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Önsöz

Eğitimin yeni dinamikleri birbirini tamamlayan yazılardan oluşturulmuş bir kitaptır. Bu 
yazılarda yaklaşım öğretmenlerin sahada, yani okullarda ve dolayısıyla çevrede kazandıkları bazı 
tecrübeleri yazıya aktarmalarıdır. Burada ele alınan konuların epeyce bir kısmı okul ile çevreyi barışık 
hale getirmektedir. Eğitimin öğretmen, öğrenci, veli ve diğer dinamiklerinin önüne yaşanabilir, 
uygulanabilir ve tekrar edilebilir niteliklerde öneriler getirmesidir. Bu öğretmenler imkanları hazır 
bulan değil imkanları oluşturan gönül insanı olarak faydalı örneklere imza atmışlardır. Ayrıca bu 
yazıların satır aralarında engin gönül sahibi öğretmenlerimizin nefesleri, heyecanları ve özlemleri 
hissedilecektir. 

 Bu satırların sahibi bu yazıların hoş bir seda olarak kalmasını istemiştir. Kitaplaştırma 
heyecanına kapılmıştır. Fakat bu yazarların çoğunu tanımamaktadır. Bu iletişimi zor hale getiren bir 
durumdur. Bir de herkesin yoğun mesaisi eklenince kitap uzun sürede hazırlanabilmiştir. .

Gayretlerimize rağmen olası hatalardan dolayı ilgililerden özür dileriz. İlerleyen zamanda bu 
kitapta bizden kaynaklanan hataları uyarılar doğrultusunda tekrara çalışarak düzeltiriz. 

Yakın zamanda ahirete irtihal eden Öncü Eğitimciler Derneğinin emektar ve güleryüzlü 
Mahmut BALCI abisini de hayırla yad ederiz. Bu kitabın ortaya çıkması aşamasında teknik 
çalışmaları yapan değerli öğretmen dostum Hikmet YAVUZ’a, beni böylesi nitelikli bir toplulukla 
tanıştıran  dernek başkanı Gökhan ERENOĞLU’na ve yazışmaların bütün safahatını takip eden 
Genç öğretmen Sıtkı  SERDAR ve Suphi Nafi ÖZTÜRK'e teşekkür ediyorum.

Biz mensupları binleri aşan bir öğretmenler topluluğu z. Bu seçkin ve gönlü zengin insanlardan 
daha nice güzel eser ve projeler ortaya çıkacaktır.

10.08.2019-Sivas
Doç. Dr. Halis DEMİR 

editör
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Başlarken

Değerli meslektaşlarım,  
On yıldır bu programa rağbet gösterip sabahın bu vaktinde buraya geldiğiniz için sizleri kutluyor, 

en kalbi duygularımla selamlıyorum. 
Bugün burada yapılacak olan onlarca paylaşımın öncesinde sizlere bir hikâye anlatmak istiyorum. 
Aslında her şey, yıllar önce bir çocuğun gözlerinde görülen hülya ile başladı. O gözlere ancak 

bir öğretmenin değeceğine inanıyordu. Oysa bir çocuğun gözüne değecek öğretmen ne kadar azdı. 
Azmetti, öğretmen oldu. Ancak gözüne değilmeyi bekleyen milyonlarca çocuk gördü. Sonra yine 
azmetti, milyonlarca çocuk için öğretmenler oldular. 

O öğretmenler hiç durmadan, yıllarca çalıştılar. Birçok farklı isimle sizlerin arasına karıştılar. 
Kimi zaman platform oldular, kimi zaman dernek, vakıf. Çoğu kez de sadece öğretmen olarak 
anıldılar. İşte bugün onlar yine sizin aranızdalar. Varlıkları öğretmen vasfıyla kaybolmuş sıradan birer 
öğretmendiler. 

Onları genellikle göremeyeceksiniz, şimdiye kadar göremediğiniz gibi. Bir gün onları arayıp 
bulmak isterseniz dünyanın herhangi bir yerinde bir çocuğun gözlerine değerken rastlayacaksınız 
onlara belki. Onlarla olmak isterseniz gözüne değilmeyi bekleyen milyonlarca çocuktan birine varın. 
O zaman siz de bu hikâyenin kahramanlarından biri olacaksınız. Kimse o kahramanları bilmeyecek. 
Fakat, işte şimdi olduğu gibi o kahramanlar her yerde olacak. 

O kahramanları size isim isim anlatamam. 
Kimi bütün emelini ortaya koydu, bu dünyadan gönlü huzurla göçtü. Kimi bütün gençliğini 
savurdu... 

Kimi bu yolda aile oldu, büyüdü; kimi ailesini bu yolda kaybetti. 
Hepsine selam, hepsine hürmet, bin muhabbet… 
Bugün on iki yıl önce başlayan öğretmen çalışmalarının   birisini kitap olarak çıkarıyoruz 

Derneğimizin kuruluşunun üzerinden altı yıl geçti. 
Dikkat ederseniz çalışmalarımız derneğimizin kuruluşundan daha eskiye tarihleniyor. Eğitim 

Akademisi programımız on ikinci eğitim yılını sürdürüyor. Öğretmenim Sempozyumumuz 
onuncusunu gerçekleştiriyor. Branş Öğretmen Zirvelerimiz yirmi birincisini tamamladı. 

İlk Öğretmenim Sempozyumu’nun ardından bir hocamız “Batıda doksanıncı, yüzüncü 
öğretmen sempozyumları yapılıyor” demişti. Belki kendisi de bugünlere geleceğimize inanamamıştı. 
Çünkü ülkemiz başlayıp bitmeyen etkinlikler çöplüğüdür. Nice güzel başlayan işleri ifsat etmek, 
bozmak için hazır bekleyen nice kardeşlerimiz var. Nice emekle, aşkla başlayan çalışmaları 
itibarsızlaştırmak isteyen, o kahramanların şevklerini ve aşklarını söndürmek isteyen büyüklerimiz 
var ki hiç ayaklara çelme olmaktan gocunmadılar.  

Oysa sizler de farkındasınız hiçbir iyilik ila nihaye engellenemiyor. Bir yolunu bulup akıyor ve 
hayat buluyor, hayat veriyor. Belki yüzüncü sempozyumlarımız, organizasyonlarımız olmayacak ama 
yüzlerce iyiliğimiz, binlerce iyilik savaşçımız, milyonlarca iyilik meleğimiz olacak. Nasıl mı? İşte 
böyle, sizlerle… 

 Sizlere biraz da neden illa da öğretmen çalışmalarını önemsediğimizden bahsetmek istiyorum. 
(Bu kadar hikâye yeter, değil mi?). 

Son yüzyıl boyunca öğretmene yeteri kadar önem veremedik. Hala eğitimi ihya etme adına 
yaptığımız bütün çalışmalar dikkat ederseniz öğretmene değil müfredata, maliyeye, binaya yönelik 
olmaktadır. Bunları anlayışla karşılamıyor değiliz. Bunun çabasını güdenlere de saygı duyuyor, 
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minnetimizi ifade ediyoruz. (Yeni dönemde umarım böyle değil, öğretmene önem veren bir yaklaşımla 
hareket edilecektir). 

Cumhuriyetin ilk yıllarında neredeyse okuma yazmayı bilen herkesi öğretmen olarak istihdam 
ediyorduk. Çünkü ihtiyaç vardı. Çocuk yaşta yolsuz, susuz, elektriksiz Anadolu topraklarının her 
yanına can siperane gidip görev yapan öğretmenler yetiştirdi bizi. O zamanlar bizim için ne kadar 
kıymetliydi onlar. Ya bugün, kıymetini yitirdi mi öğretmenler? Okuma yazmayı öğretmekle mi 
yetinecektik milleti yeniden ihya etmek için. 

Anladığım kadarıyla eğitim öğretim ile gerçekleştirmek istediğimiz amacı kaybettik. Eğitim 
öğretimi okuma yazma oranını arttırmak olarak sabitledik zihinlerimizde. Bu yüzden öğretmen de 
önemini yitirdi gözümüzde. Bir kesim öğretmeni belli ideolojilerin taşıyıcısı olarak gördü, diğeri 
batılılaşmanın temsilcisi. Bir diğeri öğretmeni zihinlerinde algıladıkları gericiliğe bekçi olarak istihdam 
etti. Her ne yaptıksa zaman geçtikçe öğretmenin değeri kayboldu. Değersizleşen öğretmen topluma bir 
şey katamaz oldu. 

Oysa Öğretmenler toplumun aydınlarıdır. Öğretmenler  toplumun en güvenilen kesimidir. 
Öğretmenler toplumun en çalışkan meslek grubudur. Öğretmenler toplumun önderleridir. 

Bütün bu yargılar yanlış mı geliyor size? İşte sorun tam da buradadır. 
Öğretmenini kendine rehber edinemeyen tolum, ya da şöyle diyelim; rehberi olmayan bir toplum 

nasıl kalkınacak, gelişecek? Öğretmenine güvenmeyen toplum artık kime güvenecek? Öğretmeninin 
tembel olduğunu gören toplum kendine kimi örnek alarak çalışacak. Önderi öğretmen olmayan 
topluma kim kılavuzluk edecek? 

Biz, Öncü Eğitimciler sizlerin ilmi derinliğinizi önemseyerek, rehberliğinize güvenerek, 
çalışkanlığınızı örnek alarak faaliyetlerimizi hayata geçiriyoruz. Böylece öğretmenleriyle beraber 
entelektüel kapasitesi gelişen, kalkınması sürekli ve hızlı olan, daha ahlaklı ve güven içinde yaşayan bir 
toplum olacağımıza inanıyoruz. Bütün bunlar için neler yapılması gerektiğini ise söylemekten ziyade 
gücümüz elverdiğince yapıyoruz. Kimseye yol göstermeye çalışmıyor yola koyuluyoruz. 

Biz, tüzüğümüzde de ifade ettiğimiz gibi “iyi insanların ortaya çıkması” amacıyla “öğretmen 
ve eğitimcilerin mesleki, kişisel ve sosyal gelişimini sağlayacak imkân ve ortamları oluşturmayı ve 
desteklemeyi, yeni eğitimcilerin daha nitelikli olması için çalışmayı” kendimize ilke edindik. Bu yolda 
ne kadar yol alıyor olmaktan öte yolda olmayı önemsiyoruz. 

Bu yolculuğumuzda iyi ki bizimlesiniz, iyi ki varsınız! Yolda olanlara, yolda ölenlere, öncülere 
selam olsun…                                                   

1.12.2018 
Gökhan Erenoğlu 

Uluslararası Öncü Eğitimciler Derneği Başkanı
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Teknoloji ve Sosyal Medyanın Eğitim-Öğretimdeki Olumsuz 
Rolleri ve Çözüm Yolları

Ahmet Bolelli1 , 

Özet

Teknoloji ve sosyal medyanın birbirine entegre olduğu günümüzde, bunun eğitim üzerindeki olumsuz örneklerini 
görmek ne yazık ki fazlaca mümkündür. Teknolojiyi; bilgi artırmak, kültürlenmek, kendimizi geliştirmekte bir araç olarak 
faydalanmak amaçlarının dışında kullanmanın hem eğitim hem de öğretim faaliyetlerinde birtakım olumsuzlukları 
beraberinde getirdiği somut örneklerle tespit edilebilmektedir. Yanlış teknoloji kullanımının sadece eğitim ve öğretim 
boyutuyla kalmayıp bireyi yalnızlaştırması, toplumdan soyutlaması, iletişim ve kendini ifadede yetersiz bırakması gibi birçok 
durumu da beraberinde ve zincirleme getirdiği ise oldukça düşündürücüdür.

Çalışmamızda teknolojiyi olumsuz kullandığımızda meydana gelen durumlar başlıklar altında sıralanmış ve çözüm 
yolları aranmıştır. Aynı zamanda bu yanlış kullanımın önüne geçmek için yapılması gerekenler de alt başlıklar altında 
sıralanmış ve açıklanmıştır. Çağımızın gereği olarak kendimizi teknolojiden soyutlamamızın asla mümkün olmadığı 
günümüzde, bunu nasıl faydalı hale getirebileceğimiz çeşitli örneklerle ifade edilmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Teknoloji, Medya, Eğitim-Öğretim

Abstract

The technologyand socialmedia are entegrated to each other novadays but they’re effect to education in bad ways aswe 
can see so many negative examples. We should use the technologyto increase the knowlegde , to get know the other culture, 
improwethe our personel skills. İf we use it out of those purposesit will bring so many negativeness in education lifes. Using 
the wrong technology will not cause some problems in education life it will also abolition of the person and abstraction from 
the society.

When we used the technology with negativenesses then what wil ocur has been ordered in list and tried to prevent to 
find the solutions. Due to need of age we should use the technology but we tried to show you with some samples that how to 
use it in productive way.

Key Words: Technology, Media, Edecation and Teaching

Giriş

Teknoloji, bir şey daha iyi, daha kolay, daha ekonomik, daha verimli yapma girişimidir. Teknoloji 
dediğimizde aklımıza genel manada teknolojik kavramlar, nesneler ve objeler gelse de bunu sosyal 
ve beşeri hayattan ayırmamız mümkün değildir. Bireyin bugünün şartlarına uygun, gelecekte de 
ortaya çıkacak yeni durumlara uyum gösterebilecek şekilde yetişebilmesi, onları kendilerine uygun bir 
eğitimden geçirmekle mümkün olur (Batdal, 2005: 343)2.  

Medya, yığınlarla iletişimi sağlayan radyo, televizyon, gazete, dergi ve internet gibi basın-yayın, 
ietişim organlarının tümünü kapsayan ortak ad olarak tanımlanabilir.

Rol ise, bir kimse veya şeyin üstüne düşen görev olarak tanımlanmaktadır.3  
Bunun yanı sıra günümüz dünyasına damga vuran bir ifade olan “sosyal medya” isimlendirmesi 

de kısaca bu iletişim ve bilgi ağını “paylaşmak” olarak nitelendirilebilir.
21. Yüzyılın bilgi çağı olması her alanda olduğu gibi eğitim-öğretim alanında da yenilikleri 

beraberinde getirmiştir. Bu yenilikler ışığında eğitim-öğretim faaliyetlerinde de değişim ve gelişimler 

1 Kampüs Müdürü, Era Kolejleri, İstanbul, Türkiye, ahmetbolelli@erakolejleri.k12.tr
2 Batdal, G. (2005). “Öğrenci Odaklı Bir Yaklaşımla İlköğretim Matematik Program-
larının Değerlendirilmesi”. XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Denizli: Pamukkale 
Üniversitesi, s.343-346.
3 http://www.tdk.gov.tr
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yaşanmış; yaşanmaya devam etmektedir.  Türk eğitim sisteminin cumhuriyetin ilk yıllarından 
günümüze kadarki sürecine bakacak olursak yöntem ve tekniklerde, kullanılan materyellerde sürekli 
bir yeniliğin olduğunu açık bir şekilde görebiliyoruz. Ancak bu yeniliklerin her zaman olumlu olmadığı, 
birtakım aksaklıkları ve olumsuzlukları da beraberinde getirdiği şüphe götürmez bir gerçektir. 
İnternet ile birlikte istenmedik bilgilerin de sürece katılması ve bu bilgilerin kontrolünün neredeyse 
imkânsız olması da birer sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. (Aksoy, 2003:4-23) 4  Teknoloji algısının 
öğrencileri bilgiye ulaştırmada zamandan tasarruf, daha az emek, kolaylık sağlama gibi olumlu 
yönlerinin yanında teknoloji bağımlılığı, toplumdan ve ilişkilerden soyutlama, bireyi yalnızlaştırma 
gibi olumsuz yönlerinin de olduğu bilinmektedir.

Çalışmamızda Teknolojinin eğitim-öğretimdeki olumlu ve olumsuz yönleri ifade edilmeye 
çalışılmış; ayrıca sosyal medyanın olumsuz yönlerinin neler olduğuna da maddeler halinde yer 
verilmiştir. Bu olumsuzlukların çözüm yollarının neler olduğu ise tartışma ve sonuç bölümünde el 
alınmıştır.

Yöntem

Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden faydalanılmıştır.  Gözlem ve yapılandırılmamış 
görüşme teknikleri kullanılarak veriler elde edilmiş; derlemesi yapılarak çalışmaya dahil edilmiş ve 
birtakım sonuçlar elde edilmiştir.

Bulgular

Teknolojinin Eğitim-Öğretimdeki Olumlu Yönleri
1- Sınıf içi teknoloji araçları: Akıllı tahta, projeksiyon, akıllı defter, tablet gibi günümüz teknoloji 

ekipmanları görsel ve işitsel algıyı artırarak öğrencinin birden fazla duyu organını hareket geçirerek 
öğrencinin öğrenimini kolaylaştırmaktadır.

2- Online ödev ve sınav sistemi: Öğrencinin mekân kavramını ortadan kaldırmakla birlikte 
zamanı da daha pratik kullanma anlamında olumlu getirileri bulunmaktadır.

3- Uzaktan Eğitim:  Mekân ve zaman kısıtını ortadan kaldırarak bilgiye ulaşmada farklı bir yol 
sunması açısından olumlu bir seçenektir. 

4- Veli ödev takip ve iletişim yöntemleri:  Öğretmenin hem veli hem de öğrenci ile iletişim 
kurabileceği mesaj uygulamaları, online yazılım sistemleri hem bilgi paylaşımını hızlandırmakta, hem 
de takibini kolaylaştırmaktadır.

5- Sosyal medya kullanımı: Okulda ve sınıfta yapılan çalışmaları mikro ve makro mecralarda 
duyurmak, takdir kazanmak, başka okullardaki öğrenci ya da öğretmenlerle iletişime geçip farklı 
örnekler görmek, iletişim ağını ve veri paylaşımını geniş bir yelpazede tutmak açısından bakıldığında 
sosyal medyanın olumlu yönlerinin olduğunu görmek mümkündür.

6- Öğrenci devam-devamsızlık takibi: Günümüzde öğrenci yoklamaları online olarak 
alınabilmekte, ya da sınıf defteri ve yoklama kağıdı ile alınsa bile sistem üzerinden öğrenci velisine mesaj 
gidebilmektedir.  Parmak izi ya da kart okuyucu ile yoklama takibi yapan okullar dahi bulunmaktadır. 
Öğrencin devam-devamsızlık durumunun veli açısından da takibinin yapılabilmesi ve kayıt altına 
alınması açısından olumlu bir teknoloji örneği olduğunu söylenebilir.

7- Ölçme-Değerlendirmede hız ve objektiflik: Klasik sınavdan ziyade çoktan seçmeli, ya da 
doğru/yanlış seçenekli sınavların değerlendirilmesinin daha hızlı ve daha objektif sonuçlar vermesi 
önemlidir.

8- Öğrenci Yetiştirme, Değişim ve Bilgi Paylaşım Programları: Ulaşım imkanlarının artması 
ve kolaylaşması neticesinde gerek mekânsal değişikliklerle, gerekse mekana bağlı kalmadan online 
iletişim sistemleriyle bilgi paylaşımı yapılması mümkün kılınmaktadır.

9- İnovatif materyal Tasarımı:  Teknolojinin etkisi ile yeni ve özgün materyaller tasarlanıp 
öğrencilerin hayal gücünün sınırlarının genişletilmesi sağlanmaktadır.

4 Aksoy, H. Hüseyin. (2003). “Eğitim Kurumlarında Teknoloji Kullanımı ve Etkilerine 
İlişkin Bir Çözümleme”. Eğitim Bilim Toplum. Güz 2003, Ss. 4-23
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Teknolojinin Eğitim-Öğretimdeki Olumsuz Yönleri

1- Klasik eğitim-öğretim faaliyetlerinin aksine öğrenciyi “hazırcılığa” alıştırması ve öğrenciye 
zorluk çektirmemesi; her şeye kolay sahip olunabileceği algısını yerleştirmesi bakımından sıkıntılar 
doğurabilmektedir.

2- Öğrenci-Öğretmen-Veli iletişimini daha hızlı hale getirmesi bakımından olumlu olarak görülse 
de ilişki sınırların çizilmesini zorlaştırması ya da ortadan kaldırması bakımından olumsuzluklar 
yaratabilmektedir.

3- Eğitim teknolojilerindeki gelişimin öğrencinin derste not almasının önüne geçmesi, derste 
yazmaya gerek bırakmaması sonucu yazarak öğrenmenin pekiştirel kaybını ortaya çıkarabilmektedir.

4- Verilen ödevlerin online, çoktan seçmeli ya da tercihli cevap şıklı olmasının öğrencinin ödevi 
“yapmış olmak için yapmak” mantığıyla hareket edebilmesini sağlaması; ayrıca sadece doğru-yanlış 
odaklı bir yaklaşımla öğrenciler düşüncelerini anlatmada yetersiz kalabilmektedir. Bunun yanı sıra 
sadece test tekniğine alıştırılan, sözel ve düşünsel anlatılarını yazıya dökmeyen öğrencilerin kendilerini 
ifade kabiliyetleri zayıflamaktadır.

5- Öğrencilerin teknolojiye adapte olup değerlerimizi ve geleneklerimizi yaşatamaz hale gelmesi 
ya da kendine özgü şekilde yaşatmaya çalışması farklı bir olumsuzluk örneğidir.

6- Teknoloji araçlarıyla iletişim artarken yüz yüze iletişim daha güç ya da tercih edilmez hale 
gelmektedir.

7- Sınavlarda ya da ödevlerde teknolojiyi kullanarak kopya çekilmeye çalışılması durumlarıyla 
karşı karşıya kalınabilmektedir.

8- Bireyin her türlü bilgi ve örneğe kolay ulaşabilmesi sonucu olumsuz örneklerin ve tasvip 
edilmeyen davranışların öğrencide daha fazla yer etmesini doğurabilmektedir. 

9- Öğrencilerin, istismar, şiddet gibi olumsuz vakalara sosyal medya ve sosyal paylaşım 
programlarıyla daha çok maruz kalması ne yazık ki günümüzün en sancılı durumlarından biri haline 
gelmiştir. Sosyal medyanın sadece bir paylaşım programı olmayıp aynı zamanda bir “tuzaklar” zinciri 
olabileceği gerçeğini ortaya çıkarmaktadır.

10- Sosyal medya ve sosyal paylaşım programlarının amacı dışında fazlasıyla kullanılmasının bilgi 
kirliliği, çatışma, zaman kaybı, bağımlılık gibi bireyi körelten ve problemlere sevk eden örnekler ortaya 
çıkarması bakımından teknolojinin etkisi manidardır. Ayrıca teknolojik oyunların da öğrencilerin 
hem zamanını çalması, hem de kişisel gelişimine zarar vermesi ve bağımlılık yaratması günümüzün en 
büyük sorunlarından biri haline gelmiştir.

Tartışma, Çözüm Yolları, Sonuç

1- Teknoloji günümüz dünyasının vazgeçilmez bir gerçeğidir; ancak bu gerçeği olumlu manada 
kullanmak ve kullandırmak için ebeveyn ve öğretmenlere büyük görevler düşmektedir.

2- Zaman planlaması yapmak ve bu sayede teknolojinin etkisinde yaşamak, esiri olmak yerine 
onu hayatımızın bir parçası yapabilmek oldukça önem arz etmektedir.

3- Sadece teknoloji ve teknoloji unsurları (cep telefonu, mesaj uygulaması, tablet, görüntülü 
konuşma, sosyal paylaşım programları vd.) ile iletişim kurmak yerine yüz yüze iletişimleri tercih 
etmeye çalışmak, yeni nesillerin kendilerini daha iyi ve daha doğru ifade edebilmelerini sağlayacaktır.

4- Öğrencilere yapılacak olan seminer, konferans ve çeşitli bilgilendirmelerle yaşanabilecek 
olumsuz durumlar ve yanlış teknoloji kullanımı anlatılmalı ve gerekli bilgilendirmeler yapılmalıdır.

5- Öğretmen ve ebeveynler, yasaklar ve yaptırımlar zinciri kurmak yerine öğrencilerin neyi, nasıl 
yapmaları gerektiğini çatışmadan, uygun bir dille ve yaklaşımla öğrenciye anlatılmalıdır.

6- Ailelerin öğrencilere daha çok vakit ayırmaları ve daha fazla paylaşımda bulunmaları 
öğrencilerin teknolojiye yönelen eğilimini azaltmada etken olacaktır. Sinema, tiyatro gibi kültürel 
etkinlerin sıklaştırılması, daha çok karşılıklı konuşma ve sohbet ortamlarının artırılması teknolojik 
nesnelere olan ilgiyi bir bakıma azaltacaktır. Öğrencilerin örnek, rol-model aldıkları kişilerin evde 
anne-baba, okulda ise öğretmenlerinin olduğu unutulmamalı ve bu bilinçle hareket edilmelidir.

7- Özellikle ilkokul çağı çocuklarına geleneksel ve zekâ geliştirici oyunlar özendirilerek teknolojik 
oyunlardan ve bunun olumsuz etkilerinden korunması sağlanmalıdır.
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    DEĞERLERİN İŞARET DİLİ

1. Zübeyde DEMİRBAŞ1 , 

Özet:

Çamlık işitme engelliler Ortaokulu ile Mahmut Celalettin Ökten Anadolu İmam Hatip lisesi 
ortaokul bölümü öğrencilerinin din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenleri Zübeyde Demirbaş, Nazife 
Çelik önderliğinde ortaklaşa yürüttükleri bu projede işitme engelli öğrencileri daha da sosyalleştirmek 
diğer gruptaki öğrenciler de işitme engellilere yönelik farkındalık oluşturmak ,her iki gruptaki 
öğrencilerde ise değerler eğitimi kavramlarını yaşayarak içselleştirmek amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: İşitme engelliler, değerlerin işaret dili ,işaret dili

Giriş:

Çamlık işitme engelliler Ortaokulu ile Mahmut Celalettin Ökten Anadolu İmam Hatip lisesi 
ortaokul bölümü öğrencilerinin din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenleri Zübeyde Demirbaş, Nazife 
Çelik önderliğinde ortaklaşa yürüttükleri bu projede işitme engelli öğrencileri daha da sosyalleştirmek 
diğer gruptaki öğrenciler de işitme engellilere yönelik farkındalık oluşturmak ,her iki gruptaki 
öğrencilerde ise değerler eğitimi kavramlarını yaşayarak içselleştirmek amaçlanmıştır.

Yöntem

Proje süresince işitme engelli öğrencilerin öğrenilmesi soyut olduğu için zor olan milli ve manevi 
değerlerimizi ve değer kavramını yaşayarak hissetmeleri sağlanmıştır.

Ayrıca değerlerimizden bir parça olan Trabzon da yaşamış günümüze kadar isimlerini 
duyduğumuz milli ve manevi şahsiyetler ile bu değerlerimizi eşleştirerek işitme engelli öğrencilerinin 
öğrendikleri bilgileri daha da kalıcı hale getirilmesi sağlanmıştır.

Paydaş okul öğrencilerimizde değerlerimizi ve Trabzon’daki değerlilerimizi öğrenirken proje 
ortağı öğrencilerimize de İşaret dilini öğrenme fırsatı oluşturmuştur. Milli ve manevi değerlerimiz 
işitme engelli öğrencilere işaret dili yoluyla kavratılmıştır.işitme engelli öğrencilerimizin akranları ile 
sosyal ilişkileri güçlenmiştir.

İşiten paydaş okul öğrencilerimizde işitmeyen öğrencilerimize karşı farkındalık oluşmuştur.

Temel Faaliyetler

1)İki okul öğretmenleri bir araya gelerek projede çalışacak gönüllü öğrencileri belirlediler.
2)Projedeki gönüllü öğrenci ve velilerin katılımıyla bir kahvaltı organize edildi ve kahvaltıda 

proje hakkında bilgi verildi.

1 Öğretmen, Çamlık İşitme Engelliler Ortaokulu, Trabzon, Türkiye, demirbaszubey-
de@gmail.com
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 3)kahvaltıda tanışan paydaş öğrenciler birbirlerine duygularını ifade eden mektuplar yazılar.
4)öğrencilerin kaynaşmasını artırmak amacıyla karşılıklı okul ziyaretleri yapıldı.öğrenciler kendi 

elleriyle hazırladıkları hediyeleri birbirlerine takdim ettiler.
5)Trabzon Boztepe Ahi Evren Dede türbesi ziyaret edilerek Ahi Evren Dede hakkında öğrencilere 

bilgi verildi kardeşlik teması işlendi ,öğrencilerle kardeşlik bilinci oluşması sağlanmıştır.
6)Gülbahar Hatun türbesi ziyaret edilerek öğrencilere Gülbahar Hatun hakkında bilgi verildi 

onun şahsı üzerinden yardımseverlik teması işlenmiştir.
7)Down sendromlu gençler tarafından işletilen Ballim Cafe ziyaret edilerek öğrencilere empati 

duygusu kazandırılmıştır.
8) Trabzon Huzurevi ziyaret edilerek öğrencilere büyüklere karşı sevgi, saygı yaşlılara merhamet 

temaları canlı olarak verilmeye çalışılmıştır.
9)Öğrencilerimizin Şehitlik ve vatan sevgisi kavramını içselleştirebilmeleri için bir Şehit annesini 

görüp onun acısına ortak olmalarını istedik, bu kapsamda paydaş okul olan Mahmut Celalettin Ökten 
Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde şehide mektup yarışması düzenlenerek 200 mektup arasından birinci 
olan mektup şehidin kabri başında annesine hediye edilerek bu duygusal an çocuklar tarafından canlı 
olarak gözlemlenmiştir.

10) Değerlerin işaret dili projesinin kısa film çekimi yapıldı

Sonuç

Değerlerin işaret dili projesi işitme engelliler ilkokulu 4.sınıf, ortaokul öğrenci gruplarıyla 
uygulanabilecek, ortaokul öğrencilerinin (5,6,7,8.sınıf)tamamıyla uygulanabilecek ve uygulanması 
gereken sosyal sorumluluk projesidir. Her iki grubun akranlarıyla bir araya gelmelerini sağlayan bu 
proje milli ve manevi değerlerimizi öğretirken engelli akranlarıyla yada örgün eğitimde ki akranlarıyla 
aynı müfredatta ders gördüklerini de öğrencilere fark ettiren bir projedir. Okulumuzda bu proje 
sonraki eğitim öğretim yıllarında da uygulanacaktır. Paydaş okul öğrencilerinde işaret dilini öğrenme 
istekliliği oluşmuştur.
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EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN GELECEĞİ

Halil YAVUZ1 

Özet

Bu çalışmada eğitim fakültelerinin son yıllarda karşı karşıya bulunduğu sorunlar ve çözüm 
önerileri tartışılmıştır. Bunun için, öğretmen yetiştirmenin tarihi gelişim süreci incelenerek 
yıllara göre eğitim fakültelerine ayrılan kontenjanlar, mezun durumları, istihdam durumu, 
öğrenci başına düşen akademik personel bakımından mevcut durum ortaya konulmuştur. 
Son yıllarda, üniversite sayısının artışı ile daha da belirgin hale gelen mezunların istihdam 
edilememesi sorununun, hangi nedenlerden kaynaklandığı irdelenmiş ve sorunun çözümü 
için YÖK ve Milli Eğitim Bakanlığının koordinasyonunun gerekliliği ortaya konulmuştur. 
Öğretmen yetiştirme politikalarında farklı farklı yöntemler vurgulanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Eğitim, Eğitim Fakültesi, Eğitim Fakültelerinin Geleceği

Abstract

In this study, the problems faced by the faculties of education in recent years and the 
solutions proposed are discussed. For this reason, the historical development process of teacher 
training was examined and the current situation in terms of quotas, graduates, employment 
status and academic staff per student were determined. In recent years, the question of the 
reasons for the inability to employ the graduates who become even more evident with the 
increase in the number of universities, and the necessity of coordination of YÖK and the 
Ministry of National Education for the solution of the problem has been put forward. Different 
methods are emphasized in teacher training policies.

Key Words: Education, Faculty of Education, Future of Education Faculties
Eğitim sürecinin kendi içinde devamlı etkileşimde bulunan üç temel öğesi bulunmaktadır. 

Bu üç temel öğe; öğrenci, öğretmen ve program olarak adlandırılmaktadır. Bir eğitim sisteminin 
etkililiği ve verimliliği bu üç öğenin belirli bir hedefe doğru bir uyum içerisinde ilerlemesine 
bağlıdır. Bu öğelerin herhangi birinde meydana gelebilecek bir aksaklık veya yanlış işleyiş 
bütün bir sistemin fonksiyonelliğini sekteye uğratmaktadır. Bu öğelerden herhangi birinin 
diğerinden daha önemli olduğu söylenemez. Ancak bunlardan öğretmen öğesi dikkatli bir 
ilgi gerektirmektedir.  Eğitim sisteminin girdisi olan öğrenci üzerinde öğretmen yetiştiren 
kurumlar olarak eğitim fakülteleridir. 

Eğitim fakültelerinin etkili bir şekilde işleyişinin kavramak ve çözüm önerileri 
geliştirebilmek için öncelikle öğretmen yetiştirmenin tarihsel gelişimini bilmek gerekir. 

Osmanlı’da ilköğretim, 1824 yılında II. Mahmut’un yayınladığı “1824 fermanı” ile yalnızca 
erkek çocukları için İstanbul’da, 1826 yılında ise tüm yurt genelinde zorunlu olurken, 1913 
yılında çıkarılan yasa ile ilköğretim tüm imparatorluğu kapsayacak şekilde parasız ve zorunlu 
hale getirilmiştir. Tanzimat ile birlikte ilköğretimin zorunluluğu ve bu amaca uygun olarak 
öğretmen okullarının açılması gündeme gelmiştir (Akyüz, 1999, 140- 155).

 İmparatorluk döneminde öğretim kademelerine göre öğretmen yetiştiren okulların açılış 

1 Rehberlik Öğretmeni, Şanlıurfa Anadolu imam hatip lisesi,şanlıurfa,yavuzhalil63@gmail.com
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sıraları şöyledir (Akyüz, 1999, 139-187): 
• 1848’de Ortaöğretmen Okulu (Dârülmuallimin-i Rüşdi), 
• 1868’de Erkek İlköğretmen Okulu (Dârülmuallimin-i Sıbyan),
• 1870’de Kız Öğretmen Okulu (Dârülmuallimat), 
• 1891’de Yüksek Öğretmen Okulu (Dârülmuallimin-i Âliye), 
• 1913’de Anan Öğretmen Okulu (Ana Muallim Mektebi) açılmıştır

Ülkemiz, Darulmüallimin 1848 yılındaki kuruluşu esas alındığında, öğretmen 
yetiştirmede yaklaşık 170 yıllık bir geçmişe sahiptir. 

Bu alanda son dönemde gerçekleşen en önemli gelişme, 1982 yılında eğitim enstitülerinin, 
eğitim fakültelerine dönüştürülerek YÖK kapsamına alınmasıdır. 

Ancak, bu yapısal gelişimin, öğretmen eğitiminin niteliğini ne yönde etkilediği önemli 
bir tartışma konusu olagelmiştir. 

Ayrıca öğretmen eğitiminde nitelik sorununun dışında, nicelik konusunda da ciddi 
sorunlar gözlenmektedir. 

Öğretmen eğitiminde ve istihdamında karşılaşılan güçlükler, söz konusu kurumlar 
arasında koordinasyonsuzluktan kaynaklanmaktadır. 

Bütün alanlarda ihtiyaç fazlası öğretmen yetişmektedir eğitim açısından kaygı verici 
bir durumdur. Öte yandan, zorunlu temel eğitimin 12 yıla çıkarılması ile artan öğretmen 
ihtiyacının yansıra, yetiştirmede gözlenen plansızlık, sorunun yakın bir gelecekte çözülmesinin 
güç olduğunu göstermektedir.

2018 ÖSYM verilerine göre eğitim fakültelerine ayrılan kontenjanlar 62259’dur. 
En yüksek kontenjana sahip bölümler fen bilgisi öğretmenliği, ilköğretim matematik 

öğretmenliği, İngilizce öğretmenliği, okul öncesi öğretmenliği, rehberlik ve psikolojik 
danışmanlık, sınıf öğretmenliği, sosyal bilgiler öğretmenliği, Türkçe öğretmenliği ve 
formasyon alarak İHL meslek dersleri ve din kültürü öğretmenliği bölümüne atanan ilahiyat 
lisans bölümleridir. 

Eğitim fakültelerinde nicelik sorununun yanında nitelik sorunu da ortaya çıkmaktadır.  
2018 ÖSYM tercih kılavuzundaki verilere göre Eğitim fakültelerinde görev yapan 1645 
profesör, 1219 doçent doktor ve 3593 doktor araştırma görevlisi görev yapmaktadır. Bu sene 
üniversiteye yerleşen öğrenci sayısına bakılarak şuan da eğitim fakültelerinde ortalama 249036 
okumaktadır. 

Öğretim görevlisi başına düşen öğrenci sayısına bakılırsa 151 öğrenci ye 1 profesör, 204 
öğrenciye bir doçent doktor ve 69 öğrenciye doktor öğretim görevlisi düşmektedir eğitim 
fakültelerinde.  Dağılım fakülteden fakülteye değişkenlik göstermektedir. Bazı bölümlerde 
sadece bir öğretim görevlisi görülmektedir bazılarında ise hiç görülmemektedir. 

Milli eğitim bakanlığı tarafından öğretmen alımlarına bakıldığında yıldan yıla, atamadan 
atamaya değişkenlik göstermektedir. Mezun sayısının fazla olduğu fakat mezunların 
istihdam edilmediği görülmektedir. Öğretmen yetiştirme politikalarında farklı zamanlarda 
farklı yöntemler uygulanmıştır. Usta çırak ilişkisiyle eğitim fakültesini kazanan her öğrenci 
ilk seneden itibaren haftanın bir günün bir öğretmenin yanında derse girerek geçirebilir.  
Öğrenci yetiştiren öğretmenler yetiştirdikleri öğrenci sayısına göre uzmanlık ve kariyer 
basamaklarında ilerlemeleri sağlanabilir. Eğitim fakültelerinde uygulamaya ağırlık verilmesi 
gerekir. Eğitim fakültelerinde staj yapmaktan başka ilk seneden itibaren her branşın okutacağı 
dersler ders olarak öğrencilere anlattırılabilir. Örneğin ilkokul eğitimi 4 yıldır eğitim fakültesi 
sınıf öğretmenliği bölümünde 1. Sınıfta ilkokul birinci sınıfta okutulan dersler ders olarak 
ayrıca verilir. 2. Sınıfta ilkokul 2. Sınıf dersleri 3. Sınıfta 3. Sınıf dersleri ve 4. Sınıfta 4. Sınıf 
dersleri öğretmen eşliğinde verilebilir. Öğrenci staja gitmeden önce uygulama şansı yakalamış 
olur. Baharın başlangıcında, tam da filizlerin yeni yeni kendilerini gösterdikleri dönemde bir 
fırtına olur. Bu fırtına şiddetli eser, buram buram eser ve Anadolu’nun pek çok yerini kasıp 
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kavurur. Halk bu fırtınaya “filizkıran fırtınası” adını koymuştur. Bu fırtına taze ve gevrek 
filizleri kırar, ağaçlara zarar verir. Çocukları ve gençleri bu taze gevrek filizlere benzetir isek 
öğretmenlerin onlara özenle davranmalarını ve filizkıran fırtınası olmamalarını istemekteyiz”. 
Öğretmenlerimizin filizkıran fırtınası olmamaları eğitim fakültelerindeki eğitimlerine bağlıdır. 
Filizkıran olmayan öğretmeni yetiştirici bir öğretmen eğitimi ve yapılanmasına gidilmesi artık 
zorunluluktur.

Bu şekilde eğitim fakültelerinde uygulamadan uzak eğitimlerin önüne geçilmiş olunur. 
Eğitim fakültelerinde okutulan derslerin gözden geçirilmesi gerekir. Müfredat yeniden 
düzenlenmeli ve Türkiye sosyolojinin öğrencilere kavratılması gerekir. Bölgesel farklılıkları 
göz artı etmemesi gerekir. Bölgesel farklılıklar dikkate alındığında tek tip insan yetiştirmenin 
önüne geçilmiş olunur. 

Öğretmenlerin kendilerini geliştirmeleri için eğitim fakülteleri ile milli eğitim bakanlığı 
arasında protokol düzenlenip öğretmenlere yönelik yüksek lisans programlarının açılması 
gerekir. Hatta yüksek lisans yapan eğitim fakültesi mezunlarına kpss siz atanma durumu 
getirilebilir. Eğitim fakülteleri iş olanakları açısından öğretmen olmayı düşünmeyen çok 
sayıda öğrenci tarafından da yazılmaktadır.

Mezun sayısı artmış durumda mezunların istihdam edilmesinde sıkıntı yaşanmaktadır. 
Öğrenci ihtiyacının MEB ve YÖK’ün koordineli çalışması sonucunda ihtiyaca göre kontenjan 
açılması gerekir. Eğitim fakültesindeki öğrenci sayıları yarı yarıya düşürülmelidir ve 
öğretmenlerin ekonomik şartları iyileştirilmelidir. Kontenjanlar düşüldüğü için yüksek 
puanlı öğrenciler içerisinden gönüllü olanlar tarafından tercih edilir. Öğretmen olmak için 
sadece sınav puanı değil aynı zamanda kişilik testlerinin de uygulanması gerekir. Öğrencinin 
öğretmenlik mesleğine yatkın olup olmadığını belirlemek için. 

Öğretim görevlisi başına düşen öğrenci sayısı azaltılmadır ve eğitim fakültelerine alınan 
öğretim görevlileri özenle seçilmelidir. Öğretmenlik gönüllülük esasına dayalı bir meslek 
haline getirilmelidir. Eğitim fakülteleri bulundukları il ve ilçe milli eğitim müdürlüğü ile 
irtibatının güçlendirilmesi gerekir. İlahiyat fakültesinde okuyan bir öğrenci için imam hatip 
liseleri ve müftülük ile bağının güçlendirilmesi gerekir. Eğitim fakültelerinde uygulamaya 
dönük bazı derslerde alanda çalışan öğretmenler tarafından verilmelidir. Eğitim fakültelerinde 
okuyan gençlere liseden farklı seminer tarzında eğitim verilmelidir. Öğrencilere yapacakları 
işin önemli olduğu konusunda gereken bilinç verilmelidir. 

Eğitim fakültelerine yerleşen öğrencilerin kendilerini geliştirmeleri için MEB tarafından 
daha çok öğrenciye burs sağlanması gerekir. 
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    ATIKTAN ROBOTA

Esra KILIÇ1 , Elif ÇİLEK2 

Özet

Bu çalışmada, evde bulunan atık malzemelerle yapılacak basit robot tasarımları incelenecektir. Çalışmanın amacı ders 
esnasında öğrencilere bilimsel süreç becerilerini kazandıracak mühendislik tasarımlarının küçük maliyetlerle yapılabileceğini 
kavratmaktır. Bu etkinlik sayesinde, öğrenciler atık malzemelerle robotlar oluşturarak mevcut bir teknoloji üretebileceklerini 
fark ederler. Öğrenciler bu etkinlikle atık malzemelerle robotları inşa ederek, var olan teknolojiyi kendilerinin de 
üretebileceklerinin farkındalığına ulaşırlar. Böylelikle öğrenciler tüketen konumundan üreten konumuna geçiş yapabilir. 
Yapılan bu çalışmada öğrenci merkezli öğretim benimsenerek hareket edilmiş ve öğrenciler tüketen konumundan üreten 
konumuna getirmek hedeflenmiştir. Atık maddelerden robot geliştirme aşamasında, öğrenciler geri dönüşüm kavramını 
deneyimleyerek öğrencilerin çevresel tutum ve davranışlarında olumlu değişimlerin olacağı öngörülmektedir. Aynı zamanda, 
geri dönüşümle ortaya çıkan yeni öğretim materyalleri, eğitime taze bir soluk getiriyor. Öğretmenler disiplinler arası 
çalışmalar yaparak mühendislik becerileri kazanımlarını derslerine entegre edebilirler.

Anahtar kelimeler: Robotik, Atık malzemeler,  Tasarım,  Çevresel Algı, Materyal Geliştirme

Abstract

In this study, simple robot designs which will built with the materials in the home will be examined. The aim of the 
study is to comprehend the students that engineering designs which will gain scientific process skills to them can be built with 
small costs. Through this activity, students realize that they can produce an existing technology by building robots with waste 
materials, In this study, student-centered education was adopted and it was aimed to move the students from consuming to 
producing position. It is foreseen that there will be positive changes in environmental attitudes and behaviors of students in 
the stage of robot construction from waste materials by learning the concept of recycling. At the same time, new teaching 
materials, which will emerge with recycling, bring a breath of fresh air to education. Teachers can integrate engineering skills 
into their courses by conducting interdisciplinary studies.

Keywords: Robotics, Waste materials,Design, Electronics,Environmental perception, Material Development

Giriş

İyi bir eğitim ortamı çocukların keşfederek öğrendiği ortamlardır. Çocukların merak etmesini 
sağlayarak keşfetmeye yöneltmek için yeterli ve kaliteli uyarıcıların öğrencilere verilmesi gerekmektedir. 
Öğrencilerin öğrenmelerini ve gelişimlerini sağlayan en önemli uyarıcılardan en önemlisi eğitim 
esnasında kullanılan materyallerdir.(Kavak,Coşkun, 2017). Hazırlanan eğitsel materyallerin somut ve 
yaşantıya dayalı olması öğrencilere kalıcı öğrenmeyi sağlamaktadır. Bu yönde hazırlanan materyaller 
öğrencilerin yaratıcılığını, düşünme becerilerini destekleyerek çok yönlü gelişmelerini sağlarlar. 
(AÇEV, 2015). Öğretmenlerin oluşturacakları bu materyalleri müfredatlarına entegre ederek kaliteli 
bir öğrenme ortamları oluşturmaları gerekmektedir.  Bunun için en önemli etken pedagojik olarak 
sağlam bir öğretim ve öğrenme ortamı içinde teknolojilerin kullanılmasıdır.(Goh,Ali,2014)

Teknolojinin kullanımında yenilik, öğretmenlerin müfredat sunumunu zenginleştirerek ve 
öğrenci öğrenmede esnekliği teşvik ederek öğrenmeyi geliştirmeye yardımcı olabilir (UNESCO, 2014).  
Papert’e (1971) göre, teknolojik olarak yönlendirilmiş bir eğitim sisteminde, çocuklar sadece dünyayı 
değil, aynı zamanda düşünme ve öğrenme süreçlerini de düşünürler, aynı zamanda deneyimledikleriyle 
başa çıkma güçlerini kendileri kazanırlar. 

Gelişen teknoloji ile birlikte birçok derste robotik tasarımlar eğitim materyali olarak 
kullanılmaktadır. Birçok disiplinlerle bütünleşmesi sağlanan  “Robotik” diye adlandırılan bu teknolojik 
yenilik,  birçok eğitim sürecinin vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir(Cameron, 2005). Robotlar 
doğadan bitkiler, solucanlar ve böcekler gibi özellikle basit organizmalardan ilham alınarak tasarlanan 
1 Bilgisayar Öğretmeni, BİZ Okulları, İstanbul, Türkiye, esrakilic3451@gmail.com
2 Fen Bilimleri Öğretmeni, BİZ Okulları, İstanbul, Türkiye, elifcileek@gmail.com
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mini tasarımlardır. Özellikle bu boyutta biyomimikri çalışmaları ilgi çekici olmaktadır. Eğitim amaçlı 
yapılacak olan robotlar aynı zamanda bilime merak duyan öğrenciler için eğlenceli ve eğitici olmaktadır. 
Aktarılması planlanan çalışmada da öğrencilere robot, elektronik ve fen uygulamalarını sevdirmek ve 
sayısal ağırlıklı derslere yaklaştırmak amacıyla robot fikirleri tasarlanmıştır.

Yapılan bazı araştırmalarda, çevre konularının öğretiminde öğrencilerin aktif oldukları etkinlik 
ve faaliyetlerle yürütülen derslerin öğrencilerin çevre konularına yönelik değerlendirmelerini olumlu 
yönde etkilediği tespit edilmiştir. Bu nedenle tasarlanan robot fikirlerinde kullanılan malzemelerin 
çoğu atık malzemelerden tercih edilmiştir. Efe & Baran’ın (2017) çalışmasında materyal geliştirme 
gibi öğretmen adaylarını araştırmaya sevk edecek ve aktif kılacak etkinliklerin, özellikle atık 
maddeler gibi tüm insanlığı ilgilendiren önemli bir konuda yapılmasının, çevresel duyarlılığı önemli 
oranda etkileyeceği düşünülmektedir.  Ayrıca aynı çalışmada, atık maddelerden öğretim materyali 
geliştirme aşamasında öğretmen adayları geri dönüşümü çevreyi kurtarabilecek bir yöntem olarak 
görebilmelerinin yanında geri dönüşüm ürünlerinin kendi çalışma alanları olan eğitim alanında 
kullanılmasına yönelik yaptıkları etkinliklerin, çevreye yönelik hassasiyetlerini önemli oranda 
etkileyebileceği düşünülmektedir.

Bunların yanı sıra hazırlanan materyaller herkesin elde edebileceği atık malzemelerden oluşacağı 
içim maliyeti de oldukça düşüktür. Böylelikle hazırlanan materyaller ulaşılabilirliği ve evrenselliği 
sayesinde tüm sınıflarda ve uygun olan tüm derslerde kullanılabilir. 

Atık Malzemelerden Yapılan Robotlar 

Resim 1: Robot Car Algoritma

Resim 2: Robot Car
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Resim 3: Vibrating Robot Algoritma

 
Resim 4: Vibrating Robot
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Resim 5: Elektric Boat / Hovercraft Algoritma

Resim 6: Elektric Boat / Hovercraft

Resim 7: Drawbot Algoritma

20



21

 
Resim 8: Drawbot

  
Resim 9: Cup Cleaner Robot Algoritma
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Resim 10: Cup Cleaner Robot

Resim 11: Vacuum Cleaner Algoritma
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Resim 12: Vacuum Cleaner

Resim 12: Compass Robot

 Resim 13: Compass Robot
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Resim 14: Motorcycle Robot

Resim 15: Cardboard Car

Resim 16: Cleaning Robot
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Yöntem

Bu araştırma kapsamında ilgili literatür taraması yapılarak ve uygulama örnekleri incelenerek 
elde edilen bulgular doğrultusunda öneriler ve uygulama örnekleri geliştirilmiştir. 

Projenin uygulanması için; öğrenci merkezli öğretim yöntemi esas alınmıştır. Yapılan çalışmada, 
öğrencilerin robotlar hakkında araştırma yapması, araştırdığı robot çalışmasının ekip arkadaşlarıyla 
birlikte algoritmasının çıkarılması, proje için gerekli malzeme/teçhizatın atık kutularından toplanması 
ve diğer malzemelerin maliyetinin hesaplanması, mekanik aksamın oluşturulması ve testlerin yapılması 
ile projeler tamamlanmıştır. 

Bu çalışmada öğrencilerin merkez olarak ele alındığı bir hedefle fen bilgisi dersinde öğrencilere 
atık maddelerden fen ve teknoloji dersine materyal geliştirmeleri istenmiştir. Materyal geliştirme 
sürecinde öğrencilerin çevreye yönelik tutum, davranış ve algı değişiklikleri incelenmiştir. Öğrenciler 
dörder gruba ayrılmış ve her grup atık malzemeleri kullanarak iki farklı materyal geliştirmiştir. 
Geliştirilen her materyal öğretmen gözetiminde geliştirilmiştir.

Bulgular 

Gelişen teknoloji ile birlikte öğrencilerin eğilimleri de farklılık göstermeye başladı. Özellikle Z 
kuşağının ilgisini çeken en gözde alanlardan biri de robotik alanıdır. Z kuşağı: hızlı gelişim gösteren, 
eğitimde kendinden emin duruşları ve kendi disiplinleriyle özdeşleşen bu çocuklar zaman zaman 
çevre ve ailelerine uyum sağlamakta zorluk çekmektedirler. Bunun için genel itibariyle bu çocuklar 
daha interaktif, teknoloji ile büyüyen nesil olarak bilinmektedir. Yani teknolojiyle iç içe büyüyen bu 
çocuklar, bilginin ve zamanın hızına çok kolay adapte olabilmeleriyle dikkat çekmektedirler.  Böylece Z 
kuşağı çocuklara geleneksel eğitim anlayışı ile hitap etmek öğrencilerin derse karşı ilgisinin azalmasına 
ve motivasyonun düşmesine neden olmaktadır. Bu yüzden öğrencilerin dikkatini çekmek ve öğrenme 
heveslerini artırmak için öğretmenler öğrencilere teknoloji ile entegre ettikleri dersler düzenlemeleri 
gerekmektedir.  Bunu yaparken öğrencilere hazır ürünler yerine öğrencilerin kendi ürettikleri robotları 
kullanabilir. 

Sonuç

Yapılan literatür taramaları ve incelemeleri sonucunda atık malzemelerden ders materyali 
geliştirme sürecinin öğrencilerin çevresel tutum, algı boyutlarında olumlu farklılıkların yaratmasının 
yanında öğrencilerin çevreye karşı sorumluluk, farkındalık, çevreye olan bakış açısını, kazanılan bilgileri 
gelecek nesillere aktarma ve çevre bilincini pozitif bir şekilde etkilediği görülmüştür. Bu etkinlikler ile 
hem dersler daha ilgi çekici hale getirilmekte hem de öğrencilerinizle keyifli dakikalar geçirilmektedir. 
Öğrencilerin hayal güçleriyle ortaya çıkamayacak ürün yoktur. Farklı tasarımlar ortaya çıkarabilmek 
öğrencilerin hayal güçlerinde saklıdır. Bu gibi etkinlikler sınıflarda uygulandığında öğrencilerin 
mantıksal düşünme, problem çözme ve yaratıcılık becerileri bir araya geliyor ve mükemmel ürünler 
ortaya çıkmaktadır.
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FEN EĞİTİMİNDE ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK 

UYGULAMALARI

Elif ÇİLEK , İsmail Hakkı ÇINAR 

Özet

Bu çalışmada öncelikle, artırılmış gerçeklik kavramı tanımlanarak  günümüzde eğitim ortamlarında kullanılan 
artırılmış gerçeklik uygulama örneklerine yer verildi; bu uygulamaların derslerdeki kazanımlarla  etkileşimli bir şekilde nasıl 
kullanılabileceği aktarılacaktır. Aynı zamanda artırılmış gerçekliğin öğretme ve öğrenmeye etkisi üzerinde durulmuştur. 
Ayrıca, etkileşimli üç boyutlu artırılmış gerçeklik uygulamalarının eğitim alanında yararları ve gelecekteki potansiyeline 
yönelik öngörülere yer verilecektir. Son yıllarda kullanımı artan AR uygulamaları eğitim alanında öğrencilere faydalıdır. 
Bu teknoloji sanal nesnelerin ve soyut olan kavramların gerçek görüntü üzerine etkileşimin imkânı sağlamaktadır. Bununla 
birlikte artırılmış gerçeklik teknolojileri ders kitaplarını, sınıf ortamlarındaki panoları ve öğrenme ortamlarındaki durağan 
objeleri çoklu ortam olanaklarına çevrilmesine imkân tanıması sayesinde, ortamın işlevsel zenginliği artmakta ve öğrenmede 
farklı bilişsel kanalların çalışmasını sağlamaktadır. Bu bağlamda çalışmanın temelini, bu imkânları sağladığı düşünülen 
uygulamaların çalışma prensibini ve geliştirilen araçların kullanım süreci ile ilgili bir çalışma planlanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler:  Artırılmış Gerçeklik, Eğitimde Artırılmış Gerçeklik, Öğretim Teknolojileri

Abstract

In this study, primarily, the concept of augmented reality has been defined, examples of the application of 
augmented reality used in educational environments are given and  how these applications can be used interactively with 
the achievements in the courses will be transferred. At the same time,the influence  of augmented reality on teaching and 
learning is emphasized. In addition, the benefits of interactive three-dimensional augmented reality applications in the field 
of education and predictions for the future potential of it  will be covered. AR applications, which have been used in recent 
years, are useful for students in the field of education / training. This technology allows the interaction of virtual objects and 
abstract concepts on the real image.In addition to this, augmented reality technologies allow textbooks to be translated into 
multimedia environments in the classroom environment and the stationary objects in learning environments. In this context, 
a study on the working principle of the applications that are thought to provide these opportunities and the process of use of 
the developed tools are planned.

Keywords: Augment Reality, Augment Reality in Education, Instructional Technologies

Giriş

1980’lerde başlayıp 1990’lardan sonra gelişmeye başlayan bilgisayar teknolojisi, günümüzde 
yaşantımızın her alanına girmiş bulunmaktadır. Bilim ve teknolojideki bu gelişmeler, bilginin önemini 
arttırmış ve bilgi toplumunun oluşmasını sağlamıştır. Artık insanoğlu bilginin bilgisayarla işlenmesi ve 
sunulması için çeşitli arayışlara gitmiş, farklı kavramları ortaya çıkarmıştır. İşte bu kavramlardan birisi 
de “artırılmış gerçeklik” kavramıdır. 

1.Artırılmış Gerçeklik

Artırılmış gerçeklik, gerçek dünyadaki çevrenin ve içindekilerin, bilgisayar tarafından üretilen; ses 
görüntü, grafik  verileriyle zenginleştirilerek meydana getirilen canlı veya dolaylı fiziksel görünümdür.

Azuma’ya (1997) göre artırılmış gerçeklik bir çeşit sanal çevredir ya da sanal gerçekliğin daha 
yoğun kullanılmış şeklidir. Özarslan’a (2011) göre ise gerçek dünyanın sanal dünya ile gerçek zamanlı 
olarak bir araya geldiği ve aynı duyusal alanda kullanıcıya ulaştığı ortamlardır.

AR araçları ile bakılan bir ortamda, ekrana önceden tanımlanmış ses, video, yazı veya animasyonun 
ekran üzerindeki imleç yardımıyla nesneler ile etkileşime geçmesi ile artırılmış gerçeklik sağlanmış 
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olur. Bu sayede kullanıcıların gerçek dünyayı gelişmiş, zenginleşmiş ya da artırılmış gibi görmesi 
sağlanabilir. 

2.Eğitimde AR

AR daha çok alışveriş, eğlence, sosyal amaçlarda sık kullanılmasına ek olarak eğitim alanında 
da geniş bir kullanıma sahiptir. Artırılmış gerçekliğin öğrenme ve öğretim sürecinde öğrencilerin 
soyut kavramları anlamalarına yardımcı olduğu ve öğrencilerin grup içi bilgi paylaşımı yapabildikleri 
ortamları sunmaktadır. artırılmış gerçekliğin eğitim alanında öğrencilerin ilgilerini, motivasyonlarını 
ve deneyimlerini artırdığı, sanal ortamda kazanılmış bilgi ve becerilerin gerçek ortama aktarılmasında 
rol aldığı görülmüştür.

3.Eğitimde Kullanılan AR Uygulamaları

Yapılan literatür taramasında AR uygulamalarının eğitim alanında yaygın olarak kullanıldığı 
görülmüştür. Eğitim alanında müfredat tamamlayıcı, eğitici oyunlar, rehberlik, pano oluşturma, 
alıştırma föyleri gibi bir çok alanda AR uygulamaları kullanılmaktadır.

Mobil uygulamalar ve Artırılmış Gerçeklikle ilgili (Somyürek, 2014) “Mobil  cihazlarla  gezen  
bir kullanıcıya, gezmekte olduğu fiziksel manzaralarla ilgili anında ekstra bilgiler sunularak bağlamsal 
destek verilebilir.  Böylece,  kullanıcı  gerçek  ortamda  normalde  var  olmayan  ilişkili  bilgilere  
ulaşabilir.”  şeklinde yorumlamaktadır.

2.1.Quiver 3D

Öğrencilere dağıtılan hücre kağıtları öğrenciler tarafından yaratıcılıkları doğrultusunda 
boyanır. Quiver 3D uygulamasında boyanan kartlar okutulduğunda hücre organelleri 
tahmin edilir. Öğrenciler kağıtlarda yer alan organellerle etkileşim içerisine girerler ve hücre 
organellerini öğrenirler.

 
Resim 2: Quiver 3D Uygulaması Örnek Çalışma

28



29

  Resim 3: Quiver 3D Yanardağ

  Resim 4: Quiver 3D Uygulaması Örnek Çalışma

2.2.Space Craft 3D

 
Resim 5: Spacecraft 4D Uygulaması Örnek Çalışma

2.3.Element 4D

   Resim 6: Element 4D Uygulaması
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2.4.AR Circuits
 

Resim 7: AR Circuits Uygulaması

AR Circuits uygulaması ile fiziksel elektrik bileşenleri ile güvenlik endişeleri olmadan gerçekçi 
devreler inşa edip test edebilmektedir. Uygulamanın web sitesinden bileşen kartlarını ücretsiz olarak 
indirip çıktı alınabilmektedir. Öğrenciler öncelikle masanın üzerindeki kartları yerleştirerek devreler 
tasarlamaya başlarlar. Daha sonra mobil cihazlarında uygulamayı kullanarak devreleri test edebilir ve 
etkileşime girebilirler. Her devrede istediği devre elemanlarını seçilebilir ve anahtarlar açılıp kapatılabilir. 
Bu uygulama ile farklı seri, paralel ve kombinasyon seri-paralel devreler de oluşturabilirsiniz. 

2.5.Celestia
 

Resim 8: Celestia Uygulaması

2.6.Stelarium

 
Resim 9: Stellarium Uygulaması
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Resim 10: Stellarium Uygulaması Örnek Çalışma

7. sınıf öğrencilerine Güneş Sistemi ve Ötesi ünitesi işlenirken öğrencilerdeki bilgileri pekiştirmek 
ve kalıcılığı arttırmak adına Stelarium uygulaması akıllı tahta uygulaması yardımıyla sınıfta uygulandı. 
Her öğrenci kendine seçtiği takım yıldızını üç boyutlu olarak gökyüzünde bulmaya çalıştı. İstenilen 
tarih ve saat diliminde gözlemler yapıldı. 

2.7.Expeditions
 

Resim 11: Expeditions Uygulaması
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2.8. AR Anatomy 4D+
 

   Resim 12: AR Anatomy 4D+ Uygulaması

2.9.Animal 4D

Kâğıt işaretleyici üzerinde çalışmaktadır. Fil, zürafa, tavşan, kurbağa, eşek, arı, at, inek gibi 
hayvanları ve özelliklerini etkileşimli bir şekilde öğreten bir artırılmış gerçeklik uygulamasıdır.

 

    Resim 13: Animal 4D+ Uygulaması

2.10.Virtuali Tee
 

  Resim 14: Virtuali Tee Uygulaması
2.11.Aurasma

32



33

Aurasma ile önemli görülen ve öğrencilerin çok karıştırdığı bir bölümü video çekerek ya da 
hazır bir video kullanarak çalışma kağıdına yerleştirilebilir. Öğrenci çalışma kağıdında takıldığı bir 
yer olduğunda bu video ile anında eksik olduğu kısmı giderebilir. Aynı zamanda çalışma kağıtlarına 
süpriz görseller de koyulabilir. Ya da aurasma uygulamalası ile artırılmış gerçeklik olan bir sınıf panosu 
hazırlanabilir.

    Resim 15: Aurasma Uygulaması Pano Örneği

2.12.Visual Anatomy

Anatomi konularını içeren artırılmış gerçeklik uygulamasıdır.

2.13.Unity
 

   Resim 16: Unity Uygulaması Gezegen 
Oyunu Tasarımı

2.14.Mozaik 3D App

     Resim 17: Mozaik 3D App Uygulaması

2.15.AR Flascards

    Resim 18: AR Flascards Uygulaması

33



34

2.16.Merge Cube
 

    Resim 19:Merge Cube Uygulaması

2.17.The Brain App

Kâğıt bir işaretleyici üzerinde çalışmaktadır ve beynin iç bölgesi, kafatası, kas ve kafatası 
katmanlarını gösteren bir artırılmış gerçeklik uygulaması şeklindedir.

Resim 1: Quiver 3D Uygulaması Örnek Çalışma

Yöntem
 
Bu araştırma Android işletim sisteminde yer alan mobil eğitsel artırılmış gerçeklik uygulamalarının 

sistematik bir şekilde incelemesini içermektedir. Bu  araştırmada  nitel  araştırma  yöntemlerinden  biri  
olan  tematik  içerik  analizi  yöntemi kullanılmıştır. Yapılan  çalışmada  öncelikle  belirlenen  temalar  
çerçevesinde  Google  Play  markette belirlenen  anahtar  kelimelerle  elde  edilen 100 uygulama 
incelenmiş ve ardından, bu uygulamalar içerisinde eğitim için önemli ve dikkat çekici olduğu 
düşünülen 17 adedi ayrıca detaylıca incelenerek bu çalışma kapsamında tanıtılmıştır.

Aynı zamanda belirtilen uygulamalar 2017-2018 eğitim - öğretim yılı ortaokul düzeyinde 6, 7. Ve 
8. sınıflara iki farklı şube olarak uygulanmıştır.  15 kişilik bir sınıfta üçer kişilik gruplar oluşturarak 
önceden çıktısı alınmış görseller öğrencilere dağıtılarak ve öğrencilerden iş birliği içerisinde çalışmaları 
istendi. İlgili görselleri uygulamaya cep telefonu ve tabletler yardımıyla okuttuklarında hem 3 boyutlu 
bir görünüm elde ettiler.
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Bulgular 

Ibáñez, Di Serio, Villarána ve Kloosa (2014), artırılmış gerçekliğin öğrenme üzerindeki etkisini 
belirlemek amacıyla, elektromanyetizmanın temel kavramlarını içeren web tabanlı ve artırılmış 
gerçeklik tabanlı olmak üzere 2 farklı öğretim materyali sürümden oluşan bir deney tasarlamışlar ve 64 
lise öğrencisine uygulamışlardır. Uygulama sonucunda artırılmış gerçekliğin öğrenciler için etkili bir 
öğrenme ortamı sağladığı sonucuna ulaşmışlardır. Bacca, Baldris, Fabregat, Graf ve Kinshuk da (2014) 
bu yapılan çalışmanın anında geribildirim sağlayarak akademik başarıyı geliştirdiğini belirtmişlerdir.

Uygulama yapılan sınıflara ‘Artırılmış Gerçeklik Uygulamaları Tutum Ölçeği’ anketi 
uygulanmıştır. Anket sonuçlarına göre sınıfta yapılan uygulamalarda, artırılmış gerçeklik destekli fen 
öğretiminin öğrencilerin bilişsel ve duyuşsal becerilerine katkı sağladığı görülmüştür. Öğrencilerde 
becerileri arttığını, duyuşsal açıdan ise öğrencilerin derse olan ilgi ve motivasyonlarında artış olduğu 
farkedilmiştir. Uygulama yapılan sınıflar ile ilgili uygulanan anket örneklerine ait bazı öğrenci görüşleri 
ektedir.

Öğrenci A

‘Bu uygulamayı ben de öğretmenim sayesinde indirmiştim. Evde ders çalışmayı ve ders ile ilgili 
ödev yapmayı 3 boyutlu olarak imkan sunduğu için daha keyifli oluyor. Dersle alakalı ilgimi artırıyor. 
İyi ki bu uygulamaları keşfetmişiz.’

Öğrenci B 

‘Derslerde eğlenceli şeyler kesinlikle ilgimi çeker. Bu yüzden AR uygulamaları bana çok eğlenceli 
geliyor ve her derste kullanılması dersleri eşit sevmemizi sağlayabilir. AR uygulamalarını kullanırken 
o konuya olan merakımın 2 kat daha fazla artmasını sağladı.’

Sonuç

Sene içinde derslerde kullanılan artırılmış gerçeklik uygulamaları sayesinde derslerde hem eğlenceli 
hem de bilgi dolu dakikalar geçirildiği gözlendi. Anlatılması ve öğrenciler tarafından kavranması çok 
zor olan ve soyut kavramlar içeren konular bu uygulama ile kolayca öğretildi. Artırılmış gerçeklik 
uygulamaları teorik bilgilerden farklı olarak daha ilgi çekici olmakla birlikte öğrencilerin derse olan 
bakış açılarını değiştirmektedir. Öğrenci başarısında ve belirli motivasyon türlerinde bariz farklılıklar 
göze çarpmaktadır. Gelecekte artırılmış gerçeklik uygulamaları okullarda farklı, ilgi çekici ve yenilikçi 
eğitim ortamlarında kullanılabilir hale getirebilmesi mümkün olacaktır.
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DESTEK EĞİTİM ODASI’NIN 
SINIF ÖĞRETMENLERİ VE VELİLERİN GÖRÜŞLERİNE GÖRE 

DEĞERLENDİRİLMESİ

 

Güler KIZILAY1 

Özet

Destek eğitim odası, okul ve kurumlarda, kaynaştırma/ bütünleştirme yoluyla eğitim uygulamalar kapsamında 
yetersizliği olmayan akranlarıyla birlikte aynı sınıfta eğitimlerine devam eden özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin 
sunulan eğitim hizmetlerinden en üst düzeyde yararlanmaları amacıyla özel araç-gereçler ile eğitim materyalleri sağlanarak 
oluşturulmuş eğitim ortamlarıdır (Meb, 2015). 

Bu çalışmanın amacı, destek eğitim odasının etkililiğini destek eğitim dersi veren sınıf öğretmenlerinin ve destek eğitim 
alan öğrencilerin velilerinin görüşlerine göre değerlendirilmesidir. Bu araştırma betimsel yöntemin kullanıldığı tarama 
modelinde yürütülmüş nitel bir çalışmadır. Araştırmanın çalışma grubunu İstanbul İli Bağcılar İlçesi’nde destek eğtim veren 
3 devlet okulunda görev yapan sınıf öğretrmenleri ve veliler oluşturmuştur. Bu kapsamdaki anket çalışmasında destek eğitim 
veren sınıf öğretmenlerine 6 adet, velilere 5 adet soru sorulmuştur.

 Bu çalışmadan hareketle destek eğiti odasının fiziki ortamı iyileştirilebileceği, grupla çalışma yerine birebir çalışma 
yapılabileceği, sabahçı öğrencilerin dersleri bittikten sonra destek eğitime gelmeleri sorununun çözülmesi gerektiği, üstün 
yetenekli öğrencilerle daha çok çalışma yapılması gerektiği sonuçlarına ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Destek Eğitim Odası, Sınıf Öğretmenleri,  Özel Eğitim
    
Abstract 
      
Support training room, schools and institutions, inclusion / integration by means of educational practices with 

incompetent peers in the same class continuing education of the students in need of special education in order to benefit 
from the highest level of educational services created by providing educational materials with special tools (Meb , 2015).

The aim of this study is to evaluate the effectiveness of the support training room according to the opinions of the 
supporters of the classroom teachers and the parents of the support students. This study is a qualitative study conducted in a 
screening model using descriptive method. The study group of the study consisted of 3 primary school teachers and parents 
who provide support training in Bağcılar District of İstanbul. Within the scope of this survey, 6 questions were given to the 
teachers who gave support and 5 questions to the parents.

Based on this study, it can be concluded that the physical environment of the support training room can be improved, 
one-to-one work can be done instead of working with the group, the problem of coming to the support education after the 
students finish the lessons, and the need to do more work with the gifted students.

Keywords: Support Training Room, Classroom Teachers, Special Education 

Giriş 

Destek eğitim odası, öğrencinin ihtiyaçları doğrultusunda sunulan destek özel eğitim 
hizmetlerinden biridir. Özel gereksinimli öğrencinin kaynaştırma ortamına başarıyla katılmasını 

1 Öğretmen, Üsküp İlkokulu, İstanbul, Türkiye,gulerkizilay5@gmail.com
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sağlamak amacıyla, genel eğitim sınıfının dışında akademik, sosyal ve davranış gelişimini destekleyici 
uyarlanmış öğretim planlarıve materyaller hazırlanarak öğretim stratejilerinin uygulandığı bir destek 
özel eğitim hizmetidir(Glomb ve Morgan, 1991; Rieth ve Ocala, 1984; Stinson ve Kluwin, 2003). 

Destek eğitim odasında öğrencilerin eğitim performansları dikkate alınarak birebir eğitim yapılır. 
Ancak;        BEP geliştirme birimi gerektiğinde eğitim performansı aynı seviyede olan öğrencilerle 
birebir eğitimin   yanında en fazla 3 öğrencinin bir arada eğitim alacağı grup eğitimi de yapılması için 
karar verebilir( Meb, 2015).

Yöntem

Bu araştırma betimsel yöntemin kullanıldığı tarama modelinde yürütülmüş nitel bir çalışmadır. 
Araştırmanın çalışma grubunu İstanbul İli Bağcılar İlçesi’nde destek eğtim veren 3 devlet okulunda 
görev yapan sınıf öğretrmenleri ve veliler oluşturmuştur. Bu kapsamdaki anket çalışmasında destek 
eğitim veren sınıf öğretmenlerine 6 adet, velilere 5 adet soru sorulmuştur.

Bulgular

Bu çalışmadan hareketle destek eğiti odasının fiziki ortamı iyileştirilebileceği, grupla çalışma 
yerine birebir çalışma yapılabileceği, sabahçı öğrencilerin dersleri bittikten sonra destek eğitime 
gelmeleri sorununun çözülmesi gerektiği, üstün yetenekli öğrencilerle daha çok çalışma yapılması 
gerektiği sonuçlarına ulaşılmıştır.

•	 Sınıf	Öğretmenleri

Araştırmaya katılan sınıf öğretmenlerini kişisl bilgilerine ait veriler Tablo 1’de yer almaktadır.
   
Tablo 1: Sınıf Öğretmenlerinin Kişisel Bilgilerine Ait Veriler

Anket Sorularına Verilen Cevaplar 

1) a) Destek eğitim faaliyetlerinin amacına ulaştığını düşünüyor musunuz?
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Ö1: Öğrenci, veli ve öğretmen iş birliğinin güçlü olduğu sürece amaca ulaşılabileceğini 
düşünüyorum.

Ö2: Destek eğitim odaları materyallerle zenginleştirildiğinde amacına ulaşabileceğini 
düşünüyorum.

Ö10 : Bazı eksikliklerin- fiziksel ortamın- düzeltilmesi gerekiyor.
1)b) Sizce öğrenci akademik, duyuşsal, bilişsel olarak ilerleme kaydetti mi ?

Ö4: Akademik olarak çok fazla ilerleme kaydetti. Giriş ve çıkış bilgilerine baktığımızda çok fazla 
ilerleme olduğu görülüyor.

Ö8: Öğrenci her alanda ilerleme kaydetti. Destek eğitimi sayesinde hem akademik olarak hem de 
duyuşsal olarak eğitim sürecinde daha aktif hale geldi.

Ö18:  Akademik olarak ilerleme kaydetti. Duyuşsal olarak da kendini ifade edebilme becerisi 
gelişti.
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2) a) Ders saatleri yeterli miydi?

Ö7: Ders saatleri artırılabilir.

2) b) Öğrencilerin kendi ders saatleri bittikten sonra ya da ders başlamadan önce destek eğitime 
gelmeleri durumunda anlama düzeyleri ve dersin verimi iyi miydi ?

Ö1: Bazı istisnalar durumunda ( hastalık, yorgunluk vb.) verim düştü.
Ö2: Ders başlamadan önce destek eğitime gelmeleri daha iyi olur.
Ö3: Okulda çok uzun saat kalan öğrencide okula gelme isteğinde azalma oldu.
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Ö4: Dersi bittikten sonra geldi. Dersler verimli geçti, öğrenci istekliydi.
Ö8: Kendi ders saatleri bittikten sonra destek eğitime geldiği için öğrencimin anlama düzeyinde 

az da olsa düşüş oldu.
Ö9:Derslerimiz  bittikten sonra destek eğitimi gerçekleştirmiştik, hem öğretmen hem öğrencideki 

yorgunluk biraz da olsa verimi düşürüyor.
Ö10: Öğleci öğrenciler sabah derse geldiği için verimli geçerken sabahçı öğrencilerin enerjileri 

daha düşük oluyor.
Ö11: Birebir çalışma olduğu için öğrenci yorgun düşebiliyor.
Ö12: Ders saatlerinden sonra geldiği için motivasyonu biraz düşük oluyordu.
Ö15: Biraz ara veriyor ve öyle başlıyorduk. Benim öğrencim gün içinde, derslerde aktif olmadığı 

için çok yorgun olmuyordu. Bu yüzden dersler verimli geçiyordu.
Ö18: Derslerinden alınmaları daha iyi olur.
Ö20: Öğrencileri ders saatlerinde destek eğitime olarak dinlenme ve etkinlik zamanlarından 

almamış olduk. Üstün yetenekli öğrencilerin farklı düşünme becerileri gelişti.

3) a) Destek eğitim odasında kullanılan materyaller yeterli miydi ?
Ö1: Hayır. Özellikle oda daha çekici hale getirilebilir. İnternetin olması gerekiyor.
Ö2:Materyale ihtiyaç duyduğumda kendi imkanlarımı kullandım.

Ö5: Görme engelli öğrencilerim için akıllı tahta olmaması bizim için zor oldu.
Ö7: Materyaller zenginleştirilebilir.

3) b) Fiziki ortam öğrencilerin motivasyonunu olumlu etkiledi mi?
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41Ö1: Fiziki ortamın düzensiz, albenisi az olması aidiyet duygusunu da azalttı.
Ö2:Fiziki ortamın öğrencinin ilgisini çekebilecek konumda olması gerekiyor.
Ö11: Fiziki ortamların iyileştirilmesi gerekiyor.
Ö17: Olumsuz çünkü bahçeden çok ses geliyor.
Ö18: Destek eğitimi de sınıf ortamında aldığı için motivasyonunu olumsuz etkiledi.

4) Sınıfta gruplarla çalışmak dersi nasıl etkiledi?
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Ö1: 2 veya 3’lü gruplarla çalışmak öğretmen açısından zor ve yorucu oldu. Bir kişi ile çalışmak 
daha etkili.

Ö2: 2 kişi ile çalışmak olumsuz etkiledi.
Ö3: Tek öğrenci ile çalışmanın akademik olarak daha yararlı etkilediğini düşünüyorum.
Ö4: Ders bölündü, öğrenci açısından verimi azalttı.
Ö5: Tek kişi olmalı.
Ö6: Birebir eğitim olduğu için dersler verimli geçiyordu.
Ö8: Birebir eğitim sürecin her zaman daha sağlıklı ilerlemesini sağladı.
Ö10: Sadece bir öğrenci ile çalışmalarda öğrenci bir süre sonra sıkılıyor. Grup şeklinde çalışmalarda 

en fazla iki ya da üç öğrenci olması gerekiyor.
Ö15: Okum-yazma öğrendik. Dört işlem becerisi kazandı. Problem çözüyor, parmak kaldırıyor 

vb.görevlerini yerine getirebiliyordu artık.             
 Ö20: İkili grup çalışması ile işbirliği ile öğrenme ve değerlendirmede kolaylık sağladı.

5) Karşılaştığınız sorunlar nelerdir?

Ö1: Öğrenci gelmediğinde önceden haber veilmedi. Bu da boş yere zaman kaybı yaşanmasına 
neden oldu.

Ö2: İki farklı seviyede öğrencinin bir arada olması her ikisi içinde dezavantaj oldu.,
Ö3: Öğrenci isteksizliği, veli bilinçsizliği, ilgisizliği, eşlik eden davranış bozukluğu, özel öğrenme 

güçlüğünün bariyer oluşturması, geriden gelen öğrencinin duyuşsal ve bilişsel hazır bulunuşluk için 
uyaranlarla birlikte zamana ihtiyacı vardır.

Ö4: Öğrencinin yapılanları tekrar etmemesi akademik başarıyı biraz yavaşlattı.
Ö5: Birebir tek kişiyle olmaması.
Ö6: İki öğrencinin düzeylerinin farklı olması.
Ö8: Anlama biraz yavaş olduğu için süreç yavaş ilerliyordu. Bunun dışında olumsuz bir durumla 

karşılaşmadım.
Ö9: İzlenecek mevzutın neredeyse bulunmaması, yol gösterici dokümanın olmaması.
Ö10: Materyal eksikliği şu an en büyük sorun. Ayrıca destek eğitim sınıflarının yetersizliği de 

önemli bir sorundur.
Ö12: Okuldan sonra olduğu için dikkatini toparlamakta zorlanıyordu.
Ö13: Destek eğitimin öğrencide çok ilerleme kaydettirmediğini düşünüyorum.
Ö15: Tek sorun destek eğitim için geç kalmış olmamızdı.
Ö17: Çocuklar sıkılıyor.
Ö18: 3 faklı düzey özel öğrenme güçlüğü olan öğrencinin bir arada olması. 
Ö20: Velilerin yeterli bilgilendirme almamış olması.

6) a) Üstün yetenekli çocukların destek eğitime ihtiyacı olduğunu düşünüyor musunuz? 

Ö1: Kesinlikle düşünüyorum. Özellikle onların alması gerekiyor. 
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Geri dönüşü bize sosyo-ekonomik ve ülkemiz açısından çok fayda sağlayacaktır.

Ö3: Üstün yetenekli öğrencilerde; sınıf ortamı, dürtüsel bozukluk DEHB’li öğrenciler tarafından 
sürekli söz hakkına engel olacak şekilde sabote edilmektedir. Bu öğrencilerde sentez basamağı 
ve zenginleştirme verimli olamamaktadır. Bireysel destek odası grup motivasyonunu taşımama 
olumsuzluğu barındır-maktadır. Materyal kısıtlılığı, fiziksel ortam yokluğu ve yöneticilerin destek 
eğitimi üstün yetenekli öğrenciler için gereksiz görmesi gibi handikapları ülke olarak aşmamız 
gerekmektedir.

Ö7: Kesinlikle düşünüyorum. Destek eğitimi dediğimizde birçok insanın aklına düşük seviyeli 
öğrenciler geliyor. Oysaki üstün yetenekli öğrencilerin üstüne daha fazla düşülmeli. Üstün yetenekli 
öğrencilere de sınıf içinde yetersiz kalıyoruz. 

Ö10: Üstün yetenekli öğrencilerin destek eğitim almaları gerektiğini düşünüyorum. Sınıfta bu 
öğrenciler bir süre sonra sıkılıyor ve araştırma, sorgulama yeteneklerini bastırıyorlar. Daha farklı 
yöntemlerle bu çocukların ilgi ve hevesleri sürekli tutulmalıdır. 

Ö15: Kesinlikle. Yoksa bizim gibi kalabalık sınıflarda köreltmekten başka bir şey yapamıyoruz 
o öğrenciler için. Özel mateyallerle özel sınıflarda, değişik aktivitelerle okul dışında bu çocuklar 
desteklenmeli.

Ö17: Üstün yetenekliler için gereksiz olduğunu düşünüyorum.
Ö18: Üstün yetenekli çocukların da yaratıcılıklarını geliştirebilmeleri ve farklı öğrenme yöntemleri 

kullanabilmeleri açısından destek eğitim alması gerektiğini düşünüyorum.
Ö20: Üstün yetenekli öğrenciler mutlaka destek eğitim almalı. Kabiliyetlerin artması, yeteneklerin 

keşfedilmesi ve farklı düşünme becerileri edinmesi ya da geliştirilmesi için destek eğitim görmeliler.

6) b) Üstün yetenekli öğrencilerle çalıştıysanız bu öğrencilerin destek eğitim görmesi ile ilerleme 
kaydettiklerini düşünüyor musunuz?

Ö20:  Her iki öğrencimiz de ilerleme kaydettiler.
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Velilerin Ankete Cevapları 

1) Çocuğunuz geçen sene kaçıncı sınıf öğrencisiydi ?

2) a) Destek eğitim odasının faydlı olduğunu düşünüyor musunuz?

2) b) Verimli olmadığını düşünüyorsanız sizce nasıl olsa daha verimli olurdu?
Ö1: Saati az olduğu için fazla verim alamadık.

3) Çocuğunuzun hem rehabilitasyon hem destek eğitim odasında eğitim görmesi ona fayda 
sağladı mı? Sebeplerini belirtiniz.
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V1: Okuma yazmayı öğrendi. 
V3: Rehabilitasyon merkezi de aynı şekilde 40 dk o yüzde verim alamadık.
V4:Davranış ve uyum problemlerinde olumlu değişimler oldu. Derslerde ilerleme sağladı.
V6: Benim çocuğum ders sevmediği için pek bir verim alamadık.
V7: Öğretmenle birebir olması fayda sağladı.

4) Destek eğitim öğretmeni ile sınıf öğretmeni arasında işbirliği var mıydı ?

5) Sınıf öğretmeni ile destek eğitim veren öğretmenin aynı kişi mi yoksa farklı kişiler mi olmasını 
isterdiniz?

45



46

Tartışma ve Sonuç

Bu çalışmadan hareketle;
- Destek eğiti odasının fiziki ortamı iyileştirilebilir.
- Grupla çalışma yerine birebir çalışma yapılabilir.
- Sabahçı öğrencilerin dersleri bittikten sonra destek eğitime gelmeleri sorunu çözülmelidir.
- Üstün yetenekli öğrencilerle daha çok çalışma yapılabilir.
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GRUP REHBERLİK  ETKİNLİKLERİNİN 
YOZLAŞTIRILMIŞ  EĞİTİME ETKİLERİ

Pınar YÜCEL1

Özet

Her dönem de olduğu gibi çocukların eğitimi öncelikle içinde bulunduğu ailede, sonrasında çevrede gelişmektedir. 
Aile ve çevrenin etkisiyle şekillenen çocuklar, okul ortamında sergiledikleri davranışlarla kendilerini ortaya koymaktadırlar. 
Bu davranışları sergilemeden önce geçirdikleri  kritik dönemler vardır. Bu kritik dönemler Freud’a göre ilk beş yıl Erik 
Erikson’a  göre hayat boyu devam eden evrelerden ibarettir. Her iki kuramcının bahsettiği ortak nokta ise çocuk okula 
başlamadan önceki ilk beş yıl kritik  dönemlerden bir tanesidir. Haliyle böyle bir evrede çocuğa gerek ailesinden gerek çevre 
etkisiyle yüklenecek olan bilgilerin ve davranışların etkisi fazlasıyla kalıcıdır.

 Son yıllardaki çocukları ve ailelerin yetiştirme tarzları incelendiğinde, bu kritik evrede olumsuz uyaranlara 
çocuğun fazlaca maruz kaldığını görüyoruz. Cep telefon, bilgisayar, tablet vb. teknolojik cihazlarla çok erken yaşlarda 
tanışmaktadırlar. Ayrıca çocuk ağlamadan karnı doyurulmakta, yere düşmemesi için çaba sarf edilmekte ve istekleri anında 
karşılanmaktadır. Kısacası çağın getirdiği teknolojinin olumsuz etkileriyle birlikte bizlerde çocuklarımızı sorumluluk, 
irade ve mücadele etme yolunda olumsuz pekiştireçler kullanmaktayız. Bu çocuklar okul çağına geldikleri zaman ise hem 
ebeveynler hem de öğretmenleri olarak zorlanmaktayız.

 Rehberlik servisi olarak bizlerin nihai amacı kendini gerçekleştirmiş bireyleri toplumumuza kazandırmaktır.  Fakat 
araştırma sonuçlarında ve alan gözlemlerinde görülmektedir ki, çağın getirdiği aile eğitimi sorunları bizlere nihai amacımız 
olan güçlü bireyler yerine  birey dejenerasyonlarının olduğu bir popülasyonla karşılaşmamıza  sebep olmuştur. Bu 
popülasyonla hem akademik hem davranışsal olarak rehberlik servisinin yönlendirmelerinde grup rehberlik etkinliklerinin 
çok etkili olduğunu gördüm. 

Sekizinci sınıf rehber öğretmeni olarak 13-14 yaş grubundaki öğrencilerime ve ebeveynlerine  grup rehberlik 
etkinliklerini yaparak  yukarıda sıraladığım durumların dezavantajlarını  minimum seviyeye indirmeye çalıştık. Velilerimize 
yönelik yaptığım grup rehberlik sürecindeyken velilerimize şu soruyu yönelttim. ‘’Çocuklarınızın şu an geçirdikleri süreçleri 
düşününce ne görüyorsunuz?’’ Velilerimizden gelen yanıtlar ise şöyleydi; LGS, 8.sınıf, sınav, test, cep telefonu, bilgisayar, 
tablet, alışveriş merkezleri, duygusal ilişkiler , ergenlik dönemi, hırçınlık, sınırları zorlama, sigara, nargile, bilgisayar 
oyunları… Bu verilen yanıtlar üzerine çoğunluğunun yukarıda sıralanan durumlarla ilgili benzer sorunları yaşadıklarını 
ve çocukları kontrol etmekte güçlük çektiklerini fark ettik. Grup rehberliğinin etkisiyle bu yanıtlar üzerine veliler tek 
olmadıklarını, yaşadıkları süreçleri başka kişilerinde yaşadıklarını görme imkanları oldu.

Karşılıklı fikir alışverişlerinde bulunarak çocuklarla ilgili nasıl bir yol izlemeleri gerektikleri üzerine tartıştık. Ve 
bütün grup rehberliklerinde karşılaştığımız ortak izlenim şu; Çocuklar maddi ve manevi hiçbir şekilde yokluk yaşamadan 
büyüyorlar . Bütün ihtiyaçları anında karşılanıyor. Bu şekilde fazlaca fedakarlık yapılarak yetiştirilen çocuklarda ise 
doyumsuzluk, memnuniyetsizlik ve minnetsizlik duyguları yerleşiyor.  Aynı zamanda cep telefon, bilgisayar, tablet, 
sosyal medya gibi çağın getirdiği elektronik cihazlar ve platformları sınırsız bir şekilde kullanmaya başlamalarıyla birlikte 
saldırgan, obezite ve sorumluluklarını öteleyen çocuklara dönüşmelerini sağlıyor. Bu dönüşümle birlikte ailede başlayan 
yozlaştırılmış eğitim, çocuklar tarafından okula taşınıp devam ettirilmek isteniyor.

Süreç bu şekilde ilerledikten sonra çocuklar ergenlik dönemine geldiğinde ebeveynler ciddi anlamda sıkıntılar 
çekiyorlar. Bu sıkıntıların sebepleri  ve başlama süreçleriyle ilgili hem benim verdiğim örnekler hem velilerimizin 
paylaşımlarıyla süreci daha iyi analiz etme fırsatımız oldu. Moderatörlüğünü yaptığım grup rehberlik etkinliklerinde hem 
veli gruplarında hem de öğrenci gruplarında durumların daha iyi değerlendirildiğini ve yalnız olmadıkları hissiyle birlikte, 
daha fazla kişiden daha farklı yolların konuşulması, çağın getirdiği olumsuz durumları ve eğitime yansıyan kısımlarını telafi 
etmemize yardımcı oldu.

Anahtar Kelimeler: Aile, Kritik Dönem, Teknoloji, Doyumsuzluk, Ergenlik Dönemi, Grup Rehberliği

Abstract

As in every period, the education of children primarily develops in the family, then in the 

1 Rehber Öğretmen, Özel Tekden Ortaokulu, Kayseri, Türkiye, pnrycl5050@gmail.com
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environment. Children, who are shaped by the influence of family and environment, manifest 
themselves in the behaviors they display in the school environment. There are critical periods before 
they exhibit these behaviors. These critical periods, according to Freud, consisted of life-long stages 
according to Erik Erikson for the first five years. The common point that both theoreticians mention 
is that the child is one of the critical periods of the first five years before school. In such a phase, 
the effect of information and behaviors that will be loaded on the child and his family as well as the 
environmental impact is extremely permanent.

When children and families’ cultivation styles are examined in recent years, we see that the child 
is exposed to negative stimuli in this critical phase. Mobile phone, computer, tablet etc. they meet 
with technological devices at a very early age. In addition, the child is crying, his stomach is saturated, 
effort is made to prevent falling to the ground and requests are met immediately. In short, with the 
negative effects of the technology brought by the age, we use negative reinforcements in the way of 
responsibility, will and struggle for our children. When these children come to school age, we have 
difficulty in both parents and teachers.

The ultimate aim of the guidance service is to bring the individuals who have performed themselves 
to our society. However, in research results and field observations, it can be seen that the problems 
of family education brought about by the era caused us to encounter a population with individual 
degenerations rather than our ultimate goal. I saw that group guidance activities were very effective in 
guiding the guidance service both academically and behaviorally with this population.

As an eighth-year guidance counselor, we have tried to minimize the disadvantages of the 
situations I have outlined above by doing group guidance activities for my students and parents in 
the 13-14 age group. When I was in the process of guidance for my parents, I asked the parents the 
following question. Unuz unuz What do you see when your children are thinking about the processes 
they are currently taking? Düşün leri Answers from our parents were as follows; LGS, 8th grade, exam, 
test, mobile phone, computer, tablet, shopping malls, emotional relationships, adolescence, frustration, 
pushing limits, smoking, hookah, computer games and we found it difficult to control the children. 
Under the influence of group guidance, parents were not the only ones on these responses and they had 
the opportunity to see their experiences in other people.

We discussed the ways in which they should go about the children by exchanging ideas. And 
the common impression we’ve encountered in all group guidance is that; Children grow up without 
any lack of material and spiritual absence. All their needs are met immediately. In this way, too much 
sacrifice children grown in the feelings of dissatisfaction, dissatisfaction and inadequacy are settled. 
At the same time, mobile phones, computers, tablets, social media, such as the electronic devices and 
platforms of the era began to use unrestricted, the aggressor, obesity and the responsibility of the 
children to turn away. With this transformation, the corrupt education started in the family and it is 
wanted to be moved to school by the children.

After the process has progressed in this way, the parents have serious problems when the children 
are in adolescence. I had the opportunity to better analyze the process and the examples of these 
problems and the processes I shared and the sharing of our parents. The moderated group helped 
us to compensate the situation in both the parents’ groups and the student groups in terms of better 
evaluation of the situations and the feeling that they were not alone, talking about different ways than 
more people, negative situations brought about by the age and the parts reflected in education.

Keywords: Family, Critical Period, Technology, Insatiability, Adolescence, Group Guidance

1. GİRİŞ: 

İçinde bulunduğumuz yeni yüzyıl, “Bilgi Çağı” olarak adlandırılmaktadır. Bu çağın en önemli 
özelliği, yeni iletişim teknolojileri vasıtasıyla bilgiye daha kolay ulaşılabilmesi ve bu çağın sermeyesi 
olan bilginin daha rahat paylaşılabilmesidir. Bilginin bu özelliği, insanlara her alanda daha fazla 
seçenek sunarken onların, seçimlerini daha özgür yapmalarına imkân sağlamaktadır. Seçenek 
sayısının artması ve seçme özgürlüğü, toplumların yapısındaki hiyerarşik yapıyı zayıflatarak eşitlik ve 
katılımcılığa zemin hazırlamaktadır. Bu durum çağımızın vazgeçilmez yönetim biçimi olan demokrasi 
için çok önemlidir.
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Amaç kavramı, felsefe, din, sosyoloji gibi pek çok bilimsel disiplin alanında önemli bir yer 
tutmaktadır. Psikoloji de bu alanlardan biridir. Psikoloji tarihine bakıldığında bilişsel psikolojinin 
gelişimi ile birlikte amaçlar, insanların davranışlarını açıklayan önemli faktörler olarak ele alınmıştır 
(Covington, 1992). Pozitif psikoloji yaklaşımının gelişimi ile de amaçlar, bireylerin yaşama uyumlarını 
sağlayan önemli olumlu özellikler olarak değerlendirilmiştir (Emmons, 1999). Aynı zamanda amaçlar, 
bireylerin davranışlarına yön veren önemli motivasyon araçları olarak da ele alınmıştır (Elliot ve Dweck, 
1988). Tüm bunların yanında psikoterapilerde de amaçlar, önemli bir yer tutmaktadır. Örneğin; Pozitif 
Psikoterapi’nin son aşaması, “amaçların genişletilmesi evresi” adını almıştır (Peseschkian, 1996). 
Bireylerin amaç belirlemeleri ve belirledikleri amaçları yaşama aktarmaları, onların mutlu olmalarında 
da çok önemli bir faktördür (Sheldon ve Elliot, 1999). Bu denli öneme sahip amaçların, ergenlerin pek 
çok açıdan gelişimlerine yön vermede ve dolaysıyla yaşamlarını mutlu bir şekilde geçirmelerinde birer 
araç olarak kullanılması anlamlı ve önemli olabilir. 

  Benlik saygısı konusunda bugüne kadar önemli miktarda çalışma yapılmış olmasına karşın 
literatürde geniş ölçüde kabul edilen, standart, genel bir benlik saygısı tanımı bulunmamaktadır. İlk 
tanım William James tarafından 1892’de “benlik saygısı= başarı / beklenti’ dir” şeklinde yapılmıştır. Bu 
tanıma göre, benliğin değerliliği duyguları bireyin başarmayı umduğu ve başarabildiği girişimlerinden 
meydana gelmektedir (Magill, 1996, s.1498).

  Sosyal yaşamın gereği olarak, birey okulunda, ailesinde, çevresinde başkalarıyla sosyal ilişkiler 
ağı içerisinde etkileşimde bulunur. Bu etkileşim içerisinde pek çok alanda sorunla karşılaşabilir. 
Kişiler arası sorun D’Zurilla, Nezu ve Maydeu-Oliveras (2004) tarafından bireyin karşılaştığı bir 
sorunu çözememesi ve nasıl çözeceğini bilememesi olarak tanımlanmıştır. Bu tanımda bireyin sorun 
çözme sürecindeki beceri eksikliğine vurgu yapılmaktadır. Bir başka tanımda Deutsch (1973) çatışma 
ve sorunu, bir kişinin hedeflerine ulaşma ve isteklerini yerine getirme çabalarının, diğer kişinin 
hedefine ulaşmak için yaptığı atılımları tarafından engellendiği zaman ortaya çıkan durum olarak 
tanımlamaktadır (Aktaran: Johnson ve Johnson, 1994). 

2. AMAÇ: 

Okul psikolojik danışma ve rehberlik programları kapsamlı olarak karakterize edilmiştir çünkü 
programlar öğrencilerin gelişimlerinin bütün yönlerine (kişisel/sosyal, eğitsel, mesleki) yönelik olarak 
tasarlanmıştır. Kapsamlı psikolojik danışma ve rehberlik programının temel ilkesi, bütün öğrencilerin 
gelişimsel görevlerini güçlendirmelerine yönelik olarak önleyici etkinlikleri sunmaktır (Terzi, 2004).

Kapsamlı psikolojik danışma ve rehberlik programının örgütsel yapısını oluşturan birtakım 
öncüller vardır: 

(a) Psikolojik danışma ve rehberlik programı, öğrenci yeterlikleri, bu yeterlikleri kazanmaları için 
gerekli süreç ve etkinlikler, profesyonel personel ve değerlendirme süreçlerini içeren bir programdır. 

(b) Psikolojik danışma ve rehberlik programı gelişimsel ve kapsamlıdır. 
(c) Psikolojik danışma ve rehberlik programı okul personeli, ebeveynler ve toplum üyeleri ile 

işbirliğine dayalı bir ekip çalışmasını gerektirir (Doğan, 2000; Gysbers ve Henderson, 1984). 
Myrick’e (1997) göre kapsamlı gelişimsel  psikolojik danışma ve rehberlik programının, programın 

nasıl uygulanacağı ve yürütüleceği ile ilgili 7 ilkesi vardır: 
1. Gelişimsel psikolojik danışma ve rehberlik programı bütün öğrencilere yöneliktir. 
2. Gelişimsel psikolojik danışma ve rehberlik programı organize edilmiş ve planlanmış bir 

programa sahiptir. 
3. Gelişimsel psikolojik danışma ve rehberlik programı ardışık ve esnektir.
4. Gelişimsel psikolojik danışma ve rehberlik programı tüm eğitim sisteminin tamamlayıcı bir 

parçasıdır.
5. Gelişimsel psikolojik danışma ve rehberlik programı bütün okul personelinin katılımını 

gerektirir. 
6. Gelişimsel psikolojik danışma ve rehberlik programı öğrencilerin daha etkili ve yeterli 

öğrenmelerine yardımcı olur.
 7. Gelişimsel psikolojik danışma ve rehberlik programı pek çok konuda iyi yetişmiş profesyonel 

psikolojik danışmanları gerekli kılar.
Sonuç olarak gelişimsel rehberliğin uygulamalı yönünü, kapsamlı psikolojik danışma ve rehberlik 
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programlarının oluşturduğu söylenebilir. Kapsamlı psikolojik danışma ve rehberlik programının 
unsurları “içerik”, “yapısal çerçeve, faaliyetler, zaman” ve “kaynaklar”dan oluşur. İçerik unsuru 
öğrencilerin programa katılımları sonucunda ulaşacakları yeterlikleri kapsar. İkinci unsur üç yapısal 
(tanım, gerekçe, sayıltılar) ve dört süreçsel öğeyi (rehberlik müfredatı, bireysel planlama, müdahale 
hizmetleri, sistem desteği) ve bunlara ayrılan süreleri içerir. Kaynak unsuru ise programın tam olarak 
uygulanabilmesi için gerekli insani, mali ve politik kaynakları içerir (Gysbers ve Henderson, 2006).

3. YÖNTEM:

Araştırmada 240 kişiden oluşan 8. Sınıf öğrencileri ve bu öğrencilerin velileri ile birlikte 
çalışılmıştır. Uygulamada 24 kişilik sınıf grup rehberliği ile öğrenciler ve sınıf velileri olarak yine 24 
kişi olacak şekilde ebeveynler ile çalışılmıştır. Haftada bir kez bir araya gelecek şekilde planlanarak 
sistematik olarak ilerlenmiştir.

4.MODELİN TANIMI

Grup rehberliği programıyla öğrencilere ve velilere kazandırılmak istenilen hedefler ve bu 
hedeflere ilişkin davranışlar ve bulgular aşağıda verilmiştir.

Hedef 1.1: Katılımcıların öz ile öz algısı kavramlarını kazanmalarına ve öz algısının oluşumunu 
görebilmelerine yardımcı olmak.

Hedef	Davranışlar:

• Öz kavramının ne olduğunu söyleme, 
• Öz algısının nasıl oluştuğunu açıklama,
• Olumlu öz algısının önemini söyleme.

Hedef 1.2: Katılımcıların kendilerini diğer insanlardan ayıran özelliklerini fark etmelerine, 
kendilerini olumlu yönde değerlendirmelerine ve yaşamlarının amacını düşünmelerine yardımcı 
olmak.

Hedef	Davranışlar:

• Kendine ait farklı özellikleri söyleme,
• Yaşamının amacını düşünme ve bunu söyleme,
• Kendi kimliğine farklı açılardan bakma,
• Kendine ait özelliklerin hayatını nasıl etkileyebileceğini söyleme.

Hedef 1.3: Katılımcıların kişisel özelliklerinin neler olduğunun farkına varmalarına yardımcı 
olmak.

Hedef	Davranışlar:

• Kendini tanımanın önemini açıklama,
• Kendini nasıl değerlendirdiğini açıklayabilme ve yazma,
• Kendisiyle ilgili beğendiği ve beğenmediği yönlerini yazma ve söyleme,
• Kendisiyle ilgili beğenmediği yönlerini olumlu olarak değerlendirme.

Hedef 1.4: Katılımcıların, ilgilerini, yeteneklerini, kuvvetli ve zayıf yönlerini tanımlayabilmelerine 
ve ilgi ve yeteneklerin mesleklerle olan ilişkisini açıklayabilmelerine yardımcı olmak. 
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Hedef	Davranışlar:

• Kendine ait kuvvetli ve zayıf yönlerini söyleme ve yazma,
• İlgi duyduğu alanları söyleme ve yazma,
• Yeteneklerini söyleme ve yazma,
• İlgi ve yeteneklerin mesleklerle olan ilişkisini çıklama.

Hedef 1.5: Katılımcıların, meslek seçimini etkileyen faktörlerin neler olduğunu öğrenmelerine ve 
bunların etkilerini açıklayabilmelerine yardımcı olmak.

Hedef	Davranışlar:

• Meslek seçimini etkileyen faktörleri tartışma,
• Düşündüğü mesleği neden seçtiğini ifade etme.

5.SONUÇ VE ÖNERİLER:

Elde edilen bulgular incelendiğinde, psikolojik danışmanların programda en çok öğretmenlerle 
öğrenciler hakkında görüşmeye (%51), ailelerle öğrenciler hakkında görüşmeye (%40), öğrencilerle 
kişisel/sosyal, eğitsel ve mesleki alanlarda ihtiyaç duydukları bilgileri sağlamaya yönelik etkinliklere 
(%38) ve bireysel psikolojik danışma hizmetine (%34) yer verdikleri sonucu elde edilmiştir. Öte 
yandan psikolojik danışmanlar programda nadiren süpervizyon alma (% 53), kişisel gelişimi sağlamaya 
yönelik etkinliklere katılma (%38) ve grup rehberliği etkinlikleri geliştirme (%29) çalışmalarına yer 
verdiklerini ifade etmişlerdir.

  Psikolojik danışmanların hazırladıkları kapsamlı psikolojik danışma ve rehberlik programlarında 
en çok programın “müdahale hizmetleri” ve “bireysel planlama” boyutlarında yer alan etkinliklere 
zaman ayırırlarken, programda profesyonel gelişimlerine yönelik etkinliklere yeterince zaman 
ayırmadıkları görülmektedir. Öte yandan psikolojik danışmanların %44’ü bir öğretim yılı boyunca 
yapacakları rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini içeren programı geliştirme sürecine sadece 
yılda 5-10 saat zaman ayırdıklarını ifade etmişlerdir. Bu durum psikolojik danışmanların kapsamlı 
psikolojik danışma ve rehberlik programının özellikle içeriği ve geliştirilmesi konusunda yeterince 
bilgi sahibi olmadıklarını düşündürmektedir. Ayrıca araştırmada psikolojik danışmanlar kapsamlı 
psikolojik danışma ve rehberlik programının rehberlik hizmetlerini planlı hale getirmesini, okullara göre 
farklılık gösteren rehberlik hizmetlerinde bütünlük sağladığını, öğretmenlerin rehberlik çalışmalarına 
daha çok katılımını sağladığını, önleyici rehberlik çalışmalarının daha fazla önemsenmesine neden 
olduğunu ve psikolojik danışman kimliğinin ön plana çıkmasına fırsat sağladığını belirtmişlerdir. 

Öte yandan sınıf rehber öğretmenlerinin etkinlikleri uygulama becerisine sahip olmamaları, 
okullarda psikolojik danışmanların sayıca yetersiz olması ve sınıfların kalabalık olması kapsamlı 
psikolojik danışma ve rehberlik programının uygulanmasında güçlükler oluşturmaktadır. Benzer 
şekilde konu ile ilgili olarak Türkiye’de sınırlı sayıda yapılan araştırmalar (Nazlı, 2003; Öztürk, 
2009) bu bulguları destekler niteliktedir. Modelin oldukça kapsamlı ve yoğun iş yükü gerektiren bir 
program olması psikolojik danışmanların özellikle uygulama ile ilgili olarak iyi yetişmiş olmalarını 
gerekli kılmaktadır (Gysberg ve Henderson, 2006). Türkiye’de lisans düzeyinde psikolojik danışma ve 
rehberlik programlarında uygulama derslerinin sayıca yetersiz olması ve psikolojik danışmanların bu 
araştırmada mesleki bilgi ve becerilerini geliştirme amaçlı hizmet içi eğitim etkinliklerine ve mesleki 
toplantılara nadiren katıldıklarını belirtmeleri önemli bir sorun olarak görülmektedir. 
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BİYOGRAFİK ROMAN VE 
EĞİTİCİ ÖZELLİKLERİ

 
Dr. Öğretim Üyesi Mahmut BABACAN  
 Marmara Üniversitesi

Biyografi, bilimsel ve edebî olmak üzere iki ana başlık altında ele alınabilir. Biyografi, köken 
itibarıyla Yunanca bios (hayat) ve graphein (çizmek) söz¬cüklerinin bir araya gelmesiyle oluşmuştur: 
“Hayat Çizgisi” “Biyografi, en kısa tanımı ile bir kişi¬nin hayatının anlatıldığı metinlere verilen addır.” 
(Ayşenur İslam, 2001/2: 65) Bu terime Türkçede “hâl tercümesi” olarak karşılanmıştır. 

Edebiyat vadisinde biyografi türünden geniş ölçüde faydalanılmaktadır. Kimilerinin “edebî 
biyografi” olarak adlandırdığı “biyografik roman” türünde öyküleme ve tasvir tekniklerini kullanılarak 
gerçek kişileri roman kurgusu içinde anlatılmaktadır. Bilindiği gibi roman sanatında da biyografi 
türünden faydalanılır ve biyografik tarzda birçok roman kaleme alınmıştır. Bu bağlamda, belli bir 
tahkiye kurgusu içinde vaka anlatımı üslubuyla bir kişiyi birçok yönüyle roman kahramanı olarak 
sunan romanlar bi¬yografik roman olarak tanımlanabilir. Biyografik romanlarda kişinin ruhsal ve 
fi¬ziksel özellikleri, davranışları, duyguları, düşünceleri, tepkileri, kahramanlıkları gibi pek çok değişik 
özellikleri ayrıntılı olarak hikâye edilir. 

Biyografik romanlar, bilim, kültür, sanat, edebiyat, siyaset, ticaret, spor gibi alanlarda başarılı 
olmuş, yaptıkları ve eserle¬riyle yaşadıkları dönemde iz bırakmış, haklı bir ün kazanmış kişilerin 
hayatla¬rının roman tekniğine uygun olarak anlatıldığı eserlerdir. Bu tür eserler, hem roman türünün 
kurmaca dünyasına ait nitelikler hem de belgesel özellikler taşır. Biyografinin nesnel bilgisi, romanın 
öznel kurgusuyla yoğrulur ve anlatma¬ya bağlı olay merkezli bir türün adı olur. Bir başka deyişle, 
biyografik romanda biyografi nesnel bilgiyi, roman ise kurmacayı temsil eder. Bu tür eserler, belgesel 
nitelikleriyle kurmacanın sınırlarını zorlasalar da, roman formunu kullandıkları için kurmaca 
dünyanın özelliklerini taşırlar. Kimi araştırmacılar bu tür eserleri “non-fiction fiction” (kurmaca 
olmayan kurmaca/roman) biçiminde adlandırırlar.

Bu noktada bilimsel bir yazı türü olarak biyografinin kurguya dayattığı nes¬nellik, roman 
türünün öznelliği içinde esner ve biyografik roman ortaya çıkar. Bu tür eserler, belgesel nitelikleriyle 
kurmacanın sınırlarını zorlasalar da, roman formunu kullandıkları için kurmaca dünyanın özelliklerini 
taşırlar. Biyografik ro¬manlarda gerçek kişilerin ruhsal ve fiziksel özellikleri, duygulan, düşünceleri, 
davranışları, alışkanlıktan, tavır alışları, tepkileri, hayata bakışları, dünya görüş¬leri, giyinişleri başta 
olmak üzere gibi pek çok değişik özellikleri ayrıntılı olarak verilir. Söz konusu ünlü kişilerin bir bakıma 
portresi çizilir.

Biyografi, romana yaklaştığı ölçüde insan tabiatıyla ilgilenir, ancak yine de romanın karakter 
yaratma imkânına sahip değildir. Romanda da bir gerçeğin var olduğundan kimse şüphe etmez. 
Roman; sadece kendisine ait itibari bir dünya içinde, gerçeği ya hayatta görüldüğü gibi sunar okuruna 
veya sembolik, alegorik unsurlarla. Her iki halde de elindeki metnin roman olduğunu bilen hiç bir 
okur, içinde yaşadığı hayatın gerçeklerini okuduğu metinde bire bir bulma arzusu ta¬şımaz. Biyografik 
roman, bilginin eksikliği ya da yetersizliği nedenleriyle tarihî romandan daha zor bir türdür. Biyografi 
yazarının, eserine konu edindiği şahsın hayatını kurmaca unsurlarla besleyebilmesi gerekir.

Kimi biyografiler de roman tekniğinde kaleme alınmıştır. Bu tür biyografilerde yazar, roman, 
hikâyede olduğu gibi öyküleme kurgusu içerisinde, olay anlatımı üslûbuyla hayatı anlatılacak kişiyi 
sanki bir roman kahramanı gibi olayların içindeki konumlarıyla sunar. Bu tür eserlerde kişinin ruhsal 
ve fiziksel özellikleri; davranış, duygu ve düşünceleri; çeşitli olaylara tepki ve tavır alışları; giyinişi gibi 
pek çok değişik özellikleri ayrıntılı olarak verilip bir anlamda onun portresi çizilir. Hayatı içerisinde 
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canlı, yaşayan bir kişilik olarak sergilenir. Yazar, yeterli belge ve kesin ipuçlarına rağmen, somut 
bilgilerden yola çıktığında bile kişisel yorumlarını yazarken bir de yeteri kadar malzeme bulamadığı 
durumlarda tahmin ve hayal gücünü kullanır. Bu tür biyografik eseri edebî yapan, yazarın ona 
kendinden ekledikleri, boşlukları dolduruşu, ele aldığı kişinin şahsiyetine ait ayrıntılarda dolaşması 
ve bütün bunları yaparken de estetik bir dil kullanmasıdır. Biyografik roman yazarı, anlattığı kişinin 
hatalarını, zaaflarını, buhranlarını, düşkünlüklerini ve kirli çamaşırlarını ortaya döker. Fakat ölmüş 
birinin hayatını yazıyorsa, ona karşı vicdanî sorumluluk taşıması gerektiğini de unutmamalı, eserdeki 
bazı gerçek isimleri sahtesiyle değiştirmelidir. 

Yeterli belge ve kesin ipuçlarına rağmen, en objektif biyografi yazarı dahi olayları kendi 
cümleleriyle verir ve kendi fikrince sonuçlar çıkarır. Monografi’den çok romana yaklaşmaya çalışan 
yazar, somut bilgilerden yola çıktığında bile kişisel yorumlarını yazarken bir de yeteri kadar malzeme 
bulamadığı durumlarda tahmin ve hayal gücünü kullanır. Bu tür biyografik eseri edebî yapan, yazarın 
ona kendinden ekledikleri, boşlukları dolduruşu, ele aldığı kişinin şahsiyetine ait ayrıntılarda dolaşması 
ve bütün bunları yaparken de estetik bir dil kullanmasıdır. Biyografik roman yazarı, anlattığı kişinin 
hatalarını, zaaflarını, buhranlarını, düşkünlüklerini ve kirli çamaşırlarını ortaya döker. Fakat ölmüş 
birinin hayatını yazıyorsa, ona karşı vicdanî sorumluluk taşıması gerektiğini de unutmamalı, eserdeki 
bazı gerçek isimleri sahtesiyle değiştirmelidir.

 “Biyografi ve biyografik roman tahterevallisi” başlıklı yazısında Doğan Hızlan ( 5 Ağustos 2011): 
“Biyografi ve biyografik roman birbirinden ince bir çizgiyle ayrılıyorlar. Bir tahterevallinin iki ucunda 
bu iki tür dengede durur aslında. Birinde kurmaca ağırlık unsurudur, diğerinde gerçek belgeler. Haliyle 
biyografik roman ile biyografi arasında derin farklar vardır demeliyiz. (…)  

Tabii bir yazarın ille, biyografisini/biyografik romanını yazdığı kişiyi şahsen tanıması, bilmesi 
gerekmiyor. Ama malzemenin, belgelerin değerlendirilmesinde yönlendirici bir rol oynadığı da bir 
gerçektir.  

Biyografik romanda eksen kahramanın adının yazılması, açıklanması da gerekmez. Onun 
özelliklerine, kişiliğine göndermeleri okur anlayabilir. Okura sezdirme gücünün oranı yazarın 
başarısına bağlıdır. Toplumda tanınmış bir insansa, zaten bu özelliklerden onun kimliğini fazla kafa 
yormadan çıkarabiliriz. Sevinç Çokum’un Tren Burdan Geçmiyor kitabı bu anlayışın iyi bir örneğidir.

Türk edebiyatında biyografik roman türünde asıl ilk örnek, Hasan Ali Yücel’in (1897-1963) 
yazdığı Goethe: Bir Dehanın Romanı (1932) başlığını taşır. Romanın ön sözünde Yücel, bu romanın bir 
hayranlık duygusundan doğduğunu açıklar. Goethe’ye ve onun düşüncelerine olan hayranlığı Yücel’e 
bu romanı yazdırmış olmalıdır. Türk edebiyatında kronolojik bakımdan ikinci ve üçüncü sırada yer 
alan bi¬yografik romanlar, Mehmet Emin Erişirgil’in (1891-1965) Ziya Gökalp: Bir Fikir Adamının 
Romanı (1951) ve Mehmet Akif: İslamcı Bir Şairin Romanı (1956) adlı eserleridir.

Yazıldığı dönemde “popüler tarihî roman” olarak da adlandırılan Abdullah Ziya Kozanoğlu’nun 
(1906-1966) Şeydi Ali Reis (1927), Malkoçoğlu (1933), Battal Gazi Destanı (1937), Cengiz Han’ın 
Hâzineleri (1962) gibi eserleri; Feridun Fazıl Tülbentçi’nin (1912-1982) Yavuz Sultan Selim Ağlıyor 
(1947), Barbaros Hayrettin Geliyor (1949), Turgut Reis (1958), Cem Sultan (1959), Hürrem Sultan 
(1960), Kanunî Sultan Süleyman (1962) gibi romanlarıda, biyografiden çok kurmacaya yakın dururlar.

İlhan Selçuk’un (1925-2010) Yüzbaşı Selahattin’in Romanı (2 cilt, 1973, 1975), 1894’te doğan, 
askerlik çağında Çanakkale ve Balkan Savaşlarına katılan, Birinci Dünya Savaşında İran ve Kafkas 
cephelerinde savaşan, 1919’da yirmi beş yaşında bir yüzbaşı olarak İstanbul’a dönen Selahattin 
Yurtoğlu’nun anılarından yola çıkılarak yazılmış biyografik bir romandır.

Halikarnas Balıkçısı (Cevat Şakir Kabaağaçlı)’nın (1886-1973) Uluç Reis (1962) ve Turgut 
Reis (1966) romanları da biyografik romanın sınırlan içinde değerlendirilebilir. Tahir Alangu’nun 
(1916-1973) Ömer Seyfettin: Ülkücü Bir Yazarın Romanı (1968), İsmail Fatih Ceylan’ın Romancının 
Romanı-Yavuz Bahadıroğlu (2000), Orhan Okay’ın (1930-) Bir Hülya Adamın Romanı-Ahmet Hamdi 
Tanpınar (2010) kitapları, adlarında “roman” sözcüğü yer almasına rağmen roman değil biyografi/
monografi örnekleridir.

Necati Cumalı‘nın (1921-2001) Viran Dağlar (1995) kitabı, biyografik roman türüne ait 
örneklerdendir. Cumalı, romanda büyük dayısı Zülfikar Bey’in Balkanlarda Osmanlı’nın dağılmaması 
için verdiği mücadeleyi roman türünün imkânları içinde okura sunar. Makedonya’nın Goriçka 
kasabasında yaşayan bir aileye mensup, eski bir Osmanlı uç beyinin torunu olan Zülfikar Bey, Fransız 
İhtilâli ile yayılan milliyetçilik akımıyla Balkanların Osmanlı’nın elinde çıkış sürecinde gönüllülerden 
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oluşan bir örgüt kurarak mücadeleye başlar, Bu mücadele, Birinci Dünya Savaşını Osmanlı’nın 
kaybetmesi sonucu dağılma sürecinin hızlandığı günlere kadar sürer.

Hıfzı Topuz (1923-),  Meyyâle, Taifte Ölüm, Paris’te Son Osmanlılar, Gazi ve Fikriye, Abdülmecit, 
Hava Kurşun Gibi Ağır romanlarıyla günümüz biyografik roman yazarlarındandır. 

Günümüzün en çok okunan biyografik roman yazarlarından Ayşe Kulin (1941-), Adı Aylin, 
Füreya, Köprü, Veda ve Türkan adlı eserleriyle tanınır.

Oğuz Atay (1934-1977) Bir Bilim Adamının Romanı-Mustafa İnan (1975), Türkiye’de bu roman 
türünün en iyi örneklerindendir. Atay, romanda İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesinden 
hocası olan Prof. Dr. Mustafa İnan’ın yaşam öyküsünü roman tekniğinin imkânlarını kullanarak 
anlatır. Aynı zamanda Mustafa İnan’ın şahsında bir dönemin idealist kuşağının hayatını yansıtır.

Biyografik roman türünde yakın zamanlardaki önemli yazarlar arasında Attilâ İlhan, Sadık 
Yalsızuçanlar, Fatma Karabıyık Barbarosoğlu, gibi isimler sayılabiliriz. Ayrıca Beşir Ayvazoğlu’nun 
Ömrüm Benim Bir Ateşti Ahmet Haşim’in Hayatı, Sanatı, Estetiği, Dramı (2006),  Bozgunda Fetih 
Rüyası-Yahya Kemal (2006) ve Tarık Buğra-Güneş Rengi Bir Yığın Yaprak (2004), roman anlatımına 
yakın biyografik eserlerdir.

Şimdi de biyografik romanı biyografik yazılarla karşılaştıralım ve hangisini hangi bakımlardan 
öğrencilerimize tavsiye edelim ve okutalım yönündeki fikirlerimizi açıklayalım:

Ansiklopedilerin kişi isim maddeleri kısa biyografilerdir. Bilindiği gibi bu yazılar, insanlığa 
hayatında hizmet etmiş, sevilen, sayılan, örnek olmuş, eserler ortaya koymuş kişilerin hayatlarını, nasıl 
ve hangi yolda başarı sağladıklarını açıklamaktadır. Bu bakımından öğrencilerimize bu türde yazıları 
okumalarını tavsiye eder ve bu ödevler veririz.

Biyografi yazıları makale büyüklüğünde olabildiği gibi kitap boyutunda da olabilir.  
Biyografinin edebiyat olarak kabul görmesi, roman türünün ortaya çıktığı 18. yüzyıla denk 

gelmektedir. Bu iki tür, romanın ortaya çıkışı ile başlayan ve günümüze dek süren bir etkileşim içine 
girmişlerdir. Roman türünün etkisi ile biyografilerde gerçeklik çizgisi kaybolmuş, kurmaca ile gerçek 
iç içe geçmiş, hayali karakterlerin öyküleri biyografik roman biçiminde yazılmaya başlanmıştır. 20. 
yüzyılda ise bu durum tersine dönmüş, gerçek kişilerin yaşam öyküleri kurgusal bir roman çerçevesinde 
ele alınmaya başlanmıştır. (Karaca, 2014). Bu dönemdeki biyograflardan beklenen hem gerçeklerden 
kopmaması hem de edebi bir eser ortaya koyabilmek için hayal gücünden yararlanmasıdır. Bu noktada 
ise biyografinin gerçekliğe ne kadar uygun olacağı problemi ortaya çıkmaktadır.

Tanımında da yer verdiğimiz gibi biyografi gerçek bir hayatın tezahürüdür. İlk örnek biyografilerin 
başlıca özelliği olan öğretici, yol gösterici ve ahlaki olma kaygısı gibi durumlar biyografilerde gerçekliğin 
önüne geçmektedir. Bu durumda biyografide anlatılan kişi yazarın ya da toplumun onu görmek istediği 
şekilde yansıtılmakta dolayısıyla türün esas gereği olan gerçeklik saf dışı bırakılmaktadır.

Biyografi türündeki yazılarda kişinin doğum tarihinden başlayarak, tarih ve oluş sırasına göre 
hayatının önemli aşamalarını, öğrenim ve meslek hayatını, amaç ve çabalarını, eğilimlerini, topluma 
hizmetlerini, eserlerini ve etkilendiği ve etkilediği kişileri açıklanır.

Edebi biyografide ise yazar, olayları kronolojik sırayla anlatmak zorunda değildir. Önemli olan 
yazarın üslubu, yaşam öyküsünü kurgulayış biçimidir. Örneğin anlatı içinde geriye dönüş, ileriye 
atlama tekniklerini kullanarak eserinin kurgusunu kronolojide kurtarıp tarih kitabı zannından ve 
ansiklopedik bilgi yığınından kurtarabilir.

Biyografi yazarı, ne kadar objektif olmaya çalışırsa çalışsın eserin öznesine tarafsız yaklaşamaz. 
Eseri oluştururken mutlaka bir amacı vardır. Bu amaç, toplum gözünde olumsuz olan bir kişinin 
imajını yenilemek, olumluya çevirmek olabileceği gibi; toplum tarafından sevilen, topluma mal olmuş 
bir kişinin hayatını anlatarak hedef kitle belirlemek de olabilir. Böylece eserinin satılma, okunma 
kaygısını ortadan kaldırmış olur.

Okurun bu tür eserlere yönelmesinin sebebi ise, hayatı anlatılan kişiye karşı duyduğu merak 
duygusudur. Ayrıca ders kitaplarında genellikle mesleğinde başarılı olmuş ve belli üne kavuşmuş 
insanların biyografilerine yer verilir ve “örnek insan” olarak tanıtılır. İskoç yazar ve devlet adamı 
Samuel Smıles’a göre “Büyük insanların hayatlarını okumakta fayda vardır; böylelikle insanın kudret 
ve yetisini, bunları geliştirmek için ne gibi yol tutulduğunu öğrenmiş oluruz. Onların hayatları bize 
yaşamanın, yaşatmanın, dehanın ve başarının altın anahtarını verir.   Büyük insanların biyografileri; 
değerli tohumlarla dolu, yaşayan bir ses, bir idrak kudretidir.”                                                                                     
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Okur biyografi yerine “biyografik romanı” niçin tercih eder?

1- Biyografide kronoloji, olayların oluş sırasına göre aktarımı mecburidir. Ancak okur, kimi okul 
adları, hangi dersleri gördüğü, hangi şehirlerde yaşadığını arada isim atlamaksızın okurken sıkılabilir. 
Çünkü bu durumda okuyana biyografi metni,  isim ve tarih listesi gibi gelecektir. Biyografide üslup 
kaygusu yoktur. Okuyana kuru ve monoton gelir. Hâlbuki biyografik romanlarda yazar daha ilgi çekici ve 
rahat okunan bir üslubu seçmektedirler.

2- İyi bir biyografinin elinden geldiğince objektif olma mecburiyeti vardır. Ancak çoğu biyografi yazarı 
doğru belgeye ulaşamadığından, gerekli belgeyi araştırma ve doğrulama zahmetinde bulunmadığından, 
kişi hakkında önceki söylenenleri tekrar etmekten öte gidememektedir. 

3- Biyografiler genellikle hayatta başarı sağlamış bilim, sanat ve edebiyat alanındaki insanların 
yaşayışlarını,  çalışmalarını aktarırlar. Kısa yazılar olduğundan, kişinin başarıya ulaşmak için çabalarını 
romana göre daha az sayfada anlatabilirler. Yapılan çalışmalar, sarfedilen çabalar, çekilen eziyet 
ve sıkıntılar biyografinin satırlarında kısa ve öz olma kaygısıyla gözden kaçabilir. Hâlbuki biyografik 
romanda yazarın belirleyeceği bir tema üzerinden, kişinin nihayetinde ulaşacağı başarıya kolay yoldan 
ulaşmadığını, önemli yıllarını bu uğurda harcadığını, gecesini gündüzüne kattığını, bu yolda acılar 
çektiğini daha iyi anlatır ve anlarız. Ayrıca biyografide bu çileye ortak olan ve katkıda bulunan anne, 
baba, eş ve çocuklar gibi birlikte yaşadığı kişilerin fedakârlıklarını ve desteklerini birkaç satırla geçiştiririz. 
Biyografik roman zaten bu gibi çabaları, ezaları, fedakârlıkları tema olarak gördüğünden, okura daha 
ayrıntılı ve etkili gösterebilme fırsatı sunacaktır.  

Nazan Bekiroğlu, Nar Ağacı (Timaş Yayınları, İstanbul 2012) romanında Tebriz-Batum-Bakü-
Tiflis-Trabzon arasında geçen bir aile öyküsünü anlatmaktadır. Yazar, ailesinin izine ve köklerine iki 
koldan gitmiş, bir kolda Tebrizli dedesi Settarhan, öbür kolda Trabzonlu anneannesi Zehra. Bunları 
birleştirecek olan kadere yazarın ustalıklı kurmacaları da eklenmiştir. Yazar, eski fotoğrafları okuyor 
ve çözüyor, tarihle tasviri harman ediyor, tarihi yorumluyor, romana tarih giydiriyor, coğrafyayla 
makyajlıyor, efsaneler ve şiirle anlatımını zenginleştiriyor. Yazar bu romanıyla bir ayrıntı ustası 
olduğunu gösteriyor. Ayrıca bu romanda yazar okurlarına aşk acısı Balkan acısına, muhacirlik çilesi 
şehit dayının kırık kafiyeleriyle karışıyor; aşkın ve fedakârlığın, tevekkül ve sabrın neleri yenebileceğini 
gösteriyor. 

Peki, burada siz dinleyicilerimize soruyorum:  Kronolojik anlatılmış, yer ve insan isimleri yığını 
gibi görünen, tarihlere rakamlara boğulmuş bir Nazan Bekiroğlu biyografisi mi daha zevkli okunur 
sizce? 

Oğuz Atay Bir Bilim Adamının Romanı-Mustafa İnan isimli eserine de bu gözle bakacak olursak: 
Yazar bu eseriyle hem bir biyografik roman nasıl yazılıra ciddi bir örnek sunuyor, hem de sıradan 
bir köy çocuğunun çalışıp çabalayarak üniversite profesör oluşunu, önemli işlere imza atışını, sabrını, 
inancını, hoşgörüsünü, fedakârlığını, diğergamlığını ve en önemlisi de iyimserliğini ve umudunu 
yansıtıyor. Yani okuyan insan bir taşla iki kuş birden vurabilir. Hem yazarın usta yetenekleriyle 
oluşturduğu cümlelerin her bir satırın keyfini çıkartır, hem de bir tek onun değil, hepimizin gerçekten 
de ciddi bir kahraman olarak adlandırabileceği bir bilim adamının hayat hikâyesiyle karşılaşırız. 

Bir Bilim Adamının Romanı´nda sadece Prof. Mustafa İnan’ı değil,  diğer kahramanları da 
hocanın eşi Jale İnan, dostları, akrabaları yani kısaca onun hayatına giren hemen herkesi de tanımış 
oluruz. En önemlisi de yazarı Oğuz Atay’ı da tanımış ve roman tadını da almış oluruz. 

Eserden de anlaşılacağı üzere örnek bir kişilik olan Mustafa İnan kendisini sadece alanıyla ilgili 
yetiştirmemiştir. O aynı zamanda edebiyata, şiire, Türkçe’ye, tarihe de büyük bir ilgi duymuştur. Her 
ortamda mutlaka şiirden ve dilden bahseden İnan, edebiyattan uzak kalan aydınları da bu konuda 
eleştirmiştir. Bazen günlerce bazı kelimelerin kökenleri üzerine araştırma yaparak, benzer özelliklerdeki 
kelimeleri bulmak için geceleri bile yatmamıştır.

Kısacası, Bir Bilim Adamının Romanı’nı okuyan insan bütün bunlarla birlikte  zorlu hayat 
mücadelesine rağmen bir bilim insanını, bir aydının kendisine ve toplumuna karşı taşıdığı sorumluluk 
ile imkânsızlıklara rağmen başarıya giden bir hayat hikâyesini de okumuş olacaktır.

Biyografinin ne olduğunu “Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü” ve “Edebiyatımızda Eserler Sözlüğü” 
isimli öğretmen ve öğrencilerin yıllardır başvuru kitabı niteliğinde iki ansiklopedik eserleriyle en iyi 
bilen biri olduğuna inandığımız şair öğretmen Behçet Necatigil Kitaplarda Ölmek şiirinde aslında bu 
iki türün aralarındaki önemli ayrımı çok güzel anlatmaktadır. Şiirin birinci yarısında şair, ansiklopedi, 
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yazarlar sözlüğü gibi eserlerde yazar isimlerinin önünde parantez içinde yer alan doğum-ölüm 
tarihlerinin rakamsal bilgi olmaktan öte  bir değeri olmadığını anlatır: 

adı, soyadı 
açılır parantez
doğduğu yıl, çizgi, öldüğü yıl, bitti
kapanır parantez.
o şimdi kitaplarda bir isim, bir soyadı
bir parantez içinde doğum, ölüm yılları.
ya sayfa altında, ya da az ilerde
eserleri, ne zaman basıldıkları
kısa, uzun bir liste.
kitap adları
can çekişen kuşlar gibi elinizde.

Şiirin ikinci yarısında ise, rakamlar arasında önemsiz gibi görünen kesik çizgi (-) nin çok anlamlar 
taşıdığını söylemeye çalışır. 

parantezin içindeki çizgi
ne varsa orda
ümidi, korkusu, gözyaşı, sevinci
ne varsa orda.
o şimdi kitaplarda
bir çizgilik yerde hapis,
hala mı yaşıyor, korunamaz ki,
öldürebilirsiniz. 1

İşte bu doğum ve ölüm tarihleri arasındaki kısa çizgiyi yorumlayacak ve açıklayacak en iyi eserler 
“biyografik romanlar”dır. 
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TÜRKİYE’DE YABANCI DİL ÖĞRETİMİ, 
SORUNLAR VE ÇÖZÜM YOLLARI

Kenan ŞAHİN1 

Günümüzde Yabancı Dil Öğretiminin Mevcut Durumu

Devletimiz ve bakanlığımızın tüm çaba ve yatırımlarına rağmen yabancı dil eğitiminin istenilen 
seviyenin çok altında kaldığı su götürmez bir gerçektir. Çocuklarımız 2. sınıftan lise son sınıfa kadar, 
yani tam 11 sene boyunca yabancı dil eğitimi görmelerine karşın maalesef temel ihtiyaçlarını bile 
yabancı dilde ifade etmekten aciz bir şekilde mezun olmaktadırlar. Türkiye Ekonomi Politikaları 
Araştırma Vakfı (TEPAV) ve British Council’in 2013’te gerçekleştirdiği araştırmaya göre Türkiye 
genelindeki öğrencilerin büyük bir bölümünün (%90+) İngilizce yeterlilik düzeyi, 1000 saatten fazla 
İngilizce dersinden sonra bile temel düzeyde kalmaktadır.

Bu sorunu çözmek için bugüne kadar ders saatleri, donanım eksiklikleri, eğitim materyalleri 
(kitap vb.), öğretim programları (müfredat, öğretim metotları vb.), öğretmen yeterliliği gibi pek çok 
farklı konuda çalışmalar yapıldı. Ancak maalesef durum iyileşmek yerine giderek daha da kötü bir hal 
aldı. EF şirketinin her yıl düzenli olarak hazırladığı İngilizce Yeterlilik Endeksine göre 2012’de 54 ülke 
arasında 32. Sırada yer alan Türkiye, 2017’de 80 ülke arasında 60. sırada yer almaktadır.

Velhasıl özellikle devlet okullarımızda yıllarca yabancı dil eğitimi alan milyonlarca gencimiz, 
temel seviyeyi bile geçemeden mezun olmaktadır. Yabancı dilini geliştiren pek çok gencimiz ise bunu ya 
ailesinin bu konudaki hassasiyetine ve maddî imkanlarına ya da bireysel gayret ve çabasına borçludur.

Yabancı Dil Öğretimindeki Başarısızlığımızın Kaynakları

Bu konuya geçmeden önce, şu soruyu sormak önemlidir: ülkemizde başarısız olduğumuz tek 
alan yabancı dil öğretimi midir? Diğer bütün alanlarda PISA vb. uluslararası sınavlarda istenen başarı 
elde edilmiş midir? Bu soruların cevabı maalesef olumsuzdur. Özetle yabancı dil öğretimi, eğitim 
konusundaki başarısızlığımızın günah keçisi olmamalıdır. Ancak, bu durum yabancı dil öğretimindeki 
başarısızlığımıza kılıf da yapılmamalı ve yabancı dil öğretiminde başarının artması için gayret eden 
insanların şevkini kırmak için gerekçe gösterilmemelidir. Bu makalede bahsedilen tüm durum 
tespitleri ve çözüm önerileri, diğer alanlara da uyarlanabilecek olsa da, haddi aşma endişesiyle diğer 
alanlar hakkında yorum yapmaktan kaçınmaya özen gösterilmiştir.

Başarısızlığın kaynaklarına dönecek olursak; birbiriyle iç içe geçmiş üç ana kaynaktan söz 
edilebilir:

1. Öğrenci 
2. Sistem
3. Öğretmen

Öğrenci ile ilgili en temel sıkıntılardan biri öğrencilerin yabancı dil öğrenemeyeceklerine olan 
kati inançlarıdır.  Mevcut sistemin de büyük katkılarıyla bu inanç öğrenilmiş çaresizlik hatta kendini 
gerçekleştiren kehanet haline gelmiştir. Halbuki yapılan bilimsel çalışmalar ortaya koymaktadır ki bir 
dili öğrenebilen herkes ikinci bir dili öğrenebilir. Yani anadili Türkçeyi konuşabilen tüm öğrenciler 
İngilizceyi de öğrenebilir. Down sendromlu bireyler bile, bilişsel ve fizyolojik engellerine rağmen 
yeterli destekle günlük hayatlarını idame ettirecek düzeyde bir dili konuşabilmektedir. Çünkü insan 
beyni doğuştan gelen ve ömür boyu devam eden bir dil öğrenme kapasitesine sahiptir (Chomsky’den 
aktaran Işık & Işık, 2017). Bu mekanizma ömür boyu devam ettiği için sanılanın aksine yabancı dil 
1 İngilizce Öğretmeni, MEB, İstanbul, Türkiye, posta@kenansahin.com
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öğrenmek için çocuk olmak zorunluluğu da yoktur, her yaşta yeni bir dil öğrenilebilir. Tek ihtiyaç, 
doğuştan sahip olduğumuz bu potansiyelin, toprağa ekilen bir tohum gibi filizlenebilmesi için uygun 
ortamla buluşturulmasıdır (Işık ve Işık, 2017). 

Öğrenciler ile ilgili ikinci ve belki de en büyük engel, yabancı dil öğrenmeye ihtiyaç duymamalarıdır. 
Sorulduğunda öğrencilerin çoğu yabancı dil bilmeyi önemsediklerini ve öğrenmek istediklerini 
belirtse de sonuçlar tam tersini göstermektedir. Ayrıca yabancı dil öğrenmek gibi çok zaman alan bir 
şey söz konusu olduğunda istemek yetmez, buna gerçekten ihtiyaç duymak gerekir. Unutulmamalıdır 
ki ihtiyaç en büyük motivasyon kaynağıdır ve “bir dil en iyi ihtiyaç duyulduğu yerde öğrenilir.” 
Öğrenmeye ihtiyaç duymayan öğrenci not ile, yani ödül-ceza ile buna zorlanırsa, az da olsa var olan 
öğrenme ihtiyacı tamamen ortadan kalkar. Artık öğrencinin tek ihtiyacı, o da varsa, dersten geçmek 
veya yüksek not almaktır. Yani öğrenci yabancı dil öğrenmek için değil, dersten geçmek için çalışır. 
Bunun için de yabancı dili bilmesi, konuşabilmesi gerekmez; çünkü mevcut ölçme-değerlendirme 
sisteminde sorumlu olduğu ünitelerin kelimelerini ve dilbilgisi kurallarını ezberlemesi yeterlidir. 
Öğrenci boşluk doldurarak, şık işaretleyerek sınavdan geçer. Sınava hazırlanırken öğrendiklerini 
sınavdan sonra hatırlamasına, pekiştirmesine de gerek yoktur. Zaten insan kullanmadığı bir şeyi 
unutmaya mahkumdur.

Bir sonraki madde ile doğrudan bağlantılı olarak öğrencinin yabancı dilde konuşmaya, dolayısıyla 
da yabancı dili öğrenmeye ihtiyaç duymasını sağlamak gerekir. Peki bu nasıl olabilir? Bu, çok derin 
tartışmaları doğuracak bir soru gibi görünse de derinlere dalmadan pratik bazı uygulamalarla bu 
konuda yol alınabilir. Sonuç ve öneriler bölümünde bu konuya tekrar değineceğiz.

Sistemden kastedilen ise sistemin yani öğretim programlarının üzerine kurgulandığı temel bazı 
yanılgılar ve sonucunda sürekli tekrar edilen yanlış uygulamalardır. Araba sürmeyi öğrenmek isteyen 
bir öğrenciye tüm teorik bilgilerin verildiğini ve eğitimin sonunda yapılan yazılı sınavdan da öğrencinin 
tam puan aldığını varsayalım. Hayatında hiç araba sürmemiş bu öğrencinin trafiğe çıkmasına müsaade 
edilebilir mi? Bu öğrenci trafiğe çıkarsa sonuç ne olur? Aynı şekilde hiç yüzme bilmeyen birinin boyunu 
geçen bir denizde yüzmesi için teorik bilgileri alması yeterli olur mu? Bu şekilde denize atlarsa sonuç 
ne olur? İki örnekte de sonuç felaketten başka bir şey olmaz. Çünkü bu insanlara öğrenmek istedikleri 
beceriler öğretilmedi, sadece bu beceriler hakkında bilgi verildi. Yabancı dil öğretiminde de maalesef 
tam olarak bunu yapıyoruz. Yabancı dil öğretmek yerine, o dil hakkında bilgi vermekle yetiniyoruz. 
Çünkü yabancı dil öğrenmenin amacıyla ilgili çok büyük bir yanılgı içindeyiz. Halbuki insanlar günlük 
hayatta özne, yüklem, tümleç gibi dil yapıları hakkında konuşmaz. Aksine bu yapıları bilinçsiz bir 
şekilde kullanarak başka şeyler hakkında konuşur (Işık & Işık, 2017). Tam da bu nedenle yabancı dil 
öğrenmenin nihai amacı iletişimdir. Oysa bizde, her ne kadar öğretim programları aksini iddia etse 
de yabancı dil, laboratuvar ortamında kesilip biçilmesi gereken bir kadavra muamelesi görmektedir. 
Ancak dil, ölü değil canlıdır. Kesip biçerek, ekine köküne ayırarak öğrenemez dahası öğretemezsiniz. 
Maalesef öğretmenlerin çoğu kendileri de bu sistemde bu psikolojiyle yetiştiklerinden olsa gerek, 
yabancı dil bilmek ile yabancı dil hakkında bilgi sahibi olmanın aynı şey olduğunu düşünmektedir. 
Böyle düşünmediğini iddia edenler de dahil pek çok yabancı dil öğretmeni, öğrencilerin iletişim kurup 
kuramadığı ile ilgilenmek yerine dilbilimci yetiştirir gibi öğrencinin tüm dilbilgisi kurallarını en ince 
ayrıntısına kadar öğrenmesini istemektedir. Öğrencinin mekanik alıştırmalarla, boşluk doldurarak 
veya şık seçerek, saatlerce sırasından kalkmadan öğretmenin yabancı dil hakkında Türkçe anlattıklarını 
dinleyerek yabancı bir dili konuşmasını beklemek, en hafif tabirle hayaldir.

Toplum olarak henüz bilincine varamasak da yabancı dil öğrenmenin temel amacı iletişim, 
bir başka deyişle derdini anlatabilmektir. Bu nedenle yabancı dil eğitiminin temel amacı dilbilimci 
yetiştirmek değil “iletişim” olmalıdır. İletişim ise, tıpkı bebekken Türkçeyi öğrendiğimiz gibi önce 
dinleme ve konuşma ile başlar. Okuma ve yazma bunlardan sonra gelir. Bebekler ana dillerini 
öğrenirken dilbilgisi dersi almazlar veya metin okumazlar. Uzun bir süre sadece dinler ve taklit ederler. 
Mevcut sistemde ise öncelik dilbilgisinde, okuma ve yazma becerilerindedir. Gerçi okuma ve yazma 
becerilerinde de istenen başarının yakalanabildiği söylenemez. YDS sınavından 90 üzeri alan pek çok 
insanın İngilizce konuşmakta, kendi başına bir metin yazmakta veya sözlüksüz bir metni okumakta 
zorlanması bu iddiaları kanıtlar niteliktedir.

Yukarıda belirtilen yüzme örneğinden çıkaracağımız bir başka ders ise insanoğlunun doğuştan 
sahip olduğu bazı becerilerle ilgilidir. Sosyal ve bilişsel öğrenme yoluyla suda batma olgusunu öğrenen 
birey, yüzme öğrenmezse batacağını ve boğulacağını düşünür. Ancak bu düşünce kendini gerçekleştiren 
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bir kehanetten başka bir şey değildir. Çünkü insanoğlu su üstünde kalma becerisiyle doğar. Suya 
atılan bebekler, sahip oldukları yüzme refleksi nedeniyle boğulmadan su üstünde durabilirler. Ama 
profesyonel bir yüzücünün bile paniklediğinde boğulması mümkündür. Kişi panik anında doğuştan 
var olan su üzerinde kalma becerisini unutur, sosyal öğrenme yoluyla öğrendiği gibi çırpınmaya 
başlar ve çırpındıkça da batar. Sonuç da malumdur. Aynı şekilde insanoğlu, yukarıda da belirtildiği 
gibi doğuştan dil öğrenme becerisi ve kapasitesiyle donatılmıştır. Ancak bilinçli dil öğrenme çabası, 
doğal dil öğrenme kapasitesini devre dışı bırakmakta, bu da yabancı dil öğrenme sürecini uzatmakta 
ve zorlaştırmaktadır. Bir başka ifadeyle mevcut sistem yapay ve mekanik müdahaleler ile bu beceriyi 
köreltmekte, kolay bir işi zorlaştırmakta, sonuç olarak da öğrenmek için çırpınan öğrenci tabiri caizse 
boğulmaktadır.

Edebî eserlerin yazarlarını ezberleyerek yazar, felsefe tarihini ezberleyerek filozof, sanat tarihini 
ezberleyerek sanatçı olunduğu gün, dilbilgisi ezberleyerek yabancı dil öğrenilebilir. Daha da vahimi, 
öğrenciler zaten ihtiyaç duymadıkları için dilbilgisi kurallarını da ezberlememekte, sınavdan sonra 
hemen unutmaktadır. Yani mevcut sistem, bu amacına bile ulaşmaktan oldukça uzaktır. Üstelik, sanki 
öğrenci öğretilen her şeyi eksiksiz öğreniyormuş ve hiç unutmuyormuş gibi çok fazla konu öğretilmeye 
çalışılmaktadır. Gelecek zaman ifade eden basit cümleler bile kurmaktan aciz bir öğrencinin “will” 
ve “be going to” yapıları arasındaki farkı öğrenmesini istemek en hafif tabirle kendini kandırmaktır. 
Bununla da yetinmeyen sistem, sonraki sene öğrencinin her şeyi hatırladığını varsayarak eski bilgilerle 
ilişkili yeni bilgiler yüklemeye çalışmaktadır. Hal böyle olunca da 2. sınıfta yabancı dili eğlenceli bulan 
pek çok öğrenci 6. sınıfa geldiğinde bu dersten uzaklaşmakta, 12. sınıfa geldiğinde ise tamamen 
soğumaktadır.

12. sınıf sonunda çoğu öğrencinin yabancı dilden nefret ederek veya yabancı bir dil öğrenemeyeceği 
inancıyla mezun olmasının nedeni budur. Halbuki yapılması gereken, öğrencinin bu doğuştan gelen 
becerisini kullanabileceği uygun bir ortam oluşturmaktır. Peki bu uygun ortam nasıl olmalıdır? Bu 
konuyu da biraz sonra tekrar dönmek üzere bir kenara koyalım.

Öğretmen her ne kadar son başlık olsa da diğerlerinden daha az önemli değildir. Çünkü ne kadar 
mükemmel bir sistem kurgulanırsa kurgulansın sistemin uygulayıcısı öğretmendir. Öğretmen sistemi 
uygulayabilecek bilgi, beceri ve donanıma sahip değilse sistemin ne kadar mükemmel olduğunun bir 
önemi yoktur, kaldı ki öğretmen faktörünü hesaba katmayan bir sistem zaten mükemmel değildir. 
Mevcut yabancı dil öğretmenlerinin tamamına yakınının yabancı dillerini Türkiye’de, mevcut zihniyet 
ile öğrendiği düşünülürse özellikle sözlü iletişim becerilerinin olması gerekenin çok altında olduğu 
anlaşılacaktır. 2008’in başında MEB ile British Council arasında imzalanan protokol nedeniyle 
İngiltere’den gelen ve 9 okulda inceleme yapan uzmanların İngilizce öğretmenleriyle ancak tercüman 
aracılığıyla iletişim kurabildikleri gerçeği, bu söylenenleri kanıtlamak için yeterlidir (Gazete Vatan, 
2008).

Bu durumun düzelmesi için bugüne kadar atılan çok sayıda adım maalesef sonuçsuz kalmıştır. 
Kaldı ki öğretmen istihdamında tercih edilen yöntem, mevcut durumu düzeltmek bir tarafa daha da 
kötüleştirmektedir. 2013’e kadar yabancı dil öğretmenleri atanmak için dil becerileriyle ilgili herhangi 
bir sınava tabi tutulmamaktaydı. 2013’ten sonra uygulanan alan bilgisi testinin ise iletişim becerilerini 
ölçmekten çok uzak olduğu aşikardır.

Sonuç olarak sözlü iletişim becerilerinin önemsenmediği bir sistemde, yabancı dil öğretmenlerinin 
kendilerini bu alanda geliştirmelerini beklemek ancak ve ancak polyannacılıktır. O zaman çözüm 
nedir? Mevcut ve müstakbel öğretmenlerin yabancı dile hâkim, sözlü iletişim becerileri gelişmiş, 
sınıfta zorlanmadan yabancı dilde konuşabilen öğretmenler haline gelmeleri nasıl mümkün olabilir?

Sonuç ve Öneriler

Yukarıda ortaya konan durum ve hakikatler göz önünde bulundurulduğunda şöyle bir tabloyla 
karşılaşmaktayız: Türkiye yabancı dil öğretiminde sınıfta kalmıştır. Türkiye’de yabancı dil öğretmek 
yerine yabancı dil hakkında bilgi verilmektedir. Öğretmen yeterliliği olması gerekenin altındadır ve 
öğretmenler, ürünü oldukları bu yanlış sistemin aynı zamanda yakıtıdır. Sonuç olarak öğrenciler 
yabancı dil öğrenmeye ihtiyaç duymamakta, sadece sınavdan geçecek kadar çalışarak günü kurtarmaya 
çalışmakta, sonucunda en başarılı öğrenciler bile yabancı dilde iletişim kuramaz bir halde liseden 
mezun olmaktadır.
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O halde iletişime dayalı bir öğretim programını kolayca uygulayabilen ve mesleki yeterliliklerinin 
beklenenin üstünde olduğu öğretmenler, yabancı dil öğrenmeye ihtiyaç duyan öğrenciler ve öğrencilerin 
yabancı dil hakkında bilgi almak yerine doğuştan sahip oldukları dil öğrenme kapasitesini kullanarak 
gerçekten o dilde iletişim kurmayı zorlanmadan öğrenebilecekleri uygun bir ortamdan oluşan bir 
sistem nasıl kurulabilir? Böyle bir sistemde yapılması gerekenler şu şekilde sıralanabilir:

Milli bir yabancı dil politikası oluşturulmalıdır.

Nasıl her bedene uygun bir takım elbise olamazsa, her ülkeye uyan bir yabancı dil programından 
da bahsedilemez. Her şeyden önce ulusal önceliklerimiz, çıkarlarımız, ihtiyaçlarımız ve gerçeklerimiz 
ortaya konmalı ve bu doğrultuda ülkemize özel bir yabancı dil politikası oluşturulmalıdır. Mesela 
herkes gerçekten yabancı dil öğrenmeli midir veya illa herkes İngilizce mi öğrenmelidir? Turizm 
otelcilik bölümü öğrencilerinin İngilizce edebi eserleri veya gereksiz dilbilgisi kurallarını öğrenmesi 
şart mıdır? Rus turistlerin akın ettiği bir Karadeniz beldesindeki tüm okullarda, ısrarla İngilizce 
öğretmek ne kadar mantıklıdır?

Bu nedenle mutlaka bu alanda uzman isimlerden oluşan ve vizyon sahibi bir yöneticinin 
başkanlık edeceği bir üst kurulmalıdır. Bu kurulun altında ise hem yerli hem de yabancı uzmanların 
birlikte çalıştığı, yabancı dil öğretmenlerinin de temsil edildiği alt ekipler oluşturulmalıdır. Bu ekipler 
gerekirse Hollanda, İsveç, Singapur gibi yabancı dil eğitiminde başarıyı yakalamış ülkelerde bir süre 
incelemede bulunmalıdır. Elde edilen veriler Türkiye gerçekleri ile harmanlanarak milli bir yabancı dil 
politikası ve modeli oluşturulmalı, kitap ve materyaller bu doğrultuda hazırlanmalıdır.

Yabancı dil “geçip kalınacak bir ders” olmamalıdır.

Yabancı dil dersinde acilen seviye veya eski adıyla kur sistemine geçilmelidir. Not temelli ödül-ceza 
sistemi tamamen kaldırılmalıdır. Sadece geribildirim ve değerlendirme amacıyla sınav yapılmalıdır. 
İngilizce eğitimi seviyelere ayrılmalıdır. Her dönem sonunda ortak sınavlarla öğrencilerin seviyeleri 
ölçülerek yeterli olanlar bir üst seviyeye geçmeli, yetersiz olanlar aynı seviyeyi yeniden görmelidir. 
Örneğin aynı seviyedeki 4. sınıf öğrencisi ile 6. Sınıf öğrencisi aynı İngilizce sınıfında olabilmelidir. 
Öğrenci kendi haline bırakılmalı, İngilizce eğitimine kendi hızında devam edebilmelidir. Ancak, bu 
özgürlük sınırsız olmamalıdır. Örneğin, bir öğrenci 3 dönem aynı seviyede kalır, üst seviyeye yükselmeyi 
başaramazsa, İngilizce eğitiminden muaf tutulmalıdır. Bu sayede İngilizceye dair hiçbir isteği ve 
motivasyonu olmayan öğrencilerin ortamı sabote etmesi engellenmiş olacaktır. Ayrıca öğrenciler 
benzer seviyedeki arkadaşlarıyla eğitim görecek, eğitim hem öğrenci hem de öğretmen açısından 
işkenceye dönüşmeyecektir. Öteki türlü, öğretmen sınıf ortalamasına göre hareket edeceğinden 
iyi öğrenciler sıkılır dersi takip edemez. Zayıf öğrenciler ise anlamaz, başarısızlık hissine kapılarak 
İngilizceden tamamen soğur.

Dilbilgisi yerine iletişim hedeflenmelidir.

Öğrencinin doğuştan var olan dil öğrenme kapasitesine hitap edecek uygun bir ortam 
oluşturulmalıdır. Uygun ortam ise dilbilimci Stephen Krashen’in de belirttiği gibi anlaşılabilir girdi 
bakımından zengin bir ortamdan başkası değildir (Kozhevnikova, 2018, Işık & Işık, 2017). Eğer 
öğrenci, anlayabileceği girdilere yeterince maruz kalırsa tıpkı bebeklerdeki dil öğrenme sürecinde 
olduğu gibi yabancı dilde üretim safhasına geçmesi kaçınılmazdır (Naughton, 1959). Bu yüzden 
yabancı dil sınıfına kesinlikle Türkçe ve dilbilgisi girmemelidir. Yabancı dil öğretiminde doğal anadil 
edinimi örnek alınmalı, önce dinleme ve konuşma becerilerine ağırlık verilmeli, okuma ve yazma 
becerileri sonradan gelmelidir.

Ders nasıl işleniyorsa, değerlendirme de aynı şekilde yapılmalıdır.

Lise kademesine kadar tüm değerlendirme ve geribildirim sınavları sözlü olmalı, yani sadece 
dinleme ve konuşma becerileri ölçülmelidir. Bu sayede öğrenciler konuşmak zorunda kalacak, yani 
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buna ihtiyaç duyacaktır. Çünkü daha önce de belirttiğim gibi ihtiyaç en büyük motivasyon kaynağıdır. 
Eğer değerlendirme sınavları sözlü yapılmak yerine şimdiki gibi mekanik alıştırmalarla hata bulmaya 
dönük yapılırsa, öğrenci konuşmaya değil o yapıları ezberlemeye ihtiyaç duyacak, sonuç olarak da 
dili bir iletişim aracı olarak kullanamayacaktır. Çünkü öğrencilerin amacı maalesef öğrenmek yerine 
sınavda başarılı olmak olduğu için mecburen sınavın içeriğine göre çalışacaklardır.

Ayrıca yabancı dilde konuşabilen bir öğrenci, pek çok dilbilgisi kuralını zaten doğal olarak 
öğrenmiş olacaktır. Bu yüzden öğrenciler ancak lise kademesinde, sadece gerekli dilbilgisi ve okuma-
yazma becerileriyle ilgili dersler görmelidir. Lise seviyesindeki geribildirim ve seviye sınavları ise klasik 
boşluk doldurma ve test şeklinde değil, dört dil becerisini yani okuma, yazma, konuşma ve dinleme 
becerilerini ölçecek şekilde uygulanmalıdır.

Kusursuzluk değil, akıcılık teşvik edilmelidir.

Yukarıda belirtildiği gibi mevcut sistem hem derste hem de değerlendirme sürecinde hata bulmak 
üzerine kurgulanmıştır. Öğretmen ve sistem hata bulmaya odaklanınca, öğrenciler de hem kendilerinde 
hem de arkadaşlarında hata bulmaya odaklanmaktadır. Bu sistemde yetişen öğrencilerin arkadaşları 
bir hata yaptığında bu kadar zalim davranmasının nedeni de budur. TV’de İngilizce konuşan bir Türk 
gördüğümüzde hemen eleştirmemizin, aşağılamamızın nedeni de budur. Çünkü dediğim gibi biz 
maalesef hata bulmak için yetiştirildik.

Bu sebeple müfredat kurgulanırken kusursuz cümle kurmaya değil, akıcı konuşmaya ve 
konuşulanı anlamaya odaklanılmalıdır. Uzun cevap takıntısından vaz geçilmeli, öğrencinin derdini 
anlatıp anlatamadığıyla ilgilenilmelidir. Dil yaşayan bir varlıksa, yeryüzünde var olmayan tarih öncesi 
kitabî bir İngilizceyi öğretmenin anlamı yoktur. 

Müfredat	hazırlanırken	“her	şey”	öğretilmeye	çalışılmamalıdır.

Öğrencilere çok fazla konu öğretilmeye çalışıldığında, sene sonunda öğrencinin aklında hiçbir 
şey kalmamaktadır. Çünkü “çok şey aslında hiçbir şeydir”. Öğrencilere çok fazla yeni bilgi depolamaya 
çalışmak yerine, daha az kazanım daha kalıcı bir şekilde verilmeye çalışılmalıdır. Öğrencinin günlük 
iletişimde, derdini anlatmasını kolaylaştırmayacak tüm ayrıntılar gereksizdir. Bu ayrıntılara vakit 
ayırmak yerine, öncelikli kazanımlar tekrar edilerek pekişmesi sağlanmalıdır. Burada tekrardan 
kasıt, aynı konunun farklı şekillerde ve farklı materyal ve etkinliklerle öğrenciye doğal yollardan 
sunulmasıdır. Aksi takdirde aynı şeyin tekrarı öğrenciyi sıkar ve eğitimin kalitesini düşürür.

12. sınıfta 4 dil becerisini birden ölçen merkezi bir yabancı dil sınavı 
yapılmalıdır.

TOEFL benzeri, dört dil becerisini ölçen ortak bir sınav ile öğrencilerin geldiği son seviye 
ölçülmeli ve mutlaka diplomalarında belirtilmelidir. Bu sayede öğrenciler yabancı dili ciddiye alacak, 
nasıl olsa geçme kalma yok deyip hep aynı seviyede kalmayacaktır.

Üniversite sınavında ek puan verilmelidir.

Üniversiteye girişte, bazı bölümlere girerken yabancı dil seviyesi yüksek öğrencilere ek puan 
verilebilir. Bu da öğrencilerin yabancı dil eğitimini ciddiye alması ve öğrenmeye ihtiyaç duyması için 
ilave bir neden teşkil edecektir. Öğrenmeye ihtiyaç duyan, bu sebeple de motive olmuş öğrenciler 
yabancı dili çok daha zevkle ve kolayca öğrenecektir.

Türk aksanı teşvik edilmelidir.

Konuya İngilizce eğitimi özelinden bakacak olursak mevcut sistem öğrencilere kusursuz bir İngiliz 
aksanını dayatmaktadır. Halbuki konuşulması ve anlaşılması en zor aksanlardan biri İngiliz aksanıdır. 
BBC İngilizcesi olarak da anılan ve İngilizcesi “received pronunciation” olan İngiliz aksanı, tüm Birleşik 
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Krallık’ta sadece %2’lik bir kitle tarafından kullanılmaktadır (British Library [BL], 2007). Bu baskı, 
öğrencilerde de fazladan kaygı oluşturmakta ve cesaretlerini kırmaktadır. Telaffuzları kötü olursa 
komik duruma düşeceklerini düşünen öğrenciler konuşmaya çekinmekte, bu nedenle de konuşma 
becerilerini yeterince geliştirememektedir. Çünkü konuşmayı öğrenebilmenin birinci şartı pratik 
yapmak, yani konuşmaktır.  Dünyada Arap, İtalyan, Alman, Fransız, Pakistanlı gibi farklı İngilizce 
aksanları bulunduğunu kabul etsek de maalesef millet olarak Türk aksanını yok saymaktayız. Her ne 
kadar kabul etmek istemesek de Türk aksanı diye bir aksan vardır ve bu utanılacak bir şey değildir. 
Çünkü önemli olan kusursuz aksan değil, anlaşılabilir telaffuz ve akıcılıktır. Bu yüzden öğrencilerin 
Türk aksanıyla konuşması teşvik edilmeli, aksana değil akıcılığa önem verilen ve öğrencilerin 
konuşurken kendini rahat hissettiği bir ortam sağlanmalıdır.

İngiliz İngilizcesi yerine Amerikan İngilizcesi temel alınmalıdır.

Mevcut materyallerin bazıları İngiliz bazıları Amerikan İngilizcesini baz almaktadır. Bu karmaşa 
ortadan kaldırılmalı ve Amerikan İngilizcesi tercih edilmelidir. Çünkü Amerikan İngilizcesini ve 
aksanını öğrenmesi, anlaması ve konuşması daha kolaydır. Birleşik Krallık dışında İngiliz İngilizcesi 
kullanan çok az sayıda insan vardır. İngiliz İngilizcesine göre eğitim alan Avrupalılar ve Kanadalılar 
dahil pek çok insan Amerikan sinema endüstrisinin ve çok uluslu şirketlerin de katkısıyla Amerikan 
aksanına daha yakın konuşmaktadır. Yani kusursuz bir İngiliz aksanına sahip olmak, anadili olmadığı 
halde İngilizce konuşan yaklaşık 700 milyonluk (TEPAV & British Council, 2013) büyük bir kitle 
ile iletişimi zorlaştıracaktır. Amerikan filmleri de dahil, öğrencilerin kendi başlarına İngilizcelerini 
geliştirebilmelerini sağlayacak pek çok kaynağın Amerikan İngilizcesiyle üretildiği de unutulmamalıdır.

Materyal geliştirme için özel bir ekip kurulmalıdır.

Amerikan İngilizcesinin temel alınmasından kasıt hazır Amerikan yayınlarının satın alınması 
değildir. Bunun bir nedeni bir kitabın tüm ülkelerin yabancı dil ihtiyaçlarını karşılayabilmesinin 
imkansız oluşu, diğer nedeni ise yabancı dil öğretimi ve yayıncılığının büyük devletlerin sömürü 
aracı olarak kullandığı dev bir sektör haline gelmesidir. Bunun yanında müfredat ve materyal hazırlığı 
aceleye getirilecek bir şey de değildir. Yukarıda bahsi geçen kurullarca, daha önce belirlenmiş milli 
yabancı dil politikasına uygun bir şekilde, kolayca güncellenebilen ve bu sayede uzun yıllar geçerliliğini 
koruyabilen kitap ve materyaller geliştirilmelidir.

Akıllı tahta uyumlu ve mobil uygulamalar gerçekten işlevsel ve eğlenceli olmalıdır. Sınıflardaki 
donanımsal eksikliklerin kısa vadede tamamen giderilemeyeceği kabul edilmesi gereken bir gerçektir. 
Bu nedenle kitaplar, ders işlemek için tek başına yetecek şekilde hazırlanmalıdır. Öğretmen sürekli 
materyal hazırlamak, fotokopi çekmek gibi işlerle uğraşmak yerine öğrenci takibine vakit ayırabilmelidir. 
Bu sayede eğitim kalitesi öğretmenin bireysel gayretine terk edilmemiş olacaktır.

Öğretmen istihdamında öğretmen adayının konuşma becerileri dikkate 
alınmalıdır.

Daha önce de belirtildiği gibi öğretim programı ne kadar kusursuz olursa olsun iş, öğretmende 
bitmektedir. Sistem birinci önceliği akıcı konuşmaya verse de öğretmen yabancı dilde konuşamıyorsa 
sonuç değişmeyecek ve istenilen sonuç elde edilemeyecektir. Bu nedenle öğretmen istihdamında da 
birinci öncelik konuşma becerileri olmalı ve öğretmen adayları daha önce bahsedilen dört dil becerisini 
ölçen merkezi bir yabancı dil sınavına tabi tutulmalıdır.

Mevcut yabancı dil öğretmenleri de aynı sınava girmeli ve yetersiz olanlar belirli bir süre 
tanınarak kendilerini geliştirmeye zorlanmalıdır. Ancak bunun için bakanlığımızın gerekli imkanları 
sağlaması da zorunludur. Çünkü seviyesi yetersiz öğretmenlerimiz de bu sistemin bir ürünüdür ve 
onları kaderlerine terk etmek adil olmayacaktır.
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Bireysel yabancı dil öğrenimi konusunda öğrenciler teşvik edilmeli ve 
yönlendirilmelidir.

Günümüzde iletişim teknolojilerinin geldiği nokta baş döndürücüdür. İletişimin bu derece 
hızlandığı ve dünyanın adeta küresel bir köye dönüştüğü böylesine bir ortamda yabancı dil öğrenmek 
ve geliştirmek için çok sayıda imkân bulunmaktadır. Daha önce saydığım maddeler ile öğrencilerin 
yabancı dil eğitimini bir ihtiyaç olarak görmesi sağlanırsa, öğrenciler ders dışında da kendilerini 
geliştirmek için gayret gösterecektir. Bu aşamada öğrenciler doğru yönlendirilmelidir, çünkü ateş misali 
doğru kullanıldığında çok faydalı olan İnternet ve iletişim araçları, yanlış kullanıldığında faydadan çok 
zarar getirecektir. Bu anlamda öğretmenlerin bu konuda eğitilmesi ve bu bilgileri öğrencilere aktararak 
en verimli şekilde kendi başlarına dil öğrenebilmelerinin önü açılmalıdır.

Özetle, ulusal çıkar ve gerçeklerimize göre oluşturulacak milli bir dil politikası doğrultusunda; 
geçme-kalmanın ve notun olmadığı, seviye gruplarının olduğu, herkesin kendi hızında ilerlediği, önce 
dinleme ve konuşma becerilerinin geliştirildiği, dilbilgisi ve telaffuz yerine iletişimin ve akıcılığın 
önemsendiği, öğrencilere çok fazla konu öğretmek yerine daha az konunun daha kalıcı bir şekilde 
öğretildiği, değerlendirme sınavlarının lise kademesine kadar sadece sözlü yapıldığı, lise diplomasında 
öğrencinin dil seviyesinin belirtildiği, İngiliz İngilizcesi yerine Amerikan İngilizcesinin baz 
alındığı, Türk aksanının hoş görüldüğü ama eğitim sürecinde Türkçenin hoş karşılanmadığı, eğitim 
materyallerinin yerli ve yabancı uzmanlardan oluşan profesyonel bir ekipçe hazırlandığı, İngilizce 
öğretmenlerinin konuşma becerilerinin ölçüldüğü ve buna göre istihdam edildiği, rehberlik yapılarak 
öğrencilerin yabancı dillerini kendi başlarına geliştirmelerinin sağlandığı bir İngilizce eğitim modeli 
oluşturulmalıdır.
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OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE
KODLAMA ETKİNLİKLERİ  

        

Fatma AVCI

ÖZET

Teknoloji baş döndürücü hızla gelişmektedir. Bu gelişim sonucunda hayatımıza pek çok teknolojik alet girmiştir. Akıllı 
telefondan tablete, televizyondan mobilyalara monte dokunmatik ekranlara günlük hayatta sıklıkla kullandığımız bu çeşitli 
teknolojik aletlerin tümü bir program dahilinde çalışmaktadır. Teknoloji ve bilişim alanlarında yaşanan gelişmelerle birlikte 
erken yaşta kodlama eğitimi de oldukça popüler olmuştur. 5 yaşından itibaren her yaş ve kademeden öğrencinin alabileceği 
bilgisayarlı ya da bilgisayarsız robotlu ya da robotsuz olarak verilen kodlama eğitimleri çocuklarda bilgisayar kullanma 
becerisinin yanı sıra analitik düşünme, eleştirel düşünme, karar verebilme becerisi, problem çözme, gibi pek çok becerinin 
kazanılmasında faydalı olabilmektedir. Araştırmada yöntem olarak doküman analizi kullanılmıştır. Özelikle elektronik 
doküman analizi yoğun olarak kullanılmış, yanı sıra kodlama eğitimi veren kurumların siteleri incelenmiş, buradan elde 
edilen verilere yer verilmiştir.  Akademik metinler, strateji belgeleri, raporlar, konu ile ilgili kitaplar irdelenmiş, Eğitim Bilişim 
Ağı’nda yer alan okul öncesi eğitimde kodlama içerikli görseller, duyurular, haberler incelenmiştir. Ayrıca araştırmanın 
bulgular araştırmacının sınıfında yapılan kodlama etkinlikleri de göz önünde bulundurulmuştur. Tüm bunlardan hareketle 
okul öncesi eğitimde kodlama eğitimine yönelik bilgiler, öneriler sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Okul öncesi eğitim, kodlama eğitimi, teknoloji

ABSTRACT

Technology is evolving rapidly. As a result of this development, many technological tools have entered our lives. From 
smartphones to tablets, to televisions, to furniture-mounted touch screens, these various technological tools, which we 
frequently use in daily life, all work in a program. Along with the developments in the fields of technology and informatics, 
coding education at an early age has become very popular. From the age of 5 years, students of all ages and levels can receive 
computerized or computer-free or non-robotic coding training can be useful in gaining many skills such as analytical 
thinking, critical thinking, decision making ability, problem solving, as well as computer skills in children. Document analysis 
was used as the method in the research. Especially electronic document analysis has been used extensively, as well as the sites 
of coding education institutions have been examined and the data obtained from this study is given. Academic texts, strategy 
documents, reports, books related to the subject were examined, the visuals, announcements and news in the preschool 
education in the Education Informatics Network were examined. Also the findings of the research were taken into account 
in the coding activities performed in the class of the researcher. Based on all these, information and suggestions for coding 
education in preschool education are presented.

Key Words: Preschool education, coding education, technology.

1. GİRİŞ

Gelişen ve her geçen gün daha da değişen dünya, araştıran, sorgulayan, inceleyen, karşılaştığı 
problemleri çözmede bilimsel metotları kullanabilen, günlük hayatı ile öğrendiği bilgileri etkili bir 
şekilde ilişkilendirebilen ve dünyaya bilim insanı gözüyle bakabilen bireylere ihtiyaç duyulmaktadır 
(Altunel, 2017). Bu bireylerin yetiştirilebilmesi ise eğitim ile mümkündür. Eğitim yoluyla öğrenciye 
kazandırılan her bir bilgi günlük hayatta ona yol gösterebilmeli, bireyi hayata hazırlamalı ve onun 
işlerini kolaylaştırmalıdır. Eğitimin ortaya konan bu işlevinin işlerlik kazanabilmesi için öğrenciye 
kazandırılması gereken belli başlı beceriler bulunmaktadır. Günümüzde üzerinde durulan 21. Yüzyıl 
becerileri olarak da tanımladığımız bu beceriler, her ne kadar üzerinde çokça tartışmalar da yapılsa 
da, farklı fikirler ile ifade edilse de temelde çocukların günün getirilerine göre ihtiyaç duyacakları 
becerileri içermektedir (Gelen, 2017; Dicerbo, 2014; Kylonen, 2012, P21, 2007). Bu beceriler temel bazı 
becerileri kapsamakla birlikte, 
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1. Öğrenme ve yenilik becerileri,
2. Bilgi, medya ve teknoloji becerileri,
3. Yaşam ve kariyer becerilerinden oluşmaktadır (Yalçın, 2018).

Biraz daha işin devlet politikaları kısmına bakarsak, T.C. Kalkınma Bakanlığı tarafından 
hazırlanan Onuncu Kalkınma Planı’nda eğitim sisteminin temel amacı şu ifadelerle kendisine yer 
bulmuştur: “Düşünme, algılama ve problem çözme yeteneği gelişmiş, demokratik değerleri ve milli 
kültürü özümsemiş, paylaşıma ve iletişime açık, sanat ve estetik duyguları güçlü, özgüven ve sorumluluk 
duygusu ile girişimcilik ve yenilikçilik özelliklerine sahip, bilim ve teknoloji kullanımına ve üretimine 
yatkın, bilgi toplumunun gerektirdiği temel bilgi ve becerilerle donanmış üretken ve mutlu bireylerin 
yetişmesi eğitim sisteminin temel amacıdır’ şeklindedir (Kalkınma Bakanlığı, 2013).

Kod ise bilgisayara verdiğimiz komutların programcılıktaki karşılığı olarak tanımlanmaktadır. 
Diğer bir deyiş ile bilgisayara verdiğimiz kodları bir bütün haline getirmeye, kodlama denilmektedir. Aynı 
zamanda kodlama farklı bilişsel becerilerin aynı anda kullanılma süreci olarak da tanımlanabilmektedir. 
Günümüzde pek çok ülke, öğrencilerinin bilgisayar programlama ve kodlama becerilerini geliştirmek 
için eğitim programlarında kodlama eğitimine yer vermektedir. Gelişmiş ülkelerde kodlama eğitimine 
önem verilmektedir. İngiltere’de bilgi ve iletişim teknolojileri dersinin içeriği 21. Yüzyılın ihtiyaçlarına 
cevap vermediği, yetersiz kaldığı gerekçesiyle değiştirilmiş ve her kademeye uygun programlama 
eğitimlerine başlanmıştır. İngiltere gibi Avrupa’da 18 ülke uyguladıkları programlarda kodlama 
eğitimine yer vermektedirler (Saygıner, Tüzün, 2017). Türkiye’de de Milli Eğitim Bakanlığı, 2012-2013 
öğretim yılından itibaren 5. sınıflardan başlayarak ve kademeli olarak uygulanmak üzere “Bilişim 
Teknolojileri ve Yazılım Dersi” programlara eklemiştir.  

Günümüzde oldukça popüler bir konu olan ve gerek akademik metinlerde, politika belgelerinde, 
eğitim raporlarında çokça geçen 21. yüzyıl becerilerinin, öğrencilere gerek okul kapsamında gerekse 
okul dışında birçok yolla kazandırılması mümkündür. Temelde ise eğitim programlarına eklenen 
içeriklerle kazandırılması mümkündür (Sayın, Seferoğlu, 2016).  Kodlama eğitimi de Dijital becerileri 
kapsamında programlarda yerini bulan bir eğitim türüdür. Kodlama eğitimi günümüzde okulun türüne 
göre değişmekle birlikte okul öncesi eğitimden üniversiteye kadar hemen hemen tüm kademelerde 
verilmektedir (Numanoğlu, Keser, 2017). Özellikle son yıllarda projelerde kodlama, robotik kodlama 
konularıyla karşılaşma sıklığımız artmıştır. Özellikle 2018 LGS sınavında çıkan kodlama sorusu, 
kodlama eğitiminin gelecekte öneminin artacağı, eğitim süreçlerine entegre edileceği düşüncesini 
uyandırmaktadır. Bu konuda Milli Eğitim Bakanlığı’ da desteğini sürdürmekte, yapılan gerek Fatih 
Projesi Eğitimde Teknoloji Zirve’si gibi zirvelerle, gerekse Codeweek gibi uluslararası etkinliklere 
destekler verilerek,  kodlama eğitimi konusunda farkındalığın ve uygulamaların artmasını teşvik 
etmektedir.

Kodlama eğitiminde genel eğilime bakıldığında, okul öncesi eğitim almakta olan anasınıfı 
öğrencilerinin okuma yazma bilmemeleri kodlama eğitimi için bir dezavantaj olsa da, bu eğitimin 
küçük yaşlarda da verilemeyeceği anlamına gelmemektedir. Anasınıflarında verilen kodlama 
eğitimleri oyunlaştırılarak gerçekleştirilen temel problem çözme becerileri, mantıksal düşünme 
becerilerinin gelişimini hedefleyen etkinlik temelli uygulamalardır. Burada önemli olan çocuğun 
seviyesine inebilmek ve ilgi, dikkat ve konsantrasyonunu aktifleştirecek etkinliklere yönelterek, eğitimi 
sürdürebilmektir. Üst düzey becerilerin gelişiminden ziyade temel becerilerin gelişimi hedeflenen bu 
etkinlikler dikkat süresi oldukça kısa olan bir anasınıfı öğrencisini motive edebilmelidir. Bu bağlamda 
etkinliklerde mümkünse robotlar kullanılması, oyunlar kapsamında görselliğin ön plana çıkarılması 
önemlidir. Üretken nesiller yetiştirebilmek adına ise birçok gelişmiş ülkede ve ülkemizde bazı özel 
okullarda kodlama eğitimi erken yaşlardan itibaren dijital ortamda verilmektedir. Bunun için okullarda 
atölyeler hazırlanmakta ve her öğrenci için bilgisayar temin edilmektedir. Ancak kodlama eğitimi 
küçük yaşlarda bilgisayarsız ve imkanlar dahilinde robotsuz da yapılabilmektedir. 

Odacı ve Uzun’un (2017) yapmış olduğu araştırmanın bulgularına göre, okul öncesi dönemde 
kodlama eğitiminin güçlü yanları ve fırsatları;

1. Bu eğitim çocuklara küçük yaşta verilmelidir,
2. 21. Yy. becerileri kazandırmak için kodlama eğitimi verilmelidir,
3. Somut etkinliklerle kodlama eğitimine giriş yapılabilir,
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4. Çocuklara 21. Yüzyıl becerilerini kazanmalarında etkili olacağı şeklinde sıralanmaktadır.

Araştırmada ortaya çıkan sonuçlara göre, kodlama eğitimine planlı ve programlı şekilde erken 
yaşlarda başlamanın mümkün olduğu, 21. yy becerilerinin kazanımı için önemli olduğu, yaş düzeyine 
göre kodlama eğitimlerinin somut ya da soyut oluşunun dengesinin sağlanması gerektiği ortaya 
çıkmıştır.

 
2. AMAÇ

Son dönemlerde çok popüler bir yaklaşım olarak karşımıza çıkan kodlama eğitiminde, eğitimin 
içeriği ile birlikte üzerinde önemle durulması gereken bir konu bu eğitimin farklı yaş gruplarında 
nasıl ve hangi araçlarla uygulanması gerektiğidir. Okul öncesi dönem çocuklarına verilecek kodlama 
eğitimi ile daha büyük yaş gruplarına verilecek kodlama eğitimi elbette ki aynı olmamalıdır. Bu 
bağlamda araştırmanın amacı, okul öncesi dönemdeki çocuklara kodlama eğitimi verilmesi konusu 
ve kodlama eğitimi vermek için kullanılan ya da kullanılması mümkün olan bir takım etkinlikleri 
açıklamaktır. Örnek etkinlikler çerçevesinde kodlama eğitimi konusunda farklı bakış açıları ortaya 
koymak amaçlanmıştır.  Bu amaçlarla araştırmada aşağıda yer alan soruların cevapları aranmıştır;

1. Okul öncesi dönemde neden kodlama eğitimi verilmelidir?
2. Okul öncesi eğitimde sınıfta yapılabilecek kodlama etkinlikleri ne tür becerilerin gelişimini 

hedeflemektedir?
3. Okul öncesi eğitimde kodlama etkinlikleri olarak sınıfta neler yapılabilir?

3. YÖNTEM

Araştırmada yöntem olarak doküman analizi kullanılmıştır (Yıldırım, Şimşek, 2006). Özelikle 
elektronik dokümanlara ulaşılmış, elektronik döküman analizi yoğun olarak kullanılmış, yanı sıra 
kodlama eğitimi veren kurumların siteleri incelenmiş, buradan elde edilen verilere yer verilmiştir.  
Akademik metinler, strateji belgeleri, raporlar, konu ile ilgili kitaplar irdelenmiş, Eğitim Bilişim Ağın’da 
yer alan okul öncesi eğitimde kodlama içerikli görseller incelenmiştir. Araştırmacının sınıfında yapılan 
kodlama etkinlikleri de göz önünde bulundurulmuştur. Ayrıca araştırma kodlama eğitimine yönelik 
ilgileri olan ve öğrenmeyi isteyen ya da farklı bakış açılarını görmek isteyen eğitimcilere yönelik de 
öneriler sunulmuştur.

4. BULGULAR

Okul öncesi eğitimde çocuk gelişimi tüm boyutlarıyla bir bütün olarak hedeflenir; bilişsel, 
dil, sosyo-duygusal ve fiziksel gelişim birbirini destekler ve birbirine bağımlıdır. Bu bağlamda okul 
öncesi dönemdeki bir çocuğa verilecek kodlama eğitimi de bu gelişim alanlarıyla bütüncül bir şekilde 
oluşturulmalıdır (Kartal, Güven, 2006). 

Okul öncesinde neden kodlama eğitimi diye sorulduğunda ise; Artık çocuklar 21. yüzyılın 
getirdiği teknolojiyi hem kullanıp, hem de üreterek çok yönlü ve sistematik düşünme yolu ile farklı 
bilim alanlarını bir potada bütünleştirebilmelidir. Süreçte yaşanan teknolojik gelişme ve ilerlemeler, 
bilim çevrelerinin gelecek hakkında ki öngörüleri bu becerinin gerekliliğine vurgu yapmaktadır. Bu 
temel nedenle kodlama eğitimi verilmelidir. Ayrıca bir diğer sebep olarak ise, yine 21. Yüzyıl becerileri 
ile ilişkili bir şekilde, öğrenciler kodlama eğitimi ile var olan problemlere çözümler üreterek problem 
çözme becerilerini ve bunu teknoloji aracılığı ile yapıp, benzer durumlara transfer ederek bilişimsel 
düşünme becerilerini geliştirmektedirler (Odacı, Uzun, 2017). 

Literatüre göre, kodlama eğitimine giriş dört farklı şekilde yapılmaktadır; görsel programlama, 
robotik ile programlama, metin tabanlı programlama ve bilgisayarı hiç kullanmadan kodlama 
kavramlarını anlatmak olan bilgisayarsız bilgisayar bilimidir (Weinberg, 2013). Okul öncesinde 
yapılabilecek kodlama eğitimlerini ise; genel olarak, online/offline kodlama, robotlarla kodlama ve 
materyallerle kodlama şeklinde üçe ayrılmaktadır. Kodlama eğitiminin temel prensiplerini sıralamak 
gerekirse;
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• Algoritmalar,
• Döngüler,
• Koşul yapıları,
• Fonksiyonlar-prosedürler,
• Grafik mantığı,
• Değişkenler,
• Listeler, diziler,
• Programsal nesneler’dir (Korkmaz, Çakır, Özden, Oluk, Sarıoğlu, 2015).

Günümüz çocuklarının bilime ve teknolojiye olan meraklarını bilmekteyiz. Temelini algoritma 
kavramının oluşturduğu programlama hayata dair çok önemli bir beceridir. Kodlamanın temel 
aşaması olan algoritma etkinlikleri aslında detaylı plan yapmaktır. Bir programı geliştirmeden önce 
algoritmasını oluşturmamız gerekmektedir. Algoritmalar neyi, nasıl hangi sırayla yapacağımızı detaylı 
bir şekilde anlatmalı, yazılı bir şekilde olması gereklidir. Bu yazım şemalar şeklinde de olabilmekte, 
metin olarak da olabilmektedir. Böylece programcı hangi işi hangi sırayla ve hangi detaylarla yapacağı 
konusunda bilgi sahibi olmaktadır. Algoritma oluştuktan sonra artık kodlamaya geçilebilmekte, 
çocuklar ile yapılan her etkinliğin içeriğinde kodlama eğitimindeki temel basamaklar olan; “başla 
- ilerle- sağa/sola dön – tekrarla- bitir” komutları bulunmaktadır. Böylelikle hedeflenen algoritmik 
düşünme becerisini kazandırabilmek mümkün olmaktadır (Korkmaz, Çakır, Özden, Oluk, Sarıoğlu, 
2015).

Okul öncesi eğitimde günlük akış içerisine entegre edilebilen hatta şimdiye kadar adına kodlama 
etkinlikleri denilmeksizin çok defa uyguladığımız okuma yazmaya hazırlık, matematik etkinlikleri 
bulunmaktadır. Dolayısıyla şu aşamada kodlamaya hazırlık etkinlikleri bilgisayarsız ve robotsuz olarak 
da tasarlanabilir. Plastik zeminler, ya da üzerine kâğıtların yapışabileceği türde zeminler, masalar, 
elektrik bantları kullanılabilir. Örneğin masa üzerine elektrik bantları ile yapılabilecek eşit büyüklükte 
kareler ile algoritmik düşünme becerisini geliştiren faydalı bir kodlama etkinliği tasarlanabilir. 
Çocuklarla ya sevilen bir hikâyeyi ya da onların yaratıcılıklarını da ön plana çıkararak oluşturulan 
bir senaryo ile oyun hamurlarından ya da kuklalardan oluşturulan karakterler seçilerek, karelere 
sığabilecek büyüklükte oklar verilerek başla, ileri, düz, sağ sola şeklinde adım adım ilerletilen bir 
algoritma çalışması yapılabilir. Bu tür bir etkinlik ile aynı zamanda çocuğa aşamalı düşünme becerisi 
de verilebilmektedir. 

   Fotoğraf 1. Bilgisayarsız kodlama etkinliklerine örnekler.

Bedensel olarak aktif bir şekilde herhangi bir oyun ya da etkinlik içerisinde bulunmak bir çocuk 
için en güzel eğlence ve aslında öğrenme yöntemidir. Kodlama etkinlikleri açısından bakıldığında 
çocukların öncelikle kendi bedenlerini tanımaları sağ ve sol kavramını tanımaları ve anlamaları 
gerekmektedir. Yine kodlama eğitimlerinde ritim çubukları ve benzeri müzik aletleriyle algoritmanın 
temelini oluşturan yer- yön becerisinin kazandırılabilir. Bu etkinlikleri uygulamak; öğrencilerin 
eğlenceli vakit geçirmesini sağlayarak, eğlenceli ve oyunlu bir öğrenme ortamı oluşturulmaktadır. 

Okul öncesi dönemde çocuklara verilebilecek algoritma becerisini veren çok çeşitli etkinlikler 
bulunmaktadır. Küçük yaştaki çocuklara programlama dillerinin karmaşık kod yapılarının öğretilmesi 
mümkün değildir. Kodlama eğitimi alan öğrenci problem hakkında fikirler oluşturacak, uygulamalar 
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yapabilecek, hatalar olursa bu hatalarını düzeltme şansı yakalayabilecek ve arkadaşlarıyla işbirlikli bir 
şekilde çalışabilecektir (Baz, 2018).

Okul öncesi eğitimde kodlama eğitimleri bilgisayarlı olarak da yapılabilir. Pek çoğu ücretsiz olan 
bu kodlama eğitim araçlarıyla hiçbir kod kullanmadan, sürükle bırak şeklinde veya tıpkı yap-boz oynar 
gibi, programlar oluşturmak olanaklıdır. Bu tür ortamlara blok programlama ortamları denilmektedir. 
Alice, Blockly, App Inventor, Code Org ve Code Studio, Scratch, KoduLab ve Snap bu ortamlara önde 
gelen örnekleri olarak gösterilebilir (Numanoğlu, Keser, 2017).  

Programlama eğitiminin zor bir süreç olduğu düşünülerek küçük yaştaki çocukların ilgisini 
çekmeyebileceği düşünülebilir (Demirer, Sak, 2016). Fakat günümüzde çocukların kodlamanın temel 
becerilerini eğlenceli ve daha kolay öğrenmelerini sağlaayabilmek için Cubetto, Bee-Bot, Lightbot JR, 
Tospaa,Osmo, Kano, Robot Turtles, Code&Go Robot Programmble Mouse, Botley the Coding Robot, 
Code-a-Pillar, Scratch JR, Code.org, The Foos, Kodable gibi çok çeşitli yazılım ve araçlar geliştirilmiştir 
(Özbey, 2018). Robot ve görsel programlama araçlarının kullanımının faydaları konusunda Resinovic 
(2015)’ın küçük bir grup üzerinde yapmış olduğu araştırma sonucunda; insansı robot ve görsel 
programlama dilleri kullanarak oyun programlama ile bilgisayar programlama becerilerinin hızlı ve 
kolayca öğretilebileceği görülmüş, yanı sıra öğrencilerin robotik bilgi ve becerileri de kazanmasına 
yardımcı olacağı; öğrencileri isteklendireceği ve bilgi-işlemsel düşünme (Computational Thinking) 
becerisini artıracağı ortaya çıkmıştır.

5. SONUÇ

Artık çocuklar, cep telefonları, tabletler, mobilyalara monte edilmiş, günlük yaşam alanlarına 
entegre olmuş dokunmatik ekranlar vb. pek çok teknolojik alet ile iç içe büyümektedir. Artan oranda 
ilerleyen teknolojiyle bütünleşmiş yaşamla baş başayız. Bu durumda yapılabilecek en akıllı hareket, 
kontrolü elden bırakmamak, teknolojiye hâkimiyeti sağlamak gerektiğidir. Tüm bu teknolojik 
cihazları sadece kullanmak değil onları yönlendirebilmeli, hayatımızı daha da kolaylaştırma adına 
geliştirebilmeliyiz. Sonuç olarak, elbette ki tüm çocuklar yazılımcı olmayacaklardır ancak gelecekte 
hangi mesleği seçerlerse seçsinler onlardan teknolojiye hakim olmaları istenecektir. Özellikle günümüz 
dijital dünyasına bakıldığında böyle bir sonucun ortaya çıkması normaldir. kodlama eğitimindeki 
temel amaçlardan biri öğrencilere bilişimsel düşünme becerilerini kazandırmaktır. Bu amaçla hangi 
çözümün kullanılacağından ziyade bu süreçlerin nasıl tasarlandığı ve uygulayıcının deneyimleri 
oldukça önem taşımaktadır. Kodlama etkinlikleri ile öğrencilere kazandırılması planlanan temel 
beceriler şöyledir;

Uygulayıcıların çocukların yaşlarını dikkate alarak etkinlikler hazırlaması gerekmektedir. 
Bilgisayarsız yapılan kodlama etkinliklerinde öğretmenler daha esnek olabilmekte, öğrencilerin 
bireysel farklılıkları dikkate alınarak etkinliklerin hazırlanması fırsatı doğmaktadır (Odacı, Uzun, 
2017). Bilgisayarlı, bilgisayarsız ve robotlu yada robotsuz yapılabilecek tüm kodlama etkinliklerinde 
öğretmenler için tekno-pedagojik alan bilgisini içerecek eğitimler verilmelidir (Göncü, Çetin, Top, 
2018). 

Okul öncesi eğitimde yapılan kodlama etkinlikleri ise çocukların yaşlarından dolayı okuma yazma 
bilmemesi, bilgisayar kullanma becerisine sahip olmaması, kodlama eğitiminde soyut kavramların 
olması gibi bazı nedenlerden dolayı kodlama etkinlikleri oyunlaştırarak daha dikkat çekici hale 
getirilmiş, somutlaştırılması gerekmektedir. Okul öncesi dönemde verilen kodlama eğitimi yaratıcı 
düşünme becerileri, mantıksal ve matematiksel düşünme becerisi, sorunları daha küçük parçalara 
bölerek aşamalı ve mantıklı bir şekilde çözme gibi birçok değerli alanda çocukların gelişimini 
desteklemektedir (Baz, 2018; Demir &Sak, ; Odacı, Uzun, 2017).
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OYUNLARLA FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ 

Esma CERENCİ SEYHAN

Özet

Bu çalışmada amacımız Fen bilimleri dersinde oyunları kullanarak öğrencilerde daha kalıcı öğrenmeleri sağlamak ve 
öğrencilerimize; paylaşma, yaratıcı düşünme, hızlı düşünme ,karar verme arkadaşına saygı duyma, kurallara uyma bilgiyi 
farklı şekilde kullanma gibi bazı davranışları kazandırmaktır. Farklı derslerde ve seviyelerde, günlük hayatta kullanılan 
oyunlar  fen bilimleri konularına uyarlanarak öğrencilerin derse olan ilgilerinin ve katılımlarının artması hedeflenmektedir. 

Çalışmamızda daha çok 6. ve 7. Sınıf öğrencileri yer almıştır.Bazı sınflarda fen bilimleri dersinde  eğitsel oyun 
oynatılmamış ve aradaki fark gözlemlenmiştir.Öğrencilerin fen bilimleri dersine karşı olumlu tutum geliştirmeleri ve derse 
aktif bir şekilde katılmaları büyük önem taşımaktadır.

Çalışmamızın sadece akademik başarısı yüksek öğrencilerde değil aynı zamanda akademik başarısı düşük ve olumsuz 
davranışlar sergileyen  öğrencilerde de pozitif yönde etkiler bıraktığı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Oyun ve eğitim, oyunlaştırma, orta okulda fen eğitimi, fen oyunları, eğitsel oyun, oynayarak 
öğrenme, aktif katılım, eğlenerek öğrenme,  yaparak yaşayark öğrenme ,davranış eğitimi

Giriş

Oyun, sözlükte “yetenek ve zekâ geliştirici, belli kuralları olan, iyi vakit geçirmeye yarayan 
eğlence” olarak tanımlanmaktadır.(TDK) Headfield, oyunu “kuralları, hedefi ve eğlence öğesi olan 
bir etkinlik”olarak, Danesi  ise oyunları “öğrenciler arasında etkileşim temeline dayanan problem 
çözme etkinlikleri” olarak tanımlamaktadır (Akt: Engin, Seven ve Turhan, 2004). Piaget de oyunu, 
„dış dünyadan alınan uyaranları özümleme ve uyum sistemine yerleştirme yolu’ olarak ifade etmiştir.

Eğitsel oyun; “oyun formatını kullanarak öğrencilerin ders konularını öğrenmesini sağlayan ya da 
problem çözme yeteneklerini geliştiren yazılımlar” olarak tanımlanmıştır (Demirel, Seferoğlu ve Yağcı, 
2003). Eğitsel oyun; öğrenilen bilgilerin pekiştirilmesini ve daha rahat bir ortamda tekrar edilmesini 
sağlayan etkinliklerdir (Demirel, 1999). 

Tanımlara bakıldığı zaman o  hem bir eğlence aracı hem de bir öğrenme aracıdır.21. yy eğitim 
hedeflerinden biri de ; çocukların öğrenme sürecine eğlenerek  dahil olması yaparak yaşayarak 
öğrenmesidir.Bu yüzden oyun  çok iyi bir öğrenme aracı olarak kullanılabilir.

Çocuk oyunları, çocuk eğitimi ile toplumsal kültür açısından önemli olduğu gibi eğitim ve ruh 
bilimi yönünden de önem taşımaktadır. Çocukların eğitiminde en etkin yol olan oyun ile çocuklar 
kendileri  için gerekli olan davranış, bilgi, becerilerini oyun içinde kendiliğinden öğrenir. İnsanlık 
ilişkileri, yardımlaşma, konuşma, bilgi edinme, alışkanlık ve deneyim kazanmak, yaşamın rollerini 
anlama olgularını çocuk oyun içinde kavrar, benimser pekiştirir. Çocuğun kişiliği oyun içinde daha 
belirgin çizgilerle ortaya çıkar ve gelişir (ÖZER,2006).

  Oyun ile öğrenciye kazandırılmak istenen temel davranışlar daha kolay kazandırılabilir.Örneğin 
öğrencilere arkadaşına saygılı olması gerektiği konusu sadece  nasihat ile öğretilmeye çalışıldığı zaman  
çok kalıcı olmayabiliyor.Ancak  oyun  esnasında  kurallara uymadığı zaman oyundan eleniyor ve 
oyundan elenmek istemeyen öğrenci arkadaşlarına saygılı olması gerektiğini  daha çabuk kabulleniyor.
Üstelik tüm sınıf seviyesine uygun bir eğitsel oyunda  akademik başarısı düşük öğrencilerde oyuna 
katıldığı zaman kendilerini daha iyi ve değerli hissedebilir.Başarabiliyorum düşüncesi onlarda ders 
içindeki bir takım olumsuz davranışları azaltır ve derse katılımını olumlu yönde etkiler.

Kavramların çok fazla olduğu Fen Bilimleri dersinde öğrenciler  bu kavramları öğrenmekte hatta 
söylemekte bile güçlük yaşıyorlar.Bu durum da Fen Bilimleri öğretmenleri  kavram öğretiminde farklı 
yöntemler kullanmalıdır.Öğrencilerin kavramları kullanacağı tekrar edeceği söyleyeceği etkinlikler 
büyük önem taşımaktadır

Fen öğretiminde oyunun öneminden hareketle, özellikle etkili kavram öğretimini  sağlamak ve fen 
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farkındalığı yüksek öğrenciler yetiştirmek için eğitsel oyunların kullanıldığı fen bilimleri programlarını 
uygulamak ve sonuçlarını değerlendirmek oldukça önemlidir(Saracaloğlu ve Aldan Karademir, 2009). 

Bu çalışmada da Fen Bilimleri  derslerinde kullanılabilecek alternatif etkinliklerden olan oyunların 
Geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda farklı alanlarda kullanılan oyunlar fen dersinin 

amacıan uygun şekilde yorumlanmıştır.

Yöntem
 
Bu kısımda kullanılan oyunların yönergeleri yer alacaktır.(Oyunların isimleri öğrenciler ile 

birlikte belirlenmiştir.Zaman zaman aynı oyuna farklı sınıflarda farklı isimler verilerek öğrencilerin 
oyunu daha çok benimsemeleri sağlanabilir)

1)Kemikten Şişeye (Kemiklerimi Söylüyorum Şişeyi Kapıyorum)

Oyunda amaç iskelet sistemini öğrenen öğrencilerin kemiklerini vücutlarında göstermelerini 
sağlamaktır.İki öğrenci  üzerinde şişe bulunan sıranın kenarlarında karşılıklı durur.Öğretmen bazı 
kemiklerin isimlerini söyler;omurga,kaburga,uyluk kemiği gibi öğrenciler söylenen kemiklerini 
gösterir ve öğretmen şişe dediğinde şişeyi ilk kapan kazanır.
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2)Fen Tombalası

Oyun üniteye yeni başlarken veya ünite sonunda  kavram öğretiminde kullanılabilir.Ünite 
sonunda her öğrenci öğrendiği kavramlardan 1 tane söyler kavramlar birlikte kağıtlara yazılır ve 
tombala materyalleri hazırlanır.Sınıf 5-6 kişilik gruplara ayrılır ve öğrenciler kendi aralarında tombala 
oynar.

  

    

3)Bardaklarla Sıralama Oyunu

Kavramların sıralandığı tüm konularda kullanılabilir.Kavramlar karton bardakların arkasına 
yazılır ve sıranın üzerine ters ve karıştırılmış biçimde dizilir.Öğrenciler komut verilince dönerler 
ve bardakları düzelterek sıralamaya başlarlar..Önce sıralayan kazanır.(Örneğin hücre ,doku, organ, 
sistem,canlı sıralaması veya solunum sistemi organlarını sıralamada kullanılabilir)

     

4)Organellere Baktım Görevlerini  Buldum(Magnetlerle Eşleştirme Oyunu)

Organelleri ve görevleri magnetlere yazılır.Magnetler  karışık bir biçimde tahtaya yapıştırılır 
ve öğrenciler magnetlerde yazan organler ve görevlerini eşleştirir önce yapan kazanır.(Magnetleri 
öğrenciler  tanıtım maksatlı işletmeler tarafından  dağıtılan magnetleri birleştirerek yaptı.Materyalin 
bir maliyeti yoktur)       
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5)Hücre Zarı Organel Oyunu

Bahçede oynandığında daha etkili olan bir oyundur.2 kişi ellerini çatı gibi birleştirir böylece hücre 
zarı olurlar.Ortada kalan öğrenci ise organel olur.Bir veya iki öğrenci de ebe olur.Öğretmen hücre zarı 
dediği zaman hücre zarı olan, organel dediğinde ise organel olan öğrenciler yer değiştrir. Ebe olan 
öğrencilerde yer değiştiren öğrencilerin yerini almaya çalışır.Açıkta kalan elenir.

6) Çengel Bulmaca

Herhangi bir konu da olabilir. Öğrenciler öğrenilen konudan 10 tane soru hazırlar. Cevaplarını 
çengel bulmaca şeklinde düzenler. 
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Aynı bulmacanın bir tane de boş olanını hazırlar,  dolu olan kendinde kalır  boş olanları arkadaşı 
ile değiştirir ve  arkadaşının hazırladığı bulmacayı da çözer. Böylece önce kendi bulmacasını sonra  
arkadaşının bulmacasını çözmüş olur. Yapılan sınavlarda boşluk doldurma soruları yerine çengel 
bulmacanın olması öğrencilerin ilgisini çekmeketedir. 

Tartışma ve Sonuç

Sonuç olarak eğitsel oyunlar öğrencilerin birbirlerinin bilmedikleri özelliklerini tanımalarına,fen 
bilimleri dersine aktif katılmalarına, toplumsal bir takım davranışları daha kolay kazanmalarına, fen 
bilimleri dersine karşı olumlu tutum geliştirmelerine, arkadaşlarını anlamalarına fırsat vermektedir. 
Özellikle davranış problemlerinin çok olduğu ve akademik başarısı düşük olan  sınıflarda  olumlu 
sonuçlar verdiği ve öğretmen öğrenci bağını daha da güçlendirdiği, disiplin sorunlarını azalttığı 
görülmüştür. Eğitsel oyunun sadece  öğrenciye değil öğretmene de katkıları olduğu gözlemlenmiştir. 
Eğitsel oyun oynatan öğretmende farklı oyunlar bulmak için araştırma ve üretme isteği daha da 
artmıştır.

Ekip çalışması gerektiren oyunlarda kız öğrencilerin daha iyi ekip oldukları, hız oyunlarında 
ise erkek öğrencilerin genel olarak daha hızlı oldukları gözlemlenmiştir.7. sınıf öğrencileri kız erkek 
grup oyunlarında akran çatışmasının daha çok yaşandığı ancak oyunu anlama hızının daha iyi olduğu 
gözlemlenmiştir.

Fen Bilimleri dersinde  oyun oynatılmasının bilimsel süreç becerilerine katkıda bulunduğu  
belirlenmiştir.

Öğretmenin sınıf hakimiyetinde zorlanmaması için bazen kendine asistan öğrenci seçmesinin 
işini kolaylaştırdığı gözlemlenmiştir.

Oyun sonrasında oyunun günlük yaşam becerileri ile benzerliği üzerine yapılan tartışmalar 
öğrencilere  duygularını ifade etme becerisi ,düşünme becerisi,tartışma becerisi kazandırmıştır.
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SINIF ÖĞRETMENLERİNİN
HİKÂYE ANLATICILIĞININ DERSLERDE 

KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

 

Salim GÖNÜL

Özet
Bu çalışmada sınıf öğretmenlerinin derslerde hikâye anlatıcılığının kullanılması ile ilgili görüşleri incelenmiştir. Hikâye 

anlatıcılığı tekniği ile geleneksel ve kadim masallarımız çocuklarımıza aktarılmaktadır. Son yıllarda hikâye anlatımı tekniği 
eğitimde sıklıkla kullanılmaya başlanmıştır. Tekniğin derslerde aktif kullanılmasıyla öğrencilerin derse katılımı artmaktadır. 
Araştırmacı tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak sınıf öğretmenlerinin konuyla ilgili 
görüşlerine başvurulmuş, bu görüşmelerden elde edilen veriler nitel veri analiz yöntemlerinden içerik analizi yoluyla temel 
düzeyde çözümlenmiştir. Soruları cevaplayan öğretmenlerin tamamı hikâye anlatıcılığını faydalı bulduğunu vurgulamıştır. 
Öğretmenlerin dördü hikâye anlatıcılığı ile ilgili profesyonel bir eğitim almak istediğini, üçü teknikle ilgili hizmet içi eğitim 
alabileceğini, üçü teknikle ilgili bir eğitim almayı düşünmediğini beyan etmiştir. Araştırmaya katılan öğretmenlerin hikâye 
anlatıcılığıyla ilgili olumlu bir algıya sahip oldukları, büyük çoğunluğun hikâye anlatım tekniğinin öğrencinin Türkçe 
öğrenimi üzerinde verimli etkiye sahip olduğunu belirtmiştir. Hikâye anlatımı tekniği dersleri daha eğlenceli hale getirerek, 
öğrencilerin aktif ders katılımlarını arttırmaktadır. Hikâye anlatımı dilin her tür kıvraklığını ortaya koyarak, zenginliklerini 
gözler önüne sererek dil öğretimini kalıcı hale getirmektedir. Anlatılan hikâye ve masallar, çocuklarda okuma hevesi 
uyandırdığı gibi çocuğun iletişim becerilerinin gelişimine de destek olmaktadır. Ayrıca hikâyeler çocukların hayal gücü, 
üretkenlik ve yaratıcılık becerilerini de geliştirmektedir.

Anahtar Kelimeler: Hikâye Anlatıcılığı, Sınıf Öğretmeni 

Abstract
In this study, primary school teachers’ views about usage of storytelling are examined. Our traditional and archaic tales 

are transferred to our children with storytelling technique. In recent years, storytelling technique has frequently been started 
to use in education. Attedance of students to lessons is increasing with the usage of technique.By using semi-structured 
interview form which was prepared by the researcer, primary school teachers’  related views about the subject are applied. 
Datum is analyzed in a baseline level of content analysis method.   

Keywords: Storytelling, Primary School Teacher

Giriş

Hikâye ve masal; eğlence işlevinden önce toplum içinde kuşaktan kuşağa aktarılarak geleneklerin, 
inanışların, deneyimlerin bilgisini taşıma ve toplumsal belleğin parçası olarak kültürün aktarılmasını 
sağlama görevini üstlenmiştir. Eski zamanlarda teknolojinin, televizyonun olmadığı zamanlarda yaşlılar, 
anne ve babalar çocuklara masallar anlatmaları bu çocukların hayal güçlerini geliştiren bir aktiviteydi.  
Günümüzde eğitim dünyası hikâye anlatıcılığının gücünü keşfetmiş ve derslerde kullanıldığında 
öğrencilerin derse olan ilgisinin arttığı görülmüştür. Özellikle okul öncesi eğitim ve ilkokul eğitiminde 
hikâye anlatıcılığının kullanımı önemlidir. Bu yüzden bu araştırmada sınıf öğretmenlerinin hikâye 
anlatıcılığı ile ilgili görüşleri ele alınmıştır. Bu çalışmada sınıf öğretmenlerinin derslerde hikâye 
anlatıcılığının kullanılması ile ilgili görüşleri incelenmiştir. Hikâye anlatıcılığı tekniği ile geleneksel 
ve kadim masallarımız çocuklarımıza aktarılmaktadır. Son yıllarda hikâye anlatımı tekniği eğitimde 
sıklıkla kullanılmaya başlanmıştır. Tekniğin derslerde aktif kullanılmasıyla öğrencilerin derse katılımı 
artmaktadır. Hikâye ve masal; eğlence işlevinden önce toplum içinde kuşaktan kuşağa aktarılarak 
geleneklerin, inanışların, deneyimlerin bilgisini taşıma ve toplumsal belleğin parçası olarak kültürün 
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aktarılmasını sağlama görevini üstlenmiştir (Şen, 2017: 2).
Hikâye anlatımında öncelikle bilinmesi gereken, hikâyenin aynen ezberlenip aktarılmayacağıdır. 

Anlatıcı; kendine seslenen, içselleştirdiği bir hikâyenin iskeletini bilir. İskeletini bildiği hikâyenin içinde 
gezmek, hikâyeyi görmeye başlamak sonraki aşamadır. Anlatıcı kendi zihninde canlandıramadığı, 
kendisinin göremediği bir hikâyeyi anlatmakta ve dinleyicisini bunun içine almakta zorluk çekecektir.

   
Yöntem
Araştırma Modeli ve Çalışma Grubu

Araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmacı tarafından hazırlanan yarı 
yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak sınıf öğretmenlerinin konuyla ilgili görüşlerine 
başvurulmuş, bu görüşmelerden elde edilen veriler nitel veri analiz yöntemlerinden içerik analizi 
yoluyla temel düzeyde çözümlenmiştir. Araştırmada nitel araştırma yaklaşımı ayrıntılı ve derinlemesine 
veri toplama, katılımcıların hikâye anlatımıyla ilgili bireysel algılarını, deneyimlerini araştırmak 
amacıyla kullanılmıştır. Öğretmenlere yöneltilen sorular, araştırmacı tarafından görüşme öncesinde 
hazırlanarak görüşme esnasında katılımcı öğretmenlere yöneltilmiştir. Görüşme sırasında katılımcı 
öğretmenlere kısmi esneklik gösterilerek soruları daha rahat cevaplamaları sağlanmıştır. Çalışmaya 
10 sınıf öğretmeni katılmıştır. Katılımcı öğretmenler İstanbul ilinde görev yapmakta olup, katılımcılar 
gönüllülük esasına dayalı olarak soruları cevaplandırmıştır. 

Bulgular

Yapılan çalışmada on sınıf öğretmeninden üçü 8 yıllık, ikisi 10 yıllık, biri 11 yıllık, ikisi 14 yıllık, 
ikisi 15 yıl üstü mesleki tecrübeye sahiptir. Araştırmaya katılan öğretmenleri dördü 1. sınıf, üçü 2. sınıf, 
üçü 3. sınıf öğrencilerini okutmaktadır. Öğretmenlerin ikisi hikâye anlatımı  ilk kez duyduklarını, dördü 
teknikle ilgili az düzeyde bilgiye sahip olduklarını, dördü teknikle ilgili eğitim aldıklarını ve bilgi sahibi 
olduklarını beyan etmiştir. Katılımcıların dördü üniversitede hikâye anlatımıyla ilgili ders aldıklarını, 
diğer katılımcılar bu konuda eğitim almadıklarını belirtmiştir. Katılımcıların üçü derste düzenli olarak 
hikâye anlatıcılığı kullandığını, ikisi tekniği arada sırada kullandığını, beşi tekniği kullanmadığı ifade 
etmiştir. Öğretmenlerin yarısı hikâye tekniğinin derslerde öğrenciler üzerinde olumlu bir etkiye 
sahip olduğunu, öğrencinin konuyu daha iyi kavradığını söylemiştir. Katılımcıların yedisi hikâye 
anlatımının dil öğretiminde çok önemli bir teknik olduğunu, öğrencinin Türkçe gelişiminde verimli 
olduğunu belirtmiştir. Öğretmenlerin altısı tekniğin aktif işlendiği derslerde öğrencinin katılımının 
yüksek oranda arttığını, dördü öğrencinin katılımının orta düzeyde artmış olduğunu gözlemlediğini 
ifade etmiştir. Öğretmenlerin dördü hikâye anlatıcılığı ile ilgili profesyonel bir eğitim almak istediğini, 
üçü teknikle ilgili hizmet içi eğitim alabileceğini, üçü teknikle ilgili bir eğitim almayı düşünmediğini 
beyan etmiştir. Her soruya verilen cevaplar tablo haline getirilmiştir.

Soru 1: ”Kaç yıllık öğretmensiniz?”
 

Mesleki deneyim Öğretmen sayısı

8 yıl 3
10 yıl 2
11 yıl 1
14 yıl 2

15 yıl ve üzeri 2
Toplam: 10

 Tablo 1
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Soru 2: ”Kaçıncı sınıfları okutuyorsunuz?”

Öğretmenin okuttuğu sınıf düzeyi Öğretmen sayısı
1.sınıf 4
2.sınıf 3
3.sınıf 3
4.sınıf -
Toplam: 10

Tablo 2
 

Soru 3: ”Hikâye anlatıcılığı hakkında ne kadar bilgiye sahipsiniz?”

Öğretmenlerin hikâye anlatıcılığı 
ile ilgili bilgi düzeyi

Öğretmen sayısı

Hiç bilgim yok 2
Az düzeyde bilgi sahibiyim 4
Yeterli düzeyde bilgiye sahibim 4

Toplam: 10
Tablo 3 

Soru 4:” Hikâye anlatımı tekniğiyle ilgili lisans eğitiminde ders aldınız mı?”

Lisans eğitiminde hikâye anlatım 
tekniği dersi alma durumu

Öğretmen sayısı

Evet 4

Hayır 6

Toplam: 10

 Tablo 4

Soru 5:”Hikâye anlatımı tekniğini derslerinizde kullanıyor musunuz?”

Hikâye anlatımı tekniğini derste 
kullanma durumu

Öğretmen sayısı

Kullanmıyorum 5

Arada sırada kullanıyorum 2
Kullanmıyorum 3

Toplam: 10
Tablo 5 
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Soru 6:” Hikâye anlatımı tekniğinin öğrenciler üzerindeki etkileri nelerdir?”

Hikâye anlatım tekniğinin 
öğrenciye etkisi

Öğretmen sayısı

Olumlu buluyorum 5
Etkili bulmuyorum 5
Toplam: 10

Tablo 6

Soru 7: “Hikâye anlatımı tekniğinin dil öğretimine katkıları nelerdir?”

Hikâye anlatım tekniğinin dil 
öğretim üzerine etkisi

Öğretmen sayısı

Önemli etkiye sahip 7
Az düzeyde etkiye sahip 2
Hiçbir etkisi yok 1
Toplam: 10

Tablo 7

Soru 8:” Öğrencilerin hikâye anlatımı tekniğiyle ders işlenirken sınıftaki derse katılımı nasıldır?”

Öğrencinin katılım düzeyi Öğretmen sayısı

Katılım yüksek düzeyde arttı 6
Katılım orta düzeyde arttı 4
Katılım aynı kaldı -
Toplam: 10

Tablo 8

Soru 9: ”Hikâye anlatımı tekniğini faydalı buluyor musunuz?”

Öğretmenlerin hikaye tekniğini 
faydalı bulma durumu

Öğretmen sayısı

Faydalı buluyorum 10
Faydalı bulmuyorum -

Toplam: 10
Tablo 9
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Soru 10:” Hikâye anlatıcılığıyla ilgili profesyonel eğitim almak ister misiniz?”

Hikâye anlatıcılığı eğitimi alma 
isteği

Öğretmen sayısı

Profesyonel eğitim almak isterim 4
Hizmet içi eğitim almak isterim 3
Eğitim almak istemem 3
Toplam 10

Tablo 10

Tartışma ve Sonuç

Araştırmaya katılan öğretmenlerin hikâye anlatıcılığıyla ilgili olumlu bir algıya sahip oldukları, 
büyük çoğunluğun hikâye anlatım tekniğinin öğrencinin Türkçe öğrenimi üzerinde verimli etkiye 
sahip olduğunu düşünmektedir. Hikâye anlatımı tekniği dersleri daha eğlenceli hale getirerek, 
öğrencilerin aktif ders katılımlarını arttırmaktadır. Hikâye anlatımı dilin her tür kıvraklığını ortaya 
koyarak, zenginliklerini gözler önüne sererek dil öğretimini kalıcı hale getirmektedir. Anlatılan hikâye 
ve masallar, çocuklarda okuma hevesi uyandırdığı gibi çocuğun iletişim becerilerinin gelişimine de 
destek olmaktadır. Ayrıca hikayeler çocukların hayal gücü, üretkenlik ve yaratıcılık becerilerini de 
geliştirmektedir.

Görüşme Soruları

1-Kaç yıllık öğretmensiniz?
2-Kaçıncı sınıfları okutmaktasınız?
3-Hikâye anlatıcılığı hakkında ne kadar bilgiye sahipsiniz?
4-Hikâye anlatımı tekniğiyle ilgili lisans eğitiminde ders aldınız mı?
5-Hikâye anlatımı tekniğini derslerinizde kullanıyor musunuz?
6-Hikâye anlatımı tekniğinin öğrenciler üzerindeki etkileri nelerdir?
7-Hikâye anlatımı tekniğinin dil öğretimine katkıları nelerdir?
8-Öğrencilerin hikâye anlatımı tekniğiyle ders işlenirken sınıftaki derse katılımı nasıldır?
9-Hikâye anlatımı tekniğini faydalı buluyor musunuz?
10-Hikâye anlatıcılığıyla ilgili profesyonel eğitim almak ister misiniz?
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UHİM İLE ÖNCÜ’LÜ GENÇLER
DÜNYANIN FARKINDA

Sezai ESEN1 

Özet

Batı dünyası içinde doğup gelişen “insan hakları” kavramı, tabii olarak Batı’nın siyaset, hukuk ve düşünce mekanizmaları 
tarafından şekillendirilmiştir. Bu nedenle bu kavram, yalnızca bireysel özgürlük alanına indirgenmekte ve siyasi müdahale 
aracı olarak istismar edilmektedir. Bu bakış açısı ile işgal, iç savaş ve yoksulluk çeken ülkelerin haklarını savunmak noktasında 
başarısız olunmaktadır. 

İnsan hakları kavramını gerekli noktaya getirebilmek, dünyamızın geleceği olan çocuklarımıza bu bilincin aşılanması 
ile mümkün olacaktır. Çalışmamızda elde ettiğimiz verilere göre, öğrencilerimizin büyük bir çoğunluğu haklarının ne 
olduğunu bilmemekte, hak ihlali karşısında nasıl bir tutum sergilemesi gerektiğini kavrayamamaktadır. 

Öğrencilere sahip oldukları hakları öğretme ve bu hakların evrensel nitelikte olduğunu kavratma amacıyla Uluslararası 
Hak İhlalleri İzleme Merkezi (UHİM) derneği yetkilileri ile temasa geçilmiş ve dünyadaki hak ihlalleri konusunda bilgi 
alınmıştır. Elde edilen bilgilerin teoriden pratiğe geçirilebilmesi adına öğrenciler ile beyin fırtınası gerçekleştirilmiş ve bu 
bilinci geleceğe aktaracak çözümlere ulaşılmıştır. 

Projenin gerçekleştirilme tarihinden 6 ay sonra yapılan son test anketi ile çalışmamızın büyük ölçüde hedeflerine 
ulaştığı; öğrencilerin temel insan hakları, Türkiye’de yaşanan hak ihlalleri, dünyada yaşanan hak ihlalleri konusunda 
bilinçlendiği ve bu ihlaller karşısında tepki gösterebilme cesaretine kavuştuğu tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: İnsan hakları, Hak ihlalleri, Evrensel hukuk, Ahlaki cesaret, Bilinçli nesiller, Farkındalık, 
Uluslararası Hak İhlalleri İzleme Merkezi (UHİM)

Abstract

The concept of “human rights”, which was born and developed in the Western world, was naturally shaped by the 
Western politics, law and thought mechanism. Therefore, this concept is reduced to individual freedom and exploited for 
political interventions. Everyone in the world moving with this perspective fails to defend the rights of countries which 
coping with occupation, civil war and poverty. 

Bringing the concept of human rights to the required point will be possible with the conscious children who are the 
future of our world. According to the data we obtained in our study, the majority of our students do not know what their 
rights are and do not understand how they should behave in the face of infringement.

In order to teach students the rights that they naturally have and to make them understand that these rights are world-
wide, we were contacted with officials of International Center For Watching Violations Of Rights (UHİM) and informed 
students about rights violations in the world. Brainstorming was carried out with the students in order to transfer theoretical 
knowledge to practice. 

With the last survey conducted 6 months later, we observed that our study has reached its targers to a great extent; 
fundamental human rights, human rights violations in Turkey, human rights violations in the World and moral courage have 
been learned by our students. 

Keywords: Human rights, Violation of rights, Universal law, Moral courage, Generation-conscious, Awareness, 
International Center For Watching Violations Of Rights

1 Öğretmen, Özel Derya Öncü Eğitim Kurumları, UHİM, İstanbul, Türkiye, sezaiesen@hotmail.com
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Giriş

İşgal, iç savaş, yoksulluk ve salgın hastalıklarla felakete sürüklenen ülkeler “insani yardım” 
faaliyetlerinin odak noktasını oluşturmaktadır. Söz konusu bölgeler için sürdürülen kampanyalar, 
bir “yara sarma” sürecinden öteye geçmemektedir. İnsanları ve coğrafyaları “yardıma muhtaç” hale 
getiren sebepleri ortadan kaldırmanın gerekliliği göz ardı edilmektedir (UHİM, 2015: 1).

İşgal ve katliamlara maruz kalan coğrafyaları yeniden ayağa kaldırmak insani bir erdemdir; ancak 
bu coğrafyaların haklarını ihlal eden ve onları kaosa sürükleyen uluslararası yapılara karşı mücadele 
etmek öncelikli amaç olmalıdır. Mazluma yardımın ön şartı, zalime dur demektir. Açlık ve yoksullukla 
boğuşan bölgelere gıda yardımı yapmak vicdani bir gerekliliktir; ancak toplumları yoksulluğa 
sürükleyen uygulamalara karşı mücadele etmek çok daha elzemdir. 

Batı dünyası içerisinde doğup gelişen ‘’insan hakları’’ kavramı, tabii olarak Batı’nın siyaset, hukuk 
ve düşünce mekanizmaları tarafından şekillendirilmiştir. Nitekim insan hakları tarihinde önemli 
adımlar olarak kabul edilen 1215 tarihli Magna Carta, 1628 tarihli İngiliz Haklar Bildirgesi, 1679 
tarihli İhzar Müzekkeresi, 1776 tarihli Virginia Haklar Bildirisi ve ABD Bağımsızlık Bildirisi, 1789 
tarihli Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi gibi metinler Batı menşeilidir (UHİM, 2010: 12).

Batılı bir geçmişe sahip olan “insan hakları” kavramı ile hak talepleri yalnızca bireysel özgürlük 
alanına indirgenmekte, “insan hakları”, “demokrasi” ve “özgürlük” gibi kavramlar siyasî müdahale aracı 
olarak istismar edilmektedir. Bu anlayışın karşısında durularak insan hakları kavramını tüm dünya 
toplumlarını kucaklayacak bir statüye kavuşturmak gerekmektedir (UHİM, 2012: 4).  

Amaç

Bu proje ile hedefimiz, öğrencilere sahip oldukları hakları öğretmek, bu hakların evrensel nitelikte 
olduğunu kavratmaktır. Bu bağlamda, öğrencilerimizde gündemi yakından takip etme bilincini 
uyandırmayı ve aslında yaşanan olayların ve lanse edilen her şeyin gördüğümüz gibi olmadığını, arka 
planında farklı olayların olduğunu göstermeyi önemsemekteyiz. 

“Dünya’da neler oluyor,  haksızlık karşısında takınılması gereken tavır ne olmalıdır ve haksızlık 
karşısında neler yapılabilir?” sorularının cevapları üzerinde durarak, öğrencilerimizi küçük yaşta sivil 
toplum kuruluşlarıyla tanıştırmayı ve yetişkin birer birey olduklarında “duyarlı vatandaş” olmalarının 
yolunu açmayı özellikle hedeflemekteyiz.

Öğrencilerimizde dünyada yaşanılan insan hakları ihlallerini inceleyerek bunlara tepki 
göstermek, tedbir almak ve mazlum halklara yardım etmek gibi davranış değişiklikleri gözlemlenmesi 
amaçlanmaktadır.

Yöntem

Çalışmamızda nitel ve nicel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın ilk safhası 
kapsamında, odak grup çalışmaları yapılmış ve öğrencilerimizin hak ihlali bilincini ölçmek için ön 
test anketi uygulanmıştır.  

Çalışmamızın devamında öğrencilerimizi bilgilendirme aşamasına geçilmiş, Uluslararası Hak 
İhlalleri İzleme Merkezi (UHİM) derneği yetkilileri ile temasa geçerek ziyaret talebinde bulunulmuştur. 
Bu ziyaret kapsamında, öğrenciler dernek merkezinde ağırlanmış ve Derneğin Hukuk Direktörü Av. 
Mustafa Demiral Bey’den dünyadaki hak ihlalleri konusunda bilgi almıştır.

Faaliyet aşamasında ise öğrenciler ile birlikte sloganlar üretilmiş, elde edilen bilgileri teoriden 
pratiğe geçirecek yöntemler üzerinde beyin fırtınası gerçekleştirilmiştir. Öğrenciler ile yapılan 
toplantılar sonucunda oluşan projenin çalışma planı şu şekilde belirlenmiştir: 

1. Somali, Arakan, Doğu Türkistan, Filistin gibi ülkelerde yaşanan ihlalleri 6’şar kişilik gruplarla 
sınıfta sunulması,

2. Okul İdaresi ile ortak belirlenen 30 Aralık tarihinin okulda Hak İhlalleri Günü olarak ilan 
edilmesi,

3. İlan edilen günde, öğrencilerimizin tasarladığı UHİM & Derya Öncü Koleji logolu ve sloganlar 
yazılı tişörtlerin giyilmesine ve tüm okulu bilinçlendirmek adına sahne programı düzenlenmesi,
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4. Aynı gün UHİM derneğinden bir yetkilinin panel konuşması yapması,
5. Öğrencilerin çalışmalarından ve dernekten alınan afişlerden oluşan bir sergi açılması,
6. Okulda öğrencilerin belirlediği sloganların yazıldığı dövizlerle yürüyüş düzenlenmesi,
7. Koridorlara “Bunları biliyor muydunuz?” konulu bilgilendirme pankartlarının asılması,
8. Seçilen ülkelerle alakalı panolar hazırlanması,
9. UHİM tarafından hazırlanan rapor, dergi, bülten ve kitapçıklardan oluşan masaların 

hazırlanması

Belirlenen çalışma planı kapsamında aynı zamanda UHİM’in “Afrika’nın Kalkınması’nın 
Önündeki Engeller” adlı projesine katkı sağlamak için kermes çalışması yapılmıştır.

Çalışmamızın öğrencilerimiz üzerindeki etkisini gözlemleyebilmek adına, projenin 
gerçekleştirilme tarihinden 6 ay sonra, hak ihlali bilincini ölçmek üzere hazırlanmış son test anketi 
uygulanmıştır.

Son olarak, projeye katılan 8/B öğrencilerine ve koordinatör öğretmenlere toplumsal olaylara 
gösterdikleri hassasiyetten dolayı UHİM tarafından sertifika takdim edilmiştir. 

Sorular Hayır Kısmen Evet

1. Temel insan haklarımı biliyor muyum?
2. Türkiye de hak ihlalleri yaşandığına inanıyor muyum?
3. Dünyada hak ihlalleri yaşandığına inanıyor muyum?
4. Kendi temel haklarım ihlal edildiğinde tepki gösteriyor 
muyum?
5.  Dünyada hak ihlalleri yaşandığında tepki gösterir miyim?

Tablo:1 Hak İhlalleri Bilinci Ölçüm Anketi

Bulgular

Öğrencilerimizin hak ihlali bilincini belirlemek amacıyla 25 kişilik öğrenci grubuna ön test ve 
son test anketi uygulanmıştır. Bu kapsamda aşağıdaki sorular sorulmuştur: 

Birinci aşama olan ön test anketinde, öğrencilerimizin büyük çoğunluğunun temel insani hakları 
hakkında bilgi sahibi olmadığı ve gereken tavrı gösteremediği belirlenmiştir. Anketimizin sonuçlarına 
göre:

1. “Temel insan haklarımı biliyor muyum?” sorusuna grubun yüzde 52‘si ‘Hayır’, yüzde 32’si 
‘Kısmen’, yüzde 16’sı ‘Evet’ cevabını verdi.

1.2.  “Türkiye de hak ihlalleri yaşandığına inanıyor muyum?” sorusuna grubun yüzde 44 
‘ü ‘Hayır’, yüzde 24’ü ‘Kısmen’, yüzde 32’sı ‘Evet’ cevabını verdi.

2.3. “Dünyada hak ihlalleri yaşandığına inanıyor muyum?” sorusuna grubun Yüzde 60 ‘ı 
‘Hayır’, yüzde 24’ü ‘Kısmen’, yüzde 16’sı ‘Evet’ cevabını verdi.

3.4. “Kendi temel haklarım ihlal edildiğinde tepki gösteriyor muyum?” sorusuna grubun 
yüzde 52‘si ‘Hayır’, yüzde 32’si ‘Kısmen’, yüzde 16’sı ‘Evet’ cevabını verdi.

4.5. “Dünyada hak ihlalleri yaşandığında tepki gösterir miyim?” sorusuna grubun yüzde 
72‘si ‘Hayır’, yüzde 16’si ‘Kısmen’, yüzde 12’si ‘Evet’ cevabını verdi.

Bu bağlamda proje dahilinde öğrencilerimizi bilgilendirici çalışmalar yürütülmüştür. 
Çalışmalarımızın hedeflerine ulaşmada ne derecede başarılı olduğunun ölçümlenmesi için, 
uygulamalardan 6 ay sonra öğrencilerimize yine aynı tabloda yer alan sorular yöneltilmiş ve 
cevaplandırılması istenmiştir. Anketimizin sonuçlarına göre, öğrencilerimizin temel insani hakları 
hakkında bilgi sahibi olma ve hak ihlalleri karşısında gereken tepkiyi gösterebilme yetilerinin geliştiği 
saptanmıştır. Anketimizde aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır:
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1. “Temel insan haklarımı biliyor muyum?” sorusuna grubun yüzde 16’sı ‘Kısmen’, yüzde 84’ü 
‘Evet’ cevabını verdi.

2. “Türkiye de hak ihlalleri yaşandığına inanıyor muyum?” sorusuna grubun yüzde 44‘ü ‘Kısmen’, 
yüzde 66’sı ‘Evet’ cevabını verdi.

3. “Dünyada hak ihlalleri yaşandığına inanıyor muyum?” sorusuna grubun, yüzde 4’ü ‘Kısmen’, 
yüzde 96’sı ‘Evet’ cevabını verdi.

4. “Kendi temel haklarım ihlal edildiğinde tepki gösteriyor muyum?” sorusuna grubun yüzde 
12‘si ‘Kısmen’, yüzde 88’i ‘Evet’ cevabını verdi.

5. “Dünyada hak ihlalleri yaşandığında tepki gösterir miyim?” sorusuna grubun yüzde 4’ü 
‘Kısmen’, yüzde 96’sı ‘Evet’ cevabını verdi.

Tartışma ve Sonuç

Hedeflediğimiz amaçlar doğrultusunda yapılan ön çalışma, bilgilendirme ve faaliyet aşamalarında 
aşağıdaki bulgulara ulaşılmıştır:

1. Öğrencilerimizde temel haklarıyla ilgili bilinç geliştirildi.
2. Türkiye’de hak ihlali yaşandığına dair farkındalık oluşturuldu.
3. Dünyada yaşanan hak ihlallerine farkındalık oluşturuldu.
4. Öğrencimiz, kendisine yönelik yapılan hak ihlallerine yönelik tepki göstermeyi öğrendi.
5. Dünyada yaşanan ihlallerine yönelik tepki göstermeyi öğrendi. 
6. Haksızlık karşısında demokratik yollardan takınılması gereken tavrı ve neler yapılabileceğini 

kavradı.
7. Sivil toplum kuruluşlarıyla tanıştı, çalışma prensipleri konusunda bilgi sahibi oldu.
8. Bir proje kurgulama ve uygulama kabiliyeti gelişti.
9. Bilinçlenme kazanarak çevresindekileri de bilinçlendirme konusunda davranış geliştirdi.
10. İş başarma kabiliyeti ve özgüveni gelişti.
11. Öğrencilerimiz İyiliği emret kötülüğü nehyet kuralına uygun hareket etmiş oldu (emr_i bil 

ma’ruf nehy_i anil münker)

Kaynakça

Uluslararası Hak İhlalleri İzleme Merkezi. (Ocak 2011). 2010 Dünya Hak İhlalleri Raporu. İstanbul: UHİM.
Uluslararası Hak İhlalleri İzleme Merkezi. (2011). Somali’deki Açlık Kader mi? Sömürge mi?. İstanbul: UHİM.
Uluslararası Hak İhlalleri İzleme Merkezi. (2012). 2011 Dünya Hak İhlalleri Raporu. İstanbul: UHİM.
Uluslararası Hak İhlalleri İzleme Merkezi. (2012). Bu Devletlerin Yargılanmasını İstiyorum!. İstanbul: UHİM.
Uluslararası Hak İhlalleri İzleme Merkezi. (2012). Sömürge’den Soykırıma Arakan. İstanbul: UHİM.
Uluslararası Hak İhlalleri İzleme Merkezi. (2013). 2012 Dünya Hak İhlalleri Raporu. İstanbul: UHİM.
Uluslararası Hak İhlalleri İzleme Merkezi. (2014). 2013 Dünya Hak İhlalleri Raporu. İstanbul: UHİM.
Uluslararası Hak İhlalleri İzleme Merkezi. (2014). Tarihten Bugüne Ülke İhlal Karneleri: ABD. İstanbul: UHİM.
Uluslararası Hak İhlalleri İzleme Merkezi. (2014). Tarihten Bugüne Ülke İhlal Karneleri: Almanya. İstanbul: UHİM.
Uluslararası Hak İhlalleri İzleme Merkezi. (2014). Tarihten Bugüne Ülke İhlal Karneleri: İsrail. İstanbul: UHİM.
Uluslararası Hak İhlalleri İzleme Merkezi. (2015). 2014 Dünya Hak İhlalleri Raporu. İstanbul: UHİM.
Uluslararası Hak İhlalleri İzleme Merkezi. (2015). Avrupa’da Yükselen Ayrımcılık: Nefret, İslamofobi ve Irkçılık. 

İstanbul: UHİM.
Uluslararası Hak İhlalleri İzleme Merkezi. (2015). Biz Kimiz?. İstanbul: UHİM.
Uluslararası Hak İhlalleri İzleme Merkezi. (2016). Manipülasyonların Kıskacında İslam. İstanbul: UHİM.Uluslararası 

Hak İhlalleri İzleme Merkezi. (2012). Bu Devletlerin Yargılanmasını İstiyorum. İstanbul: UHİM.

84



85

WEB 2.0 İLE DEĞERLERİMİN FARKINDAYIM

Sakine RÜZGAR1

1. GİRİŞ (AMAÇ)

Günümüzde teknoloji çocukların ve gençlerin hayatında önemli bir yer tutmaktadır. Öğrenciler 
bilgisayar, akıllı telefon gibi dijital araçları ders dışı amaçlarla kullanarak zamanlarını verimli 
geçirememektedirler Bu durum tüm aileler aynı zamanda toplum için büyük bir sorun oluşturmaktadır 
Teknoloji kullanımı güzel ve faydalı etkinliklerle faydalı hale getirilebilir. Bu konuda eğitimcilere çok 
iş düşmektedir. Okullarda yapılan teknoloji destekli etkinlikler öğrencinin hem okulda hem de evde 
zamanını verimli kullanımı açısında oldukça önem arz etmektedir.

Değerler eğitimi, bir toplumun temel yapısını oluşturan onu ayakta tutan yapı taşlarıdır. Hızlı 
ve baş döndürücü şekilde değişim içinde olan dünyada değerler eğitimi toplumun bel kemiğini 
oluşturmakta ve toplumu şekillendirme konusunda önemini korumaktadır. Bir toplumda değerler 
korunduğu ve uygulandığı müddetçe mutlu, refah ve umut içinde bir hayat sürdürülebilir.

Projemizde tüm bu verilerden yola çıkarak, öğrencilerin dijital araçlarla harcadıkları zamanı 
verimli bir şekilde organize etmek, eğitim için bu araçları kullanma yönünde rehber olmak ve 
toplumun ana direği olan değerlerimizi korumak ve yaşatmak istedik. Çünkü biliyoruz ki çocuklar 
geleceğin toplumunu oluşturacaklar ve biz eğitimciler olarak sağlam bir toplumun temellerini atmak 
için bu öğrencilere eğitim konusunda ön ayak olacak ve onların sosyal, bilişsel gelişimlerine geleceğin 
sektörü olan teknoloji kaynaklı projeler ve çalışmalar yaptırarak onların gelişimlerine destek olacağız. 

Yapılan teknoloji destekli çalışmalarla çocuklar zamanı verimli kullanarak, değerlerimizi 
özümseyerek yaşayacak, topluma her yönde ön ayak olacak, dijital okur-yazarlık ve güvenli internet 
kavramını öğrenmek için dijital teknolojilerin kullanımını ve dilini öğreneceklerdir. Ayrıca yapılacak 
çalışmalar öğrencilerin motivasyonu, yaratıcılığı ve başarısı da artacaktır.

2. YÖNTEM

2.1. Bu proje kapsamında Proje Tabanlı Öğrenme ve İş birlikçi Öğrenme var olan müfredat 
ile birleştirildi. 

Çalışmamıza ilk olarak YEĞİTEK bünyesinde gerçekleştirilen e-Twinning platformu üzerinde 
“I am aware of my moral values” (Değerlerimin Farkındayım)” isimli bir proje yazılarak ve ortaklar 
belirlenerek başlandı. Katılım sağlayan öğretmenlere proje ile ilgili bilgilendirme Webinarı düzenlendi 
ve çalışmanın aşamaları anlatıldı. 4 ülke ve çeşitli illerden 14 okul ve 300 civarında öğrenci ile başlatılan 
projede, ilk olarak ortaklar projenin paylaşım alanı olan twinspace’de proje kurucusu tarafından 
oluşturulan palet wen2 aracının üzerinde kendilerini kısaca anlattılar.

Öğrenciler yaratıcılıklarını kullanarak web 2.0 araçlarıyla projede belirlenen “sevgi, saygı, hoşgörü, 
empati, sorumluluk, dürüstlük“ değerlerini sınıfta yaparak yaşayarak, etkin katılımla öğrenmişlerdir.

Proje çalışmaları özellikle öğrencilerin katkıları sağlanarak gerçekleşmiştir. Öğrenciler web 
1 araçlarını bizzat kendileri sınıfta kullanarak teknoloji destekli projemizde ana kahramanları 
oluşturdular.

1 Nurettin Topçu İlkokulu Sınıf öğretmeni  E posta:sakgul2002@yahoo.com
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Projemiz Ocak 2018 ‘de başlayıp Haziran 2018 de sona ermiştir. Proje planına göre:

Ocak –  Ülke, şehir ve okul tanıtımı (web 2.0 ile ), web 2.0 ile proje için poster ve logo oluşturma,
Trecidier web 2.0 seçim aracıyla tüm ortakların ve öğrencilerin projenin poster ve logosunu 

oylaması
Şubat – Hoşgörü ve empati değerlerinin işlenerek web 2 araçlarıyla etkinliklerin yapılması 
Mart - Sevgi ve saygı değerlerinin işlenerek web 2 araçlarıyla etkinliklerin yapılması 
Nisan - Dürüstlük ve sorumluluk değerlerinin işlenerek web 2 araçlarıyla etkinliklerin yapılması
Mayıs- proje sitesinin kurulması, her ortağın kendi okulunda projeyi sergilemesi, İstanbul’da tüm 

ortakların çalışmalarının sergilendiği büyük proje sergisinin yapılması
Haziran –  Her ortağın bir çalışmasından oluşan ve bu çalışmanın İngilizce ve Türkçe yazıldığı  

“Değerlerimin Farkındayım “  isimli proje dergisinin oluşturulması ve basılması. Bu derginin tüm proje 
ortaklarına kargo yoluyla gönderilmesi. Projenin değerlendirmesinin yapılması için bütün ortaklara 
ve katılımcılara anket uygulanması.

Proje çalışmaları sırasında her ay düzenli olarak online webinarlar yapılmış ve ptoje ortağı 
tarafından iki veya 3 web 2 aracı uygulamalı olarak tanıtılmıştır.

Proje sistemli düzenli bir şekilde devam etmiş ortakların yaptığı çalışmalar projenin paylaşım 
portalı olan twinspace’de ve eba da paylaşılmıştır. 

2.2. Bu proje çalışması öğrencilerin aktif katılımını gerektiren, grup çalışması, drama, 
işbirliğine dayalı öğrenme, yaratıcı düşünme, disiplinler arası yaklaşım, çoklu zeka kuramı gibi çeşitli 
becerileri ele almaktadır.

Proje kapsamında öğrencilerin aktif katılımını grup çalışmasını gerektiren ortak çalışmalar 
yapılarak öğrenciler arasında iş birliği sağlanmıştır.

Okulda “saygı”  konulu resim yarışması düzenlenerek okuldaki bütün öğrenciler proje hakkında 
bilgilendirilerek kazanan öğrenciler okulun toplantı salonunda coşkulu bir şekilde ödüllendirildiler. 
Çocuklar bu toplu etkinlikler sayesinde değerlerimizi içselleştirmiş bu değerlerin hayatımızdaki 
öneminin farkına varmışlardır.

Ayrıca öğrenciler proje ortağı arkadaşlarıyla bazı web 2 araçlarını etwinning ortamında online 
kullanarak etkinlikler yapmışlardır. Bunlardan bazılarını aşağıda görebilirsiniz.

Storybird : Hikaye oluşturma aracı olan storybird ile çocuklar değerlerimizle ilgili kısa hikayeler 
yazdılar ve bu araç ile resimlendirdiler.Yüzlerce resim seçeneği olan bu web 2 arcı ile öykü yazmak 
çocuklar için çok eğlenceli bir araç oldu.

Storyboard : Öğrenciler bu web 2 aracı ile “sevgi”” değeri ile ilgili kendi istekleri doğrultusunda 
karekterler ile  karikatür çalışması yaptılar ve yaptıkları bu çalışmaları sınıfta diğer arkadaşlarına 
sundular.

LearningApps: Bu web 2 aracıyla çocuklar projedeki değerlerinin İngilizcelerini eşleştirme 
kartlarıyla bularak online olarak oynadılar. Yine bu araç ile  “ Dürüstlük” isimli videoyu izleyerek 
videoda düzenlenen soruları filmi tahmin ederek cevapladılar

Tagul: Öğrenciler ”sevgi, saygı, sorumluluk, dürüstlük, sorumluluk, empati ve hoşgörü” 
kelimelerinin İngilizcesi ile tagul web 2 aracılığıyla online olarak kelime bulutu oluşturdular ve 
ortaklarıyla paylaştılar.
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Watch2gether: “Sorumluluk“ konulu Karagöz- Hacivat videosu izlenerek bu video ile ilgili yorumlarını 
karşılıklı olarak yazdılar.

 

Kahoot: Proje ortakları arasında online ortak dersler düzenlenmiş ve öğrenciler bir web 2 aracını 
kullanarak projeyle ilgili etkinlik yapmışlardır. Yine bu online dersler esnasında 3 erli ve 4 erli gruplar 
arasında kahoot isimli web 2 aracıyla “hoşgörü” konulu yarışma yapılmış ve öğrenciler oldukça 
eğlenmişlerdir.

Jigsawpuzzle: Bu web 1 aracı ile öğrenciler online puzzler oluşturarak parçaları büyük bir heyecan 
ve coşku ile birleştirdiler. 
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Projede yapılan bu ortak çalışmalar proje sayfasında ve okulların web sayfalarında paylaşıldı.
Tüm bu süreç içerisinde öğrenciler diğer web 2.0 araçlarıyla öğrencilerin yapmış olduğu etkinlikler 

EBA da paylaşılarak FATİH altyapısı aracılığı ile okullarda izlenmiş, yorumlanmış ve öğrencilerin 
internetin doğru kullanılması konusunda da deneyim kazanmasını sağlamıştır.

3. BULGULAR ve YORUMLAR

Bu proje 2017-2018 öğretim yılında Türkiye, Romanya, Yunanistan, Tunus ülkelerinden 14 
okul, 30 öğretmen ile birlikte yürütülmüştür. Proje boyunca “sevgi, saygı, hoşgörü, dürüstlük, empati, 
sorumluluk” değerlerimiz web 2.0 araçlarıyla uygulanarak online webinarlarla bu web 2 araçlarının 
öğretimi yapılmıştır. Proje boyunca öğrenciler proje ortaklarıyla online olarak web 2.0 araçlarıyla 
değerlerimizle ilgili etkinlikler yapmışlardır. Proje çalışmaları bütün ortakların çalışmalarının yer 
aldığı büyük bir sergi alanında İstanbul’da sergilenmiştir. Bunun yanında bütün ortakların birer 
çalışmalarının yer aldığı İngilizce-Türkçe proje dergisi basılarak bütün ortaklara gönderilmiş ve 
projenin geniş alana yayılması sağlanmıştır.

Proje süresince proje ortakları tarafından yapılan etkinlikler projenin yapıldığı okulların web 
sitelerinde, eba’da, etwinning Türkiye facebook ve projenin “I am aware of my moral values” orijinal 
ismiyle (Değerlerimin farkındayım) ”facebook grubunda düzenli olarak yayınlandı. Bu facebook 
grubuna dünyanın dört bir tarafından yabancı öğretmenler de davet edilerek projenin geniş bir ağa 
yayılması sağlanmıştır. Proje çalışmaları esnasında projenin asıl sahibi olan öğrencilerin projede rahat 
ve güvenli bir şekilde çalışmaları sağlanması için öncelikle öğrenci velilerinden “veli izin belgesi” alındı 
ve projenin güvenli bir şekilde sağlanması için özen gösterildi  Güvenlik sebebiyle öğrencilerin yüzleri 
resimlerde paylaşılmamıştır. Proje bitiminde yapılan başvuru neticesinde projemiz MEB Yenilik 
ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan Ulusal Destek Servisi tarafından 14 
adet “Ulusal Kalite Etiketi”, Avrupa eTwinning USD ekibi tarafından 15 Avrupa kalite etiketi ile 
ödüllendirilmiştir.

4. SONUÇLAR 

Proje etkinlikleri ile öğrencilerimiz eğitim sürecinde, hem değerlerimizi içselleştirmiş hem de 
dijital okuryazarlık becerilerini de kazanmaya başlamıştır. Öğrenciler teknolojiyi sadece kullanan 
değil, üreten, tasarlayan, nasıl üretildiğini anlayabilen bireyler olma yolunda ilerlemeye başlamışlardır.  
Öğrenciler proje çalışmaları sayesinde internet ve teknolojiyi derslere entegre ederek daha anlamlı ve 
kalıcı öğrenme sağlandı. Dersler verimli  teknoloji kullanımı sayesinde daha eğlenceli ve faydalı oldu.

Değerlerimizin anlam ve önemi öğrenciler tarafından benimsenerek gelenek ve göreneklerimizi 
de içine alarak bir çok web 2.0 aracı kullanarak çevrelerine anlatılmıştır. Çocuklar değerlerimizin 
toplum için ne kadar önemli olduğunu bu proje çalışmaları sayesinde daha net ve kolay bir şekilde 
kavradılar. Ayrıca yapılan proje çalışmaları öğrenci velileri tarafından da takip edilerek bu çalışmalara 
meddi manevi destek verilmiş, yapılan etkinlikler takdirle karşılanmıştır.

Proje sonunda projede çalışarak projeye katkı sağlanan öğrenciler USD tarafından ödüllendirilen 
projemizin “Pupil” kalite etiketi öğrenci adedince bastırılarak kendilerine takdim edilmiştir.

Öğrencilerin bu süreç boyunca, dijital okur-yazarlık, içerik geliştirme, problem çözme, işbirliği, 
araştırma, kendini ifade etme, hayal gücünü geliştirerek yaratıcılıklarını ortaya koyma gibi beceriler 
kazandığı gözlenmiştir. Müfredatın teknolojiye entegre edilmesi ve teknolojinin eğitim amaçlı 
kullanılması yönünde öğrencilerde gözle belirgin bir farkındalık oluşmuştur.

Anahtar Kelimeler: web 2.0, değerler eğitimi, okullar arası işbirliği

KAYNAKÇA

https://twinspace.etwinning.net/57121., eba, MEB
Proje web sayfası: https://imawareofmymoralvalue.weebly.com/
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OTİZM DÜNYASI

Ayşe Gül DANACI

  Okulumuzda kullanılmayan sınıflarımızı aktif hale getirmemiz gerekiyordu. İdare olarak 
toplanarak neler yapabileceklerimizi düşündük. Farklı düşünceler ortaya çıktı. Daha sonraki 
toplantılarda sınıflarımızı özel eğitim sınıflarımızı geliştirmeyi ve bu sınıflarımızı otizm öğrencileri 
için hazırlamayı planladık. “Amacınız neydi peki? “ diye sorarsanız. 

-Ülkemizde çoğalan otizmli öğrencilerin eğitim sistemine entegrasyonu
-Ülkemizde ve ilçemizde otizme farkındalığı arttırma
-Otizmli çocuğu olan ailelerin okul ortamını tanımaları
-Otizmli ailelere çocukların eğitiminde destek olmak
- Özel eğitim gereksinimi olan bireyleri topluma hazırlamak, sosyal yönden gelişimlerini sağlayıcı 

önlemler almak.
-  Bireyin yetenekleri ve potansiyeli ölçüsünde eğitim hakkından yararlanmasını sağlamak,
-  Günlük hayatta kendilerine yetecek kadar temel beceri ve alışkanlıklar kazandırarak bağımsız 

yaşama gücü vermek,
Yaşadığımız dünyada otizm tanısının artması, özellikle günümüz Türkiye’sinde otizm tanısı 

konulan çocuk sayısı çok fazla olması. Ki yaşadığımız şehir Türkiye’nin en büyük nüfusa sahip olan 
İstanbul şehrinde bu sayı daha fazlaydı. Aileler otizm konusunda ne yapacağını bilememekte, çoğu 
aile bu tanıyı ilk duyduğunda korkmakta, çocuğu için endişelenmektedir. Bizimde otizm ile ilgili 
araştırma yapmamız gerekiyordu. Otizm nedir? Sebebleri nelerdir? Eğitim ortamları nasıl olmalıdır? 
Kafamızdaki bazı sorulara cevap bulmamız gerekirdi. Bazı araştırma yaptığımızda şu bilgilere ulaştık. 
Tabi ki bu araştırmalardan edindiğimiz bilgiler internet ortamıdır.

 1943’te Dr. Leo Kanner 11 çocuk üzerinde yaptığı çalışmalar sonunda literatüre ‘Erken Çocukluk 
Otizmi’ terimini kazandırdı. Aynı yıllarda Hans Asperger, bugün Asperger Sendromu olarak bilinen, 
aynı bozukluğun daha hafif bir biçimini tanımladı. Kanner üzerinde çalıştığı 11 çocukta, sosyal 
ilişki kuramama, dili iletişim için kullanmama, ekolali, tekrarlayıcı davranışlar, değişiklikleri tolere 
edememe gibi günümüzde de tanı kriterleri içinde olan özellikler yanında, geçerliliğini yitirmiş bazı 
özellikler de tarif etmiştir.

  Otizm, ilk olarak 1943 yılında Amerikalı çocuk psikiyatristi Leo Kanner tarafından “Erken 
Çocukluk Otizmi” olarak adlandırılmıştır. Otizm, daha sonraki yıllarda çeşitli kurullar ve kişiler 
tarafından da incelenerek Kanner’in tanımı geliştirilmiştir. Günümüze kadar yapılan tanımları ve 
görüşleri Rutter ve arkadaşları dört ana başlık altında toplamıştır: 

1- Otizmin ortaya çıkma sıklığı 30 aylıktan önce görülmektedir. 
2-  Çocukların konuşma ve dil gelişiminde belirgin bir gecikme söz konusudur. 
3-  Zihinsel gelişimle ilişkisi olmayan, ancak sosyal gelişimle ilgili bir yetersizlik söz konusudur.
4-  Belirgin davranışları arasında kalıplaşmış oyun, aynılığı koruma ve değişikliğe karşı tepki 

gösterme yer almaktadır.

Otizmin gittikçe önem kazanması ve bu alandaki çalışmaların da artması sonucu, birbirinden 
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farklı çalışmalar doğrultusunda değişik davranış özelliklerinin olabileceği öne sürülmüş ve çeşitli 
yorumlar yapılmaya başlanmıştır. Bu doğrultuda Amerikan Psikiyatri Derneği’nin öne sürdüğü DSM 
III-R (The Dragnostic and Statistical Monual of Mental-Disordres) ölçütünde yer alan özellikler 
benimsenmiştir. DSM III-R ölçütünde bulunan özellikler gelişim düzeyinin normal olmadığını 
gösteren şu davranışlardan bazıları şunlardır:

1. Çevresindeki bireylerin farkında olmama
2. Kendisinin rahat ve güvenli olabileceği ortamı seçme becerisinin olmaması. 
3. Taklit davranışının yetersizliği ya da hiç olmaması.
4. Arkadaşlık ilişkilerindeki yetersizlik. 
5. Karşılıklı iletişimin olmaması.
6. Karşılıklı dialog kurmada yetersizlik.
   7. Stereotip (kendiliğinden başlayan ve tekrar edilen) hareketler sergileme. 
   8. Nesnelerin daha çok ayrıntılarıyla ilgilenme. 
   9. İlginin son derece sınırlı olması. 

 Otizmin, birbirinden bağımsız belirtilerin bileşimi değil, sosyal ilişki, iletişim ve yaratıcı 
etkinliklerdeki yetersizliği içeren bir durum olduğu söylenebilmektedir. Otizmin ilk önceleri sanıldığı 
gibi sevgi yoksunluğu, iletişim eksikliği ya da çocuğun geçmiş yaşantısıyla ilgili duygusal sorunlara 
ilişkin olmadığı anlaşılmış, kaynağının psikolojik değil, sinir sisteminin gelişimsel bozukluğu olduğu 
ortaya çıkarılmıştır. 1986’da Wing ve “Ulusal Otistik Çocuklar ve Yetişkinler Derneği” nin bildirisinde, 
vaka oranı 15/10.000 olarak açıklanmaktadır. Bu vaka oranı şu anda 56 çocuktan birinde otizm 
tanısının konmasına kadar ilerlemiştir. Önceleri otizm başlangıcının çocuğun doğumundan sonra 
yaklaşık 30 aylık oluncaya kadarki süre içinde görülebileceği belirtilirken, son yıllarda çocuk 36 aylık 
olduğunda ve daha ileri yaştayken de otistik davranış özellikleri gösterebilmektedir. Geniş kapsamlı 
araştırma bulguları otizmin kızlara oranla erkeklerde daha yaygın görüldüğünü doğrulamaktadır. 

  Bu bilgiler doğrultusunda hazırlıklarımıza başladık. Öyle bir şey yapmalıydık ki yaptığımız 
işle gurur duyalım. Biraz yaşadığımız çevreden bahsedecek olursam. Okulumuzun bulunduğu 
İstanbul-Sultanbeyli ilçemiz dezavantajlı ailelerin ve çocukların çok yoğun olduğu bir ilçedir. Kayıtlı 
500 bin nüfusa sahiptir. Kayıtsız olan aileler ve Suriyeli  aileleri de eklediğimizde bu sayı 700 bine 
yaklaşmaktadır. Doğu kökenlilerin yerleştiği bir ilçedir. Okulumuzun bulunduğu çevre özellikle maddi 
sıkıntılar yaşayan ailelerin yerleştiği bir yerdedir.

    Otizmle ilgili Rehberlik Araştırma Merkezimize sorduğumuzda da otizm tanısı konulan öğrenci 
sayısının çok fazla olduğunu gördük. Otizm tanısı konulan çocuklar için onların eğitim ortamlarını 
çok iyi hazırlamamız gerektiğinin farkına vardık. Yapılan araştırmalar görüşmeler sınıfların boyasının 
açık mavi tonlarında olması gerektiğini, duyu odası ve kriz odasının önemli olduğunu öğrendik. Eğitim 
ortamlarında öğretmenlerimizin öğrencilerimiz için kullanması gereken materyallerin araştırmasını 
yaptık. Maliyeti hesapladığımızda işimizin ne kadar zor olduğunu gördük ancak ümidimizi asla 
kaybetmedik. Bütün mecralara derdimizi anlatmaya sesimizi duyurmaya çalıştık. Gerekli yardımları-
ihtiyaçlarımızı tamamladıktan sonra faaliyete geçtik. Önce sınıflarımızın içlerindeki malzemeleri 
boşalttık. Öğrencilerimiz için sınıflarımızı açık mavi renge boyattık.   Öğrencilerimiz için zemine 
laminant parke döşettirdik. Kalorifer peteklerimizin üstüne öğrencilerimiz kendisine zarar vermesin 
diye korumalık taktırdık. Sınıf içlerimizin işleri bittikten sonra duyu odası ihtiyaçlarımızı ve kriz 
odası ihtiyaçlarımızı tamamladık. Duyu odası bizim için önemli idi. Çünkü öğrencilerimize uygun, 
enerjisini atabileceği, eğlenebileceği bir yer olmalıydı. Eğitim materyallerimizi özenle seçtik. Önceleri 
yapabilir miyiz? Altından kalkabilir miyiz? dediğimiz birçok şey hızlı bir şekilde gerçekleşti. Tabi 
tüm bunları yaparken birçok destekçimiz oldu. Özellikle 11 Aralık 2016 tarihinde Türkiye’nin en acı 
olaylarında Beşiktaş’ta gerçekleştirilen terör saldırısında hayatını kaybeden Selin ÇELİK’ in ailesi ve 
sevenleri bizlere çok destek oldu. İstanbul Ticaret Odası ve BAXER şirketi de her türlü ihtiyacımızda 
yanımızda oldular.
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2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı’na hazırdık. Ve Türkiye’de bir resmi kurumda ilk olan otizm 
sınıflarımızı İlköğretim Haftası’nda ilçe kutlamasında açılışı gerçekleşti. Sayın Kaymakamımız, Belediye 
Başkanımız, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz, Şube Müdürlerimiz ve Okul Müdürlerimiz açılışımız için 
okulumuza teşrif ettiler. Otizm sınıflarımızın açılışını gerçekleştirdik. Otizm sınıflarımız ile ilgili 
bilgiler verdik. Sınıflarımızı gören değerli misafirlerimizin sınıflarımızı çok beğendiler.

Artık öğrencilerimizin gelmesini bekliyorduk. Aslında bunların en kolay iş olduğu eğitim-öğretim 
hayatına başladığımızda anladık. O kadar yoğun bir geliş olacağını tahmin etmemiştik. Çevremizde 
otizm tanısı konulan öğrencinin ne kadar çok olduğunu otizm sınıflarımızı açtığımızda görmüş olduk. 
Aileler özellikle sınıf ortamımızı ve eğitim araçlarımızı görünce çok şaşırdılar. Böyle bir ortamla 
karşılaşacaklarını hiç zannetmediklerini söylediler. Sınıflarımızdaki eşyalar otizm öğrencilerimiz için 
hepsi özenle seçilmiş ve yerleştirilmişti. Bizleri asıl mutlu eden ailelerin gözlerinde ışıltı ve yüzlerindeki 
tebessümdü. Çünkü çoğu aile özel eğitim sınıfları yetersizliğinden dolayı çocuklarına eğitim ortamı 
sağlayamamaktaydı. 
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Okulumuzda 36 tane otizm tanısı konulan öğrencimiz, 18 tane ücretli öğretmenimiz var. Otizmli 
öğrencilerimizden 18 tanesi hafif otizm,  18 tanesi ağır otizm öğrencisidir. Öğrencilerin bize ilk geldiği 
durumu ile şu andaki durumları arasında dağlar kadar fark var. Her türlü faaliyete çocuklarımızı 
katmaya çalışıyoruz. Gelişimlerine ve kendilerine has özellikleri olan öğrencilerimiz için farklı 
etkinlikler düzenliyoruz. Örnek verilecek olursa şu anda Yiğit adlı bir öğrencimiz anadili gibi İngilizce 
konuşmaktadır. İzlediği videolardan İngilizceyi kendi kendine öğrenmiş. Bunun pekişmesi için 
İngilizce eğitim kartları, konuşma pratikliği yapıyoruz.

Öğretmenlerimize yaptığımız anket soruları ve cevapları aşağıdaki tabloda mevcuttur.

Sorular Cevaplar
Özel Eğitimle ilgili tecrübeniz kaç 

yıldır var?
1 yıl 2 yıl 3 yıl ve 

daha fazla
Evet Hayır Kısmen

Özel Eğitimle ilgili bir eğitim yada 
kurs aldınız mı?

20

Önceden otizmle ilgili bilgim 
vardı?

12 1 7

Otizmli öğrencilerle daha önce 
çalıştım

8 12

Otizmli öğrencilerle çalışmaktan 
mutluyum.

17 3

Otizmli öğrencilerle çalışmakta 
çok zorlanıyorum.

16 4

Otizmle ilgili kitap okudum. 15 5
Otizmli bir çocuk daha önce 

görmemiştim.
3 17
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Çalışmaya başladıktan sonra 
dünyaya bakış açım değişti.

18 2

Otizmli çocuğu olan aileleri 
anlayabiliyorum.

18 2

Otizmli öğrenciler için okuldaki 
şartlar çok iyi.

12 8

 
Alınan sonuçlara baktığımızda öğretmenlerimizin otizmle ilgili az-çok bilgisi olduğunu ve otizmli 

öğrencilerimize emek vermekten mutluluk duyduğunu anlamaktayız. Öğretmenlerimize “Unutulmaz 
bir anınızı paylaşınız?” diye sorduğumuzda koridorda öğrencilerin onlara gülen gözlerle koşarak 
sarılmaları ve her anlarının ölümsüz unutulmaz bir anı olduğunu söylemiştir.

Ailelere sorduğumuz anket soruları ve cevapları aşağıdadır.
Sorular Evet Hayır Kısmen
Otizmle ilgili bilgim vardı. 1 12
Otizmle ilgili kitap okudum 5 8
Kendi çocuğumdan önce otizm 

tanısı konulan bir çocuk daha önce 
görmemiştim.

9 4

Otizmli öğrencim için okulda 
şartlar çok iyi

5 2 6

Öğretmenlerimizden memnunum. 10 2 1
   
Ailelerimize sadece bu soruları sormadık. Duygusal sorularımızda vardı elbette. “En çok 

çocuğunuzla ne yapmak isterdiniz?” sorumuza hemen hemen hepsi konuşmasını, benimle sohbet 
etmesini yazmıştı. “İlk otizm tanısı konulduğunda ne hissettiniz?” diye sorduk. Dünyanın başlarına 
yıkıldığını, çok üzüldüklerini ancak Her şeyin Allah’tan geldiğini ve umutlarını kesmediklerini 
söylediler. “Unutamadığınız bir anınızı paylaşın?” dediğimizde ise çocukları dışarı çıkardıkları zaman 
insanların farklı bakışlarından çok etkilendiklerini belirttiler.

Milli Eğitim Bakanlığımız Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü bu sene 
“Otistik Çocuklar Eğitim Programı” ve aileler içinde “Otistik Çocukların Eğitiminde Aile El Kitabı” 
yayınlamıştır.

Okulumuzda otizm sınıflarının yapılmasından şu anda ki eğitimine kadar emeği geçen okul 
müdürümüz Habib EMİROĞLU, müdür yardımcımız Emre SOLMAZ ve Sinan MEMİŞ, rehberlik 
öğretmenimiz Sena DEMİRBAĞ’ a ve emek veren öğretmenlerimize  teşekkür ederim.

https://www.pozitifgelisim.com.tr/otizm/nedir-neden-olur-belirtileri-tedavi-yontemleri-nelerdir/4591/?gclid=CjwKC
AiAz7TfBRAKEiwAz8fKOI4jMpSoCPISGmQckLZlXbvEcIr3ifUJBd1t-8WNMe3BnBy2_Kb3gBoC90EQAvD_BwE

https://orgm.meb.gov.tr/alt_sayfalar/programlar/otistik_cocuklar_egitim_programi.pdf
https://www.autism.com/turkish_otistik
Müdür Yardımcısı,,İTO Şehit Er Dursun Sıvaz İlkokulu,İstanbul,Türkiye,gulaysem85@gmail.com
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TARİH BİLİNCİNİN ÇOCUKLARA AKTARIMI;
 “İSTANBUL MUHAFIZLARI” ÇİZGİ FİLM ÖRNEĞİ

Hatice Kübra BİRCAN 1

Özet

Çocukların eğitim ve öğreniminde yeni nesil araç gereçlerin kullanılması elektronik çağımızın kaçınılmaz şartlarından 
biri olmuştur. Çizgi filmler de bu konuda bir araç niteliği göstermektedir. Çocuklar için her alanda farklı öğretim 
yaklaşımlarına gidilirken, tarih bilincinin aktarımında da yeni yollar denenmiştir. Çizgi filmlerin çocukların hayatının belli 
dönemlerinde, önemli bir yeri olduğu yapılan araştırmalarca da sabittir. Yaşamı izledikleri/dinledikleri ile anlamlandırmaya 
çalışan yirmi birinci yüzyılın çocuklarına tarih bilincinin aktarılmasında TRT Çocuk ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Kültür A.Ş iş birliğiyle hazırlanan İstanbul Muhafızları çizgi filmi bu alanda iyi bir örnek teşkil etmektedir. Çalışmada nitel 
bir araştırma yöntemi olan yapılandırılmış derinlemesine görüşme yöntemi kullanılmıştır. İstanbul ilinden rastgele seçilmiş 
4, 7 ve 9 yaşlarında 45 çocuğa çizgi filmin 2. bölümü izletilip, çocuklara yönelik hazırlanmış sorular sorulmuştur. Çizgi film 
hazırlanırken varılmak istenen sonuca ne kadar ulaşılmış ya da ulaşılmamış gözlenmiş, öneriler sunulmuştur.  

Yayın hayatına devam eden çizgi film 7-9 yaş aralığı için yapılmış, araştırma sonuçlarından da belirlenen bu aralığın 
doğruluğu saptanmıştır. Araştırma için yapılan görüşmeler esnasında çizgi filmin hedeflenenden daha fazla bir kitleye; 4-11 
yaş aralığına, ulaştığı öğrenilmiştir. Bu hususta dikkat edilmesi gerekilen noktalara değinmek gerekirse; 4 yaş çocuğunun 
çizgi film izlemesindeki sınırlara dikkat edilmesi hususudur. Ebeveyn, bakıcı ve öğretmenlerin İstanbul Muhafızları çizgi 
filmini izlettirdikten sonra kısa bilgi aktarımlarını tekrar etmeleri ya da çizgi filmi destekleyecek etkinlik/faaliyetlere yer 
verilmesi dikkat edilecek bir husustur.

Yeterli sayıda olmayan yerel çizgi filmlerimiz arasında bulunan İstanbul Muhafızları, tarih bilincinin aşılanması için 
makul bulunan bir çizgi film olmuştur.

Anahtar Kelimeler: Tarih Bilinci, Çizgi Film 

1 Çocuk Gelişimci/Editör, Erdem Yayınları, İstanbul, Türkiye, haticekubrabircan@hotmail.com
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TÜRKÇENİN KARA KUTUSU

Harun AKYOL

Özet

Eğitim sürecinde karşımıza çıkan iki unsur: hareket ve merak. Özellikle ilkokul ve ortaokul düzeyindeki öğrenciler 
düşünüldüğünde harekete ve meraka dayanmayan bir eğitim sürecinin maksada ulaşmasının çok zor olduğu bilinmektedir. Bu 
iki önemli unsurun oyunlarla iç içe olduğu düşünülürse oyun temelli etkinliklerle desteklenmiş bir eğitim sürecinin başarıya 
ulaşmasının daha kolay olacağı ortadadır. Durum böyleyken oyun temelli etkinlikler eğitim için kaçınılmaz durumdadır. 
“Hayatı Okula Taşımak 2: Türkçe’nin Kara Kutusu” ismiyle sunuma hazırlanan etkinlik, hareket ve merak unsurlarını sürece 
dahil etmek suretiyle, genelde öğrencilerin yaparak yaşarak öğrenmesine ve karar verme becerilerini geliştirmeye fırsat 
sunarken; özelde ise, etkin ve hızlı okuma becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. ETKİNLİK HAKKINDA: Öğrenciler 
tahtaya çıkarılır ve etkinlik hakkında bilgilendirilir. Etkinlik öncesi hazırlanan 6 kutuya, “okumada anlam” üzerine hazırlanmış 
çoktan seçmeli, eşleştirme, doğru yanlış veya boşluk doldurmadan oluşan soru kartları, her kutuda birer tane olacak şekilde 
yerleştirilir. Bu 6 kutuya ek olarak 1 tane de sürpriz kutu yer alır. Her kutuda soruların yanı sıra şifrelendirilmiş bir metnin 
(Deyim, atasözü, mısra vs.) ipuçları bulunur. Kutuda yer alan soruya doğru cevap veren öğrenci şifrelendirilmiş metnin 
ipucunu ve doğru cevap puanını kazanır. Sürpriz kutudaki sorunun çözümü ise öğrencinin isteğine bırakılır. Öğrenciler 
sürpriz kutudaki sorudan puan kazanamaz, bunun yerine şifrelendirilmiş metin için daha açık bir ipucu kazanır. Kutudaki 
soruları sırasıyla bitiren öğrenci kazandığı ipucu kağıtlarının sahibi olur, kazandığı puanlar toplanır ve soru çözümü 
esnasındaki süresi hesaplanır (Süre kullanımı sırasına göre öğrenciler ek puan kazanır). Bu aşamadan sonra öğrenciden 
elindeki ipuçları kartlarının yardımıyla şifrelendirilmiş metni verilen süre içerisinde (3 dakika) çözmesi istenir. Metnin 
şifresini çözen öğrenciye ek puan verilir. Süreç tamamlandıktan sonra toplam puan hesaplanır ve tahtaya yazılır. Sırasıyla 
diğer öğrenciler de etkinliğe başlar ve süreç yukarıda olduğu gibi devam eder. Bütün öğrenciler etkiliği tamamladıktan 
sonra oyun içerisinde kazandıkları puanlar hesaplanarak sıralama tayin edilir. Süreç sonunda öğrencilerden süreci, oyuna 
katılmayan öğrencilerden de arkadaşlarını değerlendirmesi istenir ve etkinlik sona erdilir. Not: Etkinliğin sempozyumda 
gösterim hakkı elde etmesi halinde, ayrıntılı etkinlik planı tam metin tesliminde gönderilecektir.

 

Ders: Türkçe
Sınıf:  7. Sınıf
Süre: 30-35 Dakika
Temel Dil Becerisi: Okuma
Temel Beceriler: Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma. Karar verme.
Kullanılan Materyaller:  Şifreli metinler, altı adet kutu, soru ve ipucu kağıtları, renkli zarflar.
Amaç ve Kazanımlar:
T.7.3. Akıcı okuma
T.7.3.4. Okuma stratejilerini kullanır

HAZIRLIK

Öğretmen  etkinlik sırasında kullanacağı şifreli metinleri, soru ve ipucu kağıtlarını oluşturur. 
Etkinlik için gerekli  kutuları hazırlar. Değerlendirme için kullanılacak olan puanlama cetvelini hazırlar.
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SÜREÇ

1.  Altı adet kutu (Beş adet siyah renkli ve bir adet sürpriz) ve şifreli metin sınıfa getirilerek 
öğrencilere tanıtılır.

2.  Kutular belirli aralıklarla, sürpriz kutu sonda olacak şekilde, yan yana dizilir ve şifreli metin 
bütün öğrencilerin göreceği bir yere asılır.

3.  Öğretmen etkinliğin/oyunun nasıl başlayacağı, aşamaları ve nasıl bitirileceği hakkında bilgi 
verir.

4.  Sınıf içerisinden üç öğrenci öğretmen tarafından seçilir.
5.  Öğrenciler sırasıyla oyun alanına gelir, öğretmenin ‘başla’ talimatıyla oyuna başlar ve süre ölçer 

(kronometre) başlatılır.
 6. Oyuna başlayan öğrenci kutuları sırasıyla açarak soru zarflarını açar ve sorulara doğru cevap 

vermeye çalışır.
7. İçerisinde ek soru ve ek ipucu zarfı bulunan son (sürpriz) kutuya gelen öğrenci bu kutuyu 

açarak soruyu cevaplama konusunda özgür bırakılır.
8. Kutulardaki soruları bitiren öğrenci bitiş alanına gelir, süre ölçer (kronometre) durdurulur ve 

hesaplanan süre tahtaya yazılır.
9. Soru-cevap aşamasını bitiren öğrenci, sorularını doğru cevapladığı kutulardaki ipucu zarflarını 

alır ve ipuçlarından hareketle (en fazla 3 dakika içerisinde) şifreli metni çözmeye çalışır.
10.  Şifreli metnin çözümüyle öğrenci etkinliği tamamlamış olur.
11. Etkinliği bitiren her öğrenciden sonra kutulardaki soru ve ipucu kağıtları ve aynı zamanda 

şifreli metin değiştirilir.
12. Sırasıyla diğer öğrenciler de etkinliğe başlar ve yukarıdaki şekilde etkinliği tamamlamaya 

çalışır.
13. Etkinlik bitirildikten sonra puanlama cetvellerine, kutulardan (kara kutular 100er, sürpriz 

kutu 250 puan) ve şifreli metnin çözümünden (250 puan)  alınan puanlar kaydedilir. 
14. Soruları en kısa sürede cevaplayan öğrenci 300 ek puan alır.
15. Puanlamalar bitirilip sıralama tayin edildikten sonra sonuç sınıfa ilan edilir.
16. Öğrencilerden arkadaşlarını değerlendirmesi istenerek akran değerlendirmesiyle süreç 

sonlandırılır.
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SENİ  ANLIYORUM

Remziye  ULUDAĞ KIRÇIL

Özet

İlkokul dönemi çocukların kişisel ve sosyal özelliklerinin kazanıldığı dönemdir.Bu dönemde 
çocuklar  kendinden başkalarının farkına varmaya başlar. Bu dönemde kuracağı sağlıklı ilişkiler 
gelecekteki ilişkilerini ve kişiliğini şüphesiz etkileyecektir.Sınıf ortamını incelediğimiz zaman yaşanan 
davranış problemlerinin çoğunun nedeninin, çocuğun hala kendinden başkalarının farkına tam olarak 
varmaması olduğu anlaşılmıştır. Sınıf içinde  geliştirilebilecek sorun çözme becerileri için  ilk önce 
empati becerilerin kazanılması gerektiği üzerine bu çalışmaya ihtiyaç duyulmuştur.Uygulanan çalışma  
6 hafta sürmüştür.Her hafta belli amaçlara uygun bir tema belirlenmiş hafta boyunca her gün yapılan 
çeşitli etkinliklerle çalışma yürütülmüştür.

İnsan Hakları ve Demokrasi dersi içerisinde  ders kitabındaki örnek olaydan  yola çıkılarak 
‘’Somali’de savaş ve kıtlıkta bir çocuk olsam...’’ kapsamında yazı çalışması yapıldı.Çeşitli engel türleri 
öğrenilip,engellilerle tanışılıp bu konuda yapılan hikaye yazma,animasyon izleme gibi etkinlikler yapıldı.
Yaşar Kemal ‘in ‘Kalemler’  kitabı ve etkinlikleri yapıldı.Gazete ve televizyon haberleri  incelenerek  
yazı, kolaj vb.etkinlikler yapıldı.Orhan Veli’den ‘Anlatamıyorum’ şiiri  okundu,şiirdeki  duygularüzerine 
yaratıcı çalışmalar yapıldı.’Kırmızı Balon’ (Red Baloon) isimli film izlenerek  çalışmalar yapıldı.

Anahtar kelimeler: Empati, yaratıcılık

Giriş

Bu çalışma  başvuru sahibi tarafından daha önce uygulanmış empati çalışmalarının aksine 
bütüncül bir çalışma olarak planlanmıştır. Yapılan araştırmalar çocukların empati eğitiminden gereği 
gibi yararlanmaları için somut dönemde  olmaları gerektiğini ortaya koyar. Oysa tam bu döneme denk 
gelen ilkokul müfredatında empati çalışmalarının yeterli olmadığı ortadadır. Ülkemizde bireylerin 
empati becerilerini geliştirmeyi amaçlayan araştırmaların sayılabilecek kadar az olduğu ve bunların 
da yetişkinler üzerinde yapıldığı görülmektedir.Ülkemizde  empati konusunda  çocuklarla  ilgili 
araştırmanın yapılmadığı bir gerçektir. ‘Seni Anlıyorum’ çalışması hem çocukların  empati becerilerini 
geliştirmeye yönelik olması  hem  sanat,toplumsal konular gibi farklı alanlarla bütüncül şekilde 
uygulanmasıyla özgündür.

İlkokul dönemi çocukların kişisel ve sosyal özelliklerinin kazanıldığı dönemdir.Bu dönemde 
çocuklar  kendinden başkalarının farkına varmaya başlar. Bu dönemde kuracağı sağlıklı ilişkiler 
gelecekteki ilişkilerini ve kişiliğini şüphesiz etkileyecektir.Sınıf ortamını incelediğimiz zaman yaşanan 
davranış problemlerinin çoğunun nedeninin, çocuğun hala kendinden başkalarının farkına tam olarak 
varmaması olduğu anlaşılmıştır. Sınıf içinde  geliştirilebilecek sorun çözme becerileri için  ilk önce 
empati becerilerin kazanılması gerektiği üzerine bu çalışmaya ihtiyaç duyulmuştur.

97



98

Problem Durumu

Çocukların sosyal ve duygusal ihtiyaçlarının karşılanmadığı durumlarda sınıf içi iletişiminin 
sağlanmadığı bununla beraber sınıfta karmaşanın yaşanıp gerek sınıf havasını gerek öğretmen- 
öğrenci motivasyonunu bozduğu gözlemlenmiştir. Daha geniş bir pencereden bakarsak  günümüzde 
hoşgörünün,saygının,anlayışın giderek azaldığı toplumumuzda kaygı verici tablonun değişmesi adına 
geleceğin yetişkinlerini sorun çözebilen empati becerileri yüksek  bireyler olarak yetiştirmek için 
sınıfta, okulda ,sokakta, haberlerde gördüğümüz pek çok  şey  problem durumudur.

Çalışmanın Amaç ve Hedefleri

Başlıca  özelliği  değişim ve iletişim olan bu çağda sınıf ortamında iyi ilişkiler kurabilen ve bunu 
geliştirebilen çocuklar yarının çalışma ortamında başarılı olacak,hangi mesleği seçerlerse seçsinler 
önce insan olmanın gereğini yerine getirebilecek beceriler kazanacaklardır. Böylelikle öğrenciler önce 
mikro dünyalarında sonra makro dünyalarında değişimin öncüsü olacaktır.Bu değişimin kaynağı ise 
uygulanan empati etkinlikleridir. Yapılan çalışma ile ulaşmak istenen sonuç ilkokul öğrencilerinin 
empati becerilerinin geliştirmesidir.

Uygulanan çalışma, duyuşsal süreçlere yöneliktir.  Bu sebeple hedefler duyuşsal  hedeflerdir. 
Çocuk haklarının farkına varma,engelli bireylerin yaşadığı zorluklara duyarlı olma, başkarının yerine 
kendini koyma, haberleri sorgulama vb...  Altı hafta boyunca empati eğitimi etkinliklerine katılan 
öğrencilere uygulanan empati ölçeği ön test son test puan ortalamalarında  anlamlı bir fark oluşması 
hedeflenmiştir

 Yöntem ve Plan

Çalışma kapsamında  litaratür tarama yönteminden yararlanarak çalışma başlatılmıştır. Hedeflere 
yönelik olarak yapılacak çalışmalar için faaliyetleri belirlemek amacıyla var olan kaynaklar içerisinde  
detaylı  bir araştırılma yapılıp veriler sistemli biçimde toplanmıştır.

Etkinlik Sorumlu Açıklamalar
Somali’de bir çocuk olsam... Sınıf Öğretmeni İnsan Hakları ve Demokrasi dersi içerisinde  ders 

kitabındaki örnek olaydan  yola çıkılarak ‘’Somali’de savaş ve kıtlıkta bir çocuk olsam...’’ kapsamında 
yazı çalışması yapıldı.

Engellileri Anlıyorum Sınıf Öğretmeni Çeşitli engel türlerini öğrenip,engellilerle tanışıp bu 
konuda yapılan hikaye yazma,animasyon izleme gibi etkinlikler yapıldı.

Okuyorum,Anlıyorum Sınıf Öğretmeni Yaşar Kemal ‘in
‘Kalemler’  kitabı ve etkinlikleri yapıldı.
Haberlerden Yüreklere Sınıf Öğretmeni Gazete ve televizyon haberleri  incelenerek  yazı, 

kolaj vb.etkinlikler yapıldı.
Anlıyorum Şair Sınıf Öğretmeni Orhan Veli’den ‘Anlatamıyorum’ şiiri  okundu,şiirdeki  

duygularüzerine yaratıcı çalışmalar yapıldı.
Film İzliyorum Sınıf Öğretmeni ‘Kırmızı Balon’ (Red Baloon) isimli film izlenerek  çalışmalar 

yapıldı.

Uygulama

Öncelikle  4. sınıftaki 14 öğrenciye, Braynt ( 1982) tarafından geliştirilen ve  Türkçeye uyarlaması  
Asuman Yüksel tarafından yapılan  Çocuklar İçin Empati Ölçeği’nden yararlanarak bir ön test 
uygulanıp  ‘Seni Anlıyorum’  uygulaması başlatıldı. Bu ilk hafta içerisinde İnsan Hakları ve Demokrasi 
ders kitabında bulunan Somali’deki çocuklara ait fotoğraflar ve bilgilerden yararlanarak öğrencilerden 
kendilerinin açlık ve kıtlık durumunda bulunan Somali’de bir çocuk oldukları hayal ettirildi.Bu 
durumda  yaşadıkları,hissettikleri ile ilgili bir yazı çalışması yapıldı.Tüm yazılar dosyalandı.  ‘’Somali’de 
bir çocuk olsam...’’  cümlesi tamamlandırılarak ‘Seni Anlıyorum’  uygulaması için hazırlanan panoya 
yapıştırıldı.
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İkinci hafta öğrencilerden yarısının gözleri bağlanarak okul bahçesinden sınıfa gelmeleri 
(öğretmen gözetiminde) istendi , gözü kapalı olan grup yaşadıkları zorlukları anlattılar. Sınıfın diğer 
yarısından ise gözleri bağlanarak sökülüp takılabilen oyuncakları yeniden birleştirilmeleri  istendi. 
Bu durumda yaşadıkları zorluklar konuşuldu.Yapılan etkinlikler sonunda öğrenciler etkinlik formları 
doldurdu.Formlar dosyalandı.İlimiz Lokman Hekim İşitme Engelliler Okulu ziyaret edildi. Ziyarette 
öğrencilerin farklı olan arkadaşları ile beraber zaman geçirmeleri sağlandı. Ziyaret sonunda öğrenciler 
yaşadıkları deneyimleri yazılı olarak anlattılar. Engellilerle ilgili animasyon film izlendi.Filmle 
ilgili tartışıldı.Kendilerini bir engelli kişi yerine koymaları ve yaşadıkları zorlukları,beklentilerini 
anlatan bir yazı yazmaları istendi.Yazılar dosyalandı. Öğrencilerden (örnek STEM uygulaması) belli 
malzemelerden engelli birine bir oyuncak tasarımı yapmaları istendi.Öğrencilerin engel durumuna 
uygun oyuncak tasarladıkları gözlemlendi.

Üçüncü  hafta Yaşar Kemal ‘in Kalemler hikayesi okunmaya başlandı. Hikayedeki mekan öğrenciler 
tarafından resmedildi. Resimler dosyalandı.  Hikaye tamamen  okundu ve öğrenciler tarafından hikaye 
haritası oluşturuldu. Hikayedeki karakterlerin maskeleri yapıldı. Öğrenciler karakterlerin maskelerini 
takarak, diğer öğrencilerin karakter hakkında sorularını cevapladı. Hikayedeki istedikleri bir karaktere 
mektup yazmaları istendi.Mektuplar dosyalandı.Hikayedeki karakterlerin gelecekleri hakkında yazı 
yazmaları istendi,yazılar dosyalandı.

Dördüncü hafta   öğrencilerin izledikleri ve etkilendikleri  bir haberin resmini yapmaları ve 
haberle ilgili düşüncelerini yazmaları istendi. Yazı ve resimler dosyalandı. Öğrenciler gruplara ayrılarak 
çeşitli günlük gazeteler dağıtıldı.Grupların haberleri inceleyip bir seçki oluşturmaları istendi.Seçtikleri 
haberler kartonlara yapıştırılarak Seni Anlıyorum panosuna asıldı. Haberler üzerine konuşuldu.  
Günlük bir gazetedeki  ‘Mehmetçiğe Konya’dan anne yemeği’ haberi okundu. Öğrencilerden bu 
askerlerin  yerinde olduklarını hayal edip bu durumdaki duygularının yazılmaları istendi.Yazılar 
dosyalandı.

Beşinci hafta   o günkü duygu durumlarını anlatan bir şiir yazmaları istendi,şiirler dosyalandı. Orhan 
Veli’nin hayatı ile ilgili EBA’dan bir radyo program kaydı dinlendi..Orhan Veli’nin ‘Anlatamıyorum’ 
şiiri  öğrencilerce ezbelendi,okundu.   ‘Anlatamıyorum’ şiirinde şairin neyi anlatamadığı ile ilgili beyin 
fırtınası yapıldı,öğrenci cevapları panoda sergilendi.Öğrenciler kendilerini Orhan Veli’nin yerine 
koyup hangi duygularla bu şiiri yazdıklarını hikayeleştirildi.Hikayeler dosyalandı.

Altıncı hafta  Kırmızı Balon filmi izlendi.  Kartondan kırmızı balon kesilerek film temasına uygun 
olarak kırmızı balonun kiminle olduğu her öğrenci tarafından yazıldı (iyilerin , merhametlilerin, 
barışseverlerin vb...)  Filmde kırmızı balon sevginin sembolüyken öğrencilerden bir sevgi sembolü 
tasarlanmaları istendi,yaptıkları çizimler dosyalandı.Belirledikleri sembolle ilgili birer hikaye 
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yazmaları istendi,yazılar dosyalandı.
Çocuklar İçin Empati Ölçeği’nden yararlanarak bir son test uygulandı.Uygulama boyunca her 

faaliyetin yazılı dökümanları öğretmen tarafından okundu,dosyalandı.Süreç öğretmen tarafından 
gözlemlendi.Değerlendirme süreci için uygulama öncesinde yapılan ön test ve uygulama sonunda 
yapılan son test sonuçları kullanıldı.

Sonuçlar

Tüm faaliyetler etkili bir biçimde uygulanarak uygulama sonunda  veriler elde edilmiştir. 6 hafta 
boyunca  her hafta için belirlenen temalara uygun etkinlikler  öğretmen gözetiminde öğrenciler 
tarafından yapılmıştır.Öğretmen günlüklerine kaydedilen sınıf sorunlarının azaldığı,öğrencilerin 
sorunlarını kendi aralarına çözmeye istekli oldukları öğretmen tarafından gözlemlenmiştir.Empati 
becerileri ile ilgili hedefe ulaşılmış, ön test son test arasında anlamlı bir fark oluşturulmuştur. 20 puan 
üzerinden ön test ortalaması 13.5 iken yapılan son testle 14.9 olmuş, toplam puanda 20 puan artış 
görülmüştür. Ön testte en düşük puan alan öğrenciler 8 puandan 10 puana , 9 puandan 17 puana 
yükselerek empatik beceri düzeylerini arttırmışlardır. Ayrıca ön testte 20 puan alan öğrenci olmamışken 
son testte 2 öğrenci tam puan almıştır.

Uygulanan çalışma herhangi bir maaliyete gerek duyulmaksızın her türden okulda uygulabilir.
İster bir köy okulunda ister bir kolejde,özel okulda; öğretmenin şartları , öğrenci durumlarını, 
çevre imkanlarını göz önünde bulundurarak  uygulayabileceği bir çalışmadır.Çalışma resim,müzik, 
görsel sanatlar,oyun ve fiziki etkinlikler,serbest etkinlikler gibi derslerle disiplinerarası şeklinde 
uygulanabilir.Etkinlikler altı hafta boyunca farkındalık düzeyini arttırma çalışmalarından oluşmuştur.
Sürdürülebilirlik açısından devam niteliği taşıyacak sınıf ve okul kültürü içerinde sorun çözme 
becerilerini işe koşacakları etkinlikler planlayarak öğretmen tarafından uygulama etkinlikleri 
yapılabilir.   
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YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE BİR ENGEL; 
INHIBITION VE ÖĞRETMEN OLARAK YAPABİLECEKLERİMİZ

Ebrar ULUDAĞ

Özet

Dilbilim uzmanlarının yıllarca araştırmalarına konu olan bir soru vardı; “Neden bazı kişiler ikinci dili diğerlerinden 
daha iyi öğrenir?” Her araştırmacı kendi bulduğu yanıtları bir önceki araştırma sonuçlarının zerine koydu. Bu yığılmalı 
çalışmanın bir sonucu olarak ortaya bugün İkinci Dil Ediniminde(SLA) ‘individual factors’ yani bireysel faktörler olarak 
literatüre geçen bir konu bütünü çıkmış oldu. Bu başlık aslında Albert Einstein’ın “Bir balığı ağaca çıkma yeteneğine göre 
yargılarsanız, balık tüm ömrünü bir aptal olduğuna inanarak geçirecektir.” sözlerinden farklı bir anlam taşımıyordu. Her 
bireyin biricik ve tek olduğunu vurgulayan, her bireyin öğrenme stiline dikkat etmeye davet eden yani bireysel farklılıklara 
önem veren bu konu bütünün altında çokca başlık vardı. Bu yüzden faktörler iki alt başlık altında topladı. İçsel faktörler 
(Yaş, motivasyon, kişilik, tecrübe,biliş düzeyi, zeka) ve dışsal faktörler (Bağlam, kültür, statü, aile) Hepsi eşit düzeyde önem 
arz eden bu faktörlerden ismini pek az duyduğumuz fakat okullarda en çok karşımıza çıkan problemlerden biri olduğunu 
gözlemlediğim bir faktör ‘inhibition’. Kelime anlamı ‘engelleme, tutukluk, kısıtlama, ketlenme’ olarak sözlüklerde karşımıza 
çıksa da bu kavramın net tanımını şu şekilde yapabiliriz:

Söylemek yahut yapmak istediğiniz şeyi yapmanıza engel olan bir kaygı veya utanma hissi. Tanımının yol göstericiliği 
ile şöyle bir yorum yapmak yanlış olmaz; inhibition dediğimiz şey bireyin egosuna zarar gelmemesi için öğrenme davranışının 
önüne koyduğu psikolojik bir bariyerdir. Ve kimi zaman sadece çocuklarda ortaya çıkacağına dair yanlış bir izlenim yaratır. 
Fakat bu bariyerler çocuklarda, gençlerde, yetişkinlerde aynı sıklıkla rastlanan bir problemdir. Ehrman (1993) ‘a göre bu 
bariyerlere sahip olan bireyler dil öğrenmenin zorlu ve karmaşık olduğuna inanmakta ve öğrenilmiş çaresizlik kuyusuna 
düşmektedirler.

Kişinin kendine olan inancı, kendiyle ilgili düşünceleri ve hisleri ile yakından ilgili olan ihibition yukarıda belirtilen iki 
alt başlıktan içsel faktörler içinde yer alır. Peki bireyin içsel yolculuğunda inşaa ettiği bu bariyeri bir öğretmen olarak yıkmak 
mümkün müdür? Her ne kadar bu problem içsel bir problem olsa da dışsal bir güç olarak yapabileceğimiz bir şeyler var. 
Ortada bir problem varsa ve bir çözüm arıyorsak başlamamız gereken yer kesinlikle bu problemin neden ortaya çıktığıdır. 
Bu bildiride öğrencilerde sık karşılaşılan bu problemin nedenleri ve bu nedenler ışığında getirebileciğimiz çözüm önerileri 
tartışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: ikinci dil edinimi, inhibition

Abstract

Linguists have asked one simple question for years; How is it possible for some people to learn a second language faster 
and better that the others? Finally they put together their findings to explain this stuation.

That is how a title as ‘personal factors in SLA’ is occured. Motivation, attitude, age, intelligence, aptitude, cognitive 
style, and personality are considered as factors that greatly influence someone in the process of his or her second language 
acquisition. However there are other crucial factors influencing success that are largely beyond the control of the learner. 
These factors can be broadly categorized as internal and external.

In this research, we will focus on an internal factor, inhibition. Cambridge dictionary defines it as a feeling of 
embarrassment or worry that prevents you from saying or doing what you want. In fact, in SLA inhibition refers to the set 
of defenses built to protect human beings’ ego . Then what is the reason? Why do we set barriers? Being afraid of making 
mistakes, feeling uncomfortable, finding subject impossible, perfectionism, competition, being afraid of teachers’ approach, 
feeling hesitant to speak in public may be some of the reasons. In this paper, I will give some suggestions to teachers to prevent 
this ‘inhibition’ problem in their classes.

Key Words: sla, second language, inhibition
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Giriş

İkinci Dil Edinimi(SLA) uzmanlarının yıllardır araştırdığı bir soru vardır: “Neden bazı kişiler 
ikinci dili diğerlerinden daha iyi öğrenir?” Birçok uzman bu soruya kendi cevabını bulmuş ve bu 
cevaplar ‘personal/individual factors’ yani bireysel faktörler başlığı altında toplanmıştır. Bu faktörler 
içsel/dışsal olarak iki kategoriye ayrılmıştır. İçsel faktörler dediklerimiz bireyin kendisi ile ilgili olan 
faktörlerdir. Bunlar yaş, motivasyon, kişilik, tecrübe,biliş düzeyi, zeka olarak sıralanabilir. Dışsal 
faktörler ise daha çok bireyin çevresi ile ilgili olan faktörlerdir. Bunlar ise bağlam, kültür, statü, aile, 
okul, müfredat şeklinde sıralanabilir.

Peki araştırmamızın konusu olan ‘inhibition kavramı hangi başlığın altında ele alınır? Inhibition 
İkinci Dil Edinimi alanındaki tanımı itibari ile öğrenme davranışının önüne koyduğu psikolojik 
bir bariyerdir. Bu tanımdan da anlaşılabileceği gibi bireyin kendi içinde gerçekleşen bir problem 
olan inhibition içsel faktörlerin okullarda ve günlük hayatta karşımıza en çok çıkan başlığıdır. Biz 
öğretmenler ise dışsal faktörlerin en güçü ayağıyız. Peki içsel bir faktör olarak karşımıza çıkan bu 
bariyerler, dışsal bir güç tarafından nasıl yıkılabilir? Bu sorunun cevabını arayacağımız bu bildiride 
önce diğer faktörlerin tanımına ve önemine bakıp inhibition kavramının yerini göreceğiz. Daha sonra 
ise inhibition kavramını detayları ile ele alacağız. Son olarak sorunumuza çözümler üretmek için 
problemimize neden olan durumları tespit edip bir tartışma ile sonuca ulaşacağız.

İkinci Dil Edinimi (SLA) Alanında Bireysel Faktörler Nedir?

Dışsal Faktörler

Öğretmen: Bir çocuğun hayatına dokunan, onu bir dersi sevmeye veya nefret etmeye iten en 
güçlü öge tartışılmaz öğretmendir. Biz öğretmenler öğrencilerin derse ve öğrenmeye karşı tutumunu 
değiştirebilen, onları hem içsel hem dışsal olarak etkileme gücüne sahip olan bir rol modeliz. Kendi 
öğrenciliğimden yola çıkarak öğretmeni sevmenin o dersi sevmeye neden olduğunu söylenin yanlış 
olmayacağı kanaatindeyim.Çünkü öğretmen yalnızca bilgiyi öğretmekle yükümlü olan demek değildirç 
Öğretmen yeri geldiğinde öğrencinin öğrenmeye karşı geliştirdiği olumsuz tutumu değiştirmekle de 
yükümlüdür.

Aile: Aile toplumun temel yapı taşı ve en önemli dinamiğidir. Çocuk ilk deneyimlerini aile ile 
beraber yaşar. Bu yüzden ailenin çocuğa olan tutumu, aile bireylerinin birbirine olan tutumui ailenin 
okula, öğrenmeye karşı olan tutumu; kısacası ailenin tüm davranışları öğrencinin dünyasını etkiler. 
Ailenin öğrencinin öğrenme tutumuna etkisi tartışılmaz bir gerçeklik taşır.

Kültür: Kültür; tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan maddi ve manevi her türlü 
değerler ile bunları yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan, insanın ve doğal toplumsal 
çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların tümüdür.(Türk Dil Kurumu, 2005)TDK’nın 
bu tanımından da anlaşılacağı üzere kültür dediğmiz kavram çok kapsamlı ve geçmişten süregelen 
değerleri ele alır. Bir toplumun kültürü genel anlamda eğtim kalitisini de etkiler. Toplumun fertleri 
kültürlerinin bir parçası olan eğitim anlayışından da doğrudan veya dolaylı olarak etkilenir. Bu durum 
bireylerin öğrenmeye karşı geliştirdiği tutumu da etkiler.

Çevre: Çevre, bireyin etrafındaki insanların düşünce ve davranışlarının bireye olan etkisi şeklinde 
açıklanabilir. Özellikle ergenlik dönemindeki bireylerde arkadaş çevresi, son çocukluk dönemindeki 
bireylerde ise akran çevresi bireyi fazlasıyla etkiler. Çevrenin değereleri zaman zaman bireyin kendi 
düşüncelerini bastırır. Bunun etkileri elbetteki bireyin eğitim hayatında da görüebilir. Bu tüm 
öğrenmelerde gözlemlenebilecek bir durumdur. Fakat çevrenin yalnızca yabancı dil öretimi üzerinden 
gözlenebilecek bir etkisi de vardır. Bireyin yabancı dili konuşamadığı, yazamadığı, okuyamadığı, 
dinleyemediği bir çevre onun dili öğrenmesinde ve edinmesinde önemli bir engeldir. Bir yer düşünün 
ki öğrenci hedef dile süekli maruz kalıyor. Böyle bir ortamda o dili öğrenmek kaçınılmazdır. Bu yüzden 
Avrupa’da ve ikinci dili İngilizce olan ülkelerde İngiliz dili öğretimi Türkiye gibi hedef dili yabancı dil 
olarak gören ülkelereden daha kolay olacaktır. Bu durum hedef dili öğrenmeyi zorlaştırsa da çözüm 
yolları bulmaya engel değildir.
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İçsel Faktörler

Yaş: İkinci Dil Ediniminde günümüzde en fazla tartışılan konulardan birisi de yaş ve dil öğrenimi 
ilişkisidir. Bazı uzmanlar dil öğreniminde genç olmanın daha avantajlı olduğunu savunurken bazı 
araştırmacılar ise yetişkin ve olgun olmanın dil öğrenimini daha çok desteklediğini savunur. Aslında 
iki grubun da haklı olduğu noktalar vardır. Bu noktaları Saville-Troike şöyle açıklıyor:

AGE DIFFERENCES IN SLA
Younger advantage Older advantage
Brain plasticity Learning capacity
Not analytical Analytic ability
Fewer inhibitions (usually) Pragmatic skills
Weaker group identity Greater knowledge of L1
Simplified input more likely Real – World knowledge

          (Saville-Troike, 2005/2006)

Bilişsel Özellikler: Bireyin bilişsel kabiliyetleri öğrenme sürecini doğrudan etkiler. Popüler bir 
inanca göre biliş hızı yüksek olan bireyler daha kısa sürede ve etkili biçimde öğrenirler. Fakat yine bu 
konuda hem SLA hem de psikoloji alan uzmanları ortak bir sonuca ulaşmış değildir.

Kişilik Özellikleri: Bizi ilgilendiren ve inhibition kavramının saklı olduğu asıl başlık budur. 
Inhibition bu başlık altında yer alır fakat yalnız değildir. Inhbition kavramıyla ilişkili bazı kavramlar da 
burada yer alır. Özsaygı (self-esteem), endişe (anxiety), riske girme (risk-taking) bunlardan bazılarıdır. 
Kısaca bunlara göz atalım.

• Özsaygı(self-esteem): Kişiinin kendini algılaması güçlü ve zayıf yönlerini bilerek kendini olduğu 
gibi kabul etmesidir. Özsaygının çok yüksek olması veya çok düşük olması psikologlar tarafından 
istenilmeyen bir durumdur. Kişi özsaygısını dengelemeli ve güçlü bir benlik algısı yaratmalıdır. 
Özsaygısı dengli olan bireyler öğrenmeye daha açık, kendi kendini yargılayabilen ve değerlendirebilen 
çağdaş eğitim anlayışının istediği özelliklere sahiptir.

• Endişe(anxiety): Endişe her ne kadar olumsuz bir çağrışıma sahip olsa da endişenin yokluğu 
da öğrenmeyi olumsuz etkileyen bir durumdur. Endişe aslında iki şekilde ele alınırr. Zayıflatan, zarar 
veren endişe ve kolaylaştıran, yardım eden endişe. Yüksek seviyedeki ve düşük seviyedeki endişe bireye 
zarar verir. Eğer bir task öğrenciye yeterince zorlaycı gelmese öğrenci o taskı bitirmek istemez, sıkılır. 
Endişe seviyesi en aza iner ve sınıf içinde istenmeyen durumlara bile yol açabilir. Tam tersi bir task 
öğrenciyi çok zorlarsa öğrencinin endişe seviyesi en üste çıkar ve bir önceki durumla aynı şekilde 
sonuçlanır. Öğrencinin endişe seviyesi dengede olursa hem öğrenmeye ve taskı tamalamaya ihtiyaç 
duyar hem de o taskı ve öğrenmeyi gerçekleştirebileceğine dair duyduğu inanç sayesinde öğrenilmiş 
çaresizliğe düşmez.

• Riske Girme(Risk-Taking): Dilbilim uzmanları risk-taking kavramını yeni bir bilgiyi öğrenmeye 
istekli olma kabiliyeti olarak tanımlar. Risk-taking aslında bilgiyi almak için tereddüt etmeden hareket 
etmek demektir. Bu kavram olumsuz bir çağrışım yapsa da araştırmalar riske giren, öğrenme yolunda 
tereddütlerini kenara bırakan öğrencilerin daha başarılı olduğunu ortaya koymuştur. Risk alan 
öğrenci Özsaygısı ve endişesi dengeli ve psikolojik bariyerleri olmayan öğrencidir. Konuşan, tartışan 
öğrencidir. Özellikle yabancı dil öğretiminde fazla tereddüt eden, çekingen, riske girmeyen bireyler 
tabularını yıkamaz ve öğrenme süreci zorlaşır. Bu yüzden öğrencilerimizi risk almayı seven, kendine 
güvenen öğrenciler haline getirmeliyiz. Peki bunu nasıl başaracağız? Aslında bildirimin konusu olan 
‘inhibition’ problemine getireceğimiz çözümler bize risk almayı seven, kendine güvenen öğrenciler 
yetiştimemizde yardımcı olacaktır. Çünkü inhibiton ve risk-taking arasında negatif bir korelasyon 
vardır. Eğer bir öğrenci inhibition problemini yenmişse risk almayı seven bir öğrenci olması için bir 
engeli kalmamış demektir.

• Inhibition: Öğrenmeye bir engel olan ve yukarıdaki tüm maddelerle ilişkisi bulunan bu kavramı 
detaylı inceleyeceğiz.
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Inhibition Nedir?

Kelime anlamı ‘engelleme, tutukluk, kısıtlama, ketlenme’ olarak sözlüklerde karşımıza çıksa da bu 
kavramın net tanımını şu şekilde yapabiliriz: Söylemek yahut yapmak istediğiniz şeyi yapmanıza engel 
olan bir kaygı veya utanma hissi. (Cambridge Dictionary-Cambridge University Press) Tanımının yol 
göstericiliği ile şöyle bir yorum yapmak yanlış olmaz; inhibition dediğimiz şey bireyin egosuna zarar 
gelmemesi için öğrenme davranışının önüne koyduğu psikolojik bir bariyerdir. Özsaygısı düşük, riske 
girmeyi sevmeyen bireylerde sıklıkla görülür. Bu tip bireyler psikoloji biliminin ortaya koyduğu en sık 
karşılaşılan problem olan öğrenilmiş çaresizliğe yüksek düzeyde düşerler. Yeni bir bilgiyi daha kabul 
etmeden başlayan ‘Yapamam’ düşüncesi onlarda bu yeni bilgiyi öğrenmeye karşı bir duvar inşaa etme 
ihtiyacı uyandırır.

Inhibition Probleminin Nedenleri

Öğrencilerde öğrenme korkusu yaratan, bariyerler inşaa etmelerine neden olan gerek sınıf içi, 
gerek sınıf dışı birçok etmen vardır. Bu bilidrimde öğretmen olarak üzerimize düşen sorumluluklardan 
bahsedeceğiz. Bu nedenle sınıf içi nedenler üzerinde durmak daha doğru olacaktır. Sınıf içinde 
öğrencilerde öğrenmeyi kenetleyen bu duruma neden olan olguları şu şekilde sıralayabiliriz;

Hata yapma korkusu: Sınıf ikliminde öğrencilerin risk almasını, konuşmasını, derse katılımını 
etkileyen en önemli şey hata yapma korkusudur. Hata yapmak aslında öğrenmenin bir işaretidir. 
Fakat öğrenciler hata yapmayı ve sınıf önünde hata yapmış biri imajı oluşturmayı sevmezler. Bunun 
en önemli nedeni gelenekselci eğitim anlayışının getirdiği hata yapanın cezalandırılığı klasik eğitim 
öğretisidir.

Mükemmelliyetçilik: Hata yapma korkusunun bir nedeni olarak da görebileceğimiz 
müemmelliyetçilik aslında çift taraflıdır. Öğretmen de mğemmelliyetçi olabilir öğrenci de. Her ikisi de 
tehlikeli bir durumdur. Öğretmen mükemmelliyetçi ise öğrenci hata yapmaktan korkar ve bariyerleri 
inşaa eder. Öğrenci mükemmelliyetçi ise mükemmel olamama korkusu ona bariyerler inşaa ettirir.

Konforsuz sınıf ortamı: Hem fiziksel hem de psikolojik olarak sınıf ikliminin konforsuz oluşu 
öğrenmeyi etkiler. Fiziksel olarak yabancı dil öğrenimini destekleyemen sınıflarda öğrenme daha yavaş 
ve zordur. Psikolojik olarak ise birbirine saygısı olmayan ve sürekli birbirinin kusurlarını bulmaya 
çalışan bir sınıfta hiçbir öğrenci özgürce, çekinmeden fikirlerini söyleyemez. Bu konforsuz sınıf ortam 
yeni bilgilerin öğrenilmesini de etkiler.

Yeni bilginin fazla zorlayıcı olması: Öğrenilecek olan bilginin öğrenci düzeyinin fazla üstünde 
olması öğrencinin gözünü korkutabilir. Kademeli olarak verilmeyen ve hazırbulunuş düzeyi dikkate 
alınmadan sunulan bilgiler öğrenme sürecini zorlarlaştırır.

Öğretmen yaklaşımı: Öğretmenin öğrencilere yaklaşımı, seçtiği yöntem ve teknikler, sınıf 
içietkinlikleri, öğrencileri ile iletişimi, sınıf yönetimi stratejileri hatta öğretmenin öğrencisine bakışı 
bile öğrencinin inhibition adı verilen psikolojik bariyerleri inşaa etmesine neden olabilir. Özellikle 
gelenekselci anlayışa sahip öğretmenlerin tutum ve davranışları öğrencilerin öğrenmeye karşı 
oluşturduğu duvarları yıkmak yerine sağlamlaştırır Bu, uzmanlar tarafından istenmeyen bir durumdur.

Sınıf içi rekabet ortamı: Gelenekselci anlayışın getirisi olan rekaber çağdaş anlayışta yerini 
işbirliğine bırakmıştır. Çünkü rekabet öğrencilerarasında olumsuz ve istenmyen duyguların oluşmasına 
sebebiyet verir.

Çağdaş eğitimde bunun mottosu şudur: “Not competition but cooperation”

Çözüm Önerileri

Yukarıda belirttiğim sorunlara öğretmen olarak müdahale etme şansımız var. İyi ve etkili bir sınıf 
yönetimi, sağlıklı iletişim becerisi ve doğru yöntem-teknikler kullanılarak istenmeyen durumların 
önüne geçmek mümkündür. Çözüm önerilerini şöyle sıralayabiliriz:

1. Öğretmen olarak hata düzeltme yöntemlerine hakim olmalıyız. Günümüz eğitim anlayışında 
özellikle yabancı dil eğitimnde doğrudan hata düzeltme neredeyse kalmadı. Öğretmen hataları 
çoğunlukla öğrenciye hisettirmeden düzeltiyor. ELT metedolojisinde hata düzeltme yöntemlerinden 
(corrective feedback) birkaçı şu şekildedir:
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• Recast: Öğrenci tarafından yapılan hata öğretmence düzeltilerek konuşmanın doğal seyrinde 
öğrenciye ima edilir.

                  S: He use the computer yesterday.
                  T: Oh, he used the computer yesterday... very well...
• Clarification request: Öğretmen öğrencinin hatalı kurduğu yapıyı duymamış gibi yapar ve 

öğrenciye tekrar ettirir.
                 S: When I get to Paris
                 T: Excuse me, what?
• Elicitation: Öğretmen öğrencinin hatalu olduğu kısma kadar cümleyi tekrar eder fakat hatalı 

yapıda duru ve öğrenciden düzeltemesini bekler.
                   S: What means this word?
                   T: What does....?
                    S: Ah, What does this word mean?
• Repetition: Öğretmen öğrencinin hatalı cümlesini olduğu gibi tekrar eder fakat hatalı kısmı 

vurgular.
                    S: When I have 12 years old....
                    T: When I have 12 years old.... 

2. Yeni konunun sunumunda öğrencilerin hazırbulunuş düzeylerine ve seviyelerine dikkat 
etmeliyiz. Bu konuda Krashen’ın belirttiği i+1 uygulaması tüm uzmanlarca kabul görür. Burada i 
öğrencinin hali hazırda sahip olduğu bilgiyken +1 ise var olan bilginin bir seviye üstünü ifade eder. 
Öğrenci hem kendinde var olmayan bilgiyi almalı hem de seviyesinin çok üstünde bilgilerle endişe 
seviyesi yükselmemeli.

3. Öğrencilerin güçlü yanlarını vurgulamak, onları yapabildikleri üzerinden pekiştirmek hem 
mükemmelliyetçi tutumu azaltır hem de öğrencilerde motivasyonu arttırır. 

4. Konforlu ve olumlu bir sınıf iklimi oluşturmak için yabancı dil sınıflarında öncelikle yüz yüze 
etkileşimi en üste çıkaran U-shape sınıf tiplerini tercih etmeliyiz.  Çünkü dil, ileişim gerektirir. Ayrıca 
sınıftaki otorite olarak öğrencilerin birbirine saygı duymasını sağlamak adına önce biz öğrencilere 
saygı duymalıyız. Onların fikirlerine önem vermeliyiz, hatalarını tolere etmeliyiz.

5. İşbirlikçi öğretimden sonuna kadar faydalanmalıyız. İşbirlikçi öğretimin rekabet olmadığını 
önce biz kendimize hatırlatmalıyız. Öğrencilerin birbirini desteklemesi, birbirinin öğrenmesine katkıda 
bulunmasıdır işbirlikçi öğretim. Birbirleriyle kıyaslanmadığı, hepsinin kendi içinde değerlendirildiği 
bir sınıf ortamı oluşturun. Öğrenciler bu sayede rekabetçi eğitimden uzakaşacaktır. 

Tartışma ve Sonuç

Yukarıda tanımı yapılan, nedenleri ve çözüm önerileriyle irdelenen inhibition kavramı kişinin 
kendine olan incı, kendiyle ilgili düşünceleri ve hisleri ile yakından ilgilidir. Öyle ki Ehrman (1993) ‘a 
göre inhibition adı verilen bu bariyerlere sahip olan bireyler içten içe dil öğrenmenin zorlu ve karmaşık 
olduğuna inanmakta ve öğrenilmiş çaresizlik kuyusuna düşmektedirler. İnsanın iç dünyasında meydana 
geldiği ve bireyin kendi kendine inşaa ettiği bu bariyerler yukarıda da belirtildiği gibi içsel faktörler 
arasında yer alır. Bu durumu iki bağlam açısından değerlendirebiliriz, sınıf içi ve sınıf dışı. Sınıf içinde 
konrol ve sorumluluk öğretmendedir. Çünkü öğrencinin rol model aldığı, öğrenme faaliyetlerini ve 
öğrenme ortamını düzenleyen en etkili güç öğretmendir. Bu yüzden bilidiri boyunca sınıf içinde 
inhibition problemine sahip olan bireylere öğretmen olarak nasıl yaklaşacağımız üzerinde durulmuştur. 
Çağdaş eğitim anlayışı ile hareket eden, sınıf ikimini pozitif yönde düzenleyen, dil becelerini seviyeye 
uygun ve ilgi çekici hale getiren, risk almayı seven ve özsaygısı yüksek öğrenciler yaratmaya çaba 
gösteren, hataları tolere edebilen öğretmenler olmak bizim elimizdedir. Bu tip öğretmenlere her zaman 
ihtiyaç vardır. Yıllardır süregelen klasik eğitimi savunan GTMci öğretmenlerin sınıfında inhibition 
problemi olan, dil öğrenme sürecini zor ve karmaşık geçiren bir sürü öğrenci olması kaçınılmazdır. 
Çünkü öğrenci rahat hissetmediği bir ortamda kendisini duvarlar ardına hapseder. 
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TÜKETİM TOPLUMUNDA TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE ÇIKMAZLARI

Mehmet GÜNDÜZ

Özet

Bu çalışmada Tüketim toplumu ile Türk Eğitim Sistemi arasındaki ilişki irdelenmeye çalışılmıştır. Tüketim toplumu 
maddi üretim ve hizmet üretiminden ziyade tüketim etrafında örgütlenmiştir. Bu toplum yapısında şekilcilik ve sürekli yenilik 
peşinde koşmak ön plandadır. Bu durumun Türk eğitiminde ki yansımaları Maarif Kolejleri, Anadolu Liseleri, Özel Okullar 
ve Whatsapp Anneleri örnekleri üzerinden incelenmiştir. Tanzimat’tan günümüze kadar Türk eğitiminde farklı birçok sistem 
denenmesine rağmen Türk Eğitim Sistemi hala bir raya oturmuş değildir. Türk Eğitim Sisteminde belli bir eğitim felsefesinin 
ve sürekliliğin olmaması farklı birçok girişime rağmen onun istenilen seviyeye ulaşmasını engellemiştir. Eğitim politikalarının 
tam anlamıyla uygulanamaması ve çoğunun daha sonuç vermeden değiştirilmesi Türk Eğitim Sistemi’nin istenilen düzeye 
ulaşmamasındaki en önemli engellerden biridir. Aynı hükümet döneminde bile sürekli değişen eğitim politikaları Türk 
Eğitimi Sistemi’nin nasıl bir çıkmazla karşı kaşıya olduğunu göstermektedir. Ayrıca planlama ve programlamanın uzun vadeli 
ve iyi yapılamaması Türk Eğitim Sistemi’ndeki sorunları daha da büyütmektedir.

Anahtar Kelimeler: Milli Eğitim, Tüketim Toplumu, Maarif Kolejleri, Anadolu Liseleri, Özel Okullar

Abstract

In this study, the relationship between the consumption society and the Turkish Education System has been studied. 
The consumption society is organized around consumption rather than material production and service production. In this 
social structure, the pursuit of formalism and constant innovation is at the forefront. The reflections of this situation in 
Turkish education were examined through the samples of Maarif Colleges, Anatolian High Schools, Private Schools and 
Whatsapp Mothers. Although many different systems have been tried in the Turkish education since the Tanzimat period, the 
Turkish Education System is still not on a track. The lack of a certain educational philosophy and continuity in the Turkish 
Education System prevented it from reaching the desired level despite many different initiatives. One of the most important 
obstacles to the failure of the Turkish Education System to reach the desired level is the failure to fully implement educational 
policies and to change most of them without further results. Even during the same period of government, the ever-changing 
educational policies show how the Turkish Education System is facing a dead end. In addition, long-term planning and 
programming cannot be done well and this increases the problems in the Turkish Education System.

Key Words: National Education, Consumption Society, Maarif Colleges, Anatolian High Schools, Private Schools 

Giriş

Alfred Nobel dinamiti bulduğunda onun bir silah olabileceğini düşündü mü? bilemiyoruz. 
Ama iyi bir şeyin bile amaç dışı kullandığında büyük yıkıntılara sebep olabileceğini açık bir şekilde 
göstermiştir. Değişim dışında kalmanın pek mümkün olmadığı günlerde yaşıyoruz ve dünya ile birlikte 
Türkiye’de hızla değişmektedir. Değişen bu dünyada üreticiler hızlı tüketim toplumunun beklentilerini 
karşılamak için sürekli bir yeniliğin ve yenilenmenin peşinde koşmaktadırlar. Hem tüketicilerin 
beklentileri giderek artmakta hem de üreticilerin bu beklentileri karşılamak için girdikleri yarış giderek 
kızışmaktadır. Daima ilerlemenin neredeyse bir hastalık haline geldiği bu ortamın meydana getirdiği 
savrulmanın bir sonucu olarak dünyadaki kaynaklarda hızla tüketilmektedir. Nitekim insanoğlu 2018 
yılında dünyanın bir yılda ürettiğini 7 ay içinde tüketti. Türkiye ise bu durum daha vahim. İnsanlık 1,7 
dünya varmış gibi yaşarken Türkiye 1,9 dünya varmış gibi yaşamaktadır. (1)

Hızlı tüketimin yaşandığı alanların başında ise eğitim gelmektedir. Sürekli ilerlemenin ve 
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değişmenin insanlar üzerinde oluşturduğu gerilim kendisini Türk Eğitim Sistemi üzerinde de çok 
güçlü bir şekilde hissettirmektedir. Eğitimde ideal sistem ve uygulamaları bulmak adına çıkılan her 
yolculuk sonu hüsran yeni maceralara zemin hazırlamış ve hâlihazırda hazırlamaya devam etmektedir. 
Yeni olana karşı olan bu tutku yeterince düşünmeden, incelenmeden olayın tamamına vâkıf olmadan 
adında yeni olan ama gerçekte yerine geçtiğinden çokta farklı olmayan birçok uygulamaya zemin 
hazırlamaktadır. Eğitimde ki yeni dinamiklere ayak uydurmak adına Türk Eğitim Sistemi her gün 
farklı biçimlerde dinamitlenmektedir. 

1- Tüketim Toplumunda Türk Eğitimi

Tüketim toplumda içerik ve mahiyetin önem kaybettiği şekilciliğin ön plana çıktığı bir sosyal 
yapılanma söz konusudur. Tüketim toplumunun Türk Eğitim Sistemi üzerinde oluşturduğu baskı ve 
gerilimi birkaç örnekle inceleyebiliriz.

1.1. Sürekli Değişim ve Sürekliliğin Olmaması

Küreselleşme ile hızlanan dünyaya ayak uydurmak adına üzerinde yeterince düşünülmeden, 
alelacele hayata geçirilmeye çalışılan uygulamalar Türk Eğitim Sistemini yeni, grift ve modern 
görünümlü bitmemiş veya bitirilememiş bir inşaat sahasına dönüştürmüştür. Ancak bu saha farklı 
kaynaklardan beslenen mimari üsluplar ile farklı inşaat tekniklerinin uygulandığı tuhaf bir alana 
görünümündedir. 

 Sadece son bir yılda yaşanan gelişme ve değişimlere bakıldığında bile Türk Eğitim Sistemi’ni kendi 
elimizle nasıl güzel görünümlü dinamitlerle parçaladığımızı görmek mümkündür. Tabletle eğitim 
derken öğrencilerimizin eline tabletleri tutuşturduk. Ama bunun öğrenci üzerindeki etkilerinin neler 
olabileceğini ve neler olduğunu pek değerlendirmedik. Tabletlerle akıllı tahtalar arasındaki bağlantıları 
sağlamaya çalışırken tabletler eskidi, akıllı tahtalar dökülmeye başladı. Çoklu zekâ kuramıyla her 
çocuğun geliştirebilir bir yönü olduğunu söyleyip bütün çocukları zorunlu eğitime tabi tutup aynı 
sınıflara koyduk. OECD Türkiye’de verilen eğitimin artık dünyada pek bir geçerliliğini olmadığını 
söylediği günlerde eğitimize birden Endüstri 4.0 girdi. Girdi ama bu girdinin nasıl bir çıktı vereceğini 
pek düşünmeden okullarımızda bunun reklamını yapmaya devam ediyoruz. 

Tanzimat sonrası Türkiye’de yapılan işlere bakıldığında bu işlerin genelde küçük, yarım ve çoğu 
zaman taklitten ibaret olduğu görülür. (2)  Nitekim yapılan işlerin çoğunluğunda bu üç özelliği görmek 
mümkündür. Planlama eksikliği bir işin sağlıklı sürdürülüp başarıya ulaşılmasını engellemektedir. Milli 
Eğitim politikasının nasıl olacağına bir türlü karar verilememesi eğitim sisteminin bir raya oturmasını 
engellemiştir. Eğitimdeki bu durum ekonomiden sağlığa, spordan kültüre her alanı etkilemektedir. (3)  
Eğitimdeki bu sürekli sistem değişikliğine bir örnek olarak bugün Anadolu Liseleri olarak bildiğimiz 
Maarif Kolejleri’ni verebiliriz. 

Tüketim toplumunun ihtiyaç duyduğu yabancı dil bilen elaman ihtiyacını karşılamak için 1955 
yılında İngilizce-Türkçe eğitim-öğretim yapan resmi ortaöğretim kurumları Maarif Kolejleri açılmıştır. 
Maarif Kolejleri’nin açılması için verilen Başbakanlık tezkeresinde artan uluslararası ekonomik ve 
kültürel ilişkiler ile Türkiye’de artan iktisadi ve teknik çalışmalara dikkat çekilmiş ve yabancı dil bilen 
gençlere ihtiyaç duyduğu belirtilmiştir. (4) Erzurum Milletvekili Bahadır Dülger okullarda yabancı 
dil öğretilemediğinden bahisle yabancı dilde eğitim yapacak Maarif Kolejleri’nin açılmasının gerekli 
olduğu belirtmiştir. (5) Yine TBMM’deki görüşmelerde bu okulların NATO’ya eleman yetiştirmek 
amacıyla açıldığı da anlaşılmaktadır. (6)

 İlk etapta bu okullar Eskişehir, İzmir, Konya, Samsun, İstanbul ve Diyarbakır’da açılmıştır. Maarif 
Kolejleri yatılı erkek öğrenci alan okullar olarak tasarlanmıştır. Okulların niteliklerini koruyabilmesi 
için belli bir süre bu okulların sayısının artmasına ve kuruluş felsefesinden uzaklaşmasına izin 
verilmemiştir. Ancak 1964 yılında kolejlerde ilk önemli değişiklik yapılmış ve bu okullara gündüzlü 
öğrenciler ile kız öğrenciler alınmaya başlanmıştır. 1970’lerin başına kadar sayıları altı olarak kalmasına 
rağmen bu okullara olan talebin sürekli artması ve siyasi baskılar sonucu Maarif Kolejleri’nin sayısı 
1975’e gelindiğinde 10’a çıkmıştır. 

Maarif Kolejleri’nde Fen ve Matematik Dersleri İngilizce diğer dersler ise Türkçe olarak 
okutulmaktaydı. Bu durum tepkilere de sebep olmuştur.  1973 yılında Nurettin Topçu’da yabancı dille 
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eğitime ve liselerde giderek Fen şubelerinin sayısının artması meselesine değinerek şöyle demiştir:
“Liselerin birbiri ardı sıra yabancı dille öğretim yapan lise adı altında yabancı milletlerin kültürüne 

teslim edilmesi, düşman silahı ile değil, içimizde ki yıkıcı irade ile millet ruhuna karşı kazanılmış bir 
zaferdir. Millet ruhu ile bağları kopartılan bugünkü okul, millete insan yetiştirmek için değil, fabrikaya 
usta yetiştirmek için çalışıyor. (7)

Nurettin Topçu bu okulların insan yetiştirmediğinden şikâyetle sadece usta yetiştirdiğini 
söyleyerek eleştirmiştir. Peki, bugünkü lise eğitimimiz Nurettin Topçu’nun eleştirdiği bu ustayı bile 
yetiştirebiliyor mu? 

1975’te ise İngilizce-Türkçe eğitim veren Maarif Kolejleri’nin isimleri adı Anadolu Lisesi olarak 
değiştirilerek millileştirilmiştir! Bu isim değişikliğinden sonrada bu okullar yabancı dilde eğitim 
yapmaya ve yabancı öğretmen çalıştırmaya uzun süre devam etmiştir. Anadolu Liseleri’ne olan talebin 
sürekli artması bu okulların sayılarının da sürekli artmasına yol açmıştır.

Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne Bağlı Anadolu Liselerinin Sayıları (8)

Eğitim-Öğretim Yılı  Anadolu Liseleri Sayısı  Lise Sayısı Toplam Resmi Lise Sayısı
1975-1976    12  
1980-1981    21  
1984-1985    53  
1986-1987    79  
1989-1990    132  
1993-1994    193  
2003-2004    432  
2010-2011    1 354     1 477        3 062
2011-2012    1 458     1 313        3 330
2012-2013    1 627     1 111        3 304
2013-2014    2 131 -    2 734
2014-2015    2 330 -    2 778
2015-2016    2 322 -    2 806
2016-2017    2 434 -    2 978
2017-2018    2 552 -    3 110
2018-2019    222 (Sınavla)  

Anadolu Liseleri’nin açılmasındaki esas gaye bir yabancı dili iyi bilen dünya ile bütünleşmiş 
öğrenciler yetiştirmekti. Ancak bu okullara olan talebin sürekli olarak artması Anadolu Liseleri’nin 
sayısının artmasına ve niteliğinin düşmesine zemin hazırlamıştır. 2005-2006 öğretim yılında bu 
okullardaki hazırlık sınıfları kaldırılmıştır. Hazırlık sınıfları kaldırılırken aynı zamanda yabancı 
dilde okutulan Matematik, Fizik, Biyoloji, Kimya gibi derslerinde yabancı dilde okutulmasına son 
verilmiştir. Bugün sadece 11 okulda hazırlık sınıfı bulunmaktadır. Anadolu Liseleri’nde 2010-2011 
öğretim yılında birinci yabancı dil dersleri de haftada 10 saatten 6 saate düşürülünce yabancı dil eğitimi 
de tartışmaya açılmıştır. 2013-2014’te ise tüm genel liseler Anadolu Lisesi’ne dönüştürülmüştür. Bu 
değişimin yıllardır elde edilen ne tür kazanımları götürdüğü ne gibi sonuçlar doğuracağı da yeterince 
hesaplanmamıştır.

Milli Eğitim Bakanlığı bunun meydana getirdiği sakıncaları gördüğünde 2018’de sayıları 2500’ü 
geçen Anadolu Liselerinin bir kısmını nitelikli (proje okulu) diğerlerini ise zımnen niteliksiz ilan 
ederek yeni bir değişikliğe gitmiştir. Tarihi süreç içerisinde Maarif Kolejleri’nden günümüze gelinceye 
kadar Anadolu Liseleri’nin geçirdiği süreç eğitim tarihimiz açısından ibret vericidir. Belli bir amaç 
doğrultusunda kurulan bu okullarda kalite ve yetişen öğrenci niteliği sürekli olarak düşmüştür. Bu 
düşüşte okulların kuruluş amaçlarından uzaklaşarak sayılarının giderek artması önemli rol oynamıştır. 
Türk Eğitim Sistemi’nde yeni dinamik olarak görülen değişim ve dönüşümlerin birçoğu bir bumerang 
gibi yine Türk Eğitim Sistemi’ni vurmaktadır.
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1.2. Piyasalaşan Eğitim ve Tüccar Eğitimciler!

Kapitalist piyasanın en önemli araçlarından biri reklamlardır. Reklamlar hayallerinizin size 
parayla satılmasının en kolay yoludur. Üreticiler, tüketicilerin beklentileri çerçevesinde ürünler 
sunarlar. Ancak çoğu zaman üreticiler, reklamlar yoluyla tüketiciye ihtiyacını olmayan bir şeyi de 
ihtiyacıymış gibi sunmaktadırlar. Bu tamda kapitalizmin “en iyi vatandaş en çok tüketen vatandaştır” 
söylemini desteklemektedir. Dolayısıyla reklamlar hepimizi iyi vatandaş yapmanın en iyi yolu ve 
aracıdır. Günümüz tüketim toplumunda mahiyet önem kaybetmekte şekilcilik ve biçim giderek daha 
fazla önem kazanmaktadır. Özel okullarda büyük oranda Türkiye’de tüketim toplumunun bu ihtiyacını 
gidermektedir. İbrahim Yinal özel okulları şöyle tarif etmektedir: (9)

“Belli fiziki standartları taşıyan cazibeli mekânlar. Bundan da önemlisi, ekonomik yönden orta ve 
üstü konuma sahip insanlara geleceklerini daha endişesiz kurma imkânı sağladığı izlenimi veren bir 
albenileri var. Bu özel okullar, müşterileri ekonomik yükümlülüklerini yerine getirdikleri takdirde, beş 
yaşında bir çocuğu teslim alıp hiçbir zihinsel yaptırım ve zorlama olmadan müşterinin parasına göre ona 
bir mesleği ve geleceği taahhüt etme imkânına ve yeteneğine sahip.”

Türkiye’de velilerin “her ne olursa olsun çocuğum bir diploma sahibi olsun” anlayışı özel okulları 
hızlı bir şekilde en çok talep edilen tüketim ürünü halinde getirmektedir. Türkiye’de son yedi sekiz 
yılda yaşanan gelişmeler bu görüşü desteklemektedir.

Türkiye’de 2010-2011 ile 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılındaki Sayısal Veriler (10)

  Okul/Kurum Sayısı      Öğrenci Sayısı                  Öğretmen Sayısı  Derslik Sayısı
  2010 - 2017 -       2010-     2017-  2010- 2017-  2010- 2017-  

  2011 2018        2011      2018  2011 2018  2011 2018
Örgün Eğitim 59.739 65.568   16.845.525      17.886.248 743.564 1.030.130  503.749 686.800
           Toplamı
Resmi  41.950 53.870 15.164.318    14.946.713 687.830 880.673  466.741 568.645
Özel  4.335 11.694 498.118        1.351.712 55.734 149.457  37.008 118.155

2010-2011 Eğitim-Öğretim yılında özel öğretim kurumları mevcut eğitim kurumlarının % 
7,25’i oluştururken 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında bu oran % 17.83’e çıkmıştır. 2010-2011 
Eğitim-Öğretim yılında bu okullarda okuyan öğrenciler toplam öğrencilerin % 2,96’sını oluştururken 
2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında % 7,55’ni oluşturmuştur. 2010-2011 Eğitim-Öğretim yılında 
özel okullarda çalışan öğretmenlerin toplam öğretmenler içindeki yüzdeliği % 7,49 iken 2017-2018 
Eğitim-Öğretim yılında bu oran % 14.50’ye ulaşmıştır. Bu rakama özel ders veren öğretmenler ile 
dershanelerde kayıt dışı çalışan öğretmenler dâhil değildir. 

2010-2011 Eğitim-Öğretim yılında özel okullarda öğretmen başına 8,93 öğrenci düşerken 
devlet okullarında 22,04 öğrenci düşmekteydi. 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında ise özel okullarda 
öğretmen başına 10,61 öğrenci düşerken devlet okullarında 17.36 öğrenci düşmektedir. Özel okullarda 
öğretmen başına düşen öğrenci sayısı artarken devlet okullarında öğretmen başına düşen öğrenci 
sayısı düşmüştür. Bu düşüşte devlet okullarından özel okullara doğru kayış ve yapılan yeni dersliklerin 
etkisi vardır.

Özel okul sayısı 2010 yılından 2017 yılına geldiğinde % 169,75 oranında artarken devlet okullarının 
artışı aynı dönemde % 21,71 oranında gerçekleşmiştir. Aynı dönemde özel okullarda derslik sayısı % 
211,26 oranında artarken devlet okullarında bu oran % 21,83’te kalmıştır. Özel okullardaki öğrenci 
sayısı % 171,36 oranında artarken devlet okullarında % 2,44 oranında azalmıştır. Özel okullarda 
çalışan öğretmen sayısı % 168,16 artarken devlet okullarında bu artış % 28,03 olmuştur. Bütün bu 
sayısal veriler eğitimin giderek piyasalaştığını ve izlenen politikaların devlet okullarından özel okullara 
doğru bir kayışa zemin hazırladığı göstermektedir.
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2013 yılından İSMMMO’nun Türkiye’de Eğitim Harcamaları ve Aile Maliyeti Raporuna Göre 
Yüksek ve Düşük Gelirli Ailelerin Yaptığı Eğitim Harcamaları (11)

Harcama Kalemi       Düşük Gelirli       Yüksek Gelirli
Anaokulu (1 yıl)     0   20.000
İlköğretim (8 yıl)     890   286.471
Lise (4 yıl)      402   150.855
Üniversite (4 yıl)     402   150.855
Kitap/Kırtasiye (16 yıl)    2.836   35.505
Dershane (2 yıl)     0   24.600
TOPLAM (TL)     4.530   668.286
TOPLAM (Dolar)(Mayıs 2013 Kuru)  2475   365.000

Yüksek gelirli ailelerin çocukları için harcadıkları para düşük gelirli ailelerin çocuklarına 
harcadıklarından 147 kat daha fazladır. Makasın bu kadar açık olduğu bir ortamda izlenen eğitim 
politikalarının özel okulları teşvik edici olması ilginçtir. Ayrıca Türkiye’de özel okulların artmasının 
her fırsatta dile getirilen eğitimde fırsat eşitliğine de ne kadar hizmet ettiği ortadadır.

Tüketim toplumunda bugün özel okullar başta olmak üzere devlet okullarında fiilen kalma 
yok gibidir. Dolayısıyla çoğu öğrenci doğru dürüst bir elemeden geçmeden bir üst basamak eğitim 
kurumuna geçmektedir. Ancak herhangi bir elemeden geçmeden ya da görünürde bir elemeden 
geçen öğrencilerin geleceğin hemşiresi, öğretmeni, doktoru, polisi vb. olarak karşımıza çıkacakları 
gerçeğinin unutulmaması gerekmektedir. Günübirlik politikalarla belki günü kurtarabilirsiniz ama 
uzun vadede herkes kaybeden olacaktır. Nitekim bugünkü eğitim sistemimizin 20 yıl öncesinden, 20 
yıl önceki eğitim sistemimizin 50 yıl öncesinden, 50 yıl önceki eğitim sitemimizin 100 yıl öncesinden 
daha donanımlı öğrenci yetiştirdiğini söylemek oldukça güçtür. 

1933 yılında Milli Eğitim Bakanlığı’nın Ortaokul ve Lise öğrencileri için hazırladığı bir tarih soru 
kitapçında sorulan bazı soruların bugün ancak lisansüstü eğitim düzeyinde sorulabilmektedir. Bugün 
ilköğretim ve ortaöğretimde öğrencileri eleyen bir sistemin fiilen olmaması üniversitelerimizi de 
büyük oranda meslek öğreten yüksek liseler haline getirmiştir. Bunun doğal bir sonucu olarak Dünya 
Üniversiteleri Sıralama Merkezi (The Center for World University Ranking - CWUR) yayınladığı 2018 
yılı raporuna göre ilk 500 üniversite arasında hiçbir Türk üniversitesi bulunmamaktadır. (12)

Ülke Sırası Üniversite Adı  2018 Dünya Sıralaması  2014 Dünya Sıralaması
1.  Hacettepe Üniversitesi  525    655
2.  İstanbul Üniversitesi  560    602
3.  ODTÜ    596    396
4.  Ege Üniversitesi   616    808
5.  Ankara Üniversitesi  625    788
6.  İTÜ    648    773
7.  Gazi Üniversitesi  679    900
8.  Boğaziçi Üniversitesi  740    903
9.  Bilkent Üniversitesi  789    856
10.  Erciyes Üniversitesi  874 
11.  Çukurova Üniversitesi  932 
12.  Dokuz Eylül Üniversitesi 938    934
13.  Atatürk Üniversitesi  979

1.3. Whatsapp Anneleri 

Whatsapp Anneleri modern tüketim toplumunun eğitime girmesine sebep olduğu bir kavramdır. 
Teknolojinin gelişimi ile birlikte velilerinde sosyalleşme alanları oldukça değişmiştir. Özellikle ilkokul 
çağında çocuğu olan velilerin okul önlerinde başlayan muhabbetleri zamanla sanal alana taşınmakta 
ve bu da velilere yeni bir sosyalleşme alanı sağlamaktadır. İnsanların bir araya gelmesi, sohbet etmeleri 
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elbette güzel bir durum ancak bu sanal grupların okula ve öğretmene katkı sağlamaktan çok eğitime 
olumsuz etki yaptığı ortadadır. Hele ki bir sınıfta farklı whatsapp grupları varsa. Veliler bu alanı 
eğitime katkı sağlamaktan çok rekabet alanı olarak kullanmakta ve bu durum öğretmenleri oldukça 
zor durumda bırakmaktadır. İş ve katkı yapmaktan çok bu alan çoğu veli için kendini var etmenin yeni 
bir mecrası olmuştur. Bu yeni mecrada var olduğunu şeklen göstermenin en önemli aracı ise reklamlar 
olmaktadır. “Veli Çalışıyor” imajının sahnelendiği bu alanda öğretmenin zaten az olan sınıf içindeki 
özgürlüğü daha da daralmaktadır. OECD verilerine göre sınıf içerisinde en az özgür öğretmenlerin 
Türk öğretmenler olduğu gerçeğini de göz önüne alındığında öğretmenlerin kendilerini ne kadar 
baskı altında hissettiklerini tahmin etmek güç değildir. Bu durum öğrenciler üzerinde de büyük bir 
baskı oluşturmakta ve çoğu veli farkında olmadan çocuğunu sonu olmayan bir yarışta bir araç olarak 
kullanmaktadır. Daha önceleri dört beş çocuğa harcanan emek, zaman ve para günümüzde çoğu zaman 
bir veya iki çocuğa harcanmaktadır. Bu durum öğrenciler üzerinde büyük bir baskı oluşturmaktadır. 

Sonuç ve Öneriler

Türkiye’nin eğitimin yeni dinamiklerinden anladığını kavramak oldukça güç gözükmektedir. 
Sistemin kurucuları birçok meyveyi aynı anda yetiştirmek isteyen bahçıvanlar gibiler. Niyet iyi belki 
ama Karadeniz’de muz Akdeniz’de fındık yetiştirmeye çalışmaktadırlar. Bu yüzden ne kadar çaba sarf 
edilirse edilsin meyve alınamıyor ve emekler boşa gidiyor. Bugün artık bu sistemin istenilen nitelikte ve 
özellikte insan yetiştiremediği ortadadır. Artık popüler ve gözde olandan çok doğru olanla ilgilenilmesi 
gerekmektedir. Yusuf Kaplan Türk Eğitim Sistemi ile ilgili yaptığı değerlendirmede şöyle demiştir: (13)

 “Bir toplumun eğitim sistemi, o toplumun medeniyet birikiminin, ruhunun ve iddialarının ürünü 
olarak inşa edilmezse, toplumun mezarını kazmaktan başka bir işe yaramaz. Türkiye’de yapılan tam da 
bu oldu: Batılı, dolayısıyla seküler bir insan tipi, bizim medeniyet dinamiklerimizi dinamitleyen, ruh 
köklerimizi yok eden, ezberci, yetenek öğüten, çocuklarımızı Batı’ya karşı aşağılık kompleksinin eşiğine 
sürükleyen üçüncü sınıf pozitivist bir eğitim sistemiyle “inşa edilmeye” çalışıldı.” 

Gelenbevi Anadolu Lisesi’nde 2017 yılında 11. sınıfta okuyan Zeynep Sude Ayarcı’nın 1993 yılında 
yayımlanan bir gazetenin dört aylık periyodunu incelediği çalışmasındaki tespitleri dikkat çekicidir. 
Ayarcı değerlendirmesinde şunları söylemiştir:  (14)

“11. sınıfa giden bir öğrenci olarak, yurdumuzdaki eğitim sisteminin bir türlü istenilen düzeyde 
olmadığını, ben daha doğmadan çıkan gazete haberlerinden de anlıyorum. Yüksek oranda genç nüfusa 
sahip ülkemizde, eğitim sistemini kurmanın ve yönetmenin ne kadar zor olduğunu söylemeye gerek 
yok. Araştırmamda gördüm ki, eğitimde reform, sistem değişikliği gibi isimler altında birçok yenilik 
ve değişiklik yapılmaya çalışılmış ama tam anlamıyla başarı sağlanamamış. Yeniliğe alışmaya çalışan 
öğrenciler ve öğretmenler bir süre sonra yeniden başka bir değişikliğe alışmak zorunda kalıyorlar ve 
başarısız olunuyor. Birinci sınıfa mecburi olan bağlama harfli el yazısıyla başlayan ben dördüncü sınıfta 
düz yazıya geçilmesi nedeniyle el yazısını bıraktım ve düz yazıya geçtim, daha doğrusu geçmeye çalıştım, 
bunun sonucunda tabi ki güzel bir el yazım olamadı. Bu verilebilecek en basit örneklerden sadece biri. 
Yapmaya çalıştığım bu kısa incelemeden sonra anladım ki eğitim sistemi ne kadar değişikliğe uğrarsa 
o kadar bozuluyor çünkü öğrenci sayısı çok fazla ve yeni sisteme adapte olmak için yeterli öğretmen 
ve okul yok. Eski sisteme alışmış öğrenci ve öğretmenler yeni sisteme geçmekte zorlanıyor. Bu geçişlerin 
kademeli olarak yapılması belki bir çözüm olabilir. 1993’ten bu yana eğitimde sorunların değişmediğini, 
öğrencilerin ve eğitim kurumlarının da çok fazla değişmediğini, okullardaki teknolojik, araç-gereç, akıllı 
tahta gibi yenilikler olduğunu ama bunun da eğitim sorununu çözmeye yetmediğini düşünüyorum.”

Peki, ne yapmalıyız? sorusuna verilecek ilk cevap değerlerimizle yoğrulmuş bir eğitim felsefesi 
oluşturmak olmalıdır. Bu felsefe bilmeyi, bulmayı, olmayı amaçlayan bir felsefe olmalı ve ilim, irfan 
ve hikmete dayanmalıdır. Bu felsefe çerçevesinde öğrencilerimizi ahlâk, ideal, ruh, başkalarına saygı, 
özgüvenli ve aşağılık duygusunda arınmış olarak yetiştirmeliyiz. (15) Nitekim Fuat Sezgin aşağılık 
duygusunun Türk milletini bir kanser gibi kemirdiğini belirterek hocalardan talebelerini aşağılık 
duygusundan kurtarmaya çalışmalarını istemiştir. Hocaların öğrencilerini aşağılık duygusundan 
kurtarabilmesi için de öncelikle kendisini bu duygudan kurtarmış olması gerekmektedir. 

Eğitim felsefemizi oluşturduktan sonra bu çerçevede uyguladığımız politikaların uzun vadeli 
uygulanması gerekmektedir. Bu sürekliliğin sağlanabilmesi için de eğitimin hükümetler üstü bir alan 
olması ve devlet politikası haline gelmesi gerekmektedir. Başta öğretmen seçim modeli, öğretmenlik 
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kariyer basamakları dâhil olmak üzere Bakanlığın her kademesine yapılan görevlendirmelerin liyakat 
esasına göre ve şeffaf yapılması eğitimde kaliteyi artıracaktır. Liyakatle seçilmiş olan kadroların 
yetiştirmiş olduğu öğrencilerin sıkı bir elemeden geçmeden bir üst basamağa geçmesine de izin 
verilmemelidir. Bu çerçevede Türk Eğitim Sistemi’nin yeni dinamikleri; köklü geçmişimizdeki 
tecrübeleri, günümüz dünyasının koşullarını çok iyi okuyarak bugüne uyarlamak, millileşmek, başka 
ülkeler için faydalı olan uygulamaların ülkemiz için yararlı olmayabileceği gerçeğini gör ardı etmemek, 
yabancı dile önem verip ancak yabancı dilde eğitime son vermek olmalıdır. Ayrıca öğretmene gereken 
önem ve değeri vererek onları açık görüşlü dünyayla bütünleşmiş bireyler olarak yetiştirmek, ücretli 
öğretmenliğe son vermek, adaletli olmak ve temel eğitim hariç zorunlu eğitimden vazgeçerek okumak 
isteyen herkese uygun koşulları oluşturmak olmalıdır. 
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ÇOK YÖNLÜ SİSTEMLİ OKUMA: 
5N+2K 

Halis Demir1  

Giriş2  

Ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin, kim ve kaç sorularından oluşan 5N 2K verimli okumayı 
temin edecek bir yöntem olarak ele alınabilir. 5N 2K bir yöntem olarak 5n 1k şeklinde bilinmektedir. 3 
Yöntemin temelinde sorular ve onların cevaplandırılması bulunmaktadır.  

Soru sadece öğrencilere düşünme ve düşündüklerini söyleme ortamı sağlayan bir araçtır.4  Soru: 
Bir şey öğrenmek için birine yöneltilen ve karşılık gerektiren söz veya yazı, kural.5  Cevap, bir soruya, 
bir isteğe, bir söz, bir davranış veya bir yazıya verilen karşılıktır. 6 

Türkçe’de, “ne, kim, kaçı, hangisi” gibi soru zamirleri, “kaç, hangi, nasıl, ne kadar, ne biçim” gibi 
soru sıfatları, “ne, nasıl, ne kadar” gibi soru zarfları bulunmaktadır.4 Soru cümleleri yüklemi, özneyi, 
nesneyi, dolaylı tümleci ve zarf tümlecini öğrenmek veya bu öğelerden birinin niteliği, sayısı hakkında 
bilgi edinmek maksadıyla, soru sıfatları, soru zamirleri, soru zarflarıyla kurulmuş olabilir. 7 

İnsan soruya cevap vermek için araştırır, düşünür, bildiklerinden faydalanır. Soru, öğrencilere 
tekrar veya alıştırma yapma imkânı sağlayabilir. Niteliğine göre farklı soru türleri vardır. Olay ve 
varlıkların mahiyetlerini, karşılıklı ilişkilerini, benzerliklerini veya farklılıklarını tanımaya yardımcı 
olan sorulara yapıcı sorular denir. Çözümlemek için sorulan sorulara “Analitik Sorular” denir. 
Öğrenmeyi kolaylaştırmak için yol göstermek amacıyla sorulan sorulara “Yol Gösterici Sorular” denir.8   

Bu yöntem herhangi bir olayı, zamanı, mekânı veya şahsı konu edinen metinlerde kullanılabilir. 
5N 2K’ya yakın yöntemlerden birisi buldurma yöntemidir.  Öğretmen soru cevap tekniğini 

kullanarak,  öğrencinin mevcut bilgilerinden hareketle, yeni bilgilere ulaşmasını sağlanır.9   

1  Doç. Dr., CÜ İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi 
  Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2014, Cilt: XVIII, Sayı:2
2 
3 

C.Ü. İ.F. Dergisi  2014, Cilt: XVIII, Sayı: 2 Sayfa: 241-264'te yayınlanan makalenin geliştirilmişidir. 
Dini ilimlerin farklı başlıklarında bu konuyla alakalı çalışmalar bulunmaktadır. Ali Osman Kurt

5N+1K sorularını Dinler Tarihi alanına uygulamıştır. bkz. Ali Osman Kurt “Yahudilikte Koşer ve Koşer Ekon-
omisi” C.Ü. ilahiyat Fakültesi Dergisi, 2010, Cilt: XIV, Sayı: 2 Sayfa: 103-149. Ferhat Koca aynı yöntemle İslam 
Hukukunda şu konuyu incelemiştir. in- Kuranı kerimdeki Fıkhi Hükümlerin Evrensellik ve Tarihselliğini Tespit 
Konusunda Bir Ölçüt Denemesi, Kuran mesajı İlmi Araştırmalar Dergisi, Ağustos, Eylül, Ekim, Sayı: 10,
4 Aydın Mehmet Zeki, Din Öğretiminde Yöntemler, 4. baskı, Nobel yay., Ankara 2009;286
5 Türkçe Sözlük, haz. Şükrü Haluk Akalın, ve diğerleri, 11. baskı, Ankara, Türk Dil Kurumu yay., 2011, 
2142. 4 Aydın, 287.
6 Türkçe Sözlük, 457.
7 Aydın, 288.
8 Aydın, 289-297.
9 Aydın, 330- 338.
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Diğer bir yöntem ise sorucevap tekniğidir.  Öğrencilerin belli soruların karşılığı olan kalıplaşmış 
cevapları ezberlemeleri ve o sorular sorulduğunda cevapları olduğu gibi söylemeleri esaslarına  
dayanmaktadır.10 11

5N 2Kderse katılma ve okuduğunu daha iyi anlama yöntemi olarak şu şekilde uygulanabilir: Sınıf, 
yedi gruba ayrılır. Seçilen metin, bu yedi gruptan her birine bir soru denk gelecek şekilde dağıtılır. 
Her grubun görevlendirildikleri soruyu dikkate alarak bu metni okumaları istenir. Metnin kısa 
olması önemlidir. Bu yoğunlaşmayı artıracaktır. Öğretmen bütün öğrencilerin metni okuduklarına 
kanaat ettikten sonra, sınıf listesine göre öğrencilere söz hakkı verir. Öğrenci bulunduğu gruptaki 
soruyu dikkate alarak yaptığı okumada cevapları ismi okunduğunda söyler. Sonraki derste yöntemin 
sıkıcılığını azaltmak veya ortadan kaldırmak için sınıf yeniden gruplara ayrılır. Bu defa konuşmak 
üzere listenin sonundan başlanır. Daha sonraki derslerde bir sorunun alt başlıklarını gruplara ders 
esnasında okumaları ve incelemeleri için ödev olarak verilir. Öğrencilerin önünde okumak üzere 
seçilen metin bu tercihen ders kitabı olmalıdır. Çünkü temini kolay ve sınıf seviyesine uygundur.  

Yöntemin bazı faydaları şunlardır. Öğrenciler Türkçe dersi için cümlenin öğelerini öğrenirler. Soru 
ve cevapla dikkatlerini topladıkları için okuduklarını daha iyi anarlar. Anlamlı cümleler kurabilirler.  
Tarih vb. dersler olayları daha sağlıklı bir şekilde tahlil ederler. Anakronizme düşmezler. Siyer v.b 
dersler tahlil edilirken; zaman ve mekân boyutları dikkate alındığı için; Öğrenciler Hz. Muhammed ve 
diğer sahabeleri rol model olarak alabilirler. Sebep sonuç ilişkilerini daha rahat kurabilirler: Öğretmen 
sınıf listesini kullandığı için, dikkatini bütün öğrencilere ve cevaplara verebilir. Böylece, kısa sürede, 
daha çok öğrenci tanır, onlara isimleriyle hitap edebilir. Bu yöntemde ilk uygulamalarda kaçınılmaz 
olarak öğrenciler aynı cevapları vereceklerdir. Öğretmenin yönlendirmesiyle zamanla cevaplarda 
zenginlik ve çeşitlilik sağlanır.  

5N 2K Yöntemini bir tablo halinde şu şekilde gösterebiliriz: 

Şimdi Bir etkinlik ayrıntılı olarak izah edelim, bir etkinlik üzerinde gösterelim. 

ÇOK YÖNLÜ SİSTEMLİ OKUMA: 5N+2K

soru zamiri Önem cümledeki yeri Ayrıntılar
Kim
şahıs kadrosu
(Tekil, çoğul, 
erkek, kadın, 
çocuk, genç, 
engelli; canlı-
cansız varlıklar,
Soyut –somut 
nesneler, fikirler

Kişileri gösterir. 
Zekat nedirr?
Zekatı kim verir?
Tanım bilgiyi aktarır.

Özne: Öznenin özellikleri: 
Akıl/buluğ. Temyiz, rüşt. dugular
Ahlak: (dürüst, samimi, yalancı vs.)
Psikolojisi: (ümit, korku, heyecan), cinsiyeti, 
kişilik farklılıkları (kabiliyet, ilgi, mizaç, ihtiyaç, 
beklenti, hedef), yaşı, beden dili, 
Biyoloji- Sağlığı (özürlü, sağlam),(çocuk, genç, 
yaşlı), fizik (sağlık, görünüş vd.)
pedoğoji: zekâ, eğitim, terbiye vb. 
Sosyoloji: Kültür, makamı, 
medeni hali (evli, bekâr, dul), akrabalık ilişkileri, 
ikameti (köy, şehir, yolcu-mukim), sosyal durum 
(savaş, barış, afet, cenaze, ziyafet, eğlence), 
mesleği,  niyet, maddi durumu (zengin-fakir, 
alacaklı- borçlu),  sosyal konum,
İletişim: Konuşan, dinleyen, mesaj, ana fikir

Ne/neyi: Bazen de yeni fikirler 
verebilir.
Zekat olarak ne verilir?

belirtili- belirtisiz 
nesne

Ekonomi: Nesne, eşya, hayvan, kavram vb./// 

10 Aydın, 284-285.
11 Aydın, 301-313.
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Ne zaman Her sorunun zamana 
bağlı cevabı vardır. 
(cümlede, metinde, hayatta, 
metafizik), Şimdi, gelecek, 
geçmiş, geniş.
Zekat ne zaman verilir?
Dilek, istyek, emir, şart ve 
birleşik zamanlar

zarf tümleci Tarih: Takvim, kronoloji, belirli, belirsiz, dün, 
bugün, gece, gündüz, an, sonra, önce. 
Hadis: Olayın vuku bulduğu, ravinin anlattığı, 
kayıt tarihi ve metni okuduğumuz zaman 
farklıdır.

Nerede /
Nereden /
Nereye:

Olay mekân, gerçek 
mekan veya fizik ötesi 
bütünlüğünde kavranabilir. 
Zekat kime verilir?

dolaylı tümleç, 
edat tümleci

Coğrafya: Yer (çarşı, pazar, yol, iş yeri, ev, okul, 
belirsiz bir yer, ileri, geri vb.), çevre, iklim, 
coğrafya. Ulaşım ve iletişim vasıtaları, imkânları, 
toplantı, eğlence.

Nasıl: Yöntem, metot, araç, 
alet, vb. götürür. Örnek 
verme, delil gösterme, 
karşılaştırma, alaka kurma, 
tanımlama
Zekat nasıl verilir?

zarf tümleci Mantık: Tümevarım (çeşitli bilimlerin yardımı), 
tümdengelim (metinden günümüze), analoji 
(metin içi ve metin dışı benzerlikler, farklılıklar 
ve netice),
Araştırma (sözlük, kavram, olay), gezi, gözlem, 
tecrübe, deney, sebep, sonuç.

Niçin/Neden: Sebeplere nedeniyle, çünkü 
ve sonuçlara için ulaştırır.
Zekat niçin/neden verilir?

zarf tümleci Nedenleri sonuçları nedir? Nedeni/amacı nedir?

Kaç/Kaçı: Sayı, istatistik, ekonomi vb.
Zekat ne kadar üründen 
verilir? Zekat ne kadar 
verilir?

soru sıfatı, soru 
zamiri

İktisat/matematik: Sebep/sonuç bulma,  
yorumlama, karşılaştırma, benzerlikler ve 
farklılıkları çıkarma.

Konu: Bir Hadis Tahlili. Uygulaması için hadisin iki farklı rivayeti seçilmiştir. Hadisler, Usame 
bin Zeyd isimli sahabenin savaş meydanında bir düşmanı öldürmesiyle alakalıdır. 

Süre: 40 dakika 

Uygulama: Hadisin tercümeleri öğrencilere okutulur. Okumanın sonunda öğretmen 
tarafından hazırlanan 5N 2K sorularının hadise göre cevaplandırılması istenir. Sorularına verilen 
cevaplar aynı zamanda hadisin haritasını da ortaya çıkarmaktadır.  

O Şehadet Getirdiği Halde Niçin Onu Öldürdün? 

İlk hadiste olayı Usame b. Zeyd (r.a) anlatıyor;  “Rasulullah (s.a.v), bizi Cüheyne kabilesinin 
Huraka kolunun üzerine göndermişti. Sabahleyin suların başında onlara saldırdık. Ben ve ensar’dan 
bir adam, onlardan bir adama yetiştik. Adamın etrafını sarınca, adam: “La ilahe illallah” dedi. Bunun 
üzerine Ensar’dan olan şahıs, onu öldürmekten vazgeçti. Bense mızrağımı saplayarak onu öldürdüm. 
Medine’ye döndüğümüzde Rasulullah (s.a.v) bunu haber aldı, bana: “ Ey Usame! La ilahe illallah 
dedikten sonra mı adamı öldürdün? ” dedi. Ben: Ey Allah’ın Resulü! O, canını kurtarmak için bu sözü 
söylemişti, dedim. Rasulullah (s.a.v) yine: “La ilahe illallah dedikten sonra mı onu öldürdün?!” dedi. 
Bu sözü durmadan tekrarladı. Öyle ki,  o günden önce Müslüman olmasaydım12  diye temenni ettim.13 

12 Usame bin Zeyd’in “Bu olaydan önce Müslüman olmasaydım.” şeklindeki bu temennisi ashabın 
pişmanlık duyduğu bir iş yaptıkları zaman söyledikleri bir sözdür. Bu sözün bir benzerini başka bir olayda 
söyleyen sahabi bulunmaktadır. Bkz. Tirmizi, tefsir, 7. 13 Buhari, Muhammed bin İsmail, Sahih, Çağrı yay., 
İstanbul 1992; Diyat 2; Megazi, 45. 
13 Müslim, İman, 41.
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Bu hadisin diğer rivayetinde Usame olayı şöyle anlatmaktadır: “Rasulullah (s.a.v): “ O La ilahe illallah 
dediği halde onu öldürdün, öyle mi?” dedi. Ben: Ey Allah’ın Resulü! Silah korkusuyla o sözü söyledi; 
dedim. Rasulullah (s.a.v) “Kalbini mi yarıp baktın da korkudan söyleyip söylemediğini biliyorsun?!” 
dedi. Allah Resulü (s.a.v) bu sözü durmadan tekrarlıyordu. O kadar ki, ilk kez o gün Müslüman olmayı 
temenni ettim. 14 

İkinci hadisi Cündeb b. Abdullah (r.a) anlatıyor:  “Rasulullah (s.a.v), Müslümanlardan oluşan bir 
askeri birliği, müşrik bir topluluğun üzerine göndermişti. Taraflar bir yerde karşılaştılar. Müşriklerden 
bir adam, Müslümanlardan rastladığı adamı öldürüyordu. Müslümanlardan biri, bu düşmanı 
öldürmek için onun gaflet anını gözlüyordu. Bu kişinin Usame b. Zeyd olduğunu aramızda konuştuk. 
İki rakip karşı karşıya geldikleri zaman mücahit kılıcını kaldırınca, adam hemen, La İlahe İllallah, 
dedi. Buna rağmen mücahit onu öldürdü. Medine’ye döndüğümüzde bir sahabi, müşriklerin mağlup 
olduğu müjdesini Rasulullah’a (s.a.v) verdi. Rasulullah (s.a.v) gelişmelerle ilgili sorular sordu, o da 
olup bitenleri anlattı. Bu arada sahabi Usame’nin kahramanlığını da anlattı. Rasulullah (s.a.v) Usame’yi 
çağırdı ve “Niçin o adamı öldürdün?” diye sordu. O,  “Ey Allah’ın Resulü! Müslümanlara büyük 
kayıplar verdirdi. Şehit düşen birkaç müslümanın adını sayarak, falan ve falanı öldürdü. Ben de ona 
hamle yaptım. Kılıcımı görünce; La İlahe İllallah dedi.” diye anlattı. Rasulullah (s.a.v) Usame’ye: “Sen 
onu öldürdün mü?” diye tekrar sordu. Mücahit: “Evet!” dedi. Ona: “Kıyamet günü La ilahe İllallah ile 
gelirse, ne yapacaksın?” sorusunu, durmadan tekrar ediyordu.”15  

1.1.Kim? 

Kim soru zamiridir. Kim “hangi kişi?” anlamında cümlede, özne, tümleç, nesne, yüklem anlamında 
kullanılan bir sözdür.16  Özne,  fiil ve isim cümlelerinde yüklemin gösterdiği işi ve oluşu yapan veya 
yapılan işten etkilenen, isim cümlelerinde ise kendisinden söz edilen kelime veya kelime gruplarıdır. 
Fiil cümlelerinde özneyi bulmak için yükleme “ne” ve “kim” soruları sorulur. İsim cümlelerinde ise 
özneyi bulmak için “olan ne?” Olan kim?” soruları sorulur.   Özne ile belirtisiz nesnenin sorusu aynı 
olduğu için önce özne bulunur.17 

Özneden kişinin bazı özellikleri de anlaşılabilir. Ahlak(dürüst, samimi, yalancı vs.), kültür (zekâ, 
eğitim, terbiye vb.), fiziki görünüş (sağlık, görünüş vd.), bir olayın kahramanını; psikoloji, sosyoloji, 
coğrafya, hukuk gibi bilim dallarının verileri ışığında incelemek farklı tahlil imkânları verecektir. 
İnsanın psikolojisi (ümit korku heyecan), cinsiyeti, kimliği, yaşı(çocuk, genç, yaşlı), sağlığı (özürlü, 
sağlam), makamı, medeni hali (evli, bekâr, dul), akrabalık ilişkileri, kişilik farklılıkları (kabiliyet, 
ilgi, huy, İhtiyaç, beklenti, hedef), ikameti (köy, şehir, yolculuk, mukim). sosyal durum  (savaş, barış, 
afet, cenaze, ziyafet, eğlence), mesleği, maddi durumu (zengin fakir, borçlu alacaklı). Niyeti ve sosyal 
konumu bilgileri tahlili güçlendirecektir. 

Hadisi şerifin ilk ravi Usame bin Zeyd, olayın kahramanıdır. İkinci ravi Cündeb bin Abdullah 
olayın şahitlerindendir. Kim öldürdü sorusunun cevabı Usame’dir. 

Usame bin Zeyd savaş meydanında adamın korkuyla Müslüman olduğu kanaatindedir. İsmi 
hadiste zikredilmeyen sahabe Usame ile birlikte adamı öldürmekten vazgeçmiş, olaya müdahil 
olmamıştır. Olayın Rasulullah huzurunda müzakeresi anında da bir değerlendirme yapmamıştır. 
Rasulullah’ın huzuruna gelinceye kadar Usame’ye yaptığının hatalı olduğunu hatırlatan bir kimse 
olmamıştır. Rasulullah “Kalbini mi yarıp baktın da korkudan söyleyip söylemediğini bilesin?” sözünü 
tekrar tekrar söylemesi olaya karşı duyduğu üzüntü ve yapılan hataya karşı öfkeyi göstermektedir. Bu 
tavır, Usame bin Zeyd’yi o kadar pişman etmiştir ki, o gün ilk kez Müslüman olmayı temenni etmiştir. 
Olay oldukça kısa anlatılmıştır. Usame’nin yaptığı normal şartlarda takdir edilecek bir kahramanlıktır. 
Fakat burada ani gelişme sonucu değiştirmiştir. Usame yaptığı kahramanlığa rağmen takdir beklerken 
ikazla karşılaşmıştır. 

Cündeb bin Abdullah olayı daha teferruatlı anlatmaktadır. Savaş meydanındaki çatışmaları daha 
canlı vermektedir. Cündeb, olayı muhtemelen uzaktan seyretmektedir. Bu da gözlem, nakil, tasvir 
ve izahların daha objektif olacağı kanaatini akla getirmektedir. Bu rivayete göre Usame cengâverin 

14 Müslim, Müslim bin Haccac, Sahih, Çağrı yay., İstanbul 1992;  İman, 41.
15 Müslim, İman, 41.
16 TDK, 1442.
17 Paşacıoğlu, Burhan, Türk Dili ve Kompozisyon, 9. baskı, Dilek ofset, Sivas 2004; 167-170.
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karşısında tek başına hamle yapmıştır. Yanı başında ensar bulunmamaktadır. Medine’ye dönünce 
Cündeb, Rasulullah’a bu seriyye ile ilgili bilgileri verirken, Usame bin Zeyd’nin çarpıştığı sahneyi de 
anlatır. Rasulullah, Usame bin Zeyd’yi sesleterek ondan bir anlamda savunma alır. Usame kendisini 
“Ey Allah’ın Resulü! Adam Müslümanlara büyük kayıplar verdirdi, falanı, falanı ve falanı öldürdü. 
Ona hamle yaptığım anda da öldürüleceğini anlayınca, “La ilahe illallah!” dedi. Korkusundan dolayı 
iman ettiğini düşündüğüm için onu öldürdüm.” Demiştir. Rasulullah yapılanı kabul etmemek 
adına sürekli, “Kıyamet günü la ilahe illallah ile gelirse, ne yapacaksın.” der. Bu rivayette Usame bin 
Zeyd’in pişmanlığı yer almamakta, fakat Rasulullah’ın tekrarladığı cümle değişmektedir. Rivayetten, 
Usame’nin savaş içerisinde psikolojisini etkileyen durum da net ortaya çıkmaktadır. Güçlü düşmanın 
acilen durdurulması gerekmektedir. Rasulullah bir kişinin Müslüman olduğunu ilan ettiği andan 
itibaren beyanının geçmişine rağmen, esas alınması gerektiğini sert bir üslupla bildirmiştir. Burada 
Rasulullah’ın bu şekilde sert davranmasının arkasında yani olmuş bitmiş bir olayın üzerinde ısrarla 
durmasını kastediyoruz, evrensel mesajlar veren bir yön de bulunmaktadır. Usame bin Zeyd’in 
savaştaki kahramanlığını geçelim, önce yaptığı hayırhasenat ve benzeri güzellikleri unutturacak bir 
günah mesabesine çıkarılmıştır. Yine “Kalbini yarıp baktın mı?” ifadesi “La ilahe illallah!” diyen 
birsinin öldürülemeyeceğini, çünkü iman ile ilgili hükmün zahire göre verileceğini, insanın içinde 
olanın ise Allah’a havale edileceğini bize göstermektedir. 

Usame, 611- 612 yıllarında Mekke de dünyaya gelmiştir. Zeyd bin Harise’nin oğludur. Rasulullah’ın 
vefatında 18-20 yaşlarındadır. 18 

Usame bin Zeyd, Rasulullah nazarında kıymeti olan bir sahabedir. Hatta sahabelerin Rasulullah’a 
aracılık etmesini uygun gördükleri birisidir.  19 Rasulullah onu komutan olarak tayin etmiştir.20 
Rasulullah, hicretin 11. Yılı safer ayında/Mayıs 632 Suriye bölgesine göndermek üzere Usame 
komutasında bir ordu hazırlamıştır.21  

Usame’nin Rasulullah yanındaki bu kıymetini sahabelerde takdir etmiştir. Nitekim. Hz. Ömer 
fey gelirlerinden Usame bin Zeyd’e 3500 dirhemlik bir pay ayırmıştı. Abdullah bin Ömer’e ise 3000 
dirhemlik bir pay oğlu Abdullah’a: “Niçin Usame’yi benden üstün tuttun? Vallahi hiçbir savaşta 
benden ileri geçmemişti? Diye halife olan babasının tasarrufuna itiraz etmesine Hz. Ömer şu karşılığı 
vermiştir: “Ey evladım! Onun babası Zeyd Rasulullah’ın nezdinde babandan daha sevimli idi. Usame 
de Rasulullah’ın nezdinde senden daha sevimlidir. Rasulullah’ın sevgisini kendi sevgime tercih ettim.”22 
diye cevap vermiştir. Cündeb bin Abdullah ise Ashab-ı kiramdan birisidir. Kufe ve Basra’da yaşamıştır.23  

Usame’nin bu olaydaki pişmanlığı, ona Hz. Ali’nin katıldığı dâhili fitnelerden dışarıda kalmaya 
yetmiştir. Hz. Ali’nin bu olaylarda yanında yer alma teklifine şu cevabı vermiştir: “Elini yılanın ağzına 
soksan ben de sokmaya hazırım. Ancak Rasulullah’ın o adamı öldürdüğüm zaman bana dediklerini 
sen de işittin. O zaman Allah’ a söz verdim. La İlahe illallah diyen hiç kimse ile savaşmayacağım.”24  

1.2.Ne? 

Ne sorusu, bize eşya, hayvan, bitki vs. nesnelerle ilgili teferruatı hatırlama imkânı verir. Nesne, 
yüklemi geçişli bir fiil olan cümlelerde yüklemin tesir ettiği eşyayı, varlığı veya şahsı karşılayan 
unsurlardır.25  İnsanın dışında bütün varlıkları dile getirir.26  Ne sözcüğüne eylemlerin başlangıçlarını 
gösteren “-den” takısının eklenmesiyle yapılmıştır.27Nesnel neden, insanın bilinç ve iradesinden 
18 Askalani, İbn Hacer, el-İsabe fi temyizi’s- sahabe, Beyrut ts; I, 29.
19 Sahabenin Usame’nin Hz. Peygambere aracılık etmesini istedikleri bir olay için bkz. Nesai, Hudud, 5; 
İbn Mace, Hudud, 6; Ebu Davud, Hudud, 4.
20 Bkz. Müslim, megazi, 81.
21 Arı, M. Salih, “Usame”, DİA, İstanbul 2012; XXXXII, 362; Ahmed b. Ahmed ez-Zebidi, Sahih-i Buhari 
Muhtasarı Tecrid-i Sarih Tercemesi, trc., Ahmed Naim, Ankara 1987; X, 16. 22 Tirmizi, Sünen, Muhammed bin 
İsa, Sünen, Çağrı yay., İstanbul 1992; Menakıb, 3815. 
22  Paçacıoğlu, 172-173.
23 Davudoğlu, Ahmet, Sahih-i Müslim Tercüme ve Şerhi, Sönmez yay., 1980 İstanbul; I,402.
24 Canan, İbrahim, Kütüb-ü Sitte Muhtasarı ve Şerhi, Ankara 1991; XII, 505.
25 Paçacıoğlu, 172-173.
26 Hançerlioğlu, Orhan, Felsefe Sözlüğü, İstanbul 1987; 270. 27 Hançerlioğlu, 270.
27 Hançerlioğlu, Orhan, Felsefe Sözlüğü, İstanbul 1987; 270. 27 Hançerlioğlu, 270.
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bağımsız olarak etken olan nedenlerdir. Öznel neden, nesnel nedenlerin insanın bilincindeki 
yansımalarına dayanan insani davranışlardır. Bir etkinin zorunlu ve özsel niteliklerini temel nedenler, 
rastlantısal niteliklerini temel olmayan nedenler gerçekleştirirler. Bir nesne veya olaylara başka neden 
ve olaylarca yapılan etkiler dış nedenler, bir nesne veya olayın geliştirici iç çelişkileri iç nedenlerdir. 28 

Konu bir kavram ise, tanım üzerinden düşünme imkânı verir. 
Olayın geçtiği yer savaş meydanı olduğuna göre ne sorusunun en dikkate değer cevaplardan birisi 

silah olmalıdır. Usame’nin anlatımında silahı mızraktır. Mızrağı saplayarak düşmanı öldürmüştür. 
Cündeb’in anlatımında ise, elindeki silah kılıçtır. Muhtemelen ravi, savaşın en çok kullanılan silahını 
sehven söylemiştir. Çünkü uzaktan fırsat kollayarak yapılan bir hücumdan bahsedilmesi, halinde 
silahın mızrak29  olması daha uygundur. Zira kılıç yakın muharebe silahıdır.30  

Ne sorusunun bir cevabı da konuşmalardır. Rasulullah’ın bu olay sonunda ne söylediğine dair 
rivayetler bulunmaktadır. Usame bin Zeyd’nin rivayetine göre, Rasulullah “Ey Usame! La ilahe illallah 
dedikten sonra mı adamı öldürdün?”  sorusunu durumu kabul etmediğini te’yid maksadıyla tekrar 
tekrar soru sormamaktadır. Rasulullah’ın ısrarla tekrar ettiği cümle budur. Cündeb bin Abdillah’ın 
rivayetinde ise, Rasulullah’ın tekrar ettiği cümle şudur: “Kıyamet günü la ilahe illallah ile gelirse, 
ne yapacaksın?” Usame’nin rivayetinde ilk cümleyi Rasulullah durmadan tekrarlamış, Cündeb bin 
Abdillah’ın rivayetinde ise uzun bir süre bu lafızları söylemiştir. Cündeb bin Abdillah’ın rivayetine 
Rasulullah Usame bin Zeyd’e “Sen Onu öldürdün mü?” şeklinde soru sormuş Usame de “Evet!” diye 
cevaplandırmıştır. Olayı Usame’nin anlatmasından önce duymuş olan Rasulullah itidalini korumuş, 
Usame ile ilgili kanaatlerini o huzuruna gelmeden kimseyle paylaşmamıştır. Zira sahabenin olayı belki 
taraflı, hissi veya olduğundan daha farklı anlatması mümkündür. Bunlar da hatalı değerlendirmelere 
sebep olabilir. 

Usame’nin bu adamı öldürmesi aslında yanlış sayılmayabilir. Savaş ortamında düşmanı öldürmek 
savaş gereği bir görevdir. Savaş stratejisinde önce Islam’a davet vardır. Savaştan vazgeçmeleri halinde 
onlara dokunulmaz. Usame düşmanı öldürmezse, düşman öldürmeye devam edecektir. Fakat şahadeti 
olayın seyrini değiştirmiştir. 

Bu olayın bir benzeri Kur’an-ı kerimde bulunmaktadır. Firavun Kızıldeniz’de boğulmak üzere 
iken iman etmiş, imanı kabul edilmemiştir. İki olay arasındaki fark şudur: Rasulullah’ın itiraz ettiği 
husus, bir kişinin beyanına rağmen, bunun dikkate alınmamasıdır. Firavun’un iman beyanının sahih 
olmaması ise, vahiyle tespit edilmiştir. Daha sonra davet veya Salih amel yapma imkânı yoktur. 
Rasulullah korku ile iman ettiği ihtimalini kayda değer bulduğu için Usame’ye kısas uygulamadığı 
düşünülebilir.  

Nitekim ayeti kerimede “Azabımı gördüklerinde iman etmiş olmaları onlara fayda vermedi.”31  
“Şimdi mi iman ettin? Daha önce isyan etmiş ve fesatçılardan olmuştun?”32  Zaruret halinde imanlarını 
izhar etmeleri onları kurtaramamıştır. 

Heynelilerin ilk dönemlerde Müslüman olduğu anlaşılmaktadır.  Buna göre kabilesi Müslüman 
olduğu için bu adamın tercihiyle İslam’ı kabul etmiş olma ihtimali de güçlenmektedir.33 

1.3. Ne Zaman? 

Ne zaman sorusuna verilen cevap zaman zarfıdır. Zaman zarfı, yüklemin anlamını yön zaman 
tarz miktar vasıta ve şart bildirerek tamamlayan unsurlardır. Zaman zarfını bulmak için yükleme ne 
zaman sorusu sorulur.34

Yaygın zaman türleri geçmiş, şimdi ve gelecek zamandır. Her sorunun zamana bağlı olarak değişik 
28 Hançerlioğlu, 270.
29 Bir muharebe silahıdır.4 arşın ve 10 arşın  uzunluğunda mızraklar vardır. Kısa mızrakları daha çok 
atlılar kullanır. Terzi, Mehmet Zeki, “Mızrak”, İstanbul 2005; XXX, 19-20. 
30 Kılıç: 1 metre uzunlukta, düz, iki ağızlı, yakın muharebe silahıdır. Farklı olanları vardır. Bozkurt, Nebi, 
“Kılıç”, DİA, İst. 2002; XXV, 421.
31 Gafir, 85.
32 Yunus, 91
33 Önkal, Ahmet, “Cüheyne”, İstanbul 1993; VIII, 137. 34 Paçacıoğlu, 177.
34 Önkal, Cüheyne,  VIII, 137. 
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cevapları bulunmaktadır. Takvim, kronoloji,  yıl, ay, hafta, gün, saat, dakika gibi belirli zaman birimleri 
akla gelebileceği gibi, an, önce, sonra gibi daha belirsiz anlar da akla gelmektedir. Ayrıca olayın vuku 
bulduğu an, ravinin anlattığı an ve neticede bizim metni okuduğumuz an farklıdır. Bu fark anlama 
yansımaktadır.  

Usame, hicretin 8. Yılı safer ayında Galib bin Abdullah komutasındaki Fedek civarında oturan 
Mürre kabilesi üzerine gönderilen 200 kişilik seriyyede yer almıştır. Bu savaşta Cüheyne kabilesine 
mensup Mirdas bin Nebik’i “la ilahe illallah” dediği halde savaş esnasında öldürmüştür.35  Bir başka 
rivayete göre ise hicri 7. yılda Medine’ye sekiz konaklık/günlük mesafede 130 kişiden müteşekkil bir 
seriyye hareket etmiştir.36  

Çatışma sabah vuku bulmuştur. Olayla ilgili, yolculuk, mola, çarpışma süresi ile ilgili bilgi 
verilmemektedir. Olay Rasulullah’a teferruatlı bir şekilde anlatıldıktan sonra, Usame’nin düşmanı 
öldürme merhalesinden haberdar olan Rasulullah Usame bin Zeyd’i çağırtmıştır. Usame’nin 
bulunmadığı o ortamda Rasulullah bir değerlendirme yapmamıştır. Usame’nin ne kadar sürede geldiği 
ile alakalı da bilgi bulunmamaktadır. Ya da nereden gelmiştir? 

1.4. Nerede? 

Nerede sorusunun cevabı cümlede dolaylı tümleçtir. Yüklemin belirttiği hareketin yerini, yönünü 
gösteren cümle unsurlarına denir.   Yükleme sorulan şu dokuz soruya cevap verir: “Kim” ve “kimde, 
kimden, neye, nede, neden, nereye, nereden, nereden.” 37 

Nerede sorusuna verilecek cevap olayı mekân bütünlüğü ile kavrama fırsatı verir. Yer kavramının 
içine çarşı, pazar, yol,iş yeri, ev, okul, belirsiz bir yer, ileri geri vb. girebilir. Çevre, iklim ve coğrafi konum 
da mekânla ilgili kanaatlerimizi tekit eder. Ulaşım vasıtaları, iletişim vasıtaları ve imkânları, toplantı, 
eğlence vb. ortamlar doğrudan nerede sorusuna cevap teşkil etmez. Fakat olayın kahramanlarının 
içerisinde bulunduğu psikolojiyi vermesi bakımından önemlidir. 

Olay, Cüheyne kabilesine ait bir subaşında geçmektedir. Birlik savaştan dönünce bir sahabe olayı 
Rasulullah’a anlattığına göre, bu anlatılan yer, herhangi bir mekân olabilir. Usame bin Zeyd, konuyla 
ilgili tahkikat için çağırıldığına göre burasının mescit olmalıdır. Zira Medine toplumunda Rasulullah’ın 
en çok bulunacağı mekânlardan birisi mescittir. Hadisten anlaşılan bir başka zaman ve mekân Kıyamet 
günüdür. İmanın prensiplerinden birisi olan ahrete iman yapılan hatanın büyüklüğüne işaret olarak 
Rasulullah tarafından dile getirilmiştir. Ahiret kavramı burada hem zaman, hem de mekân anlamı 
içermektedir.  

 Cüheyne kabilesi Kızıldeniz ile Vadi’l-kura arasında yaşamaktadırlar. Yenbu bölgesine 
yerleşmişlerdir. Erken dönemde İslam’ı kabul etmişlerdir.38  Yenbu Kızıl denizin kıyısında bir liman 
şehridir. Medine’ye 200 km. mesafededir.39  

1.5.Nasıl? 

Nasıl sorusunun cevabı bir işin ne biçimde, hangi yolla olduğunu belirtir.  Nasıl sorusu yöntemli 
ve denetimli bir deneyi, bilimselliği gerektirmektedir. 40

Nasıl sorusu bizi yöntem, araç, alet vb. şeylere götürür. Nasıl sorusunun cevabı cümlede zarf 
tümlecidir. Nasıl sorusuna verilecek cevap üzerine, delil gösterir, karşılaştırır, alaka kurar tanımlara 
ulaşılabilir. Bunun için mantık ilminin tümevarım, tümdengelim, analoji (benzerliklerden yararlanarak 
sonuç bulma) yöntemlerinden faydalanılabilir. Ayrıca duruma göre, araştırma, gezi, gözlem yapılabilir. 

Cündeb bin Abdullah’ın gözlemi ve rivayetine göre, önüne gelen müslümanı şehit eden müşriki 
öldürmek için Usame bin Zeyd fırsat gözlemektedir. Fırsat bulunca kılıcı ya da mızrağı ile öldürmüştür. 

35 Arı, Mehmet Salih, “Usame”, DİA, İstanbul 2012; XXXXII, 361-263.
36 ez-Zebidi, X, 293; Davudoğlu, Ahmet,  Sahih-i Müslim Tercüme ve Şerhi, Sönmez  yay., 1980 İstanbul; 
I,399.
37 Paçacıoğlu, 175.
38 Önkal, Cüheyne,  VIII, 137.
39 Bilge, Mustafa L., Küçükaşçı, M. Sabri, “ Yenbu”, DİA, İstanbul 2002; XXXXIII, 423.
40 Hançerlioğlu, 270.
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1.6.Niçin? 

Niçin sorusuna verilecek cevap cümlede zarftır. Bir şeyin hangi amaçla, hangi sebeple, neden, 
niye yapıldığını sormak için kullanılır.41  Bir şeyin nedenini ve amacının belirtilmesini isteyen sorudur. 
Şey anlamını dile getiren ne sözcüğüyle neden anlamını dile getiren çun sözcüğünün birleştirilmesiyle 
(ne için) yapılmıştır.42 Sebeplere nedeniyle, çünkü ve sonuçlara… niçin ulaştırır. Neden bilmeliyim? 
Nedenleri ne? gibi sonuçlar doğurabilir? Sonuçları değiştirebilir miyim? Nedeni nedir? vb. sorulara 
bulacağımız cevaplarla konuyu daha farklı tahlil imkânı bulabiliriz. Usame bin Zeyd’in adamı öldürme 
sebebi Müslümanları şehit etmesini göstermektedir. Cündeb bin Abdullah’ın rivayetine göre,  müşriği 
öldürmek için Usame bin Zeyd fırsat kollamaktadır. Savaş meydanında sıcak çatışmalar devam 
etmektedir. Müşriğin korkudan dolayı Müslüman olduğunu düşünmek gayet tabii bir durumdur. 
Rasulullah adamın beyanı esas almanın daha doğru bir tavır olacağını beyan etmektedir. Elimizde 
farklı bir imkân bulunmadığına göre kalbimden nelerin geçtiğini anlamamız mümkün değildir. 

1. 7. Kaç? 

Kaç sorusuna verilecek cevap sıfattır. Sıfat, İsimleri durum, renk, biçim ve sayı bakımından niteler 
ve belirtir. Birçok sıfat çeşidi vardır. Mesela bir şeyin niceliğini sormak için kullanılan soru sıfatıdır. 

43Kaç sorusuna verilecek cevap bize sayı, istatistik, ekonomi vb. bilgiler vermektedir. Soru sıfatı, soru 
zamiri cümlenin öğesidir. Sonuç yorumlama, sonuçları karşılaştırma imkânları verir.  

Savaş meydanında kaç sorusuna anlatan, Usame bin Zeyd’in yanındaki ensarlı Müslüman, 
müşriğin öldürdüğü sahabiler, olayı Rasulullah’a anlatan sahabe ve Rasulullah şeklinde özneleri dikkate 
alarak cevap verilebilir. Meydanda çarpışanların sayısı bilinmemektedir. yolculuk ve çatışmanın ne 
kadar sürdüğü, savaştaki teçhizata dair bilgilere ulaşmamız mümkün değildir.  

Kaç sorusunun bir diğer örneği de Rasulullah’ın Usame’yi ikazı ile ilgilidir. Rasulullah’ın Usame 
bin Zeyd’i ikaz mahiyetinde aynı cümleleri peş peşe söylemesi olayın etkisini ve önemini yaşayana 
ve dinleyenlere hissettirmektedir. Rasulullah yargısız infaz kavramına dair oldukça ince bir tavır 
sergilemektedir. 

 
 Sonuç 

Okumak bir ihtiyaç olduğuna göre göre daha verimli okuma, okuduğunu anlama ve tahlil etme 
önemlidir.  

Ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin, kim ve kaç sorularından oluşan 5N 2K verimli okumayı temin 
edecek bir yöntem olarak ele alınabilir. Soru, verimli okuma bakımından önemlidir. Soru zamirleri, 
soru sıfatları, soru zarfları cümlenin öğelerini öğrenme veya bu öğelerden herhangi biri hakkında bilgi 
edinme konusunda okuyucuya yardımcı olur. Buna karşılık cevap bir soruya, bir isteğe, bir söze, bir 
davranışa veya bir yazıya verilen karşılıktır.  

Soru, kişinin bildiklerini tekrar etme ve alıştırmalar yapmalarına imkân sağlayabilir. Niteliğine 
göre farklı soru türleri vardır. 

5N 2K verimli okuma yöntemi Türkçe, sosyal bilgiler, hadis, tarih ve siyer metinlerinde olay, 
zaman, mekân ve şahıs kadrosu bulunduğu için bu yöntemin kullanılması kolaylıkla mümkündür.   

5N 2K verimli okuma yöntemine en yakın yöntemlerden birisi buldurma yöntemidir.  Fakat 
buldurma, karma bir yöntemdir. Diğer bir yöntem ise soru-cevap tekniğidir.  

5N 2Kverimli okuma yöntemi bazı faydaları şunlardır: Soru ve cevapla dikkatlerini topladıkları 
için okuduklarını daha iyi anarlar. Cümlenin öğelerini öğrenirler. Anlamlı cümleler kurabilirler. 
Olayları sağlıklı bir şekilde tahlil ederler. öğrenciler sebep sonuç ilişkilerini daha rahat kurabilirler: 
Yöntem, öğrenciler öğretmenleriyle daha rahat iletişim kurabilirler. Öğretmen sınıf listesini kullandığı 
için kısa sürede, daha çok öğrenci tanıyabilir, onlara isimleriyle hitap edebilir.  

5N 2K verimli okuma yöntemi metin okuma ve anlama merkezlidir. Aynı metin üzerinde 

41 TDK, 1770
42 Hançerlioğlu, 28.
43 TDK, 1253
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düşünen öğrenciler dikkatlerini toplar, derse katılır, rahatlıkla konuşurlar.  Aynı soruların birden çok 
öğrenci kümesine sorulmuş olması basitlik ve alışılmışlık duygusuyla onlara düşündüklerini rahatlıkla 
anlatma konusunda cesaret verir. 
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DÜNDEN YARINA EĞİTİM VE ÖĞRETMENLİK 
 

Muhammet Yılmaz 
 

Eğitimin tarihi insanlık tarihi kadar eskidir. Çünkü insan eğitime muhtaç bir canlıdır.  Eğitim 
şekil ve içerik değiştirerek günümüze kadar gelmiştir. Bundan sonra da eğitimin işlevi ve şekli ile 
öğretmenin rollerinde büyük bir değişim yaşanacağı görünmektedir. 

Kutsal metinler ve kadim öğretilerde terbiyenin önemli bir yeri vardır. Eğitimin olduğu her 
zamanda ve toplumda, öğretmenlik de var olmuştur. Peygamberler kendilerini öğretmen olarak 
tanıtmış, filozoflar ve bilge kişiler insanlara öğretmenlik yapmıştır.  

Eğitimdeki değişimi doğru okumak gerekir. Bazen değişim diye bildiğimiz şeylerin kökü çok 
eskiye dayanabilir. Sadece kavramsallaştırılmaları çağımızda yapıldığı için bugüne ait olduklarını 
düşünüyor olabiliriz  

Kutsal kitapların hemen hepsinde, bugün modern eğitimin ısrarla üzerinde durduğu zihin, duygu 
ve davranış bütünlüğünü esas alan bir eğitim anlayışı vardır. Kur’an’da aklı kullanmaya ve düşünmeye 
sevk eden ayetler zihin eğitimine, merhamet ve paylaşmaya teşvik eden ayetler duygu eğitimine, helal 
ve haram sınırlarına dikkat çeken ayetler davranış eğitimine yöneliktir. 

Bundan iki bin beş yüz yıl önce “Duyduğumu unutur, gördüğümü hatırlar, yaptığımı anlarım.” 
diyen Konfüçyüs’ün yapısalcı ve öğrenci merkezli bir eğitim anlayışından bahsettiğini söyleyebiliriz.  

Fakat Konfüçyüs’ten 2500 yıl sonra maalesef hala çocuğun bir insan olarak özellikleri, öğrenme 
süreçleri, duygusal yönleri göz ardı edilerek eğitim tanımları ve uygulamaları yapılıyor. Katı davranışçı 
modelin eğitim tanımı üzerinden ideolojik kaygılarla çocuğa “istendik davranış değişikliği” yapmak ve 
ona öğreti aşılamak insanlığa kötülük etmekten başka bir şey değildir. 

Hatırlayanlar bilir; 1970’lerde Amerika’da çekilmiş, televizyonların siyah beyaz olduğu dönemde 
ülkemizde de gösterilen Kung-Fu dizisi vardı. Her ne kadar konusu 19. yüzyıl sonu Amerika’sında 
geçse de dizide kadim doğu kültürünün eğitim anlayışı hakkında ipuçları görmek mümkündü. Dövüş 
sporunda ustalaşmak isteyen genç ile ona bilgece dersler veren kör hocası arasında geçen konuşmaları 
hatırlıyorum. Hocanın talebesine verdiği eğitimin özü; içe bakış, kendini tanıma, ruhunu dinginleştirme, 
bedenine hâkim olma, kendini kontrol etme ve muhatabına odaklanma gibi temel öğretiler içeriyordu. 
Bu eğitim anlayışının ipuçlarını kadim doğu medeniyetlerinde bugün de görmekteyiz.  

Öte yandan Sümer uygarlığına baktığımızda eğitimin işlevinin devlete maliye memuru 
yetiştirmek olduğunu görürüz. Çünkü insanlar yerleşik hayata geçmiş, tarım ve hayvancılık bir iktisat 
oluşturmuş, bu ekonomik faaliyetlerin takip edilmesi ve kayda alınması için maliye memurlarına 
ihtiyaç duyulmuştur.  

Eski Yunan şehirlerinde bazı filozofların gönüllü öğretmen olarak sokaklarda, çarşıda, pazarda, 
bildiklerini çevredeki insanlara anlatarak öğretmenlik yaptıklarını görürüz. İslam 

Medeniyetinde Ashab-ı Suffa ile başlayan okul geleneği Abbasiler döneminde Beytü’l-Hikme, 
Selçuklular döneminde Nizamiye, Osmanlılar döneminde de Fatih ve Süleymaniye medreselerinde 
kurumsallaşmıştır. Batıda ise ortaçağ henüz bitmeden Paris ve Londra gibi şehirlerde bugünkü 
üniversitelerin temeli atılmıştır. 

 
ENDÜSTRİ DEVRİMİ VE EĞİTİMDEKİ BÜYÜK DEĞİŞİM 

19. yüzyıla gelinceye kadar eğitim, çoğunlukla gönüllülük esasına göre işleyen, hoca-talebe 
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ilişkisine dayanan bireysel bir çaba olarak kalmıştı. 19. yüzyıla kadar öğretmenin görevi ilim talep 
eden gönüllü bireylere rehberlik yapmak, rol model olmaktı. 

19. yüzyılda insanlığın yaşam biçimini kökünden değiştiren Sanayi Devrimi yaşandı. İnsanlar 
kırsaldan şehirlere göç etti ve kentlerdeki nüfus kalabalıklaştı. Bu şartlarda eğitim de şekil değiştirdi. O 
zamana kadar gönüllü ve bireysel olan eğitim faaliyetleri, zorunlu ve kitlesel bir hal aldı.  

Kitlesel eğitim, kalabalık insan topluluklarını eğitmek için zorunlu bir yol olarak kabul edilebilir. 
Ancak kitlesel eğitimin başka bir boyutunun olduğunu da göz ardı edemeyiz: Endüstri devrimiyle 
birlikte sermayenin işini görecek işgücüne ihtiyacı vardı. Bu da ancak okulda verilen kitlesel eğitim ile 
mümkündü.  

Ayrıca emeğin sömürüldüğü toplumlarda hak arama bilinci zayıf, sorgulamayan ve eleştirmeyen 
insanlar makbuldü. Sermaye eğitime müdahale ederek kendisine zarar vermeyecek insanlar 
yetiştirmeye çalıştı.  

20. yüzyılın başlarında ulus devletler kuruldu. Ulus devletlerde okullar, bir yandan kalkınmayı 
sağlayacak eğitimli insanlar, diğer yandan da kolay yönetilebilir, uysal vatandaşlar yetiştirmek için bir 
aygıt olarak görüldü. Her devlet kendi ideolojisine uygun eğitim programları tasarladı ve yetiştirdiği 
öğretmenler aracılığıyla çocukları eğitime tabi tuttu.  

20. yüzyılın ikinci çeyreğinden itibaren bu eğitim şekli ve anlayışı dünyanın diğer ülkelerine de 
ihraç edildi. Bugün dünyanın birçok yerinde devam etmekte olan bu eğitim şekli ve anlayışı insanları 
tüketmek için daha çok çalışmak zorunda kalan bir makineye dönüştürmüş durumdadır. Aynı 
zamanda uysal vatandaş amacına uygun bir insan tipi yetiştirmek düşüncesi de başarılı olmuştur.  

Günümüzde Amerika Birleşik Devletlerinde başlayan ve yavaş yavaş dünyaya da yayılmakta 
olan yeni bir eğitim akımı ortaya çıkmıştır. Bu akım, ailelerin çocuklarını devlete teslim etmemesi 
gerektiğini, internet ve dijital imkânları kullanarak eğitimlerini evde vermeleri gerektiğini, bunun 
da mümkün olduğunu savunan bir anlayıştır. Bu eğitim anlayışının dört ana söylemi olduğunu 
söyleyebiliriz:  

1. Çocuklar devletin değil anne babanındır. 
2. Okula ihtiyaç yoktur veya çok azdır.  
3. Teknolojideki yeni gelişmeler evde eğitimi mümkün kılmaktadır. Bu sebeple eğitim artık evde 

verilebilir. 
4. Çocuklar kendi hızlarında öğrenmelidir. 
5. Müfredatı devlet değil aileler belirlemelidir ve müfredat esnek olmalıdır. 
 
DÜNDEN YARINA ÖĞRETMENLİK 

Eğitim anlayış ve uygulamalarındaki değişimler, eğitimin işlevini yerine getiren öğretmenlerin 
bazı rollerini de değiştirmiştir. Kadim toplumlarda öğretmenler birer muallim ve bilge olarak insan 
odaklı bir eğitim faaliyetini yerine getiriyorlardı. Eğitim gönüllülük esasına dayandığı için öğretmenler 
de çoğunlukla gönüllü idi. Hayatlarını kazandıkları mesleklerinin yanında gönüllü olarak öğretmenlik 
yapıyorlardı.  

Günümüz eğitim uygulamalarında, öğretmenler daha çok bilgi aktaran bir memur olarak görev 
almaktadır. Öğretmenlerin bilgi aktaran, sınava hazırlayan, çocukları sermayeye ara eleman ve devletin 
uysal vatandaşı olarak yetiştiren kişi olmaktan rahatsız olmamaları oldukça düşündürücüdür. Çoğu 
öğretmen bunun farkında olmayabilir. Bazıları ise “Bundan bana ne, ben işimi yapar maaşımı alırım.” 
diyebilir. Ancak insan olmanın sorumluluğunu taşıyan öğretmenler, yaptıkları işin bilincinde olarak, 
kendi ufkunda yürüyen özgür bireyler yetiştirmek için gayret etmelidirler.  

Gelecekte öğretmenlikte bir değişimin olması kaçınılmazdır. Eğitimin boyutlarının değişeceği, 
okulun işlevinin azalacağı ve zamanla ortadan kalkacağı bir çağ bizi bekliyor. Bu şartlarda öğretmeni 
işinin odak noktalarından birini oluşturacak yeni bir rol beklemektedir.  

İnternet çok daha hızlı hale gelecek, büyük bir bilgi alanı oluşacak. Cep telefonlarından 
sonra banka kartı büyüklüğünde bilgisayarlar (Raspberry Pi), sanal gözlükler, kafa derisinin altına 
yerleştirilen yongalar (çip) vasıtasıyla insanlar bilgiye çok daha kolay ulaşacak. Böylece öğretmen, bilgi 
taşıma ve aktarma aracı olmaktan iyice çıkacak. Öğretmenin görevi büyük bir bilgi çöplüğüne dönüşen 
internette, öğrencilerin doğru bilgiye ulaşmalarına rehberlik etmek ve bilgiye ulaşan öğrencinin onu 
doğru anlaması, analiz etmesi, yorumlaması ve deneyimlemesi konusunda yardımcı olma şeklinde 
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değişecek. 
Bunun yanında okulun eğitimdeki yeri azaldıkça öğretmenin eğitimdeki işlevinde, görev 

ve sorumluluklarında farklılaşma ortaya çıkacak. Yakın zamanda tersyüz sınıfların boyutunun 
büyüyeceğini ve tersyüz okullara dönüşeceğini düşünüyorum. Teknolojiyi ve internet imkânlarını iyi 
kullanan öğretmenler daha başarılı olacak. Mesela bir fen bilgisi öğretmeni -ki artık yakın zamanda 
böyle bir alan da kalmayabilir- dersle ilgili öğrenciye anlatacaklarını bir videoya çekecek veya 
öğrencileri ile randevulaşarak canlı olarak dersi onlara sunacak. Sonra öğrencilere konuyu öğrenmeleri 
için araştırma ve uygulama ödevleri verecek. Her öğrenci kendi hızında öğrenmeye çalışacak. En 
son okulda veya başka bir ortamda konuyu tartışmak, yeni düşünce ve bilgiler üretmek ve uygulama 
yapmak için bir araya gelinecek ve işbirliği halinde öğrenme devam edecek. 

Bütün bu baş döndürücü gelişmelere rağmen insanoğlunun doğal kodlarında bir değişme 
olmayacağını, insan mutlu olmak için doğal olmak, özgür olmak ve özüne dönmek zorunda olduğunu 
bileceği için kadim kültürlerdeki eğitim ve öğretmenlik anlayışına geri dönüleceğini, en azından buna 
ihtiyaç ve özlem duyulacağını düşünüyorum. Bu sebeple gelecekte;  1. Muallim, 2. Bilge, 3. Bilgili, 4. 
Hayat rehberi ve 5. Öğrenme rehberi öğretmenlerin aranan kişiler olacağını düşünüyorum. Gelecekte 
öğrenme rehberi olabilmesi için öğretmenin yüksek dijital okuryazarlık yeterliğine sahip olması 
gerekecek. Bugünün genç öğretmenlerinin dijital okuryazarlık, Büyük Veri (Big Data) ve Blok Ziniciri 
(Blockchain) konusunda kendilerini geliştirmesi iyi bir öğretmen olmalarına katkı sağlayacaktır. 
Ancak sadece teknolojide iyi olmak asla etkili bir öğretmen olmak için yeterli olmayacaktır. 

 
“ANALOG ÖĞRETMENLERİN” DİJİTAL YERLİLERE ÖĞRETMENLİK 

YAPMASININ ZORLUKLARI 

İnternet ve teknolojik imkânların içinde doğan ve bebeklikten itibaren bu imkânları kullanan 
yeni nesiller, dijital yerli olarak isimlendiriliyor. Milenyum (internet ve web çağı) öncesinde doğan, 
teknoloji ve ürünleriyle ergenlik sonrası dönemde tanışmış olan bireyler için dijital göçmenlik kavramı 
kullanılmaktadır. (Prensky, M. (2001). Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Sayı 
21, 2015, Sayfa 11-23) 

Teknoloji kullanımı konusunda kuşaklar arasında ortaya çıkan fark, eğitim ve öğretmenlik ile 
ilgili bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Teknoloji kullanımı konusunda kendini geliştirmeyen 
öğretmenlerin dijital yerlilere öğretmenlik yapması zorlaşmıştır. Öğretmenlerin en az öğrenciler kadar 
teknolojiyi kullanabilme zorunluluğu ortaya çıkmıştır.  

Bundan otuz yıl önce herkes televizyona bakarken, bazı insanlar Commodore 64 bilgisayara 
bakıyordu. Belki sadece bakıyor ve oyun oynuyordu. Fakat daha sonra o insanlar teknoloji kullanımı 
konusunda televizyona bakanların önüne geçtiler. Bugün herkes cep telefonuna bakarken Raspberry Pi 
ile ilgilenenler bir sonraki teknolojik gelişmede cep telefonuna bakanlara göre bir adım önde olacaktır. 

Öğrencileri kodlama ile ilgilenen bir öğretmen, bugün hala Power Point’te animasyon yapmayı 
beceremiyorsa kuşaklar arasındaki makas çok fazla açılmış demektir. Ancak bundan sonra kendini 
geliştirmeyen öğretmen ile öğrencileri arasında teknoloji konusunda bir kopuş yaşanacağı aşikârdır. 
Bu da eğitime olumsuzluk olarak yansıyacaktır. 

Başka bir sorun teknolojinin kullanımında öğretmenler, okullar ve bölgeler arasında ortaya çıkan 
büyük farklılıklardır. Bugün okullarda bulunan etkileşimli tahtalar çoğunlukla işlevine uygun olarak 
değil bir projeksiyon gibi kullanılmaktadır. Okullara dağıtılan tabletler eğitim amacıyla kullanılamamış, 
çöpe gitmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı’nın EBA ile uygulamaya çalıştığı sanal sınıf uygulamaları, yeterli 
altyapı oluşturulamadığı ve öğretmenlerin hizmetiçi eğitimi yapılamadığı için hayata geçirilememiştir. 

Gelişmiş ülkeler eğitimde teknolojiye yaptığı yatırım kadar, o konuda öğretmenlerin eğitimine 
kaynak ayırmaktadır. Ancak ülkemizde teknolojiye milyarlarca lira harcanmasına rağmen öğretmen 
eğitimleri için kaynak ayrılmamıştır. Bundan dolayı da teknolojik yatırımlar eğitime beklenen yüksek 
katma değeri sağlayamamıştır. 

 
EĞİTİMİN ODAĞINDA TEKNOLOJİ DEĞİL İNSAN OLMALIDIR 

Buraya kadar eğitimde teknoloji kullanımının artacağından ve öğretmenlerin teknoloji 
okuryazarlığının öneminden bahsettik. Evet, eğitim teknoloji ile daha etkili hale gelebilir. Öğretmen 
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de teknoloji okuryazarlığını geliştirerek yeni nesiller üzerinde daha etkili olabilir. Ancak teknoloji bizi 
insanın sadece maddi yönüne yatırım yapma hatasına düşürmemeli, insanı teknolojiye bağımlı bir 
canlı haline getirmemelidir. Eğitim insana, teknolojinin hayatını kolaylaştıran bir araç olduğunu fark 
ettirmelidir. İnsanın sadece maddi yönünü güçlendirmek onu eksik bırakmak demektir. Öğretmen 
çocukların aklını ve kalbini birlikte besleyen bir kaynak olmalıdır.    

Yaşamımıza kattığı kolaylıklara kanarak, teknolojiyi koşulsuz olarak kabul etmek nasıl doğru 
değilse, teknolojide geri kalmayalım diye onu eğitimin odağına yerleştirmek de doğru değildir.  

İnsan teknolojiye ihtiyaç duyabilir. Bunun pazar koşullarının dayattığı bir ihtiyaca dönüşmemesi 
için doğru bir eğitim ekosistemine ihtiyaç vardır. Biz eğitimcilerin de insanı araçlarla zengin gösteren 
ama amaçlarında yoksullaştıran bir dayatmaya karşı duruş sergileme görevimiz vardır. 

Öğretmenler bu duruşu sergileyebilmek için insanlığın birikiminden ve kendi medeniyetinin 
damarlarından beslenmek zorundadır. Nasıl kendi insan tanımımıza dayanan, kendi düşünce 
kaynaklarımızdan beslenen bir eğitim modeline ihtiyacımız varsa bu eğitim modelinin gerektirdiği 
donanıma sahip öğretmenlere de ihtiyacımız vardır. 

Öğretmen çocuğa varlığın sahibi değil bir parçası olduğunu, onunla uyum içinde yaşaması 
gerektiğini öğretmelidir. Öğretmen çocuğa canlılara merhamet göstermeyi, insanları sevmeyi, varlığını 
paylaşmayı, düşküne yardım etmeyi, vatanının değerini bilmeyi öğretmelidir. 

Öğretmen öğrencilerine, kalbini herkese açabileceğini ama onu işgal etmelerine izin vermemesi 
gerektiğin, aklını farklı fikirlerle besleyebileceğini ama asla onu o fikirlerin sahiplerine kiraya 
vermemesi gerektiğini öğretmelidir. 

 
ROBOTLAR ÖĞRETMENLİK YAPABİLİR Mİ? 

Geçen ay Çinliler, görünüşü ve konuşması insandan ayırt edilmesi zor bir robot spikere televizyonda 
haber okutunca dünyada gündem oldu. Yaptıkları bir tür kopyalamaydı. Ünlü bir haber spikerinin 
yüzünü, sesini, mimiklerini yapay zekâ robota aktarmayı başarmışlardı. Haberi görünce aklıma ilk 
gelen “Acaba bir öğretmen olarak beni de kopyalayabilirler mi?” sorusu oldu. Hemen ardından da 
“Acaba robotlar öğretmenlik yapabilir mi?” diye sordum kendime. Sonra, sınıfa girip standart ders 
işleyen; öğrencileri selamlayan, çoğunlukla konuyu kendisi anlatan, birkaç soru ile öğrettiklerini 
kontrol eden öğretmenlerin yaptığı işi robotlar da yapar diye düşündüm. 

Öğrencinin kalbine dokunamayan öğretmenin işini robotlar da yapabilir. Bu sebeple bazı 
öğretmenler işini kaybedebilir! Ancak öğrenci ile gönül bağı kuran, kalbini fethedip zihnine ulaşan, 
öğrettiklerini anlamasına, yorumlamasına, sonuç çıkarmasına, deneyimlemesine rehberlik eden 
öğretmenlerin işini robotlar yapamaz ve yapamayacaktır. Robotların çocuklara rol model olması da 
çocukların onları örnek alması de henüz pek mümkün görünmüyor. 

 
DÜNDEN YARINA SINIFIN SERÜVENİ 

Burada çok kısa bir şekilde, sınıfın tarihte geçirdiği değişimi birkaç cümleyle de olsa sizlerle 
paylaşmak istiyorum. Çünkü sınıfın serüveni aslında eğitim anlayışı hakkında bize ipuçları verir. 

Eski zamanlarda sokaklar dâhil her yer doğal bir ortam olarak eğitim amacıyla kullanılıyordu. 
Medreselerde bugünkü gibi bir sınıf anlayışı yoktu. Talebeler hocaların sınıfına gelip ders alırlar ve 
ders verirlerdi. Talebe dersini hem hocaya hem de kendinden bir alt eğitim düzeyinde olan öğrencilere 
verirdi. Burada Konfüçyüs’ün “Öğretmek iki kere öğrenmek demektir.” sözünü, modern eğitim 
anlayışlarının kadim öğretilere ne kadar muhtaç olduğunu göstermesi açısından hatırlatmak isterim. 

Kitlesel eğitim Prusya modeli olarak adlandırılan bugünkü sıra süzenli sınıfları ortaya çıkardı. 
Yakın zamanlarda bazı yerlerde büyükler insafa geldi, “Şu çocuklara biraz özgürlük tanıyalım.” dediler 
ve sınıflarda sıra düzeni yerine farklı ortamlar oluşturdular.  

Teknoloji sınıflara girmeye başladığından itibaren öğrenciler arasında zaten zayıf olan yüz yüze 
iletişim imkânları iyice zayıfladı; iletişim ve insan ilişkileri sınıfı neredeyse terk etti.  

En son geldiğimiz aşamada çocuklara kodlama öğretmeye başladık ama çocukların kendi 
kodlarını öğrenmesini hala ihmal ediyoruz. 

 
OKULUN GELECEĞİ  
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Biraz da okula ve okulun geleceğine bakalım. 
Modern okul eğitimde fırsat eşitliğine ve öğrencilerin sosyalleşmesine katkı sağlamıştır. 
Ancak artık okul bugünkü haliyle sürdürülebilir olmaktan çıkmıştır.  
21. yüzyılda okulun eğitimdeki rolü azalarak devam edecek ve bu yüzyılın sonuna doğru en 

azından Türkiye dahil birçok ülkede işlevini tamamlayacak diye tahmin ediyorum. Türkiye dahil 
bazı ülkeler dememin sebebi, dünyada büyük bir demografik değişikliğin meydana gelme olasılığıdır.  
Yapılan demografik tahminlere göre batı ülkelerinde nüfus azalacak, insan yoğunluğu Asya ve Afrika 
kıtalarına kayacak. Dünyanın en kalabalık şehirleri Afrika ve Asya’da toplanacak. Bu şartlarda okulun 
varlığının nasıl bir seyir izleyeceği ülkelere ve bölgelere göre değişiklik arz edecektir. 

 
Peki, okula neler olacak? 
1. İnternet üzerinden çocukların öğrenmelerine yönelik imkânlar arttıkça okula olan ihtiyaç 

azalacak. 
2. Öğrenciler internetten ve evde öğrendiklerini okulda deneyimleyecek. 
3. Okul aynı zamanda işbirliği halinde akran öğrenmesi, sosyalleşme, sanat ve spor faaliyetleri 

için kullanılacak. 
4. Bireysel öğrenme imkanlarının artması ve diğer ihtiyaçların okulun dışında sağlanması 

durumunda okulun işlevi sona erecek.  
 
21. YÜZYIL BECERİLERİNE EKLER 

Son yıllarda eğitim gündeminde olan konulardan biri de 21. yüzyıl becerileridir. “Gelecekte 
işe yarayacak becerilerle çocuklarımızı donatalım ki daha başarılı olsunlar” düşüncesiyle; eleştirel 
düşünme, sorun çözme, teknoloji okuryazarlığı, yaratıcılık, işbirliği halinde öğrenme gibi beceriler 
gündemde tutulmaktadır.  

Eğitimin insanı özgürleştirebilmesi için 21. yüzyıl becerilerine ek olarak, çocuklara aşağıdaki 
soruları sorma becerilerinin kazandırılması gerektiğini öneriyorum. 

1. Ben kimim, varlık amacım nedir? 
2. Nasıl mutlu olurum/ederim?  
3. Sosyal barışı/adaleti nasıl sağlarım?  
4. İnsan haklarını korumak için ne yapmalıyım?  
5. Emek sömürüsüne nasıl engel olurum?  
6. Allah ile aldatanlara nasıl engel olurum?  
7. Kapitalizm ve Emperyalizm ile nasıl mücadele ederim?  
 
 SONUÇ 
 
Değerli arkadaşlarım, bizler kökleri hala sağlam, büyük bir medeniyetin evlatlarıyız. Kapitalizmin, 

Emperyalizmin ve teknolojinin insanlığı esir almasına dur diyebilecek birikimimiz ve gücümüz vardır. 
İnsanlığın kurtuluşu için yeni bir eğitim anlayışı ve modeli üretebiliriz.  

“Bir topluma yapılabilecek en büyük kötülük, kendi kültüründen mahrum etmektir. Daha 
büyük bir kötülük ise, kendi kültürüne mahkûm etmektir.” (2023 Vizyon Belgesi) Bu sebeple dünya 
gerçeklerini ve evrensel değerleri göz önünde bulundurarak kendi kültür ve medeniyetimizin kodlarına 
uygun yeni paradigmalar üretmeliyiz. 

İşe insanı doğasına uygun ve medeniyetimizin ona yüklediği anlam çerçevesinde yeniden 
tanımlayarak başlamalıyız. Batının bize dayattığı parçalanmış insan tanımından zihnimizi 
kurtarmalıyız. Batı insanı biyolojik, psikolojik ve sosyal bir varlık olarak tanımlayarak onu maddi bir 
varlığa dönüştürdü. Oysa insan ruh ve beden bütünlüğü içinde manevi bir varlıktır. İnsanın insan 
olarak kalması için doğasına uygun bir eğitim tasarlanmalıdır.  

Bizler insan tasavvurumuzu, sadece maddi yönüyle sınırlandıramayız. İnsani gelişmişliği de 
maddi gelişmişlikle açıklayamayız. Bizim medeniyetimiz akıl ile kalbi, mana ile maddeyi, talim ile 
terbiyeyi birlikte ele alan bir anlayışa sahiptir. Bu anlayışımızı eğitim sistemimize yansıtmamız, sadece 
kendimize değil bütün insanlığa karşı sorumluluğumuzdur. Eğitim sistemleri ancak insan doğasına 
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uygun ve insana hizmet eden bir eğitim anlayışını uygulayarak başarılı olabilirler. 
Çocukları eğitmekteki amaç öncelikli olarak akademik başarı, diploma vermek, para kazanmalarını 

veya statü elde etmelerini sağlamak olmamalıdır. Eğitimin amacı sermayeye işgücü hazırlamak veya 
devlete uysal vatandaş yetiştirmek de değildir. Eğitim insanları birbirine benzetmenin aracı, okul da 
bir öğretiyi en doğru imiş gibi çocuklara aşılamak için ideolojik bir aygıt olarak kullanılmamalıdır.  

Eğitim insanın kendini bilmesini, Rabbini bulmasını, sevgiliye aşık olmasını, ayakları üzerinde 
durup doğa ve toplumla uyum içinde, kendi ufkunda yürümesini sağlamalıdır. Eğitim bireyi 
özgürleştirmelidir. 

Zaman ne kadar geçerse geçsin, teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin, eğitimin değişmeyen amaçları 
ve öğretmenin değişmeyen rolleri olacaktır.  

İş dönüp dolaşıp insana gelecek.  
İnsanın yaratılıştan gelen özgün kodları vardır. Akıl ve düşünme yeteneğinin yanında insanın 

duyguları vardır. Akıl ile kalbi birleştirmeyen, aralarında bağ kurmayan eğitim tasarımları insanı 
bozmaktadır. Eğitim, talimi göz ardı etmeden terbiye amacına yönelmeli, teknolojiyi görmezden 
gelmeden insanın irfanına hitap etmelidir.  

Amacında bireyi ahlaki olgunluğa ulaştırmak olmayan eğitimin insanlığın barış ve mutluluğuna 
bir katkısı yoktur. 
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OKUL BAŞARISINDA AİLENİN ROLÜ   

Şefika DOĞAN

Özet:

Akademik başarı için zekanın yeterli olduğu düşünülse de, zeka desteklenmedikçe gerçek bir başarı elde edilemez. 
Öğrenciye gerekli ders çalışma ortamı hazırlandığında, etkin dinleme becerisi kazandırıldığında ,verimli ders çalışma 
yöntemleri öğretildiğinde yeterli başarı elde edileceği düşünülse de huzursuz bir zihnin başarıya erişmesi çok da mümkün 
değildir.Huzursuz zihin anlaşma ve dinleme imkanı  vermez.Olumlu içsel enerji öğrenme arzusunu yükseltir.

“Yeterince sevginiz varsa dünyadaki en mutlu ve en güçlü insan olursunuz.”  (Dr.Emmet Fox)

Giriş:

Okul başarısını artıran faktörler arasında ebeveynin rolü önemli bir yer tutmaktadır. Ebeveynin çocuğa karşı tutumu 
akademik başarısını ve sosyal ilişkilerini oldukça etkilemektedir.

Aile içi uyumun  , ailenin destekleyici yaklaşımının ve ailenin okul etkinliklerine katılmasındaki çeşitliliğin, okul 
başarısı üzerinde önemli etkisi vardır.

Diaz (1989) tarafından yapılan bir araştırmada, akademik başarısı düşük ve sınıfta kalma riski taşıyan öğrencileri diğer 
öğrencilerden ayıran en önemli etkenin, anne baba desteği ilgisinden yoksunluk olduğu saptanmıştır. Aynı araştırmada , 
anne-baba katılık, tutarsızlık ve geçimsizliğinin de düşük okul başarısında önemli bir risk faktörü olduğu görülmüştür.

Eastman (1988) Eğitim açısından destekleyici yaklaşım içerisinde olan ailelerin çocuklarında okul başarısının daha 
yüksek olduğu sonucuna varılmıştır.

Çocuğu hiçe sayan, katı disiplin uygulayan ailelerde özgüveni gelişmeyen ve sosyal hayatında şiddete meyilli bir 
karakter olmasına neden olmaktadır. Hoşgörü, sevgi  ve ilgi ile büyüyen çocuklar özgüven kazanıp sosyal ortamlarda ve 
akademik başarıda sıkıntı çekmezler.Aşırı koruyucu aile tutumlarında ise çocuk tek başına hareket edemez,karşılaştığı 
sorunların çözümünde yetersiz kalır.

Sonuç:

Çocuğun kendini ifade edebildiği, kıyaslamanın yapılmadığı,  başarılarının takdir edildiği ve 
kuralların tutarlı bir şekilde uygulandığı tutumla yetiştirilecek çocuk sosyal ve akademik hayatında 
daha başarılı olur. Sorumluluklarını yerine getirmede daha istekli ve çözüm odaklıdır.

Anne – baba tutumlarının çocuğun eğitimindeki önemi oldukça fazladır

 Baskıcı ve otoriter bir ailede yetişen çocuk her kurala uymak zorundadır. Disiplinle yetişir. 
Sevgiden yoksun , yaptığı her davranışın eleştirileceğini düşünür. Bunun sonucunda da kişiliği zayıf, 
çekingen, küskün, hassas ve isyankar çocuklar yetişir.

 Anne baba arasında görüş ayrılığı ile karşı karşıya kalan çocuk, ebeveynlerinin sağlıksız 
iletişiminden olumsuz çıkarımlarda bulunarak, sosyal hayatında tutarsız davranışlar sergiler.

 Anne ve babanın gereğinden fazla koruyucu davranması çocukta özgüven eksikliğine neden 
olur. Yaşının gerektirdiği davranışları yapamayacağını düşündüğünden öz bakım ve öz denetim 
becerileri gelişmez

 İlgisiz ve kayıtsız davranan anne babaların çocukları duygusal duygusal yoksunluk yaşarlar. 
Başarıları ödüllendirilmediğinden ve gerekli dönütler verilmediğinden çocuklar akademik başarı için 
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emek vermekten vazgeçeceklerdir.
 Destekleyici ve hoşgörülü tutum sergileyen ailelerde çocuğun söz hakkı vardır. Kıyaslamanın 

yapılmadığı, kuralların tutarlı bir şekilde uygulandığı ve başarıların takdir edildiği bu ailelerde çocuk 
sosyal hayatında ve akademik yaşantısında çok daha başarılı olur.
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MUSTAFA KUTLU HİKÂYELERİNİN OKUMA ALIŞKANLIKLARINI GÜÇLENDİRMESİ 

Selda BUĞRUL1 

 

ÖZET 
 
Günümüzde özellikle ortaokul çağındaki öğrencilerin kitap okuma alışkanlıklarını edinmeleri sıklıkla 

bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır.  Kimlik oluşumunun en onemli olduğu bu yaşlarda okunan her 

kitap bu yaş grubunun zihninde yer edinecektir. Bununla da kalmayıp düşünen, üreten, analitik 

okumalar yapabilen nitelikli bireyler olmaları yolunda adım atacaklar. Bu çalışmamızda Mustafa 

Kutlu'nun belirlediğimiz eserleri üzerinden nitelikli okuma yaparak ortaokul düzeyindeki öğrencilerin 

okuma alışkanlıklarının farklı okumalarla güçlendirildiğini anlatacağız.   

Çağımızın genç kuşağının okuma alışkanlıkları şüphesiz önceki yıllara oranla farklılık göstermektedir. 

Ortaokul seviyesindeki öğrenciler yoğunlukla görsel unsurlar ve dijital ortam dahilinde öğrenme 

süreci yaşamaktadır. Bu süreçte kitap okuma ve bu eylemi alışkanlığa dönüştürmek gittikçe 

zorlaşmaktadır.  

Çalışmamızın çıkış noktasında bahsettiğimiz zorluğu görüp aşmak için öğrencilere okuma zevki ve 

kültürü verecek bir yazar ve eserleri vasıtasıyla okumalara başlamaya karar verdik. Dolayısıyla 

öğrencilerimizin özenle takip ettiği bir yazar üzerinden okuma yapmaya başladık. Bu noktada ilgiyle 

okudukları Mustafa Kutlu hikayelerinde şahit oldukları sıradan insanların yaşadıklarında kendilerini 

görmeleri ve okuma alışkanlığı edinmeleri bizi yönlendirdi.  

İlk olarak şu hikayelerin okunmasına karar verdik: Mavi Kuş, Menekşeli Mektup, Tahir Sami Bey’in 

Özel Hayatı, İyiler Ölmez, Hayat Güzeldir, Uzun Hikaye. Çalışmamız süresince farklı öğrencilerden 

anket yoluyla dönütler alarak onlara ışık olan hikayeleri ve karakterleri belirleyip bu hikayelerin 

onların okuma alışkanlığına nasıl etkiler yaptığını tespit ettik.  

Çalışmamızın çıkışı olan hikayelerin sahibi Mustafa Kutlu ile görüşme yaptık. Literatür taraması da 

yapıldıktan sonra elde edilen bulgularla 7 ve 8. Sınıf düzeyindeki öğrencilerin Mustafa Kutlu 

hikayelerini okuduktan sonra okuma alışkanlığını daha kolay edindikleri sonucuna ulaştık. Edinilen 

alışkanlığın sadece okuma şeklinde ilerlemediğini, içselleştirilmiş bir okuma serüvenine yol açtığını da 

gördük. Geri dönüşler özelde Mustafa Kutlu genelde ise hikayeler sayesinde okuma disiplininin 

sağlanabildiği yönünde oldu. Sonuç olarak yazarımızın eserlerinin kolay, anlaşılır ve disiplinli bir 

okuma alışkanlığını sağladığını tespit ettik. 

                                                           
1
 Öğretmen, MEB, Türkiye, Eskişehir, sselda1973@gmail.com 

132



 

Okuma günümüzün ve geleceğin en önemli anahtarıdır. Okuma doğuştan gelen bir beceri değildir. 

Bireyin yoğun çabaları sonucunda öğrenilmektedir. Bu nedenle okuma eğitimine küçük yaşlardan 

itibaren başlanmaktadır. Okuma aynı zamanda bireyin öğrenme, kendini geliştirme ve hayatına yön 

verme aracıdır. Bu süreçte okuma becerileri ile birlikte düşünme, anlama, sorgulama, sorun çözme 

gibi beceriler de önemli olmaktadır. Doğuştan zekânın yüksek olması zihinsel becerilerin yüksek 

olacağı anlamına gelmemektedir. Bunun için eğitim sürecinde öğrencilerin hem dil hem de zihinsel 

becerileri geliştirilmeye çalışılmaktadır. Böylece bilgiye ulaşma ve kullanma süreci kolaylaşmakta, 

bireyin gelişimi hızlanmaktadır (Güneş, 2017: 6). 

21. yüzyılda okuma eyleminin karşılığı teknolojik aletler gibi görünmektedir. Ancak bizim 

medeniyetimizdeki okuma eyleminin karşılığı kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim de dahil kağıda basılı 

metinlerin karşılığıdır. Modern zamanların sosyo-ekonomik alanda iyileşmenin getirdiği avantajlar 

sonucunda okuma alışkanlığının ters oranda gelişmesi çalışmamızın temelini oluşturmaktadır.. 

Türkiye İstatistik kurumu verilerine göre; 2016 Mayıs ayında yapılan bir araştırmaya göre Türkiye’de  

gençlerin %47,3’ü kitap okumak için zaman ayırdı.2  

Yine Türkiye'de yıllık ortalama 2,1 milyon adet kitap satan idefix.com, son 12 aylık satışlarını 

değerlendirerek Türkiye'nin "Okuma Haritası"nı çıkardı. Değerlendirmeye göre, en çok kitap satın 

alan iller İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Muğla, Balıkesir, Bursa, Antalya ve Eskişehir olurken, 

İstanbul'dan siparişi verilen kitaplar toplam satışların yüzde 38,93'ünü oluşturdu. Söz konusu kentler 

dışında kalanların oranının toplamda yüzde 26,55 olduğu belirlendi. Kategori yönünden bakıldığında 

en çok okunanlar listesinde edebiyat türündeki kitaplar ilk sırada yer aldı. Listede edebiyatın ardından 

gelen türler ise periyodik yayınlar, roman ve kişisel gelişim olarak sıralandı.3 Aynı araştırmanın 

verilerine göre en çok kitap okunan şehir Ankara oldu. Ankara’nın ardından sırasıyla 

İstanbul, Eskişehir, İzmir, Tunceli ve Muğla en çok kitap okunan şehirler arasında yer aldı. En az kitap 

okunan şehrin ise Şanlıurfa olduğu belirlendi. Şanlıurfa’nın ardından sırasıyla Yozgat, Adıyaman, 

Osmaniye ve Kahramanmaraş en az kitap okunan şehirler arasında yer aldı.4 

Okuma öğrenmenin kalbidir. Aynı zamanda insan beyninin sınırsız bir becerisidir. İnsanlar bu sınırsız 

becerilerini kullanarak öğrenirler. Okuma sürecinde alınan bilgiler zihinsel kavramlara çevrilmekte, 

zihinde düzenlemeler yapılarak depolanmaktadır. Böylece okuma ve öğrenme bireyin çeşitli 

yönlerden değişmesini getirmektedir. Bu değişim önce zihinde başlamakta ardından davranış ve 

tutumlara doğru ilerlemektedir. Öğrenme çeşitli kaynaklarda “bireyin yaşantılar sonucu bilgi, beceri, 

                                                           
2
 http://www.tuik.gov.tr/basinOdasi/haberler/2016_66_20160531.pdf Erişim tarihi: 05.02.2018 

3
https://www.cnnturk.com/2012/kultur.sanat/kitap/02/07/turkiyenin.okuma.haritasi.cikarildi/648080.0/index.

html Erişim tarihi: 31.01.2018 
4
 http://sanatkaravani.com/turkiyenin-son-6-aylik-kitap-okuma-haritasi-cikartildi/ Erişim tarihi: 31.01.2018 
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davranış, tutum ve alışkanlıklarında meydana gelen uzun süreli değişmeler” olarak açıklanmaktadır. 

Bu açıklamalarda öğrenmenin dört boyutuna vurgu yapılmaktadır. Birincisi çeşitli bilgi ve beceriler 

edinme, ikincisi bunları yaşantılar sonucunda kazanma, üçüncüsü zihinde kavramsal düzenlemeler 

yapma, dördüncüsü de tutum ve davranışlarda değişme olmaktadır. Yani öğrenmenin gerçekleşmesi 

için sadece bilgi alma yeterli değildir. Alınan bilgilerin zihinde işlenmesi, bunların bireyin bilgi, beceri, 

davranış ve tutumlarında kalıcı bir değişime neden olması gerekmektedir. Böylece bireyin sürekli 

öğrenmesi ve kendini hayat boyu geliştirmesi söz konusu olmaktadır. Bu süreçte okuma ayrı bir önem 

taşımakta ve bireyin sınırsız öğrenmesini sağlamaktadır (Güneş, 2017: 6). Tam da bu noktada şunu 

söyleyebiliriz: Mustafa Kutlu’nun hikayeleri okuyucuyu çok yönlü etkilemekte, önce zihinde başlayan 

bu tesir davranış ve tutumlara doğru ilerlemektedir. Ayrıca Kutlu’nun hikayeleri adeta okuyucuyu yanı 

başındaki “yaşam kesitlerine”, “kalbî bir öğrenme ve tefekkür yapmaya” götürmektedir.   

1940’ların Erzincan’ında sınırlı imkânlarla Türk ve dünya edebiyatına ulaşan Mustafa Kutlu “Kitap 

okuma şevkini ve azmini nereden bulmuştur?” sorusu bizi okuma alışkanlıklarıyla ilgili bu çalışmaya 

yönlendirdi. Mustafa Kutlu’nun Erzincan’dan  Türk edebiyatının zirvesine çıkarken kitapları ve okuma 

macerasını hayatının tam ortasına yerleştirdiği aşikardır. Ancak acaba Mustafa Kutlu’ya göre bu kadar 

az okuyan bir toplumda yazar  olmak ne anlama gelmektedir? Gençler tarafından okunduğunu bilmek 

ona ne hissettirmektedir? 

Her biri yaşamın farklı bir yönünü yansıtan bu eşsiz eserlerin öğrencilerin okuma alışkanlıklarını 

olumlu yönde etkilemesi şüphe götürmez bir gerçektir. Dolayısıyla öğrencilerin Kutlu’nun eserleriyle 

buluşturulması öğrencilere yapılabilecek en önemli katkılardan biri olacaktır. 

Araştırmaya yazarın kitaplarının okunması ile başlanılmıştır. Diğer taraftan literatür taramasıyla 

Kutlu’nun hayatı, eserleri ve Türk Edebiyatına katkısı tespit edilmiştir. Hikayelerinde kullandığı 

“daldırma tekniği” dünya edebiyatında kullanılmakla birlikte Türk edebiyatında bir ilktir. 

Kahramanların sıradan hayatlarının, çevresindekilere küçük dokunuşlarla nasıl büyük sonuçlara 

dönüştüğü görülmüştür. Şehirleşme, çarpık kentleşme, toprağın kaybedilmesi ve tarihi dokunun 

kaybolması vb. gibi olguları hikayelerinde büyük bir incelikle işler.  

Araştırmamız betimsel olup, tarama yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Örneklemde yer alan öğrencilere 

Mustafa Kutlu’nun hikayeleri okutulduğundan uygulamalı bir yönü de bulunmaktadır.  

Projenin çalışma evreni, Eskişehir il merkezinde yer alan Org. Halil Sözer Ortaokulu’nda öğrenim 

gören yaklaşık 10 öğrencidir. 

Çlışmamızın örneklemi ise söz konusu okulda okuyan 10 öğrencidir. Mustafa Kutlu’nun hikayeleri 7 ve 

8. sınıfına okutulduğu için amaçlı örnekleme yöntemi ile 10 öğrenci örneklemi oluşturmuştur. Okuma 
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faaliyeti kapsamında Mustafa Kutlu’nun “Mavi Kuş, Menekşeli Mektup, Tahir Sami Bey’in Özel Hayatı, 

İyiler Ölmez, Hayat Güzeldir, Uzun Hikaye” adlı kitapları okutulmuştur.  

Öncelikle Mustafa Kutlu’nun hikayeleri öğrencilere okutuldu. Söz konusu hikayelerle ilgili öğrencilerin 

görüşlerini toplamak amacıyla 11 sorudan ve metafor analizinden oluşan bir görüşme formu 

hazırlanmıştır. Bu soruların tamamı açık uçlu sorudur. Mustafa Kutlu ile yapılan mülakatta ise 6 soru 

bulunmaktadır. 

Öncelikle uygulama ile ilgili okul müdürlüğünden izin alındı. Okumalar yapıldıktan sonra öğrencilerin 

hikayelerle ilgili görüşlerini toplamak üzere görüşmeler yapıldı ve elde edilen bulgular içerik analizine 

tabi tutuldu ve değerlendirmeler yapıldı. Ayrıca Mustafa Kutlu ile telefon görüşmesi yapıldı. 

Öğrencilerin Mustafa Kutlu’nun edebiyat hayatıyla ve toplumdaki okuma sorunsalıyla ilgili sorular 

hazırlaması öngörüldü ve sorular yöneltildi. 

3.1. Görüşme Formunun Analizi 

Ö 1: Öğrencimiz hikayeleri kolaylıkla okuduğunu, kelimeleri anlamakta güçlük çekmediğini belirtti. 

Ö 2: Öğrencimiz karakterlerin kendi çevresindekilere çok benzediğini bu nedenle okurken yabancı 

hissetmediğini belirtti. 

Ö 3: Öğrenci kullanılan dili kolayca anladığını, deyimlerin kullanımından hoşlandığını ifade etti. 

Ö 4: Öğrenci, Mustafa Kutlu hikayelerini okumayı hayatı okumaya benzetti. Aynı zamanda karakterler 

sayesinde geleceğe umutla baktığını ifade etti. 

Ö 5: Öğrencimiz, okuma zevki edindiğini ve diğer hikayeleri de okumak istediğini belirtti. 

Ö 6: Öğrencimiz okuduğu hikayelerde çevreye duyulan saygının dikkatini çektiğini özellikle doğayla 

ilgili betimleme paragraflarını zevkle okuduğunu söyledi. 

Ö 7: Öğrenci, sıradan insanların kendi hayatlarında veya çevrelerinde yaptıkları değişimden çok 

etkilendiğini belirtti. 

Ö 8: Öğrencimiz, bu hikayeler sayesinde okumanın zevkli yanını keşfettiğini ifade etti.  

Ö 9: Öğrenci, okurken zamanın nasıl geçtiğini anlamadığını ve merakla okuduğunu ifade etti. 

Ö 10: Öğrencimiz, karakterlerden çok etkilendiğini ve kendisine hiç yabancı gelmediğini belirtti. 

3.2. Mustafa Kutlu İle Yapılan Mülakatın Analizi 
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Mustafa Kutlu ile 18.01.2018 tarihinde telefon görüşmesi yapıldı. Bu görüşmede yazarken nerelerden 

beslendiği, nasıl yazdığı, gençleri okumaya sevk etme noktasında nasıl tavsiyeleri olduğu, her yaşa 

hitap etme kaygısı taşıyıp taşımadığı, kadim kültür unsurlarımızın hikayelerinde nasıl yer bulduğu ve 

sıradan insanların hikayesini neden tercih ettiği soruldu. Verdiği cevaplardan şu sonuçlara ulaşıldı: 

Hikayelerini yazarken toplumun temel değerlerinden, aile kavramından, sıradan insanlardan, 

doğadan beslenmiştir. 

Geçmişle geleceği hikayelerinde dengeli bir şekilde yerleştirmiştir. Edebiyatta eleştirinin doğru 

üslupla kullanıldığında nasıl olumlu etkiler yapabileceğini göstermiştir. 

Hayatta iyinin ve kötünün, zenginle fakirin, güzel ve çirkinin dengeli olarak nasıl var olduğunu 

karakterleri aracılığıyla yalın bir gerçeklik şeklinde vermiştir. 

Zor gibi görünen şartların istenildiğinde nasıl olumluya çevrilebildiğini göstermiştir. 

Azimli ve çalışkan olmanın insanı güzel sonuçlara ulaştırdığını olay örgüsündeki akışla vermiştir. 

Sistemli bir okumayla ve kadim kültürürmüzün hikmet dolu unsurlarıyla istenilen her şeyi 

başarabileceğimizi özellikle gençlere bir mesaj şeklinde ulaştırmıştır. 

Kendisinin de belirttiği gibi eserlerinin herkes tarafından okunabilmesi okuma alışkanlığını olumlu 

yönde etkilemiştir. 

SONUÇ 

Bu çalışmamızı yaparken öğrencilerin okuma alışkanlıklarındaki aksaklık dikkatimizi çekmişti. Aksaklığı 

gidermek ve okuma alışkanlığı edinmek için hangi yazarın eserlerinden faydalanabiliriz sorusunun 

cevabı olarak Mustafa Kutlu’ya ulaştık. Çünkü Kutlu hikayeciliği kendisinin de belirttiği gibi okunması 

rahat, kolay ve sıradan karakterlerin küçük dokunuşlarını anlatan bir üsluba sahipti. Ancak bu noktada 

Mustafa Kutlu’nun ilk dönem hikayelerini tercih etmedik. Çünkü ilk dönem hikayeleri kendisinin de 

söylediği gibi tasavvuf düşüncesine dayanan bir hikaye anlayışıdır. Dolayısıyla 7 ve 8. sınıf düzeyindeki 

öğrencilere hitap etmeyeceğini düşünerek son dönem hikayelerini tercih ettik. Çalışmamızın 

sonucunda Kutlu hikayelerinin hem rahat ve kolay okunduğunu hem de okuma zevki aşılayıp 

devamında okuma alışkanlığına yön verdiğini tespit ettik. Sonuç olarak bu çalışmamızda sadce kuma 

alışkanlığını kazandırmak değil Türk kültürünün, hikaye anlatma geleneğinin, deyimlerin, Anadolu 

hikmetinin sade unsurlarıyla anlatıldığı Mustafa Kutlu eserlerinin gençlerin millet olma bilincine 

katkıda bulunması çabasıyla hareket ettik ve büyük oranda nihayete ulaştık.  
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Scientix Türkiye Elçisi olmaya hak kazanmıştır. İstanbul’da görev yapan 8 elçiden biri olarak  “Scientix Projesi ve Stem 
Tanıtımı” sunumunu gerçekleştirmiştirmektedir.4. Eğitici Oyunlar Zirvesi’nde “Eğlenceli Matematik Oyunları” Sunumunu 
gerçekleştirmiştir.02-03/12/2017 tarihlerinde düzenlenen 9. Ulusal Öğretmenim Sempozyumu’nda “Çöp Canavarı- İlkokul 
Stem Çalışması” sunumunu gerçekleştirmiştir.09-10/10/2017 tarihlerinde düzenlenen Hacettepe Stem Fest/Expo 3. 
Stem Öğretmenleri Konferansı’nda “İlkokul-Lise Birlikteliğiyle Etkileşimli Stem Çalışmaları- Hayalimdeki Robot” Atölye 
Çalışmasını gerçekleştirmiştir.

ETP17/ Eğitim Teknolojileri Konferansı’nda “Sesli Panolar- Ulaşılamayan Değil Üretilen Teknoloji” sunumu 
yapmıştır.14. Eğitimde İyi Örnekler Konferansı’nda “ Sokak Kedilerine Yuva Yapıyoruz” Projesi ile yer almıştır.20 Ekim 
2018 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilen 1. Sınıf Öğretmenleri Paylaşım Zirvesi’nde “Cup Song ile Müziğin Parçası Ol” 
sunumunu gerçekleştirmiştir. 1-4 Kasım 2018 tarihinde Antalya’da gerçekleştirilen 9. Uluslararası Eğitim Yönetim Forumu 
EYFOR 9’da “Arttırılmış Gerçeklik Uygulamasıyla Etkili Stem Planları ve Çalışma Kağıtları Hazırlama” başlıklı Sözlü Sunumu 
gerçekleştirmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı’nın açmış olduğu STEM Eğitici Eğitmeni Sertifika programını tamamlayarak 
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünce açılan Hizmetiçi Eğitimlerde Stem Eğitimlerini vermeye devam etmektedir.

                                    

Sakine Rüzgar
Sınıf öğretmeni – Nurettin Topçu İlkokulu – İstanbul
sakgul2002@yahoo.com

Eğitim : 1973 Mardin’in Midyat ilçesinde doğdu. 1984 yılında Elazığ Atatürk İlkokulu’ndan , 1990 yılında Elazığ 
Lisesi’nden mezun oldu. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği bölümünden 1996 yılında mezun 
oldu.

Mesleki Deneyim : Mesleki hayatına 1996 yılında Özel Çamlıca Öncü İlkokulu’da başladı.Bu okulda bir yıl çalıştıktan 
sonra  Milli eğitim Teletaş İlkokulu’nda göreve devam etti fakat 1999  yılında 28 Şubat süreci sebebiyle mesleğine 3 yıl ara 
verdi. 2002 yılında mesleğine Özel Sadabad koleji’nde devam etmeye başladı .2010 yulında af ile Milli eğitimdeki görevine 
geri döndü ve halen Nurettin Topçu İlkokulu’nda öğretmenliğe devam etnektedir.

Eserler ve çalışmalar  : 20 yıldır öğretmenlik mesleğini icra eden  Sakine Rüzgar  mesleğine aşık biridir. Her fırsatta 
öğrencilere farklı ve güzel şeyler öğretmeyi ve onlarla vakit geçirmeyi sever.

2010 yılından beri uluslararası proje platformu olan etwinning’ de 20 den fazla proje yaptı.
2015  yılında Milli Eğitim Bakanlığı’nın açmış olduğu “Eğitimde yeni yaklaşımlar” eğitici eğitimi kursunu aldıktan 

sonra eğitimde teknoloji ile ilgili çalışmalar yapmaya başladı. Web 2.0 araçları konusunda Başakşehir’de öğretmenlere bir çok 
hizmetiçi eğitim kursu verdi. Bu konuyla ilgili bir çok  sempozyumda sunum yaptı.

 2017 yılında yapmış olduğu “Web 2.0 Education World” isimli proje’den Türkiye Ulusal Ajanstan kalite etiketi ve 
Avrupadan kalite etiketi aldı.2018 kuruculuğunu yaptığı “I am aware of my moral values” (Değerlerimin Farkındayım)  isimli 
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projesi  Avrupa Ulusal destek birimi tarafından 15 tane Avrupa kalite etiketi aldı.
“ICT kullanımının İlkokul Öğrencilerine Potansiyel Kazanımları” ,isimli KA101 projesi 2018 yılında Türkiye Ulusal 

Ajans tarafından başarılı bulunarak hibe kazanmıştır.

Salim GÖNÜL 
İngilizce Öğretmeni, MEB-Ergene İmam Hatip Ortaokulu, Tekirdağ
salimgonull@gmail.com

Eğitim: 1989’da Tekirdağ’da doğdu. 2003’te Tekirdağ Muratlı Talatpaşa İlkokulundan ve 2007’de Muratlı Anadolu 
Lisesinden mezun oldu. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölümünde 2012’de lisans eğitimini 
tamamladı.2017’den Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel Eğitim Programı Sınıf Öğretmenliği Tezli 
Yüksek Lisans Bölümünde yüksek lisans eğitimine devam etmekte olup tez aşamasındandır. 

Mesleki Deneyim: 2013-2015 yılları arasında Yozgat Şefaatli Sarıkent Ortaokulunda İngilizce öğretmenliği yaptı. 
1999’da Kars Kafkas Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak bulundu.2015 yılından beri Tekirdağ Ergene İmam Hatip 
Ortaokulunda İngilizce Öğretmenliğine devam etmektedir. 

Eserler ve Çalışmalar: Nisan 2018 tarihinde Basın Yayın Birliği ve Uluslararası Öncü Eğitimciler Derneği tarafından 
düzenlenen Okuma Kültürü Çalıştayı’na “Nesiller Okuyor, Bilinçli Yetişiyor” projesi ile katılmıştır. Bu çalıştayda dijital 
masada müzakereci olarak katılarak çalıştaya katkıda bulunmuştur. Temel eğitim, yabancı dil öğretimi, okuma kültürünün 
geliştirilmesiyle ilgili çalışmalarına devam etmektedir.

Tülay AKBULUT 
Öğretmen, Özel Derya Öncü Eğitim Kurumları,  İstanbul
sevtal@hotmail.com

Eğitim: 1973’de İstanbul’da doğdu. 1984’de Tepeüstü İlkokulundan, 1992 yılında Kadıköy İHL’den, 1997 yılında İstanbul 
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arşivcilik Bölümünden bölüm 1.si olarak mezun oldu.  Tarih bölümünden öğretmenlik 
formasyonu aldı.  2001 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı Din Eğitimi 
bölümünde yüksek lisans eğitimini tamamladı. 2017 yılında 19 Mayıs Üniversitesinde ikinci kez lisans eğitimi alarak ilahiyat 
fakültesinden mezun oldu. 

Anadolu Üniversitesinden Yönetim ve organizasyon alanında sertifika aldı,
Yıldız Teknik Üniversitesinden “yaratıcı drama “eğitimi aldı
Yıldız Teknik Üniversitesi onaylı “Eğitim Koçluğu” sertifikası aldı.
Medeniyet Üniversitesi “PİSA VE TIMMS soru yazma öğreticiliği”
Eğitim ile ilgili pek çok sempozyum, seminer ve atölye çalışmasına katıldı. 
Mesleki Deneyim: 2000-2001 Eğitim Öğretim Yılında Özel Derya Öncü Eğitim Kurumlarında başladığı görevine on 

dokuz yıldır devam etmektedir. Aynı kurumda uzun yıllar Değerler Eğitimi Koordinatörü olarak görev yaptı. Halen Derya 
Öncü Kolejinde DKAB de zümre başkanlığı ve koordinatörlük görevini sürdürmektedir. 

Mesleki Çalışmaları: 2001 yılında “Mustafa Rahmi BALABAN’ın Din Eğitimine Dair Düşünceleri” konulu tez 
çalışmasının ardından çeşitli dergilere serbest konulu yazılar yazdı.  İHH, Deniz Feneri Derneği, Genç Tebessüm, Canda 
Özür Olmaz, Tebessüm, HAGEV, Türkiye İşçi Emeklileri Dernekleriyle ortak çalışmalar yürüttü. Mutlu Yuva Mutlu Yaşam 
Derneği üyeliği ile OKED(Okul Öncesi Eğitim Kurumları Derneği) nin yönetim kurulu üyesidir. Halihazırda yaşlılarla, 
yetimlerle ve engellilerle ilgili pek çok sosyal sorumluluk projesi yürütmektedir. 

Selda Buğrul 
Öğretmen, Orgeneral Halil Sözer Ortaokulu, Eskişehir
sselda1973@gmail.com

Eğitim: 1973’te Muğla’da doğdu. 1983’te Sinop Gelincik İlkokulundan ve 1986’de Hatay Dörtyol Ortaokulundan, 
1989’da Hatay Dörtyol Deneme Lisesinden mezun oldu. Marmara Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde 1995’te 
lisans, 2001’de Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde yüksek lisans eğitimini 
tamamladı. 
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Mesleki Deneyim: 1995’te Milli Eğitim Bakanlığında öğretmenliğe başladı. Sivas ve Ekişehir’de Türk Dili ve Edebiyatı 
ve Türkçe öğretmenliği yaptı. Halen Eskişehir’de Orgeneral Halil Sözer Ortaokulunda Türkçe öğretmeni olarak görev 
yapmaktadır.

Eserler ve Çalışmalar: Mesleki hizmet içi eğitimlrine katıldı. Çeşitli dergilerde deneme ve hikâyeleri yayımlandı. Sivil 
toplum kuruluşlarında ve derneklerde seminer ve sempozyumlara konuşmacı olarak katıldı.

Segah GÜMÜŞ,
Atatürk Bilim ve Sanat Merkezi, Yalova
segahgu@gmail.com

Eğitim: 
1977’de Ankara’da doğdu. Babasının öğretmenlik yaptığı çeşitli köy okullarında ilk öğrenimini tamamladı. Ankara 

Hasanoğlan Öğretmen Lisesi’ni bitirdikten sonra Gazi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi bölümünden mezun oldu. 
Halen biri örgün diğeri açıktan olmak üzere iki farklı bölümde öğrenimine devam etmektedir.

Mesleki Deneyim: 
Nevşehir Kozaklı’da Sekiz sene Türkçe öğretmenliği yaptıktan sonra Yalova da çeşitli liselerde Türk Dili ve Edebiyatı 

öğretmeni olarak görev yapmıştır. Yalova Atatürk Bilim ve Sanat Merkezi’nde Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni olarak görev 
yapmaktadır.

Eserler ve Çalışmalar: 
2016 yılında Öncü Eğitimler Derneği ‘nin Üsküp’te yaptığı “Kültürlerarası Eğitim ve Eğitimde Çok Kültürlülük 

Deneyimleri” temalı 2. Uluslararası Öncü Öğretmenler Zirvesi’nde bildiri sundu. Hece Öykü, Mahalle Mektebi, Türk Dili 
gibi dergilerde öyküleri ve söyleşileri yayınlanmaktadır. Yayınevine teslim edilmiş yayımlanmaya hazır bir öykü kitabı vardır. 
‘ ‘Kırmızı Hayatın Rengi Olsun’ adlı bir kitabın ortak yazarlarındandır. Malatya Valiliği ve MEB ortak projesi kapsamında 
Yazarlar Okullarda projesi kapsamında öğrencilerle ‘44 yazar Yazar 44 Okulda’ adıyla bir projede yer almıştır. Yalova’da 
TÜGVA  aracılığıyla üniversiteli gençlere yönelik ve bazı okullarda lise öğrencilerine söyleşiler yapmıştır. Gençlere ve 
yetişkinlere yönelik MEB ve Halk Eğitim kanalıyla Yaratıcı Yazma kursları ve atölyeleri yürütmüştür. 2016 yılında başarılı 
öğretmenlerin ödüllendirilmesi kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne resmi olarak üzere davet edilmiştir. Etwinnig, 
Tübitak, Gençlik Merkezi projeleri gibi çeşitli platformlarda projeler yürütmeye devam etmektedir. 

Kenan ŞAHİN 
İngilizce Öğretmeni, Milli Eğitim Bakanlığı, İstanbul
posta@kenansahin.com

Eğitim: 1982’de İstanbul’da doğdu. 2000 yılında Haydarpaşa Anadolu Lisesinden mezun oldu. Aynı sene girdiği İstanbul 
Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümünü 2004 yılında tamamladı. Üniversitedeki son senesinde İngilizce 
Öğretmenliği Formasyon Eğitimi de aldı. 2015-2016 akademik yılında İstanbul Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim Yönetimi 
tezli yüksek lisans programına başlasa da aradığını bulamadığı için bir sonraki sene Marmara Üniversitesi Kişilerarası İletişim 
tezli yüksek lisans programına başladı, ders dönemini başarıyla tamamladığı programda tez çalışmalarına devam etmektedir.

Mesleki Deneyim: Üniversiteden mezun olduktan sonra özel bir şirkette 1 ay boyunca web için arayüz tasarımı 
yaptıktan sonra web tasarım ve tercüme alanlarında hizmet veren bir şirket kurarak 6 yıl boyunca işletti. 2010 yılında MEB’e 
bağlı okullarda İngilizce öğretmenliği yapmaya başladı. 2011 yılında başvurduğu AB Comenius projesi ile 15 gün İngiltere’de 
hizmet içi eğitim alma imkânı buldu. 2015’te gelen teklif üzerine Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı bir çocuk 
evleri sitesinde kuruluş müdürü olarak görevlendirildi. 2 senelik hizmetinin ardından yükselme imkanlarını reddederek 
öğretmenliğe geri döndü. Halen İstanbul Çekmeköy’deki Nesrin Uçmaklıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde İngilizce 
öğretmenliği yapmaktadır.

Eserler ve Çalışmalar: Üniversite yıllarında lise döneminden birkaç arkadaşıyla kurduğu web tabanlı bir dergi olan 
“fakulte.org” sitesinde güncel meseleler, siyaset, toplum ve kültür alanlarında yazılar yazdı. Çeviri bürosu işlettiği dönemde, 
İnternette sektörün öncülerinden oldu ve sektörün İnternete yönelmesine katkı sağladı. Comenius projesinin ardından 
2012’de kaymakamlık tarafından başarı belgesi ile ödüllendirildi. Öğretmenliği boyunca mesleğe dair çok sayıda kitap 
okuyarak mesleki gelişimine özen gösterdi. Kuruluş müdürlüğü sırasında “Gelecek Benim Akademisi” ve “Google Takvim 
ile iş akışı takibi” gibi örnek projelere imza attı. 2017’de Genç Öncüler Derneğinin düzenlediği kısa film yarışmasında yazıp 
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yönettiği ve öğrencileriyle çektiği “50 Kuruş” isimli filmiyle Genç Öncüler Özel Ödülüne layık görüldü. Kişilerarası iletişim, 
ikna, pozitif disiplin, etkili ebeveynlik, etkili iletişim, İngilizce öğretimi gibi konularda çalışmalar yapmaktadır. Çalışmalarını 
diğer insanlarla buluşturmak amacıyla YouTube vb. sosyal medya araçlarına dayalı “Kenan Hoca” isimli bir platform kurma 
hazırlıkları devam etmektedir.

İsmail BÖLÜKBAŞ 
Öğretmen, Özel İstem İlkokulu, Kayseri
ismailblkbs5038@gmail.com

Eğitim: 1987’de Hacıbektaş’ta doğdu. 2002’de Cumhuriyet İlkokulundan ve 2006’da Talas Lisesinden mezun oldu. 
Amasya Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümünü 2011’de lisans, eğitimini tamamladı. 2009’dan itibaren hala devam 
eden üstün yetenekliler alanında eğitimler alarak kendini geliştirerek ve yenileyerek sınıf öğretmenliğini yapmaya devam 
etmektedir.

Mesleki Deneyim: 2011 yılında birleştirilmiş sınıfa ücretli öğretmenlik yaptı. 2013-2018 yılları arasında  Özel 
Tekden İlkokulunda sınıf öğretmeni olarak çalışmaktı. 2018 yılından itibaren ise Özel İstem kolejinde sınıf öğretmenliği 
yapmaktadır. Erciyes Üniversitesi: Üstün Yetenekli Çocukların Eğitimi için  Eğiticiler Eğitimi, Üstün Yetenekli Öğrenci 
Koçluğu Aile Danışması ,Tubitak :Özel Eğitim Konusunda Farkındalık Düzeyini Geliştirme, Tubitak: Etkinlik Temelli Fen 
ve Doğa Etkinlikleri Projesi, Tubitak : Üstün Yetenekli Çocuklara Yönelik Fen ve Matematik Etkinlik Hazırlama , Tubitak: 
Üstün Yetenekli Çocukların Eğitimi ve Özellikleri Projesi, Tubitak : Uygulamalı Alternatif Ölçme Değerlendirme Yöntem ve 
Teknikleri Projesi, Aydın Üniversitesi: Uluslararası Üstün Yetenekli Çocuklar Konferansı,Aydın Üniversitesi: Üstün Zekalılar 
Eğitiminde Farklılaştırılmış Öğretim Modeli,Tüzdev - Oran : Destek Eğitim Odaları Eğitici Eğitimi,Tüzdev : Uluslararası 
Özel Yetenekliler Kongresi (TAB modeli sunumu),Zeka ve Yetenek Kongreleri 1 - 2 - 3 - 4 kongre - seminer  ve çalıştaylarda  
konuşmacı ve dinleyici olarak katıldı.

 Eserler ve Çalışmalar: TÜZDEV üstün yetenekliler eğitmenliği yaptı. Üstün yetenekliler kongre ve seminerlerde 
konuşmacı olarak katıldı. 2017 Öncü Eğitim 9. Öğretmenim Sempozyumunda ve 2018 İgeder İlkokulda Yenilikçi Eğitim 
Uygulamaları Sempozyumunda 3Halka modelinin sunumlarını yaptı. 2017 TÜZDEV Uluslararası Özel Yetenekliler 
Kongresinde kendi modeli olan TAB modelinin sunumu yaptı. Yine üstün ve orta yetenek alanına hitap eden üst düzey 
düşünme becerilerini harekete geçirecek ve potansiyelini keşfedecek çocuklara 21. yüzyıl becerileri kazandırmak adına 
temelinde Stem çalışmasına dayanan Artırılmış Üstünlük modelini geliştirdi. Değerler eğitimin kapsamında 2016 da Toplum 
Gönüllüsü Çocuklar’ ı (TGÇ) kurarak yaparak yaşayarak çalışmalar yaptı. Aynı zamanda  marka tescil belgesini (patentini) 
alarak öğrencileri ile çalışmalarına devam etmektedir. 

Güllü KAZAK
Halk Eğitimi Merkezi Müdür Yrd.Çerkezköy/Tekirdağ
kazakgullu@gmail.com

Eğitim: 1963 yılında Kars’ta doğdu. Orta, lise eğitimini İstanbul’da yaptı. Mimar Sinan Üniversitesi Sanat Tarihi 
Bölümünü bitirdi.1996 yılından beri sınıf öğretmeni olarak görev yaptı. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarının kurucu ve 
eğitimcisi olarak aktivist çalışmalarda bulunmaktadır. Halen Çerkezköy Halk Eğitimi Merkezi  Md. Yrd. ve Kaymakamlık 
proje Koordinatörlüğünü sürdürmektedir. 2006 yılında eşini kaybetmiş iki çocuğuyla Çerkezköy’de yaşamaktadır.

 Mesleki Deneyim: 1996 yılından 2015 yılına kadar öğretmenlik yaptı. Çerkezköy Kaymakamlığı proje Koordinatörü 
olaral ilçesinde bir çok yerel ve ulusal projenin yürütücülüğünü yaptı.Öğretmen ve Yetişkin eğitimleri konularında eğitim aldı 
ve eğitim ve seminerler vermekte. Geleneksel Çocuk Oyunları Eğitim Seminerleri verdi. İzci Liderliği yaptı,Tema ve Doğal 
Yaşamı Koruma derneği üyesi.

Eserler ve Çalışmalar:’’Köyden Sanayi Kentine Yolculuk’’adlı tanıtım kitabının editörlüğü,15 Temmuz Çerkezköy 
yayının editörlüğü, Vareden’in Lütfu Çanakkale 100.Yıl Kitabının editörlüğünü yaptı.Çeşitli hikaye ve şiir çalışmalarının 
yanında,eğitim alanında akademik çalışmalar yapmaktadır. 

Güler KIZILAY 
Öğretmen, Meb ( Üsküp İlkokulu), İstanbul
gulerkizilay5@gmail.com
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Eğitim: 1991’de Sivas’ta doğdu. 2002’de Güngören Abdi İpekçi İlkokulundan, 2005’te Vali Cahit Bayar Ortaokulu’ndan 
mezun oldu. 2009’da Barbaros Anadolu Lisesi’nden birincilikle mezun oldu. Marmara Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği 
bölümünden 2013 yılında lisans eğitimini tamamladı. 2014 yılında Marmara Üniversitesi  Eğitim Programları ve Öğretim 
bölümünden yüksek lisans eğitimine başladı.  

Mesleki Deneyim: 2013- 2016 yılları arasında Özel Birikim Okulları’nda çalıştı. 2016’da Ağrı Diyadin Kuşlu İlkokulu’na 
atandı. 2017 Eylül ayında İstanbul Bağcılar ilçesi Üsküp İlkokulu’na tayin oldu. Halen Üsküp İlkokulu’nda çalışmaktadır.

Eserler ve Çalışmalar: 2018 yılı Eylül ayında Afyankarahisar’da düzenlenen Uluslararası Bilim ve Eğitim Kongresi’nde 
Eğitim Programları ve Öğretim alanında bir bildiri sundu. 2018 yılı Ekim ayında Yıldız Teknik Üniversitesi’nde düzenlenen 
Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozuyumu’nda Özel Eğitim alanında bir bildiri sundu.

Esra ŞAHİN-
Öğretmen, Fatih Sultan Mehmet İlkokulu, İstanbul
esra.hivda.sahin@gmail.com

Eğitim: 1987’de Malatya’da doğdu. 2001 yılında Kemal Özalper İlkokulu’ndan, 2004 yılında Gazi Lisesi’nden mezun 
oldu. 2008’de İnönü Üniversitesi Sınıf öğretmenliği bölümünden mezun oldu. 2011 yılında Bahçeşehir Üniversitesi’nde Eğitim 
Yönetimi bölümünden yüksek lisansını tamamladı. Şu an Anadolu Üniversitesi Sosyoloji bölümü üçüncü sınıf öğrencisidir.  

Mesleki Deneyim: 2008-2014 yılında İstanbul Gaziosmanpaşa’da 23 Nisan İlkokulu’nda sınıf öğretmenliği yapmıştır. 
2014 yılında çalışmaya başladığı İstanbul Eyüp Fatih Sultan Mehmet İlkokulu’nda halen çalışmaya devam etmektedir. Okulda 
2015-2016 yılları arasında da müdür yardımcılığı yapmıştır.

Eserler ve Çalışmalar: Düzenli olarak Eğitişim Dergisi’ne yazılar yazmaktadır ve EKİP BLOg’da yazardır. Alternatif eğitim 
sistemlerine ilgi duymakta ve bu konuda yazdığı ‘A.S.Neill’in Alternatif Eğitim Sitemleri Üzerine Görüşlerinin Summerhill 
Okulları Üzerinden Değerlendirilmesi Projesi’ bulunmaktadır. Avusturya’ya gidip montessori ilkokulu, pikla anaokulu, 
waldorf ortaokulu, demokratik ilkokul ve orman anaokulları konusunda eğitim almış ve gözlemlerde bulunmuştur. 2017 
yılında ise Finlandiya eğitim sitemini incelemek için Finlandiya’ya gitmiştir. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nda tiyatro lideridir. 
Bir dönem kamplarda tiyatro liderliği yaptı. Suriyeli mülteci öğrencilerin eğitimini konu alan ve hazırlayıp yürütücülüğünü 
yaptığı ‘Seni Kendi Dünyamda Kucaklıyorum’ isimli proje ile İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün Eğitimde İyi Örnekler 
Sergisi’ne girmeye hak kazandı ve ödül aldı. Bir dönem ‘İstanbul Türkiye İçin Okuyor’ projesi kapsamında yetişkinlere okuma 
yazma kursları açmış ve yaptığı çalışmalardan dolayı ödüllendirilmiştir. TEMA vakfı gönüllüsü ve temsilcisidir. Çocuklara 
gönüllü doğa eğitimleri vermekte ve etkinlikler düzenlemektedir.

ESRA KILIÇ  
Öğretmen, BİZ Okulları, İstanbul
esrakilic3451@gmail.com

Eğitim: 1993 yılında Niğde’de doğdu. 2007’de Behzat Ecemiş Ortaokulundan ve 2011 ‘de Niğde Kız Teknik ve Meslek 
Lisesinden mezun oldu. Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölümünden 2017 yılında lisans 
eğitimini tamamladı.

Mesleki Deneyim:  2017 yılında Boğaziçi Üniversitesi’nde okuyan 4 arkadaşı ile birlikte Ninjacoders adlı, 7- 14 yaş 
aralığındaki çocuklara algoritma ve robotik kodlama eğitimi vermeyi amaçlayan bir girişimin kurulumunda bulundu. Bu 
girişimde 6 ay kadar eğitim koordinatörlüğü ve eğitmenlik yaptı. Daha sonra 2018 yılında Mart- Haziran ayları arasında 
Gaziosmanpaşa Belediyesi’nde 7-14 yaş aralığındaki öğrencilere robotik kodlama ve 3D tasarım dersi verdi. Yine 2018 yılı 
Nisan – Haziran ayları arasında Vizyon Koleji’nde ilkokul ve anaokulu kademesinde STEM öğretmeni olarak görev aldı.  
Halen BİZ Okulları tüm kademelerde bilgisayar öğretmeni olarak görev yapmaktadır.

Erol DEMİR, 
Şube Müdürü, Elektronik Uzman Öğretmeni, İşletme Sosyal Bilim Uzmanı, Doktora Öğrencisi,  Bakırköy İlçe Milli 

Eğitim Müdürlüğü, İstanbul
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Eğitim: Gölcük Piyale Paşa İlkokulu, Gölcük İmam Hatip Ortaokulu, Gölcük Endüstri Meslek Lisesi, Anadolu 
Üniversitesi Meslek Yüksekokulu ve İktisat Fakültesi, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yönetimi Yüksek 
Lisans (Tez konusu; Eğitim Yöneticilerinin Sorunları ve Çözüm Önerileri), halen İstanbul Ticaret Üniversitesi, Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, İşletme Doktora öğrencisi,

Mesleki Deneyim: Marangoz, elektrik ve sıhhi tesisat, oto elektrik ve terzi çıraklığı ve teknik servislik yaptı. Türkkablo’da 
bir yıl kalite kontrolcü olarak çalıştı. 1991 yılında Hakkâri’de öğretmenliğe başladı, Halk Eğitim Merkezi ve Endüstri Meslek 
Lisesinde elektronik öğretmeni olarak çalıştı. Gölcük Mesleki Eğitim Merkezinde öğretmen, müdür yardımcısı, başyardımcı 
ve okul müdürlüğü yaptı. 2003’te şube müdürlüğüne Gölcük’te başlamış, 2007’de İstanbul İl Milli Eğitimde Şube Müdürlüğü 
ve 2016 Temmuz’dan itibaren Bakırköy İlçe Milli Eğitim Şube Müdürlüğü görevini yürütmektedir.

Eserler ve Çalışmalar: 17 Ağustos depremi sonrasında sivil toplum örgütleriyle projelerde aktif rol aldı. TEMA, 
KIZILAY gibi çok sayıda sivil toplum kuruluşunda üyedir.

Yerel gazetelerde haber ve köşe yazarlığı yaptı. Çeşitli sektörel dergilerde makaleleri yayınlandı. 4 aylıkla ödüllendirme, 
iki kez altı yıl çok iyi sicile 2 kademe ilerlemesi, 8 takdir belgesi, 12 teşekkür belgesi, 9 başarı belgesi, 3 üstün başarı belgesi, 2 
aylıkla ödül belgesi, 3 ödül belgesi almıştır. Çok sayıda kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütünden teşekkür belgeleri sahibidir. 
263. Dönem yedek subay öğretmen birincisi, Elektronik Uzman Öğretmen Türkiye birincisidir. www.egitimheryerde.net 
sitesinde düzenli olarak makaleleri yayınlanmaktadır.

 Geliştirdiği “Mesleki Eğitim Modeli Önerisi”, IX. Ulusal Öğretmenim Sempozyumunda bildiri olarak sunulmuştur. 
(3/12/2017 – Üsküdar/İSTANBUL),  

“Meslek lisesi paydaşlarının beklentileri araştırması ve meslek lisesi modeli önerisi” GESS/Türkiye Eğitim Fuarı – 
(25/10/2018 – İstanbul) ve  EYFOR IX. Eğitim Yönetimi Forumunda (Antalya - 01/11/2018) bildiri olarak sunulmuştur.

Erol DEMİR,
Şube Müdürü, Elektronik Uzman Öğretmeni, İşletme Sosyal Bilim Uzmanı, Doktora Öğrencisi,  Bakırköy İlçe Milli 

Eğitim Müdürlüğü, İstanbul

Eğitim: Gölcük Piyale Paşa İlkokulu, Gölcük İmam Hatip Ortaokulu, Gölcük Endüstri Meslek Lisesi, Anadolu 
Üniversitesi Meslek Yüksekokulu ve İktisat Fakültesi, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yönetimi Yüksek 
Lisans (Tez konusu; Eğitim Yöneticilerinin Sorunları ve Çözüm Önerileri), halen İstanbul Ticaret Üniversitesi, Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, İşletme Doktora öğrencisi,

Mesleki Deneyim: Marangoz, elektrik ve sıhhi tesisat, oto elektrik ve terzi çıraklığı ve teknik servislik yaptı. Türkkablo’da 
bir yıl kalite kontrolcü olarak çalıştı. 1991 yılında Hakkâri’de öğretmenliğe başladı, Halk Eğitim Merkezi ve Endüstri Meslek 
Lisesinde elektronik öğretmeni olarak çalıştı. Gölcük Mesleki Eğitim Merkezinde öğretmen, müdür yardımcısı, başyardımcı 
ve okul müdürlüğü yaptı. 2003’te şube müdürlüğüne Gölcük’te başlamış, 2007’de İstanbul İl Milli Eğitimde Şube Müdürlüğü 
ve 2016 Temmuz’dan itibaren Bakırköy İlçe Milli Eğitim Şube Müdürlüğü görevini yürütmektedir.

Eserler ve Çalışmalar: 17 Ağustos depremi sonrasında sivil toplum örgütleriyle projelerde aktif rol aldı. TEMA, 
KIZILAY gibi çok sayıda sivil toplum kuruluşunda üyedir.

Yerel gazetelerde haber ve köşe yazarlığı yaptı. Çeşitli sektörel dergilerde makaleleri yayınlandı. 4 aylıkla ödüllendirme, 
iki kez altı yıl çok iyi sicile 2 kademe ilerlemesi, 8 takdir belgesi, 12 teşekkür belgesi, 9 başarı belgesi, 3 üstün başarı belgesi, 2 
aylıkla ödül belgesi, 3 ödül belgesi almıştır. Çok sayıda kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütünden teşekkür belgeleri sahibidir. 
263. Dönem yedek subay öğretmen birincisi, Elektronik Uzman Öğretmen Türkiye birincisidir. www.egitimheryerde.net 
sitesinde düzenli olarak makaleleri yayınlanmaktadır.

Geliştirdiği “Mesleki Eğitim Modeli Önerisi”, IX. Ulusal Öğretmenim Sempozyumunda bildiri olarak sunulmuştur. 
(3/12/2017 – Üsküdar/İSTANBUL),  

“Meslek lisesi paydaşlarının beklentileri araştırması ve meslek lisesi modeli önerisi” GESS/Türkiye Eğitim Fuarı – 
(25/10/2018 – İstanbul) ve  EYFOR IX. Eğitim Yönetimi Forumunda (Antalya - 01/11/2018) bildiri olarak sunulmuştur.

               

Ergin Yıldırım 
Milli Eğitim Bakanlığında öğretmen, Yalova
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Erginyildirim7@gmail.com

Eğitim: 1975 yılında Yalova’da doğdu. 1988 yılında Yalova Öğretmen Yusuf Ziya İlkokulundan, 1991 yılında Yalova 
Zübeyde Hanım Ortaokulundan ve 1994 yılında Yalova Lisesinden mezun oldu. 1998 yılında Hacettepe Üniversitesi Türk Dili 
ve Edebiyatı Bölümünden, 2014 Yılında Anadolu Üniversitesi Sosyoloji Bölümünden ve 2018 yılında Anadolu Üniversitesi 
Felsefe Bölümünden lisans diploması aldı.

Mesleki Deneyim: 1998-2000 yılları arasında Tekirdağ’ın Saray ilçesi Atatürk İlköğretim Okulunda, 2000-2001 
yılları arasında Malatya Pütürge Tepehan İlköğretim Okulunda, 2001-2010 yılları arasında Yalova Kadıköy İlköğretim 
Okulunda, 2010-2013 yılları arasında Yalova Bahçelievler İlköğretim okulunda, 2013 yılında Yalova Orgeneral Selahattin 
Risalet Demircioğlu Ortaokulunda, 2013-2015 yılları arasında Yalova İmam Hatip Ortaokulunda Türkçe öğretmeni olarak 
çalışmıştır. 2016’dan bu yana Yalova Çınarcık Bilim ve Sanat Merkezinde Türkçe öğretmeni olarak çalışmaktadır.

Evli ve iki çocuk babasıdır.

Didem Turakine Şahin 
İngilizce Öğretmeni, Burhaniye Bilim ve Sanat Merkezi, Balıkesir
mjozdi@gmail.com

Eğitim: 1988’te Erzurum’da doğdu. 2002’te Yalova Yusuf Ziya İlköğretim okulundan ve 2006’de Yalova Anadolu 
Öğretmen Lisesinden mezun oldu. Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölümünde 2011’te lisans 
eğitimini tamamladı. 

Mesleki Deneyim: 2012 – 2014 yılları arasında Gümüşhane Kelkit ilçesi Çamur Şehit Murat Kafkas Ortaokulunda, 
2014 Ocak – Temmuz arasında Rize Doğuşçay İlkokulunda, 2014 – 2018 yılları arasında Balıkesir Dursunbey Gökçedağ 
Ortaokulunda İngilizce Öğretmenliği yaptı. 2018 yılında sınavla kazandığı Burhaniye Bilim ve Sanat Merkezi İngilizce 
öğretmenliği görevine halen devam etmektedir.

Eserler ve Çalışmalar: 2015 – 2017 arasında Balıkesir Dursunbey Gökçedağ Ortaokulunda yürütmüş olduğu Gökçedağ 
Olimpiyatları projesi ile YEĞİTEK tarafından düzenlenen Eğitim ve Öğretimde Yenilikçi Uygulamalar ödüllerinde 
saha ziyaretine kalma başarısı kazandı. 2014 – 2015 ve 2016 -2017 eğitim öğretim yıllarında 4006 Tübitak Bilim Fuarları 
projelerinde yürütücülük görevini gerçekleştirdi. 2017 – 2018 Eğitim Öğretim yılında First Lego League Hydrodynamic 
yarışmasına danışman öğretmen olarak katıldığı grubu “Yükselen Yıldızlar” ödülü kazandı. 2017 – 2018 eğitim öğretim 
yılında yürüttüğü EduDigiPark etwinning projesi ile Avrupa Kalite Etiketi kazandı.

Deniz TÜRK
deniz.turk@yenidoguokullari.com

Yenidoğu Okullarında Lise Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Bunun yanı sıra Marmara Üniversitesi 
Türkiyat Araştırmaları Enstitüsünde Türk dili alanında tez çalışması devam etmektedir. Türkçe öğretimi, dil bilgisi 
öğretim yöntemleri üzerine öğretmenler ve alandaki üniversite öğrencilerine atölye çalışmaları düzenlemektedir. Pek çok 
sempozyumda sunulmuş ve makale olarak yayımlanmış çalışmaları bulunmaktadır.

Dr. Başak GÖFNER 
Öğretmen, İstanbul Bilim ve Sanat Merkezi
basakince2@gmail.com

Eğitim: 1986’da İstanbul’da doğdu. 2000’de Üsküdar Yıldırım Beyazıt İlk ve Orta Okulundan, 2004’de Şeyh Şamil (YDA) 
Lisesinden mezun oldu. Marmara Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümünde 2008’de lisans, 2011’de yüksek lisans, 2017’de 
doktora eğitimini tamlayarak Dr. unvanını aldı.

Mesleki Deneyim: 2008 yılından itibaren İstanbul’un farklı ilçelerinde MEB’e bağlı okullarda sınıf öğretmenliği görevini 
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yürüttü. 2015 yılından beri İstanbul Bilim ve Sanat Merkezi’nde özel yetenekli öğrencilerle çalışmaktadır
Eserler ve Çalışmalar: 2007 yılından beri alanı ile ilgili sempozyumlara katılmakta ve bildiriler sunmaktadır. Yüksek 

lisans tez konusu olan sınıf yönetimi ile ilgili yayımlanmış makaleleri bulunmaktadır. Doktora tez konusu olan alan 
okuryazarlığı ile ilgili ve birlikte çalıştığı öğrenci grubu olan özel yetenekliler ile ilgili yayımlanmış makale ve bildirileri 
bulunmaktadır. Okuryazarlık, alan okuryazarlığı, ilgi kitapları, özel yetenekli öğrenciler alanlarında akademik çalışmalar 
yapmaktadır.

Zeynep BAĞCE

25 Nisan 1996 yılında İstanbul’da doğdu. Aslen Sivaslı’dır. İlköğretimini 29 Ekim İlkokul’unda tamamladı. Lise eğitimini 
Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde tamamladı. 2015 yılında Marmara Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği 
bölümüne başladı. Matematik öğretimi ve geometriye ilgi duymaktadır. 

Sibel UYANIK 
 

1997 yılında İstanbul’da doğdu. Lise öğrenimini 2015 yılında İstanbul Üsküdar Lisesi’nde tamamladı. Aynı yıl Marmara 
Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği bölümüne yerleşti. 2016 yılında Marmara Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik 
Danışmanlık Anabilim Dalı’nda çift anadal programına başladı. Varoluşsal psikoloji, deneysel bilim ve astronomi gibi alanlara 
ilgi duymaktadır. Psikolektif.com’ da aktif olarak yazarlık yapmaktadır.

Selman ÇAKIR 
Öğretmen, Özel Osmangazi Okulları, Bursa
selman.cakir@osmangazi.k12.tr

Eğitim: 1981’de Kütahya’da doğdu. 1996’te Kütahya Fatih İlkokulu,2000’de ise Tavşanlı Anadolu Öğretmen Lisesinden 
mezun oldu. 2005 yılında Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliğini bitirdi. 2001 Yılında 
ise Eskişehir Anadolu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Ön lisans Bölümünden mezun oldu. 2018 yılında Erzurum Atatürk 
Üniversitesi İlahiyat Fakültesin 3.sınıfa bşlamıştır.

Mesleki Deneyim: 2007-2011 yılları arasında Eskişehir Seyitgazi ilçesinin farklı okullarında
Sosyal Bilgiler ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliği yaptı. 2012-2015 yılları arasında ise Eskişehir’de farklı 

kurumlarda öğretmenlik ve eğitim koçluğu yaptı. 2015-2017 Yılları arasında Bursa Gürsu İsabet Etüt Eğitim Merkezi’nde 
öğretmenlik yaptı. Halen Bursa Özel Osmangazi Okullarında Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği yapmaktadır.

Eserler ve Çalışmalar:
2012 yılında Zeka ve Akıl Oyunları Sertifikası aldı.
2013 yılında Çocuk Oyunları Sertifikası aldı. (COSSK)
2018 yılında İstanbul’da düzenlenen Eğitim Teknolojileri Platformu’nda (ETP) “Din kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersinde 

Dijital Dönüşüm” adlı projesi kabul edildi, sunum yaptı,sertifika verildi.
2018 yılında İstanbul’da  Öncü Eğitimciler Derneği’nin düzenlemiş olduğu “Din Eğitimi Zirvesi’nde Poster Sunum 

projesi kabul edildi, sunum yaptı,sertifika verildi.
11 yıllık öğretmen olan Selman Çakır evli ve bir çocuk babasıdır.

Uzm. SEZAİ ESEN- 
Eğitimci, İstanbul Özel Derya Öncü Eğitim Kurumları, İstanbul
sezaiesen@hotmail.com
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3 Şubat 1986 İstanbul doğmuş olup aslen Orduludur. 2000 yılında İnanç Türkeş İlköğretim Okulundan ve 2004 yılında 
Mevlana Lisesi’nden mezun oldu. 2009 yılında Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilgiler öğretmenliği bölümünden mezun oldu. 
2017 yılında Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilgiler öğretmenliği ABD’de  yüksek lisansını tamamladı. 

Mesleki Deneyim: 
2009-2011 yılları arasında Sancaktepe Çok Programlı Lisesi’nde ve  Ahmet Sani Gezici Lisesi’nde Coğrafya öğretmenliği 

yaptı. 2011-2014 yılları arasında Anabilim eğitim Kurumları’nda Sosyal Bilgiler öğretmeni olarak görev yaptı. 2014 yılından 
beri Özel Derya Öncü Eğitim Kurumları’nda öğretmenlik hayatını sürdürmektedir. 2016 yılında abc Pozitif Danışmanlık 
firmasını kurdu ve bir çok kamu kurumu ve özel sektöre danışmanlık faaliyetlerinde hizmet sunmaktadır.

Eserler ve Çalışmalar: 
2011-2013 yılları arasında Eskişehir Anadolu Üniversitesi ve Anabilim Eğitim Kurumları’nın ortaklaşa hazırladığı 

Üstün Yetenekliler Eğitim Programında (ÜYEP) yer aldı. ÜYEP kapsamında 1-5. Sınıflar seviyesinde Sosyal Dünya dersi 
kitaplarının temalarının yazarlığını yaptı. MEB FATİH projesi kapsamında SMART EDU tabletle ders materyali geliştirme 
proje ekibi içerisinde yer aldı. 2011-2014 yılları arasında Sosyal Bilgiler dersi Yaratıcı Drama ders programlarını hazırladı ve 
Yaratıcı Drama Ulusal Atölye Liderliği yaptı. 2013-2015 yılları arasında Sosyal Bilgiler dersi konu anlatım kitabı hazırladı. Aynı 
yıllarda web sitesi üzerinden canlı ders anlatımları yaptı. 2015-2017 yılında 5 RENK Yayınevi’nin yayımladığı Asistan Sosyal 
Bilgiler  5-6-7-8. Sınıf soru bankasını yazdı. 2018 Haziran ayı itibariyle yeni müfredata uygun olarak içerik düzenlemelerini 
yaptı.

Sosyal Sorumluluk alannda birçok sivil toplum çalışmalarında yer aldı. Balıkesir Belediyesi Kent Konseyi Gençlik 
Meclisi Başkan Yardımcılığı (2007-2009), Ümraniye Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı (2010-2011), Birlik 
Vakfı Gençlik Teşkilatı olan Genç Birlik Yönetim Kurulu Üyesi(2014) olarak görev yaptı. 2011 yılından beri Uluslararası Hak 
İhlâlleri İzleme Merkezi (UHİM) yönetim kurulu üyesi (2011-2018),  ve iki dönem Gençlik Direktörlüğü görevini yürüttü. 
İnsani Fikir Akıncıları Derneği Eğitim Danışmanı (2014-2018) Gençlik Kuruluşları Birliği İcra Kurulu üyesi (2014-2018) 
olarak görev yapmaktadır.

Uluslararası alanda yaşanan olayları yerinde gözlemler yaparak raporlaştırdı. Birçok radyo ve televizyon canlı yayınına 
, seminer ve konferans programına konuşmacı olarak katıldı..

Ayşe Gül DANACI- 
Müdür Yardımcısı, İTO Şehit Er Dursun Sıvaz İlkokulu, İstanbul
gulaysem85@gmail.com

 

1985 yılında Kayseri ‘nin Yahyalı ilçesinde doğdu. İlkokulu, ortaokul ve lise eğitimini Kayseri Yeşilhisar ilçesinde 
tamamladı. 2004 senesinde Kayseri Erciyes Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümünü kazandı. 2009 senesinde evlendi. Bir 
erkek ve bir kız çocuğu olmak üzere iki çocuk sahibidir. 

Mesleki Deneyim: 2007-2013 yılları arasında Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde Sınıf Öğretmenliği yaptı. 2013-2016 
yıllarında İstanbul-Sultanbeyli Namık Kemal İlkokulu’nda sınıf öğretmenliğine devam etti. 2017 senesinde İstanbul-
Sultanbeyli İTO Şehit Er Dursun Sıvaz İlkokulu’nda müdür yardımcılığına başladı. Halen bu okulda görevine devam 
etmektedir.

Harun AKYOL

2017 yılında İstanbul Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği bölümünden mezun oldu. 2017/2018 eğitim öğretim yılında 
Türkçe öğretmeni olarak göreve başladığı Kocaeli’nin Dilovası ilçesindeki Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokulundaki 
görevini hala sürdürmektedir.

Remziye  ULUDAĞ  KIRÇIL 
Öğretmen, Ovasaray İlkokulu, Amasya
remziyee_05@hotmail.com
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Eğitim:1986’da İstanbul’da doğdu.19 Mayıs Üniversitesi Amasya Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği bölümünü bitirdi. 
2016 yılında ikinci üniversite olarak Anadolu Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü  bitirdi.

Mesleki Deneyim:2010 yılında Kastamonu Köseoğlu İlkokulunda 3 yıl müdür yetkili öğretmenlik yaptı. Daha sonra  
İstanbul Kağıthane Günebakan İlkokulunda 3 yıl sınıf öğretmenliği yaptı.  ERG   tarafından düzenlenen 12. Eğitimde İyi 
Örnekler konferansında “Ekoloji Timi İş Başında!” projesi ile poster sunumu yaptı. Öncü Eğitimciler Derneği 2. Sınıf 
Öğretmenliği Zirvesinde ‘İyilik Denizi’ projesinin sunumunu yaptı. 2016 İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğünün Düzenlediği  
Eğitimde İyi Örnekler sergisinde ‘İyilik Yaptım Havalara Uçtum’ ve ‘Gelenek Görenek Oynayak Öğrenek’ projelerini sergiledi.

2018’de ‘Okuma Kültürü Çalıştayı’ ile Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Derneği tarafından düzenlenen ‘Çocuk ve Gençlik 
Edebiyatı Sempozyumu’na katılarak çeşitli projelerinin sunumunu yaptı.

Halen Amasya’da görev yapmaktadır.

Şefika DOĞAN 
 Sınıf Öğretmeni, İstanbul Fuat Sezgin Bilim ve Sanat Merkezi, İstanbul
sefika.dogan@hotmail.com

Eğitim: 1983 yılında Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde doğdu. 1994’te Elbistan İstiklal  İlkokulu,1997’de Elbistan 
Ortaokulu ve 2001’de Mükrimin Halil Lisesi’nden mezun oldu. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 
Bölümü’nde 2005’te lisans eğitimini tamamladı. Aynı yıl İstanbul Sultangazi 50.Yıl İlkokulu’na sınıf öğretmeni olarak atandı.

Mesleki Deneyim: 2005-2018 yılları arasında MEB’e bağlı 50.Yıl İlkokulu’nda,2018-2019 yılları arasında  Esenler Bilim 
ve Sanat Merkezi’nde sınıf öğretmeni olarak görev yapmıştır. Halen İstanbul Fuat Sezgin Bilim ve Sanat Merkezi’nde görevine 
devam etmektedir.

Mahmut BALCI

1963 yılında Kilis’te Doğdu. 1982 yılında ise Kilis lisesinden 1989 yılında da Erzurum İlahiyat Fakültesinden mezun 
oldu.

Öğrencilik yıllarında bir süre gazetecilik, editörlük ve radyoda eğitim kültür programları yaptı. Türkiye Yazarlar Birliği 
üyesi idi. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarının eğitim kültür komisyonlarında çalıştı. Esenler Güzide Özdilek Anadolu İmam 
Hatip Lisesi’nin kuruluş sürecinde görev yaptı. Eğitimde güzel örnekler, Türkiye Değer Ödülleri gibi yarışmalarda Türkiye 
jüri üyeliği yaptı. 19.Milli Eğitim Şurası İstanbul çalıştayında görev aldı. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü strateji geliştirme 
bölümünde Değerler Eğitimi Koordinatörlüğü ve MEB Ders Kitaplarının yazımında görev aldı. Uzun yıllar Uluslararası 
Öncü Eğitimciler Derneğinin çalışmalarında bulundu. Öncü Okul Yöneticiler Derneğinin kurucuları arasında yer aldı. 11 
Ocak 2019 tarihinde hakkın rahmetine kavuştu.

KİTAPLARI; İnsanları Tefrikaya Düşüren Faktörler, Özgürlük Paylaşmaktır, Halkın Valisi Recep Yazıcıoğlu, Bir Barış 
Elçisi Olarak Hz. Muhammed, Değerleri Yaşamak ve Yaşatmak

Muhammet YILMAZ 
Eğitimci yazar, İstanbul 
www.muhammetyilmaz.com

Nerede doğduğunu önemsemiyor ama niçin dünyaya geldiği onun için çok önemli. 1989 yılında Marmara Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı çeşitli okullarda yirmi sekiz yıl öğretmen olarak görev 
yaptı.

Öğretmen olmak için yaratıldığına inanıyor. Öğretmen arkadaşlarını ve öğrencilerini öğrenme yoldaşı olarak görüyor. 
Öğrenmek ve öğretmenin kendisi için bir yaşam biçimi olduğunu düşünüyor.

Öğretmenliğe başladığı ilk yıllardan itibaren “Bu işi daha etkili ve daha doğru nasıl yapabilirim?” sorusunun cevabını 
bulmaya çalışıyor. Bu konuda kaydettiği ilerlemenin henüz yeterli olmadığını düşünüyor ve hiçbir zaman yeterli olmayacağını 
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biliyor.
Eğitim ve öğretmenlikle ilgili elde ettiği birikimleri, profesyonel bir bakış açısıyla fakat amatör bir ruhla öğretmen 

arkadaşlarıyla paylaşıyor. Kendisi sır gibi saklıyor ama eğitim vermek için gittiği yerlerden aslında kendisi eğitim alarak geri 
dönüyor.

Eğitimcilerin mesleki gelişimlerine yönelik yurt içinde ve yurt dışında program geliştirme, seminer ve atölye çalışmaları; 
gençlere, anne babalara ve halka yönelik konferans ve söyleşiler yapıyor. Eğitim ve öğretmenlik ile ilgili makaleler yazıyor, 
sempozyumlarda bildiriler sunuyor ve kitap yazıyor.

Yayınlanmış Kitapları:  Etkili Öğretmenlik, İyi Dersler Öğretmenim, Değerler Eğitimi ve Okul Etkinlikleri, İnsan ve 
İslam, Hz. Peygamberi Nasıl Öğretelim (Z.Şeyma Arslan ve Ali Erdoğdu ile birlikte)

Halis DEMİR
Sivas Cumhuriyet Üni. İlahiyat Fak.
halisdemir@cumhuriyet.edu.tr

1968 yılında Sivas’ta doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Sivas’ta tamamladı. Lisans öğrenimini Marmara Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesinde, Yüksek lisans ve doktora öğrenimini Atatürk Üniversitesinde tamamladı. Çeşitli okullarda Din 
kültürü ve Ahlak bilgisi öğretmeni olarak çalıştı. Halen Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde Öğretim üyesi olarak 
çalışmaktadır.

İslam Hukuku, Din Eğitimi, Hadis, Türk İslam Edebiyatı ve İslam Tarihi Alanlarında yayınlanmış makaleleri 
bulunmaktadır. 

Yayımlanmış Kitapları: Devlet Gücünün Sınırlanması Raşit Halifeler Dönemi, İstanbul, 2004. İslam Hukuk Tarihinde 
Hırsızlık Suçu ve Cezası, Sivas, 2013.
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