vard›r (Kembo, 1993; Johnson ve Johnson, 1999; Waring, 2001). Di¤er insanlar›n
farkl› görüﬂlerini ö¤renebilmenin en kestirme yolu, okumad›r ve bireysel çal›ﬂmaya
olanak sa¤lad›¤› için, ö¤renci okuma yoluyla hem genel kültürünü hem de çeﬂitli
konularda kendini ifade edebilme yetene¤ini geliﬂtirir. Di¤er yandan, kelimeler
s›kça tekrar edilece¤inden, yaz›l› sembol ile telaffuz aras›nda gittikçe daha kuvvetli
bir ba¤ oluﬂur ve böylece kapsaml› okuma, ö¤rencinin dinleme ve konuﬂma becerilerine de olumlu katk› sa¤lar.
Ö¤rencilerin ihtiyaç, zevk ve ilgilerine yönelik seçilmiﬂ kapsaml› okuma çal›ﬂmalar›, ö¤rencileri okumaya teﬂvik eder (Geoffrey ve di¤erleri, 1980). Kullan›lan materyaller, yerel kültürün ö¤elerinden veya popüler baﬂl›klardan seçilebilir. Yerel
kültüründen seçilecek ulusal ve uluslararas› düzeyde ünlü kiﬂiler hakk›nda haz›rlanm›ﬂ okuma parçalar› ö¤rencilerin okumaya olan ilgilerini art›racakt›r. Baz› ö¤renciler için düz bir metinden daha ilginç oldu¤undan, olumsuz etkileri olabilece¤i söylenilen çizgi romanlardan bile yararlan›labilir. Fakat ilginin, kendili¤inden geliﬂmesini beklemek do¤ru bir yaklaﬂ›m olmad›¤›ndan ö¤retmenin gerekli tedbirleri almas›
uygun olacakt›r.
Yaﬂ› ne olursa olsun ö¤renci, ilgisini çeken metinleri okumay› sever. Fakat
ö¤rencilerin ilgisinin belirlenmiﬂ olmas› ve okuma materyallerinin buna uygun
haz›rlanmas› yeterli de¤ildir; seviyelendirilmiﬂ okuma kitaplar›/metinleri, kontrollü bir dilbilgisi ve kelime yükü içermelidir. Ayr›ca, bu metinler çal›ﬂ›lm›ﬂ ve/veya
ö¤renilmiﬂ yeni dil yap›lar›n›n düzenli ve yeterli tekrar›n› sa¤layacak ﬂekilde haz›rlanmal›lar. Yaz›l› ve sözlü üretim için gerekli olan yeni girdiler, ö¤rencilere bu yolla
sa¤lanabilir ve kal›c›l›¤›n› sa¤lamak için gerekli olan pekiﬂtirme bu yolla yap›labilir.
Fakat her materyal, ö¤rencilerin ilgi, bilgi ve zevklerine yeterince uygun olmayabilir.
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S›n›f içi okuma çal›ﬂmalar›n›n büyük bir bölümü, ya kelime ve dilbilgisi yap›lar›n›n yada çeﬂitli okuma beceri ve stratejilerinin ö¤retilmesi için yap›l›r. Fakat ö¤rencilerin ço¤u e¤itimlerinin sonraki y›llar›nda ve mesleki yaﬂamlar›nda, daha uzun
metinleri de okumaya ihtiyaç duyar. Gerek akademik amaçla gerekse genel amaçla
yabanc› bir dil ö¤renen bir çok ö¤rencinin bir tak›m uzun makale, yaz› ve kitab› okumas› istenilir ve ö¤rencilere bu yetene¤in kazand›r›lmas› gerekir. Kapsaml› okuma çal›ﬂmalar› ö¤rencilere bu tür uzun metinlerin alt›ndan kalkabilme becerisini ve özgüvenini kazand›r›r (Pillai, 1991; Kembo, 1993). Fakat, ö¤rencilerin anadilindeki uzun
metinleri bile okumay› sevmedi¤ini düﬂünülünce, ö¤retmenlerin ö¤rencilerini okumaya güdülemede zorluk çekece¤i aç›kt›r.
Kapsaml› okuman›n baﬂka bir yarar›, metin içerisinde gereksiz gibi görülen
tekrarlarla iliﬂkilidir. Yo¤un okuma amac›yla iﬂlenen k›sa bir metin içerisinde, ö¤renci bir çok yeni kelime ve yap›yla karﬂ›laﬂ›r. Bu tarz bir okuma beyne aﬂ›r› bir yük yükler. Bütün bu yeni bilgiler iﬂlenip uzun süreli belle¤e aktar›lamaz ve aktar›lan bilgilerin önemli bir bölümü, ö¤renci taraf›ndan hiç fark edilemeden kaybolur. Ayr›ca günlük dil de, bu derece a¤›r de¤ildir. Konuﬂma dilinde ve günlük okumalarda, gereksiz
bir çok bilgi vard›r. Bu uzun süreli belle¤e aktar›lmas› gereken bilgi miktar›n› azalt›r;
okumay› ve/veya dinlemeyi kolaylaﬂt›r›r ve anlaﬂ›l›r k›lar. Bu. ö¤renciyi rahatlat›r ve
h›z›n›, anlamas›n› ve okuyabilece¤i metin miktar›n› art›r›r (Geoffrey ve di¤erleri,
1980). Fakat daha zay›f bir odaklanma gerektirdi¤inden, ö¤rencinin ilgisi daha çabuk da¤›labilir ve etkinlikten uzaklaﬂabilir.
Okuma esnas›nda, ö¤rencinin mevcut biliﬂsel yap›lar› (schemata) devreye girer ve metnin anlaﬂ›lmas›n› kolaylaﬂt›r›r (Walter, 2006). Bu ﬂemalar›n okuma becerisine bir baﬂka katk›s›, metin içerisinde karﬂ›laﬂ›lan yeni kelimelerin tahmin edilebilmesine olanak sa¤layan bir platform oluﬂturmalar› ve bazen de yap›lar›n anlaﬂ›lmalar›n› kolaylaﬂt›rmalar›d›r. Ö¤renciler okurken, bu yap›lar harekete geçer ve okuyucunun, mesaj› çözümlemesine ve yorumlamas›na yard›m eder.
Öneriler
‹ki yaklaﬂ›m›n da güçlü yönlerinin yan› s›ra zay›f yönlerinin de oldu¤u görülmektedir (Waring, 2006). Yo¤un okuma etkinliklerinin en güçlü yönü olan ö¤retmen
deste¤i, bu yaklaﬂ›m›n ayn› zamanda en zay›f yan› da olabilir. Çünkü e¤itimcilerin temel amac›, ö¤renciye kendi baﬂ›na ö¤renebilme becerisini kazand›rmakt›r. Di¤er yandan, kapsaml› okuman›n olmazsa olmaz bir ilkesi say›labilecek ö¤renciden beklenilen içsel güdülenme hiç oluﬂmayabilir. Bu nedenle, yaklaﬂ›mlar›n birinde ›srar etmek
ve di¤erini reddetmek ö¤renciye yarardan çok zarar verebilir. Baﬂka bir de¤iﬂle, bu
yaklaﬂ›mlar›n zay›f yönlerinin giderilmesiyle var›lacak sentez, iki ayr› yaklaﬂ›m›n ayr› ayr› sa¤layaca¤›ndan daha fazla yarar sa¤layabilir. Bu düﬂünceyle, aﬂa¤›daki önerilerin, karma bir okuma program›na katk› sa¤layaca¤› düﬂünülmektedir.
Program› haz›rlayan uzman kiﬂi ve/veya ö¤retmenler, ayn› veya birbirine
yak›n düzeyde çok say›da okuma parças› haz›rlamal›d›r. Bu görev, ö¤retilecek yabanc› dili bilen bir e¤itimci taraf›ndan haz›rlanabilece¤i gibi, do¤rudan program› yürütecek ö¤retmen/ler taraf›ndan da haz›rlanabilir. Ö¤rencilerden al›nacak görüﬂler,
ilgi çekici konular› belirlemede yarar sa¤layacakt›r. Ö¤retmen, bu metinlerden bir veya ikisini, s›n›f içerisinde uygun gördü¤ü tarzda ama metne iliﬂkin gerekli ayr›nt›lar›
da vererek incelemelidir (Finocchiaro ve Bonomo. 1973). Bu sayede, ö¤retmen her
hangi bir bilgiyi k›sa sürede bütün ö¤rencilerine aktarma f›rsat› yakalayacakt›r. ‹htiyaç halinde, bu metinlerden baz›lar›n›n eﬂli veya grup halinde çal›ﬂ›lmas› da yarar

u
310

Millî E¤itim u Say› 180 u Güz/2008

u Adem Sultan Turanl›

sa¤layabilir (Gaskill, 1979). ‹yi ve daha zay›f ö¤rencileri bir arada oturtarak, ö¤retmen, iyi ö¤rencilerin arkadaﬂlar›na yard›mc› olmas›n› ve kendine düﬂen yükün de
azalmas›n› sa¤layabilir.
Bunun yan› s›ra, okulda çal›ﬂ›lan okuma parçalar›, yeni kelimeler ve yap›lar
içermelidir. Ö¤renciler, kelimelerin anlam›n›, sözlük yard›m›yla veya tahmin yoluyla
ç›karmaya çal›ﬂmal›d›r. Kelimenin anlam›n›n do¤rudan ö¤retmen taraf›ndan verilmesiyle karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda, bu yaklaﬂ›m daha uzun süre alacakt›r ama ak›lda kalma süresi artacakt›r. Program›n hedeflerini ve mevcut süreyi dikkate alarak uygun yaklaﬂ›m› seçmek, ö¤retmenin görevidir. Metnin içeri¤i yeterince yard›mc› olmad›¤› yerlerde baz› kelimelerin anlam›n› tahmin etmek zordur. Bu durumlarda, ö¤renciyi sözlü¤e yönlendirmek ve ö¤rencinin hata yapabilece¤i çok anlaml› kelimeler için, anlam›n
do¤rudan ö¤retmen taraf›ndan verilmesi daha ak›lc› bir yaklaﬂ›m olabilir. Ö¤retmenin deneyimi ve ö¤rencilerine iliﬂkin bilgisi, bu konuda kendisine yol gösterecektir.
Ö¤renci, okuldaki çal›ﬂmayla yetinmemelidir; okulda çal›ﬂ›lan okuma parçalar›n›n›n yan› s›ra bunlara denk düzeydeki di¤er okuma parçalar›n›, ö¤retmenin örendi¤i bir biçimde evde ö¤renci kendi baﬂ›na çal›ﬂmaya devam etmelidir. Bu metinler
yeni yap›lar içermeyece¤inden ö¤rencinin, bu ilave metinleri anlayabilmek için uzman birinin yard›m›na de¤il, derste tuttu¤u notlara ihtiyac› olacakt›r; bu nedenle s›n›fta tutulan notlar› ö¤rencilerin çok s›k tekrar etmesinde yarar vard›r. Ö¤renci bu yeni metinler sayesinde okulda çal›ﬂ›lan yap›lar› ve kelimeleri yeniden görme imkan›
bulur ve bunlar› pekiﬂtirir. Ayr›ca, evde yap›lan bu çal›ﬂman›n s›n›fta yap›lmas›ndan
daha yararl› olaca¤› düﬂünülmektedir; çünkü ö¤renci, kendini daha rahat hissedecek
ve s›n›ftaki gibi zaman s›k›nt›s› yaﬂamayacakt›r. Bu sayede, kelimenin anlam›n› tahmin etmek ve cümleleri çözümlemek için gerekli zaman› ay›rabilecektir.
Ö¤renci, okulda ve evde incelenen metinleri aral›klarla, okul d›ﬂ›nda defalarca yeniden çal›ﬂmal›d›r (Finocchiaro ve Bonomo, 1973). Ö¤rencinin, yeni bir kelimeyi
ö¤renilebilmesi için, o kelimeyle metin içerisinde birkaç kez karﬂ›laﬂmas› gerekir. S›n›f
içerisinde çal›ﬂ›lan metinlerin okul d›ﬂ›nda gözden geçirilmesi, bu tekrar›n gerçekleﬂmesine olanak sa¤lar. Aral›klarla s›k s›k yap›lacak tekrarlar, ö¤renmenin kal›c› olmas›n› sa¤layabilir.
Bu çal›ﬂmalar›n yan› s›ra, ö¤rencilerin, seviyelerine uygun daha uzun metinleri (hikaye, vs.) de okumalar›n› sa¤lamak gerekir. Ö¤retim kurumunun ve/veya ö¤retmenin bunu planl› bir ﬂekilde yapmas›nda yarar vard›r. Ö¤rencilerin okumaya
ay›rabilecekleri süreler dikkate al›narak planlama yap›lmal›d›r. Ayr›ca, bu metinlerin
zorluk düzeyi de ö¤renciye uygun olmal›d›r. Yapabileceklerinin üstünde görevler
vermek, ö¤rencileri okumaya karﬂ› so¤utabilir. Ayr›ca, ö¤renciler sadece metni
okumakla kalmay›p metne iliﬂkin bir görevle sorumlu tutulmal›d›r (Harmer, 2001).
Bu görev; metnin özetini yazmak, metni anlamaya yönelik baz› sorulara cevap bulmak ve metnin ana fikrini kendi kelimeleriyle yeniden yazmak ﬂeklinde olabilir.
Okumay› anlaml› k›lacak bu tür bir çal›ﬂma, ö¤renciye somut ve k›sa süreli bir amaç
sa¤layacakt›r.
Sonuç olarak, yabanc› dil ö¤reniminde önemli bir yeri olan okuma becerisini kazand›rmaya dönük çal›ﬂmalar, programlar›n durumsall›¤› dikkate al›narak tasarlanmal› ve çeﬂitli yaklaﬂ›mlar›n güçlü yönlerinden karma bir yaklaﬂ›m geliﬂtirerek uygulanmal›d›r. Bu yolla hem dilin yap›sal ve kelime varl›¤›yla ilgili temel beceriler hem
de okuma zevkinin ö¤rencilere kazand›r›lmas› sa¤lanmal›d›r.
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Abstract
Intensive reading and extensive reading are two strategies that are
widely used to improve reading skills in foreign language teaching. Intensive
reading is a reading strategy through which texts are thoroughly studied semantically, syntactically and lexically and some reading skills are also provided in
this way. In extensive reading, teacher control is more dominant and the major
goal is to achieve optimal benefits in the shortest time through teacher presentation. In extensive reading, the main goal is to have students read more so that
the have a taste of reading. In this study, the strengths and the weaknesses of the
two strategies were identified and their features that might be used to improve
students’ reading skills were highlighted. As the result of this analysis, a set of
techniques were proposed which were found to be helpful for students’ reading
skills.
Key Words: Intensive reading, extensive reading, foreign language
teaching, extrinsic motivation, intrinsic motivation
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YEN‹ ‹LKÖ⁄RET‹M PROGRAMININ
DE⁄ERLEND‹R‹LMES‹*
Muhamet Cevat YILDIRIM**

Özet
Bu araﬂt›rman›n amac›, yeni ilkö¤retim program›n›n temel felsefesini ve
Cumhuriyettin ilan›ndan günümüze kadar uygulanan di¤er ilkö¤retim programlar›ndan farkl› yönlerini irdelemektir. “Amaç ve içerikteki geliﬂmeler, ö¤renme-ö¤retme sürecindeki geliﬂmeler, ölçme ve de¤erlendirmedeki geliﬂmeler, yeni ilkö¤retim program›n›n s›n›rl›l›klar›” gibi konular›n irdelenmesi ise araﬂt›rman›n alt amaçlar›n› oluﬂturmaktad›r.
Betimsel olarak desenlenmiﬂ olan bu çal›ﬂmada alan yaz›n araﬂt›rmas›na dayal› olarak bulgular elde edilmiﬂtir.
Araﬂt›rmada elde edilen bulgulara göre, ilkö¤retim programlar›ndaki
ilk önemli de¤iﬂiklik 1926 tarihli ilkokul program›nda yap›lm›ﬂt›r. Ondan sonraki önemli de¤iﬂiklik 1968’de yap›lm›ﬂt›r. Daha sonraki programlar, 1968 program›n›n zaman ve çevreye göre geliﬂtirilmiﬂ ﬂekilleridir. Yeni ilkö¤retim program›n›n ise gerek felsefesi, gerek hedef ve kazan›mlardaki düzenlemeler ile ça¤c›l bir
program niteli¤ine sahip oldu¤unu söylemek mümkündür.
Anahtar Sözcükler: ‹lkö¤retim program›, aktif ö¤renme, biliﬂsel ö¤renme yaklaﬂ›m›, yap›land›rmac› ö¤renme yaklaﬂ›m›

Giriﬂ
Bilim ve teknolojideki h›zl› geliﬂmeler e¤itim sistemini etkilemekle birlikte e¤itim programlar›n›n da yeniden yap›land›r›lmas›n› zorunlu hale getirmiﬂtir.
Cumhuriyetten günümüze ilkö¤retimde aralarda taslak olan programlar d›ﬂ›nda 1926, 1936, 1948, 1968 programlar› olmak üzere belli baﬂl› dört program uygulanmaya konmuﬂtur (Arslan, 2000, 43). 1981’den sonra ayr› ayr› derslere ait programlar yay›mlanm›ﬂt›r (Binbaﬂ›o¤lu, 1999, 145). 12.07.2004 tarihinde ise ilkö¤retimin 1–5.
s›n›flar›nda okutulacak olan Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji, Hayat Bilgisi, Sosyal Bilgiler dersi program› 2005–2006 Ö¤retim y›l›ndan itibaren uygulanmak üzere
kabul edilmiﬂtir (MEB, 2005).
Bu araﬂt›rmada, yeni ilkö¤retim program›n›n temel felsefesinin irdelenmesi
amaçlanm›ﬂt›r. Alt amaçlar kapsam›nda ise “Amaç ve içerikteki geliﬂmeler, ö¤renmeö¤retme sürecindeki geliﬂmeler, ölçme ve de¤erlendirmedeki geliﬂmeler, yeni ilkö¤retim program›n›n s›n›rl›l›klar›” konular› irdelenmiﬂtir. Veriler alan yaz›n taramas›yla
elde edilmiﬂtir. Yeni ilkö¤retim program›n›n önceki ilkö¤retim programlar›ndan fark-

*

Bu çal›ﬂma, 14–16 Nisan 2006 tarihleri aras›nda Gazi Üniversitesi’nde düzenlenen “S›n›f Ö¤retmenli¤i Kongresi”nde sunulan sözlü bildirinin geliﬂtirilmiﬂ ﬂeklidir.
* * ﬁanl›urfa ‹l Milli E¤itim Müdürlü¤ü ‹lkö¤retim Müfettiﬂleri Baﬂkanl›¤›, ‹nönü Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü EYD Bilim Dal› Doktora Ö¤rencisi
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l› yönlerinin iyi anlaﬂ›lmas› amac›yla 1926, 1936, 1948, 1968 ilkokul programlar›n›n temel özelliklerinin aç›klanmas›n›n yararl› olaca¤› düﬂünülmüﬂtür.
1926 Tarihli ‹lkokul Program›
1926 tarihli ilkokul program›, ilk olarak önemli de¤iﬂikliklerin yap›ld›¤› bir
programd›r. Bu program, hem ilke, yöntem, ders ve konular yönünden hem de içerik
yönünden bir devrim program›d›r (Binbaﬂ›o¤lu, 1999, 152).
Bu programda ilkö¤retimin hedef ve ilkeleri k›sa cümlelerle ifade edilmiﬂtir.
“‹ﬂ ‹lkesi” ve “Yak›ndan Uza¤a ‹lkesi” benimsenmiﬂtir Bu program›n en önemli özelli¤i “Toplu Ö¤retim” uygulamas›n› getirmesidir (Arslan, 2000, 43–44; Binbaﬂ›o¤lu,
1999, 152–153). ‹lk okuma ve yazma ö¤retiminde ise ö¤retmenlerin karma yöntem ile
sözcük yönteminden birini seçmekte serbest olduklar› bildirilmiﬂtir (Binbaﬂ›o¤lu,
1999, 136).
1926 program›, ilk olarak önemli de¤iﬂikliklerin yap›ld›¤› kapsaml› bir program olmas› bak›m›ndan önemli görülmektedir.
1936 Tarihli ‹lkokul Program›
1936 tarihli ilkokul program› 1926 program›n›n geliﬂtirilmiﬂ bir ﬂekli olarak görülmektedir.1936 tarihli ilkokul program›nda ilkokulun genel amaçlar› 1926 tarihli ilkokul program›na göre daha geniﬂ olarak ele al›nm›ﬂt›r.
1936 tarihli ilkokul program›nda, okuma yazma ö¤retiminde ise sözcük ya da
cümle yöntemine a¤›rl›k verilmiﬂtir (Binbaﬂ›o¤lu, 1999, 156). Bu programda ﬂu ilkelere yer verilmiﬂtir (Kültür Bakanl›¤›, 1936, 2–34):
• Millilik
• Topluluk
• Etkinlik alan›
• Bilimsellik
• Çocu¤un ilgileri
• Seviyeye uygunluk
• Bireysel farkl›l›klar
• Yak›n yurt ve yak›n zaman
• Hayatilik
• Ulusal ekonomi
• Toplu ö¤retim (ilk üç s›n›fta)
• Duygu ve düﬂüncelerini ifade etme
• Ahlakilik
• Boﬂ zamanlar›n› iyi kullanma
1936 tarihli ilkokul program›n›n önemli bir program oldu¤u söylenebilir. Bu
program› önemli k›lan özellik ise e¤itim-ö¤retim ilkelerinin belirlenmiﬂ olmas›d›r.
1948 Tarihli ‹lkokul Program›
1948 tarihli ilkokul program›, 1926 ve 1936 programlar›n›n geliﬂtirilmiﬂ bir ﬂeklidir (Arslan, 2000, 45–46).
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Bu programda köy ve ﬂehir program› fark› kald›r›lm›ﬂt›r. Amaçlar daha detayl› grupland›r›lm›ﬂt›r. Milli e¤itimin amaçlar› “Toplumsal, Kiﬂisel, ‹nsanl›k Münasebetleri ve Ekonomik Hayat” baﬂl›klar› alt›nda ele al›nm›ﬂt›r (Arslan, 2000, 46; Çelenk,
Tertemiz ve Kalayc›, 2000, 60).
1948 program›nda ö¤renmenin duyuﬂsal ve deviniﬂsel boyutlar› ihmal edilmiﬂtir. Bu programda esnekli¤e yeterince yer verilmemiﬂtir. Birleﬂtirilmiﬂ s›n›flarda
toplulaﬂt›rma yap›lmad›¤› için ö¤retmenlere çok yük getirdi¤i görülmüﬂtür (Arslan,
2000, 46–47; Green ve Karagöz, 1965, 11–12). ‹lk okuma ve yazma ö¤retiminde ise
tümdengelim yöntemi esas al›nm›ﬂt›r (Binbaﬂ›o¤lu, 1999, 157).
Sonuç olarak, baz› pedagojik aksakl›klara ra¤men 1948 program›n›n di¤er
programlara oranla verimli bir program oldu¤u söylenebilir (Arslan, 2000, 47). Amaçlar›n daha detayl› olarak grupland›r›lmas› ise bu program›n en önemli özelliklerinden
birisi oldu¤u söylenebilir.
1968 Tarihli ‹lkokul Program›
1962 ilkokul program tasla¤› 1968 tarihli ilkokul program›na zemin oluﬂturmuﬂtur. Yaklaﬂ›k alt›-yedi y›ll›k bir haz›rl›k ve uygulama evresinden sonra 1968 tarihli ilkokul program› ç›kar›lm›ﬂt›r (Arslan, 2000, 47).
Bu program›n getirdi¤i baﬂl›ca yenilikler özetle ﬂöyle s›ralanabilir (Binbaﬂ›o¤lu, 1999, 157; MEB, 1995, 13–56; MEB, 1979, 1–38):
1. ‹lkö¤retimin amaçlar›na yer verilmiﬂtir.
2. “Mahallilik”, “esneklik” ve “çerçeve program” ilkelerine daha çok yer verilmiﬂtir.
3. Toplu ö¤retim ilkokulun tüm s›n›flar› için kabul edilmiﬂtir.
4. Tümdengelim yönteminin esas al›nd›¤› ilk okuma ve yazma ö¤retiminde
büyük ve küçük harflerin birlikte ö¤retilmesi sa¤lanm›ﬂt›r.
5. Ö¤retimde sorun çözme, inceleme-araﬂt›rma, proje çal›ﬂmalar›, küme çal›ﬂmalar› ve rehberlik etkinliklerine büyük yer verilmiﬂtir.
6. Derslerin nöbetleﬂe okutulmas›yla birleﬂtirilmiﬂ s›n›flarda ö¤retmensiz geçen zamanlar azalt›lm›ﬂt›r.
1968 tarihli ilkokul program›nda amaçlar biliﬂsel, duyuﬂsal ve psikomotor
alanlara iliﬂkin olarak ifade edilmesine ra¤men, düzenli bir s›n›flama yap›lmad›¤›
için ifadelerin bir kaç alan› kapsad›¤› gözlenmiﬂtir. Bu programda de¤erlendirmeye
önem verilmiﬂtir. De¤erlendirme, e¤itimin ayr›lmaz bir parças› olarak görülmüﬂtür
(Çelenk vd., 2000, 99-124). 1983 y›l›nda ise yeni bir program modeli belirlenmiﬂtir. Bu
modelde her ünite ile ilgili “hedef ve davran›ﬂlar” saptanm›ﬂt›r (Binbaﬂ›o¤lu, 1999,
162).
Sonuç olarak 1968 tarihli ilkokul program›nda, “yöntem ve tekniklerin ayr› bir
baﬂl›k alt›nda ele al›nmas›, ö¤renci merkezli anlay›ﬂ›n benimsenmesi ve rehberli¤in
önemsenmesi” gibi hususlara bak›larak bu programda önemli de¤iﬂikliklerin yap›ld›¤› söylenebilir. Bu program, ayr› ayr› derslere ait programlar de¤iﬂtirilerek günümüze kadar süregelmiﬂtir.
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Yeni ‹lkö¤retim Program›
Bilginin h›zla üretildi¤i ça¤›m›zda bilgiye ulaﬂma, bilgiyi kullanma ve üretme
becerilerinin geliﬂtirilmesinde geleneksel e¤itim yaklaﬂ›mlar› giderek yetersiz kalmaktad›r. Çoklu zekâ ve yap›land›rmac› yaklaﬂ›mlar ön plana ç›kmaktad›r (MEB,
2005). Program geliﬂtirme dinamik bir olgu oldu¤undan e¤itim program›n›n bu geliﬂen koﬂullara uyarlanmas› bir zorunluluk haline gelmiﬂtir.
‹lkö¤retimin 1–5. s›n›flar›nda okutulacak olan Türkçe, Fen ve Teknoloji, Matematik, Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler dersi programlar› 2005–2006 ö¤retim y›l›ndan
itibaren uygulanmak üzere kabul edilmiﬂtir. Yeni ilkö¤retim ders programlar›n›n 6–8.
s›n›flarda ise 2006–2007 Ö¤retim y›l›ndan itibaren kademeli olarak uygulanmas› planlanm›ﬂt›r. Yeni programda yap›lan de¤iﬂikliklerin gerekçeleri özetle ﬂöyle s›ralanabilir (MEB, 2005):
1. De¤iﬂik bilim alanlar›ndaki ve e¤itim bilimleri alan›ndaki geliﬂmelerin
yöntem ve içerik olarak ö¤retim programlar›na yans›t›lmas› ihtiyac›.
2. Bireysel ve ulusal de¤erlerin küresel de¤erleri de dikkate alarak geliﬂtirilmesi ihtiyac›.
3. Programda yer alan konular›n çok kapsaml› ve ezbere dayal› bilgi yo¤unluklu olmas›.
4. Okulda kazand›r›lmaya çal›ﬂ›lan bilgilerin gerçek yaﬂamdan uzak olmas›.
5. ‹lkokul ve ortaokul programlar›n›n üst üste eklenmesi nedeniyle e¤itimde
program bütünlü¤ünün olmamas›.
6. Bireylerin yarat›c›l›k, eleﬂtirel düﬂünme, problem çözme, karar verme, iﬂbirli¤i yeterliliklerini kazanmalar›n›n daha bir önem kazanm›ﬂ olmas›.
7. Kendini ifade edebilen, iletiﬂim kurabilen, giriﬂimcilik ruhuna sahip vatandaﬂlar yetiﬂtirme gereklili¤inin artmas›.
8. Çocuklar›m›z›n beklenilen düzeyde baﬂar› gösterememesi.
Yukar›da s›ralanan gerekçelerle haz›rlanan yeni ilkö¤retim program›n›n vizyonu, “Atatürk ilkeleri ve ink›laplar›n› benimsemiﬂ, temel demokratik de¤erlerle donanm›ﬂ, bireysel farkl›l›klar› ne olursa olsun, araﬂt›rma-sorgulama, eleﬂtirel düﬂünme,
problem çözme ve karar verme becerileri geliﬂmiﬂ; yaﬂam boyu ö¤renen ve insan haklar›na sayg›l›, mutlu Türkiye Cumhuriyeti vatandaﬂlar› yetiﬂtirmektir. ” ﬂeklinde belirlenmiﬂtir (MEB, 2005).
Yeni ilkö¤retim program›n›n temel felsefesinin iyi anlaﬂ›lmas› için, bu program›n “amaç ve içerik, ö¤renme-ö¤retme süreci, ölçme ve de¤erlendirme” anlay›ﬂ›ndaki geliﬂmeler ile “yeni ilkö¤retim program›n›n s›n›rl›l›klar›”n›n irdelenmesinin yararl› olaca¤› düﬂünülmüﬂtür.
Amaç ve ‹çerikteki Geliﬂmeler
Yenilenen ilkö¤retim program›nda hedefler sarmall›k ilkesi esas al›narak belirlenmiﬂtir. Ö¤renmede davran›ﬂç› yaklaﬂ›mdan çok biliﬂsel ve yap›land›rmac› ö¤renme yaklaﬂ›mlar› dikkate al›nm›ﬂt›r. Davran›ﬂ ifadesi yerine bilgi ve beceri, anlay›ﬂ ve
tutumlar› içerecek ﬂekilde “kazan›mlar” ifadesi kullan›lm›ﬂt›r (MEB, 2005).
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Kazan›mlarda biliﬂsel, duyuﬂsal ve psikomotor alanlara iliﬂkin ifadelere yer
verilmiﬂtir. Mevcut programda çok kapsaml› olan kazan›mlar yeniden düzenlenmiﬂtir. Mevcut program ile yenilenen programdaki kazan›m say›lar›n›n karﬂ›laﬂt›rmas›
Tablo 1’de verilmiﬂtir:
Tablo 1: Kazan›m Say›lar›n›n Karﬂ›laﬂt›r›lmas›
Dersin Ad›

Mevcut Programdaki
Kazan›m Say›s›

Yenilenen Programdaki
Kazan›m Say›s›

Türkçe (1–5. S›n›f)

239

275

Hayat Bilgisi (1–3. S›n›f)

1074

376

Sosyal Bilgiler (4–5. S›n›f)

158

93

Fen ve Teknoloji (4–5. S›n›f)

203

373

Matematik (1–5. S›n›f)

1267

368

Tablo 1’den de anlaﬂ›ld›¤› gibi, kazan›m say›lar› genel olarak azalt›lm›ﬂt›r. Bu
azalma en belirgin olarak Matematik dersinde görülmektedir. Haftal›k ders say›s› üç
saatten dört saatte ç›kar›lan Fen ve Teknoloji dersindeki kazan›m say›s›n›n ise “Az bilgi özdür” anlay›ﬂ›yla çeliﬂen bir ﬂekilde art›r›ld›¤› göze çarpmaktad›r. Ancak Ercan ve
Altun (2005, 316), yapt›klar› araﬂt›rmada Fen ve Teknoloji dersinde konu yo¤unlu¤unun azald›¤› sonucuna varm›ﬂlard›r.
Yeni programda, tüm dersler için “ eleﬂtirel düﬂünme becerisi, yarat›c› düﬂünme becerisi, iletiﬂim becerisi, araﬂt›rma-sorgulama becerisi, problem çözme becerisi,
bilgi teknolojilerini kullanma becerisi, giriﬂimcilik becerisi, Türkçe’yi do¤ru, etkili ve
güzel kullanma becerisi” olmak üzere sekiz ortak beceri saptanm›ﬂt›r (MEB, 2005).
Ayr›ca programda derslerin di¤er dersler ve ara disiplinlerle etkileﬂim içinde olmas›n› temel alan disiplinler aras› yaklaﬂ›ma yer verilmiﬂtir.
Bütüncül bir yaklaﬂ›m›n esas al›nd›¤› ö¤retim program›nda her alanla ilgili olgu, kavram, ilke, yöntem ve yaklaﬂ›mlar ö¤renmeyi kolaylaﬂt›racak biçimde düzenlenmiﬂtir. ‹çerik oluﬂturulurken, bireyselleﬂme ve toplumsallaﬂma aras›nda uygun bir
dengenin sa¤lanmas› esas al›nm›ﬂt›r. Kavram ve ilkelerin birden fazla biçimde gösterilmesine dikkat edilmiﬂtir. Derslerde hayat›n içinden ve kullan›labilir bilgi ve becerilere öncelik verilmesi esas al›nm›ﬂt›r (MEB, 2005). Rehberli¤in önemsendi¤i bu programda, Rehberlik ve Sosyal Etkinlikler için ayr› bir ders saati ayr›lm›ﬂt›r.
Türkçe program›nda ilk kez “görsel okuma ve görsel sunu” ö¤renme alan›na
yer verilmiﬂtir. Türkçe dersinde “dinleme” alan›na önceki programa oranla daha çok
yer verilmiﬂtir (MEB, 2004a, 12). Türkçe dersinde ilk kez okuma saatine yer verilmiﬂtir (MEB, 2005). Bunun yan›nda, Türkçe ö¤retim program›nda “estetik e¤itime” iliﬂkin kavramlara yer verildi¤i görülmektedir (‹lhan, 2005, 215). Türkçe program›nda
Atatürkçülük ile ilgili konular ise dört temel baﬂl›k alt›nda ele al›nm›ﬂt›r. Atatürkçülük konular› ile ilgili etkinliklerin adlar› belirtilmiﬂtir (MEB, 2005).
‹lk okuma yazma ö¤retiminde ise “Ses Temelli Cümle Yöntemi” esas al›nm›ﬂt›r. ‹lk okuma yazma ö¤retimine bitiﬂik e¤ik yaz›yla baﬂlanmas›na karar verilmiﬂtir
(MEB, 2004, 71–73). Ses Temelli Cümle Yöntemi Türkçe’nin ses yap›s›na uygun bir
yöntemdir (Güneﬂ, 2005, 141) Bu yöntemin okumaya toplu geçiﬂ, erken okuma, oku-
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ma anlama, telaffuz ve yarat›c›l›k bak›m›ndan etkili oldu¤u söylenebilir. Bu yöntemle okumay› ö¤renen ö¤rencilerin, çözümleme yöntemine göre daha yavaﬂ okuduklar›; ancak okudu¤unu anlama becerilerini daha kolay kazand›klar› ifade edilmektedir
(ﬁahin, ‹nci, Turan ve Apak, 2005, 174).
Hayat Bilgisi dersinde, “mutlu bireylerin yetiﬂtirilmesi” esas al›nm›ﬂt›r. Sosyal
Bilgiler dersinde ise ö¤rencilerin bilgiyi kendi yaﬂant›lar›ndan yola ç›karak, bilginin
kendileri taraf›ndan yap›land›r›lmas› hedeflenmiﬂtir (MEB, 2005).
Fen ve Teknoloji dersinde, “fen ve teknoloji okur-yazar›” yetiﬂtirilmesi amaçlanm›ﬂt›r. “Az bilgi özdür” anlay›ﬂ› esas al›nm›ﬂt›r. Ayr›ca ö¤rencilerin bilimsel süreç
becerilerini kazanmalar›, fen-teknoloji-toplum-çevre aras›ndaki etkileﬂimleri anlamalar›, bilimsel tutum ve de¤erleri benimsemeleri amaçlanm›ﬂt›r (MEB, 2005).
Matematik program›nda ise “Her çocuk matematik ö¤renebilir.” ilkesi temel
al›nm›ﬂt›r. Matematik program›n›n vizyonu, “Hayat›nda matemati¤i kullanabilen,
problem çözebilen, matematik ö¤renmekten zevk alan bireyler yetiﬂtirmektir.” ﬂeklinde ifade edilmiﬂtir( MEB, 2005).
Yeni ilkö¤retim program›nda, sarmall›k ilkesi, biliﬂsel ve yap›land›rmac› ö¤renme yaklaﬂ›mlar› temel al›nm›ﬂt›r. Kazan›mlar›n ve içeri¤in kapsam› önemli ölçüde
daralt›larak, ö¤renci seviyesine uygun bir hale getirilmiﬂtir.
Ö¤renme-Ö¤retme Sürecindeki Geliﬂmeler
Yeni program ö¤renci merkezli ö¤renme modeline göre geliﬂtirilmiﬂtir. Bu nedenle programda aktif ö¤renme, iﬂbirli¤ine dayal› ö¤renme, ba¤›ms›z ö¤renme, ö¤renmeyi ö¤renme, s›n›f d›ﬂ›nda e¤itim, bireysel farkl›l›klara duyarl› e¤itim gibi çeﬂitli uygulamalara a¤›rl›k verilmiﬂtir (MEB, 2004a, 13).
Ö¤renme-ö¤retme yöntem ve tekniklerinde çeﬂitliliklere yer verilmesi anlay›ﬂ› benimsenmiﬂtir (MEB, 2005). Ö¤renmeyi ö¤renme anlay›ﬂ›na önem verilen bu
programda, belirlenen kazan›mlar›n edinilebilmesi için kullan›lacak ö¤retim stratejileri ve ö¤renme deneyimleri yap›land›rmac› ö¤renme yaklaﬂ›m› esas al›narak düzenlenmiﬂtir (MEB, 2004e, 16). Ö¤rencilerin kazand›klar› bilgiyi eski ve yeni bilgiler aras›nda iliﬂki kurarak yorumlanmas› esas al›nm›ﬂt›r (MEB, 2004d, 14).
Ö¤renme-ö¤retme sürecinde ö¤retmenin esas rolünün rehberlik oldu¤u vurgulanm›ﬂt›r (MEB, 2004b, 100). Okul d›ﬂ› etkinliklerle ailenin ö¤retimin bir parças› haline getirilmesi anlay›ﬂ› benimsenmiﬂtir (MEB, 2005). Ö¤rencilerin ise ö¤renme-ö¤retme sürecinin her aﬂamas›na aktif olarak kat›lmalar› ön plana ç›kar›lm›ﬂt›r. Ö¤renmeö¤retme ortamlar› düzenlenirken ö¤rencilerin farkl› ö¤renme stillerine ve zekâ alanlar›na sahip olabileceklerinin göz önünde bulundurulmas› gerekti¤i vurgulanm›ﬂt›r
(MEB, 2004c, 62).
‹lk defa “ö¤retmen k›lavuz kitaplar›”n›n haz›rlanm›ﬂ olmas› program›n uygulanmas›nda ö¤retmenlere yol göstermesi bak›m›ndan önemlidir. Ayr›ca ilk defa “ö¤renci çal›ﬂma kitaplar›”n›n haz›rlanm›ﬂ olmas› ise ö¤rencilerin ö¤renme-ö¤retme sürecine aktif olarak kat›lmas›na yard›mc› olmas› bak›m›ndan önemli görülmektedir.
K›sacas›, ö¤renme-ö¤retme sürecinde ö¤renci merkezli yaklaﬂ›m›n temel al›nd›¤› söylenebilir.
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Ölçme ve De¤erlendirmedeki Geliﬂmeler
Yeni ilkö¤retim program›nda ölçme ve de¤erlendirme, ö¤renme-ö¤retme sürecinin ayr›lmaz bir parças› olarak görülmektedir (MEB, 2004a, 14). Ölçme ve de¤erlendirmenin amac›; ö¤renme sürecinde ö¤rencilerin baﬂar›lar›n› saptamak eksikliklerini
belirlemek, program›n etkilili¤ini anlamak, program›n zay›f ve kuvvetli yönlerini ortaya ç›karmakt›r (MEB, 2004d, 38).
Bu programda geleneksel ölçme tekniklerinin yan›nda, “performans de¤erlendirme, ürün dosyas›, proje, yaz›l› raporlar, poster, gösteri, grup ve/veya akran de¤erlendirilmesi, kendi kendini de¤erlendirme” gibi ölçme tekniklerine yer verilmesi esas
al›nm›ﬂt›r (MEB, 2004e, 28). Bir baﬂka ifadeyle de¤erlendirmede alternatif ölçme tekniklerinin kullan›lmas› anlay›ﬂ› benimsenmiﬂtir. Bu teknikler ile sadece ürünün de¤il,
ö¤renme süreçlerinin de de¤erlendirilmesine olanak sa¤lanm›ﬂt›r (MEB, 2004e, 29).
Seçmeli derslerin de¤erlendirilmesinde ise notla de¤erlendirilmeme anlay›ﬂ› temel
al›nm›ﬂt›r (MEB, 2006).
Yeni ilkö¤retim program›nda, de¤erlendirmede sonuçla birlikte sürecin dikkate al›nd›¤› bir yaklaﬂ›m benimsenmiﬂtir. Bu yaklaﬂ›m ise ö¤rencilerin bütün yönleriyle de¤erlendirilmesine olanak sa¤lamas› bak›m›ndan önemli görülmektedir.
Yeni ‹lkö¤retim Program›n›n S›n›rl›l›klar›
Yeni ilkö¤retim program›n›n s›n›rl›l›klar› ﬂöyle s›ralanabilir:
1. S›n›flardaki ö¤renci mevcutlar›n›n kalabal›k olmas› al›ﬂt›rma ve uygulama
imkânlar›n› s›n›rland›rmaktad›r (ﬁahin vd. 2005, 174). Kalabal›k s›n›flarda
ö¤rencinin aktif olmas›n› sa¤layacak yöntem ve tekniklerin sa¤l›kl› olarak
uygulanmas› çok zordur.
2. Ö¤retmenler program›n “kazan›mlar, içerik, ö¤renme-ö¤retme süreci, ö¤retim teknolojileri ve materyal geliﬂtirme, ölçme ve de¤erlendirme” boyutlar›na iliﬂkin hizmetiçi e¤itim gereksinimi duymaktad›rlar (Yaﬂar, Gültekin, Türkkan, Y›ld›z ve Girmen, 2005, 62). Ö¤retmenlerin e¤itim gereksinimlerinin tam olarak giderilememesi ise program›n uygulanmas›n› olumsuz yönde etkileyece¤i düﬂünülmektedir.
Beﬂ günlük seminer alan formatörler taraf›ndan, 2005 Haziran›nda il ve ilçelerde ö¤retmen ve yöneticilere uygulamayla ilgili beﬂ günlük seminer verilmiﬂtir (Tek›ﬂ›k, 2005, 13). E¤itim gereksiniminin giderilmesi için bu sürenin yeterli oldu¤unu söylemek zordur.
3. S›nav sisteminin de¤iﬂmemesi durumu da yeni program›n uygulanmas›n›
olumsuz yönde etkileyecektir (Özdaﬂ, Tan›ﬂl›, Köse ve K›l›ç, 2005, 255).
1968 program›n›n da amac›na ulaﬂmas›nda s›n›rl›l›klara neden olan bu s›nav sistemi yeni ilkö¤retim program›n›n etkili olarak uygulanmas›n›
olumsuz yönde etkileyece¤i düﬂünülmektedir.
4. Ölçme-de¤erlendirme formlar›n›n uygulanmas›na iliﬂkin ölçütler somut ve
detayl› olarak ortaya konulmam›ﬂt›r. Bu durumun ise de¤erlendirme sürecini olumsuz yönde etkileyece¤i düﬂünülmektedir.
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Sonuç ve Öneriler
Cumhuriyetten günümüze 1926, 1936, 1948, 1968 programlar› olmak üzere
belli baﬂl› dört program uygulanm›ﬂt›r. 2004 y›l›nda ise ilkö¤retim program› yeniden
düzenlenmiﬂtir.
Yeni ilkö¤retim program›nda, davran›ﬂç› yaklaﬂ›mdan çok, biliﬂsel ve yap›land›rmac› ö¤renme yaklaﬂ›mlar› dikkate al›nm›ﬂt›r. Sarmall›k ilkesine göre düzenlenen
program›n de¤iﬂikliklere dinamik bir ﬂekilde uyum sa¤layabilecek kadar esnek olmas› anlay›ﬂ› benimsenmiﬂtir. Programda araﬂt›ran, sorgulayan, ö¤renmeyi ö¤renen, yarat›c› ve eleﬂtirel düﬂünen bireylerin yetiﬂmesi esas al›nm›ﬂt›r.
Bu programda ö¤renme-ö¤retme sürecinde ö¤retmenin rehberlik rolü ön plana ç›kar›lm›ﬂt›r. Ö¤renme sorumlulu¤unun ise ö¤rencide olmas› gerekti¤i anlay›ﬂ›na
yer verilmiﬂtir. Ailenin ise ö¤retim sürecinin bir parças› haline getirilmesi hedeflenmiﬂtir.
Bu programda ö¤renci merkezli ö¤renme yaklaﬂ›m› benimsenmiﬂtir. De¤erlendirmenin süreç temelli olarak yap›lmas› anlay›ﬂ› temel al›nm›ﬂt›r.
Yeni ilkö¤retim program›n›n, gerek felsefesi gerek hedef ve kazan›mlardaki
düzenlemeler ile ça¤c›l bir program niteli¤ine sahip oldu¤u söylenebilir.
Yeni ilkö¤retim program›n›n etkilili¤inin art›r›lmas› için nelerin yap›labilece¤i
ile ilgili öneriler ﬂöyle s›ralanabilir:
1. S›nav sistemi yeni program›n felsefesine uygun bir hale getirilmelidir.
2. E¤itim mevzuat› yeni program›n uygulanmas›na olanak sa¤layacak ﬂekilde düzenlenmelidir. Teftiﬂ anlay›ﬂ› bu program›n felsefesine uyumlu bir
hale getirilmelidir.
3. Program›n etkili olarak uygulanabilmesi için s›n›f mevcutlar›n›n azalt›lmas› çal›ﬂmalar›na devam edilmelidir. Ö¤rencilerin belli okullara y›¤›lmas›n›n önlenmesi çözüm için bir örnek olarak verilebilir.
4. Yeni programda ölçme tekniklerinin uygulan›labilirli¤inin art›r›lmas› için
baz› düzenlemelerin yap›lmas› gerekmektedir. De¤erlendirme formlar›n›n
ö¤retmenlerin uygulayabilece¤i bir ﬂekle getirilmesi ile ilgili baz› ilkelerin
geliﬂtirilmesi yararl› olacakt›r.
5. E¤itim gereksiniminin giderilmesi için daha uzun bir sürece yay›lm›ﬂ bir
hizmetiçi e¤itimin gerekli yeterlili¤e sahip kiﬂilerce verilmesi uygun olacakt›r. Bu anlamda üniversitelerin e¤itim fakülteleriyle gerekli iﬂbirli¤i yap›lmal›d›r.
6. Yeni program›n baﬂar›l› olmas› için hizmetiçi e¤itim faaliyetlerinde; “aktif
ö¤renmede kullan›lan strateji, yöntem ve teknikler, davran›ﬂç› ve biliﬂsel
alan kuramlar›ndaki ö¤renme anlay›ﬂlar›, yap›land›rmac› ö¤renme yaklaﬂ›m›, yeni programdaki ölçme ve de¤erlendirme anlay›ﬂ›” gibi konulara
yer verilmesi yararl› olacakt›r.
K›sacas› yeni program›n etkili olarak uygulanabilmesi için, ö¤retmenlere gerekli rehberlik yap›lmal›d›r. Yöneticilerin ve ö¤retmenlerin bu program›n felsefesini
benimsemeleri büyük önem taﬂ›maktad›r. Program›n baﬂar›ya ulaﬂmas›nda ö¤retmenlerin büyük bir role sahip oldu¤u hususu unutulmamal›d›r.
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EVALUATION OF THE NEW ELEMENTARY
EDUCATION CURRICULUM
Muhamet Cevat YILDIRIM*

Abstract
The aim of this study is to investigate the underlying philosphy of new
elementary education curriculum and its distinctive features from curricula that
have been used since the announcement of Republic. Investigation of the subjects such as; improvments of aim and content, teaching and learning processes,
measurement and assessment and limitations of new elementary education
curriculum constitute the secondary aims of this study.
Findings of this descriptive study are based on literature review in this
field.
According to the findings obtained in this study, the first important
modification of the elemantary education curriculum was in 1926 and the
second important modification took place in 1968. The new curricula were only
improved versions of the 1968 program according to changes in time and environment. It is possible to state that the new elementary education curriculum,
with its underlying philosophy and arrangments of objectives and behavioral
acquirement is a modern program.
Key Words: Elementary education curriculum, active learning, cognitive learning approach, constructive learning approach.
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Özet
Bu çal›ﬂmada, liderlik literatürü analiz edilmiﬂ ve sonuçta liderlik konulu çal›ﬂmalar, betimsel ve normatif olmak üzere ikili bir s›n›fland›rmaya tabi tutulmuﬂtur. Bu araﬂt›rman›n oda¤›n› oluﬂturan proaktif liderlik modeli ise normatif liderlik s›n›fland›rmas› içerisinde de¤erlendirilmiﬂtir. Çal›ﬂmada, proaktif
liderlik modelinin etkili denetim uygulamalar›na katk› sa¤layabilece¤i sonucuna ulaﬂ›lm›ﬂt›r. Ne var ki bu önermeyi bilimsel olarak destekleyecek daha fazla
ampirik ve kuramsal çal›ﬂmaya ihtiyaç bulundu¤u görülmüﬂtür.
Anahtar Sözcükler: Denetim, liderlik, e¤itim, proaktif

Giriﬂ
E¤itimde denetimin birincil amac›, önceden tasarlanm›ﬂ e¤itsel hedeflerin baﬂar›lma düzeyini ölçmektir. Ancak e¤itim denetiminde ça¤daﬂ yaklaﬂ›m, durum saptaman›n ve de¤erlendirmenin bir ad›m daha ilerisine giderek e¤itimi geliﬂtirmeyi
amaçlamaktad›r (Ayd›n, 2005, 3). Bu amac›n gerçekleﬂmesi ise büyük oranda denetmenin etkili liderlik becerilerine sahip olmas›na ba¤l›d›r. Bu yönde yap›lm›ﬂ ve yap›lmakta olan tart›ﬂmalar bilim insanlar›n› liderlik ve denetim aras›nda var oldu¤u düﬂünülen iliﬂkiyi betimlemeye, aç›klamaya ve kontrol etmeye yöneltmiﬂtir (Haiman
vd., 1972, 13).
E¤itim denetiminde ça¤daﬂ yaklaﬂ›mlar, denetmenin liderlik becerilerinin etkili denetim uygulamalar›nda önemli bir parametre oldu¤unu öne sürmektedir
(Glickman, vd., 2004, 351). Özellikle son y›llarda yap›lan liderlik çal›ﬂmalar› birçok
yeni liderlik modelinin geliﬂmesine yol açm›ﬂt›r. Bu liderlik modellerinden biri de
proaktif liderlik yaklaﬂ›m›d›r. Proaktif liderlik yaklaﬂ›m›n›n etkili denetim uygulamalar›na yeni bir soluk getirebilece¤i kimi akademisyenlerce öne sürülmektedir (Daresh,
2001, xviii). Bu modelin anlaﬂ›lmas›n›n, e¤itim denetmenlerine yeni bir vizyon kazand›rabilece¤i düﬂünülmektedir.
Bu çal›ﬂmada öncelikle liderlik ve denetim kavramlar› kuramsal çerçevede
analiz edilmiﬂ, ard›ndan bu iki parametre aras›ndaki iliﬂki dokusu betimlenmeye çal›ﬂ›lm›ﬂt›r. Çal›ﬂman›n ikinci bölümünde ise proaktif liderlik yaklaﬂ›m› tan›t›lm›ﬂ ve
modelin etkili denetim uygulamalar›na yapaca¤› olas› katk›lar yordanmaya çal›ﬂ›lm›ﬂt›r.
Liderlik ve Denetim
Liderlik konulu çal›ﬂmalar› inceleyen kimi çal›ﬂma, literatürde 350 farkl› liderlik tan›m›n›n yer ald›¤›n› belirtmektedir (Bennis ve Nanus, 1985’ten aktaran; Owens,
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1987, 126). Bu kadar farkl› tan›m›n yap›lm›ﬂ olmas›, liderlik sorunsal›n›n tüm yönleri
ile çözümlenemedi¤inin bir yorday›c›s› olarak düﬂünülebilir. Dolay›s›yla liderli¤i
merkeze alan bu çal›ﬂmada liderlik çal›ﬂmalar›n›n genel bir özetinin yap›lmas› daha
sonra aç›klanacak olan proaktif liderlik modelinin anlaﬂ›lmas›na katk› sa¤layacakt›r.
Aﬂa¤›da liderlik ve denetim kavramlar› betimlenmiﬂ ard›ndan denetim-liderlik iliﬂkisi tart›ﬂ›lm›ﬂt›r.
Yukar›da da belirtildi¤i gibi liderli¤in pek çok tan›m› bulunmaktad›r. Bu tan›mlardan birini yapan Rainey (1991,157), liderli¤i bir süreç olarak ele almaktad›r. Yazar liderli¤i, bir kiﬂinin (liderin) di¤er kiﬂileri (grubu) belirli bir amac› gerçekleﬂtirmek üzere harekete geçirebilme kapasitesi olarak tan›mlamaktad›r.
Benzer ﬂekilde Baron ve Byrne da (1987, 405) liderli¤i, gruptaki bir üyenin di¤er üyeleri etkileyebilme süreci olarak tan›mlamaktad›r. Süreç odakl› bu tan›mlarda
öne ç›kan kavramlardan biri “lider” di¤eri ise “grup”tur. Nitekim liderlik süreci ancak bir lider ve bu liderin etkide bulunabilece¤i bir grubun mevcut oldu¤u durumlarda ortaya ç›kmaktad›r (Owens, 1987, 126).
Denetimin tan›m› ise farkl› bak›ﬂ aç›lar›na göre de¤iﬂme gösterebilmektedir.
Ayd›n (2005, 5), denetim literatüründen derledi¤i tan›mlar› beﬂ kategoride s›n›fland›rm›ﬂt›r. Bunlar;
(1)

yönetsel bak›ﬂ aç›s›yla denetim,

(2)

program geliﬂtirme etkinli¤i olarak denetim,

(3)

insan iliﬂkileri süreci olarak denetim,

(4)

yönetsel boyutu ile denetim ve

(5)

liderlik iﬂlevi olarak denetimdir.

Bu çal›ﬂman›n temas› ile uyumlu olarak denetimin tan›m›n›, liderlik iﬂlevi ba¤lam›nda yapmak uygun olacakt›r. Bu tan›m› yapan Alfonso, Firth ve Neville’ye göre
denetim, ö¤retmenlere mesleklerini en iyi ﬂekilde icra edebilmelerine katk› sa¤lamaya dönük mesleki liderlik yapmakt›r (Ayd›n, 2005,5).
Benzer ﬂekilde denetimi bir liderlik iﬂlevi olarak gören Kelehear (2006, 69) denetmenin beﬂ farkl› türde liderlik davran›ﬂ› sergiledi¤ini belirtmektedir. Buna göre liderlik rolü üstlenmiﬂ denetmen;
(1)

çal›ﬂt›¤› grup ile ortak hedefler geliﬂtir,

(2)

denetimde demokratik ve iﬂbirli¤ine dayal› yöntemler kullan›r,

(3)

s›n›f-içi ö¤retimin geliﬂimine katk› sa¤lar,

(4)

e¤itim araﬂt›rmalar›ndan elde edilen bilgileri e¤itimsel problemlerin çözümünde kullan›r ve

(5)

birlikte çal›ﬂt›¤› ö¤retmen grubuna mesleki liderlik yapar.

Liderlik sürecinin merkezinde bulunan lider, baﬂkalar›na etkide bulunabilme özelli¤i taﬂ›yan kiﬂi olarak tan›mlanmaktad›r. Buna göre lider, amac› belirlemekte ve grup üyeleri bu amac› gerçekleﬂtirmek için çaba göstermektedirler (Steinmetz
vd., 1992, 185). Bu çerçevede denetmenin liderlik rolünü, ö¤retmenlere nas›l daha
iyi ö¤retebilecekleri konusunda mesleki rehberlik yapmak olarak tan›mlamak olanakl›d›r.
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Liderlik sürecinin bir di¤er bileﬂenini ise liderin etkide bulunaca¤› “grup”
oluﬂturmaktad›r. Miner’a (1992, 174) göre bir küme insan›n grup olarak tan›mlanabilmesi için bu kümeyi oluﬂturan üyelerin, sürekli etkileﬂim halinde olmalar›, kendilerini grubun üyesi olarak görmeleri, bu insanlar›n baﬂka insanlar taraf›ndan grup olarak
tan›mlanmas›, amaç birli¤i içerisinde olmalar› ve d›ﬂ çevreye karﬂ› ortak tav›r sergilemeleri gerekmektedir.
Bu çerçevede, denetmenin bir ö¤retim lideri oldu¤u kabul edilirse denetmenin
etkide bulunaca¤› grup kuﬂku yok ki baﬂta ö¤retmenler olmak üzere tüm e¤itim çal›ﬂanlar›d›r. Bu durumda denetmenin ö¤retmenlere her türlü mesleki rehberli¤i yapmas› ve yine ö¤retmenlere e¤itim program› ve ö¤retimi alanlar›nda liderlik yapmas›
önem kazanmaktad›r. Bu tart›ﬂmalardan da anlaﬂ›labilece¤i gibi liderlik; lider ve grup
aras›nda meydana gelen dinamik bir etkileﬂim sürecidir. Bu sürecin analiz edilmesi
uzun y›llar boyunca sosyal bilimlerin temel ilgi alanlar›ndan birisini oluﬂturmuﬂ ve liderlik ile ilgili birçok kuram geliﬂtirilmiﬂtir. Aﬂa¤›da, liderlik kuramlar›, denetim süreci ile iliﬂkilendirilerek betimlenmeye çal›ﬂ›lm›ﬂt›r.
Liderlik Kuramlar› ve Denetim
Bu alt baﬂl›kta liderlik kuramlar› betimsel ve normatif olmak üzere ikili bir s›n›fland›rmaya tabi tutulmuﬂ ve bu kuramlar ile denetmenin liderlik rolü aras›nda var
oldu¤u düﬂünülen iliﬂki dokusu aç›klanmaya çal›ﬂ›lm›ﬂt›r. Bu çal›ﬂman›n cevap arad›¤› proaktif liderlik ve denetim süreci aras›ndaki ba¤›n çözümlenebilmesi ise büyük
oranda liderlik kuramlar›n›n anlaﬂ›lmas›na ba¤l› görünmektedir.
Betimsel Liderlik Kuramlar› ve Denetim: Liderlik sürecini aç›klamaya çal›ﬂan üç farkl› betimsel liderlik kuram›ndan söz etmek mümkündür. Bunlar s›ras›yla (1)
“kiﬂi odakl› kuramlar” (2) “koﬂul (durum) odakl› kuramlar” (3) “lider-grup etkileﬂimi
odakl› kuramlar”d›r (Coleman vd., 2005, 9; Baron vd., 1987, 405). Aﬂa¤›da bu kuramlar›n temel özellikleri, denetim süreci ile iliﬂkilendirilerek aç›klanmaya çal›ﬂ›lm›ﬂt›r.
Kiﬂi odakl› kuramlar iki bölümde incelenebilir. Bunlardan biri “büyük insan
kuram›d›r.” Bu kurama göre kiﬂide liderlik özellikleri do¤uﬂtan gelir ve sonradan kazan›lmaz. Dolay›s›yla liderlik becerilerini geliﬂtirmeye dönük çal›ﬂmalar anlams›zd›r
(Coleman vd., 2005, 9). Kiﬂi odakl› bir di¤er kuram ise çeﬂitli liderlik özelliklerine vurgu yapan “özellik” kuram›d›r. Bu kuram, liderlerin di¤er insanlardan farkl› bir tak›m
fiziksel ve zihinsel özellikler taﬂ›d›¤› say›lt›s›na dayanmaktad›r (Melissa, 2003, 27).
Baﬂar›l› denetmenlerin zihinsel ve duygusal bak›mdan olgun, iletiﬂim becerileri geliﬂmiﬂ ve çal›ﬂma güdülerinin yüksek oldu¤u yayg›n bir düﬂüncedir. Oysa belirtilen bu özelliklerin pek ço¤unun ö¤renme yoluyla sonradan kazan›labilece¤i öne
sürülmektedir (Haimann vd., 1972, 16). Dolay›s›yla kiﬂi odakl› kuramlara dayan›larak
yap›lan çözümlemelerin baﬂar›l› denetim sürecini ve baﬂar›l› denetmenlik davran›ﬂlar›n› aç›klamakta yetersiz kalaca¤›n› söylemek mümkündür.
Nitekim alanda, kiﬂi odakl› liderlik kuramlar›n›n do¤rulu¤unu destekleyen
ampirik bulgular›n fazla olmad›¤› ifade edilmektedir (Owens, 1987, 126). Bu durum,
liderlik araﬂt›rmalar›nda yeni bir dönemin do¤mas›na yol açm›ﬂt›r. Yeni dönemde liderlik araﬂt›rmalar›n›n merkezini liderlik sürecinde rol oynayan çevresel durumlar›n
ya da koﬂullar›n analizi oluﬂturmuﬂtur.
Durum odakl› liderlik kuramlar›, liderlik sürecinde liderin kiﬂisel özelliklerinden ziyade lideri ortaya ç›kartan durumlar (koﬂullar) üzerine odaklanmaktad›r. Örne-
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¤in ‹ngiltere’nin efsanevi lideri Churchill, birçok kiﬂi taraf›ndan “büyük lider” olarak
tan›mlanmaktad›r. Ne var ki Churchill’in bar›ﬂ döneminde savaﬂ dönemindeki kadar
baﬂar›l› bir lider olamad›¤›, kimi yazar ve akademisyen taraf›ndan iddia edilmektedir
(Coleman vd., 2005, 10). Anlaﬂ›laca¤› üzere durum odakl› liderlik kuramlar› farkl› koﬂullar›n farkl› liderler ç›kartt›¤› say›lt›s›na dayanmaktad›r (Baron vd., 1987, 405).
Durumsal liderlik kuramlar›ndan birini de Fiedler geliﬂtirmiﬂtir. Fiedler’e göre liderin baﬂar›s› büyük oranda grubun yap›s›na ba¤l›d›r. Örne¤in grup yap›s›n›n görece düzensiz oldu¤u durumlarda yönlendirici ve baﬂar›ya odaklanm›ﬂ liderlerin baﬂar›s› artmaktad›r (Fiedlerden 1967’den aktaran; Coleman vd., 2005,10). Di¤er yandan, e¤er örgüt, “görev odakl›” ise, bu durumda destekleyici ve teﬂvik edici liderler
daha baﬂar›l› performans gösterebilmektedirler (Glickman, vd., 2004, 348).
Tahmin edilece¤i gibi durum odakl› liderlik kuram› denetmenin baﬂar›s›nda
grup yap›s›n›n belirleyici olaca¤› varsay›m›na dayanmaktad›r. Bu süreçte iki de¤iﬂken
öne ç›kmaktad›r. Bunlardan biri iletiﬂim di¤eri ise grubun kompozisyonudur. Gerçekten de denetmenin etkili bir liderlik sergileyebilmesi büyük oranda sahip oldu¤u iletiﬂim becerilerine ba¤l› görünmektedir.
Denetmenin etkili iletiﬂim becerilerine sahip olmas› ve iletiﬂimi sürekli aç›k
tutmas› daha baﬂar›l› sonuçlar almas›na yol açabilir. Di¤er yandan grubun büyüklü¤ünün ve kompozisyonunun da etkili denetim sürecinde önemli bir de¤iﬂken oldu¤u
düﬂünülmektedir. Örne¤in, denetmenin çal›ﬂaca¤› ö¤retmen grubu büyük ise, bu durumda denetmenin, yapaca¤› çal›ﬂmalar› iyi planlamas›, örgütlemesi ve uygulamas›
büyük önem taﬂ›maktad›r (Haimann vd., 1972, 16).
Bir di¤er liderlik kuram› da “transaksiyonel liderlik kuram›”d›r. Bu kurama
göre liderler kendilerini izleyenleri etkiledikleri gibi izleyenlerden de etkilenmektedirler. Bu önermenin do¤rulu¤unu araﬂt›ran çal›ﬂmalar, liderlerin kendilerini izleyenlerin tutum, tercih, alg› ve de¤erlerinden etkilendikleri sonucuna ulaﬂm›ﬂlard›r (Baron ve Byrne, 1987, 405).
Bu kurama göre, lider ve örgüt üyeleri hedeflerin gerçekleﬂmesi sürecinde sürekli olarak görüﬂmelerde bulunurlar. Bu süreçte belirleyici olan temel faktör, liderin
ve izleyenlerin örgüt içerisinde sahip olduklar› görece güçtür. Lider ve örgüt üyeleri
sahip olduklar› güç oran›nda karﬂ›l›kl› olarak birbirlerini etkileyebilmekte ve al›nan
kararlarda o oranda söz sahibi olabilmektedirler (Boyd, 2002, 120).
Bu liderlik kuram›na göre denetmenin etkili olabilmesi, kendi kiﬂisel beklentileri ile denetledi¤i grubun beklentileri aras›nda bir denge kurabilmesine ba¤l›d›r. Denetmenin kendi beklentileri ile grubun beklentilerini ortaklaﬂt›rabilmesi zor bir iﬂ gibi görünse bile bunun, baﬂar›l› bir denetimin önemli bir bileﬂeni oldu¤u belirtilmektedir (Haimann vd., 1972, 16).
Yukar›da genel özellikleri tart›ﬂ›lm›ﬂ olan liderlik kuramlar› betimseldir. Di¤er
bir deyiﬂle bu kuramlar liderlik süreciyle iliﬂkili oldu¤u düﬂünülen de¤iﬂkenlerin analizine yo¤unlaﬂm›ﬂlard›r. Ancak betimsel kuramlar etkili liderli¤e yol açan de¤iﬂkenler üzerinde çok fazla durmamaktad›r. Etkili liderlerin nas›l davranmas› gerekti¤i yönünde geliﬂtirilen liderlik kuramlar› normatif liderlik kuramlar› olarak tan›mlanmaktad›r (Daresh, 2001, 113).
Normatif Liderlik Teorileri ve Denetim: E¤itimde normatif liderlik teorilerinin ç›k›ﬂ sürecini 1960’l› y›llarda baﬂlayan ve okullar›n etkilili¤ini araﬂt›ran çal›ﬂmalaMillî E¤itim u Say› 180 u Güz/2008
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ra kadar götürmek mümkündür. Kamuoyunda okullar›n etkili olup olmad›klar› yönündeki tart›ﬂmalar sonucunda Amerikan Hükümeti 1960’l› y›llar›n ortalar›nda James Coleman’dan bu iddialar› araﬂt›ran bir çal›ﬂma yapmas›n› istemiﬂtir. Coleman
yapm›ﬂ oldu¤u çal›ﬂmalar sonucunda kamu okullar›n›n ö¤rencilerin ö¤renmesi üzerinde anlaml› bir etki yaratmad›¤› sonucuna ulaﬂm›ﬂt›r. Coleman Raporu, kamu okullar›n›n meﬂruiyet krizi içerisine girmesine yol açm›ﬂt›r. Ancak Coleman Raporu, Harvard Üniversitesi profesörlerinden Ronald Edmonds taraf›ndan eleﬂtirilmiﬂtir. Edmonds, Coleman’›n aksine okullar›n ö¤rencilerin ö¤renmesi üzerinde etkide bulundu¤unu öne sürmüﬂtür. Nitekim Edmonds ve arkadaﬂlar› yapm›ﬂ olduklar› ampirik
çal›ﬂmalarda bu savlar›n› destekleyen sonuçlara ulaﬂm›ﬂlard›r (What Is Effective
School Research, 2007).
Edmonds’un, kamu okullar›n›n etkili olduklar› yönündeki önermesi literatürde “etkili okul hareketi” ad› verilen yeni bir dönemin baﬂlamas›na yol açm›ﬂt›r. Bu dönemde yap›lan çal›ﬂmalar a¤›rl›kl› olarak etkili okullarla iliﬂkili olan parametrelerin
analizi üzerine yo¤unlaﬂm›ﬂt›r. Nitekim uzun y›llar süren “etkili okul hareketi” sonucunda etkili okullarla iliﬂkili olan de¤iﬂkenler ﬂu ﬂekilde tan›mlanm›ﬂt›r (Correlates of
Effective Schools, 2007); (1) herkes taraf›ndan paylaﬂ›lan ve iyi tan›mlanm›ﬂ okul misyonu, (2) yüksek baﬂar› beklentisi, (3) ö¤retimsel liderlik, (4) ö¤renci geliﬂiminin sürekli olarak izlenmesi, (5) ö¤rencilere ö¤renme f›rsatlar›n›n sa¤lanmas›, (6) güvenli ve
düzenli bir çevre ve (7) okul-aile iliﬂkilerinin geliﬂtirilmesi.
Yeni dönemde ise bilim insanlar› a¤›rl›kl› olarak yukar›da s›ralanan de¤iﬂkenlerin etkili okullarla gerçekten iliﬂkili olup olmad›¤› üzerine odaklanm›ﬂlard›r. Bu de¤iﬂkenler aras›nda yer alan “liderlik” kavram› ile ilgili olarak yap›lan çal›ﬂmalar etkili liderli¤in e¤itim alan›nda oynam›ﬂ oldu¤u role odaklanm›ﬂt›r. Nitekim bu alanda
oldukça hacimli bir literatür geliﬂmiﬂ görünmektedir. Bu dönemde yap›lan çal›ﬂmalar›n merkezini etkili okul liderlerinin ve denetmenlerin sahip olmas› gereken bilgi, beceri ve davran›ﬂlar›n neler oldu¤u oluﬂturmaktad›r (Davies, Ellison ve Bowring-Carr,
2005, 8; Langley ve Jacobs, 2006, 71; Boyd; 2002, 130; MacBeath, 1998, 147).
Yap›lan bu çal›ﬂmalar›n ortak noktas›n›, okul liderli¤inin okul yönetiminden
çok daha farkl› ve ondan çok daha öte bir ﬂey oldu¤u oluﬂturmaktad›r. Bilindi¤i gibi
1980’li y›llar boyunca uygulanan liberal iktisat politikalar› e¤itimi de etkisi alt›na alm›ﬂt›r. Liberal uygulamalar›n koﬂulland›rd›¤› bu anlay›ﬂa göre e¤itim bir piyasa meta›d›r ve di¤er metalar gibi piyasa koﬂullar›nda üretilmeli ve pazarlanmal›d›r. Elbette
bu yeni anlay›ﬂ, okul yönetimi alan›nda yap›lan çal›ﬂmalar› etkiledi¤i gibi okul liderli¤i çal›ﬂmalar› üzerinde de büyük etki yaratm›ﬂt›r. Yeni dönemde yap›lan çal›ﬂmalar,
piyasa söyleminin giderek kamusal hizmet alanlar›ndan birini oluﬂturan e¤itim alan›na girmeye baﬂlad›¤›n› göstermektedir. Böylece birer kamu yöneticisi durumunda
olan valiler ya da okul kurullar› birer “paydaﬂa” ya da “piyasa oyuncusuna” dönüﬂmüﬂtür. Benzer ﬂekilde yine bir kamu yöneticisi durumunda olan okul müdürleri ise
özel sektör yöneticilerine verilen isimlerle, sözgelimi ﬂirket yöneticisi, “piyasa analisti” ve “halkla iliﬂkiler uzman›” gibi, an›lmaya baﬂlam›ﬂlard›r (Grace, 1995, 5). Özetle
yeni dönemde, birer kamu yöneticisi durumunda olan okul yöneticilerinden, özel
sektör yöneticilerinden beklenen tarzda liderlik davran›ﬂlar› sergilemeleri beklendi¤i
anlaﬂ›lmaktad›r.
Bu anlay›ﬂ›n ﬂekillendirdi¤i e¤itim liderli¤i konulu çal›ﬂmalar›n merkezini,
e¤itim liderleri olarak tan›mlanan e¤itim yöneticisi ve denetmenlerde bulunmas› ge-
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reken becerilerin analizi oluﬂturmaktad›r. Daha önce de belirtildi¤i gibi bu analizler
normatiftir. Di¤er bir deyiﬂle liderlik konusunu çeﬂitli yönleri ile aç›klamaya çal›ﬂan
betimsel yaklaﬂ›mlar›n aksine normatif modeller etkili liderlerin nas›l davranmalar›
gerekti¤i ile ilgilenmektedirler. Bu çal›ﬂman›n merkezini oluﬂturan proaktif liderlik
modelini de bu çerçevede de¤erlendirmek gerekmektedir.
Nitekim normatif liderlik kuramlar›n›n 1980’li y›llarla birlikte ivme yakalad›klar›n› öne sürmek mümkündür. Örne¤in Langley ve Jacobs’a (2006, 70) göre etkili e¤itim liderlerinin ﬂu beﬂ temel beceriye sahip olmalar› gerekmektedir; (1) geliﬂmiﬂ bir
kiﬂileraras› iliﬂkiler becerisine sahip olmak, (2) esnek olmak, (3) kiﬂisel geliﬂimini sürekli k›lmak, (4) halkla sürekli olarak iﬂbirli¤i içerisinde olmak, (5) geniﬂ bir bak›ﬂ aç›s›na sahip olmak.
Bu ilkelere ek olarak e¤itim liderlerinin okullarda hesap-verebilirlik anlay›ﬂ›n›
oluﬂturmalar› gerekmektedir. Böylece okullarda baﬂta yönetici olmak üzere bütün iﬂgörenlerin performanslar›ndan sorumlu tutulmalar› önemli bir hale gelmektedir. Ayr›ca okul liderlerinin okullar› için ölçülebilir hedefler geliﬂtirmeleri ve bu yönde çaba
içerisinde olmalar› önemli görülmektedir. Ve nihayet okul liderleri, belirlenen bu hedeflere ne ölçüde ulaﬂ›l›p ulaﬂ›lamad›¤›n› da sürekli olarak denetlemelidirler (Langley vd., 2006, 71).
Buna benzer olarak Davies, Ellison ve Bowring-Carr (2005, 8) 21. yüzy›l›n okul
liderlerinin “stratejik liderler” olmalar› gerekti¤ini belirtmektedirler. Yazarlar çal›ﬂmalar›nda a¤›rl›kl› olarak okullarda stratejik liderli¤in ne anlama geldi¤inin ve nas›l
geliﬂtirilmesi gerekti¤inin üzerinde durmaktad›rlar. Bu yaklaﬂ›ma göre stratejik liderler (Davies ve di¤erleri, 2005, 8);
1. Stratejik yönelimli olmal›d›r (vizyon sahibi olmal›d›r ve büyük resmi görebilmelidir).
2. Stratejilerini uygulanabilir eylemlere dönüﬂtürebilmelidir (Uzun dönemli
stratejik planlar› k›sa süreli iﬂlemsel planlara dönüﬂtürebilmelidir).
3. Çal›ﬂanlar›n amaçlar› ile örgütün amaçlar›n› ortaklaﬂt›rabilmelidir.
4. Örgütsel geliﬂmeye etki edebilecek önemli anlar› ve durumlar› çabuk fark
edip do¤ru zamanda de¤iﬂimi baﬂlatabilmelidir.
5. Mevcut durumdan sürekli olarak mutsuz ve huzursuz olmal›d›r.
Jazzar ve Algozzine ise (2006,170) geçmiﬂin ve günümüzün e¤itim liderlerinin,
21. yüzy›lda e¤itim alan›nda ortaya ç›kmas› muhtemel yeni tür zorluklarla baﬂ etmekte yetersiz kalacaklar›n› iddia etmektedirler. Bu yazarlara göre yeni dönemde baﬂar›l› bir e¤itim liderinin sahip olmas› gereken bir tak›m özellikler bulunmaktad›r. Bu
özellikler ﬂu ﬂekilde s›ralanmaktad›r (Jazzar ve Algozzine, 2006, 170):
1. Vizyoner olmak; vizyon sahibi olmak grup çal›ﬂmalar›na bir anlam ve
amaç katar dolay›s›yla grup üyelerinin motivasyonunu art›r›c› bir etki yarat›r.
2. E¤itimi bir bütün olarak görmek ve yönetmek; böylece liderlik rolleri
grup üyeleri aras›nda dengeli bir ﬂekilde da¤›lacak dolay›s›yla grup üyelerinin sorumluluklar› eﬂit olarak da¤›t›lm›ﬂ olacakt›r. Bunun do¤al bir sonucu olarak grup üyeleri aras›nda güvene dayal› bir iliﬂkiler yap›s› geliﬂecektir.
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3. Birlikte ö¤renme; gelecekte etkili e¤itim liderli¤i bilgiye ba¤›ml› olacakt›r.
Herbir üye yeni bilgiler getirecek ve bunlar bir araya getirilip yeni bir bilgi üretim süreci sa¤lanacakt›r.
4. ‹letiﬂim; e¤itim liderli¤i için oluﬂturulmuﬂ grup, güçlü bir kiﬂileraras› iliﬂkiler yap›s›na ihtiyaç duyacakt›r. ‹letiﬂimin kalitesini art›rmak ise büyük
oranda grup üyelerinin dinleme, anlama, aç›k fikirli olma ve bunlardan
daha önemlisi farkl›l›klar içerisinde bile ortak noktalar bulabilme becerilerinin geliﬂmiﬂ olmas›na ba¤l› olacakt›r.
Bu çal›ﬂman›n temas›n› oluﬂturan “proaktif liderlik” anlay›ﬂ› da içinden geçmekte oldu¤umuz dönemde etkisi giderek artan ve tüm kamu ve özel sektör yöneticilerinde bulunmas› önerilen özellikleri anlatan bir liderlik türü olarak ortaya ç›km›ﬂt›r. Proaktif liderlik yaklaﬂ›m›, h›zl› bir de¤iﬂim süreci içerisinde oldu¤umuz bu dönemde normatif liderlik çal›ﬂmalar›na yeni bir soluk getirmiﬂ görünmektedir.
Proaktif Liderlik ve Denetim
Yirminci yüzy›l›n son çeyre¤inde meydana gelen büyük de¤iﬂim ve dönüﬂümlerin bir sonucu olarak geleneksel-bürokratik liderlik anlay›ﬂ› giderek sorgulan›r bir
hale gelmiﬂtir. Bunun bir sonucu olarak daha önceki bölümlerde de ifade edildi¤i gibi pek çok normatif liderlik kuram› geliﬂtirilmiﬂtir.
Bu liderlik kuramlar›ndan biri, Blake ve McCanse taraf›ndan geliﬂtirilmiﬂ olan
“liderlik grid” kuram›d›r. Bu kurama göre liderli¤in iki temel boyutu bulunmaktad›r.
Bunlardan biri “insana odakl›l›k”, di¤eri ise “ürüne odakl›l›k”t›r. Bu kuram›n kökeninde Blake ve Mouton taraf›ndan geliﬂtirilmiﬂ olan “yönetsel grid” modeli bulunmaktad›r. Liderlik grid kuram› yaln›zca liderlik özelliklerini betimlemekle kalmaz ayn› zamanda etkili bir lider olabilmenin temel unsurlar›na da vurgu yapar (Daresh,
2001, 113). Örne¤in, etkili bir lider olabilmek için “insana odakl› liderlik” özelli¤i ile
“ürüne odakl› liderlik” bileﬂenlerinin eﬂde¤er biçimde sergilenmesi gerekmektedir.
Normatif liderlik modellerinden biri de bu çal›ﬂman›n özünü oluﬂturan “proaktif liderlik” yaklaﬂ›m›d›r. Nitekim temel özellikleri ve denetimle olan iliﬂkisinin aﬂa¤›da ayr›nt›l› olarak tart›ﬂ›ld›¤› proaktif liderlik yaklaﬂ›m›, geleneksel liderlik anlay›ﬂ›n›n kökten bir eleﬂtirisi üzerinde yükselmektedir. Bu alt baﬂl›kta önce proaktif liderlik kavram› betimlenecek ard›ndan denetim süreci ile iliﬂkisi kurulmaya çal›ﬂ›lacakt›r.
Proaktif Liderlik
Proaktif terimini ilk olarak ünlü ruhbilimci ve psikiyatrist Victor Frankl ‹nsan›n Anlam Aray›ﬂ› isimli kitab›nda kullanm›ﬂt›r. Yazar bu kavram›, hayat›n›n sorumlulu¤unu üzerine alan insanlar anlam›nda kullanm›ﬂt›r. Di¤er bir deyiﬂle insan›n yaﬂamda karﬂ›laﬂt›¤› her türlü sorunun nedenini çevresel faktörlerde ya da di¤er insanlarda de¤il de kendisinde aramas› proaktif kavram›n›n ç›k›ﬂ noktas›n› oluﬂturmaktad›r. Yazar›n bu yaklaﬂ›m› geliﬂtirmesinde kuﬂku yok ki en belirleyici neden ailesini II.
Dünya Savaﬂ› y›llar›nda kaybetmesidir. Frankl, kuram›n› büyük oranda Nazi toplama kamplar›nda geçirmiﬂ oldu¤u dönemlerde geliﬂtirmiﬂtir. Yazar kuram›nda, en zor
ﬂartlarda bile insan›n yaﬂamak için hayata yeni anlamlar yükleyebilece¤ini öne sürmüﬂtür (Proactive Kiﬂiler, 2007).
Frankl’›n bu yaklaﬂ›m› bir anlamda psikolojideki davran›ﬂç› yaklaﬂ›m›n eleﬂtirisine dayanmaktad›r. Bilindi¤i gibi davran›ﬂç› yaklaﬂ›m davran›ﬂ› uyaran-tepki for-
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mülü ile aç›klamaktad›r. Di¤er bir deyiﬂle davran›ﬂç› yaklaﬂ›ma göre bireyin verece¤i
her türlü tepki uyaran›n türü ve ﬂiddetine ba¤l› olarak de¤iﬂebilmektedir (Wade vd.,
1990, 18).
‹çerisinde “klasik koﬂulland›rma” ve “edimsel koﬂulland›rma” gibi çeﬂitli türevleri bulunan davran›ﬂç› yaklaﬂ›ma göre insan›n ö¤renme sürecinde rol oynayan temel etkenler uyaran ve pekiﬂtireçtir (Hulse vd., 1980, 9). Anlaﬂ›laca¤› üzere psikolojide uzun y›llar egemen bir anlay›ﬂ olan davran›ﬂç› yaklaﬂ›m, insan›n duygu ve düﬂünce gibi iç-psikolojik süreçlerini gözard› etmiﬂtir. Farkl› bir deyiﬂle, davran›ﬂç› yaklaﬂ›ma göre insan davran›ﬂlar› reaktiftir.
Psikolojide, davran›ﬂç› yaklaﬂ›m›n eleﬂtirisi üzerine kuram›n› geliﬂtiren Victor
Frankl, Rollo May ve Ludwing Binswanger gibi yazarlar, varoluﬂçu psikoloji yaklaﬂ›m›n da kurucular› olmuﬂlard›r. Varoluﬂçu psikoloji yaklaﬂ›m› ise davran›ﬂç› psikoloji
yaklaﬂ›m›n›n aksine insan davran›ﬂlar›nda belirleyici olan etkenin, insan›n dünyay›
nas›l alg›lad›¤› ve nas›l anlamland›rd›¤› oldu¤unu öne sürmektedir (Hall vd., 1985,
243).
Dolay›s›yla varoluﬂçu yaklaﬂ›m, reaktif kavram›na olumsuz, proaktif kavram›na da olumlu anlam yüklemektedir. Yap›lan bu tart›ﬂmalardan da anlaﬂ›laca¤› üzere
reaktif davran›ﬂ bir uyarana dolays›z tepki vermek anlam›na gelmektedir. Proaktif
davran›ﬂ ise uyarana do¤rudan tepki vermek yerine, bireyin uyaran› iç-psikolojik
süzgecinden geçirmek suretiyle yeniden anlamland›rmas› ve tepkisini buna göre vermesi anlam›na gelmektedir.
Proaktif davran›ﬂ› aç›klayan bir di¤er görüﬂe göre proaktif davran›ﬂ bir kiﬂinin
mevcut durumu kendi lehine çevirebilmek amac›yla istekli olmas› ve bu yönde eyleme geçmesi anlam›na gelmektedir. Bu görüﬂe göre proaktif kiﬂili¤e sahip insanlar her
türlü çevresel bask›ya direnme becerisine sahip olup, çevreyi kendi istekleri do¤rultusunda de¤iﬂtirmeye çaba göstermektedirler (Bateman vd., 1993, 103).
Bu yönüyle proaktif kiﬂilerin pasif kiﬂilik özelliklerine sahip insanlardan farkl›l›k gösterdi¤i ifade edilmektedir. Bu görüﬂe göre pasif kiﬂilik özelli¤ine sahip insanlar reaktif davran›ﬂlar göstermektedirler. Di¤er bir deyiﬂle, reaktif kiﬂilik yap›s›na sahip insanlar›n davran›ﬂlar›na çevresel faktörler etki ederken, proaktif insanlar çevreyi de¤iﬂtirme yönünde bir e¤ilim içerisindedirler (Kirby vd., 2004, 4).
Bu yönüyle reaktif ve proaktif davran›ﬂ özelliklerinin psikolojinin ilgi alan›na
giren “denetim oda¤›” kavram› ile benzerlik gösterdi¤ini ifade etmek mümkündür.
Denetim oda¤›, bireyin davran›ﬂlar›n›n sonuçlar›n› içsel nedenlere mi, yoksa d›ﬂsal
nedenlere mi ba¤lad›¤›n› anlatan bir kavramd›r. Bu yönünle iç-denetim oda¤› ve d›ﬂdenetim oda¤›ndan bahsetmek mümkündür. ‹ç-denetim odakl› bireyler yaﬂamlar›nda baﬂlar›na gelen her türlü olay›n nedenini kendilerinde ararken, d›ﬂ-denetim odakl› bireyler ise kendileriyle ilgili her türlü olay›n nedenini d›ﬂ faktörlerde aramaktad›rlar (Wade vd., 1990, 408).
Görüldü¤ü gibi, proaktif kiﬂilik yap›s›na sahip kiﬂiler yaﬂamda baﬂlar›na gelen
her türlü olay›n nedenini kendilerinde aramaktad›rlar. Dolay›s›yla proaktif kiﬂilik yap›s›na sahip insanlar› yaﬂam› oldu¤u gibi kabullenmeyip kendi istekleri do¤rultusunda ﬂekillendirmeye çal›ﬂan kiﬂiler olarak tan›mlamak mümkündür. Oysa d›ﬂ-denetim
odakl› bireyler yaﬂamda karﬂ›laﬂt›klar› her türlü olay›n nedenini d›ﬂ faktörlerde aramakta, dolay›s›yla yaﬂam› oldu¤u gibi kabullenme e¤ilimi içerisine girmektedirler.
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Bütün bu gerekçelerden dolay› proaktif kiﬂileri yaﬂam›n kontrolünü kendi ellerinde
tutmaya çal›ﬂan insanlar olarak tan›mlamak olas›d›r.
Proaktif kavram›n›n yayg›nlaﬂmas› ve liderlik literatürüne girmesi ise Stephen
R. Covey’in 1989 y›l›nda yay›mlad›¤› Etkili ‹nsanlar›n Yedi Al›ﬂkanl›¤› adl› kitab› ile gerçekleﬂmiﬂtir. Covey kitab›nda insanlara, etkili olabilmeleri için yedi farkl› tavsiyede
bulunmuﬂtur. Yazara göre insanlar›n baﬂar›l› olabilmelerinin ön koﬂulu proaktif olabilmeleridir. Yazar proaktif olmak kavram› ile bireylere her türlü edimlerinde inisiyatifi ele almalar›n› önermektedir. Di¤er bir deyiﬂle bireylerin seçme özgürlü¤ü vard›r ve bireyler yaﬂamda yapt›klar› seçimlerin sorumlulu¤unu üstlenebilmelidir. Covey, sorumluluk bilincinin geliﬂmesini ise yaﬂamdaki di¤er tüm al›ﬂkanl›klar›n temeli olarak görmektedir (Covey, 1989’dan aktaran; Cunningham vd., 2003, 158).
Baltaﬂ’a (2007, 2) göre ise proaktif olmak, bireyin çevreyi de¤iﬂtirmek için bir
hareketi baﬂlatma ve sürdürme e¤ilimidir. Proaktif özelliklere sahip kiﬂiler, koﬂullar
taraf›ndan k›s›tlanmaya raz› olmaz; f›rsatlar› fark eder, inisiyatif kullanarak harekete
geçer ve istedi¤ini elde edinceye kadar sebat ederler. Kendi davran›ﬂlar› sonucunda
çevreyi de¤iﬂtirebileceklerine dair bir inanç taﬂ›rlar. Tam da bu nedenden dolay› giriﬂimci eylemlere do¤ru yönelirler. Ancak sonuçlar› de¤iﬂtiren her davran›ﬂ proaktif olmak anlam›na gelmez. Gerçek anlamda proaktif olmak demek bilerek, isteyerek ve
do¤rudan do¤ruya yeni koﬂullar oluﬂturarak mevcut durumu de¤iﬂtirmek demektir.
Baltaﬂ (2007, 2) dünyan›n çeﬂitli bölgelerinde giriﬂimciler ve üst düzey yöneticiler üzerinde yap›lan bir araﬂt›rma sonucunda baﬂar›l› yöneticilerin proaktif davran›ﬂlar sergilediklerini ve aﬂa¤›da s›ralanan kiﬂilik özelliklerine sahip olduklar›n› belirtmektedir. Buna göre proaktif yöneticiler;
1. Sürekli olarak de¤iﬂim f›rsatlar› kollarlar.
2. De¤iﬂime odakl› hedefler belirlerler.
3. Problemleri öngörür ve önlerler.
4. Farkl› iﬂler yapar ya da iﬂleri farkl› yaparlar.
5. Harekete geçerler.
6. Hedefe ulaﬂana kadar u¤raﬂmay› ve çaba göstermeyi sürdürürler.
7. De¤iﬂimi tasarlamak ve baﬂlatmakla kalmaz sonuna erdirir ve baﬂar›rlar.
‹ﬂ yaﬂam›nda baﬂar›ya etki eden faktörleri araﬂt›ran M. Crant (2007) ise proaktif kiﬂileri inisiyatif gösteren, harekete geçen ve anlaml› bir de¤iﬂim gerçekleﬂtirmeden iﬂin peﬂini b›rakmayan, azimli insanlar olarak tan›mlamaktad›r. Crant, bu sav›n›
kan›tlamak için bir “proaktif kiﬂilik ölçe¤i” geliﬂtirmiﬂ ve bu ölçe¤i 131 emlak komisyoncusuna uygulam›ﬂt›r. Ard›ndan dokuz ay boyunca bu komisyoncular›n iﬂ performanslar›n› izlemiﬂtir. Çal›ﬂma sonucunda ise Crant, proaktif kiﬂilik ölçe¤inden en
yüksek puan› alan komisyoncular›n ayn› zamanda en fazla kazanç sa¤layan kiﬂiler oldu¤unu bulmuﬂtur (Proaktif, 2007).
Di¤er yandan proaktif kiﬂilik yap›s›n›n ayn› zamanda kiﬂiye bir tak›m yararlar› oldu¤u da belirtilmektedir. Bu yararlar›n baﬂ›nda proaktif kiﬂilerin göstermiﬂ olduklar› iﬂ performans›n›n daha yüksek oluﬂu gelmektedir. Ayr›ca proaktif davran›ﬂlar sergileyen kiﬂiler baﬂkalar› taraf›ndan daha etkileyici ve baﬂar›l› bulunmaktad›r.
Örne¤in bir pazarlama ﬂirketi yöneticileri üzerinde yap›lan bir araﬂt›rmada proaktif
kiﬂilik özelli¤ine sahip yöneticilerin daha karizmatik, liderlik özellikleri daha güçlü,

u
332

Millî E¤itim u Say› 180 u Güz/2008

u Murat Özdemir

kurumlar›na daha fazla katk›da bulunan ve kurumsal ba¤l›l›¤› yüksek kiﬂiler olarak
tan›mland›¤› görülmüﬂtür. Di¤er yandan proaktif kiﬂilerin mesleklerinde ilerledikleri, önemli mevkilere geldikleri, daha yüksek kazanç elde ettikleri belirtilmektedir
(Baltaﬂ, 2007, 2).
Daha önce de belirtildi¤i gibi proaktif davran›ﬂ, reaktif davran›ﬂtan farkl› özellikler taﬂ›maktad›r. Çizelge 1’den de takip edilebilece¤i gibi reaktif davran›ﬂ ile proaktif davran›ﬂ aras›nda önemli say›labilecek bir tak›m farklar bulunmaktad›r.
Çizelge. 1. Reaktif ve Proaktif Liderler Aras›ndaki Farklar
Proaktif Lider

Reaktif Lider

F›rsatlar do¤du¤unda bunlar› aktif
olarak tespit eder ve yararlan›r

Bitmiﬂ bir plan olmadan harekete
geçmekten korkar

Kararl›d›r

Temkinlidir

Belirsizli¤e meydan okur

Belirsizlikten tedirgin olur

Ortaklaﬂa bir baﬂar› kültürü yaratmak
için gruptan yararlan›r

Grubun baﬂar›lar›ndan kendine pay
ç›kar›r

Bunal›m durumlar›nda çevresine
umut ve esin kayna¤› olur

Bunal›m durumunda davranmaya
tereddüt eder

Örgüt içinde güçlü de¤er ve ahlak
kurallar› yarat›r ve bunlar› uygular

Kendi ç›karlar›n› grubun ç›karlar›n›n
önünde gözetir

Baﬂkalar›n›n düﬂünce ve reaksiyonlar›n›
öngörebilir ve buna göre davran›r

Baﬂkalar›n›n duygu ve düﬂüncelerini
kavramakta zorlan›r

Gelece¤in al›ml› ve esin kayna¤› bir
resmini oluﬂturur

Ortaklaﬂa vizyonu kavramakta/
benimsemekte zorlan›r

Çok zor ve karmaﬂ›k sorunlara oldukça
yarat›c› ve ayk›r› çözümler üretir

Kural ve rutin d›ﬂ› zorluklarla baﬂa
ç›kmakta zorlan›r

Kaynak: Liderlik Nitelikleri. http://www.eylem.com./lider/lideroz08.htm. Eriﬂim Tarihi: 17.
05. 2007.

Çizelgeden de anlaﬂ›laca¤› gibi, proaktif liderler reaktif liderlerin aksine daha
yarat›c›, vizyon sahibi, grubun ortak akl›na önem veren, olumlu, güçlü de¤er yarg›lar›na ve ahlak kurallar›n› benimsemiﬂ ve ç›kan f›rsatlar› çabuk alg›lay›p tepki verebilme özelliklerine sahiptirler.
Proaktif Liderlik Davran›ﬂlar› ve Denetim
H›zl› bir de¤iﬂim ve dönüﬂüm sürecinin yaﬂand›¤› günümüz koﬂullar›nda, örgütlerin gelece¤i büyük oranda etkili yönetilip yönetilemediklerine ba¤l› görünmektedir. Örgütsel amaçlar›n en üst düzeyde gerçekleﬂebilmesinin koﬂullar›ndan biri de
bu amaçlara ne oranda ulaﬂ›l›p ulaﬂ›lamad›¤›n›n tespit edilmesi ve de¤erlendirilmesi
ile ilgilidir. Ancak ça¤daﬂ örgüt ve denetim kuramlar› Ayd›n’›n da (2005, 3) belirtti¤i
gibi yaln›zca durum saptama ve de¤erlendirmeyle yetinmeyip, örgütsel optimizasyonu sa¤layabilmenin araçlar›n› da sorgulamaktad›r. Nitekim bu çal›ﬂman›n omurgas›n› oluﬂturan liderlik ve denetim alanlar›nda giderek normatif çal›ﬂmalar yayg›nl›k kazanmaktad›r.
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Günümüzde denetmenin mesleki rolü yaln›zca çal›ﬂanlar›n performanslar›n›n
sonul ölçümlerine odaklanmakla s›n›rl› de¤ildir. Ça¤daﬂ denetim yaklaﬂ›mlar›na göre denetmenin rolü, çal›ﬂanlar›n mesleki geliﬂimlerini geliﬂtirmeye dönük faaliyetleri
de kapsamaktad›r (Glickman, 1990, 309). Bu ise denetmene yeni bir sorumluluk alan›
yüklemiﬂtir. Bu sorumluluk alan› ise çal›ﬂanlara dönük etkili liderlik yapabilmektir.
Bu noktada araﬂt›rmac›lar›n karﬂ›s›na yeni bir soru ç›km›ﬂt›r; “etkili denetim sürecinde rol oynayan liderlik davran›ﬂlar› nelerdir?”. Proaktif liderlik davran›ﬂlar› bu sorunun cevaplar›ndan birini oluﬂturuyor görünmektedir.
Etkili bir denetim sürecinde rol oynayan proaktif liderlik davran›ﬂlar› aras›nda güdüleme, etkili iletiﬂim, de¤iﬂimi yönetebilme, çat›ﬂma çözebilme, grupla çal›ﬂma
ve e¤itim program› liderli¤i gibi özellikler bulunmaktad›r (Daresh, 2001, 133). Aﬂa¤›da, bu özelliklerin analizi yap›lm›ﬂt›r. Böylece proaktif liderlik ve denetim aras›ndaki
ba¤›n sentez edilmesi ve son tahlilde de¤erlendirilmesi mümkün olabilecektir.
Güdüleme: Kuﬂku yok ki genel olarak liderlerin özel olarak ise denetmenlerin
çal›ﬂanlar› güdüleyebilmeleri önemli bir proaktif liderlik özelli¤i olarak tan›mlanabilir. Nitekim daha önce de belirtildi¤i gibi lider, grubu ortak amac›n gerçekleﬂebilmesi için harekete geçirebilen kiﬂi olarak tan›mlanmaktad›r. Dolay›s›yla, denetmenin etkili olabilmesi, grubu güdüleyebilmesine ba¤l›d›r.
Güdüleme, genel olarak bireyi belirli bir hedefe do¤ru hareket etmeye yönelten bir süreç olarak tan›mlanmaktad›r. Bireyi belirli bir hedefe do¤ru harekete geçiren
nedenler ise biyolojik ve sosyal olmak üzere ikiye ayr›lmaktad›r. Biyolojik nedenler
aras›nda susamak ve ac›kmak gibi temel ihtiyaçlar bulunurken, sosyal nedenler aras›nda para, ﬂöhret ve güç gibi psikolojik nedenler s›ralanabilmektedir (Wade vd.,
1990, 345).
Çal›ﬂanlar›n güdülenmeleri gerçekten de okullarda ve örgütlerde en önemli
denetim sorumlulu¤u aras›nda say›lmaktad›r. Çünkü çal›ﬂanlar› daha etkili çal›ﬂmaya yöneltebilecek etkenlerin anlaﬂ›lmas›; okul yönetici ve denetmelerin çal›ﬂanlar›n
performanslar›n› nas›l art›rabilecekleri ve neden baz› çal›ﬂanlar›n iﬂi b›rakt›¤› ya da
iﬂe geç gelme gibi davran›ﬂlar sergilediklerinin anlaﬂ›lmas›, büyük oranda güdüleme
sürecinin iyi anlaﬂ›lmas›na ba¤l› görünmektedir (Daresh, 2001, 136).
Nitekim güdüleme alan›nda yap›lan çal›ﬂmalar bireyin davran›ﬂlar›n›n ard›nda yatan nedenlerin anlaﬂ›lmas›na katk› sa¤lam›ﬂt›r. Güdüleme kuramlar› kendi içerisinde (1) ihtiyaç kuramlar›, (2) eﬂitlik kuram› ve (3) beklenti kuram› olmak üzere üç
baﬂl›kta incelenebilir (Miner, 1992, 53).
‹htiyaç kuramlar› aras›nda en bilineni psikolog Abraham. H. Maslow’un geliﬂtirmiﬂ oldu¤u “ihtiyaçlar hiyerarﬂisi kuram›d›r.” Maslow’un geliﬂtirmiﬂ oldu¤u güdülenme modelinin alt basama¤›nda fizyolojik ihtiyaçlar bulunmaktayken bunu s›ras›yla güvenlik, ait olma ve sevme, öz-sayg› ve son olarak kendini gerçekleﬂtirme bulunmaktad›r (Hall vd., 1985, 2006).
Maslow’un kuram›n›n özünde, alt basamaktaki ihtiyaçlar›n doyurulmadan
üst basamaktaki ihtiyaçlar›n bireyi güdülemeyece¤i say›lt›s› bulunmaktad›r. Maslow’un geliﬂtirmiﬂ oldu¤u model her ne kadar ampirik olarak desteklenmemiﬂ olsa
da (Miner, 1992, 58), çal›ﬂanlar›n ihtiyaçlar›n›n bilinmesi onlar›n iﬂ güdülenmelerinin
art›r›lmas›nda kullan›labilir. ‹htiyaç kuramlar›, denetmenlere ö¤retmenlerin ve di¤er
çal›ﬂanlar›n nelerden doyum sa¤lad›klar› ve nelerden doyum sa¤lamad›klar› konu-
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sunda ipuçlar› sa¤layabilir. Böylece denetmen bu ipuçlar›n› kullanarak çal›ﬂanlar›n
daha etkili çal›ﬂmalar›n› sa¤layabilir (Daresh, 2001, 139).
Bir di¤er güdüleme kuram› ise “eﬂitlik kuram›d›r”. Bu kuram J. Stacy Adams
taraf›ndan 1960’l› y›llarda geliﬂtirilmiﬂtir. Bu kurama göre, çal›ﬂanlar yapm›ﬂ olduklar› iﬂler sonucunda iﬂ yerine bir ﬂey katmakta ve bunun karﬂ›l›¤›n› amir ya da patronlar›ndan beklemektedirler. ﬁayet çal›ﬂanlar emeklerinin karﬂ›l›¤›n› tam olarak ald›klar›na inan›yorlarsa bu durumda bir denge (eﬂitlik) durumu ortaya ç›kmaktad›r. Böyle
bir durumda çal›ﬂanlar›n iﬂ doyumu artmakta ve çal›ﬂanlar kiﬂisel ve örgütsel amaçlar›n daha fazla gerçekleﬂmesi için daha etkili çal›ﬂma davran›ﬂ› sergilemektedirler.
Bunun tersi durumunda iki süreç geliﬂmektedir. Bulardan ilkine göre e¤er çal›ﬂan,
eme¤inin üstünde bir ödül al›yor ise bir çeﬂit suçluluk duygusu içerisine girmektedir
Buna karﬂ›n e¤er çal›ﬂan, eme¤inin karﬂ›l›¤›n› tam olarak alamad›¤›n› düﬂünüyor ise
bir k›zg›nl›k duygusu yaﬂamaktad›r (Miner, 1992, 68).
Eﬂitlik kuram›n›n do¤ru oldu¤u kabul edilirse denetmenin, çal›ﬂanlar›n yapm›ﬂ olduklar› iﬂin karﬂ›l›¤›n› ald›klar› yönünde duygu yaﬂamalar›n› sa¤layacak tedbirleri almas› gerekmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken bir durum ortaya ç›kmaktad›r: eﬂitlik teorisi, çal›ﬂanlar›n di¤er çal›ﬂanlarla eﬂit tutulmalar› anlam›na gelmemektedir. Daha ziyade çal›ﬂan›n kendi performans›n›n karﬂ›l›¤›n› tam olarak alabildi¤ine yönelik bir alg› içerisine girmesidir (Daresh, 2001, 141).
Bir di¤er güdülenme kuram› ise “beklenti kuram›”d›r. Bu kurama göre insanlar›n belirli bir amac› gerçekleﬂtirirken gösterdikleri performans düzeyi büyük oranda o amaca atfettikleri anlamla do¤ru orant›l› olarak gerçekleﬂmektedir. Bu kurama
göre e¤er gerçekleﬂtirilmek istenen amaç gerçekçiyse, çal›ﬂanlar kendilerinden tam
olarak ne beklendi¤ini anlam›ﬂlarsa ve çal›ﬂanlar bu amac› gerçekleﬂtirebilecek beceri ve donan›ma sahiplerse, bu durumda bu amaç en yüksek performans düzeyinde
baﬂar›labilmektedir (Cummings vd., 1993, 408).
Bu kuramdan yararlanan denetmenin öncelikle çal›ﬂanlar›n örgütsel ve bireysel bak›mdan önceliklerini iyi anlamas› gerekmektedir. Bu nedenden dolay› denetmenin çal›ﬂanlarla zaman geçirmesi ve çal›ﬂanlar›n örgüt ve birey için nelere de¤er verdiklerini anlamas› önem kazanmaktad›r (Daresh, 2001, 142).
‹letiﬂim: Proaktif liderlik özelliklerine sahip denetmenlerin çal›ﬂanlar› güdüleyebilmesi kadar, onlarla sa¤l›kl› iletiﬂim kurabilmesi de önemlidir. ‹letiﬂim, bilinçli ya
da bilinçsiz bir biçimde bireylerin karﬂ›l›kl› olarak bilgi, duygu ve düﬂüncelerini ileterek birbirlerinin alg›lama yeteneklerini etkiledikleri dinamik bir süreç olarak tan›mlanmaktad›r. Bir iletiﬂim sürecinde bir kaynak, bir ya da birden çok al›c›, gönderilen
mesaj ve bir de kanal olmak üzere dört ö¤e bulunmaktad›r (Ergun vd., 1992, 194). ‹letiﬂimi sürecinin bir di¤er bileﬂenini ise “dönüt” oluﬂturmaktad›r. Bu suretle al›c›, kaynak kiﬂiye, göndermiﬂ oldu¤u mesaja yönelik sözel ya da sözel olmayan bir tepki vermiﬂ olur. Böylece gönderici göndermiﬂ oldu¤u mesajda de¤iﬂiklik yapabilme olana¤›na sahip olur (Daresh, 2001, 151).
‹letiﬂim sürecinin iki farkl› türü bulunmaktad›r. Bunlardan ilki aç›k iletiﬂim di¤eri ise kapal› iletiﬂimdir. Aç›k iletiﬂimde verilmek istenen mesaj do¤rudan ifade edilirken, kapal› iletiﬂimde as›l verilmek istenen mesaj gizli bir kodla al›c›ya gönderilir.
Di¤er bir deyiﬂle kaynak kiﬂi sözel olarak bir duygu ya da düﬂüncesini ifade ediyor
görünmekle beraber, dolayl› olarak asl›nda baﬂka bir mesaj vermeye çal›ﬂmaktad›r
(Cummings vd., 1993, 202).
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‹letiﬂim, örgütsel yaﬂam›n önemli bileﬂenlerinden biridir. Proaktif liderlik özelliklerine sahip denetmenler bu sürecin önemini bilmekte, dolay›s›yla örgüt içi iletiﬂim
yap›s›n›n geliﬂimine katk› sa¤lay›c› ve iletiﬂimi bozan faktörleri ortadan kald›r›lmas›na dönük faaliyetler içerisinde olmaktad›rlar (Daresh, 2001, 159).
De¤iﬂimi Yönetebilme: Proaktif denetmenlerin en önemli özelliklerinden biri
de de¤iﬂimi yönetebilme becerileridir. Örgütsel de¤iﬂim bilinenden bilinmeyene do¤ru bir hareket anlam›na gelmektedir ve bu nedenden dolay› sürekli olarak dirençle
karﬂ›laﬂ›r. Çünkü gelecek belirsizdir ve de¤iﬂim çal›ﬂanlar›n yeterliklerini sorgulan›r
bir duruma getirebilir. Çal›ﬂanlar de¤iﬂimin gerekçesini makul karﬂ›lamazlarsa de¤iﬂimi desteklemezler. Ayr›ca örgütlerin statükoyu korumak gibi bir özellikleri bulunmaktad›r (Cummings vd., 1993, 146).
Örgütleri de¤iﬂime zorlayan pekçok neden bulunmaktad›r. Bu nedenlerden biri örgütün çevresinden gelen bask›lard›r. Bu bask›lara örnek olarak artan rekabet ve
teknolojideki h›zl› de¤iﬂim gösterilebilir. Öte yandan örgütün üretti¤i mal ya da hizmet kalitesinde düﬂme, üretim maliyetlerinin artmas›, personelin çeﬂitli nedenlerden
dolay› iﬂi yavaﬂlatmas› ya da iﬂe hiç gelmemesi türünden gerekçeler ise örgütleri de¤iﬂime zorlayan iç nedenler aras›nda say›labilir (Cummings vd., 1993, 146). Bütün bu
nedenler liderleri de¤iﬂime zorlamaktad›r. E¤er liderler örgütsel de¤iﬂimi iyi yönetemezler ise örgütün yokolma tehlikesi belirebilir.
Anlaﬂ›laca¤› gibi örgütsel de¤iﬂim kaç›n›lmazd›r. Dolay›s›yla okul liderlerinin
de bu de¤iﬂim sürecini iyi yönetebilme gibi bir sorumluluklar› bulunmaktad›r. Burada proaktif liderlerin de¤iﬂimin önündeki engelleri kald›rabilmesi büyük önem taﬂ›maktad›r. De¤iﬂimin önündeki engellerin kald›r›lmas›nda ﬂu faktörlerin etkili olabilece¤i belirtilmektedir (Watson, 1966’dan aktaran; Daresh, 2001, 177):
1. E¤er yöneticiler projenin kendilerine ait oldu¤unu düﬂünürlerse olas› direnç daha az gerçekleﬂir.
2. E¤er üst düzey yönetim de¤iﬂimi desteklerse direnç azal›r.
3. Örgüt çal›ﬂanlar› de¤iﬂimin, iﬂyükünü art›rmak yerine azaltaca¤›na inan›yorlarsa de¤iﬂime direnç azal›r.
4. E¤er de¤iﬂim projesi örgüt çal›ﬂanlar›n›n daha önce dile getirdikleri bir istek ise bu durumda direnç azal›r.
5. E¤er de¤iﬂim konusu çal›ﬂanlar›n ilgisini çekecek nitelikte ise direnç azal›r.
6. Çal›ﬂanlar, olas› de¤iﬂim süreci sonunda özerklikleri ve güvenliklerini kaybetmeyeceklerini düﬂünüyorlar ise direnç azal›r.
7. De¤iﬂim sürecine çal›ﬂanlar›n da fikri al›narak baﬂlan›yor ise direnç azal›r
8. E¤er örgüt içinde uzlaﬂmaya dayal› bir yöntemle de¤iﬂim baﬂlat›l›yorsa direnç azal›r.
Dolay›s›yla proaktif özelliklere sahip bir denetmen, yukar›da s›ralanm›ﬂ gerekçeleri göz önünde bulundurarak de¤iﬂimi yönetebilmesi muhtemeldir. Zaten daha
önceki bölümde de tart›ﬂ›ld›¤› gibi proaktif liderin en önemli özelliklerinden biri de
belirsizli¤e meydan okuyabilmesi ve ç›kan f›rsatlar› de¤erlendirebilme becerisine sahip olmas›d›r.
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Çat›ﬂmayla Baﬂedebilme: Proaktif liderlik davran›ﬂlar›na sahip denetmenler
ayn› zamanda çat›ﬂmayla baﬂedebilme becerisine de sahiptirler. Çat›ﬂma kavram›n›n
oldukça farkl› tan›mlar› bulunmaktad›r. Savc› (1999, 105) çat›ﬂmay›, rekabet biçimindeki etkileﬂimin ﬂiddetlenmesi olarak tan›mlarken, Balc› (2000, 176) ise, taraflar›n
amaç veya ilgilerinin z›t oldu¤u ortamlardaki iliﬂkiler olarak tan›mlamaktad›r.
Örgütlerde çat›ﬂma genellikle birimler aras›ndaki ba¤›ml›l›ktan ve ba¤›ml› etkinliklerden, ortaklaﬂa karar verme zorunlulu¤undan, rollerin yap›s›ndaki çeliﬂkilerden, amaçlar›n farkl›l›¤›ndan, bireysel farkl›l›klardan, yetkilerin da¤›l›m biçiminden,
birim ve bireyler aras› rekabetten, bask› ortam›ndan ve iletiﬂim yetersizli¤inden kaynaklanmaktad›r (Ayd›n, 1991, 277; Mc Guire, 1984, 32). Çat›ﬂma kaç›n›lmaz bir gerçekliktir. Örgüt liderlerinin bu gerçe¤in fark›nda olmas› ve ortaya ç›kan çat›ﬂmalarla
baﬂedebilecek donan›ma sahip olmalar› gerekmektir. Bunun ilk ad›m› ise çat›ﬂmay›
kabullenmektir. Önemli olan çat›ﬂma ile yaﬂayabilmektir. Ancak liderlerin çat›ﬂman›n
kendilerini kontrol etmesine izin vermemeleri gerekmektedir (Daresh, 2001, 209).
Grupla Çal›ﬂma: Proaktif liderlik yaklaﬂ›m› daha etkili bir örgütün yarat›lmas›nda a¤›rl›kl› olarak liderin eylemleri üzerinde durmaktad›r. Ancak denetici ya da
yöneticinin zaman›n›n büyük ço¤unlu¤u gruplarla çal›ﬂarak geçirmektedir. Dolay›s›yla liderin grup geliﬂimi, grup türleri, grup normlar›, gruplar›n iﬂlevleri, grup etkilili¤i gibi süreçler konusunda bilgi sahibi olmas› beklenmektedir. Daresh (2001, 230),
etkili proaktif e¤itim liderlerinin ve denetmenlerinin gruplarla ilgili olarak ﬂu becerilere sahip olmas› gerekti¤ini belirtmektedir:
1. E¤itim liderlerinin, çal›ﬂt›klar› gruplar›n özelliklerini iyi anlamalar› gerekir. Çünkü grubun özelliklerinin anlaﬂ›lmas› denetmene daha etkili olabilme imkan› sa¤lamaktad›r.
2. E¤itim liderlerinin grup ya da tak›m kurabilmeleri önemlidir. Çünkü, denetmen ya da yöneticiler zaman zaman ö¤retmenlerden çeﬂitli amaçlar›
gerçekleﬂtirmek için grup ya da tak›mlar kurmaktad›rlar. Bunun baﬂar›labilmesinin ön koﬂulu grup ya da tak›m üyelerinin neden böyle bir grubun
ya da tak›m›n oluﬂturuldu¤unu anlamalar›d›r. Di¤er bir deyiﬂle denetmen
ya da yönetici grubun ya da tak›m›n kurulma gerekçesini üyelere iyi anlatabilmelidir.
3. E¤itim liderleri oluﬂturulmuﬂ bir grubun devaml›l›¤›n› sa¤lamal›d›r. Burada önemli olan, yaln›zca grubun oluﬂturulmas› de¤il ayn› zamanda grup
içerisinde belirebilecek olas› çat›ﬂmalardan dolay› grubun da¤›lmas›n›n
önüne geçebilmektir.
Özetle, etkili bir denetim sürecinin unsurlar›ndan birisini oluﬂturan grupla çal›ﬂabilme becerisine sahip denetmenler, daha etkili bir liderlik davran›ﬂ› sergileyebilmektedirler.
E¤itim Program› Liderli¤i: Proaktif denetmenlerin aralar›nda e¤itim programlar› da olmak üzere pek çok konuda etkili olmalar› beklenmektedir. Nitekim Daresh (2001,263) e¤itim liderlerinin e¤itim programlar› konusundaki teorik bilgilerinin
yeterli olmad›¤›n›; buna ek olarak e¤itim liderlerinin bu teorik bilgileri yaﬂama geçirme noktas›nda da etkili olmalar› gerekti¤ini öne sürmektedir. Yazar bu sürecin üç aﬂamadan oluﬂtu¤unu ifade etmektir. Bu aﬂamalar s›ras›yla planlama, uygulama ve de¤erlendirmedir. Daresh (2001, 264) planlama aﬂamas›nda denetmenin, program› çev-

Millî E¤itim u Say› 180 u Güz/2008

u
337

Proaktif Liderlik ve Denetim u

releyen toplumsal yap›, ö¤renci durumlar› ve dersin konular›n› çok iyi anlamas› gerekti¤ini belirtmektedir. Burada kastedilen, denetmenin bu üç de¤iﬂken aras›nda denge kurabilmesidir. Bunu baﬂarabilmek için denetmenin programa taraf olan ö¤retmenler, aileler ve ö¤rencilerin programa iliﬂkin fikirlerini almas› gerekmektedir.
Program›n uygulamas› aﬂamas›nda ise proaktif denetmenin, kimlerin bu süreçten etkilenece¤ini iyi anlamas› gerekmektedir. Örne¤in liselerde matematik dersinin program›nda yap›lan bir de¤iﬂiklik, yaln›zca lisedeki matematik ö¤retmenini de¤il ilk ö¤retim matematik ö¤retmenlerini de etkileyecektir. Benzer ﬂekilde bir dersin
program›nda yap›lan bir de¤iﬂikli¤in bu dersle ilgili di¤er dersleri etkilemesi olas›d›r
(Daresh, 2001, 266). Dolay›s›yla proaktif denetmenlerin bu süreci iyi de¤erlendirmeleri ve uygulama aﬂamas›nda ortaya ç›kabilecek olas› problemleri önceden fark edebilmeleri önem kazanmaktad›r.
Program geliﬂtirmenin son aﬂamas›nda ise denetmenin, planlanan hedeflere
ne oranda ulaﬂ›ld›¤›n› de¤erlendirmesi gerekmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken konu, planlama aﬂamas›nda belirlenmiﬂ olan hedef davran›ﬂlar›n ne oranda ö¤renciye kazand›r›ld›¤›n›n ölçülmesidir. Di¤er bir deyiﬂle “Neyi baﬂarmak istiyoruz?”
ya da “‹stedi¤imiz hedeflere gerçekten ulaﬂabiliyor muyuz?” türünden sorular› proaktif denetmenlerin sürekli olarak kendisine sormas› gerekmektedir (Daresh, 2001,
270). Dolay›s›yla program geliﬂtirme aﬂamalar›n›n etkili bir ﬂekilde yaﬂama geçirilmesinde e¤itim liderlerinin büyük bir rolü bulunmaktad›r. Etkili e¤itim ve denetim liderlerinin program liderli¤i konusunda aﬂa¤›da s›ralanan alt› konuda sorumluluk taﬂ›d›klar› belirtmektedir (Glatthorn, 1997’den aktaran; Daresh, 2001, 271):
1. Vizyon ya da hedef geliﬂtirebilmelidirler.
2. Geliﬂtirilen programlar›n etkilili¤ini de¤erlendirebilmek amac›yla ilgili taraflarla sürekli olarak etkileﬂim halinde olmal›d›rlar.
3. Okullarda uygulanan ders programlar›n›n düzenlenmesinde ö¤renmemerkezli bir anlay›ﬂ› egemen k›lmal›d›rlar.
4. Çeﬂitli ö¤retim programlar› aras›nda bütünlük sa¤lamaya dönük faaliyet
içerisinde olmal›d›rlar.
5. E¤itim program›ndaki farkl› aﬂamalar› birbirinden ay›rabilmelidirler (Bir
program›n alt› farkl› boyutu bulunmaktad›r. Bunlar s›ras›yla; önerilen
program [akademisyenlerin önerdi¤i], yaz›l› program, ö¤retilen program,
desteklenen program [yard›mc› ders materyalleri gibi], de¤erlendirilen
program [s›navlar] ve ö¤renilen program).
6. Uygulama sürecini iyi takip etmelidirler.
Görüldü¤ü gibi denetmenler proaktif liderli¤in bir gere¤i olarak e¤itim program› konusunda da liderlik yapabilmelidir. Bu ise ancak denetmenin vizyon sahibi olmas›, etkili iletiﬂim becerilerine sahip olmas›, büyük resmi görebilmesi ve süreci iyi
takip edebilmesi ile mümkün olabilir görünmektedir.
Sonuç
Proaktif liderlik ve etkili denetim aras›ndaki ba¤›n anlaﬂ›lmas›na dönük bu çal›ﬂmada, liderlik kuramlar› ikili bir s›n›fland›rmaya tabi tutulmuﬂtur. Bunlardan biri,
liderin kiﬂisel ve davran›ﬂsal özelliklerine ve grubun lider üzerindeki etkisine odaklanan betimsel kuramlard›r. Di¤eri ise etkili liderde bulunmas› gereken asgari özellik-
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lerin neler oldu¤u ve bu özelliklerin kiﬂilere nas›l kazand›r›labilece¤ine odaklanan
normatif kuramlard›r. Bu çal›ﬂmadan da anlaﬂ›labilece¤i gibi, özellikle 1980’li y›llarla
birlikte bir ivme yakalayan “piyasa söylemi”, normatif liderlik çal›ﬂmalar›na bir derinlik kazand›rm›ﬂt›r. Özellikle kamu sektörü ve özel sektör ayr›m›n›n giderek yok olmaya baﬂlamas› ile birlikte kamu yöneticilerinin de art›k bir piyasa oyuncusu gibi
davranmalar›, yönettikleri örgütün etkilili¤i bak›m›ndan önem kazanm›ﬂt›r.
Bilindi¤i gibi kar amac› taﬂ›yan özel sektör firmalar› ciddi bir rekabet bask›s›
alt›ndad›rlar ve bu nedenden dolay› stratejik düﬂünmek zorundad›rlar. E¤er kamu
sektörü de art›k özel sektör emsalleri ile ayn› kulvarda rekabet edecekler ise bu durumda onlar da benzer piyasa kurallar›na göre hareket etmek zorundad›rlar. Dolay›s›yla günümüzde art›k kamu yöneticileri de özel sektör yöneticileri gibi (örne¤in CEO’lar gibi) etkili liderlik becerilerine sahip olmak durumundad›rlar. Aksi takdirde yönettikleri kamu örgütünün entropiye girmesi kaç›n›lmaz bir son gibi görünmektedir.
Çünkü, örgütsel amac›n baﬂar›lmas› ve örgütün varl›¤›n› devam ettirebilmesi, büyük
oranda yöneticilerin etkili liderlik becerilerine sahip olmas›na ba¤l›d›r.
Bütün bu anlat›lanlar, e¤itim yönetimi ve denetimi için de geçerli görünmektedir. Nitekim son y›llarda okullar›m›zda gördü¤ümüz gibi, stratejik yönetim, performans yönetimi ve insan kaynaklar› yönetimi gibi iﬂletme yönetiminin araçlar› giderek etkin olmaya baﬂlam›ﬂlard›r. Buradan hareketle okullar›m›z›n ciddi bir yönetim
paradigmas› dönüﬂümü yaﬂad›¤› sonucuna ulaﬂ›labilir. Bu dönüﬂümü yönetebilmenin koﬂullar›ndan birini normatif liderlik s›n›fland›rmas› içerisinde de¤erlendirebilece¤imiz proaktif liderlik yaklaﬂ›m› oluﬂturmaktad›r. Metin içerisinde de tart›ﬂ›ld›¤› gibi, proaktif liderler inisiyatif alan, vizyon sahibi, büyük resmi görebilen, gelece¤i kestirebilen ve dolay›s›yla tedbir alabilen, giriﬂken kiﬂilerdir. Bütün bu özellikler, bir önceki paragrafta tart›ﬂ›lmaya çal›ﬂ›ld›¤› gibi rekabet bask›s› alt›ndaki ﬂirket yöneticileri için oldukça yaﬂamsal öneme sahip özelliklerdir.
Ancak e¤itim sektöründe de etkileri hissedilmeye baﬂlayan piyasa söyleminin
bir gere¤i olarak okul yöneticisi ve denetmenlerinin de proaktif özelliklere sahip olmalar› okullar›n etkilili¤i bak›m›ndan önem kazanmaktad›r. Geleneksel bürokratik
anlay›ﬂla, okulu yönetebilmenin zemini art›k mevcut de¤ildir. Bu anlay›ﬂla okullar›
yönetmeye çal›ﬂmak bir taraftan okullar›n amaçlar›n› etkin bir ﬂekilde baﬂarabilmesini engelleyece¤i gibi, di¤er taraftan e¤itim çal›ﬂanlar›n›n da iﬂ doyumlar›n› azaltacak
gibi görünmektedir.
Tüm bu anlat›lanlar ›ﬂ›¤›nda proaktif liderlik yaklaﬂ›m›n› içselleﬂtirmiﬂ okul
yöneticisi ve denetmenlerinin etkili okullar›n oluﬂumuna katk› sa¤layabilece¤i öne
sürülebilir. Ancak proaktif liderlik yaklaﬂ›m›n›n görece yeni olmas›ndan dolay› daha
fazla ampirik çal›ﬂmaya ihtiyaç duyuldu¤unun da belirtilmesi gerekmektedir.
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Abstract
In this study the leadership literature has been analysed and the studies
on leadership have been divided into two categories as descriptive and normative. The proactive leadership model, which is the center of this study, has been
taken into normative leadership category. At the end of the study, it has been
concluded that proactive leadeship model can contribute to effective supervisionary practises. However, it has been seen that there is a need for more empirical and theoretical studies to support this thesis scientifically.
Key Words: Supervision, leadership, education, proactive
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‹LKÖ⁄RET‹M OKULLARINDA VE L‹SELERDE GÖREVL‹
Ö⁄RETMENLER‹N KULLANDIKLARI D‹S‹PL‹N
ST‹LLER‹N‹N KARﬁILAﬁTIRILMASI*
Mesut SA⁄NAK**

Özet
Bu araﬂt›rman›n amac›, ilkö¤retim okullar›nda ve liselerde görevli ö¤retmenlerin kulland›klar› disiplin stillerini karﬂ›laﬂt›rmakt›r. Veri toplama arac›
olarak Tomal (1999, 2001) taraf›ndan geliﬂtirilen “Ö¤retmen Disiplin Stilleri Envanteri” adl› anket kullan›lm›ﬂt›r. Anket, zorlay›c›, boﬂ verici, uzlaﬂmac›, destekleyici ve görüﬂmeci disiplin stillerinin her birinden 6 sorunun yer ald›¤› toplam
30 maddeden oluﬂmaktad›r. Araﬂt›rmaya Ni¤de ‹linde görevli 261 ilkö¤retim
okulu ö¤retmeni ile 166 lise ö¤retmeni kat›lm›ﬂt›r. Elde edilen veriler araﬂt›rman›n amac›na uygun olarak aritmetik ortalama, standart sapma ve t testi istatistiksel yöntemleri kullan›larak analiz edilmiﬂtir. Araﬂt›rman›n sonuçlar›na göre,
ilkö¤retim okullar›nda ve liselerde görevli ö¤retmenlerin en çok görüﬂmeci ve
en az boﬂ verici disiplin stilini kulland›klar› belirlenmiﬂtir. ‹lkö¤retim okullar›nda görevli ö¤retmenlerin, liselerdeki ö¤retmenlere göre destekleyici disiplin stilini daha çok kulland›klar› sonucuna ulaﬂ›lm›ﬂt›r.
Anahtar Sözcükler: S›n›f yönetimi, disiplin, disiplin stilleri

Giriﬂ
S›n›f, e¤itim ö¤retim etkinliklerinin gerçekleﬂti¤i bir yaﬂama alan›d›r. 180 gün
olan y›ll›k ö¤renim süresinin önemli bir bölümü s›n›fta geçer. Bu süre içinde, ö¤retmen ve ö¤renciler belli bir amaç ve program çerçevesinde s›n›ftaki yaﬂama kat›l›rlar.
Ancak s›n›f içindeki yaﬂam›n, önceden belirlenmiﬂ olan amaçlara uygun bir biçimde
gerçekleﬂmesinden, öncelikle ö¤retmen sorumludur. Bu nedenle ö¤retmenin, s›n›f yönetiminin ilke ve yöntemlerini bilmesi gerekir (Ayd›n, 2006, 2).
S›n›f yönetimi, e¤itim yönetimi s›radizininin ilk ve temel basama¤›d›r. E¤itim
yönetiminin kalitesi, büyük ölçüde, s›n›f yönetiminin kalitesine ba¤l›d›r (Baﬂar, 1994,
13).
S›n›f yönetimi, s›n›f kurallar›n›n belirlenmesi, uygun bir s›n›f düzeninin sa¤lanmas›, ö¤retimin ve zaman›n etkili bir ﬂekilde yönetilmesi ve ö¤renci davran›ﬂlar›n›n denetlenerek bir ö¤renme ikliminin geliﬂtirilmesi süreci (Çelik, 2005, 29); ö¤retimin amaçlar›n› gerçekleﬂtirmek için ö¤renme çevresi oluﬂturmaya ve sürdürmeye dönük eylemler (Brophy, 1988, 2); etkili ve verimli bir e¤itim ortam› oluﬂturmaya dönük
kurallar, kavramlar ve ilkeler dizgesi (Ayd›n, 2006, 10) olarak tan›mlanmaktad›r. S›n›f› yönetiminde en temel amaç, bireyleri kapasitelerinin üst s›n›r›na kadar geliﬂmeleri
için yönlendirmektir (Karsl›, 2007, 55).
*
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S›n›f yönetiminin baﬂar›s› ya da baﬂar›s›zl›¤›n›n en önemli göstergesi ö¤rencilerin s›n›fta sergiledikleri davran›ﬂlard›r. S›n›fta ö¤renciler rollerine uygun davran›yorlarsa o s›n›fta yönetim sorunu yok demektir. Ancak, olumsuz ö¤renci davran›ﬂlar›n›n s›kça gözlendi¤i s›n›flarda ise önemli s›n›f yönetimi sorunu yaﬂand›¤› söylenebilir (Erden, 2003, 34).
S›n›f› baﬂar›l› bir ﬂekilde yönetmek için disiplin önemli bir kavramd›r. S›n›f yönetimi ve disiplin, s›k s›k birbirinin yerine kullan›ld›¤› halde eﬂ anlaml› kavramlar
de¤ildir. Disiplin kavram›, ö¤rencilerden beklenen davran›ﬂlar› betimleyen kurallar
ve yap›lar olup, ö¤rencilerin bu kurallara uymas›n› sa¤lar. S›n›f yönetimi kavram›,
daha genel, ﬂemsiye kavram olup ö¤retmenlerin, ö¤renci davran›ﬂlar›n›, sosyal etkileﬂimi ve ö¤renmeyi içeren s›n›f aktivitelerini yönetme çabalar› olarak tan›mlan›r. Etkili s›n›f yönetimi, ö¤rencilerin en üst düzeyde ö¤renmelerini sa¤lamak için s›n›f› organize etme ve yönetme süreçleri olup (Martin, 1998, 6), ö¤retmen ve ö¤rencilerin ortak çabalar›na ba¤l›d›r (Chiu ve Tulley, 1997, 618).
Disiplin, ö¤retmenlerin en önemli sorumluluklar›ndan biri olarak kabul edilir.
Disiplin iki nedenden dolay› e¤itimin temel bir ögesidir. ‹lki, bir ö¤renme ortam›n›n
oluﬂturulmas›nda ilk ad›md›r. ‹kincisi, ö¤retmenler, ö¤rencilerini sosyalleﬂtirmek
amac›yla belirli durumlarda beklenilen davran›ﬂlar› ö¤retmek zorundad›r (Erden ve
Wolfgang, 2004, 3). Disiplin, okullarda pozitif iklimin oluﬂturulmas› ve devam›n› sa¤layan temel faktörlerden biridir. S›n›fta disiplin, ö¤renmeye yol açan bir çevrenin
oluﬂturulmas› ve düzenin korunmas›n›n temelidir. Etzioni’ye göre, daha çok ve daha
az etkili okullar aras›ndaki tek önemli fark disiplin yap›lar›d›r (Nicholson vd., 1985,
493).
Disiplin, toplum, okul yönetimi ya da ö¤retmenler taraf›ndan oluﬂturulan
usulleri veya önceden belirlenmiﬂ bir kural› ihlal eden ya da e¤itim aktivitelerini engelleyen ö¤renciye yönelik ö¤retmen ya da okul idaresi taraf›ndan gerekli görülen eylemler (Wolfgang, 1999, 5); düzeni tekrar sa¤lamak için istenmeyen davran›ﬂ gösteren
ö¤renciye gösterilen tepki eylemi (Burden, 1999, 5); beklentilere uyum sa¤layamayan,
özellikle s›n›f yönetim sistemini bozan ö¤renci davran›ﬂlar›n› de¤iﬂtirmek amac›yla
zorlamaya dönük eylemler (Brophy, 1988, 2) olarak tan›mlanmaktad›r. Bu tan›mlar›n
ortak yönü, bir disiplin problemi ortaya ç›kt›ktan sonraki eylemlere vurgu yapmas›d›r. Böylece, disiplin do¤rudan istenmeyen davran›ﬂa ba¤lanm›ﬂ, istenmeyen davran›ﬂ yoksa disipline ihtiyaç yoktur (Charles, 1998, 3) düﬂüncesine yol açm›ﬂt›r.
Bir baﬂka aç›dan disiplin, ö¤rencilerin okulda kabul edilebilir davran›ﬂ göstermelerine ö¤retmenlerin yard›m etme süreci (Charles, 1998, 3; Roy, 1998, 5); olumsuz
davran›ﬂlar›n meydana gelmesini önlemek için tutarl› ve kararl› davran›ﬂlarda bulunmak (Erdo¤an, 2003, 109) olarak tan›mlanm›ﬂt›r. Bu anlamda, 1970’den bu yana disiplin problemlerinin yönetimi, cezaland›rma yerine çat›ﬂman›n çözümü ve rehberlik
üzerine odaklanm›ﬂt›r (Geiger, 2000, 384; Gartrell, 1997, 34). Bu iki bak›ﬂ aç›s›n› birleﬂtirdi¤imizde disiplin, olumsuz davran›ﬂlar›n meydana gelmesini önlemeye dönük eylemleri ve olumsuz davran›ﬂ karﬂ›s›nda gösterilecek müdahale yöntemlerini içeren
bir kavramd›r.
Ö¤rencilerin kurallara ve prosedürlere uymalar›n› sa¤lamak anlam›nda disiplin, kendi baﬂ›na bir amaç olmay›p, etkili ö¤renme ortam› oluﬂturmak için yararlan›lan
bir araçt›r. Araﬂt›rma bulgular›, s›n›f yönetimine etkili ö¤renme çevresi oluﬂturma ve
sürdürme süreci olarak yaklaﬂan ö¤retmenlerin, rollerini otorite figürü ya da disiplin

Millî E¤itim u Say› 180 u Güz/2008

u
343

‹lkö¤retim Okullar›nda ve Liselerde Görevli Ö¤retmenlerin Kulland›klar› Disiplin ... u

yanl›s› olarak tan›mlayan ö¤retmenlerden daha baﬂar› e¤iliminde oldu¤unu göstermektedir. Bu anlamda ö¤retmen, ö¤rencilerinin akademik aktivitelere kat›l›m›n› en üst
düzeye ç›karmay› tasarlamal›d›r. Baﬂar›l› disiplin müdahaleleri, ö¤rencilerin akademik etkinliklere kat›l›m›n› sa¤lamal› ve etkinli¤in ak›ﬂ›n› bozmamal›d›r (Brophy, 1988,
3). Düzenli ve verimli bir s›n›f çevresi oluﬂturma ve sürdürme, uzun zamand›r ö¤retim yeterlili¤inin temel ögelerinden biri olarak görülmektedir. ‹lk ve orta dereceli okullarda yap›lan araﬂt›rmalar, akademik yönden daha etkili ö¤retmenlerin, s›n›f› daha iyi
organize etti¤i ve bu s›n›flarda daha az davran›ﬂ problemlerinin görüldü¤ünü belirlemiﬂtir (Evertson, 1985, 51). 1960’l› y›llardan bu yana e¤itimcilerin ve araﬂt›rmac›lar›n
birinci sorun olarak gördükleri okul disiplini konusundaki araﬂt›rmalar (Celep, 2004,
177), son y›llarda, ö¤renci davran›ﬂlar›n› kontrol etmek yerine, ö¤renmeyi destekleyen
s›n›f çevresi oluﬂturma, uygulama ve sürdürmeye yönelik ö¤retmen eylemlerine odaklanm›ﬂt›r (Evertson ve Harris, 1992, 74). Mükemmel ö¤retimin, istenmeyen davran›ﬂ›
önlemede önemli bir yöntem oldu¤u (Levin ve Nolan, 2000, 8) görüﬂü a¤›rl›k kazanm›ﬂt›r. Bu bak›ﬂ aç›s›na göre, iyi bir ö¤renme iklimi, iyi bir disiplin iklimi anlam›na gelmektedir (Baker, 1985, 483). Bu görüﬂ, s›n›fta ö¤retmenin ö¤retimi yönetme rolünü ön
plana ç›karmaktad›r. Ancak, s›n›f yönetimi karmaﬂ›k bir süreçtir. S›n›f yönetim stilleri,
ö¤retimi yönetme, insan› yönetme ve davran›ﬂ› yönetme boyutlar›ndan oluﬂan çok
yönlü yap›lar olarak tan›mlanmaktad›r (Martin vd., 1998, 7).
Her s›n›fta disiplin problemlerinin yaﬂand›¤› yads›nmaz bir gerçektir. Ö¤retmenlerin özellikle mesle¤e yeni baﬂlayanlar›n karﬂ›laﬂt›¤› en önemli problemlerden
biri istenmeyen ö¤renci davran›ﬂlar›yla baﬂ etme ve s›n›f düzenini sa¤lama becerisidir (Chiu, 1975, 69; Morales, 1980, 115). Ö¤retmenlerin, bu sorunlar› etkili bir ﬂekilde
yönetmeleri gerekir. Pek çok disiplin modeli, s›n›f düzenini bozmaya yönelik tehditlerle baﬂ etmek için bir çok yöntem önerdi¤i halde (Goldberg ve Wilgosh, 1990, 36;
McDaniel, 1986, 63), son elli y›l içinde s›n›fta disiplin problemleri çok az de¤iﬂiklik
göstermiﬂtir (Baer vd., 1983, 142). Günümüzde ise disiplin sorunlar›, tüm dünyada oldu¤u gibi ülkemizde de okullar›n karﬂ›laﬂt›¤› önemli problemlerden biri olmay› sürdürmektedir. S›n›fta istenmeyen davran›ﬂ, ilginin da¤›lmas›na yol açan, ö¤renmeyi
tehdit eden ya da yar›da kesen ö¤renci eylemleri olarak tan›mlanabilir. Bunlar, bir kalemi yere düﬂürme eyleminden ciddi sald›rganl›k eylemlerine kadar s›ralanabilir (Geiger, 2000, 383). Disiplin sorunlar›nda art›ﬂ daha etkili disiplin yöntemini zorunlu k›lmaktad›r.
Ö¤retmenler s›n›fta disiplin problemlerini yönetirken etkili disiplin stili geliﬂtirme e¤ilimindedir. Ö¤retmenler, ö¤renci disiplin problemlerini farkl› stillerle ele al›r.
Bu disiplin stilleri, ö¤rencileri destekleme ve ö¤retmenin kurallar› zorlama derecesine dayal›d›r. Zorlama terimi, bir ö¤retmenin ö¤rencilerini disipline etmede kulland›¤› kararl›l›¤›n derecesi; destekleme terimi ise, bir ö¤retmenin ö¤rencilerine yard›mc›
olma derecesi olarak tan›mlan›r. Zorlama ve destekleme özelliklerinin birleﬂmesine
dayal› olarak 5 temel disiplin stili belirlenmiﬂtir. Bunlar; zorlay›c›, destekleyici, boﬂ
verici, uzlaﬂmac› ve görüﬂmeci disiplin stilleridir (Tomal, 1999, 51; 2001, 39). Tomal,
bu disiplin stillerini ﬂu ﬂekilde aç›klamaktad›r:
1. Zorlay›c› Disiplin Stili: E¤er bir ö¤retmen, zorlay›c›l›¤›n yüksek bir derecesine ve destekleyicili¤in düﬂük bir derecesine sahipse, ö¤retmenin stili zorlay›c› olarak adland›r›l›r. Bu ö¤retmen, koymuﬂ oldu¤u kurallara ö¤rencilerin uymas›n› istemesiyle daha çok bir diktatöre benzer ve tart›ﬂmalara çok az izin verir. Bu stil, çok emredici ve kararl›d›r.
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Zorlay›c›, disiplin problemlerine s›f›r toleransla yaklaﬂ›r. Bu ö¤retmenler, ö¤renciler s›n›f kurallar›n› ve bu kurallar› ihlal ederlerse sonuçlar›n› da bilirler diye düﬂünür. Düzen ve kontrole çok önem verir, ö¤rencilerin kiﬂisel problemlerine çok az ilgi gösterir. Bu stil, otokratik, kendi do¤rular› olan, fazla tehditkar, küçük gören, korkutucu niteliklere sahiptir.
Zorlay›c›, kat› kurallar empoze eden, s›n›fta s›n›rland›r›lm›ﬂ ve kontrol edilmiﬂ
bir iklim yaratan kiﬂidir. Ö¤renciler, kendilerini susturulmuﬂ hissedebilir, ö¤retmenine ve arkadaﬂlar›na soru sormaktan korktu¤u için baﬂar›l› olamayabilir. Ö¤renci kendisini küçümsenmiﬂ ve alay edilmiﬂ hissedebilece¤inden öç alma duygusu taﬂ›yabilir.
Ö¤renciler, bu tip ö¤retmenlerin kendilerine adil davranmad›¤›n› hissedebilir
ve s›n›fta çok fazla kayg›l› olabilirler. Bu kayg›, ö¤rencinin kiﬂisel geliﬂim eksikli¤ine
ve kendine düﬂük düzeyde sayg› göstermesine yol açabilir.
2. Boﬂ verici Disiplin Stili: Düﬂük destekleyici ve düﬂük zorlay›c› niteliklere
sahip ö¤retmenler olarak tan›mlan›r. Bu ö¤retmenler, s›n›fta ö¤rencilerin uyumalar›na izin verir, s›n›fa gelmek istemeyen ö¤rencilerin problemleriyle ilgilenmez.
Disiplin problemleriyle karﬂ›laﬂmaktan çekinirler. S›n›flar› kar›ﬂ›kt›r. Boﬂ vericiler, problemli ö¤rencilerin problemlerini kendileriyle çözmek yerine, onlar› okul disiplinine gönderir.
Ö¤renciler, ö¤retmenin zay›f s›n›f yönetimine sahip oldu¤unu anlar ve bunun
sonucunda ö¤retmene çok az sayg› gösterir. Bu disiplin stili, motivasyonsuzlu¤a, düﬂük akademik baﬂar›ya ve s›n›f kar›ﬂ›kl›klar›na yol açar. Bu ö¤retmenler, ö¤rencileri
yönetmek için ihtiyaç duyulan çaba miktar›n› minimum düzeyde gösterir. Ö¤rencilerini çok az destekleme e¤ilimi gösterir ve zorunlu olmad›kça ö¤rencileriyle görüﬂmekten kaç›n›r.
3. Uzlaﬂmac› Disiplin Stili: Zorlay›c› ve destekleyici özelliklerin ortas›n›n bir
derecesidir. Disiplin politikalar›n›n yönetiminde karars›zd›r. Net ya da sabit düﬂüncelere sahip de¤ildir. Ö¤rencilerini disipline ederken daha çok karﬂ›l›kl› fedakarl›k anlay›ﬂ› ile meﬂgul olur.
Bu ö¤retmenler, oldukça karars›z olabilir ve zorlay›c› okul disiplin politikalar› ile tutars›zd›r. Uzlaﬂmac› ö¤retmenler ö¤rencilerine, iddial› ve empatinin ortas› bir
tutum sergiler. Zaman zaman ö¤rencilerine empatik ilgi gösterirken, zaman zaman
da kararl› disiplin yöntemini benimser. Onlar, ö¤rencilerin desteklenmesi ve zorlay›c› politikalar›n ortas› yoluyla s›n›f disiplininin sürdürülmesinin gere¤ine yüksek bir
anlam yükler.
Bu stilin pek çok olumsuz sonuçlar› vard›r. Ö¤rencilerin s›k s›k kafas› kar›ﬂ›r
ve uzlaﬂmac› ile ilgili nerede duracaklar›n› bilmezler. Ö¤retmenin tutars›z yönetim
davran›ﬂlar› karﬂ›s›nda ö¤renciler, ö¤retmeni kurnazca iﬂ çeviren birisi olarak görür.
Ö¤renciler, ö¤retmenin beklentileri ve kendi davran›ﬂlar› aras›nda bir denge aramakla meﬂgul olur. Bunun sonucunda, bu stil, ö¤renciler aras›nda bir çat›ﬂma yarat›r. Ö¤renciler, di¤erlerinin aleyhine k›ﬂk›rt›ld›¤›n› hissedebilir ve kurallar›n uygulanmas›nda tutars›zl›k alg›lad›¤› için s›n›f arkadaﬂlar›na içerler.
4. Destekleyici Disiplin Stili: Destekleyici disiplin stiline sahip ö¤retmenler,
destekleyici özelliklerin yüksek, zorlay›c› stilin düﬂük özelliklerine sahiptir. Bu ö¤retmenler, ö¤renci merkezli ve yak›n iliﬂkiler geliﬂtirir. Bir disiplin problemi hakk›nda
ö¤renci ile konuﬂmak için çaba harcar. Disiplin eylemlerinde çok hoﬂgörülüdür.
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Bu ö¤retmen, ö¤renciye ilgi ve empatinin yüksek bir derecesini gösterir. Fakat
düﬂük düzeyde kararl›l›k gösterir. Ö¤rencilerin kiﬂisel hislerine çok duyarl›d›r. Destekleyici daha çok iddial› olmayan ve yat›ﬂt›r›c› bir yaklaﬂ›mla disiplin problemlerini
ele al›r.
Bu stilin olumsuz sonuçlar›, ö¤rencilerin yapt›klar› pek çok istenmeyen davran›ﬂ yap›ld›¤› ile kal›r. Ö¤retmen, özellikle kurallar›n ve yönetmeliklerin gereksinimi
yerine ö¤renci ihtiyaçlar›na öncelik verdi¤i için s›n›f kar›ﬂ›kl›k içinde olabilir. Bu ö¤retmenler, ö¤rencilerin rahat›n› sa¤lamay› düﬂünür. Bunun sonucunda, yüksek düzeyde akademik baﬂar› ve performans›n elde edilmesi yerine ö¤rencilerin hoﬂland›klar› bir s›n›f iklimi oluﬂur. Bu tip ö¤retmen, ö¤rencilerin hisleri ve kiﬂisel ilgilerine ö¤renmelerini kurban edebilir.
5. Görüﬂmeci Disiplin Stili: Görüﬂmeci disiplin stiline sahip ö¤retmenler,
hem zorlay›c› hem de destekleyici özelliklerin her ikisinin yüksek bir derecesine sahiptir. Onlar, ö¤rencilerini disipline etmek için iﬂbirli¤i içinde kazan-kazan yaklaﬂ›m›n› uygular. Empatinin ve iddial› olman›n bir dengesini gösterir.
Görüﬂmeci ö¤retmen, ö¤rencilerini disipline etmek için kazan-kazan yaklaﬂ›m›na önem verir. Bu ö¤retmenler, ö¤rencilerin potansiyellerinin üzerine ç›kacaklar›
bir ö¤renme ortam› geliﬂtirmeye çabalar. Ö¤rencileri ile dan›ﬂmanl›k toplant›lar›, velilerle telefon görüﬂmeleri, zorlay›c› kurallar ve politikalar, ö¤rencilerini dinleme, veli/ö¤retmen toplant›lar› gibi disiplin için pek çok yaklaﬂ›m› kullan›r. Görüﬂmeci, velilere ve ö¤rencilere okul sonras› ek zaman ay›rarak iﬂbirli¤ine dayal› kazan-kazan ortam›n›n devam etmesine çok önem verir.
Görüﬂmeci, s›n›fta disiplini sürdürmede hükmedici, sorumlu, kararl› ve objektiftir. Karar vermeden önce disiplin sorununun alt›nda yatan gerçekleri araﬂt›r›r. Bu
ö¤retmenler, kontrolün devam› için kararl› olmaya önem verir ve ayn› zamanda ö¤rencilerine sayg› gösterir, onlar› sever. Görüﬂmeci, bir uzlaﬂmac› de¤ildir fakat iﬂbirli¤ine önem verir.
Ö¤renciler, ö¤retmenin empati ile yaklaﬂt›¤›n› ve kurallar› tam olarak uygulad›¤›n› bildikleri için, bu ö¤retmen tipine sayg› gösterir. Bu ö¤retmenler, s›n›fta karﬂ›l›kl› ilgi, sayg› ve güven arac›l›¤› ile ortak paydaya dayal› bir tutum geliﬂtirir. Hem
kurallar›n uygulanmas›na hem de ö¤rencilerin özgürlü¤üne, yetiﬂmesine ve esnekli¤e büyük önem verir (Tomal, 1999, 51-57; 2001, 39-40).
Problem Cümlesi:
‹lkö¤retim okullar›nda ve liselerde görevli ö¤retmenlerin kulland›klar› disiplin stilleri aras›nda fark var m›d›r?
S›n›rl›l›klar:
Problem, Milli E¤itim Bakanl›¤›na ba¤l› Ni¤de Merkez ilkö¤retim okullar›nda
görevli ö¤retmenler ile Ni¤de ‹l Milli E¤itim Müdürlü¤üne ba¤l› genel liselerde görevli ö¤retmenlerle s›n›rl›d›r.
Yöntem
Araﬂt›rma betimsel bir araﬂt›rmad›r. Araﬂt›rman›n çal›ﬂma evrenini 2006-2007
e¤itim-ö¤retim y›l›nda Ni¤de Merkez ilkö¤retim okullar›nda ve Ni¤de ‹l Milli E¤itim
Müdürlü¤üne ba¤l› genel liselerde görevli ö¤retmenler oluﬂturmaktad›r. Ni¤de ‹l
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Merkezinde 31 ilkö¤retim okulu ve Ni¤de ‹l Milli E¤itim Müdürlü¤üne ba¤l› 20 genel lise bulunmaktad›r. ‹lkö¤retim okullar›nda 781 ve liselerde 434 ö¤retmen görev
yapmaktad›r. 21 ilkö¤retim okulu ve 10 lise kümeleme yöntemiyle belirlenerek araﬂt›rma kapsam›na al›nm›ﬂt›r. ‹lkö¤retim okullar›nda 261 ö¤retmen, genel liselerde 166
ö¤retmen araﬂt›rmaya kat›lm›ﬂt›r. ‹lkö¤retim okullar›ndaki kat›l›mc› say›s› çal›ﬂma
evreninin % 33’ünü, liselerde % 38’ini oluﬂturmuﬂtur.
Veri toplama arac› olarak Tomal (1999, 2001) taraf›ndan geliﬂtirilen “Ö¤retmen
Disiplin Stilleri Envanteri” adl› anket kullan›lm›ﬂt›r. Anket, zorlay›c›, boﬂ verici, uzlaﬂmac›, destekleyici ve görüﬂmeci disiplin yöntemlerinin her birinden 6 sorunun yer
ald›¤› toplam 30 maddeden oluﬂmaktad›r. Sorular kar›ﬂt›r›larak anket formuna yerleﬂtirilmiﬂtir. Anket sorular›, hemen hemen hiç, ara s›ra, s›k s›k, çok s›k olmak üzere
dörtlü derecelendirme ölçe¤i üzerinde yan›tlanm›ﬂt›r. Araﬂt›rmada kullan›lan bu arac›n, önce ‹ngilizce’den Türkçe’ye daha sonra Türkçe’den ‹ngilizce’ye çevirisi yap›larak dilimize uygunlu¤u sa¤lanm›ﬂt›r. Uygulamadan önce anketin güvenirlik çal›ﬂmas› yap›lm›ﬂt›r. Ön uygulama amac›yla anket 15 gün ara ile 30 kiﬂiye uygulanm›ﬂ, Alpha (a) de¤eri .83 olarak bulunmuﬂtur. Elde edilen veriler araﬂt›rman›n amac›na uygun
olarak aritmetik ortalama, standart sapma, t testi istatistiksel yöntemleri kullan›larak analiz edilmiﬂtir.
Bulgular
Tablo 1. ‹lkö¤retim ve Lise Ö¤retmenlerinin Kulland›klar› Disiplin Yöntemlerine ‹liﬂkin Görüﬂleri Aras›ndaki Fark ‹çin t- Testi
Disiplin
Yöntemleri
Zorlay›c›

Boﬂ verici

Uzlaﬂmac›

Destekleyici

Görüﬂmeci

De¤iﬂkenler

N

X

S

S›ra

‹lkö¤retim

261

12.94

2.74

4

Lise

166

13.39

3.36

4

‹lkö¤retim

261

11.08

2.33

5

Lise

166

11.25

2.46

5

‹lkö¤retim

261

14.72

1.89

3

Lise

166

14.34

2.23

3

‹lkö¤retim

261

17.49

2.81

2

Lise

166

16.83

2.49

2

‹lkö¤retim

261

18.42

2.66

1

Lise

166

18.25

2.66

1

t

p*

-1.52

.127

-.72

.467

1.83

.067

2.49*

.013

.62

.529

*p<.05

Tablo 1’de görüldü¤ü gibi, ilkö¤retim okullar›nda görevli ö¤retmenlerin kulland›klar› disiplin stillerinin ortalamas› s›ras›yla görüﬂmeci (18.42), destekleyici
(17.49), uzlaﬂmac› (14.72), zorlay›c› (12.49), boﬂ verici (11.08) olarak bulunmuﬂtur.
Liselerde görevli ö¤retmenlerin kulland›klar› disiplin stillerinin ortalamas› s›ras›yla görüﬂmeci (18.25), desteleyici (16.83), uzlaﬂmac› (14.34), zorlay›c› (13.39) ve
boﬂ verici (11.25) olarak bulunmuﬂtur.

Millî E¤itim u Say› 180 u Güz/2008

u
347

‹lkö¤retim Okullar›nda ve Liselerde Görevli Ö¤retmenlerin Kulland›klar› Disiplin ... u

‹lkö¤retim okullar›nda ve liselerde görevli ö¤retmeler aras›nda zorlay›c›, boﬂ
verici, uzlaﬂmac› ve görüﬂmeci disiplin stillerine iliﬂkin anlaml› fark bulunmam›ﬂt›r.
Gruplar aras›nda destekleyici disiplin stiline iliﬂkin 0.05 anlaml›l›k düzeyinde fark
bulunmuﬂtur. ‹lkö¤retim okullar›ndaki ö¤retmenler, liselerde görevli ö¤retmenlere
göre destekleyici disiplin stilini daha çok kullanmaktad›r.
Tart›ﬂma ve Sonuç
Görüﬂmeci disiplin stili, ilkö¤retim ve liselerde 18.42 ve 18.25 ortalamalarla 1.
s›rada yer alm›ﬂt›r. Bu sonuca göre, her iki okul türünde en çok kullan›lan disiplin stilinin görüﬂmeci disiplin stilinin oldu¤u söylenebilir. Tomal’›n araﬂt›rmas›nda da bu
disiplin stili, liselerde 18.57 ile 2. s›rada, ilkö¤retim okullar›nda 18.08 ile 1. s›rada oldu¤u, her iki grubu birleﬂtirdi¤inde ise 19.18 ortalama ile ilk s›rada yer ald›¤› belirlenmiﬂtir (Tomal, 2001).
Görüﬂmeci disiplin stili ile, ö¤rencileri ile konuﬂmaya aç›k, iﬂbirli¤i yapan, yak›n iliﬂkiler kuran fakat otoriter, kazan-kazan yöntemini uygulayan bir ö¤retmen
profili anlaﬂ›lmaktad›r. ‹lkö¤retim ve liselerde bu stilin, ilk s›rada ç›kmas› sevindirici
bir sonuçtur.
‹lkö¤retim okullar›nda ve liselerde destekleyici disiplin stiline ait ortalamalar›n 17.49 ve 16.83 oldu¤u ve kullan›lma s›kl›¤›n›n 2. s›rada yer ald›¤› görülmektedir.
Her iki okul türünde bu disiplin stilinin yüksek düzeyde kullan›ld›¤› söylenebilir. Bu
sonuç, Baﬂar’›n (1994) araﬂt›rmas›ndaki, s›n›f yönetiminde ö¤retmenlerin hoﬂgörü düzeylerinin yüksek oldu¤u sonucunu desteklemektedir.
‹lkö¤retim okullar›ndaki ö¤retmenler, liselerdeki ö¤retmenlere göre destekleyici disiplin stilini daha çok kullanmaktad›r. ‹lkö¤retim okullar›ndaki ö¤retmenlerin
destekleyici disiplin stilini yüksek düzeyde kullanmas›, çocuklar›n geliﬂim özelliklerine iliﬂkin disiplin felsefelerinden kaynaklan›yor olabilir. Çünkü, küçük s›n›flarda
övgü, ödül gibi destekleyici uyar›c›lar daha s›k kullan›lmaktad›r (Ringer vd., 1993).
‹lk ve orta okullarda görevli ö¤retmenler, zorlay›c› ve cezaland›r›c› disiplin stratejileri yerine daha çok tart›ﬂma ve ikna etme stratejileri kullanmaktad›r (Johnson ve Oswald, 1993).
Bu sonuç, pragmatik nedenlerden de kaynaklan›yor olabilir. Ö¤retmenlerin,
davran›ﬂsal müdahalelere iliﬂkin kararlar›, etkilili¤e dayal› olmaktan ziyade pragmatik olabilir (Witt ve Martens, 1983). Bir çok araﬂt›rma, genel olarak, ödül ve yeniden
yönlendirme stratejilerinin en etkili, en kolay, en s›k kullan›lan stratejiler oldu¤unu
bildirmektedir (Rosen vd., 1990).
Övgü, destekleme ve/veya ödül ve görmezlikten gelme dersin kesilmesine
yol açan istenmeyen davran›ﬂlara uyguland›¤›nda % 92 baﬂar› sa¤lad›¤› (Geiger,
2000) düﬂünüldü¤ünde, bu sonuç olumlu karﬂ›lanabilir. Ancak, Tomal’›n (1999,
2001) aç›klamalar› dikkate al›nd›¤›nda, destekleyici disiplin stilinin etkili olaca¤›
düﬂüncesi kuﬂku ile karﬂ›lanabilir. Disiplin stillerinin hangi ö¤renci davran›ﬂlar›
karﬂ›s›nda gösterildi¤i ve etkili olup olmad›¤› baﬂka bir araﬂt›rma ile aç›kl›¤a kavuﬂturulabilir.
Destekleyici disiplin stiline iliﬂkin elde edilen bu sonuç, Tomal’›n bulgular› ile
paralellik göstermektedir. Tomal’›n ilkö¤retim ve liselerde yapt›¤› araﬂt›rmada destekleyici disiplin stili, ilkö¤retim okullar›nda 15.21 ortalama ile 2. s›rada, liselerde
11.14 ortalama ile 3. s›rada yer alm›ﬂt›r. ‹lkö¤retim okullar›ndaki ö¤retmenler, liseler-
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deki ö¤retmenlerden anlaml› düzeyde bu disiplin stilini daha çok kulland›¤› belirlenmiﬂtir (Tomal, 2001).
Uzlaﬂmac› disiplin stili, her iki okul türünde 14.72 ve 14.34 ortalamalar ile 3.
s›rada yer alm›ﬂt›r. Bu sonuca göre, ö¤retmenlerin disiplin problemleri karﬂ›s›nda uzlaﬂma e¤ilimi gösterdikleri söylenebilir. Tomal’›n araﬂt›rmas›nda, bu disiplin stili,
10.09 ve 10.75 ortalamalar ile 4. s›rada yer alm›ﬂt›r. Bu farkl›l›k kültürel farkl›l›ktan
kaynaklan›yor olabilir.
Zorlay›c› disiplin stili, her iki okul türünde 12.49 ve 13.39 ortalamalar ile 4. s›rada yer alm›ﬂt›r. Liselerde bu disiplin stilinin, ilkö¤retim okullar›na göre daha çok
kullan›ld›¤› söylenebilir. Bu sonuç, üst s›n›ftaki ö¤renci davran›ﬂlar›n›n daha ciddi istenmeyen davran›ﬂ olarak alg›lanmas›ndan (Borg ve Falzon, 1990) kaynaklan›yor olabilir. Zorlay›c› disiplin stilinin ö¤renciler üzerinde olumsuz etkileri ve pedagojik temellerinin olmad›¤› (Traynor, 2002; 2003) düﬂünüldü¤ünde, bu stilin okullarda daha
az kullan›lmas› olumlu bir sonuç olarak karﬂ›lanabilir. Ancak, boﬂ verici ve zorlay›c›
disiplin stillerinin ortalamalar› düﬂük de de¤ildir. Bu durum, üzerinde düﬂünülmesi
gereken bir sonuçtur. Tomal’›n araﬂt›rmas›nda, zorlay›c› disiplin stili, liselerde 18.67
ile 1. s›rada, ilkö¤retim okullar›nda 15.26 ortalama ile 3. s›rada yer alm›ﬂt›r. Bu farkl›l›k, kültürel farkl›l›ktan kaynaklan›yor olabilir. Ülkelere göre, ö¤retmenlerin kulland›klar› disiplin stratejileri farkl›l›k gösterebilmektedir (Lovegrov vd., 1985; Lewis vd.,
2005).
Boﬂ verici disiplin stili her iki grupta 11.08 ve 11.25 ortalamalarla son s›rada yer
alm›ﬂt›r. Tomal’›n araﬂt›rmas›nda da bu disiplin stili, her iki okul düzeyinde son s›rada yer alm›ﬂt›r. Bu sonuca göre, ilkö¤retim ve liselerdeki ö¤retmenlerin disiplin problemlerine büyük ölçüde kay›ts›z kalmad›¤› söylenebilir.
Sonuç
1. ‹lkö¤retim okullar›nda görevli ö¤retmenlerin kulland›klar› disiplin stillerinin ortalamas› s›ras›yla görüﬂmeci (18.42), destekleyici (17.49), uzlaﬂmac› (14.72), zorlay›c› (12.49), boﬂ verici (11.08) olarak bulunmuﬂtur.
2. Liselerde görevli ö¤retmenlerin kulland›klar› disiplin stillerinin ortalamas›
s›ras›yla görüﬂmeci (18.25), desteleyici (16.83), uzlaﬂmac› (14.34), zorlay›c› (13.39) ve
boﬂ verici (11.25) olarak bulunmuﬂtur.
3. ‹lkö¤retim okullar›nda ve liselerde görevli ö¤retmeler aras›nda zorlay›c›,
boﬂ verici, uzlaﬂmac› ve görüﬂmeci disiplin stillerine iliﬂkin anlaml› fark bulunmam›ﬂt›r. Gruplar aras›nda destekleyici disiplin stiline iliﬂkin 0.05 anlaml›l›k düzeyinde fark
bulunmuﬂtur. ‹lkö¤retim okullar›ndaki ö¤retmenler, liselerde görevli ö¤retmenlere
göre destekleyici disiplin stilini daha çok kullanmaktad›r.
Öneriler
1. ‹lkö¤retim ve liselerde, görüﬂmeci ve destekleyici disiplin stillerine göre,
boﬂ verici, zorlay›c› ve uzlaﬂmac› disiplin stilleri daha az kullan›l›yor olsa da ortalamalar› düﬂük de¤ildir. Bu sonuç, her iki okul türünde çal›ﬂan ö¤retmenlere disiplin stillerinin üstünlükleri ve s›n›rl›l›klar›n›n anlat›lmas› gere¤ini ortaya koymaktad›r.
2. Bu disiplin stillerinin, hangi ö¤renci davran›ﬂlar› karﬂ›s›nda daha çok kullan›ld›¤› ve etkili olup olmad›¤› araﬂt›r›labilir.

Millî E¤itim u Say› 180 u Güz/2008

u
349

‹lkö¤retim Okullar›nda ve Liselerde Görevli Ö¤retmenlerin Kulland›klar› Disiplin ... u

3. Ö¤retmen ve ö¤renci de¤iﬂkenlerine göre, ö¤retmenlerin kulland›klar›
disiplin stilleri bir çal›ﬂma konusu olarak ele al›nabilir.
4. Disiplin stillerinin ö¤renci görüﬂlerine göre kabul edilebilirlik düzeyleri
araﬂt›r›labilir.
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COMPARISON OF THE DISCIPLINARY STYLES
WHICH HIGH SCHOOL AND ELEMENTARY
SCHOOL TEACHERS USE
Mesut SA⁄NAK*

Abstract
The purpose of this study was to compare the disciplinary styles which
high school and elementary school teachers use. The data of the research were
collected with an inventory called “Teacher Discipline Style Inventory” developed by Tomal (1999, 2001). The questionnaire is based upon a model consisting
of five-discipline styles: Enforcing, abdicating, supporting, compromising and
negotiating. There are six questions for each discipline styles with a total number of thirty questions. 261 elementary school and 166 high school teachers participated in this research in Ni¤de. The data were analysed using means, standard deviation and t-test. The results of the study indicated that elementary and
high school teachers most frequently used negotiating discipline style and rarely
used abdicating discipline style. It was found that elementary school teachers
use supporting discipline style more frequently than high school teachers do.
Key Words: Classroom management, discipline, discipline styles.

*

Assist. Prof.; Ni¤de University, Faculty of Education, Department of Educational Sciences

u
352

Millî E¤itim u Say› 180 u Güz/2008

OYUN AÇLI⁄INI G‹DERMEN‹N YOLU OLARAK
‹NTERNET
Emine BAYRAM TOPDAL*

Özet
Bu çal›ﬂmada, çocuk ve gençlerin en iyi besin kayna¤› olan oyunlar ile
bu kaynaklardan biri olan bilgisayar oyunlar› ve ‹nternet’in çekicili¤inin nedenleri, insanlar üzerindeki etkileri ele al›nm›ﬂt›r. Çal›ﬂmada, bilimsel metinlerden,
ilgili kurum ve kuruluﬂlar›n yay›mlad›¤› çal›ﬂma raporlar›ndan, bu konuda düzenlenen panel, sempozyum ve çal›ﬂtaylardan yararlan›lm›ﬂt›r.
Çal›ﬂman›n sonunda bilgisayar ve ‹nternet oyunlar›n› engellemek yerine etkili ve do¤ru kullan›m›yla ilgili sonuç ve önerilere de¤inilmiﬂtir.
Anahtar Sözcükler: Oyun, oyun açl›¤›, bilgisayar oyunlar›, ‹nternet

Giriﬂ
Zaman›n ilerlemesiyle birlikte biliﬂim teknolojileri baﬂ döndürücü bir ﬂekilde
geliﬂmiﬂ, her yaﬂ grubundan insanlar›n ilgisini çekip etkisi alt›na alarak iletiﬂim, oyun
ve e¤lence anlay›ﬂlar›n› de¤iﬂtirmiﬂtir. Bilgisayar oyunlar›n›n gücü nedeniyle çocuk
ve gençlerin bilgisayar baﬂ›nda geçirdi¤i saatler artarken, hayat›n di¤er alanlar›na
ay›rd›klar› zaman azalm›ﬂt›r. Hatta bazen d›ﬂ dünyayla iliﬂki kurmaktansa bilgisayar
ekran›na kilitlenme ye¤lenmeye baﬂlanm›ﬂt›r (Erﬂan, 2007). Bu geliﬂmelerden çocuklar›n ve gençlerin dünyas› olan oyunlar da nasibini alm›ﬂt›r. Özellikle oyun alanlar›
daralt›lan, seçenekleri azalt›lan, oyun ihtiyac› karﬂ›lanamayan çocuk ve gençlerin bu
h›za uyum sa¤lamas› çok çabuk olmuﬂtur. Durdu, Tüfekçi ve Ça¤›ltay’›n (2005) yapt›¤› çal›ﬂmada oyun oynayan kiﬂi oran›n›n yurt d›ﬂ›ndaki araﬂt›rmalarda bulunan say›lardan düﬂük oldu¤u sonuçlar›na dikkat çekilmektedir.
Çocukluk ve gençlik ça¤›n›n hayat› tan›mak için en keyifli etkinli¤i olan oyun
ve oyuncaklar yaﬂam›n en önemli parças›d›r. Oyuncak, d›ﬂ dünya ile iç dünya aras›nda geçiﬂ sa¤layan en önemli kaynak, oyun da çocu¤un en sevdi¤i besinidir. Bu kayna¤›n etkin kullan›m› için uygun yaﬂa, birikime eriﬂmek ön koﬂul ise do¤ru kullan›lmas› da gerekli koﬂuldur. Soyut düﬂünme, ak›l yürütme, eleﬂtirel analiz gibi beceriler
geliﬂmeden biliﬂim teknolojilerinde etkin kullan›c› olunamamaktad›r (Erﬂan, 2007).
Çocuklar ve bilgisayarlar düﬂünüldü¤ünde, oynanan oyun saatlerinde akla
sonu olmayan hayaller gelir. Art›k oyun mahalleler aras›nda, bahçelerde, parklarda
oynanmaktan ç›k›p sanal ortama ve kapal› yerlere taﬂ›nm›ﬂt›r. Çocuklar›n oynad›klar› oyunlarda farkl›laﬂma, oyun yerlerindeki de¤iﬂimle kalmam›ﬂ; bu durum büyükleri de düﬂündürtmeye baﬂlam›ﬂt›r.
Tüm bilgisayar oyunlar›n› bir kefeye koyarak de¤erlendirmek do¤ru olmamakla birlikte, son y›llarda bilgisayar oyunlar›n›n çocuk geliﬂimi üzerindeki olumsuz
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etkilerinin yan›nda olumlu etkilerinden de bahsedilmektedir. E¤er oyunlar sadece
bilgisayar oyunlar›yla s›n›rl› kal›rsa, çocuk geliﬂiminde elbette sorunlar görülecektir.
Ayr›ca bu tür oyunlar› oynayan çocuk ve gençler, gerçekle sanal aras›ndaki fark› ay›rabilecek bilince sahip de¤ilse, ﬂiddet uygulama, sald›rganl›k, içe kapanma konusunda haz›r duruma gelmektedir (http://www.genbilim.com).
Yap›lmas› gerekenlere oyunu yasaklayarak baﬂlanmas› yerine, zararl› oyunlara yaﬂ s›n›rlamas› getirerek, soruna çocuk ve gençlerle birlikte çözüm bularak, bilgisayar ve ‹nternet’in sadece oyun olmad›¤›n› anlatarak baﬂlanmal›d›r. Bilgisayar bizim
elimizde, o bizi de¤il, biz onu yönetebiliriz. D›ﬂ dünyayla ipleri koparmayacak ﬂekilde kullan›m zaman› ayarlanmal›d›r. Bu do¤rultuda çocuk ve gençlerin ilgilerini baﬂka yöne çekecek say›s›z gereçler onlara sunulmal›d›r. Bilgisayar oyununu pazarlayan
programc› firmalar›n, yay›nlayanlar›n, oyun yaz›l›mc›lar›n›n bu süreçteki sosyal sorumluluklar› unutulmamal› denetim süreçleri gözden geçirilmelidir.
Bilgisayar Oyunlar› ve ‹nternet’in ‹nsanlar Üzerindeki Etkileri
Bilgisayarlar günümüz dünyas›n›n en geliﬂmiﬂ araçlar›ndand›r ve hayat›m›z›n
her alan›nda etkileri görülmektedir. Oyun sektörü geliﬂtikçe etkileri ülkemizde de görülmektedir. Günümüzde, bilgisayar oyunlar› dikkatle incelenmesi gereken bir sektör
haline dönüﬂmüﬂtür (Ça¤›ltay, 2005).
Bilgisayar oyunlar›n›n insanlar ve çocuklar üzerindeki etkisi konusunda yap›lan araﬂt›rmalara bak›ld›¤›nda, olumlu veya olumsuz etkilere iliﬂkin farkl› yaklaﬂ›mlar›n oldu¤u görülmektedir. “Oyun açl›¤›n› ‹nternet yoluyla gideren çocuklar, oyun
oynamay› unutmaya m› baﬂl›yor?” sorusuna, biliﬂim kesimi de dâhil birçok uzman,
unutmak yerine oynama biçimini de¤iﬂtirdikleri yan›t›n› vermektedir. Çocuk ve gençler oyun oynarken oyunda yaﬂananlar› kendileri gerçekleﬂtirdi¤inden etken, ‹nternet’te ise edilgen olmaktad›r. Araﬂt›rmalar 13-19 yaﬂ aras› gençlerin, yetiﬂkinlere göre
daha fazla ‹nternet kulland›¤›n›, ancak baﬂl›ca kullan›m amaçlar›n›n oyun, müzik
dinleme ve sosyalleﬂme oldu¤unu göstermektedir (Erﬂan, 2007). Bunun yan›nda
oyunlar›n yararl› özelliklerinin de göz ard› edilmemesi gerekti¤i belirtilmektedir.
Dünyay› saran bilgisayar oyunlar› ve ‹nternet ç›lg›nl›¤›, günlük yaﬂam› baﬂtan
aﬂa¤› de¤iﬂtirirken, ‹nternet kullan›c›lar›na has rahats›zl›klar›n da ortaya ç›kmas›na
neden olmaktad›r. Bilgisayar ekranlar› çocuklar›n kollar›n›, bacaklar›n› yaralam›yor
ama kendini gizleyerek baﬂka kiﬂinin rolüne bürünme, bencillik, gizli bilgileri ele geçirmek, kiﬂisel bilgiler hakk›nda bilgi edinmek ve kullanmak, kendine güvensizlik gibi e¤ilimlere davetiye ç›karabilmektedir. Çocuklar›n ve gençlerin yarat›c› akl› ve sevgiye aç›k yüre¤i oyunsuz yapamayaca¤›ndan bilgisayar oyunlar›n›n, kritik düﬂünme,
görsel haf›za geliﬂimi ve kal›c› ö¤renme gibi kazan›mlara neden olabilece¤i belirtilmektedir (‹nal vd., 2005).
Dil becerilerinin, bilgisayardan, de¤iﬂen yaﬂam koﬂullar›ndan çok olumsuz etkilendi¤i gözlemlenmesine karﬂ›n yaln›z adam›n, “yüz yüze” söyleyemedi¤i duygu ve
düﬂüncelerini evrene saçmas›nda, kendini ifade yetene¤inin artmas›nda bilgisayar
arac› olmaktad›r. Çocuk ve gençlerin bazen de, dil ve ö¤renme sorunlar›ndan kaç›ﬂ
amac›yla da bilgisayara yöneldikleri ortaya konmaktad›r. (Erﬂan, 2007; Tanaltay, 2003).
A¤ üzerinde çok say›da kiﬂiyle tak›mlar halinde oynanan oyunlar tercih edilmektedir.
Bilgisayar programlar›ndaki canland›rma, ses, say›s›z sürprizlerin birleﬂmesi
beynin duygusal bölümünü harekete geçirmektedir. Dolay›s›yla bilgisayar oyunlar›
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zihinsel iﬂlevlerin geliﬂtirilmesinde, hayat›n iç düzeninin ö¤renilmesinde çocuklara
yard›mc› olmaktad›r (Eyübo¤lu, 2003).
Tüm bu yaklaﬂ›mlar›n sonunda, bilgisayar oyunlar› sosyal etkileﬂim halinde
oynanan oyunlar kadar olmasa da do¤ru yönlendirmeler, do¤ru oyunlar›n seçilmesi
ve do¤ru zaman›n ayr›lmas› halinde yararl› olabilmektedir. ‹ﬂte bu yöndeki olumlu
etkileri nedeniyle gençlerin ‹nternet ortam›nda faydal› bilgiye ulaﬂman›n d›ﬂ›ndaki en
masum etkinlikleri olan oyunlar›n peﬂine düﬂülmesi yerine, zararlara sebep olabilecek unsurlar› ortadan kald›rmaya yönelik çal›ﬂmalar›n bir an önce baﬂlat›lmas› gerekmektedir (Akyay, 2004). Her kurum, her birey bu konuda üzerine düﬂen görevi yerine getirmelidir.
Sanal Oyunlar›n Çekicili¤inin Nedenleri
Çocuk ne kadar küçükse, beynin de¤iﬂebilme yetene¤i o kadar büyüktür. Çocuk ve gencin çok çeﬂitli etkinliklerde bulunmas›, beceri ve yetenek çeﬂitlili¤ini artt›rmaktad›r (Erﬂan, 2007). Çocuklar›n, zihin odalar›nda sakl› olan becerileri, yetenekleri
oyun yoluyla geliﬂir. ‹nternet, çocuk ve gençlerin dünyay› keﬂfetmeleri, ö¤renmeleri
ve e¤lenmeleri için iyi bir ortamd›r.
“Bu adamlar hiç gülmüyor ki, sanki bu oyuncular kendi kendine oynuyor; benimle oynam›yor, bana zarar vermiyor, sald›rm›yor ki…” gibi sözleri söyleyen çocuklar›n, gerçekle sanal› pek ay›rt edemedi¤i ortadad›r. Uzmanlar›n, çocuk ve gençlerin
sanal ortamda oynanan oyunlar› çekici bulmalar›n›n sebepleri hususundaki ortak görüﬂleri ﬂöyle s›ralanmaktad›r (Çelik, 2007; Gürcan, 2007):

Sosyal ortam sunmas›: ‹letiﬂim araçlar› arac›l›¤›yla sunulan iletiﬂim olana¤›,
gençlere bir gruba ait olduklar›n› hissettiriyor. Günlük yaﬂamda iletiﬂim kurmada ve
sosyal ortamlara kat›lmada güçlük yaﬂayan gençler, bu gruplar içinde onayland›klar›n›, kabul edildiklerini hissediyorlar. Bilgisayar oyunlar› ya da ‹nternet üzerinden sunulan içerik, çok renkli, h›zl›, görsel ve iﬂitsel efektler taraf›ndan zenginleﬂtirilmiﬂ oldu¤u için, çocu¤un ya da gencin bilgisayar baﬂ›nda keyifli ve uzun zaman geçirmesine yard›mc› oluyor (http://www.rtuk.org.tr).
‹letiﬂim kurmada kolayl›k sa¤lamas›: Bilgisayar, günlük yaﬂamda kolay iletiﬂim
kuramayan çocuk ve gençlere iletiﬂim kurma ve birçok kiﬂiyle tan›ﬂma olana¤› sunuyor. ‹nternet’in sundu¤u iletiﬂim olana¤›, onlar› günlük yaﬂamda oldu¤undan daha
çok yak›nlaﬂt›r›yor. Çocuk ve gençler yüz yüze söyleyemedi¤ini sanal ortamda daha
rahat ifade edebiliyor; bu özgür ortam içinde içlerinden geldi¤i gibi iletiﬂim kurup yak›nlaﬂ›yorlar.
Gerçeklerden kaçmay› sa¤lamas›: Günlük s›k›nt›lar ya da sorunlardan uzaklaﬂmak isteyen, aile içinde çeﬂitli sorunlar› bulunup bunlarla yüzleﬂmekten kaç›nan çocuk ve gençleri bilgisayar baﬂ›na çekiyor (http://www.rtuk.org.tr). Gençler, sosyal
iliﬂki kurmada zorlansa, utangaç ya da kendine güvensiz olsalar bile, ‹nternet ortam›nda hayali kiﬂi, yani “m›ﬂ gibi” olmak çok kolaylaﬂt›¤›ndan, olmak istedikleri kiﬂi
gibi davranabiliyorlar.
Ucuz, uzun süre ve birçok kiﬂi ile ayn› anda iletiﬂim olana¤› sunmas›: ‹nternet, özellikle arkadaﬂlar› ile sürekli iletiﬂim içinde olmay› seven gençler için iletiﬂim olana¤›
sunuyor. Böylece çocuk ya da genç, ayn› anda birçok arkadaﬂ›yla iletiﬂim kurma olana¤›n› daha ucuza bulabiliyor.
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Sonuçta, çocuklar›n ‹nternet’e yönelmelerinin tek nedeni ‹nternet oyunlar› de¤ildir. E¤itim sisteminin a¤›rlaﬂmas›, sokak oyunlar›n›n azalmas›, oyun alanlar›n›n
yok edilmesi, oyun zamanlar›n›n çal›nmaya baﬂlanmas›, çocuklar›n eve kapanarak
oyun arkadaﬂ› bulamamas› gibi nedenler göz ard› edilmemelidir.
Bilgisayar Oyunlar› Yoluyla Sald›rganl›k Özendirilmekte Midir?
Bilgisayar oyunlar› ve ‹nternet konusu, bu alan›n h›z›yla birlikte gündemde
kalmaktad›r. Anne ve babalar, her yerde karﬂ›lar›na ç›kan bu oyun seçene¤ine karﬂ› önce umursamaz bir yaklaﬂ›m sergilemiﬂ; ard›ndan da amans›z bir savaﬂa girmiﬂlerdir. Bilgisayar ve ‹nternet’in toplumda yayg›nlaﬂmas›, kullanma süresinin artmas›, programlar›n ve oyunlar›n niteli¤i aileleri kayg›land›rm›ﬂ; “Bilgisayar oyunlar› ve ‹nternet yoluyla sald›rganl›k özendirilmekte midir?” sorusunu gündeme getirmiﬂtir.
Çocuk ve gençler gözlemlendi¤inde; bilgisayar› ço¤unlukla çoklu ortamlardaki bilgisayar oyunlar›n› oynamak ve sohbet etmek için kulland›klar› görülmektedir.
‹nsan yaﬂam›n› kolaylaﬂt›rmaya yönelik olmakla birlikte, kulan›m biçimine ba¤l› olarak baz› olumlu ve olumsuz sonuçlarla da karﬂ›laﬂ›labilece¤i öne sürülen teknoloji
ürünleri aras›nda bilgisayar oyunlar› da bulunmaktad›r (Bilgi, 2005). Genel olarak bilgisayar oyunlar›n›n motive edici özelli¤i konusunda literatürde görüﬂ birli¤i bulunmaktad›r (Ça¤›ltay vd., 2005).
Yap›lan araﬂt›rmalarda ö¤rencilerin %83’ünün s›k›ld›¤›nda bilgisayar oyunlar›na ihtiyaç duyup, bu tür oyunlara baﬂvurdu¤u ortaya konmuﬂtur. Çocuklara ne tür
bilgisayar oyunlar› oynad›klar› soruldu¤unda; erkeklerin %32’si vurdu, k›rd›; k›zlar›n %48’i atlama, z›plama oyunlar›n› ye¤lediklerini bildirmiﬂlerdir (Öktem, 2006). Ayr›ca bu tarz oyunlar› oynayan çocuk oyunu kazand›kça beyin oyundaki o h›za al›ﬂmakta daha da fazla istemektedir. Çocuk ve gençler oyundan kopamaz hale geldikçe
oynamad›¤›nda kendini boﬂlukta hissetmekte, oyun oynamaktan baﬂka bir ﬂey yapmak istememektedirler.
Sald›rgan davran›ﬂ ile bilgisayar oyunlar› ve ‹nternet aras›ndaki iliﬂkinin incelendi¤i çal›ﬂmalarda; “sald›rganl›k ö¤renilmiﬂ bir davran›ﬂt›r” say›lt›s› kabul edilmektedir. Bununla birlikte biyolojik, genetik, hormonal etkenler göz ard› edilmemelidir.
‹nternet oyunlar› tek baﬂ›na sald›rganl›¤› özendirmemektedir. Evinde anne ve babas›n›n yo¤un tart›ﬂmalar›na maruz kalan bir çocu¤un, okulunda silahl› çat›ﬂma sonucunda birinin öldü¤ünü gören bir çocu¤un, sürekli azarlanan, engellenen ve yeterince pekiﬂtirilmeyen bir çocu¤un, çok küçük yaﬂta sokakta çal›ﬂmak zorunda kalan ve
yaﬂam›n gerçekleriyle tan›ﬂan bir çocu¤un sald›rgan davran›ﬂlar sergilemesi için ‹nternet’e ve televizyona ihtiyac› yoktur (http://www.cocukpsikolojisi.net). Bu bilgiler
do¤rultusunda çocuk ve gençlerin oyun açl›¤›n› gidermek için sadece bilgisayar
oyunlar› ve ‹nternet’ten yararlanarak ﬂiddet unsurlar›n›n etkisinde kalmamalar› için
geç olmadan önlemler almak gerekmektedir.
‹nternet kafede bilgisayar oyunu oynayan ö¤rencilerin evde bilgisayar oyunu
oynayan ö¤rencilerden daha yaln›z olduklar› sonuçlar›ndan hareketle, son y›llarda
birçok psikologa göre, “bilgisayar oyunu ba¤›ml›l›¤›” tedavi edilmesi gereken bir sorun olarak de¤erlendirilmektedir (Bilgi, 2005; Reyhan, 2005). Ba¤›ml›l›k, sald›rganl›k
yaratabilecek oyunlara ilginin giderek artmas› bu konuya daha fazla önem verilmesi
gerekti¤ini göstermektedir.
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Bu bilgiler do¤rultusunda çocuk ve gençlerin oyun açl›¤›n› gidermek için sadece bilgisayar oyunlar› ve ‹nternet’ten yararlanarak ﬂiddet unsurlar›n›n etkisinde
kalmamalar› için geç olmadan önlemler almak gerekmektedir.
Yap›lmas› Gerekenler ve Öneriler
Bilgi toplumu stratejisinin temel hedefleri; ülkemizin ekonomik yap›s› ve sat›n al›m gücü düﬂünüldü¤ünde, bilgisayar ve ‹nternet teknolojisinin hayli pahal› oldu¤u aç›kt›r. Devlet Planlama Teﬂkilat›n›n raporunda da belirtildi¤i gibi; toplumun
her kesimine yüksek kalitede ve ucuz geniﬂ bant eriﬂim olana¤› sunulmas› gerekmektedir. Bu olanaklar›n yan›nda; muhtarl›klarda, okullarda, kurum ve kuruluﬂlarda bu
teknolojilere sahip olamayan k›saca herkes için ücretsiz yararlanabilecekleri bilgi ve
iletiﬂim teknolojileri kullan›m alanlar› oluﬂturulmal›d›r. ‹letiﬂim hizmetlerinde yayg›n, nitelikli ve uygun fiyatlarla hizmet sunumunu sa¤layacak rekabetçi ortam›n tesisi ile bilgi ve iletiﬂim teknolojileri sektörünün büyümesinin sa¤lanmas› ve küresel rekabetçi bir sektör olarak konumlanmas› (DPT, 2006, 1-2) gerekmektedir.
Bu hedefler do¤rultusunda, bilgisayar oyunlar› ve ‹nternet konusu yeterince
ak›lc› ve do¤ru biçimde ele al›nmad›¤›nda baﬂvurulacak önlemler yetersiz kalacakt›r.
Yap›lan bir çal›ﬂmada çocuklara bir oda dolusu oyuncak gösterilmiﬂ, fakat odaya girmelerine izin verilmemiﬂtir. Çocuklar›n ancak d›ﬂar›dan oyuncaklara bakmalar›na
izin verilmiﬂ, oynamalar› engellenmiﬂtir. Bir süre bekledikten sonra çocuklar›n oyuncaklarla oynamalar›na izin verilmiﬂ. Baﬂka bir grup çocu¤a herhangi bir engellenme
olmaks›z›n oyuncaklarla oynayabilecekleri söylenmiﬂtir. Daha sonra tüm çocuklar
odaya al›nd›¤›nda, engellenen çocuklar›n oyuncaklar› yere çarpt›klar› ve duvara vurduklar›, genel olarak y›k›c› davran›ﬂlarda bulunduklar› görülmüﬂtür. Bu çal›ﬂma, engellenmenin sald›rganl›¤› tetikledi¤ini ve engellenme durumu ortadan kalkt›¤›nda
eyleme dönüﬂebilece¤ini, engellenme ve zorlanman›n davran›ﬂsal etkilerini göstermektedir (http://www.cocukpsikolojisi.net).
Bu noktada, ‹nternet oyunlar›n› engellemek sorunun çözümü gibi gözükmemektedir. Bu do¤rultuda yap›lmas› gerekenler ve öneriler aﬂa¤›da özetlenmiﬂtir:
a) Kamu kurum ve kuruluﬂlar›
Yüksek standartlarda kamu hizmeti sunumu (DPT, 2006, 2) tüm kamu kurum
ve kuruluﬂlar›n›n ortak misyonlar›ndand›r. Oyunlar›n yaﬂ ve içeri¤ine göre s›n›fland›r›lmas›, zararl› ve ﬂiddet içerikli bilgisayar oyunlar›n›n, bas›n yay›n organlar›, Web
sitesi arac›l›¤›yla anne ve babalara duyurulmas›, di¤er ülkelerde yasaklanan oyunlar
hakk›nda bilgiler verilmesi gibi baz› düzenlemeler ve çal›ﬂmalar ülkemizde, Aile ve
Sosyal Araﬂt›rmalar Genel Müdürlü¤ü ile Kültür ve Turizm Bakanl›¤› Telif Haklar› ve
Sinema Genel Müdürlü¤ü’nün iﬂbirli¤iyle yap›lmaktad›r. Yürütülen çal›ﬂmalarda,
bilgisayar e¤lence oyunlar›n›n içeri¤inin ve çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerinin
belirlenmesi için bilgisayar oyunlar›n›n denetlenmesi, ‹nternet güvenli¤inin sa¤lanmas›, ‹nternet ba¤›ml›l›¤› ve korunma yöntemleri gibi hususlar yer almaktad›r.
Bilgisayar oyunlar›n›n, olas› zararl› içerikleri ve hangi yaﬂ grubuna uygun oldu¤u konusunda bilgi verecek iﬂaretlerle sat›ﬂa sunulaca¤› belirtilmektedir. Bu iﬂaretler, anne babalara yol gösterecek ve çocu¤un oynad›¤› oyunun güvenilirli¤i hakk›nda
bilgi edinmesini sa¤layacakt›r.
Oyunlarda, “kötü içerik”, “›rkç›l›k”, “uyuﬂturucu”, “korku”, “kumar”, “cinsellik” ve “ﬂiddet” gibi zararl› ö¤elere iliﬂkin logolar›n bulundurulmas› kararlar› da
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al›nm›ﬂt›r. Yine bu kurum ve kuruluﬂlar›n çal›ﬂmalar›nda, bilgisayar oyunlar›n›n;
“sportif amaçl›”, “strateji içerikli”, “görev içerikli aktivitesi yüksek”, “e¤lence türü”,
“belirli ölçüde ﬂiddet unsuru içeren” ve “kumar ve pornografik içerikli” olmak üzere
alt› gruba ayr›lmas› öngörülmektedir (Gürcan, 2007).
Biliﬂim a¤› hizmetlerinin düzenlenmesi ve kurallar›n›n belirlenmesi mutlaka
gerekmektedir. Bu do¤rultuda hukuksal boyutta yap›lacak her düzenleme, ister istemez bir s›n›rland›rmay› beraberinde getirecektir (R.Gazete, 26530). Vatandaﬂlar›n
haklar›n› temsil eden ve onlara sorumluluk yükleyen demokratik ülkeler ‹nternet
suçlar› ile u¤raﬂ›rken, bireysel haklar› ve gizlili¤i korumas› gerekmektedir. Bilgi ve
iletiﬂim teknolojisindeki geliﬂim bir yandan sosyal düzene meydan okuma yarat›rken
öte yandan bireysel özgürlüklere daha fazla s›n›rlamalar›n getirilmesi giriﬂimlerine
sebep olmaktad›r. Bu konu tart›ﬂmaya aç›k oldu¤undan farkl› yaklaﬂ›mlar sergilenecektir.
Tüm bunlara karﬂ›n, ilgili kurum ve kuruluﬂlar›n, zaman zaman eﬂgüdümlü
çal›ﬂmamas›ndan, önlemler almak için geç kalmas›ndan kaynaklanan sorunlar yaﬂanmaktad›r. Öyleyse, bu sorunlar› azaltmak için kurum ve kuruluﬂlar neler yapmal›d›r?
• ‹nternet oyunlar› ve etkileri konular›nda, bilgisayar okur-yazarl›¤›, biliﬂim
kültürü konusunda e¤itimler, konferanslar, paneller ve tart›ﬂma programlar› yayg›nlaﬂt›r›lmal›d›r.
• ‹lgili Kültür, Millî E¤itim, Sa¤l›k, Adalet Bakanl›¤› gibi kurumlar, TRT, kuruluﬂlar etkileﬂimli çal›ﬂmal›d›r.
• Biliﬂimciler, aileler, e¤itimciler, çocuk ve gençlerin de üyesi oldu¤u uzman
çal›ﬂma ekipleri kurulmal›d›r.
• Uzmanlarca, oyunlar›n sosyal ve kiﬂilik boyutu tart›ﬂ›lmal›, araﬂt›rmalar
desteklenmelidir. Al›nan sonuçlara göre çevreye, yaﬂa, cinsiyete, sosyal yap›ya uygun çözüm önerileri geliﬂtirilmeli, yap›lmas› gerekenler aç›kça bildirilmelidir.
• Çocuk ve gençlerin aç›k alan, sportif, yüzme vb. farkl› türlerde oyun oynamalar› için ücretsiz merkezler kurulmal›, oyun araçlar› ve alanlar› art›r›lmal›d›r.
Son olarak, oyun açl›¤›n› ailede, sokaklarda, okulda, parkta, bahçelerde ve
oyun alanlar›nda gideremeyen çocuklar istemeden de olsa kendilerini bilgisayar
oyunlar›n›n içinde bulmaktad›rlar. Macera ve heyecan aray›ﬂ›nda olan çocuk ve gençlerin enerjisini harcayabilece¤i oyun ihtiyaçlar›n›n ne kadar› karﬂ›lanabildi¤i hangi
ortamlar›n onlara sunulabildi¤i kurum ve kuruluﬂlar›nca sorgulanmas› gereken baﬂka bir konudur.
b) Aileler
Uzmanlar›n, çocuk ve gençlerin daha bilinçli ve güvenli ‹nternet kullan›c›lar›
olmalar›na yard›mc› olacak baz› önerileri aﬂa¤›da s›ralanmaktad›r (http://www.rtuk.
org.tr; Çelik, 2007; Gürcan, 2007):
• Çocukla konuﬂulmal›: Çocuk ve gençle bilinçli ve güvenli ‹nternet kullan›m
kurallar› konusunda konuﬂulmal›d›r. Bu kurallar›n neler oldu¤u onlarla belirlenmeli, anlaﬂ›l›r bir ﬂekilde aç›klanmal› ve kurallar kesin olarak konmal›d›r. Onlarla bilgisayar oyunlar› ve ‹nternet konusunda sohbet edilmeli, ba-
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zen burada okuduklar› ya da gördüklerinin yanl›ﬂ olabilece¤i, ‹nternet kullan›m›n›n yararl› ve zararl› yanlar› tart›ﬂ›lmal›d›r. Bunu yaparken, eleﬂtirmeden, azarlamadan, yasaklamadan, gözda¤› vermeden, rüﬂvet vermeden,
söylenmeden, karﬂ›l›kl› konuﬂman›n en iyi yöntem oldu¤u unutulmamal›d›r. Konuﬂmalarda olumlu bir tutum sergilenmelidir. “Biz senin yaﬂ›ndayken …” diye baﬂlayan cümleler yerine; “Seni bu oyunlarda serbest mi b›rakmal›y›m; sana nas›l davranmal›y›m; sence bu oyunlar›n zarar› olur mu;
olursa neden, olmazsa neden; bu konuda sen ne düﬂünüyorsun, ne önerirsin …” gibi konuﬂmalar yetiﬂkinin konuﬂmaya aç›k oldu¤unu göstermektedir. Olumsuz söylemlerin çocuk ve gençlerle kurulacak iletiﬂimde çat›ﬂmay› art›r›c› bir unsur olabilece¤i ak›lda tutulmal›d›r.
• Bilgisayar›n yeri: Bilgisayar›n çocu¤un odas›na de¤il, TV odas› gibi herkesin bulundu¤u genel bir odaya konulmas› gibi basit önlemler de çocuk ve
gencin etkili bilgisayar kullanma al›ﬂkanl›¤› kazanmas›na yard›mc› olabilir.
Ailede herkese bir bilgisayar yerine mümkünse tüm ailenin ayn› bilgisayar› paylaﬂmas› da s›n›rlama aç›s›ndan yararl› olmaktad›r.
• Birlikte seçilmeli: Oyunlar› seçmek aile, ö¤retmen ve çocu¤un ortak iﬂi olmal›d›r. Onlar›n yaﬂ›na uygun ve güvenli film ve oyunlar, ilgi çekici ve e¤lenceli Web siteleri, programlar çocuk ve gençlerle beraber bulunmaya çal›ﬂ›lmal›d›r. Böylece çocuk ve gençlere hem seçme hakk› verilmiﬂ, hem de onlara güven duyulmuﬂ olunur.
• Güven duyulmal›: Çocuk ve gençlerin oynad›¤› oyunlar; bu oyunlar›n içeriklerini denetim alt›nda tutmak ailenin elindedir. Çocuk ve gencin hangi
tür bilgisayar oyunlar› oynad›¤›, ne tür ‹nternet sitelerinde dolaﬂt›¤› gözlemlenebilir. Oynanan oyunlar denetlenmeli, onlara güvenildi¤i aç›kça belirtilmeli, bu güveni koruduklar› için onlara teﬂekkür edilmelidir. Her ö¤rencinin, her ailenin kendine özgü oldu¤u unutulmamal›d›r. K›yaslama asla yap›lmamal›d›r. Çocuk ve gence k›zarak, korkutarak, gözda¤› vererek ve
yasaklayarak güven sa¤lanamayaca¤› unutulmamal›d›r.
• Zaman planlamas› yap›lmal›: Bilgisayar› ve oyunlar› al›rken zamanlama iyi
yap›lmal›, yaﬂlar›na uygun olacak kullanma süreleri belirlenmelidir. Bir zaman dilimi sunulup, hangi saatlerde oynayaca¤› çocu¤a b›rak›labilir.
• Zaman›m›z paylaﬂ›lmal›: En önemlisi, çocuk ve gence “bunlar› b›rak, daha
iyi bir ﬂeyler yap” demek yerine; onlara zaman ayr›lmal›, birlikte e¤lenmek
için f›rsat sunulmal› ve yaﬂlar›na uygun oyunlar seçilmelidir. Onlarla birlikte olundu¤u zamanlarda yap›lacak etkinlikler, yine onlarla zenginleﬂtirilmeli, birlikte örnek etkinlik planlar› yap›lmal›d›r.
• Model olunmal›: Her konuda oldu¤u gibi, bu konuda da anne ve baba olarak bilinçli ve güvenli ‹nternet kullan›m kurallar› ö¤renilmeli ve uygulanmal›d›r. “Erken yatacaks›n, bilgisayar› günde iki saatten fazla kullanmayacaks›n” diye yol gösterirken kendileri geç yat›yor, bilgisayar baﬂ›ndan hiç
kalm›yor, sadece yemek saatlerinde ailesiyle birlikte oluyor; hatta yeme¤ini de kapand›¤› odada yiyorsa, baz› ipuçlar› verildi¤i unutulmamal›d›r.
• Yard›ma aç›k olunmal›: Her ﬂeyden önce iletiﬂimi canl› tutmak gerekmektedir. ‹letiﬂimde samimi olunmal›, kand›rma yollar› denenmemelidir. Çocuk
ve gencin arkadaﬂlar›, korkular›, sevdikleri ve sevmedikleri konular hakk›nda bilgi edinilirse, onlara her türlü konuyu aileyle paylaﬂabilecekleri gü-
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veni verilmiﬂ olunur. ﬁiddet ve oyun üzerinde onlarla tart›ﬂ›lmal›; çözüm
önerileri istenmelidir. Bir sorunla karﬂ›laﬂt›¤›nda, bir oyunun, etkinli¤in veya yar›ﬂman›n yaﬂ›na uygun olup olmad›¤› gibi konularda paylaﬂ›ma aç›k
olundu¤u aç›kça belirtilmelidir (Öktem, 2006). Onlara her konuda destek
verilebilece¤i hissettirilmelidir.
• Empati kurulmal›: Uzmanlar, yetiﬂkinlerin çocuk ve gencin hangi duygular
içinde olabilece¤ini daha iyi anlamalar› için, en çok hangi tür oyunlar oynan›yorsa onlarla birlikte seçilmesi ve izlenmesinin olumsuz etkileri azaltabilece¤ini vurgulamaktad›rlar (Öktem, 2006). Bu sayede onlar›n ne hissettikleri daha iyi anlaﬂ›labilir.
• Rol de¤iﬂimi yap›lmal›: “Sen anne-baba, ö¤retmen olsan çocu¤unun hangi
oyunlar› oynamas›n› isterdin; oynamas›n› istemedi¤in oyunlar› nas›l önlerdin; onlara nas›l davran›rd›n; bu hafta sen babas›n ve bana bunlar› sen ö¤reteceksin gibi çocuk ve gençlerle rol de¤iﬂimi yap›larak, onlar›n beklentileri ö¤renilmelidir.
• Farkl› ortamlar sunulmal›: Bilgisayar oyuncak s›cakl›¤›n› vermedi¤i için çocu¤un farkl› geliﬂim alanlar›na yönelik oyuncaklar bulundurulmal›, yer ve
zamandan ba¤›ms›z e¤lenerek ö¤renme olana¤› farkl› yol ve araçlarla sunulmal›d›r.
• Do¤ru bilgilendirilmeli: Do¤ru bilgilendirme çocuk ve genci do¤ru karar
vermeye götürece¤inden konu gerçek yönleriyle ortaya konmal›, onlarla
konuﬂulmal›d›r. ‹nternet ortam›nda yeni tan›ﬂ›lan kiﬂilerin her zaman kendileri ile ilgili do¤ru bilgiler vermeyebilece¤i, kimlikleri ve yaﬂlar›yla ilgili
yan›lt›c› bilgiler verebilece¤i gerçe¤i anlat›lmal›d›r. Korkutmak ve ﬂaka
yapmak amac›yla arkadaﬂlar›yla, hatta hiç kimseyle gözda¤› verici bir anlat›mla iletiﬂim kurmamalar› anlat›lmal›d›r. Günlük hayatta oldu¤u gibi, ‹nternet’te de kötü ve kaba kelimeler kullanmamas›, güzel ve kibar dil kullanmalar› ve yazmalar› istenmelidir. Kaba dil kullanan, onlar› rahats›z eden ve
onlara gözda¤› veren kiﬂilerin aileye, ilgili birimlere, ‹nternet servis sa¤lay›c›lar›na bildirilmesi gerekti¤i söylenmelidir.
• Haklar› korunmal›: Yaﬂam›n her alan›nda haklar›m›z oldu¤u gibi haklar›n
kullan›m›nda uyulmas› gereken kurallar›n oldu¤u konuﬂulmal›d›r. Çocukla ilgili karar verilirken, kurallar oluﬂturulurken onlar bu sürece mutlaka
dahil edilmelidir. Bilgisayar oyunlar› ve ‹nternet kullan›m al›ﬂkanl›klar›
kendilerinden ö¤renilmelidir. Denetimler, olumsuz bir ﬂeyi yakalamak
amac›yla gizli gizli yürütülmemelidir. Hangi sitelere girdi¤i, hangi sohbet
ortamlar›nda bulundu¤u çocukla birlikte olundu¤unda denetlenmeli, kiﬂisel haklar›na sald›r›dan uzak durulmal›d›r.
• Kültürel, sanatsal, spor etkinlikleri ile sosyal beceri e¤itimleri verilmeli:
Spor ve sanatsal etkinlikler çocuklar›n geliﬂimleri için zorunlu bir ihtiyaçt›r.
E¤er çocuk iletiﬂim kurmada ve sürdürmede güçlük çekiyorsa, sosyal beceri e¤itimlerinden faydalanmas›, bu konuda desteklenmesi gereklidir.
• Arkadaﬂl›k iliﬂkileri desteklenmeli: Çocuk ve gencin kendi akran gruplar›
içinde iletiﬂim kurmalar› özendirilmeli; var olan arkadaﬂl›k iliﬂkilerini sürdürmeleri ve yeni arkadaﬂlar edinmeleri için yüreklendirilmelidir. Onlar arkadaﬂlar› ile do¤al yollardan görüﬂmeleri için yönlendirilebilir; yeni etkinlikler yapmas› için olanaklar yarat›labilir. Bu durumda bilgisayarda çok
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uzun ve gereksiz zaman geçirmek yerine arkadaﬂlar› ile olmay› seçeceklerdir.
• Güvenlik sa¤lanmal›: ‹nternet ortam›nda güvenli¤i sa¤lamak ve zararl› içeriklerden korumak amac›yla bilgisayarlara, gerekli güvenlik ve filtreleme
programlar› kurulmal›d›r. Çocuk ve gençlerin, ziyaret etti¤i sitenin “güvenlikle ilgili sorular›n›” dikkatlice okumas›, sitenin istenilen bilgileri ne amaçla istedi¤ini ö¤renmesi ve gerekti¤inde ailelere dan›ﬂ›lmas› belirtilmelidir.
Bilgisayar ve ‹nternet’in evin d›ﬂ›nda baﬂka bir yerde kullan›lmas› zorunlu
ise bu yerin neresi oldu¤u hakk›nda bilgi sahibi olunmal›d›r.
• ‹lgili kurumlarla iletiﬂim kurulmal›: Bilgili ve bilinçli aileler, bu konudaki
karar vericileri, ilgili kurum ve kuruluﬂlar› öneriler geliﬂtirerek yönlendirmelidir. Yasa d›ﬂ› oldu¤u düﬂünülen, çocuklara uymayan duyuru, görüntü
ve biliﬂim gereçleri yetkililere zaman›nda iletilmelidir.
• Uzman yard›m› al›nmal›: Bunlar yap›ld›¤› halde, e¤er çocuk ve genç sizin
yerinize sanal ortam› seçiyorsa, giderek bilgisayar oyunlar›na, bilgisayarda
sohbet etmeye ba¤›ml› bir hale geldi¤i gözleniyorsa ve bu durum okul baﬂar›s›n›, sosyal yaﬂam›n› olumsuz etkiliyorsa uzman yard›m› al›nmal›, bir
baﬂka sorunun bulunup bulunmad›¤› uzmanlarca araﬂt›r›lmal›d›r.
Sonuç olarak; çocuk ve gencin davran›ﬂlar›n› biçimlendirmek için oyunlar bulunmaz bir araçt›r. Bu nedenle, oyun ihtiyaçlar› en üst düzeyde karﬂ›lanmal› ve bilinçli rehberlik yap›lmal›d›r. Ailelerin, çocuklar›n›n neleri ye¤leyip, nelerle oynad›klar›n›n ve neleri ö¤rendiklerinin sürekli fark›nda olmalar› gereklidir (Öktem, 2006).
c) Okullar
• E¤itim çal›ﬂmalar›n›n ana merkezi olan okullarda, aile, ö¤renci, yönetici,
ö¤retmen, di¤er çal›ﬂanlar ve ö¤renciler için öncelikle biliﬂim kültürü oluﬂturma konusunda bilinçlendirme ve bilgilendirme çal›ﬂmalar› yap›lmal›d›r.
• Okullarda çocuklar›n oyun ihtiyaçlar›n›n ne kadar› karﬂ›lanabiliyor; neler
sunuluyor araﬂt›r›lmal›, karﬂ›lanam›yorsa nedenleri üzerinde durulmal›d›r.
• Çocuk ve gençlerin okulda ilgilerini baﬂka yöne çekecek say›s›z gereçler sunulmal›; sanat, spor, stres atma ve e¤lenme gibi farkl› etkinlik planlamalar›
yap›lmal›d›r.
• Bilgisayar oyunlar› ve ‹nternet ö¤retim yöntemi olarak kullan›l›rsa ö¤renciler güdülenir, s›k›lmaktan kurtulur ve ayr›ca bilgisayar oyunlar›na zaman
harcamam›ﬂ olurlar. Derslerin içeriklerine yönelik ö¤rencilerin s›k›lmayaca¤› ﬂekilde oyun planlamalar› yap›lmal›d›r.
• Biliﬂim eti¤i konusu e¤itim programlar›nda mutlaka yer almal›d›r.
• Biliﬂim araçlar›n›n kullan›m yerleri, kullan›m zaman›, kullan›m amaçlar›,
kullan›m araçlar› ve kolayl›klar› do¤ru anlat›lmal›d›r.
• Her okulun kendi kültürüne, havas›na özgü okul-aile-ö¤renci ve çevre kat›l›m›yla küçük, uygulanabilir projeler geliﬂtirilmelidir. Evde oynanabilecek
oyunlar, sokak oyunlar› ile ilgili etkinlik ve paylaﬂ›mlar art›r›lmal›d›r.
• Oyun kulüpleri kurulmal›, yeni oyunlar geliﬂtirilip, oynanmal› ve sonuçlara göre, okul genelinde oynanmal›d›r.
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• Oyun açl›¤›n›n en fazla oldu¤u 1-10 yaﬂ aras› çocuklar›na yönelik oyun oynama günü belirlenmeli ve okulda o gün sadece oyun oynanmal›d›r.
• S›n›flar aras›nda yeni ve özgün oyun üretme etkinlikleri düzenlenmeli, s›n›fça üretilen oyunlardan bir tanesi haftan›n oyunu seçilmeli ve di¤er s›n›flara da oynat›lmal›d›r.
• Yönetici ve ö¤retmenler, oyun açl›¤›n› gidermede ö¤renci beklentileriyle ilgili araﬂt›rmalar yapmal›d›r. Bu beklentiler al›nacak kararlar›, yöntemleri
etkileyece¤inden araﬂt›rma sonuçlar›na göre raporlar haz›rlanmal›d›r. Bu
raporlar ö¤renci, veli ve ilgili kurum ve kuruluﬂlarla da paylaﬂ›lmal›d›r.
• Okullar çevreye aç›lmal›, oyun oynama merkezi haline gelmeli ve ‹nternet
hizmeti vermelidir.
Tüm bunlar›n sonucunda okulda oyun ihtiyac›n› karﬂ›layan ve birlikte oynaman›n tad›na varan çocuk ve genç bilgisayar oyunlar›na daha az zaman harcam›ﬂ olacakt›r.
d) ‹nternet programc›lar› ve oyun yaz›l›mc›lar›
Bilgisayar oyunlar› sürekli artan pazar hacmiyle, sinema ve müzik endüstrilerini geride b›rakarak büyük bir sektör olarak yaﬂamda yer alm›ﬂt›r. Kültürel oluﬂumlar› ﬂekillendirmek suretiyle, sadece basit bir ürün olarak de¤il, ayn› zamanda yaﬂam
biçimimizde manevi de¤er olarak anlam kazanm›ﬂt›r (Do¤u, 2006).
Oyun yaz›l›mc›lar› ve programc›lar›n›n oyun pedagojisi, çocuk geliﬂimi gibi
konularda e¤itim alm›ﬂ olmas› süreci olumlu etkileyece¤inden, bu tür e¤itimler zorunlu olmal› ve e¤itim planlamalar› h›zland›r›lmal›d›r. Sektörün üretim öncesinde,
e¤itimci ve di¤er uzmanlar›n dan›ﬂmanl›¤›nda tasar›m yapmalar› ve onlarla eﬂgüdümlü çal›ﬂmalar› gereklidir. Ayr›ca oyunlar tasarlan›rken oyun oynama al›ﬂkanl›klar›yla birlikte cinsiyete göre tercihler göz önünde tutulmal›d›r.
Bu görevi üstlenmiﬂ kiﬂilere gerekli e¤itimler verilmeli, ülkemiz sosyal yap›s›na uygun, özgün oyun tasar›mlar›n›n yap›lmas› sa¤lanmal›d›r. Ç›kar sa¤lamak kayg›s›yla her tür oyun ve tasar›mlar hizmete sunulmamal›d›r. Çocuk ve genç için zararl› olan programlara sistem denetimi koymalar›, oyunlar›n üzerinde al›c›lar› uyaran
yaz›lar bulundurmalar› gereklidir. Uluslararas› oyuncu bilgi teknolojileri sektörleri,
proje odakl› hizmetler ve kamu özel sektör iﬂbirlikleriyle oyun yaz›l›mlar›n› geliﬂtirmelidirler (DPT, 2006).
e) Kullan›c›lar
Program boyutundaki, güvenlik ve süzme sistemlerinin kullan›lmas› yan›nda,
kullan›c›lar›n nelerin uygun olup olmad›¤›na, do¤ru kullan›m alanlar›na iliﬂkin bilinçli tutum ve de¤erler oluﬂturmalar› önceliklidir. Kullan›c›lar, baﬂkalar›n›n kendilerine s›n›r koymalar›na f›rsat vermeden, kendi karar verme güçlerini kullanarak ‹nternet ve oyunlar›n kullan›m›na s›n›r koyabilirler. Öncelikle kullan›c›lar kendi yaﬂant›lar›n› planlamal›, tek düzeli¤e bir son vermelidir. Sanal ortam gerçe¤e taﬂ›n›p, gerçe¤in
içinde eritilmeli, farkl› etkinlikler planlanarak gerçek hayatta yeni hedefler çizilmeli,
yeni u¤raﬂlar, sosyal araçlar edinilmelidir. Böyle davran›ld›¤›nda daha kolay çözümler geliﬂtirilebilir.
Tüm bunlara karﬂ›n çocuk ve gençler ﬂiddet içeren davran›ﬂlar gösteriyor, arkadaﬂlar›na karﬂ› sald›rgan davran›ﬂlarda bulunuyor, “Tek baﬂ›ma can›m s›k›l›yor”
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diye s›zlan›yor, kurallar› hiçe say›yor, sorun büyüyorsa uzman deste¤i al›nmas› gerekmektedir.
Son zamanlarda e¤itimcilerin, ailelerin çocuk ve gençlerin oynad›¤› bilgisayar
oyunlar›n›n uygunlu¤u konusundaki duyarl›l›¤›n›n artmaya baﬂlamas› mutluluk verici bir durumdur. Ne kadar denetleme, k›s›tlama, engelleme olursa olsun sorunun ilk
çözümü kullan›c›lar›n özgür karar verme güçlerinde sakl›d›r. Neyin do¤ru neyin yanl›ﬂ oldu¤unu görebilen, do¤ru bilgileri alm›ﬂ kullan›c›lara, bilgisayar ve ‹nternet
oyunlar›n›n kullanma zaman›, oyunlar›n seçimi hakk› verilerek sorumluluk yüklenmelidir.
Di¤er bir aç›dan ise, ‹nternet oyunlar› ile yüzümüzdeki onlarca mimik ve yüre¤imizdeki onlarca duygunun kullan›ld›¤›, vücudun harekete geçirildi¤i oyunlar
karﬂ›laﬂt›r›lmamal›d›r.
Sonuç ve Öneriler
‹nsanlar›n neden oyun oynad›klar› ile ilgili video oyun araﬂt›rmalar›nda, düﬂsel ortamlar, kontrol, meydan okuma ve merak gibi dört ana nedene ba¤lanmaktad›r
(Ça¤›ltay, 2005). Son zamanlarda e¤itimcilerin, ailelerin çocuk ve gençlerin oynad›¤›
bilgisayar oyunlar›n›n uygunlu¤u konusundaki duyarl›l›¤›n›n artmaya baﬂlamas›
mutluluk verici bir durumdur.
Göz ard› edilemeyecek olan bu nedenlerden yola ç›k›larak, zaman kaybedilmeksizin bilgisayar oyunlar› ile ilgili tüm kullan›c›, programc›, e¤itimci ve ailelerin
bir arada oldu¤u durum de¤erlendirme çal›ﬂmalar› yap›lmal›d›r. Görüﬂler do¤rultusunda kiﬂisel hak, özgürlükler boyutu da gözetilerek etkili ve geçerli düzenlemeler
yap›lmas› gerekmektedir.
Bu nedenle sanal ortam›n kullan›lmas›nda al›nmas› gereken önlemler ve davran›ﬂ biçimleri bak›m›ndan tüm ‹nternet kullan›c›lar› göz önüne al›narak “Biliﬂim
Kültürünün” oluﬂmas›nda önemli bir ad›m› oluﬂturan bilinçlendirme çal›ﬂmalar› yap›lmal›d›r. Bununla birlikte, ‹nternet’in uluslararas› karakteri ulusal düzenlemelerden ziyade uluslaras› iﬂbirli¤ini de gerektirmektedir.
Çocuk ve gençleri cesaretlendiren, rahatlama, e¤lenme arac› olarak kullan›lan,
gelecekte de baﬂar›l› olmalar›nda etkili olan temel besin kayna¤› oyun ve ‹nternet yeteri kadar sunulup do¤ru kullan›lmal›d›r. Hep birlikte e¤lenmek isteniliyorsa sorumluluk bilinci geliﬂtirilip duyarl› davran›lmal›d›r.
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SATISFYING GAME HUNGER
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Abstract
In this study, games as the best nourishment source for children and
youngsters, computer games as one of the sources, the reasons of the attraction
of Internet and its impact on people are examined The study benefited from
scientific texts, reports of related institutions and foundations, panels, symposiums and workshops about this subject.
At the end of the study, instead of preventing excessive computer and
Internet games, results and suggestions for efficient and proper use of them are
mentioned.
Key Words: Game, hunger for game, computer games, Internet
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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
M i l l î 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.
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Yay›n Kurulu’nca, yay›mlanan yaz›larda esasa yönelik olmayan küçük düzeltmeler yap›labilir.
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.
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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.
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.
ﬁ e k i l l e r : 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)
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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)
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›”, M i l l î
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 Kadro su, Millî E¤itim Bakanl›¤› Yay›nlar›, ‹stanbul.
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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 Merkezli’ 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.
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
M i l l î 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 EDUCAT I O N

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.

Millî E¤itim u Say› 180 u Güz/2008

u
371

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.
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.
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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.
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)
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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›”, M i l l î
E¤itim, Winter, 2004, Vol.161, pp.95-111.
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.
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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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