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ÖN SÖZ 

 

Hızla değişen ve gelişen günümüz dünyasında, 21. Yüzyıl bilgi birikimi 

ve bilimin uygulamaya dönüşümü olan teknoloji bağlamında artan 

öğrenme ihtiyacını da beraberinde doğurmaktadır. Öğrenme insanoğlunun 

yeryüzündeki varoluşundan bugüne süreğen, belirli düzeyde çevresel 

uyarıcıların da işe koşulduğu etkileşimli, birikimli ve aktif bir süreçtir. 

Nitekim yaşantısı sonucu, az ya da çok kalıcı izli davranış değişikliği 

olarak ortaya çıkan öğrenmede, öğrenme sorumluluğu öğrencidedir. Ancak 

artan bilgi birikimi ve karmaşıklığı öğretim etkinliklerinin planlanması, 

programlanması, tasarlanması ve düzenlenmesi açısından sorumluluğun 

kurumsal olarak okullarca üstlenilmesini ve bu sorumlulukta rolleri bilgide 

otorite ve bilgi aktarıcı değil, öğrenmede, bilgiye ulaşmada yol gösterici ve 

rehberlik yapacak öğretmenlerin yetiştirilmesini zorunlu kılmıştır. 

Öğrenmenin değişen doğası ve öğretmenin değişen rolleri gereği artık; 

soran sorgulayan problem çözebilen, önceki öğrenmeleri ile yeni 

öğrenmelerini ilişkilendirerek bilgiyi kendine özgü bir şekilde 

yapılandırabilen bireylerin yetiştirilmesi açığa çıkmıştır. Bu durumda 

eğitim sistemini üç temel öğesi olan öğrenci, öğretmen ve eğitim 

programları ile öğelerine kapsayan “Eğitim Bilimleri ve Öğretmen 

Yetiştirme Temel Alanı”na yönelik çalışma ve araştırmaların yapılmasını 

kaçınılmaz bir zorunluluk haline getirmiştir. Günümüzde bu alanda çalışan 

birçok bilim insanı, akademik kurum ve kuruluşlar, Eğitim Programları ve 

Öğretim, Eğitim Yönetimi Denetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi, 

Psikoljik Danışma ve Rehberlik, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, 

Eğitimin Felsefi, Sosyal ve Tarihi Temelleri, Hayat Boyu Öğrenme ve 

Yetişkin Eğitimi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri, Fen Matematik 

Eğitimi, Güzel Sanatlar Eğitimi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi, 

Yabancı Diller Eğitimi, Temel Eğitim ve Özel Eğitim alanlarına özgü; 

öğrenme ve öğretim süreçleri ile bu süreçleri doğrudan ya da dolaylı olarak 

etkileyen değişkenler, akademik başarı, erişi, tutum, kaygı, benlik saygısı, 

öz-güven, öz düzenleme, öğretim ve ders programları, veri toplama 

araçları ve geliştirilmesi, rehberlik hizmetleri, bireyin bilişsel duyuşsal ve 

psikomotor gelişimi, okullar ve yönetim felsefeleri işleyişleri, eğitim 

sistemleri, karşılaştırmalı eğitim gibi konularda nitel, nicel, karma, 

deneysel, yarı deneysel, karma, derleme ve eylem araştırması türünde 

çalışmalar yapmaktadırlar. Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme 

Alanında özgü çalışmaları kapsayan bölümümüz, bu alanda araştırmalar 

yapan bilim insanlarını bir araya getirmeyi ve gelecekteki araştırmalar için 

yeni tartışmalara yön göstermeyi hedeflemektedir. Söz konusu hedefler 



IV | Ön Söz 

 

doğrultusunda oluşan bu bölümde Eğitim Bilimleri ve Öğretmen 

Yetiştirme Temel alanına özgü konulardan oluşan 12 makale 

bulunmaktadır. Kitabın bu bölümüne ilişkin kaynak göstermede APA stili 

kaynak gösterme sistemi kullanılmıştır. Bölümün ortaya çıkmasında 

yazıları ile katkıda bulunan yazarlara ve yazıların değerlendirilmesinde 

hakem olarak katkılarını esirgemeyen meslektaşlarımıza teşekkür eder, 

çalışmalarında başarılar dileriz. 

  

    Harun ŞAHİN 
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Bölüm I 

 

TÜRKÇE VE SOSYAL 

BİLİMLER EĞİTİMİ 

  



 
 



TÜRKÇE EĞİTİMİNDE ZAMAN VE KİP KONUSUNUN 

ÖĞRETİMİ: İÇERİK TASARIMI 

Teaching Tense and Mood in Turkish Education: Content Design  

 

Ahmet BENZER & Kübra KARADAĞ   

Büşra EVCİ & Kübra SARAÇOĞLU 

 

Giriş 

Türkçede iki farklı bilgi alanı olan zaman ve kip, Türkçe Dersi 

Öğretim Programı’nda (2006) “kip” başlığı altında birleştirilmiştir. 

Bazı akademik kaynaklarda bu anlayış benimsenirken bazı 

kaynaklarda ise bu bilgi alanları iki ayrı başlık olarak ele alınmıştır. 

Bu durum ders kitapları ile akademik kaynakların ortak bir görüşü 

benimsemediğini göstermektedir. Araştırma kapsamında Benzer’de 

(2012) yer alan yaklaşım ile hazırlanan ders içeriği ile Türkçe Dersi 

Öğretim Programı’nın (2006) konu anlatımı iki farklı sınıfta 
uygulanmıştır. Böylece zaman ve kip konusunun anlatımında 

içerikte bir güncellemeye gerek olup olmadığı sorusunun cevabı 

aranmıştır. Bu amaçla araştırmada iç içe karma yöntem 

deseni kullanılmıştır. Araştırma kapsamında Türkçe Dersi Öğretim 

Programı’nın (2006) 7. sınıf düzeyindeki zaman ve kip konularını 

içeren kazanımlarıyla araştırmacılar tarafından hazırlanan ‘Fiilde 

zaman ve kipler konusuna ilişkin akademik başarı testi’ deney ve 

kontrol gruplarına ön test ve son test olarak uygulanmıştır. Testin 

KR-20 güvenirliği. 76 olarak hesaplanmıştır. Çalışmanın nitel 

boyutunda ise araştırmacı öğretmen günlüğü, araştırmacı gözlemci 

raporları ve öğrenci görüşleri yer almaktadır. Çalışmanın nicel 

verilerine bakıldığında deney grubu ile kontrol grubu arasında 

anlamlı bir fark (t=2,90 p<0,05) bulunmuştur.  

  

                                                           
 (Doç. Dr.); Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü 

Göztepe Kadıköy/İstanbul 34722. E-mail: ahmetbenzer@gmail.com 
 (Yüksek Lisans Öğrencisi); Marmara Üniversitesi Eğitimi Bilimleri Enstitüsü Türkçe 

Eğitimi Bölümü Göztepe Kadıköy/İstanbul 34722. E-mail: kubrakaradag500@gmail.com 
 (Yüksek Lisans Öğrencisi); Marmara Üniversitesi Eğitimi Bilimleri Enstitüsü Türkçe 

Eğitimi Bölümü Göztepe Kadıköy/İstanbul 34722. E-mail: busraevci@gmail.com 
 (Yüksek Lisans Öğrencisi); Marmara Üniversitesi Eğitimi Bilimleri Enstitüsü Türkçe 

Eğitimi Bölümü Göztepe Kadıköy/İstanbul 34722. E-mail: ogr.kbr.srcgl@gmail.com 

mailto:busraevci@gmail.com
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1. Zaman 

Türkçede fiil çekiminde ikisi geçmiş zaman, üçü şimdiki zaman, bir 

gelecek ve biri de geniş zaman olmak üzere yedi zaman vardır. Her bir 

zaman fiile eklenen ekler aracılğıyla cümleye anlam katar: -mIş’lı geçmiş 

zaman, -DI’lı geçmiş zaman, -(I)yor’lu şimdiki zaman, -mAktA’lı şimdiki 

zaman, -mAdA’lı şimdiki zaman, gelecek –AcAK zaman ve -I/Ar geniş 

zamandır. Üstünova’ya göre (2005) Türkçede zaman ekleri olarak 

kullanılan -DI, -mIş, -(I)yor, -I/Ar, -AcAK eklerinin asıl işlevi, fiilde 

bulunan soyut zamanı geçmiş, gelecek ve şimdi içinde bir yere 

yerleştirmek suretiyle genel anlamda somutlaştırmaktır. Bu ekler dil bilgisi 

kitaplarında haber/bildirme kipi adı altında işlenmektedir.  

Türkçede zaman konusunda önemli bir kafa karışıklığı da zaman 

eklerinin başka bir zaman dilimi için kullanımı aşamasında yaşanmaktadır. 

İngilizce dahil pek çok (bk. Binnick, 1991) dilde görülen bu kullanımda 

bir zaman dilimine atanmış bir ek, başka bir zaman dilimi için 

kullanılabilir. Örneğin –(I)yor şimdiki zaman eki, gelecek zaman için 

kullanılabilir: “Yarın okula geliyor.”.  Bu tarz bir kullanım dile zenginlik, 

çeşitlilik katarken bu kullanımın “zaman kayması” şeklinde 

adlandırılmasının yarattığı fantastik çağrışım, konunun öğretilmesi 

önündeki önemli bir engel olmaktadır. Karahan (1999), dil bilgisi 

kitaplarında bu konunun sınıflandırılmasında eksiklikler olduğunu belirtip 

“Türkçenin geçmiş zamanı karşılamak için ne gibi imkânları vardır?” 

sorusunun cevabının dil bilgisi kitaplarında olmadığını ifade etmiştir. 

Araştırmada ise bu kullanıma “zaman kayması” adlandırması 

kullanılmadan bir zaman ekinin farklı zamanları ifade ederek kullanılması 

şeklinde yer verilmiştir.   

2. Kip 

Türkçede zaman eklerinin dışında fiile eklenen 4 farklı ek daha vardır. 

Bunlar fiile getirilen gereklilik (-mAlI), istek (-A), dilek-şart (+-sA) ve emir 

kipleriyle yapılır ve cümleye çatı, kişi, zaman anlamlarının dışında 

anlamlar katar. Gereklilik (-mAlI), istek (-A) ve dilek-şart (+-sA) fiile 

eklenen ekler ile bu anlamları katarken emir kipi eki olmadan ‘emir’ 

anlamını katar.  

Kip konusu da tıpkı zaman konusu gibi tartışılmıştır. Türkçede kiplerin 

zaman anlamını taşıyıp taşımadığı, hangi eklerin zaman hangi eklerin kip 

değeri taşıdığı konusu belirsizdir (Sözer, 1979). Konuyla ilgili olarak 

Erkman-Akerson ve Ozil (1998) kip hakkında konuşmacının tümce 

biçiminde somutlaştırdığı önermesine kendi bakış açısını da ekler. Dile 

getirdiği olaya ya kendi tanık olmuştur; ya başkasının tanık olduğu, 

başkasından duyduğu bir olguyu anlatmak istemektedir ya da bir tahminde, 

bir istekte bulunmaktadır. Konuşmacının kurduğu tümcelere kattığı istek, 
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niyet, olasılık, zorunluluk, tanık olma/olmama vb. gibi bakış açılarının 

dilbilimde ‘kip’ olarak adlandırıldığını belirtmişlerdir.  

Benzer (2008), Türkçede kip eklerinin öncelikli görevlerinin zamana 

değil kip kavramına (gereklilik, emir, istek ve dilek-şart kiplerine) 

göndermede bulunduğunu ifade etmiştir.  

Korkmaz’a göre (2003) kip için dil bilgisi kitaplarında verilen tanımlar 

ve yapılan açıklamalar oldukça bulanık ve karışıktır. Bu tanımlar bazı 

noktalarda birbirleriyle uyuşmakta bazı noktalarda ise birbirinden 

ayrılmaktadır.  

Kipi, fiilin gösterdiği hareketin nasıl yapıldığını veya olduğunu bildiren 

bir biçim veya tarz olarak kabul eden görüşlerin yanında kip ile zamanı iç 

içe düşünen ve bunları birbirinden ayırmayıp zamanı kip gibi kabullenen 

görüşler de vardır. Gencan (2001), fiillerin zaman ve anlam özelliklerine 

göre türlü eklerle değişik biçimlere girerek kipi oluşturduğunu belirtmiştir.  

Ergin (1993), kip kavramını şekil kelimesiyle de karşılar ve kipi fiil kök 

ve gövdelerine gelerek işin ne şekilde yapıldığını ya da olduğunu gösteren 

yapılar olarak açıklamıştır. Bunun yanı sıra kip ve zaman eklerinin fiil kök 

ve gövdelerine gelerek yapılan işin şekle ve zamana bağlandığını ifade 

ederken kip ve zaman eklerinin bir kısmında sadece zaman anlamı varken 

eklerin hepsinde şekil (kip) anlamı olduğunu belirtir. Dilâçar (1974), geniş 

zaman kipi, şimdiki zaman kipi vb. kullanımların yanlış olduğunu belirtip 

kip ve zaman kavramları arasındaki ilişkiyi şu şekilde açıklamıştır: Kipin 

zamanları olabilir; fakat zaman kipi olamaz. Dilaçar, kipi fiilin gösterdiği 

sürecin hangi psikolojik koşullar altında meydana geldiğini ya da gelmek 

istendiğini bildiren ve ruh durumunu, kişisel duyguları, niyeti, isteği 

belirten birim olarak tanımlar. Kara’ya göre (2016) kip ve zaman eklerinin 

ayrımının yapılamamasının nedeni, zaman ekleri ve işlevleri ile kip ekleri 

işlevleriyle ilgili ortak bir görüşün olmamasıdır.  Kip ile zaman ekleri ve 

bu eklerin işlevleri üzerine ortak bir görüş benimsenmemesinden dolayı bu 

konu hem akademik kaynaklarda hem de öğretim programlarından 

karmaşaya neden olmaktadır.   

3. Kiplik  

Türkçede zaman anlamının dışında gereklilik, emir, dilek, istek, şart vb. 

anlamları veren ve Türkçede “kip ekleri” olarak bilinen ekler vardır. Her 

bir kip anlamı için atanmış bir ek olduğu için kip ekleri de kip anlamları da 

sınırlıdır. 

Türkçede kip eklerinin dışında inanmama, tereddüt, beklenti vb. kip 

anlamları zaman eki olarak bilinen ekler aracılığıyla da cümleye verilir. 

Bunun için zaman eklerinin taşıdığı bu anlamlara kiplik anlamı denir. 

Redhouse (1884), A Simplifıed Grammar Of The Ottoman-Turkish 

Language adlı çalışmasında bir İngiliz’in geçmiş zaman için -DI yerine -
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mIş ekini kullanmasının büyük bir kabalık olacağını belirtir. Bunun 

nedeninin ise -mIş ekinin ‘inanmama’ kiplik özelliği olduğunu belirtir. O 

dönemde zaman ekinin sahip olduğu bu anlamı tayin etmesi ve 

vurgulaması çok önemlidir.  

Alanyazın tarandığında Türkçede kip ve kiplik adlandırmaları sık sık 

birbirine karıştırılmakla birlikte kiplik bildiren ifadeler kip başlığı altında 

değerlendirilmektedir (Dilaçar, 1974; Korkmaz, 2003; Bilgegil, 2009). 

Bununla birlikte araştırmacılar kip ve kip arasında ayrım yapılması 

gerektiğini belirtmişlerdir (Palmer, 1986; Bybee, Perkins ve Pagliuca, 

1994; Lyons, 2005). Kiplik önerme boyutunda yalnızca yüklemi değil tüm 

tümceyi kapsayan ve bakış açısı yansıtan anlamsal bir ulamdır ve bu 

nedenle tek bir dilbilgisel yapıya indirgenemez. Kip ise bu anlamsal ulamın 

dilbilgiselleşmiş biçimidir. Benzer ayrımı da Seçkin (2014) ve Karabağ 

(2000) da dile getirmiş ve kipin sunulan düşüncenin veya önermenin kiplik 

değerini belirleyen gramatik bir biçim olduğunu belirtmişlerdir. Kipliğin 

kipten farkını ise konuşurun önerme karşısındaki tutumunu, düşüncesini, 

bilgisini, beklentisini vb. durumları yansıtan anlamsal bir ulam olarak 

belirtmiştir. Bu ifade biçimleri kipler ile sınırlı kalmayıp vurgu, bağlam, 

kiplik birimler, kiplik sözler gibi pek çok unsurla çeşitlenmektedir. Bu 

ayrım kavramsal zaman (time) ve dilbilgisel zaman (tense) ayrımına 

benzer. Zaman ve kiplik kavramsal yapılara; dilbilgisel zaman ve kip 

dilbilgisel yapılara karşılık gelir. Tıpkı zaman gibi kiplik de kip dışında 

diğer dilsel araçlarla işaretlenebilir. Belirteçler, eylemler, sıfatlar, adlar ve 

söylem birimleri bu işlevle kullanılabilir.  

Bybee ve Fleıschman’e göre (1995) kip, fiillerin biçime dayalı olarak 

dil bilgisi sınıflandırmasına göndermede bulunur. Bu sınıflama 

içerisindeki eklerin görevleri gösterici (indicative), istek kipi, mecburiyet 

(imperative), soru sorma (interrogative) ve dilek (optative) gibidir. Kiplik 

ise dilleri açıklayan ve anlamın ögelerine ait olan anlama dayalı etki alanı 

biçiminde tanımlanır. 

4. Görünüş  

Türkçede zaman ekleri olarak bilinen eklerden zaman, kiplik ve son 

olarak görünüş anlamını elde ederiz. Türkçede zaman eklerine bu üç 

anlamda kullanıma göre bazen birini bazen iki anlamı bazen de üç anlamı 

birden yüklenebilmektedir.  

Görünüş çalışmaları dilbilimde uzun yıllardır çalışılmasına rağmen 

Türkçede yeteri kadar yer almamış, araştırmacılar tarafından dilsel 

zamanla birlikte ele alınmıştır. Bunun sebebi Rusça gibi dillerde görünüş 

anlamı için bir ek olmasına rağmen Türkçede görünüş eki diye bir ekin 

olmamasıdır. Konu Türkçede sık sık da anlam değişmeleri konusu 

içerisinde de (bkz. Aksan, 2000) yer aldığı olmuştur. Görünüş olgusu 

Johanson (1994) tarafından “Bir olayın farklı yerlere odaklanan öznel 
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bakış açılarıyla değerlendirilmesi” şeklinde açıklanmıştır. Smith (1997) 

tarafından alanda zirve noktasına ulaşan bu konu bütün dillerde kendine 

yer edinmiş dilin önemli bir ayrım noktası olmuştur. Görünüş temelde 

bitmiş, bitmemiş ve yansız (Smith, 1997) şeklinde ayrılır. Bu ayrımda 3. 

madde Türkçe için uygun değildir. Uzun’un (1998) çalışmasında bahsettiği 

sürme başlığı görünüşün Türkçe ayağının oluşması için oldukça önemlidir. 

Araştırmada Benzer’in (2012), Smith (1997) ile Uzun (1998) birleşimi 

kabul edilmiş ve buna göre görünüş sınıflaması bitmiş, bitmemiş ve sürme 

olarak atanmıştır. Buna göre eklerin sınıflması da şöyledir: -DI ve -mIş 

bitmiş, -(I)yor ve -I/Ar sürme, -AcAK bitmemiş görünüş değerine sahiptir. 

Giray ile Ömer tarlada çalışıyor. 

Yukarıda cümlede hem zaman hem de görünüş bilgisi edinilmektedir.  

Konuşucu, dinleyicilerin uzun zamandır çocukların ne yaptığı bilgisini 

merak ettiklerini düşünüyorsa eki kullanma sebebi yalnızca görünüş 

anlamı da olabilmektedir. 

Konuyla alakalı alanda şu şekilde bilgilere rastlamak mümkündür: 

Dilâçar (1974), görünüşü fiillerin belirttiği olayların süresi, gelişmesi ve 

bitmesiyle ilgili biçimleri kapsayan dil bilgisi usurları olarak tanımlamıştır. 

Görünüşün fiile kattığı anlamlar onun araştırmacılar tarafından 

sınıflandırılarak ele alınmasını sağlamıştır. İmer, Kocaman, Özsoy (2011),  

görünüşü çoğunlukla eylemlerin çekimlenmesinde söz konusu olan ve 

eylemin gösterdiği iş veya oluştaki süremin iç düzenlemesini ve 

sürekliliğini belirleyen dilbilgisel ulam olarak açıklar ve bitmiş, bitmemiş, 

süren, yinelemeli, noktasal vb. görünüş türleri olduğunu belirtir. Atasoy 

(2017), görünüş sayesinde konuşanın, olayın tamamına mı yoksa bir 

bölümüne mi odaklandığını anlayabileceğimizi belirtir. Görünüşün 

başlangıç (beginnings), sonuç (endings), devinimli (dynamic) ve durağan 

kesitler (static periods) gibi özellikler taşıdığını ifade eder.  

Erkman-Akerson (1994) görünüş görevi adı altında iki esas özelliği ele 

alır ve incelemesini bu iki özellik üzerine oturtur. Bunlar biterlik ve 

bitmezliktir. Yazara göre biterlik bir eylemi ya da olguyu tamamlanmış ya 

da tamamlanacak bütün olarak ele almaktır, bitmezlik ise işe içerden 

bakma, işin başını sonunu açık bırakma demektir; dün akşam kitap okurken 

Hasan geldi, cümlesinde kitap okurken bölümündeki edim sonlu bir işlem 

değildir. Kitap okumanın başı ve sonu belirlenmemiştir, kitap okuma 

sürerken araya başka bir edim girmiştir: Hasan geldi. Hasan’ın gelmesi bir 

kezlik, tamamlanmış bir işlemdir. Öyleyse bu cümlede okuma bitmezlik, 

gelme biterlik niteliği taşımaktadır. 

5. Basit, Birleşik ve Katmerli Yapılar  

Birleşik biçim, zaman eki olarak adlandırılan iki ekin bir araya 

gelmesiyle oluşan yapılardır. Katmerli biçim ise birleşik biçime benzer 
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biçimde iki ekin bir araya gelerek ol- fiili ile birleşmesi sonucu oluşan 

biçimlerdir. Birleşik ve katmerli biçimlerde kullanılan -mIş, -DI, -(I)yor, -

mAktA, -mAdA, -AcAK ve –I/Ar ekleri basit biçimlerde sahip oldukları 

görevleri aynı şekilde birleşik ve katmerli biçime taşımayabilir. Birleşik ve 

katmerli biçim içinde her ekin doğrudan ya da dolaylı olarak göndermede 

bulunduğu görünüş, zaman ve kiplik görevlerinden biri ağır basmaktadır. 

Ekler, bir biçim içinde zaman, başka bir biçim içinde görünüş veya kiplik 

göreviyle kullanılabilir; ancak her bir ek istediği bir ekle bir araya 

gelememektedir. Örnek vermek gerekirse –AcAKyor gibi bir kullanım 

Türkçede yoktur.  

Türkçe, gelişmiş birleşik ve katmerli biçimlere sahiptir.1 Türkçedeki 

ekler yardımı ile fiil zamanı üç farklı öbek içinde basit (-mIş), birleşik (-

mIştI) ve katmerli (-mIş olacak) olarak yer almaktadır. Birleşik biçim, 

zaman eki olarak adlandırılan iki ekin bir araya gelmesiyle oluşan 

yapılardır. Dil bilgisi kitaplarında ise birleşik biçim, iki zaman ekinin bir 

araya gelerek tek bir zamanı ifade etmesi olarak tanımlanmaktadır 

(Gencan, 2001; Bilgegil, 2009; Korkmaz, 2003).   

Uzun’a göre (1998) ise Türkçenin yerleşmiş dil bilgisinde birleşik ve 

katmerli zaman denilen çok ekli görünümler, birçok konuya olduğu gibi 

görünüş konusuna da belirgin açılımlar getirir. Ek basit biçimlerde tek 

başına birden çok görevi yerine getirirken birleşik ve katmerli biçimlerde 

ekin zaman mı yoksa görünüş mü bildirdiği çok net olarak 

görülebilmektedir. Bu durumun Türkçeye özgü, Türkçenin 

güzelliklerinden biri olduğunu belirtmiştir.  

Bu kapsamda da araştırmanın problem cümlesi “Ortaokul 7. sınıf 

öğrencileri için hazırlanan içerik, ‘zaman ve kip’ konusunun öğretimi 

üzerinde etkili midir?” şeklinde belirlenmiştir.  

Çalışmanın alt problemleri ise şu şekilde belirlenmiştir: 

1. Deney grubu öğrencilerinin ön test-son test sonuçları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı fark var mıdır? 

2. Kontrol grubu öğrencilerinin ön test-son sonuçları arasında istatistiksel 

olarak anlamlı fark var mıdır? 

                                                           
1 Türkçede birleşik biçim zenginliği hakkında Özdemir (1968) şunları belirtmektedir: 

Birleşik çekimin üç şekli vardır: Hikâye, rivayet, şart. Yazara göre birleşik çekimde emir 

kipinin de hikâyesi yoktur. Böylece bu şeklin kip sayısı sekize iner. Rivayetin de görülen 

geçmiş zaman ve emir şekli olmadığından kip sayısı yediye düşer. Şart biçiminin altı kipi 

vardır; çünkü emir, şart ve istek kipleri bu çekimde yoktur. Böylece bir fiilin birleşik 

çekimi, 21 kip kalıbı vermektedir. Beş değişik çatıya göre bu 21 biçimden 105 biçim 

ortaya çıkar ki bunların şahıslara göre değiştirilmesinden de 630 çekimli fiil elde edilir. 
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3. Deney ve kontrol gruplarının son test sonuçları arasında istatistiksel 

olarak anlamlı fark var mıdır?  

 

6. Yöntem 

Bu bölümde araştırmanın deseni, çalışma grubu, süreç, verilerin 

toplanması ve verilerin analizi yer almaktadır.  

6.1 Araştırma Deseni 

Bu araştırmada, araştırmacılar tarafından geliştirilen içerik ile MEB 

ders içeriği kazanımlar açısından karşılaştırmak ve uygulamada etkili olup 

olmadığını tespit etmek amacıyla karma yöntem desenlerinden iç içe 

karma yöntem (embedded mixed method) kullanılmıştır. İç içe karma 

yöntem deseninin amacı Creswell’e göre (2017) deney ve kontrol 

gruplarıyla yapılan araştırmalarda deney grubu ile yapılan uygulamaların 

test edilmesi ve uygulama sürecinin çıktı üzerinde bir etkisinin olup 

olmadığını belirlemektir.  

6.2 Çalışma Grubu 

Bu çalışma 2017-2018 eğitim-öğretim yılında İstanbul ilinde bulunan 

bir ortaokulun 7. sınıfları arasından Türkçe dersi not ortalamalarına göre 

seçilen iki sınıf ve toplamda 47 öğrenciyle gerçekleştirilen uygulama ile 

sınırlandırılmıştır.    

Araştırmacı bazı verilere bakarak görece birbirine en çok benzeyen iki 

grubu seçebilir (Büyüköztürk, Çakmak, Akgün, Karadeniz, Demirel, 

2011). Bu araştırmada İstanbul’da bir ortaokulun 7. sınıfları arasından 

Türkçe dersi yıl sonu notlarına bakılarak birbirlerine denk oldukları 

düşünülen iki sınıf seçilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu bu öğrenciler 

(n=47) oluşturmaktır. Deneysel çalışmalarda uygun çalışma grubu 

büyüklüğü için kesin bir kural olmamakla birlikte 30-40 kişilik gruplarla 

yapılan çalışmalar genellenebilirlik açısından araştırmacıya avantaj 

sağlamaktadır (Büyüköztürk, Çakmak, Akgün, Karadeniz, Demirel, 2011). 

6.3 Süreç 

Araştırmanın nicel boyutunda eşitlenmemiş ön test ve son test kontrol 

gruplu deneysel yöntem kullanılmıştır. Bu bağlamda deney ve kontrol 

grupları belirlendikten sonra araştırmacılar tarafından hazırlanmış olan 

zaman ve kip ekleri konusuna ilişkin akademik başarı testi her iki gruba da 

ön test olarak uygulanmıştır. Test sonrasında beş hafta süren uygulama 

derslerine (deney sürecine) geçilmiştir. Beş hafta süren uygulama 

derslerinden sonra son test yapılarak araştırmanın nicel verileri elde 

edilmiştir.  
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Creswell ve Plano Clark’a göre (2015) iç içe karma yöntem deseni 

araştırmacının deney sürecine nitel verileri dâhil etmesiyle ortaya çıkar. 

Nitel verileri dâhil etmedeki amaç uygulamanın sonuçlarının anlamlı olup 

olmadığını test etmektir. Bu bağlamda araştırma sürecini gösteren 

diyagram Şekil 1’dedir: 

Şekil 1: Araştırma Süreci 

 

 

 

 

 

 

Creswell (2017), katılımcıların müdahale programındaki faaliyetlere 

nasıl katıldıklarını ve bu faaliyetlerin deneme için olumlu ya da olumsuz 

etkilerinin olup olmadığını incelemek için nitel verilerin deney sırasında; 

istatistik sonuçların tek başlarına ifade ettikleri anlamdan daha detaylı bir 

açıklama elde etmek için deney sonrasında deneye eklenebileceğini 

belirtmiştir. Ön test ve son test sonuçlarından elde edilen nicel verileri daha 

iyi anlamak ve açıklamak için araştırmanın nitel verileri deney sırasında 

yapılan “araştırmacı öğretmen gözlemleri” ile “araştırmacı gözlemleri” ve 

uygulama sonrası deney ve kontrol gruplarıyla yapılan öğrenci görüşmeleri 

de deneye eklenmiştir.  

6.3.1 Deney Süreci 

Araştırmanın deney ve kontrol grupları belirlenirken Türkçe dersi not 

ortalamalarına bakılarak birbirlerine denk olduğu düşünülen iki şube biri 

deney grubu biri de kontrol grubu olmak üzere seçkisiz olarak 

belirlenmiştir. Uygulama dersleri öncesinde deney ve kontrol grubuna ön 

test uygulanmıştır. Ön testten sonra 5 hafta süren uygulama derslerine 

geçilmiştir. Araştırmacılar tarafından hazırlanan içeriğin deney grubunda 

uygulama süreci Tablo 1’dedir: 

  

4 hafta 

Uygulama (Deney) 

Süreci 

1.hafta 

Ön Test 

5.hafta 

Son Test 

Deney Sonrası  

Nitel Veriler 

Deney Sırası  

Nitel Veriler 
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Tablo 1: Deney Grubu Uygulama Süreci 

1. Ekin ada ve fiile eklendiği temel işlevini yansıtan örnekler verildi. 

2. Yönlendirici sorular soruldu.  

3. Öğrenciler ekin temel işlevine ulaşıp yeni örnekler verdi.  

4. Ekin farklı zamanlara gönderim yaptığı örnekler verildi.  

5. Yönlendirici sorular soruldu. 

6. Öğrenciler ekin farklı zamanlara gönderim yapacak şekilde 

kullanılabileceğini fark ederek yeni örnekler verdi.  

7. Ekin birleşik ve katmerli yapılarda kullanıldığı örnekler verildi.  

8. Yönlendirici sorular soruldu. 

9. 10. Öğrenciler ekin birleşik ve katmerli yapılarda ifade ettiği anlama ulaştılar.  

 

Araştırmanın deney grubunda ders planı hazırlanırken Benzer’in (2012) 

çalışmasında yer alan konulara ve anlatımlara dikkat edilmiştir. Ders planı 

hazırlanırken konular üzerinden örnekler sıralanmış, örnekler farklı anlam 

ve kullanımları gösterecek şekilde verilmiştir. Her bir konu için ön 

örnekler verilmiş ve ön örneklerin eklerinin birden fazla anlamı içerecek 

şekilde verilmesi esas alınmıştır. Araştırmacı öğretmen, öğrencilerin her 

bir ekin farklı işlevlerine ulaşmaları için yönlendirici sorular sormuş ve 

eklerin farklı işlevlerine öğrencilerin kendilerinin ulaşmasını beklemiştir. 

Araştırma öğretmen öğrenciler ekin farklı işlevlerine ulaştıktan sonra 

öğrencilerden farklı örnekler istemiştir.    

Kontrol grubunda ise Türkçe Dersi Öğretmen Kılavuz Kitabı’nda (2014) 

yer alan yönergeye göre işlenmiştir.  

 

Türkçe Dersi Öğretmen Kılavuz Kitabı (2014) doğrultusunda ders 

işleniş süreci Tablo 2’dedir: 

 
Tablo 2: Kontrol Grubu Uygulama Süreci 

1. Her bir başlıkta haber/bildirme ve tasarlama kiplerini sezdirmek için 

örnekler verildi. 

2. 2. Yönlendirici sorular soruldu. 

3. Öğrenciler, örneklerden hareketle kuralı sezdikten sonra kuralla ilgili gerekli 

tanım ve açıklamalar yapıldı. 

4. 4. Çalışma Kitabı’ndaki konuyla ilgili etkinlikler yapıldı. 

 

Araştırmanın kontrol grubu dersleri kılavuz kitaptaki yönergelere 

uyularak gerçekleştirilmiştir. Bu dersler deney grubunda olduğu gibi 
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araştırmacı öğretmen tarafından yürütülmüş, araştırmacı gözlemciler 

tarafından gözlenmiştir. 

Deney ve kontrol grubu dersleri beş haftalık bir uygulama sürecinde 

uygulanmıştır. Beş haftalık uygulama süreci sonunda hem deney hem de 

kontrol grubuna son test uygulanarak deney süreci tamamlanmıştır.  

6.4 Verilerin Toplanması  

6.4.1  Nicel Veri Toplama Araçları 

Araştırmanın nicel verileri “Kelime Türleriyle İlgili Bilgi ve Kuralları 

Kavrama ve Uygulama, Ek-Fiille Fiille İlgili Bilgi ve Kuralları Kavrama 

ve Uygulama, Fiil Kiplerinde Zaman ve Anlam Kaymasıyla İlgili Bilgi ve 

Kuralları Kavrama ve Uygulama, Zaman ve Kip Çekimlerindeki Birleşik 

Yapıların Özellikleriyle İlgili Bilgi ve Kuralları Kavrama ve Uygulama” 

kazanım alanlarından zaman ve kip ekleri, zaman/anlam kayması ve ek-fiil 

konularını içeren 20 soruluk bir akademik başarı testinin ön test ve son test 

olarak uygulanmasıyla elde edilmiştir. Test maddeleri konu kapsamını 

temsil edecek biçimde Türkçe Dersi Öğretim Programı’nın (2006) konuyla 

ilgili kazanımlarına uygun olarak araştırmacılar tarafından hazırlanmıştır. 

Oluşturulan test, 2 alan uzmanı, 1 eğitim bilimleri uzmanı ve 1 ölçme 

değerlendirme uzmanı tarafından incelenmiştir. İnceleme sonucunda test 

maddeleri bilişsel alana, kazanımlara ve dil bilgisi kurallarına uygun 

bulunmuştur. Testin KR-20 güvenirliği .76 olarak hesaplanmıştır. 

6.4.2 Nitel Veri Toplama Araçları 

Araştırmanın nitel verileri deney sırasında elde edilen ‘Deney Grubu 

Uygulama Dersi Araştırmacı Gözlem Notları’, ‘Kontrol Grubu Uygulama 

Dersi Araştırmacı Gözlemci Notları’, ‘Araştırmacı Öğretmen Günlükleri’ 

ve ‘Öğrenci Görüşleri’nden oluşmaktadır. Bu çalışmadaki nitel veri 

toplama araçları ile nicel verilerle elde edilen bulguların çalışmanın süreci 

hakkında bilgi vermesi amaçlanmaktadır.  

Çalışmanın bulgular bölümünde araştırmacı gözlemcilerin deney grubu 

gözlem notları (AG1-AG2), araştırmacı gözlemcilerin kontrol grubu 

gözlem notları (K:AG1-AG2) ve araştırmacı öğretmenin günlüklerinden 

elde edilen veriler (AÖ) kodu ile belirtilmiştir.  

6.5 Verilerin Analizi 

Araştırmanın ön test ve son test sonucu elde edilen nicel verileri SPSS 

21.0 programı kullanılarak analiz edilmiştir. 

Deney sürecinde deney ve kontrol gruplarının uygulama derslerini 

gözlemlemek için araştırmacılar tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış 

görüşme formu hazırlanmıştır. Bu araştırmadaki nicel veriler araştırmanın 

ürünleri ve çıktıları hakkında bilgi vermektedir. Araştırmanın süreci 

hakkında bilgi vermesi için de nitel araştırma yöntemlerinden yarı 
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yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır (Merriam, 1988). Yarı 

yapılandırılmış görüş formu uzman görüşleri doğrultusunda son şeklini 

almıştır. Ders süreci sonunda araştırmacı öğretmen, süreçle ilgili 

düşüncelerini ‘araştırmacı öğretmen günlüğüne yazmıştır. Her bir gözlem 

sonrası ders süreci, elde edilen bulgular doğrultusunda yeniden planlanıp 

gözden geçirilerek düzenlenmiştir. 

Kontrol grubu dersleri de tıpkı deney grubu dersleri gibi yarı 

yapılandırılmış görüşme formuna göre gözlenmiştir.  

Nitel veriler, yarı yapılandırılmış gözlem formu ile öğrencilerle yapılan 

öğrenci görüşmeleri üzerinden betimsel analiz ile incelenmiştir. Yapılan 

analize ait veriler; ‘bulgular’ kısmındaki ‘deney sırası nitel bulgular’, 

‘deney sonrası nitel bulgular’ ve ‘karşılaştırmalı yorumlama’ kısmında 

verilmiştir.  

7. Bulgular ve Yorumlar 

Bu başlık altında çalışmanın nicel ve nitel bulguları verilmiştir.  

7.1 Deney İçin Program Tasarımı 

Araştırmanın deney grubu ders planları araştırmacılar tarafından 

hazırlanırken kontrol grubu ders planları ise Öğretmen Kılavuz Kitabı’nda 

(2014) yer alan kazanım ve konu başlıkları dikkate alınarak hazırlanmıştır. 

Düzenlenen ders programları uygulama öncesi iki alan uzmanı ve iki 

öğretmen tarafından içerik denkliği/sınırlılığı bakımından kontrol 

edilmiştir.  

Ders programı uygulanmadan önce Benzer (2012) ile MEB (2006) 

konuyu ele alış tarzları bakımlarından karşılaştırılmıştır: 

Tablo 3: Kip Konusunun MEB (2006) ile Benzer (2012) Ele Alınışı 

Değişkenler MEB (2006) Benzer (2012) 

1. Başlık Sayısı 4 ana başlık 

7 alt başlık 

2 ana başlık 

2 alt başlık 

2.Konuların Sıralanışı 1. Kipler  
2. Fiil çekimi 

3. Zaman/anlam kayması 
4. Ek-Fiil 

1. Zaman 
2. Kip  

3.Konuların 

İçeriği 

1. Kipler 

1.2 Haber/Bildirme Kipleri 

1.2.1 Geçmiş Zaman 

1.2.1.1 Görülen Geçmiş 

Zaman (-DI) 

1.2.1.2 Duyulan Geçmiş 
Zaman (-mIş) 

1.2.1.3 Şimdiki Zaman (-

(I)yor) 
1.2.1.4 Gelecek Zaman (-

AcAk) 

1.2.1.5 Geniş Zaman (-Ar/Ir) 

1.2.2 Tasarlama Kipleri 

1.2.2.1 -A istek kipi 

1. Zaman  

1.1 Geçmiş Zaman  

1.1.1 -mIş  

1.1.1.1 -mIş ekinin basit yapıda 

kullanılması 

1.1.1.2 -mIş ekinin adlara eklenmesi  
1.1.1.3 -mIş ekiyle farklı zamanların 

anlatımı 

1.1.1.4 -mIş ekinin birleşik ve katmerli 
yapılarda kullanımı 

1.1.2 -DI 

1.1.2.1 -DI ekinin basit yapıda 
kullanılması 

1.1.2.2 -DI ekinin adlara eklenmesi 
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1.2.2.2 Ø emir kipi 

1.2.2.3 -sA şart kipi 

1.2.2.4 -mAlI gereklilik kipi 

2. Fiil çekimi 

2.1 Fiillerin olumlu çekimi 

2.2 Fiillerin olumsuz çekimi 
2.3 Fiillerin soru çekimi 

2.4 Fiillerin olumlu soru 

çekimi 
2.5 Fiillerin olumsuz soru 

çekimi 

3. Zaman/anlam kayması 

4. Ek-Fiil 

4.1 Ek-fiilin görülen geçmiş 

zamanı (-DI) 
4.2 Ek-fiilin duyulan geçmiş 

zamanı (-mIş) 

4.3 Ek-fiilin şart kipi (-sA) 
4.4 Ek-fiilin geniş zamanı (-

DIr) 

4.5 Ek-fiilin görevleri 
4.6 Ek-fiilin adları  yüklem 

yapması 

4.7 Ek-fiilin birleşik zamanlı 
fiil yapması 

  

 

 

1.1.2.3 -DI ekiyle farklı zamanların 

anlatımı 

1.1.2.4 –DI ekinin birleşik ve katmerli 
yapılarda kullanılması 

1.2 Şimdiki Zaman  

1.2.1 – (I)yor  

1.2.1.1 -(I)yor ekinin basit yapıda 

kullanılması 

1.2.1.2 -(I)yor ekiyle farklı zamanların 
anlatımı 

1.2.1.3 -(I)yor ekinin birleşik ve katmerli 

yapılarda kullanımı 

1.2.2 -mAktA 

1.2.2.1 -mAktA ekinin basit yapıda 

kullanılması 
1.2.2.2 -mAktA ekiyle farklı zamanların 

anlatımı 

1.2.2.3 -mAktA ekinin birleşik ve 
katmerli yapılarda kullanımı 

1.2.3 -mAdA 

1.2.3.1 -mAdA ekinin basit yapıda  
kullanılması 

1.2.3.2 -mAdA ekiyle farklı zamanların 

anlatımı 
1.2.3.3 -mAdA ekinin birleşik ve 

katmerli yapılarda kullanımı 

1.3 Gelecek Zaman (-AcAK) 

1.3.1 -AcAK ekinin basit yapıda 

kullanılması 

1.3.2 -AcAK ekiyle farklı zamanların 
anlatımı 

1.3.3 -AcAK ekinin birleşik ve katmerli 

yapılarda kullanımı 

1.4 Geniş zaman (-Ar/ Ir) 

1.4.1 -Ar/Ir ekinin basit yapıda 

kullanılması 
1.4.2 -Ar/Ir ekiyle farklı zamanların 

anlatımı 

1.4.3 -Ar/Ir ekinin birleşik ve katmerli 
yapılarda kullanımı 

2. Kip 

2.1 -A istek kipi 
2.2  Ø emir kipi 

2.3 -sA şart kipi 

2.4 -mAlI gereklilik kipi 

4. Değinilmeyen 

Konular 

 

1. -mAktA ve -mAdA şimdiki 

zaman ekleri 

2. Zaman eklerinin katmerli 

yapılarda kullanımı 

 

1. 1. Fiillerin olumlu, olumsuz ve soru 

çekimleri 

2. Tasarlama kiplerinin zaman/anlam 

kaymasında kullanılması 

3. 3. -DIr ekinin geniş zaman eki olarak ele 

alınması 

5. Kazanımlar 1. Kip ve çekimli fiili kavrar. 
2. Bildirme kipleriyle dilek 

kiplerini ayırt eder. 
3. Dilek kiplerinin kullanım 

özelliklerini kavrar. 

4. Fiillerin olumlu, olumsuz, 
soru ve olumsuz soru 

çekimleriyle ilgili 

uygulamalar yapar. 

1. Kip ve çekimli fiili kavrar. 
2. Bildirme kipleriyle dilek kiplerini 

ayırt eder.  
3. Bildirme kiplerinin kullanım 

özelliklerini kavrar. 

4. Dilek kiplerinin kullanım özelliklerini 
kavrar. 

5. Fiil kiplerinde zaman ve ortam 

kaymasının nasıl gerçekleştiğini 
kavrar. 
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5. Fiil kiplerinde zaman ve 

ortam kaymasının nasıl 

gerçekleştiğini kavrar. 

6. Fiil kiplerini farklı zaman 
ve anlamları ifade edecek 

şekilde kullanır. 

7. Ad türünden kelimelerin 
kip ve kişi açısından 

biçimlenerek 

çekimlenebildiğini kavrar. 
8. Adların kip eki almasında 

ek-fiilin rolünü kavrar. 
9. Birim türünden 

kelimelerin kip ve kişi 

açısından biçimlenerek 
çekimlenebildiğini kavrar. 

10. Adların ek-fiil aracılığıyla 

hangi kiplerde 
çekimlenebildiğini kavrar. 

11. Ek-fiili işlevine uygun 

olarak kullanır. 
12. Zaman ve kip 

çekimlerindeki birleşik 

yapıların oluşumunda ek-
fiilin işlevini kavrar. 

6. Fiil kiplerini farklı zaman ve anlamları 

ifade edecek şekilde kullanır. 

7. Ad türünden kelimelerin kip ve kişi 

açısından biçimlenerek 
çekimlenebildiğini kavrar. 

8. Birim türünden kelimelerin kip ve kişi 

açısından biçimlenerek 
çekimlenebildiğini kavrar. 

 

6. Dil Bilgisi 

Dışında Ele 

Alınan 

Kazanımlar 

1. Yazım kurallarını 

kavrayarak uygular. 

 

7. Terminoloji 1. Bildirme kipi 

2. Tasarlama kipi 
3. -A istek kipi 

4. Ø emir kipi 

5. -sA şart kipi 
6. -mAlI gereklilik kipi 

7. Çekimli fiil 

8. Zaman/anlam kayması 
9. Ek-fiil 

10. Çekimli ad 

11. Birleşik zamanlı fiil 
12. Özne – Yüklem 

13. Ünlü daralması 

14. Ünlü türemesi 
15. Ünsüz türemesi 

1. -A istek kipi 

2. Ø emir kipi 
3. -sA şart kipi 

4. -mAlI gereklilik kipi 

  
 

 

Tablo 3’de de görüldüğü üzere başlık sayıları MEB’de (2006) 4 ana 

başlık ve 7 alt başlıktan oluşurken Benzer’de (2012) 2 ana başlık ve 2 alt 

başlıktan oluşmuştur. Bu durumun oluşmasında ek-fiil ve zaman/anlam 

konusunun MEB’de (2006) olduğu gibi ayrı başlıklar altında verilmeyip 

Benzer’de (2012) olduğu gibi zaman eklerine dağıtılarak verilmesi 

yatmaktadır.   

Konuların sıralanışı kısmında MEB’de (2006) verilen 4 başlığa dağılan 

zaman ve kip görevleri Benzer’de (2012) iki başlık altında ayrı olarak 

verilmiştir. Konuların içeriği kısmında MEB’de (2006) eklerin başlıkları 
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ayrı ayrı verilirken Benzer’de (2012) farklı başlıklar yerine başlıklar, her 

bir ek içine yedirilerek verilmiştir.  

Kazanımlar kısmında yer alan kazanımlardan MEB (2006) 

uygulamasında ek-fiillerle ilgili olarak “İsimlerin kip eki almasında ek-

fiilin rolünü kavrar.”, “İsimlerin ek-fiil aracılığıyla hangi kiplerde 

çekimlenebildiğini kavrar.”, “Ek-fiili işlevine uygun olarak kullanır.” ve 

“Zaman ve kip çekimlerindeki birleşik yapıların oluşumunda ek-fiilin 

işlevini kavrar.” kazanımları Benzer’de (2012) de ele alınmıştır; ancak 

burada ek-fiilde i- fiilinin rolü verilmemiştir. Bunun yanı sıra Benzer’de 

(2012) “Fiillerin olumlu, olumsuz, soru ve olumsuz soru çekimleriyle ilgili 

uygulamalar yapar.” kazanımları da verilmemiştir.  

Dil bilgisi dışında ele alınan kazanımlar kısmında Benzer’de (2012) 

herhangi bir kazanım yokken MEB’de (2006) dil bilgisi kazanımları içinde 

“Yazım kurallarını kavrayarak uygular.” kazanımı verilmiştir.  

Terminoloji kısmında ise MEB’de (2006) her bir ek temelli olarak 

terminoloji tercih edilmiştir. Benzer’de (2012) ise zaman eklerine herhangi 

bir ad verilmemiş olup kip eklerinde geçerli olan terminoloji tercih 

edilmiştir.  

Araştırmanın ön test ve son test sonucu elde edilen nicel verileri SPSS 

21.0 programı kullanılarak analiz edilmiştir. 

Araştırmanın nitel verilerini değerlendirmek için betimsel analiz 

yapılmıştır. Öğretmen günlüğünden elde edilen bulgular, sonuç ve tartışma 

kısmında diğer nitel verilerin sonuçlarını yordamak için kullanılmıştır. 

Deney sırasındaki ve deney sonrasındaki nitel veriler, ayrı ayrı analiz 

edilmiştir.  

Deney sırasındaki nitel verilerin betimsel analizi için her iki araştırmacı 

gözlemci için ‘Deney Grubu Araştırmacı Gözlemci Gözlem Notları’ 

kullanılmıştır. Verilerin betimsel analizi için oluşturulan temalar 

araştırmanın alt problemleri doğrultusunda geliştirilmiştir. Araştırmanın 

verileri bu temalar altına işlenmiştir. Bir diğer nitel veri olan ‘Kontrol 

Grubu Araştırmacı Gözlemci Gözlem Formu’ndan elde edilen nitel veriler 

ayrıca geliştirilen bir tematik çerçeve ile betimsel analiz sürecinden 

geçmiştir. Bu formdan elde edilen veriler ilgili temalar altına işlenmiştir. 

İşlenen veriler kişisel yorum ve düşüncelerden uzak bir şekilde açıklanarak 

sunulmuştur.  

Araştırmanın birinci alt problemine ilişkin istatistiki bulgular şu 

şekildedir:  
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Tablo 4.:  Deney grubu öğrencilerinin ön-son test sonuçları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı fark var mıdır? 

    Grup N 

 

𝑋 
 

S Sd T p 

Ön Test 

Sonuçları 
Deney 

Grubu 

23 10,7826 4,11159 

22 

 
-2,924 0,008 

Son Test 

Sonuçları 
Deney 

Grubu 

23 13,0435 3,22601 

Deney grubunun ön test-son test doğru sayıları arasında anlamlı fark 

olup olmadığını test etmek için ilişkili örneklemler t-testi kullanılmıştır. 

Deney grubu ön test doğru ortalaması 10,78, son test doğru ortalaması 

13,04 bulunmuştur. Yapılan analiz sonucunda %95 güven düzeyinde 

deney grubunun ön test-son test doğru sayıları arasında anlamlı fark (t=-

2,924 p<0,05) olduğu tespit edilmiştir. 

Tablo 5:  Kontrol grubu öğrencilerinin ön-son test sonuçları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı fark var mıdır? 

Grup N 

 

�̅� 
 

S Sd t p 

Ön Test 

Sonuçları 
Kontrol 

Grubu 

24 10,0000 4,48185 

22 0,12696 0,90008 
Son Test 
Sonuçları 

Kontrol 

Grubu 

24 9,9167 4,08514 

Kontrol grubunun ön test-son test sonuçları arasında anlamlı fark olup 

olmadığını test etmek için ilişkili örneklemler t-testi kullanılmıştır. Kontrol 

grubu ön test doğru ortalaması 10,00, son test doğru ortalaması 9,92 

bulunmuştur. Yapılan analiz sonucunda %95 güven düzeyinde kontrol 

grubunun ön test-son test doğru sayıları arasında anlamlı fark (t=0,13 

p>0,05) olmadığı tespit edilmiştir. 

Tablo 6.:  Deney ve kontrol gruplarının son test doğru sayıları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı fark var mıdır? 

Grup 
N  �̅� S Sd T p 

Deney grubu 
23 13,0435 3,22601 

45 2,90384 0,00569 
Kontrol 
grubu 

24 9,9167 4,08514 
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Deney ve kontrol gruplarının son test doğru sayıları arasında anlamlı 

fark olup olmadığını belirlemek için ilişkisiz örneklemler t-testi 

kullanılmıştır. Deney grubu son test doğru ortalaması 13,04 kontrol grubu 

son test doğru ortalaması 9,92’dir. Yapılan analiz sonucunda deney-

kontrol gruplarının son test doğru sayıları arasında %95 güven düzeyinde 

istatistiksel olarak anlamlı farklılık olduğu (t=2,90 p<0,05) tespit 

edilmiştir. 

7.2 Deney Sırası Nitel Bulgular 

Her iki araştırmacının ‘Deney Grubu Araştırmacı Gözlemci Gözlem 

Notları Formu’ ve ‘Kontrol Grubu Araştırmacı Gözlemci Gözlem Notları 

Formu’ndaki görüşleri çerçevesinde yapılan betimsel analiz sonucunda altı 

tema ortaya çıkmıştır. Bu temalar aşağıdaki gibidir: 

1. Örneklerin deney grubu öğrencilerinin eklerin farklı işlevlerine 

ulaşmalarını destekleyip desteklemediğine dair gözlemler 

2. Çalışma kitabındaki örnek etkinliklerin kontrol grubu 

öğrencilerinin eklerin temel görevlerine ulaşmalarını sağlayıp 

sağlamadığına dair gözlemler 

3. Deney grubu öğrencilerinin eklerin farklı işlevlerine ulaşmaları 

için öğretmenin yaptıklarına dair gözlemler 

4. Kontrol grubu öğrencilerin eklerin temel görevlerine ulaşmaları 

için öğretmenin yaptığı uygulamalara dair gözlemler 

5. Deney grubu öğrencilerinin ulaştıkları işlevleri ifade edebilme ve 

uygulama becerilerine yönelik gözlemler 

6. Kontrol grubu öğrencilerinin ulaştıkları temel görevleri ifade 

edebilme ve uygulama becerilerine yönelik gözlemler 

Araştırmayı gözlemleyen araştırmacı gözlemcilerin “örneklerin deney 

grubu öğrencilerinin eklerin farklı işlevlerine ulaşmalarını destekleyip 

desteklemediğine dair gözlemler”i analiz edilirken destekledi (+), kısmen 

destekledi (+-) desteklemedi (-) şeklinde kodlanmıştır. Ortaya çıkan sıklık 

değerleri gözlemcilerin ifadelerinde yer alan destekledi, kısmen destekledi 

ve desteklemedi kodlarına ait sıklıklarıdır. Bu doğrultuda sonuç aşağıdaki 

Tablo 7’dedir: 

Tablo 7: Örneklerin Deney Grubu Öğrencilerinin Eklerin Farklı 

İşlevlerine Ulaşmalarını Destekleyip Desteklemediğine Dair Gözlemler 

Gözlemler Sıklık 

1. Örneklerin deney grubu öğrencilerinin eklerin 

farklı işlevlerine ulaşmalarını destekledi. 

35 

2. Örneklerin deney grubu öğrencilerinin eklerin 

farklı işlevlerine ulaşmalarını kısmen destekledi. 

5 

3. Örneklerin deney grubu öğrencilerinin eklerin 

farklı işlevlerine ulaşmalarını desteklemedi. 

0 
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Tablo 7’ye göre gözlemciler örneklerin deney grubu öğrencilerinin 

eklerin farklı işlevlerine ulaşmalarını 35 kez desteklediğini, 5 kez kısmen 

desteklediğini ve desteklenmeyen örneklerin olmadığını 

gözlemlemişlerdir. Buna göre örneklerin %87,5’inin deney grubu 

öğrencilerinin eklerin farklı işlevlerine ulaşmalarını desteklediği 

görülmektedir.  

Kontrol grubunda ise aynı konular kılavuz kitaptaki yönergeye göre 

sürdürülmüştür. Bu dersleri gözlemleyen araştırmacı gözlemcileri Tablo 

8’dedir: 

Tablo 8: Çalışma Kitabındaki Örnek Etkinliklerin Kontrol Grubu 

Öğrencilerinin Eklerin Temel Görevlerine Ulaşmalarını Sağlayıp 

Sağlamadığına Dair Gözlemler 

Gözlemler Sıklık 

1. 1. Etkinlikler öğrencilerin eklerin temel görevlerine 

ulaşmalarını sağladı. 

14 

2. Etkinlikler öğrencilerin temel görevlerine ulaşmalarını 

kısmen sağladı. 

6 

2. 3. Etkinlikler öğrencilerin temel görevlerine ulaşmalarını 

sağlamadı. 

2 

Tablo 8, incelendiğinde çalışma kitabındaki örnek etkinliklerin 

öğrencilerin 14 kez eklerin temel görevlerine ulaşmalarını sağladığı, 6 kez 

kısmen sağladığı ve 2 kez sağlamadığı görülmektedir. Buna göre 

etkinlikler, %70 oranında öğrencilerin eklerin temel görevlerine 

ulaşmasını sağlamıştır. Örnek etkinliklerin öğrencilerin eklerin temel 

görevlerine ulaşmalarını sağlama açısından etkili olduğu Tablo 8’de 

görülmektedir. Tablo 8’i bir önceki Tablo 7 ile karşılaştırdığımızda her iki 

grupta da örneklerin eklerin temel görevlerine veya eklerin farklı 

işlevlerine ulaşmayı olumlu yönde etkilediği görülmektedir.  

Araştırmacılar tarafından hazırlanan uygulama ders içeriğinde zaman 

ve kip eklerinin öğretiminde örnekler kadar önemli olan bir diğer unsur da 

öğrencilerin eklerin farklı işlevlerine ulaşmaları için öğretmenin yaptığı 

diğer uygulamalardır. Tablo 9’da öğretmenin hazırlanan uygulamada 

öğrencilerin eklerin farklı işlevlerine ulaşması yaptığı diğer uygulamalar 

ve kaç kez uygulandığı yer almaktadır: 

Tablo 9: Deney Grubu Öğrencilerinin eklerin farklı işlevlerine ulaşmaları 

için öğretmenin yaptığı uygulamalara dair gözlemler 

Gözlemler Sıklık 

1. Örnek verme 40 

2. Öyküleştirme/Senaryo verme 40 

3. Soru sorma 40 

4. İpucu 8 
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Tablo 9’a bakıldığında öğretmenin öğrencilerin eklerin farklı 

işlevlerine ulaşması için 40 kez örnek verdiği (her bir işlevi anlatırken 

mutlaka vermiştir), 40 kez öyküleştirme/senaryo verme yaptığı (her bir 

işlevi anlatırken mutlaka bir senaryo etrafında kurgulamıştır), 40 kez soru 

sorduğu (her bir işlevi anlatırken mutlaka soru sormuştur), 8 kez ise ipucu 

verdiği gözlenmiştir.  

Tablo 10’da ise kontrol grubunda öğrencilerin eklerin temel görevlerine 

ulaşmaları için öğretmenin yaptığı uygulamalar yer almaktadır:  

Tablo 10: Kontrol Grubu Uygulamalarında Öğretmenin Öğrencilerin 

Eklerin Temel Görevlerine Ulaşması İçin Neler Yaptığına Dair 

Gözlemler 

Gözlemler Sıklık 

1. Konuyla ilgili örnekler vermek 22 

2. Örneklerle ilgili yönlendirici sorular sormak 22 

3. Öğrencilerin ekin temel görevini fark 

etmelerini sağlamak 

22 

4. Kuralı vermek 22 

Tablo 10’a bakıldığında öğretmenin eklerin temel görevlerine 

öğrencilerin ulaşması için her bir eki anlatırken konuyla ilgili örnekler 

verdiği, örneklerle ilgili yönlendirici sorular sorduğu, öğrencilerin ekin 

temel görevini fark etmelerini sağladığı ve kuralı verdiği gözlenmiştir. 

Eklerin temel görevleri anlatılırken yapılan uygulamalar her adımda tekrar 

edilmiştir.  

Benzer’e göre (2012), zaman ve kip eklerinin anlatımında işlevlerin 

öğrenciler tarafından keşfedilmesi ve ifade etmeleri beklenmektedir. Bu 

durum öğrencilerin farklı işlevleri öğrendiklerinin göstergesidir. Bu 

bağlamda öğrencilerin eklerin farklı işlevlerini ifade edebilme becerilerine 

ilişkin gözlemler Tablo 11’dedir: 

Tablo 11: Deney grubu öğrencilerinin ulaştıkları işlevleri ifade edebilme 

ve uygulama becerilerine yönelik gözlemler 

Gözlemler Sıklık 

1. Öğrenciler eklerin farklı işlevlerini ifade 

edebilmiştir. 

32 

 

2. Öğrenciler eklerin farklı işlevlerini kısmen ifade 

edebilmiştir. 

8 

 

3. Öğrenciler eklerin farklı işlevlerini ifade 

edememiştir. 

0 

 

Tablo 11’i incelediğimizde deney grubu öğrencilerinin eklerin farklı 

işlevlerini 32 kez ifade ettikleri, 8 kez kısmen ifade ettikleri gözlenmiştir. 



A. Benzer & K. Karadağ & B. Evci & K.Saraçoğlu | 19 

 

Buna göre öğrenciler, %80 oranında ekin farklı işlevlerini ifade 

edebilmişlerdir.  

Araştırmacılar tarafından hazırlanan uygulamada öğrencilerin örnekler 

üzerinden zaman ve kip eklerinin farklı işlevlerine ulaşmaları istenir. 

Öğretmen kılavuz kitabında (MEB, 2006) ise öğretmenin ön etkinlikler 

aracılığıyla kuralı sezdirmesini beklenir. Bu doğrultuda öğrencilerin 

eklerin farklı işlevlerini veya kuralı ifade edebilme becerileri oldukça 

önemlidir. K-AG1 ve K-AG2’nin “kontrol grubu öğrencilerinin tanıma 

ulaşma becerilerine yönelik gözlemler”i aşağıdadır: 

Tablo 12: Kontrol grubu öğrencilerinin ulaştıkları işlevleri ifade 

edebilme ve uygulama becerilerine yönelik gözlemler 

Gözlemler Sıklık 

1. 1. Öğrenciler eklerin temel görevlerini ifade 

edebilmiştir. 

14 

2. Öğrenciler eklerin temel görevlerini kısmen 

ifade edebilmiştir. 

6 

2. 3. Öğrenciler eklerin temel görevlerini ifade 

edememiştir. 

2 

Tablo 12’yi incelediğimizde kontrol grubu öğrencilerinin eklerin temel 

görevlerini 14 kez ifade ettikleri, 6 kez kısmen ifade ettikleri ve 2 kez de 

ifade edemedikleri gözlenmiştir. Buna göre öğrenciler %63,6 oranında 

eklerin temel görevlerini ifade edebilmiştir. 

7.3 Deney Sonrası Nitel Bulgular 

Deney sonrası nitel bulgular, deney ve kontrol grupları ile yapılan 

öğrenci görüşmeleri ile sınırlandırılmıştır. Deney sürecine ilişkin deney 

grubu öğrencileri ile yapılan öğrenci görüşmelerinden elde edilen bulgular 

aşağıdadır: 

Öğrencilerin Araştırmacılar Tarafından Hazırlanan Uygulamaya 

Dair Görüşleri 

Ö1: “Ezbere gerek kalmadı.” 

Ö2: “Sıkılmadım; çünkü kurallar ne kadar az olursa fikirler o kadar çok 

oluyor.” 

Ö3: “Kafamız karışmadı.” 

Ö4: “Ders çok eğlenceli geçti.” 

Ö5: “İlk defa bir dersteki her şeyi biz bildik.”  
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Ö6: “Derse ne zaman geçeceğiz?” 

Ö7: “Çok kolaydı.” 

Ö8: “Kitaplardaki tanımlamalara alışkınız. Burada -mAktA ekini bile 

gördük.” 

Ö9: “Dersimiz hep böyle mi geçecek?” 

Ö10: “Her zaman böyle devam edelim!” 

Yukarıdaki öğrenci görüşlerine bakıldığında deney grubu 

öğrencilerinin hepsi derslere ilişkin olumlu yönde görüşte bulunmuşlardır. 

Öğrencilerden Ö1, eklerin işlevleri kavratılırken ezbere gerek kalmadığını 

belirtirken Ö8’in ise -mAktA ekini ilk defa gördüğünü ve farklı bir bilgi 

öğrendiğini vurgulamıştır. Öğrencilerden Ö5, ilk defa bir derste her şeyi 

kendilerinin bildiğini ifade ederken derste verilen örneklerdeki eklerin 

farklı işlevlerini kendilerinin fark ettiğini belirtmiştir. Ö2, derste 

sıkılmadığını ve kuralların ne kadar az olursa fikirlerin de daha çok ortaya 

çıktığını belirtmiştir. Bu durum ise ders sırasında öğrencilerin eklerin 

işlevlerine yönelik yaptıkları tartışmadan zevk aldıklarını göstermektedir. 

Ö6 ise terminolojik anlatıma alışık olduğu için ders işlendikten sonra 

tekrar eski sisteme göre ders işleneceğini düşünmüştür. Öğrencilerden Ö3, 

dersin terminolojik anlatımdan uzak işlevsel olarak anlatıldığından dolayı 

kafalarının karışmadığını belirtirmiştir. Ö4 ve Ö9 dersin çok eğlenceli 

geçtiğini ve zamanın nasıl geçtiğini anlamadıklarını belirtmiş, hatta Ö10 

dersin her zaman böyle işlenmesini istediğini belirtirken Ö7 ise dersin çok 

kolay geçtiğini belirtmiştir. Dolayısıyla öğrenciler, derslere yönelik 

olumlu bir görüşte bulunmuşlardır.  

Deney sürecine ilişkin kontrol grubu öğrencileri ile yapılan öğrenci 

görüşmelerinden elde edilen bulgular aşağıdadır: 

Öğrencilerin Türkçe Dersi Öğretim Programı’na Göre (2006), 

Uygulanan Ders Anlatımına Dair Görüşleri 

Ö1: “Günlük hayatta söylediğimiz örnekler yanlış sayıldı. ‘gelemedim’ 

örneğim ‘gelmedim’ olarak düzelti; ancak hep kullanıyoruz.”  

Ö2: “Geçmiş zaman eki adlara gelince ek-fiil oldu. Çok zormuş”  

Ö3: “Çekimli fiil ile ek-fiilin ayrımını yapamıyorum.”  

Ö4: “+DIr zaman eki olarak anlatıldı. Madem zaman eki neden ek-fiil 

içinde anlatıldı?”  

Ö5: “Eğlenceli ama karışık!”  

Ö6: “Bir ekin fiile gelmesi ile ada gelmesi arasında ne fark var?”  

Ö7: “Bu ek-fiil neden var?”  
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Ö8: “Yeni bir çözüm yolu, yeni bir metot üretmeliyiz.”   

Ö9: “Fiili çekimleyebiliyorum ama adlandıramıyorum.”  

Ö10: “Kipte de ek-fiilde de zaman anlamı var. Nasıl ayırt edelim?” 

Yukarıdaki öğrenci görüşlerine bakıldığında kontrol grubu öğrencileri 

derslere ilişkin olumsuz yönde görüş bildirmişleredir. Bunun gerekçesi 

olarak öğrencilerden Ö1, günlük hayatta verdikleri örneklerin derste yanlış 

sayıldığını, Ö2, Ö3, Ö4, Ö6, Ö7 ve Ö10 ise ek-fiil ile zaman eklerinin 

ayrımına varamadıklarını Ö9 ise fiili çekimleyebildiğini; ancak kendisine 

çekimlenmiş bir fiil verildiğinde hangi kiple çekimlendiğini 

anlayamadığını, terim olarak ona bir karşılık veremediğini , Ö5 derslerin 

eğlenceli ancak karışık geçtiğini ve Ö8 ise derslerin farklı bir yöntem ile 

anlatılması gerektiğini belirtmiştir.  

8. Sonuç, Tartışma ve Öneriler 

Bu çalışmada Benzer’e göre (2012), zaman ve kip ekleri farklı 

şekillerde tanımlanmış ve öğretimi için araştırmacılar tarafından yeni bir 

uygulama geliştirilmiştir. Geliştirilen uygulama bir ortaokulun 7. sınıf 

öğrencilerine uygulanarak test edilmiştir.    

Yapılandırmacı yaklaşımla dil bilgisi öğretimi dil bilgisinin dilin soyut 

kurallarını ezberlemeye değil, öğrencinin dil ve zihinsel becerilerini 

geliştirmeye yöneliktir. Dil bilgisi öğretirken ilgili yapının işlevinin 

sezdirilmesi, içinde bulunduğu bağlam içerisinde üstlendiği görevi 

göstermeye dayalı işlevsel dil bilgisi öğrenimine ağılık verilmesi 

gerekmektedir (Güneş 2013; Göçer 2015; Aslan 2017).  

Nitel bulgularda deney grubu öğrencilerinin eklerin farklı işlevlerini 

%87,5 oranında ifade edebildikleri gözlenmiştir. Aynı şekilde öğrenci 

görüşmelerinde de öğrenciler bu uygulamaya karşı olumlu bir görüş 

bildirmişlerdir. Öğrencilerin uygulamaya yönelik olumlu görüşlerini 

destekleyecek araştırmacı ve araştırmacı öğretmen gözlem notlarına 

bakmak yararlı olabilir. AG2’nin “Öğretmen -mIş ekinin fiillere geldiği 

örnekleri verdikten sonra -mIş ekinin adlara geldiği örnekleri verdi.” 

ifadesi öğrencilerin ekin farklı kullanımlarını kafalarının karışmadan ifade 

ettikleri görüşünü desteklemektedir. Bu görüşün bir örneğini ise AG2 şu 

şekilde açıklamaktadır: “Öğrenciler bu derste daha önce görmedikleri –

mIşmIş yapısını gördüler. Öğretmenin verdiği örnekler sonrasında bu 

yapının dedikodu anlamında kullanıldığını dedikodu eki/kipi olduğunu 

söylediler. Ayrıca bu ekin şarkıcı Simge’nin ‘Miş Miş’ adlı şarkısında da 

geçtiğini söyleyip şarkıda ‘inanmama’ anlamında kullanıldığını gösteren 

örnekler verdiler.” AG2’nin bu görüşü, öğrencilerin eklerin farklı 

işlevlerini öğrendiklerini göstermektedir.  
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AG1 de burada “Öğretmen kontrol grubunda -mIş ekini anlatırken önce 

tek tek şahıslara göre çekimlettirdi. Deney grubunda ise eklerin şahıslara 

göre çekimlenmesi istenmedi; çünkü öğrenciler fiil ve şahıs uyumunu 

günlük hayattan da bildikleri için hemen çekimlediler.” ifadesi de 

öğrencilerin şahısları ve çekimleri ezberlemeye gerek kalmadan 

öğrendikleri görüşünü desteklemektedir. AÖG “-mIş ekinin işlevlerinin 

basit yapılarla, ek-fiil yardımıyla adlara ve fiillere geldiği örnekleri birlikte 

gördükleri için konu bütüncül şekilde anlatılmış oldu. Bunun yanı sıra ön 

bilgilerinin bulunmadığı katmerli yapıları da (-mIş olmak, -AcAK olmak) 

gördüler.”. Araştırmacı öğretmenin bu görüşü konunun bütüncül olarak 

verilmesinin ders sürecine olumlu etki ettiğini göstermektedir.  

Araştırmacılar tarafından ders içeriğine göre zaman ve kip eklerinin 

anlatımında öğrencilerin yaşadıkları güçlüklere dair ise AG1 “Öğrenciler 

kontrol grubunda -mAktA ekini görmediler; ancak deney grubunda bu eki 

gördüler ve sadece -(I)yor ekinin değil, başka eklerin de şimdiki zaman 

anlamını verdiği sonucuna  ulaştılar.” ifadesi öğrencilerin söylediği  

“Kitaplardaki tanımlamalara alışkınız. Burada -mAktA ekini bile gördük.” 

ifadesini desteklemektedir. Yine -mAktA ekiyle ilgili AG2 öğrencilerin -

mAktA ve -(I)yor eklerinin işlevsel olarak öğretildiğinde iki ek arasındaki 

farka ulaştıklarını şu şekilde ifade etmiştir: “Derste öğrencilere -mAktA 

eki gösterildi; ancak öğrenciler ilk olarak bu ekin -(I)yor ekinden farkı 

olduğunu belirttiler. Öğretmen her iki ekin farklı işlevlere sahip olduğunu 

göstermek için aynı cümleleri -mAktA ve -(I)yor eklerini kullanarak verdi 

ve bir senaryo kurdu. Ardından öğrencilerin verdiği örnekler şaşırtıcıydı. 

Bir öğrenci iki ek arasında farkı ‘Otobüs geliyor.’ dediğimizde belki 1 ya 

da 2 saat sonra gelecek; ancak ‘Otobüs gelmekte.’ diyorsa uzakta da olsa 

gördük kesin diye ifade etti.”. Araştırmacı gözlemcinin bu görüşü ise 

öğrencilerin ekin farklı işlevlerine ulaşırken ilk olarak güçlük yaşasalar da 

sonra çıkarımlar yaparak uygulama sürecinde aktif olduklarını 

göstermektedir.  

AÖG “Müfredatta (2006) kip başlığı altında bildirme ve tasarlama 

kipleri olarak verilen bu konu, deney grubunda zaman ekleri ve kip ekleri 

olarak iki ayrı başlık altında ele alındı. Bu durumda deney grubu 

öğrencileri zaman ekleri ve kip eklerin ayrımını ortaya çıkarırken kontrol 

grubu öğrencileri ise zaman ekleri ve kip eklerinin ayrımını yapmakta 

zorlandılar.”. Araştırmacı öğretmenin bu ifadesi ise konunun işlevsel 

olarak öğretildiğinde öğrencilerin zorluk yaşamadan konuya 

yaklaştıklarını göstermektedir. Bu durum kip (mood) eklerinin 

konuşmacının bakış açısıyla ilgili olduğunu, zaman (tense) eklerinin fiilin 

konuşma anına göre zaman çizgisindeki yerleşimini karşıladığını 

göstermektedir (Sebzecioğlu, 2004; Benzer, 2012; Demirel ve Kerimoğlu, 

2015). 
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AG1 “Basit ve birleşik zamanlı fiil örneklerinde öğrenciler bu fiillerin 

şimdiki zaman, konuşulan zaman; duyulan geçmiş zaman, görülen geçmiş 

zaman; hikâye, rivayet ve şart olarak adlandırılmadan da bu eklerin sahip 

olduğu anlamlara ulaştılar ve kafaları karışmadı.”. Araştırmacı 

gözlemcinin bu görüşü öğrencilerin kuralların ne kadar az olursa fikirlerin 

de o kadar o kadar ortaya çıktığı görüşünü desteklemektedir. Burada 

öğrenciler zaman ve kip eklerinin birden fazla adlandırmaya sahip olduğu 

için işlevsel olarak öğretildiğinde daha iyi öğrendiklerini ifade etmişlerdir. 

Terminolojide aynı kavram için birden çok terimin kullanılması doğru 

değildir; esas olan birliktir (Sebzecioğlu 2004).  Bunun yanı sıra AG1, 

“Öğrenciler, birleşik biçimli yapılardaki adlandırmaların yerine, işaret 

edilen zamanın anlamına yönelik adlandırmalar yaptılar. Örneğin; gelecek 

zamanın rivayeti olan -AcAkmIş eki için ‘duyulan gelecek zaman’ 

adlandırmasını dile getirip gelecekte yapılacak planları duydukların ifade 

ettiler.” görüşünü öğrencilerin terminoloji kullanmadan da eklerin ifade 

ettikleri anlamı yakaladıklarını göstermektedir. Bu görüşe yakın bir görüşü 

de AG2 şu şekilde dile getirilmektedir: “Birleşik biçimli yapılara örnek 

olarak verilen “Bugün çok çalışacakmışım.” cümlesindeki –AcAkmIş 

yapısı üzerine öğrenciler ‘emir’, ‘duyma’, ‘güya’ anlamlarına ulaştılar. 

Öğrencilerden biri de bu yapıyla ‘ya he he’ demek istendiğini 

belirtmiştir.”. Bu durum, verilen örnekteki yapının işlevine öğrencilerin 

ulaştığını göstermektedir.   

AG2 “Öğretmenin -DI eki üzerine verdiği ‘Osmanlı Devleti 1299 

yılında kuruldu.’ örneği için öğrenciler ilk olarak duyduğumuz için -mIş 

eki kullanılmalı; çünkü görmedik, böyle kullanırsak yanlış olur dediler; 

ancak öğretmenin verdiği diğer örneklerle öğrenciler, kesin bilgi verdiği 

için bu ekin kullanılabileceğini söylediler. Bunun yanı sıra öğretmenin 

verdiği ‘Her yıl pilav günü yapmak adet oldu.’ örneği için öğrenciler -DI 

ekinin geniş zaman anlamında da kullanılabileceğini söylediler.”.  Konuyla 

ilgili AÖG de “Özellikle bir zaman ekinin farklı zamanlara gönderim 

yaptığı örnekleri, zaman/anlam kayması başlığı altında görmeden de 

günlük hayatta kullandıkları örneklerle ilişkilendirerek sonuca kolayca 

ulaştılar.” görüşü ise zaman eklerinin farklı zamanlara gönderim 

yapabileceği sonucunu ortaya çıkarmaktadır.  

Öte yandan kontrol grubu derslerinde örnek etkinliklerin öğrencilerin 

kurala ulaşmalarını sağlama oranı %70’dir. K-AG1’nin “Öğretmen -DIr 

ekini ek-fiil geniş zamanı olarak verdi. Öğrenciler de zaman ekiyse neden 

daha önce bildirme kipleri başlığı altında sordular.” ifadesi ise deney 

grubunda bütüncül bir şekilde anlatılan kip eklerinin burada ayrı olarak yer 

almasından dolayı öğrencilerin süreci sorguladığını göstermektedir. 

Benzer bir durum hem “zaman kayması” hem de “ek-fiil” konuları 

anlatılırken yaşanmıştır. K-AG2, “Zaman kayması konusu anlatılırken 

öğrenciler, ‘Zaman nasıl kayar ki? Bu mümkün değil!’ dediler. Sonrasında 
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öğretmen, kip eklerinin farklı zaman anlamlarını verecek şekilde 

kullanılabileceğini belirtti. Öğrenciler ise bu durum karşısında kiplerin 

birbirleri yerine kullanılabiliyorsa neden sadece tek bir adlandırmaya sahip 

olduğunu sordular. K-AG1, “Öğrencilere ek-fiilin ne olduğu anlatılırken 

öğrencilerden biri ‘Kip ekleri isimlere geliyor; ama konunun adı ek-fiil. 

Bir şey hem ek hem fiil olabilir mi?’ diye sorguladı.”. Bu husus 

öğrencilerin zaman kayması ve ek-fiil konusunun öğrenciler açısından 

mantıksal bir çerçeveye oturulamadığını göstermektedir.  

K-AG2 ise kontrol grubunda “Öğretmen, öğrencilerden bul- fiilini 

görülen geçmiş zaman, olumsuz, soru, 2. çoğul şahıs olarak 

çekimlemelerini istedi. Öğrencilerin bulamadınız mı? cevabını öğretmen 

yanlış olarak değerlendirdi ve olduğunu doğru cevabını bulmadınız mı? 

olduğunu söyledi. Öğrencilerse günlük hayatta kullandıkları için doğru 

olduğunu söylediler. Öğretmen tahtaya bulamadınız mı? cümlesini yazdı 

ve öğrenciler aradaki -A ekinin istek kipi olduğunu söylediler, öğretmense 

istek kipi olmadığını söyledi. Burada bulamadınız mı? ifadesi doğru kabul 

edilmeliydi. Ayrıca -A eki açıklanmalıydı; çünkü geçiştirmek doğru değil.” 

olduğunu belirtti. Bu durumda ise öğrenciler sadece kuralı gördükleri için 

-A ekinin istek kipi olmadığı sonucuna ulaşamadılar.   

K-AG1 “ ‘gençmiş’ ve ‘geliyormuş’ örneklerinden ‘gençmiş’ ek-fiilin 

geçmiş zamanı ‘geliyormuş’ ise şimdiki zamanın rivayeti olarak belirtildi; 

ancak öğrenciler her iki örnek için de ek-fiilin geçmiş zamanı dediler.”. -

DI ve -mIş eklerinin ek-fiil yardımıyla adlara eklendiklerinde geçmiş 

zaman, birleşik zamanlı fiil yaparken ise hikâye ve rivayet şeklinde 

adlandırılması terim karmaşası oluşturmaktadır. Tüm bunlar göz önüne 

alındığında öğrencilerin söz konusu adlandırmaların kelime anlamlarına 

odaklandıkları bundan dolayı ilgili adlandırmaların cümlelere 

kazandırdıkları işlevlere değinmedikleri anlaşılmaktadır. Benzer bir durum 

için K-AG2’nin yaptığı yorum da dikkat çekicidir: “Zaman ekleri 

işlenirken arada ünlü daralması, ünlü ve ünsüz türemesi konularının 

geçmesi asıl öğretilmesi gereken konudan uzaklaşılmasına neden oldu.” 

ifadesine bakıldığında ana konunun dışında gelişen bir istisna durumunda 

öğrencilerin zorluk yaşadığı hatta kafalarının karıştığı gözlenmiştir. Bu 

durumu K-AÖG ise şu şekilde ifade etmiştir: “Her konu kendi kazanım 

alanında ele alınmalı, oysa burada dil bilgisi kazanım alanı içinde yazma 

becerisine yönelik ses bilgisi konusuyla alakalı kazanımlar mevcuttur.”.  

Testin KR-20 güvenirliği .76 olarak hesaplanmıştır. Bu sonuçlara göre 

yapılan testler güvenilirdir. Sonuçlara göre ise kontrol grubunun son teste 

başarısı düşmüştür. Bu sonuçları daha iyi anlamak için kontrol grubu 

öğrencileri ile öğrenci görüşmeleri yapılmıştır. Öğrencilerin tamamı 

derslere karşı olumsuz görüşte bulunmuş ve Ö1 ve Ö2’nin de belirttiği gibi 

kafalarının karıştığını ve terimlerin iç içe girdiğini belirtmişlerdir.     
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Çalışmanın nicel verilerinden son teste bakıldığında deney grubu ile 

kontrol grubu arasında anlamlı bir fark (t=2,90 p<0,05) bulunmuştur. Bu 

sonucu daha iyi anlayabilmek için nitel bulgulara bakıldığında deney 

grubunda öğrencilerin eklerin farklı işlevlerini %87,5 oranında ifade 

ettikleri tespit edilmiştir. Kontrol grubunda ise öğrencilerin eklerin temel 

görevlerine ulaşabilme oranları %70’dir. Öğrenme açısından iki grup 

arasında %10 oranında bir fark olması dikkat çekicidir. Çalışma sonucunda 

böyle bir farkın olması sürecin değerlendirilmesini önemli kılmaktadır. 

Deney sonrasında öğrencilerle yapılan öğrenci görüşmesinde öğrencilerin 

araştırmacılar tarafından ders anlatım süreciyle ilgili öğrencilerin olumlu 

görüş belirttikleri tespit edilmiştir.  

8.1 Öneriler  

Uygulama sonucunda zaman ve kiplerinin öğretimi için oluşturulan 

uygulamanın Türkçe derslerinde kullanılabilmesi için oluşturulan öneriler; 

adlandırma, örnekler, dil bilgisi ve uygulama olarak 4 kısımda 

sıralanmıştır:  

Örneklerle ilgili öneriler 

1. Oluşturulan uygulamada öğretmen, öğrencilerin eklerin farklı 

işlevlerine ulaşmaları için farklı örnekleri sıralamalı, her bir işlevden önce 

öğrencilerin eklerin oluşturduğu bağlamı yakalayabilmelerine yardımcı 

olmalıdır.  

2. Verilen örnekler öğrencilerin farklı işlevlere ulaşmasını sağlamalı, 

öğretmenin öğrencilerin farklı işlevleri oluşturduğu tartışma ortamı 

kontrollü bir şekilde yönetilmeli aksi takdirde öğrenciler örneklerin içeriği 

üzerine yoğunlaşabilir, işlevlerden uzaklaşabilir.  

Adlandırmalarla ilgili öneriler 

3. Zaman ekleri olarak bilinen eklerin her birinin birbirine yakın birçok 

görevi olması ilk önce adlandırılma sorununu ortaya çıkarmıştır. 

Adlandırma sorununun en iyi çözümü için içeriğe, biçimin taşıdığı 

görevlerin tespitine ihtiyaç olduğu görülmüştür. Görevlerin tespiti 

sonucunda eklere atfedilen adlandırmaların ek hakkında bütünü görmede 

hem öğreticiyi hem de öğreniciyi sınırladığı görülmüş ve göreve yönelik 

adlandırmanın geçici olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu doğrultuda ekleri 

adlandırırken ne yerleşmiş adlandırmadaki gibi kiplik + zaman (görünen 

geçmiş zaman) ne de yalnızca zaman (geçmiş zaman) uygulamalarına bağlı 

kalınmıştır ve biçime dayalı adlandırma yapılmıştır. 

Dil bilgisi konusu ile ilgili öneriler 

4. Kazanım alanı dışında verilen kazanımlar öğrencilerde kafa 

karışıklığına sebep olduğundan her kazanım kendi kazanım alanı içinde 
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verilmelidir. Çalışmadaki en büyük zorluk ise konularla ilgili olan 

kazanımların farklı konuların içinde olmasıdır.  

5. Dil bilgisi öğretiminde belli ekler üzerinden öğretim yapmak yerine 

“Acaba şimdiki zaman anlamını Türkçede hangi ifadeler veriyor?” sorusu 

ile yaklaşılmalıdır.  

Uygulamayla ilgili öneriler 

6. Araştırmacılar tarafından zaman ve kip eklerinin öğretimi için 

oluşturulan bu uygulamada eklerin işlev temelli olarak ele alınması 

gerekmektedir.  

7. Son olarak da Türkçenin önemli biçimbirimlerinden biri olan zaman 

ve kip eklerinin öğretimi yapılırken her iki konu başlığının zaman ve kip 

işlevlerinin kullanımsal farklılıkları ortaya konmalıdır.  
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Examînatîon of Spatîal Thînkîng Skîls of Socîal Studîes Teacher 

Candîdates (Example of Burdur Provînce) 
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Giriş 

Sosyal Bilgiler, bireyin toplumsal var oluşunu gerçekleştirebilmesine 

yardımcı olması amacıyla; tarih,  coğrafya,  ekonomi, sosyoloji, 

antropoloji, psikoloji, felsefe, siyaset, hukuk gibi sosyal bilimleri ve 

vatandaşlık bilgisi konularını yansıtan, öğrenme alanlarının bir ünite ya da 

tema altında birleştirilmesini içeren, insanın sosyal ve fiziki çevresiyle 

etkileşiminin geçmiş, bugün ve gelecek bağlamında incelendiği, toplu 

öğretim anlayışından hareketle oluşturulmuş bir ilköğretim dersi olarak 

tanımlanmaktadır (MEB, 2006: 26).  

Sosyal bilgiler dersi farklı konu alanlarından oluşan disiplinler arası bir 

yaklaşıma sahiptir ve en temel amacı etkin vatandaş yetiştirmektir. Bu 

amacın gerçekleşmesinde sosyal bilgilerin temel disiplinlerinden biri olan 

coğrafya ayrı bir yere sahiptir (Gençtürk, 2009). 

Sosyal Bilgiler dersi ve coğrafya öğretimi, çocukta mekânla ilgili 

sistematik bir coğrafya bilincinin oluşturulmasına ve bütüncül bir çevre 

anlayışının gelişmesine yardım eder (Öcal,2007). Bireyler yaşamı boyunca 

mekân ile etkileşim halindedir. Mekân, insanın bütün faaliyetlerinin 

gerçekleştirildiği yer olarak tanımlanabilir (Tümertekin ve Özgüç,1998). 

Sosyal Bilgiler dersi bireylerin etkin bir vatandaş olmaları yolunda 

temel disiplinlerden biridir. Bu doğrultuda mekân kavramını iyi algılayan 

ve tanıyan birey için mekân yönetimi hayatının birçok alanında olumlu etki 

oluşturacağı söylenebilir.  
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Mekânı incelemek; kapitalist coğrafyayı incelemenin yanı sıra doğanın 

üretimi ve eşitsiz kapitalist gelişimin arasındaki ilişkiyi göstermek için 

yeterli kavramsal temeli sağlayabilir. (Smith,2017) 

Mekân bir bakıma süreklidir buna bağlı olarak da yeryüzünde insanın 

karşılıklı etkileşimi tümüyle bir mekânsal sistem olarak görülebilir 

(Tümertekin ve Özgüç,2017). 

Goodchild (2001), Montello'ya (1993) benzer bir şekilde, “coğrafya” 

teriminin “mekânsal” teriminin içine yerleştiğini ve ilk dönemlerde aslında 

coğrafya olarak “mekânsal” terimi ile aynı olduğunu iddia etmiştir. 

Coğrafya ilmi içerisinde mekân kavramı büyük bir öneme sahiptir. Bu 

kapsamda mekânların belirli noktalar arasındaki bağlantılarını ya da 

ilişkilerini ifade eden topolojik mekân kavramı da bu önemin bir sonraki 

adımıdır. Topolojik mekân bilinen mutlak ölçümlerle değil, konumlar 

arasındaki bağlılık derecesini ve bu bağlılığın niteliğini açıklayacak 

şekilde ölçülür. Örneğin bir sonraki durağın neresi olduğunu ve hangi hatta 

yolculuk edilirse istenilen yere varılacağını açıkça gösteren metro ya da 

tren haritaları topolojik mekanı en iyi yansıtan örneklerdir (Tümertekin ve 

Özgüç,2017).  

Mekânın algılanması, mekân üzerinden bireyin birtakım düşüncelere 

içerisinde olması ve bu düşünceler ile mekânı yönetmesiyle, bireyin 

mekânı etkili ve verimli kullanabilmesi sonucuna varılmaktadır. Bu etkili 

ve verimli mekân kullanımı bireyin aynı zamanda mekânsal düşünme 

becerilerini geliştirdiğini göstermektedir. 

Coğrafi beceriler kapsamında değerlendirilen jeomekânsal bilgiyi 

edinmeye yönelik mekânsal düşünme becerisi ise; başta yakın çevremizde 

olmak üzere yaşanılan her mekânın analizine ve yorumlanmasına yardımcı 

olan coğrafi bir beceridir. Teknolojik yeniliklerin gün geçtikçe hızla 

ilerlediği, bilimsel bilginin elde edilmesinin bir güç kaynağı olarak 

algılandığı içinde yaşadığımız bilgi çağında, toplumların geleceğinin 

doğru coğrafya eğitimine verilen önem ile eş değerde olduğu bir gerçektir. 

Özellikle ekonomik olarak gelişmiş bilgi toplumları, jeomekânsal bilgiye 

gereken önemi vermekte, bu bilgiyi üretmekte, kullanmakta ve bu 

bilgilerin paylaşımını sağlamaktadırlar. Bununla birlikte, eğitim kurumları 

da bu bilgi toplumunun önemli bir parçasını teşkil etmektedirler. 

Türkiye’de şu anda uygulanmakta olan coğrafya dersi öğretim programı, 

yapılandırmacı öğrenme kuramını benimsemekte, aynı zamanda düşünme 

becerilerinin de artırılmasına vurgu yapmaktadır (TTKB, 2005). 

Bu anlamda en ilgi çekici ve kapsamlı tanımlardan biri Mekânsal 

Düşünmeyi Öğrenme adlı kitapta sunulmuştur. Burada, “akıl yürütme 

süreçleri, sunum araçlarının kullanımı ve mekânın kavramlarını bilmeyi 
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içeren bilişsel becerilerin bir koleksiyonu" olarak nitelendirilmektedir (Jo 

ve Bednarz,2014).   

Mekânsal düşünme, için birçok farklı tanım yapılsa da bu konuda en 

kapsamlı tanım Ulusal Araştırma Konseyi (NRC) tarafından hazırlanan 

Mekânsal Düşünmeyi Öğrenme (2006) adlı eserde bir düşünce biçimi, 

bilişsel becerilerin bir koleksiyonu olarak ifade edilmiştir. Yine aynı 

çalışmaya göre; , beyan edici ve algılamalı bilgiyi biçimlendirerek 

kullanabilen bazı bilişsel işlemleri içerir ve mekânsal düşünme; mekân 

kavramları, sunum araçları ve akıl yürütme süreçleri olarak üç unsurun 

yapıcı bir karışımıdır. Mekânsal düşünmeyi ayırıcı bir düşünce biçimi 

yapan mekân kavramıdır. Mekânın anlamlarını kavrayarak sorunların 

yapılandırılması, cevaplar bulması ve çözümlerin ifadesi ve iletilmesi için 

bir araç olarak (ör. boyutluluk, süreklilik, yakınlık, ayırma özelliklerini)  

kullanabiliriz. (NRC,2006) 

Mekânsal düşünme, günlük hayatta, işyerinde ve bilimde problem 

çözmenin temelini oluşturur. Birçok mekânsal düşünme tek başına 

gerçekleşmesine rağmen mekânsal düşünme için çok sayıda destek sistemi 

bulunmaktadır. Örneğin, günlük yaşamda, sürüş yollarını bulmak için 

MapQuest'i1 kullanabiliriz; İş yerinde, mimarlar yapıları tasarlamak için 

CAD sistemleri kullanır; İstatistikçiler, bilimde, değişkenler arasındaki 

karmaşık ilişkileri anlamak için DataExplorer'ın2 3görselleştirme güçlerini 

kullanırlar (NRC,2006)  

Bütün bu temel verilerin ışığında sosyal bilgiler derslerinde mekânsal 

düşünmeyi geliştirmek ve bu beceriyi öğrencilere güçlü bir şekilde 

aktarmak için mekânsal teknolojiler (Google Earth, CBS, Google Maps, 

interaktif haritalar vb.) kullanılabilir. Sosyal bilgiler öğretmenleri bu 

teknolojileri kullanarak yaparak yaşayarak öğrenmelerini sağlayıp 

mekânsal düşünme becerisi etkin bir şekilde kazandırılması mümkün 

görülmektedir.  

Bireylerin yaşamlarını sürdürebilmeleri için ihtiyaç duydukları başlıca 

mekânsal beceriler: mekân algısı, mekân tasviri, mekânsal temsil, 

mekânsal analiz, mekânsal değerlendirmedir. Aynı zamanda bu becerilerle 

ilişkili olarak yol tarif etme becerisi, yön bulma becerisi, yol bulma becerisi 

gibi mekânsal yetiler de bulunmaktadır (Öcal, 2009). 

 

                                                           
1 MapQuest; Uzaktan algılama teknolojisi olarak kullanılan bir bilgisayar yazılımıdır. Bu 

program, insanların yol güzergahlarını ve ulaşmak istedikleri hedef noktaları bulmasında 

kolaylık sağlamaktadır. İnternet ortamından kolayca erişim sağlanmaktadır. 
2 Data Explorer; Bir araştırmada elde edilen verileri görselleştirme ve bir başka araştırma 

ortamı ile etkileşime geçirmek için basit ve güçlü bir ara yüz ile çalışan bir bilgisayar 

yazılımıdır. İnternet ortamından kolayca erişim sağlanmaktadır. 

 



32 | Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Mekânsal Düşünme Becerileri 

2. Araştırmanın Amacı 

Araştırmanın amacı Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının mekânsal 

düşünme becerilerine yönelik bakış açılarının tespit edilmesidir. Bu amaca 

yönelik olarak aşağıdaki sorulara yanıtlar aranmıştır: 

1. Sosyal Bilgiler Öğretmen Adayı olarak mekân kavramı size neyi 

ifade etmektedir? 

2. Sosyal Bilgiler Öğretmen Adayı olarak mekânsal düşünme kavramı 

size neyi ifade etmektedir? 

3. Sosyal Bilgiler dersi alan öğrencelere mekânsal düşünme becerisini 

nasıl kazandırırsınız? 

4. Sosyal Bilgiler öğretmen adayı olarak mekânsal düşünmeyle ilgili 

konu başlıklarından bir veya daha fazla örnek vererek konu başlıklarını 

öğrencilerinize nasıl öğretebilirsiniz? 

5. Öğrencilerimizin mekânsal düşünmeyle ilgili konuları 

öğrenmelerini sağlarken onların hangi özelliklerini dikkate alırsınız? 

6. Size göre mekânsal düşünmenin kazandırılmasında teknolojinin 

önemi var mıdır? 

7. Öğrenciler sizce kazandıkları mekânsal düşünme becerilerini günlük 

hayatta ve akademik hayatlarında nasıl kullanırlar? 

3. Yöntem 

3.1. Araştırma Modeli 

Bu araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması 

kullanılmıştır. Durum çalışmaları (case studies), bilimsel sorulara cevap 

aramada kullanılan ayırt edici bir yaklaşım olarak görülmektedir 

(McMillan, 2000; Akt. Büyüköztürk, 2008). Durum çalışmalarını bir ya da 

daha fazla olayın, ortamın, programın, sosyal grubun ya da diğer birbirine 

bağlı sistemlerin derinlemesine incelendiği yöntem olarak 

tanımlanmaktadır. Durum çalışmaları bir varlığın mekâna ve zamana bağlı 

tanımlandığı ve özelleştirdiği araştırmadır (Büyüköztürk,2008). Bilimsel 

araştırmalarda durum çalışması; bir olayı meydana getiren ayrıntıları 

tanımlamak ve görmek, bir olaya ilişkin olası açıklamaları geliştirmek, bir 

olayı değerlendirmek amacıyla kullanılır (Gall, Borg ve Gall, 1996). 

3.2. Çalışma Grubu 

Araştırma, 2017-2018 eğitim öğretim yılı bahar döneminde Mehmet 

Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 

bölümünde 4. Sınıfta öğrenim gören 10 öğretmen adayı ile yapılmıştır. Bu 

öğretmen adayları amaçlı örneklem yöntemi ile seçilmiştir. Öğretmen 

adayları seçilirken sınıf içerisinde coğrafya (Fiziki, beşeri, siyasi coğrafya) 
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derslerinde yüksek başarı gösteren öğretmen adaylarından seçilmiştir. Bu 

seçim sürecinde öğretmen adayları ile görüşülmüş ve gönüllülük esasına 

göre çalışmaya katılım sağlamışlardır.  

3.3. Veri Toplama Aracı ve Verilerin Toplanması 

Araştırmada veriler yarı yapılandırılmış görüşme formu ile 

toplanmıştır. Görüşme formu içerisindeki sorular hazırlanırken öğretim 

programı ve ders kitaplarından yararlanılmıştır. Görüşme formu 7 açık 

uçlu sorudan oluşmaktadır. Bu sorular bir eğitim bilimci ve coğrafya 

eğitimcisi olmak üzere iki öğretim üyesi tarafından gözden geçirilerek 

uzman görüşü alınmıştır. Uzman görüşü alındıktan sonra 2 öğretmen 

adayına pilot uygulama olarak uygulanıp geçerliliği kontrol edilmiştir. 

3.4. Verilerin Analizi  

Araştırma kapsamında elde edilen verilerin çözümlenmesinde içerik 

analizi alt oluşumlarından olan kategori ve kodlar ile derinlemesine 

inceleme gerçekleştirilerek analiz edilmiştir.  

İçerik analizinde temel amaç, toplanan verileri açıklayabilecek 

kavramlara ve ilişkilere ulaşmaktır. Betimsel analizde özetlenen ve 

yorumlanan veriler içerik analizinde daha derinlemesine bir incelemeye 

tabi tutulu ve betimsel bir yaklaşımla fark edilemeyen kavram ve temalar 

bu analiz sonucu keşfedilebilir. İçerik analizinde temelde yapılan işlem, 

birbirine benzeyen verileri belirli kavramlar ve temalar çerçevesinde bir 

araya getirmek ve bunları okuyucunun anlayabileceği bir biçimde 

düzenleyerek yorumlamaktır (Yıldırım ve Şimşek,2016). 

Araştırmada içerik analizi yaklaşımı iki aşamada uygulanmıştır. Birinci 

aşamada verileri tam anlamıyla ele alabilmek ve araştırmak için ses kaydı 

yapılmıştır. İkinci aşamada ise veriler derinlemesine incelenerek kategori 

ve kodlara ayrılıp her bir soru için sınıflandırılmıştır. İkinci bir araştırmacı 

tarafından da ses kayıtları dinlenerek sonuçların birbiriyle tutarlı olup 

olmadığı kontrol edilmiştir. 

4.Bulgular 

Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının mekânsal düşünme becerilerini 

belirlemeye yönelik yapılan görüşmenin sonuçları aşağıda sunulmuştur.  

4.1. Sosyal Bilgiler Öğretmen Adayı olarak mekân kavramı size 

neyi ifade etmektedir?  

Sorusuna yönelik öğrencilerin görüşleri Tablo 1’de belirtilmiştir. 
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Tablo 1. Mekân Kategorisi Kapsamında Oluşturulan Kodlar ve 

Frekansları 

 

Mekân kategorisi kapsamında Tablo 1 incelendiğinde, sosyal bilgiler 

öğretmen adayları için mekân kavramının onların zihninde nasıl bir etkiye 

sahip olduğunu araştırmaya yönelik yapılan odak grup görüşmesinde 6 

öğretmen adayı tarafından cevaplarda söylenen “bulunduğumuz yer” kodu 

en yüksek yük değerine sahip kod olarak tespit edilmiştir. 5’er öğretmen 

adayının “coğrafya disiplini” ve “konum” kodlarını cevaplarında 

belirtmiştir.  Ardından 4 öğretmen adayı, mekân kavramını sorulduğunda 

“tarih disiplini” kodunu göstermiştir. 3’er öğretmen adayı ise “genelden 

özele” ve insan topluluğu” kodlarını cevaplarında kullanmıştır. Mekân 

kavramı için 2’şer öğretmen adayının da cevaplarında “Anadolu” ve 

“yaşam alanı” kodları tespit edilmiştir.  Mekân kavramı için 1’er öğretmen 

adayı ise “yön bulma”, “yer şekilleri” ve “kültür özellikleri” kodlarını 

cevaplarında verdikleri görülmüştür. Analizler sonucunda mekân 

kavramını sosyal bilgiler öğretmen adaylarının zihninde en yüksek yük 

değeri alan “bulunduğumuz yer” kodu olduğu tespit edilmiştir. En düşük 

yük değeri ise alınan verilerde “yön bulma”, “yer şekilleri” ve “kültür 

özellikleri” kodlarıdır.  

4.2. Sosyal Bilgiler Öğretmen Adayı olarak mekânsal düşünme 

kavramı size neyi ifade etmektedir?  
Sorusuna yönelik öğrencilerin görüşleri Tablo 2’ de belirtilmiştir. 

Tablo 2. Mekânsal Düşünme Kategorisi Kapsamında Oluşturulan Kodlar 

ve Frekansları 

Mekân  f 

Bulunduğumuz yer  6 

Coğrafya disiplini   5 

Konum  5 

Tarih disiplini   4 

Genelden özele  3 

Yaşam alanı                                                2 

Anadolu  

Yön bulma 

Yer şekilleri 

Kültür özellikleri 

                                        2 

1 

1 

1 

Mekânsal Düşünme                          f 

Mekânı tanıma   6 

Mekânı yorumlama    4 

Zihin haritası   3 

Mekânı algılama    2 

Yer şekilleri                          1 
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Mekânsal düşünme kategorisi kapsamında Tablo 2 incelendiğinde 

sosyal bilgiler öğretmen adayları için mekânsal düşünme kavramının 

onların zihninde nasıl bir ifadeye sahip olduğunu ele almaya yönelik 

yapılan odak grup görüşmesinde “mekânı tanıma” kodunu 6 öğretmen 

adayı cevaplarında söyleyerek en yüksek yük değeri olarak belirtmişlerdir. 

Ardından 4 öğretmen adayının “mekânı yorumlama” kodunu cevaplarında 

kullanmışlardır. 3 öğretmen adayı “zihin haritası” kodunu mekânsal 

düşünme ile bağdaştırdıklarını belirtmişlerdir. 2 öğretmen adayı ise 

“mekânı algılama” kodunun mekânsal düşünme ile ilgili olduğunu 

cevaplarında kullanmışlardır. 1’er öğretmen adayı ise “yer şekilleri”, 

“beşeri özellikler”, “konum”, “örtük öğrenme”, “hayatı kolaylaştırma”, 

“adaptasyon” ve “mekâna uygunluk” kodlarını cevaplarında verdikleri 

araştırmacı tarafından tespit edilmiştir. Analizlerin sonuçlarına göre 

mekânsal düşünme kavramı sosyal bilgiler öğretmen adayları tarafından en 

yüksek yük değerine sahip kodun “mekânı tanıma” olduğu cevaplarda 

belirlenirken en düşük yük değerine sahip kodların ise yer şekilleri”, 

“beşeri özellikler”, “konum”, “örtük öğrenme”, “hayatı kolaylaştırma”, 

“adaptasyon” ve “mekâna uygunluk” kodları olduğu araştırmacı tarafından 

tespit edilmiştir. 

4.3. Sosyal Bilgiler dersi alan öğrencelere mekânsal düşünme 

becerisini nasıl kazandırırsınız?  
Sorusuna yönelik öğrencilerin görüşleri Tablo 3’ de belirtilmiştir.  

 

Tablo 3. Mekânsal Düşünme Becerisini Kazandırma Yöntemleri 

Kategorisi Kapsamında Oluşturulan Kodlar ve Frekansları 

Beşeri özellikler                         1 

Konum 

Örtük öğrenme 

Hayatı kolaylaştırma 

Adaptasyon 

Görselleştirme 

Harita kullanımı 

                                                               1 

                       1 

                       1 

                       1 

                       1 

                       1 

Kazandırma Yöntemleri f 

Zihin haritası 3 

Bulunulan ortam  3 

Gezi gözlem yöntemi 3 

Kendi yaşadığı bölge 2 

Yakından uzağa 2 

Yaparak yaşayarak öğrenme 2 
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Kazandırma yöntemleri kategorisi kapsamında Tablo 3 incelendiğinde 

sosyal bilgiler dersini alan öğrencilere mekânsal düşünme becerilerini nasıl 

kazandıracaklarına yönelik yapılan odak grup görüşmesinde “zihin 

haritası”, “bulunulan ortam”,  “gezi gözlem yöntemi” kodları 3 öğretmen 

adayı tarafından en yüksek yük değeriyle cevaplandırılmıştır.  2’şer 

öğretmen adayı mekânsal düşünmeyi kazandırırken “kendi yaşadığı 

bölge”, “yakından uzağa” , “yaparak yaşayarak öğrenme”, “harita 

kullanımı” kodlarını vererek bu yöntemleri kullanarak kazandırabileceği 

şeklinde cevaplamıştır.  1’er öğretmen adayı ise mekânsal düşünmenin 

kazandırılmasında “genelden özele”, “mekâna uyum sağlama” 

,”materyal”, “akran öğrenmesi”, “görselleştirme” kodlarını vererek bu 

yöntemlerle kazandırabileceği görülmüştür. Bu kapsamda araştırmada 

mekânsal düşünme becerilerinin kazandırılmasında “zihin haritası”, 

“bulunulan ortam” ve “gezi gözlem” yöntemleri en yüksek yük değerine 

sahip kodlar olurken “genelden özele”, “mekâna uyum sağlama” 

,”materyal”, “akran öğrenmesi”, “görselleştirme” kodları da en düşük yük 

değerine sahip kodlar olarak araştırmacı tarafından tespit edilmiştir. 

4.4. Sosyal Bilgiler öğretmen adayı olarak mekânsal düşünmeyle 

ilgili konu başlıklarından bir veya daha fazla örnek vererek konu 

başlıklarını öğrencilerinize nasıl öğretebilirsiniz? Sorusuna yönelik 

öğrencilerin görüşleri Tablo 4 ve Tablo 5 de belirtilmiştir. 

 

Tablo 4. Mekânsal Düşünme İle İlgili Konu Başlıkları Kategorisi 

Kapsamında Kod ve Frekanslar 

 

 

 

 

 

 

Harita kullanımı 

Genelden özele 

Mekana uyum sağlama 

Materyal 

Akran öğrenmesi 

Görselleştirme 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

Konu Başlıkları  f 

Harita bilgisi  5 

Mekândan faydalanma  2 

Konumlandırma  1 

Mekânsal düşünme becerisi  1 
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Tablo 5. Mekânsal Düşünme İle İlgili Konu Başlıklarını Öğretme 

Yöntemleri Kategorisi Kapsamında Kod ve Frekanslar 

 

 

 

 

Tablo 4 ve 5 incelendiğinde sosyal bilgiler öğretmen adaylarının 

mekânsal düşünmeyle ilgili olarak konu başlıkları belirlemeleri ve bu konu 

başlıklarını öğretim yöntemleri kullanmalarına yönelik ayrı ayrı iki 

kategoride incelenmiştir. Konu başlıkları kategorisi kapsamında “Harita 

bilgisi ” koduna 5 öğretmen adayı tarafından sorunun cevaplarda yer aldığı 

görüldüğünden en yüksek yük değerine sahip kod olarak belirlenmiştir. 2 

öğretmen adayı “mekândan faydalanma” kodunu cevap olarak verirken 

1’er öğretmen adayı da “konumlandırma” ve “mekânsal düşünme becerisi” 

kodunu konu başlıkları kategorisi altında belirttikleri tespit edilmiştir. Bu 

konu başlıkları kategorisinin yanı sıra öğretim yöntemleri kategorisi 

altında diğer kodlar verilmiştir. Bu kapsamda 3 öğretmen adayı 

“somutlaştırma” kodunu öğretim yöntemi olarak kullanacağını söyleyerek 

en yüksek yük değerine sahip kod olduğu tespit edilmiştir. 2’şer öğretmen 

adayı “hayal etme”, “ders kitapları”, “görselleştirme”, “teknolojik aletler”, 

“etkinlik oluşturma” kodlarını vererek bu kodları yöntem olarak kullanıp 

mekânsal düşünme becerisini belirtilen kavramlar ile öğretebileceklerini 

cevaplarında göstermişlerdir. 1’er öğretmen adayı ise “materyal 

kullanımı”, “tarih ile ilişkilendirme”, “kavram haritası”, “soru cevap”, 

“beyin fırtınası”, “tümevarım”, “gezi gözlem” kodlarını yöntem olarak 

kullanıp mekânsal düşünme becerisini öğrencilere öğreteceklerini 

belirtmişlerdir.  Analizlerin sonucunda en yüksek yük değerine sahip kod 

“harita bilgisi” olurken en düşük yük değerine sahip kodların “materyal 

Öğretme Yöntemleri f 

Somutlaştırma 3 

Hayal etmek  2 

Görselleştirme 2 

Ders kitapları 2 

Teknolojik aletler 2 

Etkinlik oluşturma 2 

Harita kullanımı 

Genelden özele 

Mekana uyum sağlama 

Materyal 

Akran öğrenmesi 

Tarih ile ilişkilendirme 

Soru cevap 

Beyin fırtınası 

Kavram haritası 

Tümevarım 

Gezi gözlem 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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kullanımı”, “tarih ile ilişkilendirme”, “kavram haritası”, “soru cevap”, 

“beyin fırtınası”, “tümevarım”, “gezi gözlem” olduğu tespit edilmiştir. 

4.5. Öğrencilerimizin mekânsal düşünmeyle ilgili konuları 

öğrenmelerini sağlarken onların hangi özelliklerini dikkate alırsınız? 
Daha başarılı bir öğretmen olacağına inanırsınız? Sorusuna yönelik 

öğrencilerin görüşleri Tablo 6’ da belirtilmiştir. 

 

Tablo 6. Mekânsal Düşünme İle İlgili Konular Öğretilirken Öğrencilerin 

Özellikleri Kategorisi Kapsamında Kod ve Frekanslar 

 

Öğrenci özellikleri kategorisi kapsamında Tablo 6 incelendiğinde 

öğrencilerin mekânsal düşünmeyle ilgili konuları öğrenmeleri sağlanırken 

dikkate alınması gereken özelliklerine yönelik yapılan odak grup 

görüşmesinde “ merak duygusu” kodu 5 öğretmen adayı tarafından en 

yüksek yük değeri ile cevaplanmıştır. Verilen cevaplara göre bunu sırasıyla 

“somut ve soyut düşünme” ile “hazırbulunuşluk” kodlarını 4 öğretmen 

adayı tarafından cevaplarında yer aldığı görülmektedir. Mekânsal düşünme 

ile ilgili konuları öğretimi sağlanırken öğrencilerin dikkate alınan 

özelliklerinin 2’şer öğretmen adayı “ilgi istekler” ve “maddi durum” 

kodları olduğunu cevaplarında belirtmişlerdir. 1’er öğretmen adayı ise 

“bulunulan ortam”, “mekânı tanıma”, “harita bilgisi” kodlarının dikkate 

alınarak mekânsal düşünme ile ilgili konuların öğretiminde kullanacakları 

sorulara verdikleri cevaplardan tespit edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre 

en yüksek yük değerine sahip kod “merak duygusu” olurken en düşük yük 

değerine sahip kodlar “bulunulan ortam”, “mekânı tanıma”, “harita bilgisi” 

oldukları tespit edilmiştir. 

4.6. Size göre mekânsal becerinin kazandırılmasında teknolojinin 

önemi var mıdır?  
Sorusuna yönelik öğrencilerin görüşleri Tablo 7’ de belirtilmiştir. 

Öğrenci Özellikleri f 

Merak duygusu 5 

Hazırbulunuşluk 4 

Somut ve soyut düşünme 4 

Maddi durumu  2 

İlgi ve istekler 2 

Simülasyon 2 

Bulunulan ortam  

Harita bilgisi 

Mekanı tanıma 

 

1 

1 

1 
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Tablo 7. Mekânsal Düşünme İle İlgili Konular Öğretilirken Teknolojinin 

Önemi Kategorisi Kapsamında Kod ve Frekanslar 

Teknoloji kategorisi kapsamında Tablo 7 incelendiğinde mekânsal 

becerinin kazandırılmasında teknolojinin önemine yönelik yapılan odak 

görüşmesi sonunda “internet” kodu 7 öğretmen adayı tarafından en yüksek 

yük değeriyle cevaplanmıştır. Verilen cevaplar doğrultusunda bunu 

sırasıyla teknolojinin önemine yönelik olarak 6 öğretmen adayı ise 

“Görselleştirme” kodu cevabını verilmiştir. 5 öğretmen adayı tarafından 

“üç boyutluluk” kodu, 3’er öğretmen adayı tarafından “zaman 

kazandırma” ve “Akıllı tahta kullanımı” kodları, 2’şer öğretmen adayı 

tarafından “MEB Uygulaması” ve “Similasyon” kodları, 1’er öğretmen 

adayı tarafından “Google” ve “Oyun” kodları cevaplarını vermişlerdir.  

Analiz sonuçlarına göre internet, görselleştirme ve üç boyutluluk mekânsal 

düşünme becerisinin kazandırılmasında teknolojininim önemi konusunda 

en yüksek yük değerine sahip kodlar olarak görülürken  “Google” ve 

“Oyun”  kodları en düşük yük değerine sahip kodlar olarak tespit 

edilmiştir.  

4.7. Öğrenciler sizce kazandıkları mekânsal düşünme becerilerini 

günlük hayatta ve akademik hayatlarında nasıl kullanırlar? Sorusuna 

yönelik öğrencilerin görüşleri Tablo 8’de belirtilmiştir.  

Tablo 8. Mekânsal Düşünme Becerisinin Günlük Hayatta Kullanımı 

Kategorisi Kapsamında Elde Edilen Kod ve Frekanslar 

Teknolojinin Önemi f 

İnternet 7 

Görselleştirme 6 

Üç boyutluluk 5 

Zaman tasarrufu 3 

Akıllı tahta 3 

Simülasyon 2 

MEB Uygulaması 

Google 

Oyun 

2 

1 

1 

Günlük Hayatta Kullanım                         f 

Yorumlama becerisi 7 

Yön bulma 4 

Problem çözme becerisi 4 

Jeopolitika 3 

Doğayı korumak 3 
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Tablo 8 incelendiğinde öğrencilerin kazandıkları mekânsal düşünme 

becerilerini günlük hayatta ve akademik hayatta kullanmalarına yönelik 

yapılan odak görüşmesinde “ Yorumlama becerisi” 7 öğrenci tarafından en 

yüksek oranla cevaplanmıştır. Verilen cevaplar doğrultusunda bunu 

sırasıyla günlük hayatta ve akademik hayatta  “problem çözme becerisi” 

ve “yön bulma” cevaplarını 4 öğrenci vermiştir. Mekânsal Düşünmenin 

günlük hayatta ve akademik hayatta kullanılmasına 3’er öğrenci “doğayı 

korumak” ve “jeopolitik”  kavramlarına cevaplarında yer vermiştir. 2 

öğrenci günlük hayatta “zamandan tasarruf” cevabını verirken, 1’er 

öğrenci de “farkındalık”, “sportif faaliyetler”, “görselleştirme”, 

“ilişkilendirme”, “mekânı bilme” ve “adaptasyon” kavramlarıyla günlük 

hayatta mekânsal düşünme becerisini kullanmamızda etkili olacağını 

söylemişlerdir.  Analiz sonuçlarına göre “yorumlama becerisi”, “problem 

çözme becerisi” ve “yön bulma” kavramlarının mekânsal düşünmenin 

günlük hayatta ve akademik hayatta kullanılması hususlarında en yüksek 

yük değerine sahip oldukları görülmüştür.  

5. Sonuç ve Tartışma 

Sosyal bilgiler öğretmen adayları genellikle mekânsal düşünmeyi 

mekânı tanıma, mekânı yorumlama, algılama ve konumlandırma gibi 

kavramlar kullanarak anlatmaya çalışmışlardır. Mekânsal düşünmenin 

öğretmenler üzerindeki etkisine yönelik yapılan araştırmada öğretmenler 

mekânsal düşünmeyi çoğunlukla, öğrencinin yakın çevresini tanıması, 

yakından uzağa ilkesinin uygulanması, öğrencilerin gerçek mekânla 

etkileşiminin sağlanması şeklinde tanımladıkları görülmüştür. (Uğurlu ve 

Aladağ,2015).   

Sosyal bilgiler öğretmen adayları araştırmada mekânsal düşünmeyi 

geliştirme sürecinde teknolojik araçlardan ve ya teknoloji ve araçlarından 

yararlandıklarını belirtmişlerdir. Öğretmenler projeksiyon ve akıllı tahta 

kullandıklarını, video, animasyon, çizim vb. malzemelerle de konuyu 

görselleştirdiklerini ifade etmişler ve bunun öğrencinin mekânsal düşünme 

becerisi üzerinde etkili olduğunu belirtmişlerdir (Uğurlu ve Aladağ,2015).  

Zamandan tasarruf                       2 

Farkındalık 

Sportif Faaliyetler 

Görselleştirme 

İlişkilendirme 

Mekanı bilmek 

Adapte olmak 

                      1 

                      1 

                      1 

                      1  

                      1 

                      1 
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Sosyal Bilgiler eğitiminde mekânsal teknolojiler, öğrencilerin mekânsal 

düşünmelerini sınıf içindeki iki ya da üç boyutlu harita veya grafiksel 

araçların (grafik, diyagram, vb.) ötesinde geliştirme imkânı sunma 

açısından önemlidir. Mekânsal teknolojiler öğrencilerin dinamik veriyi 

çeşitli katmanlar ve ölçeklerde farklı formatlar kullanarak (uzaktan 

algılanmış görseller, hava ve uydu görüntüleri ya da CBS, Google Earth), 

incelemesine imkân tanır (Akbaş ve Toros, 2017). 

Yapılan bu araştırmada da Sosyal Bilgiler ile ilgili çalışmada ise sosyal 

bilgiler öğretmen adaylarının mekânsal düşünmenin geliştirilmesi ve 

öğrencilere aktarılması yönelik verdikleri cevaplarda “internet” 

kavramının yoğun olarak kullanıldığı görülmektedir. Bu kapsamda internet 

ile beraber görselleştirme, üç boyutluluk, zamandan tasarrufun teknoloji 

kavramı ile beraber kendini gösterdiği tespit edilmiştir.  Bu kavramlardan 

sonra öğretmen adaylarının teknoloji denildiğinde doğrudan akıllı tahta, 

google ve oyun kavramlarını algıladıkları tespit edilmiştir.  

Bu araştırma ile sosyal bilgiler öğretmen adaylarının mekânsal 

düşünme becerilerini öğrencilere kazandıracakları konu başlıklarından en 

çok harita bilgisi konu başlığı altında verebilecekleri sonucuna ulaşılmıştır. 

Bununla birlikte mekândan faydalanma ve konumlandırma konu başlıkları 

altında öğrencilere kazandırılması gerektiğini belirtmişlerdir. Bu konu 

başlıklarını öğrencilere aktaran sosyal bilgiler öğretmen adayları aynı 

zamanda bir takım yöntem ve teknikleri kullanmaları da gerekmektedir. 

Sosyal bilgiler derslerinde alan yazında yapılan araştırmalar sonucunda 

kullanılan yöntem ve tekniklerin öğrenci ve gözlemci sonuçlarına 

baktığımızda; anlatım, soru-cevap, proje, bireysel çalışma en çok 

uygulanan yöntem ve teknikler olarak ortaya çıktığı görülmektedir. Bazı 

araştırmacıların yaptığı öğrenci ve gözlemci sonuçlarına göre en az 

uygulanan yöntem teknikler ise; kaynak kişiden yararlanma, gezi-

inceleme, grup çalışması, dramatizasyondur (Çelikkaya ve Kuş, 2009). Bu 

çalışmada ise sosyal bilgiler öğretmen adaylarının mekânsal düşünme 

becerilerinin kazandırılmasında kullanacakları yöntemler; somutlaştırma, 

hayal etme, görselleştirme, olarak ortaya çıkmaktadır.  

Ayrıca yukarıda bahsedilenlerin dışında öğrencilerin mekânsal 

düşünme yeteneklerinin artırılmasında zihin haritası, gezi-gözlem ve 

yakından uzağa yöntemlerinin kullanılmasının da etkili olacağı sonucuna 

ulaşılmıştır. Öğrencilerin mekânsal düşünme becerilerini 

kazanmalarındaki en önemli özelliklerin ise hazırbulunuşluk, somut ve 

soyut düşünme özellikleri olduğu görülmüştür. 

Ayrıca bu çalışma ile öğrencilerin mekânsal düşünme becerilerini 

öğrenmeleri sağlanırken onların en fazla merak duygusu, hazırbulunuşluk, 

somut ve soyut düşünme özelliklerini göz önünde bulundurarak mekânsal 

düşünme becerilerinin kazandırılacağı tespit edilmiştir. Öğrencilerin 
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kişisel özelliklerinin mekânsal düşünme becerilerinin geliştirilmesinde ve 

bu becerilerin kullanılmasında oldukça etkili olduğu görülmektedir. Konu 

ile ilgili bir başka araştırmada ise sosyal bilgiler öğretmenlerine göre 

öğrenci özellikleri de mekânsal düşünme becerisini kazandırmada 

önemlidir. Özellikle öğrencilerin hazırbulunuşlukları, sosyo-ekonomik 

düzeyleri ve konuya olan ilgileri onların mekânsal düşünmelerini 

etkileyecek en önemli faktörlerdir (Uğurlu ve Aladağ,2015).  Yapılan 

çalışmalarda cinsiyetin de yine mekânsal düşünme açısından önemli bir 

özellik olduğu görülmektedir. Mekânsal düşünme çeşitli faktörlerden 

etkilenebilmektedir. Bireyin cinsiyeti, yaşı, yaşadığı çevre mekânsal 

düşünme üzerinde etkili olabilmektedir. Erkek ve kadınlar mekânsal 

düşünmeye ilişkin olarak farklı performans özellikleri göstermektedirler. 

Golledge’e göre (2004) erkekler kadınlara nazaran mekânsal düşünme 

becerilerinde daha yüksek performanslar göstermektedirler (Akt. Öcal, 

2007).   

Araştırma sosyal bilgiler öğretmen adaylarının mekânsal düşünme 

becerisi ile teknoloji kullanımları üzerine sorulan sorularda öğretmen 

adaylarının genellik internet, görselleştirme ve üç boyutluluk kavramları 

üzerinde durarak çoğunlukla bu kavramları dile getirerek mekânsal 

düşünmenin teknoloji ile olan bağını ortaya çıkarmıştır. Bu konuyla ilgili 

benzer bir araştırmada ise Sosyal bilgiler öğretmenlerinin mekânsal 

düşünmeyi geliştirme sürecinde teknoloji araçlarından yararlandıklarını 

belirtilmektedir. Adı geçen çalışmada öğretmenler projeksiyon ve akıllı 

tahta kullandıklarını, video, animasyon, çizim vb. malzemelerle de konuyu 

görselleştirdiklerini ifade etmişler ve bunun öğrencinin mekânsal düşünme 

becerisi üzerinde etkili olduğunu belirtmişlerdir. Mekânsal düşünmenin 

öğretiminde teknoloji araçlarının önemini ise öğrencilerin dikkatini 

konuya çekmek, konuyu somutlaştırmak, görselliği artırmak ve 

öğrencilerin konuya ilgisini artırmak gibi etkileri olduğunu belirtmişlerdir 

(Uğurlu ve Aladağ,2015).   

Bizim tarafımızdan yapılan araştırmada mekânsal düşünmenin 

kazandırılmasının günlük hayatta sağlayacakları kazanımlar ele alınmıştır. 

Bunun sonucunda  öğretmen adaylarının konu ile ilgili vermiş olduğu 

verilerin ışığında yorumlama becerisi, yön bulma, problem çözme ve 

jeopolitika kavramları en yoğun söylenen kavramların olduğu araştırmada 

tespit edilmiştir. 

Sonuç olarak  bu çalışma ile Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının sosyal 

bilgiler derslerinde ve öğretim programında yer alan kazanımlar 

doğrultusunda mekânsal düşünme becerisinin öğrencilere aktarılmasının 

gerekliliği  önemli bir başlık olarak ortaya çıkmaktadır.   
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Giriş 

Sosyal bilgiler kavram olarak ilk defa 19. yy başlarında Amerika 

Birleşik Devletleri’nde ortaya çıkmıştır. O yıllarda ABD’de sosyal 

sözcüğü popüler bir sözcüktür ve hemen hemen birçok reformun başında 

bir sıfat olarak da bulunmaktadır. Örneğin sosyal gelişme, sosyal 

verimlilik, sosyal gerçek, sosyal araştırmalar, sosyal kontrol, sosyal eğitim 

vb. kavramları ABD’de bir dönem yaygın olarak kullanılmıştır. 18. yüzyıl 

sonlarında reformist eğitimciler, yeni gelişmeye başlayan şehirleşmiş bir 

endüstri dönemi için, yeni bir eğitim programı geliştirmeye koyuldular. Bu 

gelişmelerin önemli nedenlerinden biri de, dünyanın çeşitli bölgelerinden 

göç ederek gelen göçmenlerin Amerikanlaştırılması için gerekli bir ortam 

sağlanmasıydı. Bu bağlamda okul programlarında bulunan tarih dersi 

güncel olaylar ve sorunlardan kopuk, geçmişle ilgili bilgilerin kronolojik 

olarak sunulmasını sağlıyordu. Dolayısıyla sadece tarih derslerinin Sosyal 

Bilgilerin kapsadığı kavram içeriğini tek başına vermesi mümkün 

görünmüyordu. Oysa Sosyal bilgiler kavramı ne tek başına tarih dersindeki 

gibi sadece geçmişle ilgili kronolojik bilgileri vermekte nede güncel 

olaylardan ve sorunlardan kopuk kalmaktadır. 

Bu açıdan 1916’da Ulusal Eğitim Birliği tarafından Orta Öğretimde 

Sosyal Bilgiler raporunun yayınlanmasından sonra sosyal bilgiler terimi 

yukarıdaki eksiklikleri de kapatmak maksadıyla ABD’de sıklıkla kullanılır 

olmuştur. İlerlemeci felsefi akımın önde gelen temsilcilerinden John 

Dewey ve James Harvey Robinson’un düşüncelerinden oldukça etkilenen 
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sosyal bilgiler kavramı, demokratik bir toplum için vatandaşlık eğitimi 

işlevini üstlenmiştir.1 

1. Ülkemizde Sosyal Bilgiler Eğitimi 

Aslında ülkemizde sosyal bilgiler eğitiminin kökenini, Türklerin tarih 

sahnesine çıktıkları ilk zaman dilimine kadar geriye götürmek 

mümkündür. Tarih sahnesine ilk çıktıkları günden İslam’ı kabul edinceye 

kadar geçen süreç içerisinde Türklerin toplumsal yaşamla ilgili birtakım 

bilgi ve kuralları, gelenek ve görenekleri çocuklara ve gençlere öğretmeye 

çalıştıkları bilinmektedir. Bu bakımdan Türklerin tarihsel geçmişi Sosyal 

Bilgiler eğitimi ile ilişkili görünmektedir. Bu ilişki sürecin devamında,  

Cumhuriyet Dönemi’nde de sosyal bilgiler eğitimi şeklinde ülkemizdeki 

gelişimini sürdürmüştür.  

Bu çerçevede 1924, 1926, 1936, 1948, 1962, 1968, 1998 ve 2005 

yıllarında öğretim programı temelinde çeşitli düzenlemeler yapılmıştır. 

Cumhuriyet döneminin ilk programı olan 1924 programında sosyal bilgiler 

öğretimi aracılığıyla milli ve vatani duyguların güçlendirilmesi 

amaçlanmış bu bağlamda sosyal bilgiler Tarih, Coğrafya ve Musahabat-ı 

Ahlakiye ve Malumat-ı Vataniye dersleri aracılığıyla 

teşkilatlandırılmıştır.2 

Daha sonra 1985 yıllarına gelindiğinde, ortaokullarda sosyal bilgiler 

dersi kaldırılarak yerine Milli Tarih ve Milli Coğrafya dersleri 

konulmuştur. 1992’de ise yeni bir Vatandaşlık Bilgileri programı 

uygulanmıştır. 1997’de sekiz yıllık zorunlu eğitim sonucunda Milli Tarih 

ve Milli Coğrafya dersleri kaldırılarak 1998’de yerine 4. ve 7. sınıfları 

kapsayacak şekilde yeni bir Sosyal Bilgiler dersi öğretim programı 

yürürlüğe konulmuştur. Bu tarihten sonra 2005 yılında, Sosyal Bilgiler 

programında değişikliklere gidilmiştir. Özellikle eski programın 

davranışçı anlayışından vazgeçilerek yapılandırmacı eğitim anlayışının 

ilkelerine göre oluşturulmuştur. Çünkü dünyadaki bilimsel ve teknolojik 

gelişmelerin Türkiye’ye yansımaları, eğitim biliminde yeni gelişmeler, 

ekonomiye ve demokrasiye duyarlı bir eğitim ihtiyacı gibi etkenler yeni bir 

program yapılmasına etki etmiştir.3 

                                                           
1 Ahmet DOĞANAY, Çağdaş Sosyal Bilgiler Anlayışı Işığında Yeni Sosyal Bilgiler 

Programının Değerlendirilmesi, Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 17, Sayı 2, 

2008, s.77-96 
2 Mehmet AKPINAR, Selahattin KAYMAKCI, Ülkemizde Sosyal Bilgiler Öğretiminin 

Genel Amaçlarına Karşılaştırmalı Bir Bakış, Mayıs 2012 Cilt:20 No:2 Kastamonu Eğitim 

Dergisi 605-626 
3 Ali YALÇIN, (2016), Cumhuriyetten Günümüze Sosyal Bilgiler Programlarının Sosyal 

Bilgiler Öğretim Yaklaşımlarına Göre İncelenmesi, Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Bilimleri 

Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Antalya, s.19 
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2. Sosyal Bilgiler Dersinin Amacı 

İnsanlar ve toplumlar yaşam döngüsü içerisinde devamlı bir değişim 

içerisinde yer almakta ve karmaşık sorunlarla karşı karşıya kalmaktadır. 

Bu bağlamda toplum içinde yaşayan bireylerin ihtiyaçları ile toplum 

beklentileri arasında dengeyi sağlama, bireylere gerekli bilgi ve tutumları 

kazandırmada sosyal bilgiler önemli bir yere sahiptir. Sosyal bilimlerin 

değişim ve sürekliliği inceliyor olması bu noktada yaşamın merkezinde 

etkin bir yer kazanmasını sağlamış ve eğitimin hem bir sosyal bilim dalı 

hem de sosyal bilimlerin uygulama alanı haline gelmesi bu kavramı ortaya 

çıkışını zorunlu kılmıştır. 

Sosyal bilgilerin en önemli amaçlarından biri topluma etkili vatandaşlar 

kazandırmaktadır. Etkili vatandaş, yaşadığı toplumun kültürünü 

benimsemiş ve bu kültürü geliştirme amacını taşıyan vatandaştır. 

Toplumda bu bilinçteki vatandaşlardan oluşur.  Bu bağlamda milletlerin 

devamlılıklarını sağlayabilmeleri için etkili vatandaşlar yetiştirmeleri 

kesin bir zorunluluktur.4 

Ülkemizde ilköğretim dönemindeki çocuklara yaşam için gerekli olan 

değer, tutum ve davranışlar sosyal bilgiler dersinde öğretilmektedir. Bu 

dönemdeki çocukların tarih, coğrafya, psikoloji vs. sosyal bilimler 

disiplinlerine ait bilgileri ayrı dersler olarak kazanabilmesi çok zordur.  Bu 

yüzden kazanılan bilgi beceri ve davranışların ileriki yıllarda da etkisini 

sürdüreceği göz önüne alınırsa bu dönemdeki çocuklara bu dersin Sosyal 

Bilgiler adı altında birleştirilmiş kompakt bir şekilde verilmesi daha doğru 

görülmektedir. 5 

3. Sosyal Bilgiler ve Coğrafya Öğretimi 

Sosyal Bilgiler dersini oluşturan disiplinlerden birisi olan coğrafya, 

öğrencilerin yakın çevresinden başlayarak meydana gelen olaylar hakkında 

doğru bir algı ve bilinç kazanmalarında önemli bir yere sahiptir. 

Coğrafyanın inceleme alanı dikkate alındığında insan merkezinde çevre ve 

doğal olaylar ile insan arasındaki etkileşimi ön planda tuttuğu 

görülmektedir. Dolayısıyla Sosyal Bilgiler dersinin işlevini yerine 

getirirken coğrafya ve coğrafya öğretiminin ne derece önemli olduğu daha 

çok dikkat çekmektedir.6 

Öğrencilerin sınıfta kullandıkları temel kaynak olan ders kitabı, 

konuların somutlaştırılması açısından görsel malzemeler gibi önemli yer 

                                                           
4 Sağlam, H. İ. (2011). İlköğretim Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Görüşleri Işığında Sosyal 

Bilgiler Dersinin Amaçlarına Erişim Düzeyinin İncelenmesi. İlköğretim Online, 10(1), 

s.273-284. 
5 Safran, M, (2011). Sosyal Bilgiler Öğretiminde Bakış. B. Tay & A. Öcal (Ed.). Özel 

Öğretim Yöntemleriyle Sosyal Bilgiler Öğretimi İçinde Ankara: Pegem Akademi, (s. 2-16). 
6 Yıldırım,T., Sosyal Bilgiler Eğitimi ve Coğrafya, Sosyal Bilgilerin Temelleri, Ed.R.Turan 

& T.Yıldırım, Anı Yayıncılık, Ankara,2016,s.128 
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tutmaktadır. Ders kitabı ve içerisinde yer alan Bu görsel materyaller 

öğrencinin dersteki algısını canlı tutması bakımından önem arz etmektedir. 

Ders kitaplarında coğrafya konularında kullanılan haritalar, şekiller, 

fotoğraflar ve çizimler gibi görsel materyaller konuların öğretimi süresince 

öğrenciler için önemli bir avantaj sunmaktadır.7  

4. 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı ve Kazanımlar 

Bu çalışma da 2017-2018 eğitim-öğretim yılında ülkemizde okutulan 

Sosyal Bilgiler 6. sınıf ders kitabında yer alan coğrafya konularının 

öğretilmesinde kullanılan, görseller (haritalar, şekiller, tablolar, vs) 

coğrafya eğitim-öğretim ilkeleri açısından incelenmiştir. Ayrıca bu 

çalışmada ders kitabında yer alan görseller, eğitim-öğretimde coğrafya 

konularının hedefleri ve kazanımları açısından da değerlendirilmiştir. 

 

Şekil 1. Sosyal Bilgiler 6.sınıf Ders Kitabı Kapak Görseli 

2017-2018 eğitim- öğretim yılında 6. Sınıf Sosyal Bilgiler ders kitabı 

Sevgi Yayıncılık tarafından hazırlanmıştır. Kitabın kapak fotoğrafına 

baktığımızda coğrafya unsurlarına ait tasarımların yer aldığı 

görülmektedir. (Şekil 1) 

Aşağıda 6.sınıf Sosyal Bilgiler ders kitabında coğrafya konularının yer 

aldığı bütün üniteler, konular ve bu konulara ait kazanımlar verilmiştir 

(Tablo -1); 

                                                           
7 Akbaba, Bülent, “Sosyal Bilgiler Öğretiminde Görsel Materyal Kullanımı”, Sosyal 

Bilgiler Öğretimi. Ed. Mustafa Safran, Pegem Akademi, Ankara, 2009, s.284,286 
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Tablo 1. 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabında Yer Alan Coğrafya 

Üniteleri, Konuları ve Kazanımları 

2. Ünite Yeryüzünde Yaşam 

Konular Kazanımlar 

Dünya’nın Neresindeyiz Konum ile ilgili kavramları kullanarak 

kıtaların, okyanusların ve ülkemizin 

coğrafi konumunu tanımlar. 

Farklı ölçeklerde çizilmiş haritalardan 

yararlanarak ölçek değiştiğinde 

haritanın değişen özellikleri hakkında 

çıkarımlarda bulunur. 

Kutuplardan Ekvator’a Değişen 

Yaşam 

Dünya’nın farklı doğal ortamlarındaki 

insan yaşantılarından yola çıkarak, 

iklim özellikleri hakkında 

çıkarımlarda bulunur. 

Eşsiz Ülkem Türkiye Haritalardan ve görsel materyallerden 

yararlanarak Türkiye’de görülen iklim 

türlerinin özellikleri hakkında 

çıkarımlarda bulunur. 

Türkiye’de İklimler Haritalardan ve görsel materyallerden 

yararlanarak Türkiye’deki iklim 

tiplerinin dağılışında, konumun ve 

yeryüzü şekillerinin rolünü açıklar. 

3. Ünite İpek Yolunda Türkler 

Konular Kazanımlar 

Bozkır’da Yaşam Orta Asya ilk Türk devletlerinin 

kültürel özellikleriyle yaşadıkları 

yerlerin coğrafi özelliklerini 

ilişkilendirir. 

4. Ünite Ülkemizin Kaynakları 

Konular Kazanımlar 

Ülkemizde Ekonomik Faaliyetler Ülkemizin kaynaklarıyla ekonomik 

faaliyetlerini ilişkilendirerek, bunların 

ülke ekonomisindeki yerini ve önemini 

değerlendirir. 

Ülkemiz İçin Proje Üretelim Türkiye’nin coğrafi özelliklerini 

dikkate alarak, yatırım ve pazarlama 

proje önerileri tasarlar. 

Nitelikli İnsan Gücü Nitelikli insan gücünün Türkiye 

ekonomisinin gelişmesindeki rolünü 

değerlendirir. 

Doğal Dengeyi Korumalıyız Doğal kaynakların bilinçsizce 

tüketilmesinin 

insan yaşamına etkilerini tartışır. 
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Tablo 1’de görüldüğü gibi Sosyal Bilgiler 6. Sınıf ders kitabında 

2.Ünite, 3.Ünite, 4.Ünite ve 5. Ünitede coğrafyaya ait konular ve 

kazanımlar yer almaktadır. 

4.1. 6.Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabının İçeriğinde Yer Alan 

Coğrafya Görsellerinin İncelenmesi 

Bu bölümde 6.sınıf Sosyal Bilgiler ders kitabının içerisindeki 

Coğrafya görselleri ünitelere ve konulara göre sırayla incelenmiştir. 

Yapılan tespitler ortaya konulmuştur. 

 

Şekil 2. Yeryüzünde Yaşam Ünitesi (2. Ünite) Giriş 

5.Ünite Ülkemiz ve Dünya 

Konular Kazanım 

Her Yerde Yaşamak Mümkün mü? Görsel materyalleri ve verileri 

kullanarak dünyada nüfus ve ekonomik 

faaliyetlerin dağılışlarının nedenleri 

hakkında çıkarımlarda bulunur. 

Niçin Ticaret Yapıyoruz? Ülkemizin diğer ülkelerle olan 

ekonomik ilişkilerini, kaynaklar ve 

ihtiyaçlar açısından değerlendirir. 

Diğer Ülkelerle İlişkilerimiz Türk Cumhuriyetleri, komşu ve diğer 

ülkelerle olan kültürel, sosyal, siyasi ve 

ekonomik ilişkilerimizi Atatürk’ün 

millî dış politika anlayışı açısından 

değerlendirir. 

Ülkeler Arası Dayanışma Ülkemizin diğer ülkelerle doğal 

afetlerde ve çevre sorunlarında 

dayanışma ve işbirliği içinde olmasının 

önemini fark eder. 
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6.sınıf Sosyal Bilgiler ders kitabının 2. Ünitesi “Yeryüzünde Yaşam” 

adıyla başlamaktadır (Şekil-2). Ünitenin giriş sayfasında yer alan 

görsellere baktığımızda çöl hayatını anlatan bir deve figürü, kutup 

bölgesinde buzlarla kaplı alanda balık tutmaya çalışan bir eskimo, kar 

yağışının görüldüğü bir yerde elinde şemsiyesini tutarak yürüyen bir kadın 

ve erkeğin fotoğraflandırıldığı kış mevsimini anlatan bir resim, tarihi 

çağları anlatan bir kale ve tapınak ile antik bir şehrin kalıntılarını gösteren 

fotoğraflar yer almaktadır. Ünitenin ismi coğrafya konusuyla ilgili olsa da 

Ünitenin içinde yer alan Tarih Çağları adlı konuların bu ünitede yer alması 

ünitenin adıyla çok tutarlı görünmemektedir. Yeryüzünde yaşam denildiği 

anda ilk olarak akla dünyanın farklı coğrafyalarındaki yaşam alanları 

gelmiş olsa da, ünitenin içindeki tarih konuları ünite adıyla 

örtüşmemektedir. 

Ünitenin ilk konusu olan “Dünya’nın Neresindeyiz” konusunda 

Fotoğraf 2.1’de farklı biçimlerde dilimlenmiş portakallar gösterilerek 

dünyayı portakala benzetip enine boyuna dilimleyerek enlem ve boylam 

kavramlarının öğrencide çağrışım yapması hedeflenmiştir. Konuya 

başlamadan önce ilk göze çarpan bu fotoğraf öğrencilerin hazır bulunuşluk 

düzeyini yükseltmesi açısından olumludur. Ancak Dünya’nın 

Neresindeyiz? Sorusunun cevabını bu resim üzerinden bulmak öğrenci 

açısından son derece zordur  

Şekil 2.1 ve Şekil 2.2’de Dünyanın küçük bir minyatürü verilerek 

ekvator, paralel ve enlem kavramları bu minyatür üzerinde içeriğe uygun 

olarak gösterilmiştir 
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Ders kitabında 2. Ünitede yer yer alan Harita 2.1’de Dünya üzerindeki 

kıta ve okyanuslar değişik renklerle gösterilerek öğrencilerin konuyu daha 

kalıcı şekilde öğrenmeleri hedeflenmiştir. Haritanın altında yeralan 

içerikte de ayrıca kıta ve okyanus kavramlarının  tanımı yapılmıştır. 

Harita 2.2’de farklı ölçeklerde çizilmiş iki harita verilmiştir. Haritaların  

altında ölçek kavramının tanımı yapılmıştır. Ölçek değiştikçe haritadaki 

ayrıntının değiştiği bilgisi de öğrenciye  sorular sorularak görselle beraber  

sunulmuştur. 

 

 

Yeryüzünde Yaşam Ünitesinin 2. Konusu “Kutuplar’dan Ekvatora 

Değişen Yaşam’dır. Konuda genel olarak dünyanın değişik yerlerinde 

görülen iklim tipleri anlatılmıştır. Kutup iklimi, Çöl iklimi, Ekvatoral iklim 

ve Muson İkliminden bahsedilmiştir.  

Fotoğraf 2.2’de Dünyanın farklı yerlerinde görülen farklı  iklim 

bölgeleri resmedilmiştir. Fotoğraf 1’de eskimo kıyafetli insanlar, Fotoğraf 

2’de ekvatoral iklim bölgesinin verildiği ormanlık alanı gösteren fotoğraf, 

Fotoğraf 3’te ise sürekli yağmurların yağdığı ve çocukların su içinde 
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koşuşturdukları Muson iklimine ait bir fotoğraf, Fotoğraf 4’te ise çölde 

hareket eden bir deve kervanı  verilerek çöl iklimi resmedilmiştir. Verilen 

bu resimler içeriği aktarma açısından konu ile uyumludur. Fotoğrafın 

altında ise bu fotoğraflarda görülen yerler açıklanmıştır. Ancak 

fotoğrafların genel açıklanmasında Dünyanın Farklı yerlerine ait 

görüntüler cümlesi yerine konu ile ilintili olması açısından dünyanın farklı 

iklim bölgelerinden görüntüler ibaresi daha anlamlı olabileceği 

düşünülmüştür. 

 

Harita 2.3’te Dünyanın İklim Dağılışını gösteren bir harita verilmiştir. 

Bu Haritada Dünya’da görülen iklimler farklı renklerle verilmiş, yan 

tarafında ise bu farklı renklerle verilen kutucuklarda hangi iklim tiplerinin 

görüldüğü belirtilmiştir. Verilen bu harita içerikle uygundur ve bunun da 

konunun öğrenci tarafından daha kolay kavramasına yardımcı olacağı 

düşünülmektedir. 

 

Fotoğraf 2.3, 2.4, ve 2.5’te kutup ikliminde yaşayan insanların 

barındıkları ev, balık tutmaya çalışan bir eskimo ve bu coğrafyada 

ulaşımda kullanılan köpekler resmedilmiştir. Fotoğrafların altında ise 
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eskimo kıyafeti giyen çocuk konuşma balonlarıyla kutup ikliminin 

özelliklerini fotoğraflara uygun bir şekilde açıklamıştır. 

 

Rissa isimli bir kız çocuğunun anlatımıyla verilen bir dergi haberinde, 

çöl şartları, sıcaklığı ve insanların çölde hangi koşullarda yaşadığı 

anlatılmıştır. Burada metinde çöl şartlarından bahsedilen bir bölümde  olan 

yan tarafta Rissa’nın uzun kollu ve bol elbisesini inceleyiniz cümlesi ile 

bir anlam karmaşası oluştuğu görülmektedir. Resimde Rissa’nın sadece 

yüzü görünmekte kıyafeti hiç görünmemektedir. Oysa Ders kitaplarında 

kullanılan resimlerin konuyla ilgili olmasına ve resimlerle ilgili 

bilgilendirmelerin eksiksiz olmasına böylelikle öğrencilerin görsellerden 

yaralanarak daha çabuk öğrenmelerinin hedeflendiği hususuna dikkat 

edilmelidir.  

 

Kitapta Çöl iklimi anlatılırken fotoğraflarda deve figürü ön plandadır. 

Bu durum Çölün sıcaklığını anlatmaya ve kavramaya yeterli değildir. 

İçerikte çölde sıcaklığın geceleri -4 dereceye kadar düştüğü ile ilgili verilen 

bilgiye ek olarak çölün gece görüntüsü ile ilgili bir görselde eklenmiş olsa 

konunun daha iyi kavranması sağlana bilinir. Bu görseller bu haliyle 
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öğrenciye çölü iklim açısından istenildiği kadar tanıtamayan onu sadece 

deve ve kumla özdeşleştirmesine yol açacak görsellerdir.  

 

Aşağıda yer alan görsellerin içeriğinde ekvatoral iklim anlatılmıştır. 

İçerikte Ekvatoral iklimin görüldüğü yerlerde, ilginç bitki ve hayvan 

türlerinin yaşadığı anlatılmakta görsellerle bu bilgi desteklenmektedir. 

(Şekil...) Bu görseller ile içerikte geçen ilginç bitki hayvan türleri 

görülmemektedir. Zira görsellerde hiç hayvan görülmemektedir. 

Dolayısıyla bu görsellerin bu içerikle tutarlılığı yoktur. 

 

Muson İkliminin anlatıldığı içerikte, yağışların fazla olduğu, bu 

coğrafyada bu nedenle  pirinç tarımının yapıldığı, aşırı yağmurlardan 

dolayı zaman zaman her yerin sular altında kaldığı anlatılmıştır. İçerikle 

ilgili kitapta yer alan  fotoğraf bu içeriği desteklememekte fotoğrafta 

sadece pirinç tarımı yapan iki kişi görülmektedir. Zira içerikte Muson 

ikliminin yılın bazı mevsimlerinde çok yağışlı olduğu, yer yer heryerin 

sular altında kaldığı ibareleri yer almaktadır. Verilen görselden 

öğrencilerin bu çıkarıma varmaları  kesinlikle mümkün değildir. 
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Yeryüzünde Yaşam Ünitesinin 3. Konusu “Eşsiz Ülkem,Türkiye’dir. 

Harita 2.4, 2.5 ve 2.6’da Türkiye’de yıllık ortalama sıcaklık dağılışı, 

Türkiye’nin yıllık ortalama yağış dağılışı ve Türkiye Fiziki haritası, 

lejantları ile uygun bir şekilde farklı renk tonları kullanılarak verilmiş ve 

bu haritaları öğrencilerin karşılaştırması istenmiştir.  

 

Yeryüzünde Yaşam Ünitesinin 4. Konusu “Türkiye’de İklimler’dir. 

Türkiye’de görülen iklim tiplerinin anlatıldığı bu konuda Fotoğraf 2.6, 2.7, 

2.8 ve 2.9’da Karadeniz ikliminin hakim olduğu yerleşmelerden 

Çamlıhemşin (Rize), Akdeniz ikliminin görüldüğü Kemer (Antalya), 

Karasal İklimin yaşandığı Haymana (Ankara), Karasal iklimde görülen kar 

yağışının resmedildiği Erzurum yer almaktadır. Bu resimler Türkiye’de 

görülen iklim tiplerinin verilmesi açısından  içerikle uygun gibi görülmekle 

beraber; örneğin iklim ve bitki örtüsü kavramlarının birbiryle yakın 

ilişkisini bilmeyen bir öğrencinin bu fotoğraflara Türkiye’nin iklimiyle 

ilgili doğru bir ilişki kurması beklenemez. 
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Rüzgarların estikleri yönlerde sıcaklığı etkiledikleri içerikte 

belirtilmiştir.Ancak verilen görselde  Türkiye’de sıcaklığı etkileyen 

rüzgarların isimlerinin verilmemiş olması büyük eksikliktir. Zira buradaki 

esas amaç öğrencilerin hangi rüzgarın sıcak hangi rüzgarın soğuk 

estiğinide öğrenmeleridir. Ayrıca görsel kitapta diğer harita ve şekiller gibi 

numaralandırılmamış bu da mizanpaj açısından gözden kaçırılmış bir 

durumdur. Yine bu görselde kartoğrafyanın temel prensipleride gözden 

kaçırılmıştır. Örneğin haritanın ölçeği yön işareti ve ismi gibi hususlar 

aşağıdaki görselde göz ardı edilmiştir. 

 

Şekil 2.3’te yükseklere çıkıldıkça sıcaklığın düştüğünü gösteren bir 

resim verilmiştir. Ayrıca Deniz seviyesinden dağın zirvesine kadar yükselti 

basamaklarının gösterildiği Şekil 2.3 yükselti basamaklarını anlatmak için 

uygundur. Fotoğraf 2.15’te, bir bakıma Şekil 2.3’te verilen bilgiyi 

destekler niteliktedir. 
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Bakı etkisinin anlatıldığı Fotoğraf 2.16 içeriği anlatmak için uygundur. 

Yine Fotoğraf 2.17’de dağların kıyıya paralel uzanmasından dolayı denizel 

iklimin iç bölgelere ulaşamadığı anlatılamaya çalışılmıştır. Bu görsellerin 

nersi olduğu konusu şüphelidir. Zira resimle çok bilindik yerler değildir. 

Ayrıca fotoğraflarda dağların kıyıya parelel uzandığı, Kuzey yamacı, 

Güney yamacı gibi bilgilerin nereyi kastettiği karmaşık bir durumdur. Bu 

ve benzeri görseller içeriği istendiği gibi desteklememektedir.  

 

6.sınıf Sosyal Bilgiler ders kitabının 3. Ünitesi “İpek Yolunda Türkler” 

adıyla başlamaktadır. Esasen Tarih konularının anlatıldığı bu ünitede, 

Bozkırda Yaşam adlı konu kısmen coğrafya ile ilgili olduğu için burada 

değinilme ihtiyacı hissedilmiştir. İçerikte Orta Asya Türk devletleri, tarihi 

perspektifte anlatılmasına rağmen içerikte yer alan bu coğrafya konuları ve 

coğrafi görseller araştırma alanımıza girdiği için incelenmiştir. 

Bozkırda Yaşam konusunun hazırlık sorusunda “Bozkır Nedir? 

Görüldüğü yerlerin coğrafi özellikleri nelerdir. Açıklayınız” denilerek 

konuya giriş yapılmıştır. Bozkır coğrafi bir terimdir. O halde bir ders 

kitabının coğrafya görselleri yönünden ele alındığı çalışmamızda bu 

başlığın görselleri açısından incelenmesi doğru bir yaklaşım olacaktır. 

Orta Asya’da Kazakistan’ın anlatıldığı içerikte; Kazakistan’ın geniş 

otlaklara sahip olduğu, Kazakistan’ın iklim özellikleri ve hayvancılığın 

önemli olduğu anlatılmıştır.Ancak bu konuda anlatılan içeriği destekler 

mahiyette uygun bir görsel yer almamaktadır. Ayrıca Orta Asya gibi geniş 
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bir coğrafyanın sadece Kazakistan örneği üzerinden   anlatılması da başka 

bir eksikliktir. Zira Orta asya Kazakistan değildir. 

Bozkır kavramın desteklemek için konulan Fotoğraf 3.7’de sadece bir 

çadır dikkati çekmektedir. Yalnızca bu fotoğrafa bakılarak Orta Asya’nın 

coğrafi özelliklerinin neler olduğuna dair öğrencilerden kapsamlı çıkarım 

yapması beklenmektedir. Bu kesinlikle olası bir durum değildir. Bu 

içerikle ilgili başka fotoğrafların konulması Orta Asya coğrafyasının 

öğrenciler tarafından daha iyi anlaşılması bakımından olumlu olacaktır. 

 

6.sınıf Sosyal Bilgiler ders kitabının 4. Ünitesi “Ülkemizin Kaynakları” 

adıyla başlamaktadır. Ünite kapağında ülkemizde sağlık, eğitim, maden, 

doğa turizmi gibi görseller yer almaktadır. Ünite kapağında yer alan 

görseller ünitenin adıyla uyumludur.  

 

Ülkemizin Kaynakları ünitesinin ilk konusu “Ülkemizde Ekonomik 

Faaliyetler” dir. İçerikte ülkemizin doğal kaynaklarına bağlı ekonomik 

faaliyetlerden tarım, hayvancılık, turizm, maden, su ürünleri, ve 

ormanlardan bahsedilmiştir. 
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Harita 4.1’de, ülkemizin ekonomisine yön veren doğal kaynakların 

neler olduğu sorusu sorulmuş ve öğrencilerin haritayı inceleyerek bu 

soruyu cevaplamaları istenmiştir. Ancak harita öğrencilerin bu soruya 

cevap verebilmesi için  yetersizdir. Zira haritaya göre ülkemizin doğal 

kaynakları her bölgede oldukça sınırlıdır. Oysa yurdumuzun farklı 

bölgelerinde çok çeşitli doğal kaynaklar mevcuttur. Bu beklenti bu görselle 

doğru bir şekilde karşılanamaz. Ayrıca haritanın lejantı, haritanın uygun 

yerinde verilmemiştir ve  haritadan ayrı bir şekil gibi verilmiştir. Lejantlar 

ait oldukları haritanın içinde verilmelidirler. Bu durumda harita 

kartoğrafya açısından yanlış bir haritadır.  

 

Ders kitabında öğrencilerden, aşağıda yer alan fotoğraflara bakarak 

fotoğrafın çekildiği yerde hangi ekonomik faaliyetlerin yapıldığını tespit 

etmeleri istenmiştir. Bu fotoğraflardan öğrencilerin ilk bakışta kolayca 

ekonomik faaliyetin türünü tespit etmeleri zor görünmektedir. Zira  

Fotoğraf 1, çok net ve açık değildir ve herhangi bir sanayi kuruluşu olabilir.  

Fotoğraf 2 ve 3’te turizm ve ticaret faaliyetlerinin olduğu nispeten daha 

belirgindir. 
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Ülkemizde Tarım, Hayvancılık, Ormancılık ve Su Kaynakları adlı 

konuda yer alan Fotoğraf 4.1 konunun içeriğine uygundur. Ekili-dikili 

arazi, koruluk ve orman arazisi, çayır ve otlak arazisi, tarıma elverişsiz 

arazi örneklerinin görselleri içeriğe uygundur.  

 

Grafik 4.1’de Türkiye’de yetiştirilen başlıca tarım ürünleri içeriğe 

uygun bir şekilde verilmiştir. Şema 4.2’de ise Hayvancılık türleri 

anlatılmış öğrencinin anlayabileceği bir şema oluşturulmuştur. 

 

Grafik 4.2’de, Türkiye’de cinslerine göre yetiştirilen hayvan oranları 

verilmiştir. Tablo 4.1’de 2010 yılına ait ülkemizdeki kümes hayvancılığı 

miktarı verilerek öğrencinin Grafik 4.2 ile Tablo 4.1’i incelemesi 

istenmiştir. Konunun hem grafik hem de tablo ile görselleştirilmesi 

öğrencilerin içeriği anlamaları açısından önemli ve yeterlidir. 
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Harita 4.2’de ülkemizdeki hayvan türlerinin bölgelerinize göre dağılışı 

konuya uygun bir şekilde verilmiştir. Tablo 4.2’de 2006-2010 yılları 

arasında ülkemizde ipekböcekçiliği oranları verilmiş ve öğrenciye hangi 

yılda daha çok kazanç sağlandığı sorulmuştur. Tablodaki değerlerin farklı 

renklerle gösterilmesi de öğrencinin tabloya dikkatini çekmesi açısından 

uygundur.  

 

Tablo 4.3’te Türkiye’de orman alanlarının coğrafi bölgelere göre 

dağılımı verilmiş ve tablonun yanında bir gazete haberi verilerek 

ormanların ülkemiz için ne kadar önemli olduğu açıklanmıştır. Tablo 4.3 

ve gazete haberi içeriği anlatması açısından uygundur. 
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Sanayi Faaliyetlerimiz konusu içerisinde yer alan Grafik 4.3’te, 

ülkemizde sanayi gelirleri içerisinde sanayi kollarının durumunu anlatan 

bir grafik yer almaktadır. Bu grafiğin pasta şeklinde olması ve sanayi 

kollarının yüzdesini değişik renk ve tonlarda vermesi görsel zenginlik 

kazandırmıştır. 

 

 

Harita 4.3’te,Türkiye’de çıkarılan başlıca madenlerin haritası 

verilmiştir. Harita lejantının açıklamaları, konu içeriğine zenginlik 

katmıştır. Harita 4,3’ü destekleyen Tablo 4,4’te ise ülkemizde çıkarılan 

bazı önemli madenlerin kullanım alanları, çıkarıldıkları ve işlendikleri 

yerler gösterilmektedir.  Harita ve Tablo amaca uygundur. 
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Fotoğraf 4.2’de Bor madeninin yer aldığı bir görsel verilmiştir. Adı çok 

sık duyulan Bor madenini öğrencinin görmesi açısından görsel uygundur. 

Grafik 4.4’te, 2004-2012 yılları arasında ülkemizin net bor satışı ve brüt 

kar miktarı verilmiştir. Grafik 4.4’ü destekleyen Grafik 4.5’te ise 

ülkemizin bor ticaretinin satışın yapıldığı yerlere göre oransal dağılışı 

verilmiştir. Ülkemiz için önemli olan bor minarelerinin fotoğraf ve 

grafiklerle anlatılması öğrencinin içeriği kavraması açısından uygundur.  
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Ünitenin ikinci konusu “Ülkemiz İçin Proje Üretelim” adlı konudur. Bu 

konuda, ülkemizin beşeri fiziki ve ekonomik özellikleri verilerek 

öğrencilerden bir yatırımcı gözüyle farklı bölgelerinde yatırım yapması 

istenmiştir. Fotoğraf 4.5, 4.6, 4.7 ve 4.8 ile konuyla ilgili zengin görseller 

sunulmuştur. Ayrıca Harita 4.4’te, Türkiye’nin Fiziki (Dilsiz) haritası 

verilmiş Öğrencilerin harita üzerindeki ipuçlarını göz önünde bulundurup, 

bu haritadan yaralanarak ve ülkemizin coğrafi şartlarını da dikkate alarak 

bir yatırım projesi hazırlamaları istenmiştir.  
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İş Adamları GAP’ta Buluşuyor adlı konuda GAP’ın gerçekleşmesi ile 

bölgede enerji üretimi, tarım ve sanayi gibi birçok yardımların yapıldığı 

anlatılmış Fotoğraf 4.9’da ise  Atatürk Barajının bir görünümü verilerek 

içeriğe görsellik kazandırılmıştır. Ülkemiz İçin Bir Projede Biz Üretelim 

adlı konuda bir yatırım projesi örneği verilmiş Fotoğraf 4.10 ile içeriğe 

görsellik kazandırılmıştır. 

 

Ünitenin son konusu “Doğal Dengeyi Korumalıyız” adlı konudur. 

Konunun başında yer alan Fotoğraf 4.18’de Antalya Düden şelalesinin 

görseli verilmiştir. Bu fotoğraf konu başlığına uygundur.  
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 Fotoğraf 4.19, 4.20, 4.21 ve 4.22’de doğal dengenin bozulduğu 

görseller verilerek içerik anlaşılır hale getirilmiştir. Doğal 

kaynaklarımızdan olan ormanların ülkemiz ekonomisi için öneminden 

bahsedilmiş ve Grafik 4.6’da 2015 yılı nedenlerine göre orman 

yangınlarının sayısı verilmiştir. Verilen grafik de içeriğe uygundur. 

 

 

 

 

6.sınıf Sosyal Bilgiler ders kitabının 5. Ünitesi “Ülkemiz ve Dünya” 

adıyla başlamaktadır. Ünite kapak fotoğrafında Antarktika’dan bir 

görünüm, Japonya’nın Tokyo limanından bir görünüm, Kapıkule Gümrük 

Kapısı, Depremde yardım faaliyetinde bulunan Türk ve Yunan kurtarma 

ekipleri ve büyük bir konferans merkezinin fotoğrafı yer almaktadır. Ünite 

kapak fotoğrafında hem ülkemizle ilgili hem de dünyanın çeşitli yerlerinin 

fotoğrafları yer almaktadır. Ünite adıyla ünite kapağından yer alan 

görseller birbiriyle uyumludur. 
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Ülkemiz ve Dünya Ünitesinin ilk konusu Her yerde Yaşamak Mümkün 

Mü? adlı konudur. Dünyada nüfus yoğunluğunun olduğu yerleri göstermek 

için Harita 5.1 verilmiştir. Ayrıca Dünya üzerinden örnekler yerler 

verilerek Fotoğraf 5.1, 5.2 ve 5.3’te nüfusun dağılışında doğal faktörlerin 

dikkate alınması gerektiği üzerinde durulmuş ve bu görsel içeriği 

desteklemiştir. 
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Tablo 5.1’de Dünyanın farklı bölgelerinde bulunan ülkelerin nüfusları 

verilerek içerik somutlaştırılmıştır 

 

Sanayi, Madencilik, Tarım ve Nüfus Dağılışı konusunda madencilik 

faaliyetleri ve çıkarılan madenlerin işlenerek sanayi alanında kullanıldığı, 

sanayinin yoğun olduğu şehirlerde ise nüfusun fazla olduğu belirtilmiştir. 

Harita 5.2’de Dünya üzerinde önemli madenler ve sanayi haritası 

verilmiştir. Harita, içeriği anlatmak için uygundur. Yine Şema 5.1’de 

Dünya üzerinde önemli sanayi,  maden ve enerji üretim alanları verilerek 

Harita 5.2 desteklenmiştir. 

 

 

 

Fotoğraf 5.5 ve 5.6’da ise sanayileşmiş bir şehrin fotoğrafı ve Güney 

Afrika’da bulunan bir elmas madeninin fotoğrafı verilerek içerik 

görselleştirilmiştir. 
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Harita 5.3’te Dünya sıcaklık kuşakları verilmiş ve Harita 5.1’de Dünya 

Nüfus Yoğunluğu haritasıyla karşılaştırılması istenmiştir. Bu görseller 

sıcak kuşak bölgelerdeki nüfus yoğunluğunun fazla olduğunu öğrencilerin 

görmesi açısından önemlidir. Bu iki haritanın sayfadan yer aldığı şekliyle 

değil de aşağıdaki gibi yan yana verilmesi öğrencinin karşılaştırma 

yapması bakımından daha doğru bir yaklaşım olacaktır. 

 

Fotoğraf 5.7 ve 5.8’de öğrencilerin tarım alanlarına göre nüfus 

yoğunluğu ve yapılan ekonomik faaliyetler hakkında çıkarımda 

bulunmaları istenmiştir. Bu iki fotoğraf içeriğin verilmesi açısından 

uygundur.  
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Şema 5.2’de ise Dünya üzerinde tarımsal faaliyetlerin yoğun olarak 

yapıldığı bazı tarımsal üretim alanları verilerek Fotoğraf 5.7 ve 5.8 

desteklenmiştir. 

 

Ülkemiz ve Dünya Ünitesinin ikinci konusu Niçin Ticaret Yapıyoruz? 

adlı konudur. İthalat ve ihracat kavramlarının anlatıldığı, ülkemizde 

üretilen ürünlerin fazlasının satıldığı ve ihtiyacımız olan ürünlerin diğer 

ülkelerden alındığından söz edilmiştir. Bu konuda aşağıda verilen 

fotoğraflar(Fotoğraf 5.9, 5.10, 5.11,5.12) ve grafikler(Grafik 5.2, 5.3) 

konunun içeriğiyle uyumludur. 
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Sonuç ve Değerlendirme 

Sosyal Bilgiler dersi genel olarak tarih ve coğrafya konularından 

oluşmaktadır. 6. sınıf Sosyal Bilgiler ders kitabının kapak fotoğrafında 

çoğunlukla coğrafi görsellerin yer alması coğrafya içeriği ve konu 

tutarlılığı açısından kısmen yeterli görünmektedir. Oysa öğrenci ders 

kitabında ilk olarak kapakla karşılaştığı için çekici bir kapak tasarımının 

olması kitabın uyandırdığı ilk izlenim açısından çok önemlidir. Bir kitabın 

içeriği ne kadar yararlı bilgiler ile dolu olursa olsun fiziksel yapısı, kitapta 

bulunan grafik, şekil ve tablolar öğrencinin ilgisini çekmiyorsa öğretimde 

etkili şekilde kullanılması zorlaşır. Ders kitabında yer alan, coğrafyaya ait 

ünitelerde, fotoğrafların içerik ve konu tutarlılığı açısından biraz daha 

üzerinde durularak hazırlanması gerektiği kanaati oluşmuştur. Ayrıca 

Sosyal Bilgiler 6. Sınıf ders kitabının içerisinde içerikle örtüşmeyen ve o 

yaş çocuğunun anlamakta zorluk çekebileceği birçok fotoğraf ve 

görsellerde bulunmaktadır. Bu da kitabın görseller açısından zayıf kaldığı 

noktalardan birisidir.  

Bunun yanında, üniteler içerisinde coğrafya konularında kullanılan 

haritaların haritacılık açısından önemli bilimsel eksiklikleri de 

bulunmaktadır. Bazı haritaların lejantının eksik olması ve yerinde 

kullanılmaması bu duruma örnek gösterilebilir.  

Yine coğrafya konularının bulunduğu ünitelerde,  bazı tarih konularının 

verilmesi konular arasında bütünlük sağlanmasını zorlaştırmaktadır. Bu 

bağlamda konular anlatılırken konuların kendi içinde bütünlük 

göstermesine muhakkak daha fazla özen gösterilmesi gerekmektedir. 

6. sınıf Sosyal Bilgiler ders kitabının genel olarak coğrafya konularına 

göre görsel materyaller ile zenginleştirilmesi gerekmektedir. Çünkü kitapta 

yer alan coğrafya ağırlıklı üniteler bunu mümkün ve zorunlu kılmaktadır. 

Ama burada da bazı konu başlıkları metin ile örtüşmemekte, dolayısıyla 

görsel materyaller de konuya göre seçildiği için konu başlığı ile bir 

uyumsuzluk göze çarpmaktadır. İçerikte yer alan coğrafya konuları 

öğrencinin seviyesine daha uygun hale getirilebilir ve konuların birbirinin 

devamı olacak şekilde düzenlenmesine daha çok özen gösterilebilir. 

6. sınıf Sosyal Bilgiler ders kitabında coğrafi konuların anlatımında 

genel olarak yukarıda bahsettiğimiz olumsuzluklar dışında elbette ki, içerik 

ve görseller açısından uygun olan örneklerde mevcuttur. 

Sonuç olarak bütünüyle ele alındığında ders kitabının görseller 

açısından başarılı olduğunu fakat eksik yanlarının bulunduğunu 

düşünmekteyiz. Bu nedenle öncelikle ders kitabının kapağından 

başlanarak gerekli yenileme ve düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. 

Fiziksel ve görsel açıdan geliştirilerek, öğrenci dikkatini çekebilecek 

şekilde resim, grafik ve tabloların sayısı artırılabilir ve tablolar öğrenci 
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seviyesine uygun hale getirilebilir. Ayrıca özellikle ünitelerin giriş 

fotoğraflarının coğrafya konularını da yansıtacak şekilde yenilenmesi ve 

buralara içeriğe uygun görsellerin eklenmesi gerekmektedir. Bazı 

konuların içerisinde görsel sayısının oldukça bol olmasına rağmen bazı 

konularda az olması, konuların somutlaştırılması açısından sorun 

oluşturduğu için buralarda zenginleştirme yapılması gerekmektedir. Zira 

ortaokul öğrencilerinin soyut düşünme, öğrenme ve uygulama 

yeteneklerinin gelişmesi, konuların somutlaştırılabilmesine bağlıdır. Bu 

bağlamda konularla ilişkili ve uygun sayılarda görsellerin bulunması ve 

ders kitaplarında yer alması gereklidir. 
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ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN “BİLİM” VE “BİLİM İNSANI” 

KAVRAMLARINA YÖNELİK METAFORİK ALGILARI 

Metaphorical Perceptions of Middle School Students about “Science” 

and “Scientist” 

 

Jale KALEMKUŞ 

Giriş 

Metaforlar, iki şey arasında ya karşılaştırma yapmak ya da benzerliklere 

dikkat çekmek için veya bir şeyden yola çıkarak başka bir şeyi açıklamak 

için olanak tanırlar (Saban, 2004, s. 132). Kısacası iki kavram arasındaki 

benzerlikten yola çıkılarak bu kavramlar arasında bir ilişkilendirme yapılır. 

Dolayısıyla üç unsur ön plana çıkar. Bunlar; kaynak, amaç ve kaynaktan 

amaca özellik ya da özelliklerin eşleştirilmesidir (Forceville, 2002). Bu üç 

unsur temelinde metafor,  X’in Y gibi olduğunun bir ilişkilendirme 

içerisinde belirtilmesi ile oluşturulur (Saban, 2009). O halde metaforda 

benzetme söz konusudur (Balcı, 2003, s. 30). 

Ülkelerin eğitim politikalarında öğrenen bireylerin 21. yüzyıl 

becerilerini kazanmaları hedeflenmektedir. Bu hedef doğrultusunda 

öğrenenlerin, öğrenme ortamlarında aktif duruma getirilip bir problem 

durumunu fark ederek bu problemi çözmek için araştırma yapmaları, 

bilimsel bilgiye ulaşmaları, ulaştıkları bilgiyi sorgulamaları ve bu 

doğrultuda bir sonuca ulaşmaları sağlanmalıdır. Aktif oldukları bu süreç 

içerisinde öğrenciler, gerek birbiri gerekse öğretmenleri ile iletişim kurma 

ve işbirliği yapma fırsatı bulurlar. Tüm bu becerilerin yanı sıra fen 

bilimlerine ilişkin bilgi, beceri, olumlu tutum, algı ve değerlere, fen 

bilimlerinin teknoloji-toplum- çevre ile olan ilişkisine yönelik anlayışa ve 

psikomotor becerilere sahip bireylerin yetiştirilmesi hedeflenmektedir 

(Milli Eğitim Bakanlığı [MEB], 2013). 

Bloom’un “Tam Öğrenme Modeli”ne göre öğrenen bireylerin 

tutumları, öğrenmenin %25’ini açıklamaktadır. O halde öğrencilerin 

tutumlarının öğrenme ortamlarında son derece önemli olduğunu söylemek 

mümkündür. Bilime yönelik olumlu  tutuma sahip öğrencilerin bilimsel 

çalışmalara ve bilimsel çalışmalarla ilgilenenlere karşı yaklaşımlarının 

farklı olacağı beklenebilir.  

Gerçekleştirilen bu araştırma ile ortaokul öğrencilerinin “bilim” ve 

“bilim insanı”na yönelik metaforik algılarının tespit edilmesi 

amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır:  

1. Öğrenciler “bilim” kavramını hangi metaforlarla açıklamışlardır? 

                                                           
 (Öğr. Gör.), Kafkas Üniversitesi, Kars, Türkiye. E-mail: jale.kalemkus@yahoo.com 
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2. Öğrenciler tarafından oluşturulan “bilim” kavramına yönelik 

metaforlar ortak özellikleri bakımından hangi kategoriler altında 

toplanabilir? 

3. Öğrenciler “bilim insanı” kavramını hangi metaforlarla 

açıklamışlardır? 

4. Öğrenciler tarafından oluşturulan “bilim insanı” kavramına yönelik 

metaforlar ortak özellikleri bakımından hangi kategoriler altında 

toplanabilir? 

5. Bilim metaforları ile bilim insanı metaforları ilişkili midir? 

Yöntem 

Araştırma, nitel araştırma desenlerinden biri olan olgubilim 

(fenomenoloji) desenine göre gerçekleştirilmiştir. Olgubilim sayesinde 

tamamen yabancısı olmadığımız ancak tam olarak anlamını 

kavrayamadığımız olguları araştırmayı amaçlayan çalışmalar için uygun 

bir zemin oluşturulur (Yıldırım ve Şimşek, 2013, s. 78). 

Çalışma Grubu 

Bu araştırma, 2017-2018 eğitim öğretim yılı içerisinde Kars ilinde 

öğrenim gören toplam 92 ortaokul öğrencisinin katılımı ile 

gerçekleştirilmiştir. 

Tablo-1: Araştırmada Yer Alan Öğrencilerin Demografik Özelliklerine 

İlişkin Dağılımlar 

Cinsiyet N % 

Kız 61 66,3 

Erkek 31 33,7 

Toplam 92 100 

 

Verilerin Toplanması 

Araştırmaya katılan ortaokul öğrencilerinin, bilim ve bilim insanına 

yönelik metaforlarını belirleyebilmek için; “Bilim……gibidir. Çünkü…..” 

ve “Bilim insanı…gibidir. Çünkü…… ” ifadelerinin yer aldığı veri toplama 

araçları sunulmuş ve katılımcılardan veri toplama aracında yer alan bu 

ifadeleri tamamlamaları istenmiştir. Metaforlara dayalı olarak 

gerçekleştirilen araştırmalarda “gibi” kavramı sayesinde çoğunlukla 

metaforun konusu ile metaforun kaynağı arasındaki bağın daha net bir 

şekilde sunulması sağlanır. “Çünkü” ifadesine yer verilerek ise 

katılımcıların kendi metaforları için bir gerekçe veya mantıksal dayanak 

sunmaları istenir (Saban, 2008). 
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Verilerin Analizi 

Ortaokul öğrencilerinin katılımı ile elde edilen verilerin analizinde 

içerik analizinden yararlanılmıştır. İçerik analizi, “belirli kurallara dayalı 

kodlamalarla bir metnin bazı sözcüklerinin daha küçük içerik kategorileri 

ile özetlendiği sistematik, yinelenebilir bir teknik” olarak tanımlanmıştır 

(Büyüköztürk, Kılıç Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel, 2015, s. 256). 

Bu kapsamda öğrenciler tarafından geliştirilen “Bilim” ve “Bilim 

İnsanı”na yönelik metaforlar için beş aşamayı kapsayan analiz 

uygulanmıştır. Bunlar; (1) kodlama ve eleme aşaması, (2) örnek metafor 

imgesi derleme aşaması, (3) kategori geliştirme aşaması, (4) geçerlilik ve 

güvenilirliği sağlama ve (5) frekans ve yüzde değerlerinin hesaplanması 

aşamasıdır (Saban, 2008; Şenel ve Aslan, 2014). 

1. Kodlama ve Eleme Aşaması; Öğrenciler tarafından üretilmiş olan 

metaforlar bilgisayar ortamına aktarılmış ve alfabetik olarak sıralaması 

yapılarak geçici bir liste oluşturulmuştur. Ayrıca bu aşamada bilgisayar 

ortamına aktarılmış olan veriler incelenerek geçerli bir metafor içermeyen, 

bir metafor içermesine rağmen söz konusu metafora ilişkin herhangi bir 

gerekçe ya da mantıksal dayanak sunulmamış olan, birden fazla metafor 

içeren ve boş bırakılan veriler elenmiştir. 

2. Örnek Metafor İmgesi Derleme Aşaması; Bu aşamada elenmiş 

olan verilerin ardından geriye kalan metaforlar tekrar alfabetik sıraya göre 

listelenmiştir. İkinci kez gözden geçirilen verilerden elde edilen her 

metafor için katılımcılar tarafından belirtilen metafor imgeleri 

derlenmiştir. Elde edilen derleme ile metaforlara ait kategorilerin 

belirlenmesi sağlanmış ve ayrıca veri analiz sürecinin ve araştırma 

yorumlarının geçerli olması sağlanmıştır. Bununla birlikte bir metaforun 

kimin tarafından üretildiğine ilişkin bilgi, ilgili metafor sonunda kodlanmış 

olarak verilmiştir. Bu kodlamada öncelikle öğrenci kodu belirtilmiş daha 

sonra ise öğrencinin cinsiyeti, erkek öğrenciler için “E” kız öğrenciler için 

ise “K” şeklinde belirtilmiştir. 

3. Kategori Geliştirme Aşaması; Örnek metafor imgelerinin 

derlenmesinin ardından bu imgelerde geçen “bilim” ve “bilim insanı” 

kavramlarına ilişkin ifadeler ortak özelliklerine göre incelenmiş ve 

öğrenciler tarafından geliştirilen metaforların “bilim” ve “bilim insanı”nın 

hangi yönünün düşünülerek yazıldığı belirlenmiş. Bu ortak özellikler göz 

önünde bulundurularak kategoriler oluşturulmuştur.  

4. Geçerlilik ve Güvenilirliği Sağlama; Araştırmanın geçerliliğini 

artırmak için veri analiz süreci detaylandırılmıştır. Bunun yanı sıra, 

ulaşılmış olan metaforların en iyi temsil ettiği düşünülen metafor 

gerekçeleri belirlenmiş ve bunlara bulgular bölümünde yer verilmiştir. 

Araştırmanın güvenilirliğini artırmak için metafor ve kategori listeleri 
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farklı bir araştırmacı ile paylaşılmış ve metaforların verilen kategorilere 

göre gruplandırılması istenmiştir. Görüş ayrılığı olan kategoriler üzerinde 

fikir birliği sağlanıncaya kadar tartışma yapılmış ve listeye son şekli 

verilmiştir. 

5. Yüzde ve Frekans Değerlerinin Hesaplanması; Kategorize 

edilmiş olan metaforların kullanılma sıklığı ve yüzdesi hesaplanarak 

yorumlanmıştır.  

Bulgular 

Bu bölümde ortaokul öğrencilerinin “bilim” ve “bilim insanı” 

kavramlarına yönelik oluşturmuş oldukları metaforlara ilişkin bulgulara 

yer verilmiştir. Ayrıca oluşturulmuş olan kategoriler sunularak öğrenci 

ifadeleri ile örneklendirilmiştir. 

İlk olarak öğrencilerin “bilim”e yönelik metaforları ve oluşturulan 

kategorilere ait bulgulara yer verilecektir.  

Tablo-2: Öğrenciler Tarafından “Bilim”e Yönelik Oluşturulan 

Metaforlar 

S
ır

a
 

Metafor Adı f 

S
ır

a
 

Metafor Adı f 

1  Ağaç  3  20  Kuyu  1  

2  Anahtar  1  21  Küçük Bir Çocuk  1  

3  Beyin  5  22  Mahsul  1  

4  Bilgisayar  1  23  Merdiven  1  

5  Bina  2  24  Mucize  1  

6  Canavar  2  25  Oksijen  1  

7  Defter  1  26  Sanat  2  

8  Doğa  1  27  Sınırsız Bir Dünya  1  

9  Düşünce  3  28  Sınırsız Bir Ufuk  1  

10  Fidan  1  29  Sonsuz Bir Boşluk  1  

11  Geleceğe Atılan Okun Yayı  1  30  Sonsuzluk  1  

12  Harita  1  31  Soru Kaynağı  1  

13  Hayal  5  32  Su  1  

14  Hayat  7  33  Şeker-Tuz  1  

15  Işık  1  34  Tanımı Olmayan Bir Şey  1  

16  İnsan  3  35  Tükenmez Bir Kalem  1  

17  İnternet  2  36  Uçsuz Bucaksız Bir Çöl  1  

18  Kar Tanesi  1  37  Yağmur  1  

19  Kitap  1  38  Zaman  2  

    Toplam 63 
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Tablo-2 incelendiğinde, 92 ortaokul öğrencisi içerisinden 63 öğrencinin 

“bilim” kavramına yönelik metafor oluşturduğu ve oluşturulan bu 

metaforların 38’inin farklı olduğu görülmektedir. Öğrenciler tarafından 

“bilim”e yönelik en çok; “Hayat” (f= 7), “Beyin” (f= 5) ve “Hayal” (f= 5) 

metaforlarının oluşturulduğu belirlenmiştir. 

“Bilim”e yönelik oluşturulmuş olan metaforlar, bilimin hangi yönüne 

işaret ettiği göz önünde bulundurularak kategorilere ayrılmış ve bu 

kategoriler ile kategorilerde yer alan metaforlar Tablo-3’te sunulmuştur. 

Tablo-3: Öğrencilerin “Bilim”e Yönelik Metaforlarının Kategorilere 

Göre Dağılımı 

Kategoriler Metaforlar Metafor 

Sayısı 

f % 

Bilimin 

Verimlilik 

Boyutu  

Ağaç (3), Sonsuz Bir Boşluk (1),  Fidan 

(1)  

3 5  7,94  

Bilimin 

İşlevsellik 

Boyutu  

Anahtar (1), Beyin (4), Canavar (2), 

Defter (1), Doğa (1), Harita (1), Işık (1), 

İnsan (3), İnternet (2), 

Kitap (1), Mucize (1)  

11 18  28,6  

Bilimin 

Yapısal 

Boyutu  

Düşünce (3), Beyin (1) 
2 4  6,35  

Bilimin 

Hedef Boyutu  

Bilgisayar (1), Kuyu (1), Mahsul (1),  

Yağmur (1), Geleceğe Atılan Okun Yayı 

(1)  

5 5  7,94  

Bilimin 

Gelişme 

Boyutu  

Bina (2), Küçük Bir Çocuk (1), Hayal 

(5), Kar Tanesi (1), Merdiven (1),  Soru 

Kaynağı (1), Tanımı Olmayan Bir Şey 

(1), Uçsuz Bucaksız Bir Çöl (1)  

8 13  20,6  

Bilimin 

Süreklilik 

Boyutu  

Sonsuzluk (1), Su (1), Sınırsız Bir Ufuk 

(1), Sınırsız Bir Dünya (1), Tükenmez 

Bir Kalem (1)  

5 5  7,94  

Bilimin 

Gereklilik 

Boyutu  

Oksijen (1), Şeker-Tuz (1), Hayat (7)  
3 9  14,3  

Diğer  Sanat (2), Zaman (2)  2 4  6,35  

  Toplam  63  100  

 

Tablo-3’te görüldüğü gibi ortaokul öğrencilerinin oluşturmuş oldukları 

metaforlar 8 kategoriye ayrılmıştır. Bu kategoriler; “Bilimin Verimlilik 

Boyutu”, “Bilimin İşlevsellik Boyutu”, “Bilimin Yapısal Boyutu”, 

“Bilimin Hedef Boyutu”, “Bilimin Gelişme Boyutu”, “Bilimin Süreklilik 

Boyutu”, “Bilimin Gereklilik Boyutu” ve “Diğer” şeklinde belirlenmiştir. 
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Oluşturulmuş olan “bilim”e yönelik metafor sayılarının kategorilere göre 

dağılımı Grafik-1’de verilmiştir. 

 

Grafik-1: “Bilim”e Yönelik Metaforlar Sayılarının Kategorilere Göre 

Dağılımı 

Grafik-1 incelendiğinde en çok metaforun “Bilimin İşlevsellik Boyutu” 

kapsamında oluşturulduğu daha sonra sırasıyla; “Bilimin Gelişme 

Boyutu”, “Bilimin Gereklilik Boyutu”, “Bilimin Verimlilik Boyutu”, 

“Bilimin Hedef Boyutu”, “Bilimin Süreklilik Boyutu”, “Bilimin Yapısal 

Boyutu” ve “Diğer” kategorileri kapsamında metafor oluşturulduğu 

görülmektedir. 

Geliştirilen kategoriler içinde yer alan, bilime yönelik metaforlar için 

örnek öğrenci ifadelerine aşağıda yer verilmiştir.  

 Kategori 1: Bilimin Verimlilik Boyutu  

Bilim ağaç gibidir. Çünkü ne kadar beslersen o kadar bilgi verir (Ö25-

K). 

Bilim sonsuz bir boşluk gibidir. Çünkü yaratıcılığını bilginle 

birleştirdiğinde ortaya sayısız ürün çıkar (Ö3-E). 

 Kategori 2: Bilimin İşlevsellik Boyutu 

Bilim anahtar gibidir. Çünkü her anahtar bir kapı açar ve hedefe ulaştırır 

(Ö74-K). 

Bilim canavar gibidir. Çünkü onunla her şeyi yapmak mümkündür 

(Ö83-K). 

Bilim harita gibidir. Çünkü harita insanlara yol gösterir. Gideceğimiz 

yere varmamızı sağlar. Bilimde tüm insanlığa yol gösterir, ışık tutar. Ama 

onu okuyacak birine ihtiyaç duyulur (Ö7-K). 
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Bilim internet gibidir. Çünkü bilimde her şeyin bir cevabı olduğu gibi 

internette de her şeyin bir cevabı vardır (Ö12-K). 

 Kategori 3: Bilimin Yapısal Boyutu 

Bilim insan beyin gibidir. Çünkü insan beyni gibi karmaşık çalışır (Ö-

49-K). 

 Kategori 4: Hedef Boyutu 

Bilim topraktan alınan mahsul gibidir. Çünkü bilim insanı toprak 

gibidir (Ö-15-K). 

Bilim geleceğe atılan okun yayı gibidir. Çünkü gelecek için amaç 

belirlenir ve bu amaca ulaşmak için bilim gereklidir (Ö-53-E).  

 Kategori 5: Bilimin Gelişme Boyutu 

Bilim henüz tamamlanmamış bir bina gibidir. Çünkü yıllar geçtikçe 

dünya gizemini çözmek isteyen bilim insanları tarafından bir tuğla ekleyip 

bina oluşturur (Ö34-E). 

Bilim küçük bir çocuk gibidir. Çünkü gittikçe büyür ve gelişir. Tıpkı 

bir çocuğun hayal gücü gibi ilginç ve gariptir (Ö35-K). 

Bilim yükseğe doğru giden merdiven basamağı gibidir. Çünkü ne kadar 

aşama aşama ilerlersen o kadar akla parlak fikirler gelerek hiç görülmemiş 

icatlara imza atarsın (Ö16-K). 

Bilim soru kaynağı gibidir. Çünkü bilimde de birçok soru vardır, 

çözdükçe ilerlersin (Ö78-E).  

 Kategori 6: Bilimin Süreklilik Boyutu 

Bilim sınırsız bir dünya gibidir. Çünkü bilimle bir çok şey öğreniyoruz, 

bu bilgiler tükenmeden sınırsız bir şekilde devam etmekte (Ö8-K). 

Bilim tükenmez bir kalem gibidir. Çünkü hiç bitmez her gün bir şey 

bulunur (Ö51-K). 

Bilim sonsuzluk gibidir. Çünkü istediğimizi deneyip deneyip dururuz. 

Hayır durmayız. Çünkü istersek sonsuza kadar bilimle uğraşabilir, 

deneyler yapabiliriz (Ö76-K). 

Bilim su gibidir. Çünkü sonu gelmez (Ö18-E). 

Bilim sonsuz bir ufuk gibidir. Çünkü her alanda her türlü yapılan 

sınırsız ürünler vardır. Asla tükenmez (Ö21-E). 

 Kategori 7: Bilimin Gereklilik Boyutu 

Bilim hayat gibidir. Çünkü bilim olmazsa hayat olmaz, hayat olmazsa 

bilim olmaz (Ö31-E). 
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Bilim oksijen gibidir. Çünkü bir insan oksijen almadan yaşayamaz. 

Yaşayamayınca toplum oluşamaz (Ö22-K). 

Bilim şeker-tuz gibidir. Çünkü hayatın olmazsa olmazlarıdır (Ö27-K).  

 Kategori 8: Diğer 

Bilim zaman gibidir. Çünkü zamanı geldiğinde onu değerlendirmezsek 

o geçip gider (Ö67-E). 

Bilim sanat gibidir. Çünkü bilim, sanat gibi özenle, zorlu ve en ince 

ayrıntısı düşünülerek yapılır. Dikkatli bakarsan bütün güzelliklerini 

görürsün (Ö38-E).  

“Bilim”e yönelik metafor ve kategorilerin ardından “bilim insanı”na 

yönelik metafor ve kategorilere ait bulgulara yer verilecektir.  

Tablo-4: Öğrenciler Tarafından “Bilim İnsanı”na Yönelik Oluşturulan 

Metaforlar 

Sıra  Metafor Adı  f  Sıra  Metafor Adı  f  

1  Akıl Küpü  1  19  İnternet  1  

2  Ampul  1  20  Kalem  2  

3  Ansiklopedi  1  21  Keşifçi  2  

4  Atmosfer  1  22  Kitap  3  

5  Küçük Çocuk Babası  1  23  Makine  2  

6  Beyin  4  24  Meyve Kurdu  1  

7  Bilgi Kutusu  1  25  Nefes  1  

8  Canavar  4  26  Öğrenci  1  

9  Çiçek  2  27  Öğretmen  6  

10  Çocuk  1  28  Ressam  1  

11  Çözüm  1  29  Robot  2  

12  Dedektif  1  30  Soba  1  

13  Deha  1  31  Su Bidonu  1  

14  Geometri  1  32  Sucu  1  

15  Güneş  1  33  Tanımsızı Tanımlamak  1  

16  Harita Okuyucusu  1  34  Toprak  1  

17  Işık  3  35  Yaprak  1  

18  İnşaat İşçisi  1  36  Zehir  1  

    Toplam  56  

Tablo-4 incelendiğinde, 92 ortaokul öğrencisinden 56 öğrencinin 

“bilim insanı” kavramına yönelik metafor oluşturduğu ve oluşturulan bu 

metaforların 36’sının farklı olduğu görülmektedir. Öğrenciler tarafından 

“bilim insanı”a yönelik en çok; “Öğretmen” (f= 6), “Beyin” (f= 4) ve 

“Canavar” (f= 4) metaforlarının oluşturulduğu belirlenmiştir. 

“Bilim insanı”a yönelik oluşturulmuş olan metaforlar, bilim insanının 

hangi yönüne işaret ettiği göz önünde bulundurularak kategorilere ayrılmış 
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ve bu kategoriler ile kategorilerde yer alan metaforlar Tablo-5’te 

sunulmuştur. 

Tablo-5: Öğrencilerin “Bilim İnsanı”na Yönelik Metaforlarının 

Kategorilere Göre Dağılımı 

Kategoriler Metaforlar 
Metafor 

 Sayısı 
f % 

Bilgili Kişi 

Olarak Bilim 

İnsanı  

Akıl Küpü (1), Ansiklopedi (1), 

Canavar (3), Kitap (3), Meyve Kurdu 

(1), Öğretmen (1), Su Bidonu (1)  

7 11 19,6 

Üretken Kişi 

Olarak Bilim 

İnsanı  

Ampul (1), Beyin (4),  Bilgi Kutusu 

(1), Bilgi Çiçeği (1), Dedektif (1), 

Kalem (1), 

 Keşifçi (2), Makine (2)  

8 13 23,2 

Gerekli Olan 

Kişi Olarak 

Bilim İnsanı  

Nefes (1), Yaprak (1),  Atmosfer (1), 

Kalem (1)  4 4 7,14 

Fayda 

Sağlayan Kişi 

Olarak Bilim 

İnsanı  

Robot (2), Tanımsızı Tanımlamak (1), 

Canavar (1), Çözüm (1),  Deha (1),  

Güneş (1)  
6 7 12,5 

Bilgi Veren 

Kişi Olarak 

Bilim İnsanı  

Sucu (1), Toprak (1), Öğretmen (5), 

Küçük Çocuk Babası (1), Işık (3), 

Harita Okuyucusu (1), İnşaatçı (1),  
7 13 23,2 

Kişilik Yapısı 

Olarak Bilim 

İnsanı  

Çocuk (1), Geometri (1), İnternet (1), 

Öğrenci (1)  4 4 7,14 

Diğer  Çiçek (1), Ressam (1), Soba (1), Zehir 

(1)  
4 4 7,14 

  Toplam 56 100 

Tablo-5’te görüldüğü gibi ortaokul öğrencilerinin “bilim insanı”na 

yönelik oluşturmuş oldukları metaforlar 7 kategoriye ayrılmıştır. Bu 

kategoriler; “Bilgili Kişi Olarak Bilim İnsanı”, “Üretken Kişi Olarak Bilim 

İnsanı ”, “Gerekli Olan Kişi Olarak Bilim İnsanı”, “Fayda Sağlayan Kişi 

Olarak Bilim İnsanı”, “Bilgi Veren Kişi Olarak Bilim İnsanı”, “Kişilik 

Yapısı Olarak Bilim İnsanı” ve “Diğer” şeklinde belirlenmiştir. 

Oluşturulmuş olan “bilim insanı”na yönelik metafor sayılarının 

kategorilere göre dağılımı Grafik-2’de verilmiştir. 
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Grafik-2: Bilim İnsanına Yönelik Metaforların Kategorilere Göre 

Dağılımı 

Grafik-2 incelendiğinde en çok metaforun “Üretken Kişi Olarak Bilim 

İnsanı” ve “Bilgi Veren Kişi Olarak Bilim İnsanı” kapsamında 

oluşturulduğu daha sonra sırasıyla; “Bilgili Kişi Olarak Bilim İnsanı”, 

“Fayda Sağlayan Kişi Olarak Bilim İnsanı”, “Gerekli Olan Kişi Olarak 

Bilim İnsanı”, “Kişilik Yapısı Olarak Bilim İnsanı” ve “Diğer” kategorileri 

kapsamında metafor oluşturulduğu görülmektedir. 

Geliştirilen kategoriler içinde yer alan, “bilim insanı”na yönelik 

metaforlar için örnek öğrenci ifadelerine aşağıda yer verilmiştir.  

 Kategori 1: Bilgili Kişi Olarak Bilim İnsanı   

Bilim insanları akıl küpü gibidir. Çünkü bilgi doludurlar (Ö77-K). 

Bilim insanları ansiklopedi gibidir. Çünkü her türlü bilgiyi ve her türlü 

bilimi içinde barındıran kişidir (Ö21-E). 

Bilim insanları meyve kurdu gibidir. Çünkü ağacın dalında yetişen 

meyveyi bilir (Ö37-K). 

Bilim insanları içi ağzına kadar dolu su bidonu gibidir. Çünkü onlarda 

bilgi doludur (Ö16-K).  

 Kategori 2: Üreten Kişi Olarak Bilim İnsanı 

Bilim insanları beyin gibidir. Çünkü sürekli yeni şeyler üretirler (Ö29-

K). 

Bilim insanları paslanmaz makine gibidir. Çünkü Bilim insanları her 

dakikasını bilim ile geçirdiği için bir makine gibi çalışır ve her geçen gün 

yeni bilgiler bulur (Ö1-E). 

Bilim insanları dedektif gibidir. Çünkü bir sürü araştırmalar yaparak 

istediği her şeyi bulabilir (Ö74-K). 

 Kategori 3: Gerekli Bir Kişi Olarak Bilim İnsanı   

0

20

Kategoriler

Metafor

Sayısı
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Bilim insanları sınırsız dünya içindeki atmosfer 

gibidir. Çünkü bilim insanı olmazsa bilimde olmaz. Bilim insanı aynı 

atmosfere benzer. O olmazsa bilimin bir önemi olmaz (Ö8-K). 

Bilim insanları nefes gibidir. Çünkü oksijeni nefes aracılığıyla alırız. 

Bilimi ise bilim insanları aracılığıyla alırız (Ö22-K). 

Bilim insanları yaprak gibidir. Çünkü bilim ağaca benzediğine göre 

bilim insanı da yaprağa benzer. Ağaç yaprakları olmadan gelişemez (Ö25-

K). 

 Kategori 4: Fayda Sağlayan Kişi Olarak Bilim İnsanı   

Bilim insanları deha gibidir. Çünkü yeni şeyler tasarlayıp insanlığa 

sunar (Ö44-E). 

Bilim insanları güneş gibidir. Çünkü bilim insanları, insanları 

aydınlatırken güneş gibidir. Bilim insanları buluşlarıyla hayatımızı 

kolaylaştırır (Ö30-E). 

Bilim insanları robot gibidir. Çünkü hayatımızı kolaylaştırırlar (Ö49-

K). 

Bilim insanları tanımsızı tanımlamak gibidir. Çünkü değişen şeyleri 

insanlığa sunar (Ö6-K). 

Bilim insanları çözüm gibidir. Çünkü imkansızlıklara çözüm bulurlar 

(Ö14-E). 

 Kategori 5: Bilgi Veren Kişi Olarak Bilim İnsanı 

Bilim insanları küçük çocuk babası gibidir. Çünkü onu eğitir, 

gelişimine yardımcı olur. Onu bir nevi şekillendirir(Ö35-K). 

Bilim insanları harita okuyucusu gibidir. Çünkü bilim haritasını 

okuyacak birisine ihtiyacımız vardır. Bilim insanları da harita okuyucuları 

gibi bilimi analiz ederek bize iletir (Ö7-K). 

Bilim insanları karanlığı aydınlatan bir ışık gibidir. Çünkü karanlıkta 

önümüzü göremeyiz, yanlış bilgiler ediniriz. Fakat bilim insanı önümüzü 

aydınlatan bir ışık olduğu için yanlışlar yapmayız (Ö36-K). 

Bilim insanları inşaat işçisi gibidir. Çünkü yapılmamış bir bina üzerine 

bilgi gibi görünen tuğlaları ekleyerek bulunduğu yeri bilgilendirip 

güzelleştirir (Ö34-E). 

Bilim insanları öğretmen gibidir. Çünkü bize gerçekleri güzel anlattığı 

için öğretmene benzetirim (Ö90-K). 

Bilim insanları toprak gibidir. Çünkü biz ihtiyacımız olan her şeyi 

topraktan alırız. Bize nasıl aç olduğumuzda karnımızı doyuran mahsulleri 
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toprak veriyorsa bilgiye aç olduğumuzda da bilim insanları bizi doyurur 

(Ö15-K). 

 Kategori 6: Kişilik Yapısı Olarak Bilim İnsanı 

Bilim insanları çocuk gibidir. Çünkü her şeyi merak ederler (Ö57-K). 

Bilim insanları geometri gibidir. Çünkü çok karmaşıktırlar (Ö65-E). 

Bilim insanları internet gibidir. Çünkü her şeyi planlayarak ve 

tasarlayarak yaparlar (Ö87-E). 

 Kategori 7: Diğer 

Bilim insanları çiçek gibidir. Çünkü çeşit çeşittirler ve çoğalırlar (Ö62-

K). 

Bilim insanları ressam gibidir. Çünkü onlar da deneylerle bir resim 

çizerler (Ö31-E). 

Bilim insanları soba gibidir. Çünkü yandıkça duman çıkar. Belli bir 

zaman sonra söner (Ö75-E). 

Bilim insanları zehir gibidir. Çünkü çok fazla zararlı yanları vardır 

(Ö67-E). 

Ortaokul öğrencilerinin bir kısmı “bilim” ve “bilim insanı” 

kavramlarına yönelik metaforlar oluştururken her iki kavramın metaforları 

arasında bir ilişkilendirme yaptıkları belirlenmiştir. buna yönelik bulgulara 

Tablo-6’da yer verilmiştir. 

Tablo-6: Bilim ve Bilim İnsanı Metaforlarının Öğrenciler Gözüyle 

İlişkilendirilmesi 

            Bilim  Bilim İnsanı 

1 Sonsuz bir boşluk   Sonsuz Boşluktaki Bir Işık  

2 Tanımı Olmayan Bir Şey   Tanımsızı Tanımlamak  
3 Harita   Harita Okuyucusu  

4 Sınırsız Bir Dünya   Sınırsız Dünyanın Atmosferi  

5 Topraktan Alınan Mahsul   Toprak  

6 Su   Sucu  

7 Oksijen   Nefes  

8 Ağaç   Yaprak   

9 Şeker-Tuz   Şekerli-Tuzlu Su  

10 Henüz Tamamlanmamış Bir Bina   Bir İnşaat İşçisi  

11 Küçük Bir Çocuk   Küçük Çocuk Babası  

12 Toprağa Serpilmiş Bir Fidan   Meyve Kurdu  

13 Kitap   Öğretmen  
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Tablo-6’da görüldüğü gibi araştırmaya katılan öğrencilerin 13’ü bilim 

ve bilim insanı kavramlarına yönelik metafor oluştururken iki kavram 

arasında bir ilişki kurmuştur. Buna göre; bilim bir harita gibiyse ise bilim 

insanı da harita okuyucusu gibidir, bilim insanı toprak gibiyse bilim de 

topraktan alınan bir mahsuldür. Bunun yanı sıra; bilim oksijen gibiyse 

bilim insanı da nefes gibidir, bilim henüz tamamlanmamış bir bina gibiyse 

bilim insanı da bu binayı tamamlamaya çalışan inşaat işçisi gibidir. 

Sonuç, Tartışma ve Öneriler 

Sonuç ve Tartışma 

Ortaokul öğrencilerinin “bilim”e yönelik metaforları incelendiğinde, 

öğrencilerin en çok  “Bilimin İşlevsellik Boyutu”na (f= 18) yönelik 

metafor oluşturdukları belirlenmiştir. Daha sonra sırasıyla; “Bilimin 

Gelişme Boyutu” (f=13), “Bilimin Gereklilik Boyutu” (f=9), “Bilimin 

Verimlilik Boyutu” (f= 5), “Bilimin Hedef Boyutu” (f= 5), “Bilimin 

Süreklilik Boyutu” (f= 5), “Bilimin Yapısal Boyutu” (f= 4) ve “Diğer” (f= 

4)  kategorileri kapsamında metafor oluşturulduğu görülmektedir. Bunun 

yanı sıra öğrenciler tarafından “bilim”e yönelik en çok; “Hayat” (f= 7), 

“Beyin” (f= 5) ve “Hayal” (f= 5) metaforlarının oluşturulduğu 

belirlenmiştir. Bilime yönelik metaforlar içerisinde “Canavar” ve “Kuyu” 

gibi olumsuz metaforlara rastlansa da öğrencilerin çoğunlukla bilime 

yönelik olumlu metaforlar oluşturdukları belirlenmiştir.  

Aslan, Yalçın ve Taşar (2009) tarafından gerçekleştirilen araştırmada 

fen ve teknoloji dersi öğretmenlerinin bilimin tanımı, bilimsel gözlemlerin 

doğası, önerme, kuram ve yasaların yapısı ve bilimsel yöntem ile ilgili 

görüşlerinin yetersiz ve eksik olduğu belirlenmiştir. Aktamış ve Dönmez 

(2016) tarafından ortaokul öğrencileri ile gerçekleştirilen araştırmada, 

öğrencilerin bilimi dinamik bir yapı olarak anlamlandırdıkları 

belirlenmiştir. Bıyıklı, Başbay ve Başbay (2014) tarafından ortaokul ve lise 

öğrencileri ile gerçekleştirilen araştırma bulguları incelendiğinde 

öğrencilerin bilim kavramını; problem çözme, dinamizm, emek, başvuru 

kaynağı, haz kaynağı ve gelişim ölçütü bir araç olarak değerlendirdikleri 

belirlenmiştir. 

Ortaokul öğrencilerinin “bilim insanı”na yönelik metaforları 

incelendiğinde en çok metaforun “Üretken Kişi Olarak Bilim İnsanı” (f= 

13) ve “Bilgi Veren Kişi Olarak Bilim İnsanı” (f= 13),   kapsamında 

oluşturulduğu belirlenmiştir. Bu kategoriyi sırasıyla “Bilgili Kişi Olarak 

Bilim İnsanı” (f= 11), “Fayda Sağlayan Kişi Olarak Bilim İnsanı” (f= 7), 

“Gerekli Olan Kişi Olarak Bilim İnsanı” (f= 4), “Kişilik Yapısı Olarak 

Bilim İnsanı” (f= 4) ve “Diğer” (f= 4) kategorileri izlemiştir. Öğrenciler 

tarafından “bilim insanı”na yönelik en çok; “Öğretmen” (f= 6), “Beyin” (f= 

4) ve “Canavar” (f= 4) metaforlarının oluşturulduğu belirlenmiştir. Bilim 

insanına yönelik metaforlar içerisinde “Canavar” ve “Zehir” gibi olumsuz 
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metaforlara rastlansa da öğrencilerin çoğunlukla bilime yönelik olumlu 

metaforlar oluşturdukları belirlenmiştir. 

Kaya, Afacan, Polat ve Urtekin (2013) tarafından 6’ıncı, 7’inci ve 8’inci 

sınıf öğrencileri ile yapılan araştırmada öğrencilerin, bilim insanının 

akademik ve kişisel özelliklerini üzerine yoğunlaştığı belirlenmiştir. 

Akademik özellikler arasında öğrenciler tarafından çoğunlukla “buluşlar-

icatlar yapar” ifadesi yoğunlaşırken kişisel özellikler arasında da 

“çalışkandır” ifadesinin yoğunlaştığı görülmüştür. Korkmaz ve Kavak 

(2010) tarafından beş farklı sınıf düzeyinde (4-8) gerçekleştirilen 

araştırmada öğrencilerin çoğunlukla erkek bilim insanı figürü kullandıkları 

ve bilimsel çalışmalar içerisinde olarak en çok “deney yapma”nın ön plana 

çıktığı belirlenmiştir. Nuhoğlu ve Afacan (2011) tarafından 4’üncü, 5’inci 

ve 6’ıncı sınıf öğrencileri ile gerçekleştirilen araştırma sonunda, öğrenciler 

tarafından bilim insanlarının hoşgörülü, zeki, meraklı ve araştırmayı seven 

kişiler olarak değerlendirildiği görülmüştür. Aktamış ve Dönmez (2016) 

tarafından ortaokul öğrencileri ile gerçekleştirilen araştırmada, ortaokul 

öğrencilerinin geliştirmiş oldukları metaforlar incelendiğinde, öğrencilerin 

bilim insanını araştıran, sorgulayan, çabalayan ve fayda sağlayan kişiler 

olarak değerlendirdikleri belirlenmiştir. 

Ulaşılan sonuçlara bakıldığında, Saban (2008) tarafından yapılan 

araştırmada “okul” olgusunun bir bütün olarak açıklanabilmesi için çok 

sayıda metafora ihtiyaç duyulması bu araştırmada geçen “bilim” ve “bilim 

insanı” kavramları için de söz konusudur. Dolayısıyla “bilim” ve “bilim 

insanı” kavramlarını açıklayabilmek için çok sayıda metafora ihtiyaç 

vardır. Bu durum Şenel ve Aslan (2014) tarafından okul öncesi öğretmen 

adayları ile gerçekleştirilen araştırma sonucu ile benzerlik göstermektedir. 

Bu araştırma ile ortaokul öğrencilerinin “bilim” kavramına yönelik 38 

metafor, “bilim insanı” kavramına yönelik ise 36 metafor geliştirdikleri 

belirlenmiştir. Bu metaforların çoğunlukla olumlu yönde olduğu 

görülmekle birlikte olumsuz yönde anlam taşıyan metafora da 

rastlanmıştır. Ayrıca araştırmaya katılan öğrencilerin her iki kavram için 

oluşturmuş oldukları metaforlar incelendiğinde, bir kısım öğrencinin 

“bilim” ve “bilim insanı” kavramlarına yönelik metaforlarının birbirleriyle 

ilişkili olduğu görülmüştür. 

Öneriler 

Çağımızda hedeflenen bilimsel becerilerin öğrenciler tarafından 

edinilmesi için öğrencilerin öncelikle bilime ve bilim insanına yönelik 

olumlu tutumlara sahip olması sağlanmalıdır. Öğrenciler, bilime yönelik 

olumlu tutum edindiklerinde bilimsel faaliyetlere katılmak içim de istekli 

olacaktır. Öğrencilerin olumlu tutum geliştirmesi için ise aktif olarak yer 

alacağı bazı fırsatlara ihtiyaç vardır. Bu fırsatların sağlanacağı yerlerden 

biri de eğitim-öğretim ortamlarıdır. Bu ortamlarda öğrencilere problem 
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durumu fark etmeleri, hipotez kurmaları, hipotezlerini sınamaları, elde 

ettikleri sonucu değerlendirebilmeleri için gerekli fırsatlar sağlanmalıdır. 
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Giriş  

Ülkelerin yaratıcılık ve üretim kapasitesini arttırabilmesi için yüksek 

nitelikli bireylere ihtiyacı vardır. İçinde yaşadığımız yüzyılda eğitimin 

hedefi, araştırma, yaratıcılık, üretme ve takım çalışmasıyla problemleri en 

uygun ve kısa sürede çözebilen bireyler yetiştirebilmektir. İş çevrelerini ve 

eğitim liderlerini bir araya getiren 21. Yüzyıl Becerileri Ortaklığı yeni 

neslin akademik ve üretken bireyler olarak yetiştirilmesi gerektiğine 

inanmakta ve buna dayanarak bazı becerilerle donatılmaları için 

çalışmaktadır. Bu beceriler öğrenme ve yenilik becerileri, bilgi, medya ve 

teknoloji becerileri ve yaşam ve kariyer becerileri temaları altında 

toplamıştır (Partnership for 21st Century Skills, 2009). 

Tüm bu açılardan bakıldığında bir ülkenin bilimsel alanda lider 

olabilmesi ve ekonomik olarak büyümesi için bu becerilerin eğitim 

sistemine entegre edilmesi günümüz eğitiminin en önemli amaçlarından 

biri olduğu söylenebilir. Selvi’nin (1999) de belirttiği gibi toplumun 

gelecek kuşakları yetiştirme politikaları ile eğitimde amaçların 

belirlenmesi ve öğretim programları arasında kuvvetli bir bağ vardır. Bu 

nedenle birçok ülke yakın zamanda eğitim politikalarını gözden geçirmiş 

ve tüm bu becerilerin kazanımına yönelik yeni yaklaşımları programlarına 

eklemişlerdir. Ülkemiz de tüm bu gelişmelerin ışığında eğitim 

programlarını güncellemiştir (MEB, 2018). Güncellenen eğitim 

programlarının arasında fen bilimleri programı da yer almaktadır. Fen 

bilimleri programının başlıca amacı fen okuryazarı bireyler yetiştirmektir.  

Fen okuryazarlığı terimi ilk defa Paul DeHart Hurd (1958) tarafından 

kullanılmış bunu takiben birçok alanda okuryazarlık terimi farklı alanlar 

için de kullanılmaya başlanmıştır. Fen okuryazarlığı kavramının zaman 

içinde farklı anlamlar ve boyutlar kazandığı görülmektedir (Bybee, 1997). 

Fen okuryazarlığı doğal dünyayı ve onun üzerinde insanlar tarafından 

meydana getirilen değişiklikleri anlamak ve gerektiğinde karar verebilmek 
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için bilimsel bilgiyi kullanma, sorunları belirleme ve sonuçlar elde 

edebilme becerisi olarak tanımlanabilir (OECD,1998).  

2018 yılında yayınlanan fen bilimleri öğretim programında fen 

okuryazarı bireyler yetiştirebilmek için bilimsel süreç becerileri, yaşam 

becerileri ve mühendislik ve tasarım becerileri olarak üç beceri alanı 

belirlenmiştir. Ayrıca Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nün 

(OECD) yayınladığı bir raporda fen okuryazarlığı içerisinde bilimsel 

kavramlar, bilimsel süreçler ve bilimsel durumlar olmak üzere üç boyut 

tanımlanmıştır (OECD, 2007). Buradan da anlaşılacağı üzere fen 

okuryazarı bireylerin bilimsel süreç becerilerine sahip olması 

beklenmektedir. Bu becerilere sahip bireyler bilgiyi araştırır, sorgular ve 

eleştirel düşünebilirler. Ayrıca kendilerini toplumsal sorunlar konusunda 

sorumlu hisseder, yaratıcı ve multidispliner (çok disiplinli) düşünme 

becerileri sayesinde bu sorunlara bireysel veya işbirliğine dayalı çözüm 

önerileri getirebilirler (MEB, 2013). 

Bilimsel süreç becerileri üzerine yapılan araştırmalar incelendiğinde 

birçok araştırmacının bu süreçleri farklı bakış açılarıyla tanımladığı göze 

çarpmaktadır (Çepni, 2005; Lind,1998; Myers, Washburn ve Dyer, 2004; 

Ostland, 1992). Şahin-Pekmez (2000), bilimsel süreç becerilerini, 

öğrenmeye yardım eden, bilgiye ulaşmayı ve keşfetmeyi öğreten, 

sorumluluk bilinci kazandıran ve bireyi hayata hazırlayan beceriler olarak 

tanımlamaktadır. Çepni, Ayas, Johnson ve Turgut (1997, s. 7.1), bilimsel 

süreç becerilerini “fen bilimlerinde öğrenmeyi kolaylaştıran, araştırma yol 

ve yöntemlerini kazandıran, öğrencilerin öğrenmede aktif olmasını 

sağlayan, kendi öğrenmelerinde sorumluluk alma duygusunu geliştiren ve 

öğrenmenin kalıcılığını artıran temel beceriler” olarak tanımlamışlardır. 

Gillies ve Nichols’e (2015) göre bu beceriler öğrencilerin eleştirel ve 

bilimsel düşünme becerilerin desteklemektedir. Abruscato (2000) içinse 

öğrencilerin öğrenmeyi keşfedebilecekleri bir ortam oluşturmak için 

gereklidirler. Tüm tanımlamalar incelendiğinde bilimsel süreç 

becerilerinin bir tür düşünme becerisi olduğunu ve bu beceriler sayesinde 

bilginin oluşturduğu, problemlerin fark edildiği ve çözüm yolları 

üretilebildiği söylenebilir. Bilimsel süreç becerileri sadece fene özel 

beceriler olmayıp hayatın tüm alanlarında kullanılan becerilerdir denebilir 

(Çepni, Bacanak ve Küçük, 2003; Rillero, 1998). 

Araştırmacılar ayrıca bilimsel süreç becerilerini farklı şekillerde 

sınıflandırmışlardır. Örneğin bazı araştırmacılar temel, nedensel ve 

deneysel beceriler olarak sınıflandırmış (Çelik ve Özbek, 2013; Laçin-

Şimşek,2010), bazı araştırmacılar temel beceriler ve birleştirilmiş beceriler 

diye iki gruba ayırıp, birleştirilmiş süreç becerilerini de kendi aralarında 

nedensel ve deneysel süreç becerileri olmak üzere iki grupta 

incelemişlerdir (Dönmez ve Azizoğlu, 2010). İlgili literatür incelendiğinde 

araştırmacıların daha çok temel ve üst düzey beceriler olarak iki farklı 
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kategoride ele aldıkları görülmektedir (Aydoğdu, 2006; Brotherton ve 

Preece, 1995; Dillashaw ve Okey, 1980; Ergül, Şimşekli, Çalış, Özdilek, 

Göçmençelebi ve Şanlı, 2011; Olufunminiyi Akinbobola ve Afolabi, 2010; 

Özgelen, 2012; Padilla, 1990; Saat, 2004; Turpin, 2000). Temel beceriler 

okulöncesinden itibaren öğrencilere kazandırabilir ve üst düzey becerilerin 

temelini oluşturlar. Üst düzey beceriler ise özellikle ortaokuldan itibaren 

kazandırılmaya çalışılan becerilerdir (Aydoğdu ve Buldur, 2013). 

Konuyla ilgili araştırmalar örneklemlerine göre incelendiğinde, daha 

çok ortaokul ve lise öğrencilerin sahip olduğu bilimsel süreç becerileri 

araştırıldığı görülmektedir (Aydınlı, 2007; Beaumont-Walters ve Soyibo, 

2011; Böyük, Tanık ve Saraçoğlu, 2011; German, Aram ve Burke, 1996). 

Bazı araştırmalarda ise yine orta okul ve lise öğrencilerinin bilimsel süreç 

becerilerini etkileyen faktörlere odaklanılmış (Aktamış, 2007; Aydoğdu, 

2006) ya da kullanılan öğretim yönteminin bilimsel süreç becerileri üzerine 

etkisi (Kanlı, 2007; Karahan, 2006; Saat, 2004; Tatar, 2006) ortaya 

konulmuştur. Öğrenciler ile yapılan deneysel çalışmalarda öğrencilerin 

uygulamalar sonucunda kontrol gruplarına göre bu becerilere daha iyi 

sahip olduğu sonuçlarına varılmıştır. Ayrıca bilimsel süreç becerileri 

kazandırılan öğrencilerin fen bilimlerindeki başarıları ve fene olan 

tutumları olumlu yönde değiştiği tespit edilmiştir.   

Bu araştırmalardan farklı olarak ders programları ve ders kitaplarındaki 

bilimsel süreç becerilerini inceleyen araştırmalar da mevcuttur (Başdaş, 

2007; Bozyılmaz ve Bağcı-Kılıç, 2005; Koray, Bahadır ve Geçgin, 2006; 

Taşar, Temiz ve Tan, 2002). Bu araştırmalar fen bilimleri programlarında 

ve ders kitaplarında hangi becerilere daha fazla ağırlık verildiğini ya da 

güncel programlar ve eski programların karşılaştırıldığı araştırmalar 

şeklindedirler. Özellikle son dönemlerde hazırlanan fen bilimleri 

programlarında fen okuryazarlarının sahip olması beklenen bilimsel süreç 

becerilerine daha fazla yer verilmeye başladığı tespit edilmiştir.  

Fakat uluslararası kuruluşların düzenlediği PISA (Programme for 

International Student Assessment) ve TIMSS (Trends in Mathematics and 

Science Study) sınavlarında Türk öğrencilerin özellikle bilimsel süreç 

becerileri ile kazanılabilen düşünme becerisine yönelik sorularda başarısız 

oldukları görülmektedir. Bu durum araştırmacıları bilimsel süreç 

becerilerini öğretmekle görevli olan öğretmenlerin ve yakın zamanda 

öğretmen olacak öğretmen adaylarının bu becerilere yönelik yeterliliğini 

incelemeye yönlendirmektedir. Literatürde ise öğretmenler ve öğretmen 

adayları ile gerçekleştirilen çalışmaların sınırlı olduğu görülmüştür. Ulusal 

literatürde öğretmenler ve öğretmen adayları ile yapılan araştırmaların 

genellikle fen bilimleri, fizik, kimya veya biyoloji öğretmenleri ve 

öğretmen adayları ile yapıldığı görülmektedir (Aydoğdu, Yıldız, Akpınar 

ve Ergin, 2007; Şahin-Pekmez, Aktamış ve Can, 2010; Sinan ve Uşak, 

2011; Şaşmaz ve Tatar, 2006). Özellikle sınıf öğretmenleri veya öğretmen 
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adayları ile yürütülen çalışmaların sayısının daha az olduğu dikkati 

çekmektedir (Aydoğdu ve Buldur, 2013; Laçin-Şimşek, 2010; Şimşekli ve 

Çalış, 2008). Yetişir ve Kaptan’nın (2007) da belirttiği gibi fen okuryazarı 

buna bağlı olarak bilimsel süreç becerilerine sahip bireylerin 

yetiştirilmesinde en önemli faktörlerden biri de öğretmenlerdir. Amerikan 

Feni Geliştirme Derneği (AAAS) de öğretmenlerin bilimsel süreç 

becerilerine sahip olmasının önemini vurgulamaktadır (AAAS, 1993). 

Yukarıdaki bilgiler, fen bilimleri öğretiminde bilimsel süreç 

becerilerinin önemli bir yere sahip olduğunu ve bu becerilerin 21. yy 

becerilerinin kazanımında oldukça etkin olduğunu gösterir niteliktedir. 

Bilimsel süreç becerileri fen bilimleri programının önemli bir parçasıdır. 

Öğretim programlarında da belirtildiği gibi bu becerilerin 

kazandırılmasında öğretmenlere çok önemli görevler düşmektedir. Çünkü 

bir eğitim sisteminin başarılı olması ve istenen niteliklerde bireyler 

yetiştirilmesi öğretmenlerin nitelikli olmasına bağlıdır (Korkut, 1986). 21. 

yy becerileri içerisinde yer alan bilimsel süreç becerileri ancak bu 

becerilere sahip öğretmenler tarafından verilebilir. Fen bilimleri 

programının ilk uygulayıcıları sınıf öğretmenleridir. Sınıf öğretmeni 

adayları öğretimlerinin başından itibaren birçok fen dersi ile 

karşılaşmaktadırlar. Fizik, kimya ve biyoloji gibi teorik alan dersleri, fen 

uygulamaları laboratuarı gibi uygulamalı dersler ve 3. sınıfta fen öğretimi 

dersini almaktadırlar. Bunlara ilaveten eğitimlerinin son yılında 

öğretmenlik uygulaması sayesinde tüm bilgi ve becerilerini 

uygulayabilmektedirler. Tüm bu dersler onları meslek hayatlarında ilkokul 

3. ve 4. sınıf seviyesinde verecekleri fen bilimleri dersine hazırlamaktadır. 

Bu nedenle sınıf öğretmen adaylarının bilimsel süreç becerileri düzeylerini 

belirlemek, bilimsel açıdan bu alanda yapılacak çalışmalara ve lisans 

düzeyindeki derslerin içeriklerinin düzenlenmesine yön verebilir. Bu 

araştırmada sınıf öğretmeni adaylarının temel ve üst düzey bilimsel süreç 

becerilerinin tespit edilmesi ve sınıf düzeyine ve cinsiyete göre farklılaşıp 

farklılaşmadığını ortaya koymak amaçlanmıştır. 

Yöntem  

Araştırmanın ilişkisel tarama modelinde betimsel bir çalışmadır. Bu 

modelde en az iki değişken arasındaki etkileşimin varlığı ve bunun düzeyi 

belirlenmeye çalışılır. Betimsel çalışmalar, mevcut durumu ortaya koymak 

için yapılan çalışmalardır (Karasar, 2012).  

Araştırmanın çalışma grubunu Akdeniz Üniversitesi Eğitim 

Fakültesinde okuyan 3. ve 4. sınıf 42 öğretmen adayı oluşturmaktadır. 

Araştırmada öğretmen adayları araştırmaya katılmada gönüllülük esasına 

dayalı olarak rastgele seçilmiştir. Çalışmaya katılan öğretmen adaylarının 

sınıf düzeyine ve cinsiyete göre dağılımları Tablo 1’de verilmiştir. 
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Tablo 1. Çalışmaya katılan öğretmen adaylarının sınıf düzeyine ve cinsiyete göre dağılımı 

Değişkenler    N  % 
Cinsiyet Kadın  24 57 

Erkek  18 43 

Toplam  42 100 

Sınıf  3. sınıf  22 52 

4. sınıf  20 48 

Toplam  42 100 

Bu araştırmada da bilimsel süreç becerileri temel ve üst düzey bilimsel 

süreç becerileri şeklinde sınıflandırılmış olup bu kategorilere ait beceriler 

Tablo 2’de verilmiştir.  

 
Tablo 2. Temel ve üst düzey bilimsel süreç becerilerine ait becerilerin sınıflandırması 

Temel bilimsel süreç becerileri Üst düzey bilimsel süreç 

becerileri 
Gözlem 

Sınıflama  

İletişim kurma 

Ölçme  

Uzay/zaman ilişkilerini kullanma  

Sayıları kullanma  

Çıkarım yapma 

Tahmin etme 

Hipotez kurma 

Değişkenleri kontrol etme 

Verileri yorumlama 

İşlemsel tanımlama 

Deney tasarlama 

 
Tablo 2’de görüldüğü gibi temel bilimsel süreç becerileri gözlem, 

sınıflama, iletişim kurma, ölçme, uzay/zaman ilişkilerini kullanma, sayıları 

kullanma, çıkarım yapma, tahmin etmedir. Bu becerilere göre daha 

karmaşık yapıda olan değişkenleri kontrol etme, 

hipotez kurma, verileri yorumlama, işlemsel tanımlama ve 

deney tasarlama ve yapma gibi beceriler üst düzey bilimsel süreç 

becerileridir.  

Araştırmanın verileri temel ve üst düzey bilimsel süreç becerileri 

üzerine hazırlanmış yapılandırılmış sorulardan oluşan ve araştırmacı 

tarafından geliştirilen 30 soruluk bir anket ile toplanmıştır. Sorular açık 

uçlu sorular ve senaryolardan oluşmaktadır. Senaryolar ve açık uçlu 

sorular değişik araştırmacıların çalışmaları incelenerek oluşturulmuştur 

(Aydoğdu, 2006; Elmacı, 2015; Hazır, 2006; İpek, 2010; Korucuoğlu, 

2008). Anketin geçerliliği, soruların bilimsel süreç becerilerini ölçüp 

ölçmediğini ve öğretmen adaylarının düzeylerine uygun olup olmadığını 

belirlemek için fen eğitimi alanında uzman 2 araştırmacının görüşü 

alınmıştır. Ayrıca  soruların anlaşılırlığını test etmek için 3 öğretmen 

adayına uygulanmıştır. Bu görüşler doğrultusunda bazı sorular çıkarılmış 

bazı sorular ise yeniden düzenlenmiştir. Ankette 30 soru yer almakta olup 
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bazı sorular birden fazla beceriyi ölçmektedir. Cevaplar araştırmacı 

tarafından geliştirilmiş bilimsel süreç becerileri derecelendirilmiş 

puanlama anahtarına göre değerlendirilmiştir. Ankette yer alan açık uçlu 

sorular için en yüksek 2 puan alınırken, senaryo şeklinde hazırlanmış 

olanlar 4 puan üzerinden değerlendirilmiştir. Ankette yer alan soruların 

beceri alanlarına göre dağılımı, sayıları ve alınabilecek en yüksek puan 

Tablo 3’te verilmiştir.  

Tablo 3. Anket sorularının beceri alanlarına göre sayıları ve alınabilecek en yüksek 

puanların dağılımı 

 Bilimsel Süreç 

Becerileri 

Anketteki 

sorular 

Soru 

sayısı 

Alınabilecek en 

yüksek puan  

T
em

el
 b

ec
er

il
er

  

Gözlem  1, 2, 3 3 10 

Sınıflama 4, 5 2 8 

Ölçme- sayıları kullanma  10, 11, 12, 13,14 5 10 

Uzay/Zaman ilişkilerini 

kullanma  

15,16 2 8 

Çıkarım yapma 3,7 2 4 

Tahmin etme  3, 8, 9 3 6 

İletişim kurma  6 1 4 

Toplam soru sayısı  18  

 Toplam puan    50 

Ü
st

 D
ü

ze
y

 

B
ec

er
il

er
 

Hipotez kurma 17, 18,19, 23, 24 5 12 

Değişkenleri kontrol etme 20, 21, 22, 23 4 12 

Verileri yorumlama 25, 26, 27, 28 4 10 

İşlemsel tanımlama 29, 30 2 8 

Deney tasarlama  29, 30 2 8 

Toplam soru sayısı  17  

 Toplam puan   50 

Ankette yer alan 18 soru içerisinde temel düzey bilimsel süreç becerileri 

değerlendirilmektedir. 17 soru içerisinde de üst düzey bilimsel süreç 

becerileri düzeyi belirlenmeye çalışılmıştır. Ankette yer alan soruların 

ölçtüğü beceri alanları ve bu becerilerden alınabilecek en yüksek puanlar 

Tablo 3’te verilmiştir. Buna göre temel düzey beceriler ile ilgili sorulardan 

50, üst düzey beceriler ile ilgili sorulardan 50 olmak üzere toplamda en 

yüksek 100 puan alınmaktadır.   

Anket 2017-2018 öğretim yılı bahar döneminde 42 öğretmen adayına 

uygulanmıştır. Katılımcılar temel ve üst düzey bilimsel süreç becerileri 

üzerine yapılandırılmış soruları yazılı olarak cevaplamışlardır. Veriler 

analiz edilirken ilk aşamada verilerin nitel yollardan elde edildiğinden 

güvenilirliği sağlamak için öncelikle cevap anahtarı oluşturulmuştur 

sonrasında 5 öğretmen adayına ait veriler iki ayrı araştırmacı tarafından 

ayrı ayrı değerlendirilmiştir. Bu değerlendirmelere göre puanlayıcılar 

arasındaki uyuşum katsayısı .82 olarak hesaplanmıştır. Böylelikle verilerin 

analizinde kullanılacak olan bilimsel süreç becerileri derecelendirilmiş 
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puanlama anahtarının güvenilir olduğuna karar verilmiştir.  İkinci aşamada 

elde edilen puanların cinsiyet ve sınıf düzeyine ait verilerin normal dağılım 

gösterip göstermediği Shapiro-Wilk (n<50) normallik testi ile kontrol 

edilmiş ve dağılımların normal olmadığı görüldüğünden non-parametrik 

bir yöntem olan Mann–Whitney U testi uygulanmıştır. Temel ve üst düzey 

bilimsel süreç becerilerine ait elde ettikleri ortalama puanlara ait veriler 

normal dağılım gösterdiklerinden bağımlı örneklemler için t testi 

kullanılmıştır.  

Bulgular  

Bu bölümde araştırmanın verilerinden elde edilen bulgulara yer 

verilmektedir. Sınıf öğretmeni adaylarının bilimsel süreç becerileri (BSB) 

derecelendirilmiş puanlama anahtarına göre elde ettikleri toplam 

puanların, temel bilimsel süreç becerilerine ve üst düzey bilimsel süreç 

becerilerine ait toplam puanların cinsiyet ve sınıf düzeyi değişkenine göre 

betimsel analizi Tablo 4’te verilmektedir.  

Tablo 4. Sınıf öğretmeni adaylarının temel ve üst düzey becerilerinin karşılaştırılması 

Bilimsel Süreç  

Becerileri 
N 

Toplam 

puan 

En 

düşük 

puan 

En 

yüksek 

puan Ort. % 

Temel 

beceriler  

Cinsiyet Kadın  24 

50 

18 48 30.16 60.3 

Erkek  18 14 44 28.72 57.4 

Sınıf  3. sınıf  22 14 48 30.22 60.4 

4. sınıf  20 18 38 28.80 57.6 

 Toplam  42 50 18 48 30.16 60.3 

Üst 

düzey 

beceriler 

Cinsiyet Kadın  24 

50 

4 40 16.87 33.7 

Erkek  18 5 34 16.94 33.9 

Sınıf  3. sınıf  22 4 40 18.54 37.0 

4. sınıf  20 4 32 15.10 30.2 

 Toplam  42 50 4 40 16.87 33.7 

Toplam  

Cinsiyet Kadın  24 

100 

23 88 47.04 47.0 

Erkek  18 23 78 45.66 45.7 

Sınıf  3. sınıf  22 26 88 48.77 48.8 

4. sınıf  20 23 70 43.90 43.9 

 Toplam  42 100 23 88 46.45 46.5 

 
Tablo 4’den anlaşıldığı gibi sınıf öğretmeni adaylarının temel bilimsel 

süreç becerilerine ait sorulardan aldıkları ortalama puan cinsiyet açısından 

önemli bir fark göstermemekle birlikte her iki grup da karşılaştırıldığında 

kadın öğretmen adaylarının (%60) erkek öğretmen adaylarına (%57) göre 

biraz daha başarılı oldukları görülmektedir. Fakat genel anlamda her iki 

grubun da bu becerilere ait başarıları orta düzeyin biraz üzerindedir 

denebilir.  Üst düzey bilimsel süreç becerilerine ait puanların ortalamaları 

incelendiğinde temel becerilerde kadın öğretmen adayları erkek öğretmen 

adaylarına göre daha iyi bir ortalamaya sahipken bu durum üst düzey 
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becerilerde tam tersi bir durum sergilemektedir. Fakat aradaki fark 

istatistiksel açıdan anlamlı değildir. 

Temel becerilere ait puanlar sınıf düzeyinde karşılaştırıldığında 3. sınıf 

öğretmen adaylarının (%60) 4. sınıf öğretmen adaylarına (%57) göre biraz 

daha iyi bir başarı elde ettikleri görülmektedir. Fakat aralarındaki fark 

yüksek değildir. Bu durum üst düzey bilimsel süreç becerilerinde de 

değişmemektedir. 3. sınıf öğretmen adaylarının (%37), 4. sınıf öğretmen 

adaylarına (%30) göre daha başarılı oldukları görülmektedir. Sınıf 

düzeyinde tespit edilen farklılık cinsiyete göre tespit edilen farka göre daha 

fazladır.  Genel anlamda her iki grubun da üst düzet bilimsel süreç 

becerilere ait başarıları orta düzeyin oldukça altındadır.    

Tüm bu farkların anlamlı olup olmadığına bakmak için gruplar Mann 

Whitney U analizleri ile incelenmiştir. Tablo 5’te görüldüğü üzere 

araştırmaya katılan öğretmen adaylarının BSB anketinden elde ettikleri 

toplam puanlar cinsiyet ve sınıf düzeyi değişkenleri açısından istatistiksel 

olarak anlamlı farklılıklar göstermediği tespit edilmiştir.  

Tablo 5. Sınıf öğretmeni adaylarının bilimsel süreç becerilerin cinsiyet ve sınıf düzeyine 

göre analizi 

Bilimsel Süreç  

Becerileri 

n Sıra 

Ortalaması 

Sıraların 

Toplamı 

Mann 

W.U. 

p 

Toplam 

puan 

Cinsiyet 

      

Kadın  24 21.52 516.50 
215.500 .990 

Erkek  18 21.47 386.50 

Sınıf  

      

3. sınıf  22 22.05 485.00 
208.000 .762 

4. sınıf  20 20.90 418.00 

   

Yukarıdaki Tablo 4 yeniden incelenecek olursa sınıf öğretmeni 

adaylarının temel ve üst düzey bilimsel süreç becerileri ortalama puanları 

yüzdelik değerleri arasında önemli bir fark bulunmaktadır (Temel: %60; 

Üst düzey: %33). Sınıf öğretmeni adaylarının temel ve üst düzey bilimsel 

süreç beceri puanları arasındaki farkın anlamlı olup olmadığını belirlemek 

için t testi uygulanmış ve sonuçlar Tablo 6’da sunulmuştur.  

Tablo 6. Sınıf öğretmeni adaylarının temel ve üst düzey beceri ortalama puanlarının t testi 

sonuçları 

 n M S Sd t p 

Temel 

beceriler 

 

42 29.54 8.17 

41 12.11 .000 

Üst düzey 

beceriler  
42 16.90 8.70 

* p < .05 
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Tablo 6 incelendiğinde, sınıf öğretmeni adaylarının temel ve üst düzey 

bilimsel süreç beceri puanları arasındaki farkın anlamlı olduğu (t (41)= 

12.11, p<.05) ve temel beceri puanları lehine olduğu görülmektedir. 

Bilimsel süreç becerileri (BSB) derecelendirilmiş puanlama anahtarına 

göre temel bilimsel süreç becerilerine yönelik sorulardan aldıkları 

puanların cinsiyet ve sınıf düzeyi değişkenine göre ait yapılan betimsel 

analize ait bulgular Tablo 7’de verilmiştir. 

Tablo 7. Sınıf öğretmeni adaylarının temel bilimsel süreç becerilerinin karşılaştırılması 

Temel beceriler 
 

N 
Toplam 

puan 
Ort. % 

Gözlem  

Cinsiyet 
Kadın  24 

10 

7.33 73.3 

Erkek  18 6.61 66.1 

Sınıf  
3. sınıf  22 6.95 69.5 

4. sınıf  20 7.10 71.1 

 Toplam  42 10 7.02 70.2 

Sınıflama 

 

Cinsiyet 
Kadın  24 

8 

6.00 75.0 

Erkek  18 4.11 51.4 

Sınıf  
3. sınıf  22 4.73 59.1 

4. sınıf  20 5.70 71.3 

 Toplam  42 8 5.19 71.3 

Ölçme sayıları 

kullanma 

Cinsiyet 
Kadın  24 

10 

7.25 72.5 

Erkek  18 6.56 65.6 

Sınıf  
3. sınıf  22 7.27 72.7 

4. sınıf  20 6.60 66.0 

 Toplam  42 10 6.95 69.5 

Uzay/zaman 

ilişkileri  

Cinsiyet 
Kadın  24 

8 

2.25 28.1 

Erkek  18 4.33 54.1 

Sınıf  
3. sınıf  22 3.45 43.1 

4. sınıf  20 2.80 35.0 

 Toplam  42 8 3.14 39.3 

Çıkarım yapma 

Cinsiyet 
Kadın  24 

4 

2.04 51.0 

Erkek  18 2.28 57.0 

Sınıf  
3. sınıf  22 2.36 59.0 

4. sınıf  20 1.90 47.5 

 Toplam  42 4 2.14 53.5 

Tahmin etme  

Cinsiyet 
Kadın  24 

6 

2.54 42.3 

Erkek  18 2.39 39.8 

Sınıf  
3. sınıf  22 2.73 45.5 

4. sınıf  20 2.20 36.7 

 Toplam  42 6 2.48 41.3 

İletişim kurma  

Cinsiyet 
Kadın  24 

4 

2.75 68.8 

Erkek  18 2.44 61.0 

Sınıf  
3. sınıf  22 2.73 68.3 

4. sınıf  20 2.50 62.5 

 Toplam  42 4 2.62 65.5 

Toplam  

Cinsiyet 
Kadın  24 

50 

30.16 60.3 

Erkek  18 28.72 57.4 

Sınıf  
3. sınıf  22 30.22 60.4 

4. sınıf  20 28.80 57.6 

 Toplam  42 50 30.16 60.32 
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Tablo 7 incelendiğinde temel bilimsel süreç becerilerinden alınan 

notların başarı yüzdesinin %60’ın üzerinde bir değere sahip olduğu 

görülmektedir. Özellikle gözlem (%70), sınıflama (%71) ve ölçme-sayıları 

kullanma (%70) becerilerine ait puanlar oldukça iyi başarı yüzdesine 

sahiptir. En düşük başarı yüzdesi ise uzay/zaman ilişkileri (%39) ve tahmin 

etme (%41) becerilerine ait sorulardan alınan puanlara aittir. Çıkarım 

yapma ve iletişim kurma becerilerine ait sorulardan alınan başarı yüzdesi 

%50’nin üzerinde olup orta düzeyde kabul edilebilir.  

Bulgular cinsiyet değişkeni açısından incelendiğinde; gözlem, 

sınıflama, tahmin etme ve iletişim kurma becerilerinden elde edilen 

ortalamaların kadın öğretmen adayları lehine olduğu görülmektedir. 

Uzay/zaman ilişkileri ve çıkarım yapma becerilerine ait soruların 

ortalamaları ise erkek öğretmen adaylarında daha yüksektir. Kadın 

öğretmen adaylarının en yüksek başarıyı sınıflamada (%75) en düşük 

başarıyı ise uzay/zaman ilişkileri (%28) becerilerinde göstermişlerdir. 

Erkek öğretmen adayları ise en yüksek başarıyı gözlem (%66), en düşük 

başarıyı ise tahmin etme (%39) becerisini ölçen sorularda göstermişlerdir.  

Sınıf düzeyi açısından incelendiğinde genel olarak gözlem ve sınıflama 

becerileri haricinde 3. sınıfların daha başarılı oldukları tespit edilmiştir. 3. 

sınıf öğretmen adaylarının en yüksek başarıya ölçme-sayıları kullanma 

(%72) becerisinde, 4. sınıf öğretmen adaylarının ise gözlem (%71) ve 

sınıflama (%71) becerilerinde sahip oldukları tespit edilmiştir. En düşük 

başarılar ise 3. sınıflar ve 4. sınıflar için ortak olup uzay/zaman ilişkilerine 

ait beceriye aittir.  

Tüm bu farkların anlamlı olup olmadığına bakmak için gruplar temel 

bilimsel süreç becerileri için Mann Whitney U analizleri ile incelenmiş 

araştırmaya katılan öğretmen adaylarının BSB derecelendirilmiş puanlama 

anahtarına göre elde ettikleri toplam puanlar cinsiyet ve sınıf düzeyi 

değişkenleri açısından incelenmiştir. İstatistiksel olarak sadece sınıflama 

ve uzay/zaman ilişkilerini ölçen sorulardan aldıkları toplam puanların 

cinsiyet değişkenine ait puanlarında anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir.  

Diğer puanlar arasında anlamlı bir fark tespit edilememiştir.   Bu analizlere 

ait bulgular Tablo 8’de verilmiştir.                                                                                                                       
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Tablo 8. Öğretmen adaylarının temel bilimsel süreç becerilerinin cinsiyet değişkenine 

göre Mann Whitney U analizleri 

Temel Beceriler  n Sıra 

Ortalaması 

Sıraların 

Toplamı 

Mann 

W.U. 

p 

Sınıflama 

Kadın  24 25.00 600.00 

132.000 .026* Erkek  18 16.83 303.00 

 

Uzay/zaman 

ilişkileri 

Kadın  24 17.23 413.50 
113.500 .008* 

Erkek  18 27.19 489.50 

Cinsiyet 
Kadın  24 22.29 535.00 

197.000 .628 
Erkek  18 20.44 368.00 

Sınıf 
3. sınıf 22 21.43 471.50 

218.500 .970 
4. sınıf 20 21.58 431.50 

* p < .05 

Yukarıdaki bulgular incelendiğinde sınıflama ve uzay/zaman 

becerilerine ait puanlar arasında anlamlı fark bulunmaktadır. Sınıflama 

becerisinde kadın öğretmen adayları erkek öğretmen adaylarına göre daha 

iyi bir ortalamaya sahipken (F(sd)=.026;  p<.05), uzay/zaman ilişkilerine 

ait sorulardan elde edilen puanlarda ise erkek öğretmen adayları kadın 

öğretmen adaylarına göre daha başarılı oldukları görülmektedir 

(F(sd)=.008;  p<.05).   

Temel bilimsel süreç becerilerini sınıf düzeyi ile karşılaştırmak için 

yapılan Mann Whitney U analizleri Tablo 9’da verilmiştir.  

Tablo 9. Öğretmen adaylarının temel bilimsel süreç becerilerinin sınıf düzeyi değişkenine 

göre Mann Whitney U analizleri 

Temel Beceriler  n Sıra 

Ortalaması 

Sıraların 

Toplamı 

Mann 

W.U. 

p 

Sınıf  
3. sınıf 22 21.43 471.50 

218.500 .970 
4. sınıf 20 21.58 431.50 

* p < .05 

Tablo 9’daki bulgulara göre temel bilimsel süreç becerileri ve sınıf 

düzeyi arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır.  

Bilimsel süreç becerileri (BSB) derecelendirilmiş puanlama anahtarına 

göre üst düzey bilimsel süreç becerilerinden hipotez kurma, değişkenleri 

kontrol etme, verileri yorumlama, işlemsel tanımlama ve deney tasarlama 

becerilerine yönelik sorulardan aldıkları puanların cinsiyet ve sınıf düzeyi 

değişkenine göre ait yapılan betimsel analize ait bulgular Tablo 10’da 

verilmiştir. 
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Tablo 10. Sınıf öğretmeni adaylarının üst düzey bilimsel süreç becerilerinin 

karşılaştırılması 

Üst düzey beceriler 
 

N 

Toplam 

puan Ort. % 

Hipotez kurma 

Cinsiyet 
Kadın  24 

12 

4.33 36.1 

Erkek  18 4.61 38.4 

Sınıf  
3. sınıf  22 5.00 41.7 

4. sınıf  20 3.85 32.1 

 Toplam  42 12 4.45 37.1 

Değişkenleri 

kontrol etme 

 

Cinsiyet 
Kadın  24 

12 

5.83 48.6 

Erkek  18 5.11 42.6 

Sınıf  
3. sınıf  22 5.73 47.8 

4. sınıf  20 5.30 44.2 

 Toplam  42 12 5.52 46.0 

Verileri 

yorumlama 

Cinsiyet 
Kadın  24 

10 

2.33 23.3 

Erkek  18 3.44 34.4 

Sınıf  
3. sınıf  22 3.45 34.5 

4. sınıf  20 2.10 21.0 

 Toplam  42 10 2.81 28.1 

İşlemsel 

tanımlama  

Cinsiyet 
Kadın  24 

8 

1.96 24.5 

Erkek  18 1.72 21.5 

Sınıf  
3. sınıf  22 2.00 25.0 

4. sınıf  20 1.70 21.3 

 Toplam  42 8 1.86 23.3 

Deney 

tasarlama 

Cinsiyet 
Kadın  24 

8 

2.42 30.3 

Erkek  18 2.06 25.8 

Sınıf  
3. sınıf  22 2.36 29.5 

4. sınıf  20 2.15 26.9 

 Toplam  42 8 2.26 28.3 

Toplam  

Cinsiyet 
Kadın  24 

50 

16.87 33.7 

Erkek  18 16.94 33.9 

Sınıf  
3. sınıf  22 18.54 37.0 

4. sınıf  20 15.10 30.2 

 Toplam  42 50 16.87 33.7 

 
Tablo 10 incelendiğinde üst düzey bilimsel süreç becerilerinden alınan 

notların ortalamasının 16.8 olduğu yani başarı yüzdesinin %33 olduğu 

görülmektedir. Bu durum sınıf öğretmeni adaylarının üst düzey bilimsel 

süreç becerilerinde ortalamanın altında bir başarı gösterdiğine işaret 

etmektedir. Özellikle verileri yorumlama (%28), işlemsel tanımlama 

(%23) ve deney tasarlama  (%28) becerilerine ait puanlar oldukça düşük 

başarı yüzdelerine sahiptir. En yüksek başarı yüzdesi ise değişkenleri 

kontrol etme (%46) becerisine ait sorulara aittir. Bu kategoriye ait hiçbir 

beceride öğretmen adayları %50’lik başarı yüzdesini geçememişlerdir.  

Bulgular cinsiyet değişkeni açısından incelendiğinde; değişkenleri 

kontrol etme, işlemsel tanımlama ve deney tasarlama becerilerinden elde 

edilen ortalamaların kadın öğretmen adayları lehine olduğu görülmektedir. 

Hipotez kurma ve verileri yorumlama becerilerine ait soruların 

ortalamaları ise erkek öğretmen adaylarında daha yüksektir. Kadın 



Evren CAPPELLARO | 105 

öğretmen adaylarının en yüksek başarıyı değişkenleri kontrol etme (%48) 

en düşük başarıyı ise verileri yorumlama (%23) becerisinde 

göstermişlerdir. Erkek öğretmen adayları ise en yüksek başarıyı 

değişkenleri kontrol etme (%42), en düşük başarıyı ise işlemsel tanımlama 

(%21) becerisini ölçen sorularda göstermişlerdir.  

Sınıf düzeyi açısından incelendiğinde genel olarak 3. sınıfların daha 

başarılı oldukları tespit edilmiştir. 3. ve 4. sınıf öğretmen adaylarının en 

yüksek başarıya değişkenleri kontrol etme (3: %47; 4: %44) becerisinde 

sahip oldukları tespit edilmiştir. En düşük başarılar ise 3. Sınıflar için 

deney tasarlama (%29), 4. sınıflar için verileri yorumlama (%21) ve 

işlemsel tanımlamaya (%21) ait becerilere aittir.  

Tüm bu farkların anlamlı olup olmadığına bakmak için gruplar üst 

düzey bilimsel süreç becerileri için Mann Whitney U analizleri ile Tablo 

11’de incelenmiştir.  

Tablo 11. Öğretmen adaylarının üst düzey bilimsel süreç becerilerine yönelik sorulardan 

aldıkları puanların cinsiyet ve sınıf düzeyi değişkenlerine göre Mann Whitney U analizleri 

 

Tablo 11’de görüldüğü üzere araştırmaya katılan öğretmen adaylarının 

BSB anketinden üst düzey becerilere yönelik elde ettikleri toplam 

puanlarda cinsiyet ve sınıf düzeyi değişkenleri açısından anlamlı bir fark 

tespit edilememiştir.  

Sonuçlar ve Tartışma 

Bu çalışma kapsamında, sınıf öğretmeni adaylarının bilimsel süreç 

becerilerin sınıf düzeyine ve cinsiyete göre farklılaşıp farklılaşmadığı 

incelenmiştir. Bu bölümde araştırmada elde edilen bulgulardan ortaya elde 

edilen sonuçlar tartışılmıştır.  

Çalışma sonucunda yapılan istatistiksel analizlere göre sınıf öğretmeni 

adaylarının bilimsel süreç becerileri yüzdelik başarılarının orta düzeyde 

olduğu söylenebilir (%46). Bu sonuç ülkemizde sınıf öğretmeni adayları 

ile yapılan araştırma sonuçları ile tutarlılık sergilemektedir (Akar, 2007; 

Aydoğdu ve Buldur, 2013; Demir, 2007). Akar (2007) sınıf öğretmeni 

adaylarının bilimsel süreç becerileri ve eleştirel düşünme beceri 

düzeylerini belirlemeye çalıştığı araştırmasında öğretmen adaylarının 

bilimsel süreç becerileri ve eleştirel düşünme beceri düzeylerinin istenilen 

düzeyde olmadığını tespit etmiştir. Aydoğdu ve Buldur’un  (2013) sınıf 

öğretmeni adaylarının bilimsel süreç beceri düzeylerini belirlemek, bu 

Üst Düzey Beceriler  n Sıra 

Ortalaması 

Sıraların 

Toplamı 

Mann 

W.U. 

p 

Cinsiyet 
Kadın  24 20.60 494.50 

194.500 .583 
Erkek  18 22.69 408.50 

Sınıf 
3. sınıf 22 23.36 514.00 

179.000 
.299 

4. sınıf 20 19.45 389.00  
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becerilerin sınıf düzeyine ve cinsiyete göre nasıl değiştiğini ve fen başarısı 

ile ilişkisini incelemek için yaptıkları çalışmada bilimsel süreç becerilerine 

ait başarılarını orta düzeyde bulmuşlardır (Aydoğdu ve Buldur, 2013). 

Laçin-Şimşek (2010) sınıf öğretmeni adaylarının fen ve teknoloji ders 

kitaplarındaki deneyleri bilimsel süreç becerileri açısından analiz edebilme 

yeterlilikleri üzerine yaptığı çalışmada da benzer sonuçlara ulaşılmıştır.   

Sınıf öğretmeni adaylarının temel (%60) ve üst düzey (%33) bilimsel 

süreç becerileri ortalama puanları yüzdelik değerleri arasında önemli bir 

fark tespit edilmiştir. Yapılan t testi sonucunda temel ve üst düzey bilimsel 

süreç beceri puanları arasındaki farkın anlamlı olduğu ve temel beceri 

puanları lehine olduğu bulunmuştur. Bu çalışmada elde edilen sonuçlar 

benzer çalışmaların sonuçları ile uyumludur (Aydoğdu ve Buldur, 2013; 

Laçin-Şimşek, 2010). Laçin-Şimşek (2010) çalışmalarında öğretmen 

adaylarının ders kitaplarındaki deneylerden yola çıkarak temel ve üst 

düzey becerileri tespit etmelerini istemişlerdir. Araştırmada öğretmen 

adaylarının “gözlem”, “tahmin” gibi temel becerileri kolayca tespit 

edebildikleri,  üst düzey becerilerden olan “verileri kaydetme” ve “hipotez 

kurma” becerilerinde yeterince başarılı olmadıkları, adayların hiç birinin 

“değişken belirleme, değiştirme ve kontrol etme” ile “verileri kullanma” 

becerilerini belirleyemedikleri sonucuna ulaşılmıştır.  

Araştırmada üst düzey becerilerin düşük olması öğretmen adaylarının 

2. sınıfta aldıkları uygulamalı fen laboratuarında kullanılan deney 

tekniklerine ya da 3. sınıfta aldıkları fen öğretimi derslerinin yapısıyla 

ilişkilendirilebilir. Aydoğdu ve Ergin araştırmalarında bu becerilerin 

gelişiminde açık uçlu ve araştırmaya dayalı deneylerin önemini 

vurgulamışlardır (Aydoğdu ve Ergin, 2008). Ayrıca Aydoğdu ve Buldur 

(2013) da araştırmalarında üst düzey becerilerin zayıf tespit edilmesini bu 

derslerin yapısına bağlamışlardır. Bu sonuç sınıf öğretmenlerinin fen 

bilimleri alanındaki uygulamalı derslerinin azlığından kaynaklanabilir 

(Aydoğdu ve Buldur, 2013). Çünkü 4 yıllık öğretimleri boyunca deney 

çalışmaları yalnızca 2 ders saati olan fen ve teknoloji laboratuar 

uygulamaları I ve II dersi ile sınırlıdır. Örneğin bu durumu destekler 

nitelikte olan Şahin-Pekmez, Aktamış ve Can’ın (2010) yapmış oldukları 

araştırmada laboratuar ve uygulamaya dayalı derslerin öğretmen 

adaylarının bilimsel süreç becerilerini olumlu yönde etkilediğini tespit 

edilmiştir. Ayrıca geldikleri lisede fen bilimlerine yönelik derslerin azlığı 

da bu sonucu açıklayabilir. Ateş (2002), Demir (2007) ve Lee (1993) 

araştırmalarında lisede fen dersleri sayısı daha fazla olan öğretmen 

adaylarının bilimsel süreç becerilerinin daha üst seviyelerde olduğunu 

vurgulamaktadırlar.   

Öğretmen adaylarının genel ortalamasına bakıldığında bilimsel süreç 

becerileri ve cinsiyet değişkeni arasında önemli bir ilişki olmadığı tespit 

edilmiştir. Bu sonuç bilimsel süreç becerilerini cinsiyet değişkenine göre 
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inceleyen diğer araştırmalarla benzerlik göstermektedir (Akar, 2007; 

Demir, 2007; Rainford, 1997; Türkmen, 2006). Betimsel analizlerde de 

görüldüğü üzere kadın öğretmen adaylarının erkek öğretmen adaylarına 

göre biraz daha başarılı oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuçlar 

Aydoğdu ve diğerleri (2007) ve Şaşmaz ve Tatar’ın (2006) araştırma 

sonuçları ile uyumludur. Bazı araştırmalarda ise erkek öğretmen 

adaylarının daha başarılı olduklarını tespit etmişlerdir (Akar, 2007; Arslan, 

1995; Eroğlu, 2015).  

Bu araştırmada üst düzey bilimsel süreç becerilerinde cinsiyet açısından 

anlamlı fark tespit edilemezken öğretmen adaylarının istatistiksel olarak 

sadece temel süreç becerilerinden “sınıflama” ve “uzay/zaman ilişkileri” 

kategorilerini ölçen sorulardan aldıkları toplam puanların cinsiyet 

değişkenine ait puanlarında anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir. Akar 

(2007) ise araştırmasında sadece “hipotez kurma” becerisinde, Eroğlu 

(2015) “değişkenleri inceleme ve kontrol etme” becerisinde erkek 

öğretmen adaylarının lehine anlamlı bir fark elde etmiştir. Yurt içi ve yurt 

dışında gerçekleştirilen araştırmaların sonuçları incelendiğinde bu 

araştırmada tespit edilen sonuçlar ile benzerlik gösteren bir başka 

çalışmaya rastlanmamıştır. Freidman (1995) araştırmasında cinsiyet 

değişkenin etkisinin araştırmacının dünya görüşüne, inceleme alanına, 

eğitim seviyesine, örnekleme ve buna benzeyen birçok faktöre göre sürekli 

değiştiğini bilimsel olarak bir genellemeye gidilemeyeceğini 

savunmaktadır.  

Öğretmen adaylarının sınıf düzeylerine göre bilimsel süreç becerileri 

karşılaştırıldığında istatistiksel açıdan her iki grup arasında anlamlı bir fark 

tespit edilememiştir. Betimsel analizler incelendiğinde 3. sınıf öğretmen 

adaylarının 4. sınıftakilere göre biraz daha başarılı oldukları tespit 

edilmiştir. Oysaki Türkmen (2006) ve Korucuoğlu (2008) araştırmalarında 

son sınıfa doğru öğretmen adaylarının bilimsel süreç becerilerinde bir artış 

tespit etmişlerdir. Bu sonucu da öğretmen adaylarının son yıldaki 

öğretmenlik uygulaması dersiyle ilişkilendirmişlerdir. Sonuçların farklı 

olmasının genel nedeni yapılan araştırmaların fen bilimleri ile ilişkili 

öğretmenlik programlarında gerçekleştirilmesi olduğu düşünülebilir. Bu 

programlardaki dersler ile sınıf eğitimi programındaki dersler farklı 

özelliklere sahiptir. Bu araştırmada özellikle üst düzey becerilerin 3. sınıf 

öğretmen adaylarında daha yüksek tespit edilmesi ise 3. sınıf seviyesinde 

aldıkları Fen Öğretimi I ve Fen Öğretimi II dersi ile ilişkilendirilebilir. 

Öğretmen adayları her ne kadar son sınıfta öğretmenlik uygulamasına 

katılsalar da sınıf eğitiminin çok disiplinli yapısı nedeniyle fen bilimlerine 

yönelik becerilerini geliştirebilecekleri çok fazla uygulama 

yapamamaktadırlar. Özellikle uygulama sınıfları ilkokul 1. ve 2. sınıf 

olduğunda fen bilimleri dersine yönelik hiçbir uygulama yapamadan 

mezun olmaktadırlar. Bu durum sınıf öğretmeni adaylarının son sınıfta 
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daha önceden kazandıkları bazı bilimsel süreç becerilerini özellikle üst 

düzey becerilere ait olanlarını kaybetmelerine yol açmaktadır.   

Sonuç olarak 21. yüzyıl hedeflerine ulaşabilmek için gerekli olan fen 

okuryazarı bireyler yetiştirmek isteyen ülkeler bunu sağlayacak uygun 

nitelikte bir fen bilimleri programına ve bu programın uygulayıcısı 

öğretmenlere ihtiyaç duymaktadır.  Tüm bu gelişmeler ışığında yenilenen 

ve 2018-2019 yılında uygulanmaya başlayacak olan fen bilimleri 

programının belirlediği üç beceriden bir de bilimsel süreç becerileridir. 

Bilimsel süreç becerileri üzerine yapılan araştırmalar göstermektedir ki bu 

becerilerin kazandırılmasında en önemli faktör öğretmenlerdir. Bu 

araştırmanın sonucuna göre yakın zamanda fen bilimleri dersinin ilk 

uygulayıcıları olacak sınıf öğretmeni adaylarının bu becerilere yeterli 

düzeyde sahip olmadıkları tespit edilmiştir. Araştırmalar öğrencilerin 

bilimsel süreç becerileri düzeyleri ve öğretmenlerin bilimsel süreç 

becerileri düzeyleri arasında bir ilişki olduğunu sergilemektedir (Aydoğdu, 

2006; Shahali, Halim, Treagust, Won ve Chandrasegaran, 2017). Kısacası 

öğretmenlerin bu yeterliliklere sahip olmaları durumunda öğrencilerine bu 

becerileri kazanabilmektedir.  

Öneriler  

Araştırmanın amacı doğrultusunda elde edilen bulgular ve sonuçlara 

göre sınıf öğretmen adayların bilimsel süreç becerilerini kazanabilmeleri 

için fen bilimleri derslerinde özellikle bu beceriler üzerine 

yoğunlaşılmalıdır. Bu becerileri kavramsal olarak kazanan sınıf öğretmen 

adaylarının uygulamalarla bu becerileri pratiğe aktarabilme şansı 

verilmelidir.  Özellikle üst düzey becerilerin geliştirilmesi için fen bilimleri 

dersleri içerisine deney tasarlama ve yapma ağırlıklı ders saatleri 

eklenmelidir. 
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ÇEVRE EĞİTİMİNDE DİSİPLİNLERİN ENTEGRASYONU: 

MULTI, INTER, TRANSDİSİPLİNER YAKLAŞIMLAR 

Integration of Disciplines in the Environmental Education: Multi, Inter, 

Transdisciplinary Approaches  

Evren CAPPELLARO 

 

Giriş  

Gerçeği bir bütün olarak öğrenme isteği ne yazıkki insanın öğrenme 

kapasitesinin üzerinde bir durumdur. Bunu aşabilmek için insan bilgiyi 

sınıflandırmak ve düzenlemek zorundadır. Disiplin kelimesinin kökeni 

Latincede bir öğrenciye verilen düzen anlamındaki disciplina sözcüğünden 

gelmektedir. Türkçede “bir topluluğun, yasalarına ve düzenle ilgili yazılı 

veya yazısız kurallarına titizlik ve özenle uyması durumu” olarak 

kullanılmaktadır (TDK). Bir disiplin içerisinde bilginin tarihsel, teorik, 

analitik, pratik, deneysel ve ampirik bilgi boyutlarını barındırır (Aktan, 

2007). 

Boisot’ya (1972) göre disiplinlerin ortaya çıkışında iki önemli etmen 

bulunmaktadır. Bunlardan birincisi insanın doğasında varolan ayırma, 

sınıflandırma ve kavramsallaştırma eğilimi, ikincisi ise bilgi birikiminden 

tam olarak yararlanabilme ihtiyacıdır. Disipliner yaklaşımın temelleri antik 

yunan dönemine kadar uzanmaktadır. 17. yüzyıla gelindiğinde ise 

insanların bilgiyi organize etme istekleri giderek artmış olup özellikle 

filozof Bacon çalışmalarında bilgiyi nasıl organize etmek gerektiği 

üzerinde durmuştur. Leibniz, d’Alembert, Diderot, Condorcet ve Descartes 

bu sınıflandırmalar üzerinde çalışmış diğer bilim insanlarıdır. Özellikle 

Descartes’ın bilgiye olan yaklaşımı ve bilimsel araştırma metotlarını 

tanımladığı “la Méthode” kitabı modern disiplinlerin ortaya çıkışında etkili 

olmuştur. Descartes kitabında zorlukları çözmek için onları bölerek her 

birini birer parsel içerisinde incelenmenin daha doğru olacağını 

savunmuştur (Barbe, 1846). 

Özellikle 20. yüzyılda hız kazanan disiplinlere ayrılma ve bilgiyi 

disiplinlerin içerisinde inceleme yaklaşımı günümüzde bilginin 

bölünmesine ve aşrı uzmanlaşmaya itmiştir. Bilimsel düşünce ve buna 

bağlı olarak bilimin üretildiği üniversitelerdeki eğitim sistemleri 

Kartezyen düşünceye yani bütünü daha iyi anlamak için ayırmak ilkesine 

göre düzenlenmiştir (Rege Colet, 1993; Yılmaz ve Erdem, 2016). İlk 

üniversiteler Tıp, Felsefe, Teoloji ve Hukuk Fakülteleri olarak kurulmuş 

olsalar bile zamanla uzmanlık alanları oluşmuş bu uzmanlık alanları da 
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kendi içerisinde uzmanlaşmaya gitmiştir. Örneğin Amerika Birleşik 

Devletleri Illinois Üniversitesi’nde 1950 yılında hazırlanan bir kitapta 

üniversitelerde 1.100 tane bilimsel disiplin tespit edildiği vurgulanmıştır 

(Şimşek ve Adıgüzel, 2012).  

Bilimde uzmanlaşma ve disipliner yaklaşım, bilimsel bilginin artmasına 

ve her bir disiplinin nesnesini incelemede kullandığı temel bilgiler 

kümesini kavramsal, teorik ve metodolojik düzeyde zenginleştirmesine 

katkı sağlamıştır. Morin (2000) her ne kadar disipliner yaklaşımın bilime 

ve topluma kazandırdıklarının küçümsenemeyecek kadar önemli olduğunu 

söylese de aynı zamanda bu yaklaşımın bir sonucu olarak uzmanlaşmanın 

önyargıya yol açabileceğinin de altını çizmektedir. Şekil 1’de ifade edildiği 

gibi özellikle disipline ait nesnenin “kendi başına bir şey” olarak görülmesi 

disiplinin kendi içine kapanmasına ve diğer disiplinler ile iletişim 

kuramamasına neden olabilmektedir. Ayrıca uzmanlaşan kişilerin 

uzmanlık alanları dışında bir bilgiye sahip olmamaları bütünü görmelerini 

ve problemin kaynağı ve çözümünde birçok boyutun varlığını fark 

etmelerini engellemektedir (Le Moigne, 2010). 

 

Şekil 1. Disipliner yaklaşım (Slain, 2011) 

Franc ve Maingain (1999) de disipliner yaklaşımın standartlaştırılan 

metotlar, modeller ve bilgiler olduğunu bunun “gerçeğin parçalarını” 

öğrenmek için etkili olabileceğini fakat uzmanlar arasındaki iletişim 

kopukluğu ve bilginin bütünlüğünün kaybolmasının özellikle günümüz 

problemlerinin çözümünde olumsuz sonuçlar doğuracağını 

düşünmektedirler. Ayrıca bu düşünceyle paralel olarak birçok farklı alanda 

yapılan araştırmalar da aşırı uzmanlaşmanın karmaşık problemleri 

algılamada ve çözüm üretmede sınırlı kaldığını göstermektedir (Bader, 

1994; de Rosnay, 1975; Morin, 2000; Ragou, 2000).  

Disiplinleri bir araya getiren yaklaşımlar  

Disipliner yaklaşımın yetersiz kaldığı alanları ve durumları göz önünde 

bulundurduğumuzda disiplinleri bir araya getiren yaklaşımların neler 

olduğunu ve bunu nasıl yaptıklarını anlamaya çalışmak önemlidir. 

Disiplinlerin birlikte çalışmalarını sağlayan birçok yaklaşım mevcuttur. Bu 

yaklaşımlar disiplinleri bir araya getirme özelliklerine göre 

isimlendirilmektedirler. 
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Codisipliner yaklaşım  

Codisipliner yaklaşım araştırma konusu üzerinde iki disiplinin iç içe 

çalışması durumunda karşımıza çıkan bir yaklaşımdır (de Vries, Vaneker 

ve Souchkov, 2011). Genellikle bir konunun incelenmesinde bu iki 

disiplinden birini göz ardı etmek mümkün değildir. Örneğin; Çanakkale 

Savaşını incelerken tarih ve coğrafyaya ait bilgileri ve metotları birlikte 

kullanmak gerekmektedir.  

Crossdisipliner yaklaşım 

Crossdisipliner yaklaşımın Türkçe karşılığı çaprazdisiplinerdir (Turna 

ve Bolat, 2015). Bu yaklaşımda çalışılan konu üzerinde bir disiplinin 

diğerlerine göre daha baskın olma durumu sözkonusudur (Chandar, 2014; 

D’Hainaut, 1986). Şekil 2’de görüldüğü gibi bu yaklaşımda disiplinler 

arasında bir dengeden bahsedilemez. Hakim olan disiplin, çalışma planına 

ve metotlarına karar verir.  

 

Şekil 2. Crossdisipliner yaklaşım 

Örneğin; jazz müziğinin ortaya çıkışı ve kökenlerini araştıran 

araştırmacılar her ne kadar müzik içerisinde bir araştırma yapıyor olsalar 

da bu araştırma metot ve kuramsal çerçeve olarak tarih bilimi odaklı bir 

araştırma olacaktır (Meeth, 1978).  

Multidisipliner yaklaşım  

Mutlidisipliner yaklaşım ise ikiden fazla disiplinin bir konu üzerinde 

bir araya gelerek çalışmasıdır (Apostel, Berger, Briggs ve Michaud, 1972; 

Thompson Klein, 1995; Thompson Klein, 2010). Multidisipliner 

yaklaşımın tanımını yapan çalışmaları incelediğimizde bazı araştırmalarda 

pluridisipiliner (Chandar, 2014; Turna ve Bolat, 2015) ya da Türkçe 

kaynaklarda çokludisiplin (Alpan, 2008: Akpınar ve Ergin, 2004; Eroğlu 

ve Bektaş, 2016; Karamanoğlu ve Yusuf, 2013; Özay Köse, 2016) olarak 

adlandırıldığını görebiliriz.  Bu iki yaklaşım arasındaki fark sadece 

uygulama alanlarında görülebilir. Pluridisipliner yaklaşımda çalışma 

alanları birbirine yakın disiplinler birlikte çalışırken, multidisipliner 

yaklaşımda çalışma alanları birbirinden farklı olan disiplinler bir arada 

olabilir (Apostel, Berger, Briggs ve Michaud, 1972). 
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Multi ya da pluridisipliner yaklaşımda bir konu ya da problem farklı 

disiplinler içerisinde ortaklaşa incelenmektedir. Örneğin; kronik ağrı 

sorunlarını çözebilmek için soruna nörofizyolojik, biyokimyasal, 

psikolojik, etnik, kültürel, dinsel, bilişsel ve çevresel boyutlarda yaklaşmak 

gerekir (Çeliker, 2005). Psikoloji özellikle ağrılı hastaların sıklıkla 

karşılaştıkları depresyon gibi psikolojik sorunlar üzerinde çalışarak 

sorunun çözümüne katkıda bulunabilir. Şekil 3’te de görüldüğü gibi bu 

yaklaşımda her bir disiplin ağrıyı kendi çalışma alanı içerisinde inceler ve 

sorunun çözümüne katkıda bulunur.   

 

Şekil 3. Multidisipliner yaklaşım (Slain, 2011) 

Multidisipliner yaklaşım her ne kadar birçok uzmanı bir konu etrafında 

toplamayı amaçlasa da displinlerin metot ve bilgileri kendi içerisinde 

kaldığından bu çalışmaların olumlu sonuçlar vermesi ancak uzmanlar 

arasında kurulacak etkili iletişimle sağlanabilmektedir. 

Interdisipliner yaklaşım 

Interdisipliner yaklaşım (Şekil 4), crossdisipliner ve multidisipliner 

yaklaşımdan farklı olarak, bir kavram ya da konu incelenirken en az iki 

disiplini yöntem ve bilgi olarak birleştirmek anlamındadır (Fourez, 2004; 

Lenoir, 2006; Lenoir ve Sauvé, 1998; Vaideanu, 1971). Interdisipliner 

yaklaşım Türkçe’de disipinlerarası yaklaşım olarak kullanılmaktadır 

(Karakuş, Turhan Türkkan ve Karakuş, 2017; Turna ve Bolat, 2015).  

Fourez’e (2004) göre karmaşık olayları anlamak için en uygun 

yaklaşımlardan biri de interdisipliner yaklaşımdır. Interdisipliner yaklaşım 

birbirinden bağımsız gibi görünen uzmanlık alanlarını ortak bir konuda 

birleştirerek uzmanlar arası bilgi ve metot paylaşımı sayesinde diyalogu 

geliştiren ve günümüzde karşılaştığımız aşırı uzmanlık kirliliğinden 

uzaklaşmayı sağlayacak bir yol olarak görülebilir. 
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Şekil 4. Interdisipliner yaklaşım (Slain, 2011) 

Interdisipliner yaklaşım her ne kadar güncel bir yaklaşım gibi görünse 

de tarihte bu yaklaşımın ortaya çıkmasında etkili olan birçok çalışma ve 

düşünceye rastlamak mümkündür. D’Alembert ve Diderot 

Ansiklopedileri, 1920’lerde ortaya çıkan holizm ve 1950’lerde 

karşılaştığımız sibernetik yaklaşımların bakış açıları, Von Neuman ve 

Morgenstein’ın oyunlar kuramı, Van Bertananffly’ın genel sistem teorisi, 

Piaget ve Lévi-Strauss’un metodolojik çalışmaları  interdisipliner 

yaklaşımın teorik ve pratik özelliklerinin şekillenmesinde etkili olmuştur 

(Rege Colet, 1993).  

Bu yaklaşım ortak bir çalışma alanında farklı disiplinlere ait bilgi, 

beceri ve metotları bir araya getirir. Bu ortak çalışma alanında disiplinler 

diğer disiplinlere ait bilgi ve metotlarını anlamaya çalışır. Bu sayede farklı 

disiplinler aracılığıyla yeni bilgiler ve metotlar sentezlenebilir ve tüm 

bunlar sistemik bir çerçeve içerisinde toplanabilir (Jacobs, 1989). 

Transdisipliner yaklaşım 

Transdisipliner yaklaşım yukarıdaki yaklaşımlardan oldukça farklı ve 

teorik olarak iddialı bir yaklaşım olarak görülebilir. “Trans” ön eki 

Latincede aşan, ötesine geçen demektir. Transdisipliner terimi ilk defa 

Piaget tarafından kullanılmıştır (Piaget, 1972). Transdisipliner yaklaşım ya 

da Türkçe karşılığı disiplinler ötesi yaklaşım (Başarır, 2009) köklerini 

interdisipliner yaklaşımdan almakta ama bir basamak daha ilerleyerek özel 

bir metot, ortak bir kuram çerçevesinde bir “meta-bilim” ya da bir “meta-

disiplin” oluşturup çoklu bakış açısı gerektiren durumları ve problemleri 

çözmeyi hedeflemektedir (Morin, 1998; Nicolescu, 2008; Roge 

Colet,1993). Interdisipliner yaklaşım daha çok bilim insanları ve teknik 

uzmanlar tarafından karmaşık sistemlerin analizinde ve açıklanmasında 

kullanılırken, Şekil 5’te de görüldüğü üzere transdisipliner yaklaşım daha 

çok interdisipliner bir özellik gösteren bir alanda çalışan uygulayıcılar ve 

yöneticiler tarafından kullanılan genel sistem teorisi yapısına uygun bir 

yaklaşımdır (Kesteman, 2004; Vincent ve Focht, 2011; Wu, 2006).  
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Şekil 5. Transdisipliner yaklaşım (Slain, 2011) 

Tüm bu yaklaşımlar disiplinlerin birlikte çalışma düzeylerine göre 

sıralanabilir. O’Campo, Kirst, Schaefer-McDaniel ve Hwang (2011) 

disiplinler arası işbirliğini açıklamak için disiplinlerin ilişkilerine göre 

unidisipliner yani tek bir disiplin ile başlayıp, multidisipliner ile devam 

edip, interdisipliner ile biten bir sıralama oluşturmuşlardır. Piaget (1972) 

multidisipliner ve interdisipliner yaklaşımları karşılaştırdığında 

multidisipliner yaklaşımın metot ve pratik paylaşımı gerektirmediğinden 

bir seviye daha düşük konumda olduğunu savunmaktadır. Kötter ve 

Balsiger (1999) ise bu sıralamayı codisipliner, crossdisipliner, 

pluridisipliner, multidisipliner, interdisipliner ve son olarak transdisipliner 

yaklaşım şeklinde yapmışlardır.  

Çevre sorunlarının doğası  

Çevre sorunlarının insana zarar vermeye başladığı zamandan yakın bir 

zamana kadar bu sorunların çözümüne yönelik olan baskın düşünce ve 

yaklaşımlar bu sorunları klasik bir mühendislik problemi olarak ele almak 

üzerine kurulmuştu (Baudry, Alignier ve Thomas, 2017). Bu durumda 

ekolojik süreci kontrol edebilmek çevre sorunlarını anlamak için 

gözlemlemek, deneyimlemek, modellemek ve sonrasında harekete geçmek 

yeterli gibi görünmekteydi. Oysaki bu yaklaşımlar genellikle kontrollü 

deneylerin sağlanabileceği durumlarda neden-sonuç ilişkilerini 

vurgulamakta etkili olabilmektedir.  

Günümüzde yaşanan küresel ısınma, sera etkisi, göçler, yaşam 

kalitesindeki dengesizlikler gibi global çevre sorunları tüm insanlığı 

ilgilendiren çevre sorunlarıdır. Bu sorunlar sadece ekolojik olmayıp sosyal, 

kültürel, politik, eğitim ve ekonomik gibi çok sayıda boyutları olan 

karmaşık sistem özelliği sergilemektedir. Tanım olarak bakılacak olursa 

bir sistemin karmaşık kabul edilmesi, sistem içerisindeki elemanların 

doğrusal olmayan etkileşimler gerçekleştirmesine ve çoklu geri 

bildirimlerden kaynaklanan belirsizliklere bağlıdır (Liu, 2007; Morin, 

1999). Analitik düşünce yapısı gereği bilgiyi küçük parçalara ayırıp 

inceleyen yaklaşımlar karmaşık yapıdaki çevre sorunlarının çözümünde 
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etkili olamamaktadır (de Rosnay, 1975). Bu nedenle çevre problemlerini 

çözebilmek için sorunların tanımlanmasından çözüm önerilerine kadar bir 

bütünlük içerisinde ele alınması gerekmektedir. Bu bütünlük ise bilgi ve 

disipliner metotları bir araya getiren yaklaşımlarla sağlanabilmektedir. 

Çevre sorunların çözümünde eğitimin rolü 

Çevre sorunların çözümünde ülkelerin çevre politikaları veya hukuki 

önlemler ön plana çıksa da bu sorunların çözümü yine bu problemlere yol 

açan insanın bilinçlendirilmesinden geçmektedir. Çevre üzerine 

düzenlenen birçok uluslararası konferansta toplumun bilinçlendirilmesi ve 

sorunların çözümüne katılımda özellikle eğitimin çok etkili olduğu 

vurgulanmıştır. Çevre eğitimi üzerine çalışan araştırmacılar çevre 

sorunlarının temelinde insan, toplum ve doğa arasındaki bağın 

kopmasından kaynaklandığını ve uygulanacak eğitim yaklaşımlarının 

birey ile doğal çevre arasındaki bağları kuvvetlendiren, çevrenin karmaşık 

yapısını gösteren, doğaya saygıyı yapılandıran özellikte olmasını 

vurgulamaktadırlar (de Rosnay, 1975; Legardez ve Simonneaux, 2011). 

Çevresel sorunların karmaşıklığı ile baş edebilmek için öncelikli olarak 

düşünce tarzında değişiklikler yapılması gerekmektedir (Girault ve Sauvé, 

2008). Morin’e (1998) göre değişimi elde edebilmek için en güçlü 

araçlardan biri de eğitimdir. Eğitim çevreye karşı insan ve toplumların yeni 

tutum, davranış ve değerlerini oluşturmanın anahtarıdır. 

Çevre eğitiminde uzun bir süre uygulamalarda temel amaç bilgi 

birikiminin arttırılması olmuştur. Özellikle bu alanda yapılan 

araştırmalarda sonuçlar çevre hakkında yererli bilgi sahibi olanların daha 

fazla bilinçli olduklarını ve bunun da çevre dostu davranışlara dönüştüğü 

yönünde olmuştur (Hungerford ve Volk, 1990; Mogensen ve Nielsen, 

2001). Bu araştırmalardan farklı sonuca ulaşan araştırmalar da mevcuttur 

(Alp, Ertepınar, Tekkaya ve Yılmaz, 2008). Bunlara göre ise bilgi ve 

davranış arasında beklendiği kadar kuvvetli bir bağ bulunmamaktadır. 
Kollmus ve Agyeman’a (2002) göre bu sorun çevre problemlerinin 

karmaşık yapısından ve bazılarının gözlemlenemeyecek kadar uzun 

süreçlerde gerçekleşmesinden kaynaklanmaktadır. Örneğin; sürdürülebilir 

su kullanımı konusunda bireylerin bilinçli olmaları onların su tüketimi 

konusunda olumlu davranışları kazanmış oldukları anlamına 

gelmemektedir. Çünkü birey kendi su tüketiminin genel olarak tüm dünya 

üzerindeki etkisini algılayamamaktadır. Jensen (2002) bu durumun 

çevreye yönelik eğitimlerin eylem odaklı olmaması nedeniyle bireylerin 

bilgilerini içselleştirememesinden kaynaklandığını düşünmektedir. Bu 

nedenle çevreye yönelik olumlu davranışlara sahip ve sorunların 

çözümüne aktif katılan bireyler yetiştirebilmek için öncelikle ekosistemin 

karmaşık yapısı ve ekolojik dengede insanın rolü açıklanmalı, çevre 

sorunlarının çözümü için yapabilecekleri hakkında bilgilendirilmeli ve bu 

davranışların ekosistemler üzerindeki olumlu etkileri gösterilmelidir 
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(Frick, Kaiser ve Wilson, 2004). Tüm bunlara dayalı olarak çevre 

eğitiminden beklenen davranış değişikliğinin yanı sıra hedefe ulaşabilmek 

için verilen eğitimde bireyin fiziksel ve duygusal olarak doğal çevresiyle 

olan bağını güçlendirmeye de odaklanılmalıdır (Berryman, 2003; Girault 

ve Sauvé, 2008).  

Çevre eğitiminin tarihsel gelişimi incelendiğinde karşımıza iki tip 

eğitim çıkmaktadır (Tablo1).  Bunlardan birincisi geleneksel çevre eğitimi 

diğeri de yenilikçi çevre eğitimi yaklaşımları olarak tanımlanabilir (Sauvé, 

2005).  

Tablo 1. Özelliklerine göre çevre eğitimi 

Geleneksel Çevre Eğitimi  Yenilikçi Çevre Eğitimi  

Disipliner özellikli: Fen Bilimleri ağırlıklı Interdisipliner özellikli 

Konu odaklı 
Çevreyi bütüncül ve sosyokültürel bir 

yaklaşımla ele alan 

Farkındalığa yönelik Eyleme yönelik  

Bu eğitimlerden geleneksel çevre eğitimi disipliner bir özellik 

sergilemekte ve çevreye dayalı konuların değişik disiplinleri temsil eden 

dersler içerisinde kendi metotlarıyla verilmesine dayanmaktadır. Bu 

eğitimde amaç farkındalık yaratarak davranış değişikliği meydana 

getirmektir.  Yenilikçi çevre eğitimi ise çevrenin çok boyutluluğunu ön 

plana çıkaran interdisipliner ve bütüncül bir öğretim yaklaşımına sahiptir. 

Yenilikçi çevre eğitiminde amaç bireyin çevre sorunlarına aktif katılımının 

sağlanmasıdır. Interdisipliner yapısı bu problemler üzerinde bütüncül 

düşünerek sorgulayan, deneyimlerini günlük hayata taşıyabilen ve böylece 

problemlerin çözümünde daha başarılı olan bireyler yetiştirmede etkili 

olmaktadır (Giordan ve Souchon, 1992; Jacobs, 1989).  

Tiflis Uluslararası Çevre Eğitimi Konferansı’nda tanımlanan çevre 

eğitimi yenilikçi çevre eğitimi özelliğindedir. Buna göre çevre eğitimi alan 

bireylerin, çevrenin biyolojik, fiziksel, sosyal, ekonomik boyutlarından 

kaynaklanan karmaşık yapısını kavramış olmaları, günümüzde ve 

gelecekte karşılaşılabilecek çevre problemlerini kişisel veya toplumsal 

olarak çözebilmek için bilgi, değer, yetenek, deneyim ve isteğe sahip 

olmaları beklenmektedir (UNESCO, 1978). Toplumda çevre bilincinin 

geliştirilmesi için bireylere çevre koruma hakkında yeterli bilgi ve 

becerilerin kazandırılması ve bireylerin çevreye ilişkin olumlu tutum ve 

davranışlara sahip olmasının sağlanması gerekmektedir. 

Çevre eğitimi ve disiplinlerin birlikte çalışması  

Çevre eğitiminde disiplinlerin birlikte çalışması bu eğitimin gelişimi 

sürecinde değişik boyutlarda gerçekleştirilmiştir. 1970’li yıllardan önce 

gerçekleştirilen çevre eğitimi faaliyetlerinde daha çok çocuklara doğa ve 
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biyolojik süreçler hakkında bilgiler, doğal kaynakların nasıl 

kullanıldıkları, bunların ülke ekonomisine katkısı vurgulanmaktaydı 

(Alder, 1995). Kısacası bu dönemlerde verilen çevre eğitimi çevre 

hakkında verilen bir eğitimdi ve bazı ders içeriklerinde yer almaktaydı. Bu 

yaklaşımla verilen çevre eğitiminde öğrenci bir olay ya da olgu karşısında 

sadece bir disipline ait bilgi ve becerilerden faydalanmaktadıydı.  

1960 yıllardan sonra hız kazanan doğa tahribatı ve yaşanan çevre 

sorunlarının ülke sınırlarını aşıp küreselleşmeye başlamasıyla çevre 

eğitiminin çevrenin karmaşık yapısını gösterebilmek için bütünsel bir 

yapıya sahip olması gerekliliği ortaya çıkmıştır. Özellikle 1977 yılında 

düzenlenen Tiflis Uluslararası Çevre Eğitimi Konferansı’nda çevre 

eğitiminin disiplinler içerisindeki içerikler şeklinde öğretilemeyeceği ve bu 

eğitimin interdisipliner bir özelliğe sahip olduğu sonucuna varılmıştır 

(UNESCO, 1978). Çünkü sosyal, kültürel, ekonomik ve biyolojik çevre 

gibi çevrenin farklı boyutları çevre eğitimini ekolojiden ve diğer 

disiplinlerden farklı kılmaktadır (de Rosnay, 1975; Giordan ve Souchon, 

1992). Disinger ve Howe’a (1990) göre de sadece fen bilimleri içerisinde 

yer alması mümkün değildir. Kısacası çevrenin karmaşık ve çok boyutlu 

yapısı okullarda çevre eğitiminin tek bir ders konusu olarak verilmesini 

engellemektedir. 

Çevre eğitiminde öğrenme-öğretme süreci düzenlenirken disiplinlerin 

entegrasyonu dersler boyutunda farklı şekillerde olmaktadır (Şekil 6): 

 

Şekil6. Çevre eğitiminde disiplinlerin birlikte çalışması 

Şekil 6’da da görüldüğü gibi çevre eğitiminde seçilen konu sadece tek 

bir ders içerisinde verilebilir. Öğrenci bir olay ya da olguyu tek bir disiplin 

çerçevesinde inceleyebilir. Örneğin doğal afetlerden korunma yolları 

sosyal bilgiler dersi içerisinde işlenebilir. Bu durumda seçilen metotlar ve 

içerikler sadece sosyal bilgiler dersine ait olmaktadır. Her ne kadar çevre 

eğitiminde interdisipliner ve transdisipliner yaklaşımlar önemle 

vurgulansa da disiplinler çerçevesinde bir öğretim öğrencilere bilimsel 

düşünme ve araştırma becerileri kazandırabilir (D’Hainaut, 1986).  

Seçilen konu tek bir ders içerisinde değil birçok ders içerisinde o 

derslere ait metot ve içerikleri çerçevesinde verilebilir. Öğrenci bu 

durumda seçilen konu ya da problemi her ders içerisinde bu derslerin bakış 
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açılarıyla inceleme şansına sahip olur. Bu durumda çevre eğitiminde 

pluridisipliner bir yaklaşım uygulanmış olmaktadır (Cheiko ve Clément, 

1999; Giolitto ve Clary, 1994; Giordian ve Souchon, 1992).   

Çevre eğitiminde interdisipliner ve transdisipliner yaklaşımlar değişik 

derslerdeki bilgileri birbiriyle bütünleştirebilmeyi hedeflemektedir. Bu 

sayede öğrencilerin eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerini arttırmak 

hedeflenmektedir. Su, enerji gibi konuları interdisipliner bir yaklaşım 

kullanılarak katılan derslere ait kavramlar, yöntemler ve içerikler bir 

problem ya da gerçek olay karşısında yeniden yapılandırılarak işlenebilir. 

Interdisipliner yaklaşımın çevre eğitiminde uygulama nedenlerinde biri de 

disipliner yaklaşım içerisinde kalmış bilgilerin bu sınırlamalardan 

kurtulmasını sağlamaktır (Lebertois, 2005). Bu yaklaşım okul disiplinleri 

arasında tamamlayıcılık, ilişki, bağlantı arayışı ile de karakterizedir 

(Lenoir, 2017). Ayrıca yaratıcılık ve değişimi ön plana çıkarırken, 

disiplinlerin kendilerini sorgulamasını, diğer disiplinlerle iletişime 

geçmesine de yardımcı olmaktadır (Moscovivi, 1998). Özellikle okullarda 

yaşanan öğrenme motivasyonu kaybını engellemek için önerilmektedir. 

Yalnız interdisipliner yaklaşımın uygulamada karşılaştığı bazı sorunlar da 

mevcuttur. Bu durum Lafleur’e (2007) göre disipliner yaklaşım 

içerisindeki becerilerin disiplinleri birlikte çalıştırma becerisine 

dönüştürememekten ve uzmanların interdisipliner yaklaşım üzerine yeterli 

eğitime sahip olmamasından kaynaklanmaktadır.  

Çevre eğitiminde interdisipliner yaklaşımın bir ötesine geçerek, 

öğrencyi gerçek yaşamda karşılaşılan bir olay ya da çevresel sorun 

karşısında bırakan transdisipliner yaklaşım uygulamalarına da 

rastlanmaktadır. Özellikle  karmaşık nitelikteki konuları araştırmak için 

transdisipliner bir yaklaşım uygulanabilmektedir (Thompson Klein, 1996). 
Çevre eğitiminde bu yaklaşım öğrencilerin çevresel sorunların çözüm 

yollarında özel, sosyal veya profesyonel yaşamında sahip olacağı rol ve 

işlevlerle ilişkili olarak egzersiz yapmalarını, disiplinler ve meslekler 

arasındaki ilişkiyi görmelerini sağlar. Transdisipliner yaklaşım özellikle 

çevre gibi karmaşık sistemlerin anlaşılmasında  etkili bir yaklaşım olarak 

kabul edilmektedir (Le Moigne, 1999; Nicolescu, 1996). Çevre eğitimi 

eğitim boyutunda düşünüldüğünde ise çevrenin getirdiği karmaşık yapıyı 

bilimsel bilgiler ve sosyal becerilerle birleştirme fırsatı tanımakta, eğitimin 

hedeflerinden biri olan bireyin anlamlı öğrenmesine katkıda bulunmaktadır 

(Meirieu, 2000). Bunlara ek olarak çevre sorunlarının çözümüne dayalı bir 

eğitimde transdisipliner yaklaşım bireylerin aktif katılımını sağlamaktadır. 

Yine interdisipliner yaklaşımda olduğu gibi eğitim ortamlarında uygulama 

boyutunda bu yaklaşım da bazı sorunlarla karşılaşmaktadır. Giordan’a 

(2007) göre bu sorunlar okul kültürü ve programlardan, okulda geçirilen 

zamanın organizasyonundan, öğretmenlerin eğitiminden ve okullardaki 

“ders” tanımlanmasından kaynaklanmaktadır.  
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Özetlenecek olursa; çevre eğitiminde interdisipliner ya da 

transdisipliner yaklaşıma duyulan ihtiyacın bir takım temel nedenleri 

vardır. Bunlardan ilki insanların düşünme stillerinden kaynaklanmaktadır. 

Dış dünyayı bütüncül bir yaklaşım içinde algılayan insan olaylar karşısında 

geliştirdikleri çözüm yöntemleri ya da iletişim becerileri belirli disiplinlere 

özgü bilgi ve becerilerle sınırlı kalmamaktadır (Umay ve Arıol, 2011). 

Ayrıca disipliner bir yaklaşımla verilen bir eğitim sonunda bireylerin 

öğrendikleri bilgi ve becerileri gerçek yaşamla ilişkilendirme ve bu 

bilgileri bütünleştirerek kullanma konusunda sorunlar yaşandığı 

görülmektedir. Özellikle çevre gibi tek bir disiplin içerisinde yer almayan 

konular için disipliner yaklaşım öğrenilenlerin soyut düzeyde kalmasına 

neden olmaktadır (Yıldırım, 1996). 

Türkiye’de öğretim programlarında çevre eğitimi ve disiplinlerin 

entegrasyonu 

Türkiye’de çevre korumaya yönelik çalışmalar incelendiğinde  

uluslararası alanda çevre koruma ile ilgili birçok anlaşmaya imza atıldığı, 

ayrıca Avrupa Birliği uyum çalışmalarının etkisiyle çevre konusunda 

yapılan düzenlemelerin hızlandırıldığı görülmektedir.  Avrupa Birliği, 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji, Çevre ve Şehircilik, Enerji ve Tabi Kaynaklar, 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık, Kültür ve Turizm, Orman ve Su İşleri ve Milli 

Eğitim Bakanlığı  doğrudan ya da dolaylı olarak çevre eğitimi ile 

ilgilenmektedir.  Özellikle Milli Eğitim Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı çevre eğitimi konusunda doğrudan çalışan bakanlıklar 

arasındadır. Milli Eğitim Bakanlığı “Çevre Uyum Projesi (Eko-Okullar)”, 

“Okullarda Orman”, “Küçük Şeyler Doğayı Yeniler Çevre Eğitim Projesi” 

gibi projeler ile bu eğitime katkıda bulunmaktadır. 2014 yılından beri 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile imzalanan bir protokolle çevre, su, hava 

ve enerji verimliği gibi konularda, eğitim ve çalıştaylar 

gerçekleştirilmektedir. Bu protokol kapsamında okullarda “Turkuaz 

Bayrak” uygulamasına gidilmektedir.  

Milli Eğitim Bakanlığı okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim müfredat 

programlarıyla çevre eğitiminin yaygınlaştırılmasına katkıda 

bulunmaktadır. 2018-2019 eğitim-öğretim yılından itibaren uygulanacak 

olan ilköğretim ve ortaöğretim ders programları incelendiğinde çevre 

eğitimi adı altında seçmeli ya da zorunlu bir ders bulunmamaktadır.  

Okulöncesi programında iki kazanım çevre eğitimine yönelik olarak 

tespit edilmiştir. Bunlar “Estetik değerleri korur (Çevresinde gördüğü 

güzel ve rahatsız edici durumları söyler. Çevredeki güzelliklere değer 

verir.)” ve “sorumuluklarını yerine getirir” kazanımlarıdır.  

İlköğretim ders programları incelendiğinde çevreye yönelik konuların 

hayat bilgisi, fen bilimleri ve sosyal bilgiler ders programında yer aldığı 

görülmektedir. Hayat bilgisi ders programında “Kendini ve yaşadığı 
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çevreyi tanır”, “Kaynakları verimli kullanma becerisi geliştirir”, ve 

“Doğaya ve çevreye karşı duyarlı olur” genel amaçlarının çevre eğitimine 

yönelik amaçlar olduğu tespit edilmiştir (MEB, 2018a). Aynı şekilde fen 

bilimleri programına bakıldığında “Doğanın keşfedilmesi ve insan-çevre 

arasındaki ilişkinin anlaşılması sürecinde, bilimsel süreç becerileri ve 

bilimsel araştırma yaklaşımını benimseyip bu alanlarda karşılaşılan 

sorunlara çözüm üretmek” ve “ Birey, çevre ve toplum arasındaki karşılıklı 

etkileşimi fark ettirmek; toplum, ekonomi ve doğal kaynaklara ilişkin 

sürdürülebilir kalkınma bilincini geliştirmek” amaçları da çevre eğitimine 

yönelik kazanımlardandır (MEB, 2018b). Son olarak sosyal bilgiler 

programı incelendiğinde “Yaşadığı çevre ile dünyanın genel coğrafi 

özelliklerini tanıyarak insan ile çevre arasındaki etkileşimi açıklamaları ve 

mekânı algılama becerilerini geliştirmeleri” ve “Doğal çevrenin ve 

kaynakların sınırlılığının farkına varıp çevre duyarlılığı içerisinde doğal 

kaynakları korumaya çalışmaları ve sürdürülebilir bir çevre anlayışına 

sahip olmaları” amaçları çevre eğitimiyle doğrudan ilişkilidir (MEB, 

2018c). Sosyal bilgiler programında ayrıca programın amaçları arasında 

çevre okuryazarı birey yetiştirmek de tanımlanmıştır. Ilköğretim 

programların hiç birinde doğrudan bir disiplinler arası öğretime vurgu 

yapılmadığı gibi çevre eğitimi konularının bütünleştirilmiş öğretimi 

hakkında da herhangi bir açıklama bulunmamaktadır. 

Tablo 2 ilköğretim düzeyinde yer verilen çevre konularının sınıf ve ders 

programına göre dağılımını vermektedir. Tabloda yer alan konular 

programlar içerisinde tespit edilen çevre ile ilgili kavramlar ya da konu 

başlıklarından oluşturulmuştur. Tablo 2’ye göre hayat bilgisi programının 

canlı ve cansız varlıklar, insan kaynaklı ve doğal çevrenin tanıtımı, tasarruf 

ve çevre koruma konularına odaklandığı görülmektedir. Hayat bilgisi 

programı içerisinde çevre eğitimine özel herhangi bir açıklamaya 

ulaşılamamıştır. Ayrıca programın çevre ile ilgili olan ünitelerinde ya da 

kazanımlarında diğer derslerle ilişkilendirme yapılmamıştır. Fen bilimleri 

programı incelendiğinde çevre eğitimi ile ilgili birçok konunun bu program 

içerisinde ele alındığı görülmektedir. Yine hayat bilgisi programında 

olduğu gibi canlı ve cansız varlıklar, insan kaynaklı ve doğal çevrenin 

tanıtımı, tasarruf ve çevre koruma konu başlıkları ön plana çıkmaktadır. 4. 

ve 5. sınıfta “İnsan ve Çevre” ünitesi, 8. sınıfta ise “Enerji Dönüşümleri ve 

Çevre Bilimi” ünitesi doğrudan çevre eğitimini ilgilendiren ünitelerdir. 

Sürdürülebilir yaşam ile ilgili konular çoğu zaman bilinçli tüketim ve 

tasarruf başlığı altında bulunmakta olup ilk defa kavramsal olarak 8. sınıf 

fen bilimleri programında tespit edilmiştir. Sosyal bilgiler programı insan 

ve doğa etkileşimi, doğal afetler ve bilinçli tüketim konularında çevre 

eğitimine katkıda bulunmaktadır. Her ne kadar genel amaçlar arasında 

sürülebilir yaşama vurgu yapılsa da program bu konuyu sadece tasarruf 

boyutuyla ele almıştır. Her üç programa bakıldığında, doğal ve insan 

kaynaklı çevreyi tanıma, çevreyi temiz tutma ve koruma, çevre ve insan 
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etkileşimini anlama ve çevreyi koruma gibi konulara yoğunlaştığı 

söylenebilir. 

Tablo 2. İlköğretimde çevre konularının sınıf düzeyine ve ders 

programına göre dağılımı 

Sınıf  1 2 3 4 5 6 7 8 

Programlar  HB HB HB FB FB SB FB SB FB SB FB SB FB 

Konular              

Biyoçeşitlilik-canlı 
cansız varlıklar 

√ √ √ √ √  √ √     √ 

Ekoloji             √ 

İnsan kaynaklı ve 

doğal çevre  

√ √ √ √  √        

İnsan doğa 

etkileşimi 

  √ √   √ √  √    

Küresel ısınma-

iklim  

       √  √   √ 

Doğal afetler       √ √ √      

Doğal kaynaklar          √ √    

Enerji            √  √ 

Çevre kirliliği     √  √      √ 

Çevre koruma  √ √ √ √   √      √ 

Atıklar-Geri 

dönüşüm 

   √ √      √   

Tasarruf- Bilinçli 

tüketim 

√ √ √  √ √  √     √ 

Sürdürülebilir 

yaşam  

            √ 

HB: Hayat Bilgisi, FB: Fen Bilimleri, SB: Sosyal Bilgiler 

İlköğretim seviyesinde çevre eğitimi için disiplinleri yansıtan derslerin 

nasıl birlikte çalıştığına bakılacak olursa ders programlar arası bağ ile ilgili 

doğrudan bir açıklama bulunmamaktadır. Her ders programı kendi yöntem 

ve içeriği ile bu konuları işlemektedir. Bazı konular aynı sınıf seviyesinde 

farklı dersler tarafından ele alınmıştır. Örneğin; Tablo 2 incelendiği zaman 

canlı cansız varlıklar, insan kaynaklı ve doğal çevre, çevre koruma 

konuları 3. sınıf düzeyinde hayat bilgisi ve fen bilimleri programında, 5. 

sınıf düzeyinde canlı cansız varlıklar, insan doğa etkileşimi ve doğal afetler 

konuları fen bilimleri ve sosyal bilgiler programında, 4. sınıf düzeyinde 

tasarruf ve bilinçli tüketim fen bilimleri ve sosyal bilgiler programında, 6. 

sınıf düzeyinde ise doğal kaynaklar ve tüketim konuları fen bilimleri ve 

sosyal bilgiler programında ele alındığı görülmektedir. Fakat programlar 

bu konular arasında herhangi bir ilişkilendirmeye yönelik bilgi 

taşımamaktadır. Ayrıca programlarda bu konuları hangi zaman diliminde 

verdikleri açıklanmadığından pluridisipliner bir yaklaşım öğretmenlerin 

inisiyatifine bırakılmıştır denebilir.   

Genel olarak Türkiye’de ilköğretim seviyesinde çevre eğitiminin 

durumu incelenecek olursa, verilen çevre eğitiminin geleneksel çevre 
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eğitimi anlayışına dayandırıldığı sonucuna varılmaktadır. Fen bilimleri 

programı çevre eğitiminin en ağırlıklı ele alındığı program olarak tespit 

edilmiştir. Bazı araştırmacılara göre bu durum çevre eğitiminin sadece fen 

bilimleri dersi ile ilişkili olduğu düşüncesinden kaynaklanmaktadır 

(Öztürk ve Zayimoğlu Öztürk, 2016). Geleneksel çevre eğitimde bir diğer 

özellik de daha çok farkındalığa yönelik olmasıdır. Üç dersin 

programlarında kazanımlar arasında çevre sorunlarının çözümüne katılım 

boyutunda bazı kazanımlara rastlanılsa bile genel olarak farkındalık 

seviyesini aşamamaktadır. Örneğin; 5. sınıf fen bilimleri programında yer 

alan “Biyoçeşitliliği tehdit eden faktörleri, araştırma verilerine dayalı 

olarak tartışır” kazanımı eyleme yönlendirmeden çok farkındalık boyutunu 

ile ilişkilidir (MEB, 2018b). Eylem boyutunda olanlar genel olarak yakın 

çevresinin temizliği ve tasarruf konularıyla bağlantılı olanlardır. Sosyal 

bilgiler 4. sınıfta “Çevresindeki kaynakları israf etmeden kullanır” 

kazanımı buna örnek verilebilir (MEB, 2018c). Milli Eğitim Bakanlığı bu 

açığı uygulama ve projelerle desteklese de genel anlamda ilköğretim 

programlarının çevre eğitiminin çevrenin karmaşık boyutunu 

açıklayabilmek için disiplinler arası bağları kurma hedefine ulaşamadığı 

sonucuna varılmaktadır.  

Sonuç ve Tartışma 

İnsanoğlu doğası gereği öğrenmek ve anlamak için bilgiyi sınıflandırır 

ve ayrıştırır. Bu sayede bir konu ya da deneyim hakkındaki bilgilerini ve 

becerilerini derinleştirebilir. 20. yüzyıl sonlarına kadar bilimsel bilginin 

gelişmesinde etkili olan bu yaklaşım bilim dallarının ortaya çıkmasını ve 

bilimsel bilginin artmasını sağlamıştır. Günümüzde ise bu yaklaşım yani 

bilgiyi anlamak için parçalamak bazı konular karşısında yetersiz 

kalmaktadır. Özellikle karmaşık sistem yapısında olan durumlar ve 

sorunlar karşısında disipliner yaklaşım yeterliliğini yitirmektedir. Bu 

ihtiyaçtan ortaya çıkan ve disiplinleri farklı dercelerle birbiriyle 

ilişkilendiren yaklaşımlara codisipliner, crossdisipliner, multidisipliner, 

interdisipliner ve transdisipliner yaklaşımı örnek verebiliriz.  

Disiplinlerin birlikte çalışmasını gerektiren alanlardan birisi de 

çevredir. Bir şehrin kurulması, ormanların işletilmesi, yol yapımı gibi 

birçok eylem ekonomik, sosyal, ekolojik ve kültürel boyutları nedeniyle 

tek bir bakış açısıyla ele alınamayayacak kadar karmaşık bir yapıdadır. Bu 

nedenle çevre gibi karmaşık özellikteki konuları bir bütün olarak 

incelemek ve anlamak için disipliner yaklaşımın ötesine geçen ve 

disiplinleri birbirine bağlayan yaklaşımlara ihityaç duyulmaktadır. Aynı 

ihtiyaç çevre eğitimi için de geçerlidir. Tiflis Uluslararası Çevre Eğitimi 

Konferansı Bildirgesi’nde de belirtildiği gibi çevrenin çok 

boyutluluğundan kaynaklı olarak çevre eğitimi interdisipliner bir yaklaşım 

ile verilmelidir (UNESCO, 1978).  
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Türkiye’deki çevre eğitimine genel olarak bakıldığında ilköğretim 

seviyesinde bu eğitimin disipliner yaklaşımla verildiği görülmektedir. Fen 

bilimleri ağırlıklı ve farkındalık oluşturma amaçlıdır. Programlarda 

disiplinlerin birlikte çalışması üzerine herhangi bir öneri 

bulunmamaktadır. Tüm bunlar çevreyi tanıma ile sınırlandırılmış 

geleneksel çevre eğitimi şeklinde olduğuna işaret etmektedir. Araştırma 

sonuçları bu alanda yapılan bir çok çalışma ile parallellik göstermektedir 

(Atasoy ve Ertürk, 2008; Güven, 2012; Hammalosmanoğlu ve Güven, 

2014; Karakuş ve Aslan, 2016; Özdemir, 2010; Tanrıverdi, 2010).  

Özdemir (2010) araştırmasında ülkemizde uygulanmakta olan çevre 

eğitiminin nicelik ve nitelik açısından oldukça yetersizliğini 

vurgulamaktadır. Gülay ve Ekici (2010) de çalışmalarında çevre eğitimi 

programlarının farklı disiplinlerin bir araya getirilerek oluşturulması 

gerektiğini dile getirmişlerdir. İlgili literatür incelendiğinde deneysel 

olarak interdisipliner yaklaşımın gerekliliğini kanıtlayan çalışmalara da 

rastlanmaktadır. Hamalosmanoglu ve Güven (2014) disiplinler arası 

yaklaşıma dayalı çevre eğitiminin ilköğretim 4. sınıf öğrencilerinin 

çevreye yönelik tutumlarına ve davranışlarına etkisinin inceledikleri 

araştırmalarında disiplinler arası yaklaşımın öğrencilerin çevreye yönelik 

tutumları ve davranışları üzerine geleneksel yaklaşıma kıyasla daha etkili 

olduğunu tespit etkmişlerdir. Özay Köse (2016) de çevre eğitiminin 

geleneksel yöntemlerle işlenmesinin öğretimden elde edilecek verimi 

engelleyeceği ifade edilmektedir. Güven ve Aydoğdu’ya (2012) göre 

çevreye yönelik bilgi ve olumlu tutum kazandırmak çevreyi korumayda 

birinci basamağı oluştursa da  günümüz karmaşık çevre sorunlarını 

önlemeye yetmemektedir.  

1970’li yılların başından bu yana çevre eğitiminin gerekliliği, eğitim 

sistemine entegrasyonu ve kullanılacak yöntemler üzerine yapılan 

araştırmalar ve uygulamalar her ne kadar çok sayıda olsa da tüm bu 

çabalara rağmen sorunların çözümünden oldukça uzak olduğumuz 

kaçınılmaz bir gerçektir (Martinand, 2008). Çevre sorunlarının karmaşık 

yapısı ve çok boyutluluğu çevre eğitimi alanında yapılan çalışmaları da 

etkilemektedir. Eğitim sisteminin disipliner yaklaşım üzerine kurulması 

çevrenin çok boyutluluğunun öğrencilere anlatılmasını güçleştirmektedir. 

Çevre eğitiminin fen bilimleriyle ilişikli disiplinlerin çalışma alanında gibi 

görülmesi, (Simmons, 1989) hizmet içi eğitimin yetersizliği ve müfredatın 

yapısı (Giordan, 2007; Hopkins, Damlamian ve Ospina, 1996) nedeniyle 

çevre eğitiminde bu sorunlarla karşılaşıldığını düşünülmektedir.   

Öneriler 

Çevre eğitiminde disiplinlerin entegrasyonu ve Türkiye’de çevre 

eğitimi üzerine hazırlanan bu araştırmanın sonuçlarına göre Türkiye’de 

özellikle çevre eğitiminde fen bilimlerinin baskın özellik sergilediği 
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araştırmalardan uzaklaşarak çevre ile bağlantılı tüm disiplinleri kapsayan 

araştırmalara yönelinmesi gerekmektedir. Bunu sağlayabilmek için farklı 

disiplinlerin uzmanlarının birlikte çalışması sağlanmalıdır. Türkçe 

literatürde eksikliği hissedilen teorik çerçevenin yine araştırmacılar 

tarafından dilimize kazandırılması gerekmektedir. Sonuç olarak çevre 

eğitimi alanında araştırma yapanların ve çevre eğitimi uygulayıcılarının 

interdisipliner ve transdisipliner yaklaşımlar gibi farklı disiplinleri bir 

araya getiren ve çevrenin çok boyutluluğunu ön plana çıkaran yaklaşımlara  

daha fazla önem vermeleri, bu yaklaşımları okullarda uygulanabilir hale 

getirmeleri önerilmektedir. 
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Giriş 

Eleştiri kavramı nedir? sorusuna en net ve kısa yanıt “eleştiri en önemli 

bireysel bir haktır” olmalıdır. Eleştirinin olmadığı yerde gelişmeden de söz 

etmek mümkün müdür? Rüşt kelimesinin anlamı ergin olma halidir ancak 

rüşt sadece yaşla ilintili bir kavram değildir. Rüşt(erginlik sahibi) birey 

olduğu gibi rüşt sahibi toplum da düşünülmelidir. Demokratik toplumların 

en belirleyici özelliklerinden birisi de, bireylerinin tek tek söz haklarının 

olması, kendi haklarını savunabilmeleri, özgürce karar verebilmeleri değil 

midir? Bu noktada Adorno’nun ifadesine yer vermek uygundur;  

“Rüşt(erginlik) sahibi olmak ve eleştiri, demokratikliğin başlıca 

koşullarıdır. Bu özelliklere sahip birey kendi adına düşünebilir ve karar 

verebilir. Zaten eleştiri kavramının özünde de karar vermek (krino) 

sözcüğü vardır”1 .Ergin olan birey; yeni felsefe anlayışına göre de, şüphe 

duyabilen, eleştirebilen, analiz yapabilen, yorumlayabilen, kendini 

anlamaya çalışan ve kendini aşmaya çalışandır2 .Bu da ancak algı, sanı, 

bilgi durumundan bilgelik durumuna yükselme yani nesneleri aşmayla 

mümkün görülmektedir. Nesneleri aşma durumunu, onları soyutlama 

olarak ele alırsak eğer, bunun için de ‘anlama’nın bir üstü ‘kavrama’ya 

geçmek gerekir ve de yaratıcılık, üslup, kişilik oluşumu da bununla 

bağlantılı düşünülmelidir. 

Amaç 

Çağdaş Sanat Eğitimi Atölye Uygulamalarının Eğitimsel Eser Eleştirisi 

Yöntemi İle İncelenmesi başlıklı araştırmada, öncelikle Feldman’ın eleştiri 

kuramı ve yöntemine dayalı olarak, Lisans 3. Sınıf düzeyinde, çağdaş sanat 

eğitimindeki atölye uygulamalarını, eğitimsel eser eleştiri yöntemi 

aşamaları ile incelemek amaçlanmaktadır.  

Eğitimsel Eser Eleştirisi Yöntemi ve Proje 1 Uygulaması İşlemleri 

                                                           
 (Prof. Dr.);   Dokuz Eylül Üniversitesi,Buca Eğitim Fakültesi. İzmir, Türkiye.  

E-mail: . arzu.aytekin@deu.edu.tr 
1Adorno,(1990)Eleştiri:Toplum Üstüne Yazılar. İstanbul: Belge Yayınları. s.123-124. 
2İ.Turgut, (2001).Yeni Felsefe (Bugünün ve Geleceğin Felsefesi), İzmir: Anadolu 

Matbaacılık. 

mailto:arzu.aytekin@deu.edu.tr


140 | Çağdaş Sanat Eğitimi Atölye Uygulamaları 

Araştırmada, eğitimsel eser eleştirisi yöntemi kullanılmaktadır.  

Pedagojik sanat eleştirisinin amacı; öğrencilerin sanat ve estetiğe ilişkin 

olgunluklarını geliştirmek ve bunun sonucunda öğrencilerin kendi eserleri 

ile birlikte kendilerini de yargılayabilecekleri inceleme ve 

değerlendirmelerde bulunabilmeleridir3. Bu yöntemde olduğu gibi,  çağdaş 

sanat eğitiminde eleştiri deaslında dersteki uygulama –Proje 1 de olduğu 

gibi  bir soruşturma süreci olarak da ele alınmıştır. 

Araştırmada yöntem uygulaması öncesi işlemsel olarak, seçmeli çağdaş 

sanat ve yorumu dersinde  öğrencilere öncelikle sanatsal uygulama-Proje  

1 için  “yeni avangard ve geri dönen gerçek” ve “tematik özgün tasarım “ 

üst başlıkları verilmiştir. Bu başlıklarla bağlantılı olarak da kaynak kitaplar 

ve ilgili literatürden  (makale, dergi, web sitesi, müzelerin koleksiyonları 

vb.) sanat tarihinden örnekler sunulmuş ve  göstergebilimsel analiz ve  

psikanalik analizlerle de  uygulama öncesi -kazı yöntemi ile (biçimsel ve 

içeriksel) eser analizleri yaptırılmıştır. Analizler sonrası bu araştırma için 

de, araştırmacı /ders öğretim elemanı tarafından öğrencilere yönelik 

pedagojik eleştiri yöntemi ve basamakları ile ilgili de ön bilgilendirme 

semineri yapılmıştır. Öğrenciler derste adı verilen çağdaş sanatçıları ve 

onlardan seçtikleri bir görsel çağdaş sanat eserinin eleştirisini yazılı ve 

sözlü olarak yapmışlardır.  Proje değerlendirmesinde,  esas tasarım öncesi 

incelenen sanatçı ve eserinden uzaklaşma derecesi ve onu yorumlayarak 

kendisine ait, orjinal bir tasarımı oluşturulabilmesinin projenin başarısını 

da belirleyeceği önceden belirtilmiştir.  Atölye uygulaması bitimine(sonuç 

ürüne)  kadar tüm proje süreci boyunca her ders bireysel ve toplu sınıf 

kritikleri düzenlenmiş ve uygulama sonunda B.E.F Resim-İş Eğitimi 

Anabilim Dalı binasında sergilenen proje sonuç ürünleri( çağdaş yorum 

çalışmaları /tasarımlar) üzerine sözlü ve yazılı görüşler (kısa bildiriler) tek 

tek alınmıştır. Daha sonra öğrencilere kendi oluşturmuş oldukları atölye 

uygulamaları ile ilgili pedagojik eser eleştirisi yöntemine göre önceden 

düzenlenmiş sorular sorularak, öğrencilerin pedagojik eleştiri yöntemine, 

çağdaş sanat ve yorumunda eleştirel düşünceye dair mevcut durumu da 

ortaya koyduğu düşünülen geri dönüşler alınmıştır.  

Ders atölye uygulama proje 1 işlem basamakları sonunda Pedagojik 

eleştiri yöntemine göre düzenlenen araştırma sorularında genel olarak 

aşağıdaki sorulara yanıtlar aranmıştır: 

 -Neler görüyorsunuz?(Betimleme) 

-Sanatsal elemanlar birlikte nasıl düzenlenmiş?(Çözümleme) 

-Sanatçı bize ne söylemek istiyor?(Yorumlama) 

                                                           
3Feldman, (1992).Varieties of Visual Experience, Fourth Edition, New York; Harry N. 

Abrams, Inc. 
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-Eser hakkında ne düşünüyorsunuz?,neden?(Yargı)4 

Çağdaş Sanat Eğitiminde Pedagojik Eleştiri Yöntemi- İlgili 

Araştırmalardan Bazı Örnekler 

Sanat eğitiminde eleştirel pedagoji bağlamında kitsch olgusu ve estetik 

beğeni üzerine bir değerlendirme5 başlıklı, danışmanlığını da yapmış 

olduğum doktora tez çalışmasında, Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı 4. 

Sınıf öğrencilerinin pedagojik eleştiri yönteminin uygulanmasına yönelik 

görüşleri alınmıştır. Görüşme sorularında öğrencilerin en yüksek katılım 

gösterdiği madde “Sanat eğitiminde eleştirel pedagoji yöntemi 

kullanılmamaktadır” maddesi olmuştur. Araştırma sonuç bölümünde de 

belirtildiği gibi, “ …Sanat eğitiminde klasik pedagoji anlayışının yerine 

eleştirel pedagoji anlayışının kullanılması, problem tanımlayıcı ve 

sorgulayıcı bir yaklaşımı da beraberinde getireceğinden öğrencilerin 

kendilerini daha rahat ifade etmelerini sağlayacaktır” 6. 

Sanat eğitiminde pedagojik eleştiri yöntemleri başlıklı 

araştırmada7İlköğretim II.kademe 8.sınıf öğrencilerine yönelik 

Picasso’nun kıyıda koşan kadınlar isimli eserinin eleştirisi yöntem 

aşamalarına göre yaptırılmıştır. Araştırmada, sonuçta öğrencilerin 

eleştiriyi görsel ve kelimesel bir oyun gibi gördükleri ve tartışmalar uzun 

olmaz ise, büyük bir heves ve istekle bu eleştirilere katıldıkları 

belirtilmektedir. Araştırmada amacın sadece ünlü sanatçıların eserleri 

üzerinde inceleme yapmak olmadığı bu tür çalışmaların her türlü 

çalışmanın üzerine de yapılabileceği yargısı da vurgulanmaktadır. 

Görsel iletişim eğitiminde pedagojik sanat eleştirisi yöntemine ilişkin 

bir örnek olay çalışması başlıklı araştırmada8 çağdaş eğitimin temel 

amaçlarından birisi, eğitimde hangi alana ilişkin olduğuna bakılmaksızın 

etkin eleştirel düşüncenin geliştirilmesi olarak vurgulanmaktadır. Görsel 

iletişim tasarımcısında eleştirel ve yaratıcı düşünme, problem çözme, 

görsel ve sözel iletişimi etkin kullanma ve mesajları aktarabilme kapasitesi 

kazandırmanın önemi üzerinde durulmaktadır. Bu bağlamda uygulamalara 

niteliksel değer kazandırma ve estetik kirliliği önlemesi beklenen iyi bir 

sanat eğitiminde öğrenciye mesleki beceriler yanında eşzamanlı olarak 

                                                           
4 Karabulut, Karakuzu, Konca,(2010) Sanat Eğitiminde Pedagojik Eleştiri Yöntemleri, 

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi: 87-111. s.94 
5M.Güven, (2016) Sanat Eğitiminde Eleştirel Pedagoji Bağlamında Kitsch Olgusu ve 

Estetik Beğeni Üzerine Bir Değerlendirme. Yayınlanmamış Doktora Tezi. ,Dokuz Eylül 

Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü,İzmir.  
6A.g.e.( 2016) s. 213. 
7A.g.e., (2010) Sanat Eğitiminde Pedagojik Eleştiri Yöntemleri, Atatürk Üniversitesi Güzel 

Sanatlar Enstitüsü Dergisi: 87-111. 
8 Mazlum, Ö., Ekmekçi, H.,( 2016), Görsel İletişim Tasarımı Eğitiminde Pedagojik Sanat 

Eleştirisi Yöntemine İlişkin Bir Örnek Olay Çalışması. Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal 

Bilimler Dergisi: 64-73. 
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eleştirel düşünceyi sağlamanın esas olduğu belirtilmektedir. Sonuç olarak, 

pedagojik sanat eleştirisi yöntemi, bu araştırmada öğrencilere eleştirel ve 

yaratıcı düşünceyi aşılamak için özgün bir katkı yapabilecek özellikleri 

içerdiğinden, Feldman’ın önerdiği yöntemin görsel iletişim eğitiminde 

kullanılması için, bir meta analiz ve bir örnek olay çalışması yapılmıştır.  

Yöntem 

Araştırmada bilimsel araştırma yöntemlerinden nitel araştırmalardan 

biri  olan, eylem (action) araştırması gerçekleştirilmiştir. Bu yönteme göre, 

eylem araştırmacısı olarak sağlam genellemeler aramaktansa,  kişisel  

olarak ve bir eğitimci olarak dahil olunan  belirli bir durumun koşullarını 

değiştirmeyi de  sağlayabilecek bilgiyi elde  etmeye yoğunlaşma söz 

konusudur.  Eylem araştırmasına göre,  pedagojik eleştiri yöntemi 

uygulamaları  yolu ile estetik algı, beğeniler  ve  eleştirel düşüncenin 

gelişimini artırmak  ve bu yolda öğrencileri hem pratik uygulamada, hem 

de kuramsal bilgilenmede araştırmada da  aktif katılımcı olmalarını 

sağlamak, araştırmanın bir parçası olarak araştırma sürecine doğrudan 

onları dahil etmektir (Büyüköztürk, Ş.ve diğerleri, 2014 :19-20) .Katılımlı 

gözlem ve görüşme formları ile, eğitimsel (pedagojik) eleştiri yöntemi 

basamakları olan; -Betimleme (Description),-Çözümleme (Analysis),-

Yorumlama (Interpretation),-Yargı(Judgement) ya dayalı,  örneklem grubu 

(amaçlı örneklem) öğrenci görüşleri ve  D.E.Ü Buca Eğitim Fakültesi, 

2017-18 Öğretim yılı  çağdaş sanat atölye uygulamaları incelenmektedir.  

Araştırmada D.E.Ü Buca Eğitim Fakültesi, Resim-İş Eğitimi A.B.D’da 

, 2017-18 öğretim yılı, bahar dönemi, 3. Sınıf düzeyinde Seçmeli Çağdaş 

Sanat ve Yorumu dersini  alan toplam  13 öğrencinin görüşleri alınmıştır.3. 

Sınıf Seçmeli Çağdaş Sanat ve Yorumu Dersi –Proje 1: “Yeni Avangard 

ve Geri Dönen Gerçek”üst  başlık çıkışlı ,  özgün yorum çalışması 

uygulamaları incelenmiştir. 

Yukarıda belirtilen çalışmaya  ilişkin  araştırmacının /ders öğretim 

elemanının öğrencilerle birebir gerçekleştirdiği bu  eylem araştırmasında, 

ders sürecindeki işlemlere dair gözlemler, taslaklar  ve görsel notlar, süreç 

dosyaları da incelenmiştir.Araştırma için  ayrı ayrı oluşturulan görüşme 

soruları pedagojik eleştiri yöntemi kapsamında yeralan dört aşamadan 

oluşturulmuştur.Bunlar; 

-Seç. Çağdaş Sanat ve Yorumu dersi için görüşme soruları; 1- 

Betimleme(Description-tanımlama) (betimlemede toplam 13 soru ), 2-

Çözümleme (Analiz-Analysis) (analizde toplam 13 soru ), 3- Yorumlama 

(Interpretation) (yorumlamada toplam 8 soru), 4- Yargı (Judgement) 

(yargıda toplam 8 soru) 
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 Derste Proje 1 uygulamalarına ilişkin görseller EK ‘te ve bu 

uygulamalara ( Proje 1 )ilişkin pedagojik sanat eleştirisi yöntemi ile alınan 

öğrenci görüşleri bulgu ve yorumlarda özetlenerek sunulmaktadır.   

Bulgular ve Yorumlar 

1- Proje 1-Seç. Çağdaş Sanat ve Yorumu Dersi uygulamasına 

yönelik pedagojik eleştiri yöntemi aşamaları soruları ve öğrenci 

görüşleri  

-Betimleme(Description-tanımlama) aşaması soruları ve bu sorulara 

ilişkin bulgular ve yorumlar; 

-Çalışmanızda neler görüyorsunuz?çalışmadaki nesneler (varsa) ya da 

figürler nelerdir?(ağaç, insan, hayvan, vb.) 

Bu soruya verilen cevaplar incelendiğinde çoğunlukla insan figürü(leri) 

ve öğrencilerin kendi portreleri öne çıkmaktadır. Burada ayrıca  başka 

şeyler de belirtilmiştir.Örneğin; “annem, babam, insan büstü,ikivinç,bir 

balkabağı, robot, çöp kamyonu,saksılar, kutup ayısı, petrol 

varili,ip,çorap,kırmızı plastik borular,farklı renkte boyalar,mekan, 

oda,gazetekağıtları,siyahbantlar,kediler,televizyon,Mona Lisa tablosu, 

ayna,tabure, dantel örtü”. 

-Çalışmanızın teması,  konusu nedir? 

Burada atölye uygulamasının başlangıç aşamasında, daha önce kendi 

belirlemiş oldukları temaları belirtmişlerdir. Bunlar; “geçmişim, 

duyumsama, transformasyon, zıtlık, tüketim çılgınlığı, çizgi ile kadın, 

gürültü, aşk, benlik, kedi, bireyselleşme, karmaşa, fotoğraf”. Ancak 

öğrencilerin, temaya ek olarak bazı ifadelere gereksinim duydukları ve 

bunları da yazdıkları görülmüştür.  Örneğin; karmaşa teması altında çoklu 

kişilik bozukluğu, bireyselleşme, insanın zaman içinde gelişip, değiştiği 

birey olduğu, benlik kimlik arayışı, duygusal döngü, belirsizlik, gürültü 

teması altında, karmaşık hale gelen modern dünyanın gürültüsü, çizgi ile 

kadın teması altında, bireyin bireyselleşmesi,kendi bedenine sahip olması, 

hissetme, zıtlık teması ile her şeyin bir uyum içerisinde var olduğu, 

geçmişten günümüze sembollerle gelen olaylar. Öğrenciler bu soruya 

cevap vermede zorlanmamışlardır; çünkü planlı bir çalışma olan  atölye 

uygulaması-projede temaları, ana çıkış kaynağını da oluşturmuştur. 

 

-Çalışma hangi sanat formunda oluşturulmuştur?(resim, 

heykel,enstalasyon, fotoğraf vb.) 

Bu soruda üç öğrenciden beklenen yanıtlar alınamamıştır. 

Çalışmalarının hangi sanat formunda olduğuna dair net bir görüşleri 

olmadığı görülmektedir. Daha çok bu soru teknik olarak algılanmış ve ona 

göre cevaplar verilmiştir. Örneğin; “ yağlı boya tuval, karışık teknik, ağaç, 

tel, bitki, yağlı boya, resim ve fotoğraf çalışması kolajı ve akrilik boya” 
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gibi ifadeler yazılmıştır. Ancak diğer öğrenciler, sanat formu için, “ resim, 

fotoğraf, heykel, enstalasyon, birleştirilmiş boyutlu resim” gibi 

belirlemelerde bulunabilmişlerdir. 

 

-Çalışmada kullanılan malzemeler nedir(boya, taş, ağaç, kalem, alçı 

vb. ) 

Proje uygulamalarında sanatsal malzemelerin yanında farklı 

malzemelerde bulunmaktadır. Bu nedenle öğrenciler çalışmalarında 

kullandıkları bu yan  malzemeleri de tek tek belirtmişlerdir. Örneğin; “ 

modelaj kili, ahşaplar, beş çeşit farklı kalınlıkta teller, nargile ağızlığı, 

asetat kağıdı, matbaa boyası, maket kartonu, renkli A4 kağıdı, fırça, kalem, 

ip, çorap,eski televizyon kasası, barisol, ışıklandırma sistemi, ayna, duralit, 

karton, fotoğraf,akrilik  boya, yağlı boya, tuval,Bristol, mukavva, renkli 

kalemler”. 

-Çalışmada kullanılan değişik malzemelerin sizin görüş, duygunuzu 

aktarmada herhangi bir rolü var mıdır? 

Bu betimleme aşaması sorusunda  tüm öğrenciler,  çalışmalarında 

kullandıkları malzemelerin onların görüş ve duygularını aktarmada rolü 

olduğunu belirtmişlerdir. Örneğin bu cevaplardan bazıları şöyledir; “ beş 

farklı telin her birinin farklı duygu durumu var”, evet, kullandığım iki 

farklı malzeme içsel karışıklığımı yansıtıyor”, “vuvuzelayı andıran iki 

kırmızı plastik boru, hem gürültüyü direkt betimlerken, malzemenin 

kahverengi kilden olması doğallığı andırdı”, “klipte geçen saniyelerle 

seçtiğim fotoğraf karelerinde aktarmak istediğim duygularımı anlık 

yakalayabilme fırsatı buldum”, “suluboyanın transparanlığı şeffaf etkisi 

duygularımla bağdaştırılabilir”, “kolaj tekniğini kullandığım için ve 

karmaşayı yansıtmaya çalıştığımdan dolayı kullandığım malzemelerin 

duygularımı aktardığını düşünüyorum”. 

-Bu çalışmada hangi çizgi türü(leri) vardır? ve hangi çizgi türü daha 

etkin görülmektedir?(düz, eğri, kırık çizgi vb.) 

Bu soruya tüm öğrenciler cevap verebilmişlerdir. Ancak bir öğrenci 

soruyu yanıtlamamıştır.  Bu öğrencinin çalışması,  kendisinin 

görüntülerinin yeraldığı  klipten seçilen fotoğraf karelerinin üçlü olarak 

fotoğraf  yerleştirmesidir. Bu nedenle bu soruya cevap veremediği 

düşünülmektedir. 

-Bu çalışmada doku türlerinden hangisi(leri) görülmektedir?(yumuşak, 

kaba, gerçek, görsel doku vb.) 

Bu soruya da tüm öğrenciler cevap verebilmişlerdir. Ancak yine aynı 

öğrenci soruyu yanıtlamamıştır.  Öğrencilerin çoğunluğu görsel dokunun 

çalışmalarında görüldüğünü belirtmişlerdir. 

-Bu çalışmada hangi renkler bulunmakta ve hangi renk(ler) daha etkin 

görülmektedir? 

Tüm öğrenciler bu soruya cevap verebilmişlerdir. Ancak hangi renk ya 

da renklerin daha etkin görüldüğüne dair bilgi verememişlerdir.  
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-Çalışmanızda hangi şekiller, biçimler vardır? ve hangi şekiller, 

biçimler daha etkin görülmektedir? 

Bu soruya öğrenciler cevap verebilmişlerdir. Fakat çoğunluğu biçim, 

şekil yerine çizgi türlerini de belirtmişlerdir. Amorf biçimler, deforme 

formlar, geometrik formlar, yatay uzun parçalı şekiller, karesel şekiller, 

daire biçimler şeklinde ifadelerde bulunmuşlardır. Biçim konusunda hangi 

biçimlerin daha etkin olduğunu belirtememişlerdir.  

-Bu çalışmada hangi tasarım elemanı (ları) etkin kullanılmıştır? 

Bu soruya öğrenciler cevap verebilmişlerdir. Ancak dört öğrenci 

tasarım elemanları yerine farklı şeyleri kullandıklarını belirtmişlerdir. 

Bunlar; “ mürekkep ve kağıt, desen, grafik ağırlıklı, kadın figürleri” gibi 

ifadelerdir. Burada görüldüğü gibi araştırmaya katılan ve bölümdeki farklı 

alanlardan  (resim, grafik,özgün baskı, heykel) seçmeli dersi seçerek alan  

3. sınıf öğrencilerinden  temel tasarım elemanları ile ilgili istenen düzeyde 

cevaplar bu soruda alınamamıştır. 

-Bu çalışmada hangi tasarım ilkeleri etkin kullanılmıştır? 

Bu soruya da öğrencilerin çoğu tasarım elemanı sorusunda olduğu gibi 

yeterli cevap verememişlerdir. Sadece beş öğrenci tasarım ilkelerinden 

bazılarını belirtebilmişlerdir. Örneğin; “ çalışmamda denge, vurgu ve 

farklılık ilkeleri kullanılmıştır”, “simetrik denge”, “vurgu, renk, denge 

kullanılmıştır”, “mekanlarda bütünlük, farklılık, vurgu”, “denge, vurgu”. 

Bazı öğrenciler doku ve formu, renk farklılıklarını, çizgisel detayları da 

tasarım ilkesi olarak yazmıştır. Bu soruya iki öğrenci hiçbir cevap 

verememiştir. 

-Çalışmanızın adı var mıdır?varsa nedir? 

Bu soruya öğrencilerin tümü cevap vermiştir. Sadece bir öğrenci 

çalışmasına ad koymamıştır. Projede uygulamalara verilen adların 

bazılarının, belirlenen temaları ya da problem durumları ile bağı 

bulunduğu görülmüştür. Örneğin; “ duyumsama-görünmeyende ben”, 

“Transformasyon-hangisi bendim”, “karmaşa-bir beden onlarca insan”, 

“benlik-katharsis”, “kedi-içimdeki dış kedi”, “fotoğraf-gergitele”, 

“bireyselleşme-var olma”,”kendi geçmişim-eksiklik”,”gürültü-gürültü”, 

“tüketim-mechanic-nature”, “çizgi ile kadın-dışavurum”, “kadın-zıtlık”. 

 

-Önceden derste sunulan proje 1 çıkış başlığı (“yeni avangard sanat ve 

çağdaş sanatta geri dönen gerçek”) ve derste verilen listeden seçtiğiniz, 

göstergebilimsel ve psikanalitik çözümleme yöntemleri ile incelediğiniz 

sanatçı ve eseri ilebağlantılı çalışmanızdagörülen görsel sanatsal 

unsurları belirtiniz.  

Bu soruya iki öğrenci hariç diğer öğrenciler derste verilen sanatçı 

isimleri ve kendi seçtikleri sanatçı ve eseri üzerine incelemeleri 
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doğrultusunda cevaplar vermişlerdir. Verilen cevaplarda çoğunlukla 

inceledikleri sanatçı adı ve eseri hakkında kısa bilgilerin yanında kendi 

çalışmalarında bunlarla bağlantılı görsel sanatsal unsurları da 

belirtmişlerdir. Örneğin, “ Gerhard Richter’i göstergebilimsel ve 

psikanalitik çözümleme yöntemiyle inceledim. Görsel sanatsal anlamda 

baktığımda kendi geçmişimi gördüğüm için seçtiğim Richter’in “Ema” 

resmi geri dönen gerçekliğini yansıtmış oldum.Bu kendi resmim de yitip 

giden gerçekliğim olarak kendi çalışmamda hayata geçmektedir.” 

-Çözümleme (Analiz-Analysis) aşaması soruları ve bu sorulara ilişkin 

bulgular ve yorumlar; 

-Çalışmanızda çizgiler ya da çizgisel yapı-yönler (kompozisyonun gizli 

geometrik  alt yapısını oluşturan soyut organizasyon şeması-ana eksen 

çizgisi ve ara yön çizgileri) nasıl düzenlenmiştir?(yatay, dikey, diyagonal-

kesişen) 

Bu çözümleme aşaması sorusuna tüm öğrenciler cevap vermişlerdir. 

Ancak daha önce 3. Sınıf ,1. Dönemde Seç. Resimde Analitik Çözümleme 

Dersi’ni alan öğrencilerin kompozisyonlarındaki ana eksen ve ara yön 

çizgilerinin düzenlenişine dair daha doğru cevaplar verebildikleri 

görülmüştür. Örneğin, “Ana eksen nü figürdür. Resmin orta kısmında 

diyagonal bir çizgi vardır. Figürün etrafındaki çizgiler ara yönleri 

oluşturur.”  İki öğrenci bu soruyu anlamayarak, farklı cevaplar 

vermiştir.Örneğin, “ Baskın olmasını istediğim çizimleri renkli kağıda 

çizdim”. 

-Çalışmada şekiller ya da biçimler nasıl bir kompozisyon ile 

düzenlenmiştir? (kapalı, açık kompozisyon, simetrik, üçgen kurgu, dikey, 

dairesel, diyagonal vb.) 

-Bu soruda öğrenciler, çalışmalarındaki  kompozisyonlara dair verilen 

bilgiler doğrultusunda , “ açık kompozisyon”, “yatay- dikey”, “simetrik, 

kapalı kompozisyon”, “dikey biçimlerden ve açık kompozisyondan 

oluşmuştur”, “açık kompozisyon+dairesel”, “asimetrik-diyagonal”, 

“simetrik bir kompozisyondur”, “açık kompozisyon”, “simetrik”, 

“konunun gereksiz ayrıntılardan ayıklanmış ve bütünleşmiş olarak; kapalı 

kompozisyon şeklinde düzenlenmiştir”şeklinde cevaplar 

verebilmişlerdir.Sadece bir öğrenci bu soruya cevap vermemiştir. Bir 

öğrenci de bu soruya “ renkli kağıtları çizgiroman karesi gibi keserek göze 

baskın unsur olmasını sağlamak istedim” gibi  farklı bir cevap vermiştir.  

-Çalışmada ilk göze takılan (baskın) unsur nedir? Neden? 

-Bu soruya tasarım elemanlarını  ve konularını ya da temalarını 

düşünerek de  cevaplar  verilmiş olsa da, çoğunlukla çalışmadaki baskın 

figür ya da özne,nesne gibi unsurlar öne çıkmaktadır.Örneğin, “ resmi 

oluşturan renkler”, “çalışmamada ilk göze takılan portrenin ağız kısmıdır. 
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Çünkü portrenin sırıtmasını belli etmek için dişlerini ön plana çıkarmak 

istedim”, “ilk göze takılan sıcak ve nötr renkler”, “çalışmamda ilk göze 

takılan unsur renk çünkü problem konumdu ve baskın olmasını istedim”, 

“önce size bakmakta olan sarışın kadın durgun ve sakince sizin 

düşünmenize yardımcı oluyor ve ışıklandırma olduğunda açık değerler 

yoğun olması”, “nü kadın figürü doğurganlığı ifade etmesini ve varolma 

serüveninin başlamasını istediğim için”, “simetrik uyum  içerisindeki 

kadın unsuru anlatan öğeler”, “stilize edilen kadın figürü çünkü belli bir 

hareketi temsil ediyor”, “babam ve bıyıklı olması kültürümüzü özümüzü 

yansıtmaktadır ve diğer unsurlarda ikinci planda göze çarpmaktadır”, 

“figür ön planda ve aktarılmak istenen duyguyu bütünlüyor”, “vinçteki 

hurdalar”, “kullanılan çizgi ve ip”, “portreler göze takılıyor farklı duygular 

yansıtıyor”.  

-Çalışmada renkler daha çok nasıl dengelenmiş ve 

düzenlenmiştir?(sıcak-soğuk vb.) 

-Bu soruya öğrenciler “ sıcak, soğuk renkler, naturel renkler, açık koyu 

lekeler,sıcak soğuk renkler dengededir” gibi cevaplar vermişlerdir. Bir 

öğrenci ise “daha çok çizgisel kullandım ama görsellerde karışık değerde 

kullandım” şeklinde bir ifade kullanmıştır.  

-Fırça darbesi varsa nasıl?(geniş ve dar) 

Bu soruya “ dar fırça darbesi, geniş, petrol varilinde var sadece geniş, 

merdane ile fırça darbesi yoktur” şeklinde cevaplar verilmiştir.  

-Çalışmada mekan nasıl oluşturuldu?renkle mi?, biçimle mi? 

-Bu soruya öğrencilerin çoğunluğu çalışmalarında mekanın renkle 

oluştuğunu belirtmişlerdir. Bazıları ise “hem renk hem de biçim” demiştir. 

Bir öğrenci,  “mekan öğeleri bulunmamaktadır” demiştir. Oysa ki 

çalışmasında gerçek mekan olmasa da derinlik ve soyut mekan algısı 

biçimlerle oluşmuştur. Bir öğrenci ise “mekanı figürün özelliklerini 

vurgulayacak şekilde tasarlanıp,ışık rengi ve yönü ayarlandı” şeklinde 

açıklama yapmıştır. Bir diğer öğrenci ise, “çizgisel biçimle bazı yerlerde 

mekan algısı az var” demiştir.  

-Açık-koyu değerler nasıl? Gölgeleme, zıt değerler var mı? 

-Bu soruya tüm öğrenciler cevap vermişlerdir. Çoğunluğu “zıt değerler 

var”demiştir.Ayrıca orta değerler ve renk zıtlığı olduğu belirtilmiştir. 

“Açık-koyu değerlerde açık yoğunlukta, gölgeleme kullanıldı”şeklinde 

ifade de bulunmaktadır. Bir öğrenci yazım yanlışı da yaparak 

“Nötürrenk”demiştir.  

-Birbirini tekrar eden şekiller var mıdır? 

-Bu soruya iki öğrenci “hayır yok” demiştir. Öğrencilerin çoğunluğu 

“evet birbirini tekrar eden şekiller var” demiştir. Ancak bunların neler 
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olduğuna dair bilgi vermemişlerdir. İki öğrenci “birbirini tekrar eden 

çizgiler var” ve “düz çizgiler mekan algısı oluştururken tekrar etti” 

demiştir. Bir öğrenci “genelinde birbirini tekrar eden ifadeler ve 

yüzler”derken, başka bir öğrenci “ figürün kıyafeti ve duvardaki 

alüminyum folyo” demiştir. 

-Nesneler varsa ön arka (fon- şekil) ilişkisi var mıdır? Önde ve arkada 

olanlar neler? 

-Bu soruya öğrencilerin çoğunluğu “evet ön arka ilişkisi 

vardır”demiştir. Ancak tam olarak bunu ifade edememişlerdir. Örneğin bir 

öğrenci, “beyaz fon” demiştir. Başka bir öğrenci de “ hayır nesne yoktur” 

demiştir.  

-Figür ya da nesneler, görsel öğeler gerçek büyüklüklerinde midir? 

değilse  nasıl? 

-Öğrenciler bu soruya “gerçekten daha büyük” ve “gerçekten daha 

küçük”şeklinde cevap vermişlerdir. Bir öğrenci “insan büstü”şeklinde bir 

cevap vermiştir.  

-Çalışma yontu ise hafif ya da ağır bir görünümü var mıdır? Boş alanı 

var mıdır? İç ve dış bükey yüzeylere sahip midir? 

-Bu soruya altı öğrenci cevap vermemiştir. Bir öğrenci “dış bükey 

yüzeye sahiptir”demiştir. Diğer çoğunluk “boş alan var”demiştir. Bir 

öğrenci “ ağır görünümü var boş alanlar olarak zemini 

söyleyebilirim”demiştir.  

-Çalışmada denge nasıl kuruldu?(simetrik, asimetrik, radyal-

merkezden dağılan) 

-Bu soruya çoğunlukla “asimetrik denge” kuruldu denilmiştir.İki 

öğrenci “simetrik denge” demiştir.  Ancak bir öğrenci cevap vermemiştir. 

Hem radyal denge hem de simetrik denge şeklinde ifadeler de olmuştur. 

Bir öğrenci “radyal” demiştir. Başka bir öğrencinin ise “ simetrik denge 

vardır zıtlık asimetriyle uyum sağlayacağından dolayı simetrik denge zıtlık 

kullanarak ayrı bir zıtlık kullandım” demiştir. İfadeye göre teması zıtlık 

olduğu için biçimsel anlamda biraz bu konuda karışıklık yaşadığı 

görülmektedir.Çünkü çalışması asimetrik kurguya sahiptir. 

-Çalışmanız biçimsel üslup-tarz  olarak önceki çalışmalarınızla 

bağlantılı mıdır? Yoksa farklı, orijinal, özgün, çağdaş, yeni bir yaklaşıma 

ve yoruma  mı sahiptir? Kısaca açıklayınız. 

Bu soruya sekiz öğrenci çalışmasının önceki çalışmalarından biçimsel 

üslup olarak farklı olduğunu belirtmiştir. Ancak sadece üslup olarak değil, 

teknikte belirtilmiştir. Örneğin, “farklı şekilde ilk defa kolaj tekniği 

kullanarak yaptığım bir çalışmam çağdaş sanata uygun olduğunu 

düşünüyorum”. Bir başka ifade, “evet daha önceki çalışmalarımla 
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bağlantılı yorum olarak farklılık göstermekte orijinal tamamen bana özgün 

bir çalışma” .Bu soruda beş öğrenci çalışmasının üslup olarak önceki 

çalışmaları ile bağlantılı olduğunu belirtmişlerdir. Ancak örneğin 

“çalışmalarım hep kadın olarak oldu farklı olarak kullandığım tek şey 

farklı materyal kullanmam oldu” şeklinde ifade etmiştir. Burada üslup-tarz 

tam olarak ele alınmamıştır. Başka bir eleştirel ifade de “ çizgisel olarak 

daha önceden kullandığım tarzı kullandım yeni bir yaklaşıma yoruma sahip 

değil” denilmiştir.  

-Yorumlama (Interpretation) aşaması soruları ve bu sorulara ilişkin 

bulgular ve yorumlar; 

-Çalışmanız size ne hissettirdi? ve hangi duyguları uyandırdı? Neden? 

Bu soruda  altı öğrenci karmaşık, olumsuz, karamsar, sorgulayıcı  

duyguları uyandırdığını ifade etmişlerdir. Örneğin, “aşk, korku, sevgi, 

nefret,mutluluk, öfke gibi duygular uyandırdı çünkü resme duygusal olarak 

yaklaştım, sorunları çözmeye ve arayışa başladım”, “karmaşık hale gelen 

modern dünyada yalnızlığı ve faciayı hissettim”, “çalışmam beni 

varolmakla ilgili bir serüvene götürdü insanı sorgulamaya çekiyor”, 

“negatif duygu boşalımı, kimlik-benlik sorgulamaları, korku, nefret, rolü 

benimseme, objektifin karşısında yargılanma ya da boşluk hissi, gitgeller 

çünkü klip çekilirken bana devamlı bir şeyler söyleniyordu,tepkilerim 

ölçülüyordu”, “çalışmanın renkleri canlı olmasından dolayı hareketli 

görüyorum ve mutlu hissettiriyor ilk bakışta ama çoklu kişilik 

bozukluğunu ele aldığım için bu kişilik sorunu mutlu edici duygular 

uyandırmıyor”.Bu ifadelerin yanında  nispeten daha olumlu  başka 

duygular da belirtilmiştir.Örneğin, “ Çalışmam en sevdiğim kısmı 

buydu.Çünkü duygularımı açığa çıkarmamda çok etkili oldu”, “çalışmama 

baktığımda gülümsüyorum beni mutlu etti çünkü sevdiğim öğeler var 

içinde”, “kendimi dışarıdan izliyormuş hissi uyandırdı.Fotoğraflarımın yan 

yana oluşundan dolayı o anı geçmişten izliyormuşum gibi geldi”, 

“çalışmam bana sakin durmak ve dinlenme hissi ve eski ile yeni birleşip 

unutulmaması gerektiğini hatırlattı”, “bana birçok arzu ve korkuyu 

bağdaştırdı çünkü bir o kadar net bir o kadar kapatılmış görsel”, “doğanın 

güzelliklerine sahip çıkmamız gerektiği”, “feminist duyguları kabarttığını 

söyleyebiliriz”. 

-Çalışmanızın ana izleği ya da fikri nedir? 

-Bu soruya doğal olarak öğrencilerin tümü önceden belirledikleri ve 

yorumladıkları temaları ile bağlantılı cevaplar vermişlerdir. Örneğin, Aşk: 

teması-“ana fikri renklerde bulunan duygularım”, Gürültü:teması-“ 

Postmodern günümüz dünyasının karmaşası”, Bireyselleşme:teması -“ var 

olmak”, Benlik:teması- “benlik sorunu ya da hiçlik”, Duyumsama:teması-

“ kendimi bir biçimde bulma, hissettiklerini hissetme”, Karmaşa:teması- 

“kişinin birden fazla kişiliğe sahip olması ve bu bozukluğun karmaşası”, 
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Fotoğraf:teması- “çalışmanın ana fikri fotoğrafın temelini ve benzerliğini 

bağdaştırarak her şeyin temelini düşünerek gerçeğe ulaşmak”. 

-Çalışmayı sergilerken kendinizi mutlu, üzüntülü vb. nasıl 

hissediyorsunuz? Ya da nasıl hissediyorsunuz? 

-Bu soruya onbir öğrenci çalışmasını sergilerken kendisini mutlu 

hissettiğini ve hatta heyecanlı olduğunu belirtmişlerdir. Örneğin, “ kendimi 

sevinçli hisstettim açıkçası çünkü sergilenen ilk iş teslimimdi bana biraz 

eser dış bakışla üzüntüyü de veriyor”, “mürekkepli çizimler yapmak 

hoşuma gidiyor o yüzden mutlu oldum”, “kendimi öz güvenli 

hissediyorum”, “mutlu hissediyorum”, “çalışmamı sergilerken 

tereddütlüydüm fakat sonra ortaya çıkan sonuçtan mutlu oldum”, “oldukça 

heyecan ve yoğun hazzı yaşadım”, “kendimi daha mutlu hissediyorum 

çünkü diğer çalışmalarıma göre daha farklı teknik malzemeler kullandım”, 

“mutlu ve aşırı şekilde heyecanlı hissediyorum insanlara alışılagelmişin 

dışında film beklenen bir karede fotoğrafın ışığı ile içlerini açıp sakinliğin 

mutluluğunu hissedebilmeleri”.Bu ifadelerle birlikte bir öğrenci “ öfkeli ve 

üzgün hissettim”, başka bir öğrenci de “ nötr”demiştir.  

-Çalışma karşısında bu şekilde hissetmenizin nedeni nedir?(renkleri 

mi?, formları mı?,   dokuları mı?nedeni nedir? 

Yukarıdaki soru ile bağlantılı olan bu soruya öğrenciler nedenlerini 

belirtmişlerdir. Örneğin, “ nötr”diyen öğrenci bu soruda “her zamanki ruh 

halim, hiçlik”demiştir. “öfkeli ve üzgün diyen öğrenci ise, “renklerden” 

şeklinde bir cevap vermiştir. Diğer öğrencilerde mutlu ve heyecanlı 

hissetmelerinin nedenlerini belirtmişlerdir. Örneğin “formlar ve kullanılan 

malzemeler”, “renklerden dolayı”, “beş farklı renk beş farklı duyguyu 

uyandırıyor”, “formlar, renkler, dokular,doğal bir hava katıyor”, “form ve 

dokular”, “resimdeki form ve renklerim beni eskiye götürüyor”, 

“rengarenk oluşu ve yuvarlak formda oluşu beni mutlu etti”, “seçmiş 

olduğum renklerden dolayıdır”, “formların duruşu”, “çizgileri çünkü çizgi 

roman seviyorum”, “zıtlığı siyah ve beyaz vermek”. 

-Çalışmanızda hangi kültürel öğeler vardır? bu çalışma sizi  yeni bir 

gelenek ya da kültürle karşılaştırdı mı?  

Bu soruya sekiz öğrenci çalışmasında kültürel öğe yoktur şeklinde 

cevap vermiştir. Ancak farklı cevaplarda verilmiştir. Örneğin, “Türklerin 

tam zıttını yansıtıyor, yaşadığım toplum”, “dantel, geleneksel eski evlerin 

içinden kaçıp gelmiş bir televizyonun kendisini izlemesi”, “metropolleşen 

kalabalık kentler ve sosyo kültürel sorunlar”, “çalışmamda kültürel öğeler 

mevcut”, “arka fonda olan ebru çalışması eskiden bugüne gelen kültürel 

öğe olarak kullandım ve ona zıt olarak basım teknolojisi ile karşılaştırdım” 

-Çalışmanızda zaman, inanış, kültürel, sosyal farklılıklar ile ilgili 

mesajlar var mıdır? 
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Bu soruya bir öğrenci “ hayır” demiştir. Diğer öğrenciler ise farklı 

cevaplar vermişler ve mesajları olduğunu belirtmişlerdir. Örneğin, “kısa 

bir zaman içindeki dönüşme saniyeleri vardır”, “feminizm mesajları 

bulunmaktadır”, “geri dönüşüm dünya için faydalı mesajı”, “zaman ve 

döngü ile ilgili mesajları içeriyor”, “insan psikolojisinin değişkenliği”, 

“sosyal bakımdan insanların bu sorunlarına değinmek, fark ettirmek 

istedim”, “itaatkarlık-başkaldırı gitgellerinin getirdiği benlik algısının 

bozuluşu”, “modern dünyanın gürültüsü”, “çalışmada kültürel açıdan 

kendime mesajım var kaybolan geçmişin gerçekliği mesajını veriyorum”. 

-Çalışmanızda kullandığınız renklerin özel bir anlamı var mıdır? 

Bu soruya sadece iki öğrenci çalışmasında kullandığı renklerin özel bir 

anlamı olmadığını belirtmişlerdir. Örneğin, “Resimde soğuk bir tavır 

vurgulamak için bu renkleri seçtim onun dışında özel bir anlamı yoktur”. 

Diğer tüm öğrenciler çalışmalarındaki renklerin özel anlamları olduğunu 

belirtmişlerdir. Örneğin, “ karamsarlık için siyah keskinliğinden daha özel 

bir renk olamazdı ve kırmızı kanın rengi acının rengi kadınların en çok 

özdeştirildiği renk”, “RGB (red, green,blue) renkler çünkü dijital oldukları 

için”, “yapaylıktan uzaklaşmak istedim ve insanı ve doğayı birleştirdim 

insanın doğanın bir parçası olduğunu vurgulamak istedim bunun için 

naturel renkler kullandım”, “her telim farklı renktedir”, “soğuk renkler 

kullanarak negatife yakın sert bir gerçeklik hissi vermek istedim”, “siyah 

ve beyaz denge sembolü olarak düşündüğüm için bunu tercih ettim”, 

“Mona Lisa’nın tablosunun sepya tonları”, “özel anlamı kahverenginin 

dışkıyı andırması”, “çalışmamda turkuaz rengi bana sonsuzluğu anlatıyor”.  

-Çalışmanızda kullandığınız herhangi bir sembol, alegori, mit  var 

mıdır? varsa sizce neyi ifade etmektedirler? 

Yorumlama aşamasında sorulan bu son soruya  öğrencilerden dört 

tanesi çalışmasında kullandığı herhangi bir sembol, alegori, mit yoktur 

şeklinde cevap vermişlerdir. Diğer öğrenciler çeşitli semboller ve bir 

öğrenci alegori olduğunu belirtmiştir. Örneğin, “ duygu halleri kullandım, 

mutlu, üzgün, ağlayan, şaşıran, durgun”, “YinYang sembolünü, çarpı 

işaretini ve tek göz bandajı var”, “balkabağı robotu dev boyutlarda olduğu 

halde bitkileri suluyor”, “alegori; insan büstünde sırıtmayı betimleme”, 

“duruşlar, bakışlara yansıyan bunalım ifadesi”, “beni ve ikizimi kullanarak 

karışmayı resmen yumuşaklaşmayı”, “vuvuzelayı temsil eden iki kırmızı 

konik boru maçlarda oyuncuları germek için çıkarılan gürültünün 

sembolü”, “bıyıklı baba, anne ve çocuk aile kavramının önemi”. 

-Yargı (Judgement) aşaması soruları ve bu sorulara ilişkin bulgular ve 

yorumlar; 

-Bu çalışmanız hakkında ne düşünüyorsunuz? Hoşlandığınız bir 

çalışma mı oldu?yoksa olmadı mı? Neden? 
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-Pedagojik eleştiri yönteminde son aşama olan yargı aşamasında 

öğrencilerin tümü kendi çalışmaları hakkında yargıda 

bulunabilmişlerdir.Elbette çoğunlukla bu çalışmalarından hoşlandıklarını 

memnun olduklarını belirtmişlerdir. Nedenlerini de açıklamışlardır.  Üç 

öğrenci çalışmaları ile ilgili olarak hoşnut olsalar da bazı tespitlerde de 

bulunmuşlardır. Örneğin, “ hoşlandım fakat tasarım süreci sancılı geçti 

benim için aslında resmi duvara asmak istemiyordum. Arkasının da 

görünür olmasını çift taraflı cam veya asetat ile yapacaktım ancak asetatın 

yüzeyinden dolayı transfer işlemini kabul etmedi. Birkaç günüm daha 

olsaydı arkalı önlü monte edebilirdim”, “bazı yerleri oldu ama ben 

çalışmada daha fazla detay girebilirdim”, “belki daha absürt olabilirdi ama 

zaman olayından dolayı  bu kadarı yeterli oldu”, “Evet hoşlandığım bir 

çalışma oldu renkleri çok sevdiğim için bana hissettirdiği duygulardan 

oluşan bir resim oldu”, “bu çalışmamı beğendim çünkü estetik olarak 

görüntüsü ve renk bütünlüğü hoşuma gitti”, “farklı bir çalışma ortaya 

koyduğumu düşünüyorum ve hoşlandığım bir çalışma”, “hoşlandığım bir 

çalışma çünkü biraz hayat felsefemi anlatmış oldum”, “bence oldu çünkü 

incelediğim sanatçının fikirlerinden hareketle yola çıkarak ve sanatçıdan 

olabildiğince uzaklaştığımı düşünüyorum”, “deneysel ve doğal bir çalışma 

olduğunu düşündüğüm için çalışma sürecinde de oldukça yeni teknik ve 

fikirler hakkında bilgi sahibi oldum”, “Bu çalışmamadan hoşlandım çünkü 

karşıma koyduğumda izlemek hissi uyandırdı bakıp insanların acaba ne 

anlatmak istiyor duygusunu yaratma düşüncesini yaratabildiğimi 

düşünmek hoşuma gitti”, “değişik bir çalışma oldu ve kısıtlı zamanda  oldu 

,daha fazla detaya da inebilme şansım olabilirdi”, “çalışmam en sevdiğim 

kısmı buydu çünkü duygularımı açığa çıkarmamda çok etkili oldu”, 

“hoşlandığım çalışmalarım arasında oldu çünkü yapmak istediğimi 

yansıttım”. 

-Bu çalışmanızın istenilen değerlendirme  kriterlerine göre iyi bir 

çalışma olduğunu   düşünüyor musunuz? Yoksa kötü bir çalışma mıdır? 

neden? 

Bu soru öğrencilerin kendi çalışmaları hakkında yargıda bulunarak aynı 

zamanda eleştirel tutum sergileyip sergilemediklerini de ortaya çıkaran bir 

sorudur. Bu anlamda öğrencilerin çoğunluğu, daha önceki soruda da 

olduğu gibi bu soruya da cevap vermişler ve kendilerini çalışmaları 

üzerinden de eleştirmişlerdir. Örneğin, “ bana göre şuan iyi bir çalışma 

olarak görülebilir ama bu tür işlere yoğunlaşarak daha güzel bir tasarım da 

çıkarabilirim”, “orta derece bir çalışma”, “bazı yerleri iyi buldum ama hala 

yeterli değil, çünkü figüratif formlarda hatalar var”, “iyi bir çalışma şuan 

realist bir çalışma boya kuruduktan sonra yeteri kadar çalışırsam 

hiperrealist bir çalışma olacaktır”, “elimden geldiğince anlatabildiğimi 

düşünüyorum bu konuyu farklı şekilde ele almak çok isterdim ama biraz 

uzun süreçte çıkabilir bir yıl gibi bir sürede daha iyisini yapabilirim”, “iyi 



Cemile Arzu Aytekin | 153 

bir çalışmam çünkü incelediğim sanatçının anlatmak istediğini 

anlatabildiğimi düşünüyorum”, “iyi bir çalışma çünkü oldukça eleştiri 

aldım ve deneyerek bir şeyler keşfettim, beni zorlayan duygulara girdim 

ve arındım”, “kötü bir çalışma değil fakat daha iyi olabilirdi tabiî ki”. 

-Bu çalışma ile bilginiz arttı mı? Geliştirdi mi? 

-Bu soruya tüm öğrenciler evet bu çalışma ile bilgim arttı ve geliştirdi 

şeklinde cevaplar vermiştir. Öreğin, “ bu çalışma ile doğal ve yapay 

malzemeleri bir araya getirme konusunda gelişim gösterdiğimi 

düşünüyorum”, “ yaptığım araştırmalar ile hem çağdaş sanat hem de 

sanatçı ile bilgim arttı”, “evet arttı renkleri kendi renklerimle ele almam 

karışım oluşturmamda etkili oldu”, “kesinlikle bilmediğim sanat 

akımlarım vardı avangart sanatta nasıl alabileceğimi araştırdım ve 

öğrendim”, “evet hem klip fotoğraf çekimi hakkında teknik bilgi edindim 

ve ışık, mekan, obje kullanımı, beden kullanımı, farkındalık edindim”, 

“evet edindim daha farklı düşünceler getirdi aklıma”, “evet çünkü bu 

çalışmayı yapmadan önce birtakım bilgiler edinmem gerekiyordu yani 

geliştirdi”. 

-Bu çalışmanızı okul galerisinde ya da başka bir sanat galerisinde 

sergilemek   ister misiniz? 

-Bu soruya sadece bir öğrenci “hayır yeterli bulmuyorum” demiştir. 

Yani okul galerisinde  ya da başka bir galeride çalışmasının sergilenecek 

yeterlilikte  bulamadığını ve bunun için daha iyi olması gerektiğini 

belirtmiştir. Ancak tüm çalışmalar gibi bu öğrencinin çalışması da okul 

içerisinde sergilenmektedir. Burada öğrenci not için sergileme ile  soruda 

belirtilen, gerçekten estetik kuruldan ya da jüriden  onay almak gereken bir 

sergilemeyi düşünmektedir. Diğer öğrenciler çalışmalarını tam tersi 

sergilemek istemektedirler. İki öğrenci okul galerisini istemektedir. Diğer 

öğrenciler de daha başka bir sanat galerisinde çalışmalarını sergilemek 

istediklerini belirtmişlerdir. “ evet başka bir sanat galerisinde sergilemek 

isterim”, “okul galerisinde sergilemek isterim”, “çalışmamı herkesin 

görebileceği diğer galerilerde sergilemek isterim”. 

-Çalışmanıza  baktığınızda biçimsel öğelerin (çizgi, renk, biçim vb. 

)sizde hissettirdiği şeyler nelerdir? 

-Bu soruya üç öğrenci cevap vermemişlerdir. Diğer öğrenciler renk ve 

çizgilerin uyandırdığı hisleri ifade etmişlerdir. “ çizgi duygu 

değişimlerimizi birbiri arasında akışını, biçim ise bizi ifade ediyor”, “renk 

ve mekan olarak bana sert bir gerçeklik hissi veriyor ve aynı zamanda 

figürün kendim olması karmaşık duygular hissettirdi”, “zıt doku, şekiller 

ve formlar tezatlığı ve çelişkiyi hissettirdi”, “çizgilerim ve kullandığım 

renkler bana duygularıma ve sanki içimden bir şeylere, bir parçaya 

bakıyormuşum gibi hissettirdi”. 
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-Çalışmanızın en çok neyini beğendiniz?(varsa)yoksa sizce neden ? 

Bu soruya tüm öğrenciler eleştirel yaklaşarak kendi çalışmaları 

hakkında içten cevaplar vermişlerdir. Daha çok biçimsel öğelerini ve 

temaları ya da ana fikir,problem durumu  ile uyumunu beğendiklerini 

belirtmişlerdir. Örneğin, “ problemimi çok seviyorum ve onun yaşattığı 

duyguyu”, “çalışmanın en çok temasıyla kazandığı anlamı beğendim”, 

“çalışmanın birbiriyle bağlantılı hem de bağlantısız deneysel yollarla 

oluşturulmuş bir fotoğraf serisi olmasını beğendim”, “çalışmanın 

konumunu beğendim yatık duran bir rölyefte benzediği için kaidesini”, 

“yeşil kağıdın üzerine vinç çizmiştim sade çizgisi rahat duruyordu”, “önde 

duran kediyi en çok beğendim duruşu ve boyamadan ötürü olabilir”, 

“resimsel dengesini ve içinde kendimden yansımaların olmasını”, “ebru 

çalışmasının arkadan görünüp önde bıraktığı etkiyi beğendim”. 

-Bu çalışmaya daha çok kim(ler) değer verir?neden? 

-Bu soruya da  tüm öğrenciler eleştirel yaklaşarak kendi çalışmaları 

hakkında oldukça  içten cevaplar vermişlerdir.Örneğin, “içe kapanık ve 

duygusal insanlar değer verir”, “kolaj tekniğini kullanan insanlar”, 

“kadınlar değer verir diye düşünüyorum”, “kendim çünkü üretim 

aşamasını ve ortaya çıkış nedenini bilen benim”, “ben çünkü içinde kendim 

varım”, “eskinin değerini bilen kişiler”, “bu çalışmaya en çok ben değer 

veririm çünkü kedi seven insanlar da değer verebilir”, “modern sanat 

birikimi olan öğrenci arkadaşlarım değer verir çünkü akademik (klasik) 

sanatın dışında bir çalışma”, “bu çalışmaya kendinden bir şeyler görebilen 

insanların daha çok değer vereceğini düşünüyorum çünkü duygu aktarımı 

var”, “çalışmanın temasını anlayıp, zihinlerinde anlam kazanan kişiler 

değer verir”. 

-Sizce bu çalışma çağdaş sanat ve yorumu bakımından derste 

oluşturulan başarılı ve önemli bir çalışma mıdır?  

Bu soruda öğrencilerden kendi çalışmaları ile ilgili olarak aslında 

başarılı olup olmamanın  yanında, dersin içeriği bakımından ve işlenişe 

göre de kendilerine göre çalışmalarının  başarılı ve  önemli bir çalışma olup 

olmadığı sorularak eleştirel yaklaşımla cevap vermeleri beklenmiştir. Bu 

soruya  özellikle de önemli midir ?sorusuna  bu dersi ilk kez alan ve ilk 

projeleri olduğu için de  doğal olarak üç öğrenci cevap vermeye  cesaret 

edememiştir. “Bana göre derse yeterince uygun olup olmadığına karar 

veremedim” denilmiştir. Diğer öğrenciler arasında da temkinli cevaplar 

bulunmuştur. Örneğin, “ başarılı bir çalışma oldu fakat önemli olması için 

biraz daha çalışmam lazım”, “bana göre önemli ve başarılıdır çünkü 

araştırdım düşündüm ve emek vererek bir şeyler ortaya koymaya çalıştım”, 

“bence başarılı ve geliştirilebilir bir çalışmadır”, “başarılı bir çalışmadır 

ileride daha iyisi olacağına inanıyorum”, “kendimce başarısı var tabi ama 

daha da geliştirilip daha başarılı olabilirdi”, “çağdaş sanat kısmından 
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başarılı olduğunu düşünmüyorum çünkü ilk defa yapılmış bir tarz değildi 

ancak yorum bakımından belki başarılı diyebiliriz”, “çok abartılacak kadar 

da olmasa da bana göre başarılı çünkü bu ders için ilk çalışmam”, “yeni 

avangard sanat ve geri dönen gerçeklik başlığı altında temanın yansıtılması 

açısından başarılı ve önemli bir çalışmadır”.  

Sonuç  

Araştırmada pedagojik eleştiri yönteminin çağdaş sanat eğitiminde 

kullanılması için, eylem araştırması olarak,  çağdaş sanat ve yorumu 

dersinde öğrencilerin proje 1  uygulamaları üzerine, dört aşamalı  görüşme 

soruları sorulmuştur. Araştırmada, dersin amaçları  doğrultusunda, 

öğrencilerin çağdaş sanat ve yorumu dersi kapsamında oluşturulan Proje 1 

atölye uygulamaları ve eser analizleri ile çağdaş sanat hakkında konuşmak, 

çalışmaları incelemek-değerlendirmek için  klasik eğitim ve anlatım, 

eleştiri yöntemleri yanında, çağdaş , sistemli pedagojik eleştiri 

yöntemlerini de  kullanmaları  gerektiği ortaya koyulmuştur.  

Öneriler 

Aslında bu araştırmada olduğu gibi, tüm  uygulamalı sanat eğitimi 

dersleri için de geçerli olan ve tüm alanlardaki dersleri de ilgilendiren bu 

eleştiri yönteminin aktif kullanımı ile öğrencilerden sanat tarihinde yeralan 

eserlerin yanında kendi yapmış oldukları çalışmaları da incelemeleri 

beklenmelidir. Bu incelemeler sonucu , bilinçli olarak tüm öğrenciler 

yaratıcı ve özgün fikirlerini organize ederek malzemede yorumda 

bulunabilecek eleştirel düşüncenin teşvik edildiği atölye ortamlarında 

kendilerini geliştirebilme imkanı bulabileceklerdir. Çağdaş sanat eserleri 

üzerine estetik değer ve yargıda bulunabilme kapasitesi geliştirebilmeleri 

için öğrencilerin,  Feldman’ın yöntemindeki aşamalarda olduğu gibi 

sistemli bir yönteme başvurmaları gerekir.  Bu sayede ancak  çağdaş  sanat 

eğitiminde eleştirel düşünebilmeyi, sadece görüneni çözümlemeyi ya da 

betimlemeyi  değil, görünenden görünmeyene, zihinde gelişen ve 

malzemede pratiğe de dönüşebilen bir yorum ve anlama süreci içinde 

yaratıcı kişilik olarak  da gelişebileceklerdir. Zaten eleştiri de Yücel’in de 

belirttiği gibi, “ …gündelik dilde genellikle negatif anlamlar ile 

anılabilmesine rağmen özünde bir şeyi her yönü ile değerlendirme ve 

anlama sürecidir”9Sanatsal  ve eleştirel,  geliştirici eğitim özünde, yaratıcı 

öznenin kendisi yolu ile dışarıdaki ile  görsel-plastik –estetik etkileşimidir.  

Nesnel dünyanın öznel bir yorumu, taklit olmayan, orjin olan  ve  kendi 

içinde anlamlı  imge düzenlerini oluşturma,  bireyleşme ve bütünleşme 

süreci. 

 

                                                           
9Yücel, T.  (2007) Eleştiri Kuramları, İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları. s. 10 
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EKLER 

-3. Sınıf Seç. Çağdaş Sanat ve Yorumu Dersi –Proje 1: “Yeni Avangard 

ve Geri Dönen Gerçek” çıkışlı,  özgün yorum çalışmaları. 

 
 

B.E.F Resim-İş Eğitimi A.B.D Binası- Proje 1 sergilemesi 

 

 
 

Proje 1- Seç. Çağdaş Sanat ve Yorumu Dersi Öğrenci Atölye Uygulaması 

Tema: “ Duyumsama”  ve kısa bildirisi. 
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Proje 1- Seç. Çağdaş Sanat ve Yorumu Dersi  Öğrenci Atölye 

Uygulaması  Tema: “ Fotoğraf” 

 

 

Proje 1- Seç. Çağdaş Sanat ve Yorumu Dersi  Öğrenci Atölye 

Uygulaması Tema: “ Fotoğraf” 
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Proje 1- Seç. Çağdaş Sanat ve Yorumu Dersi  Öğrenci Atölye 

Uygulaması Tema: “ Kendi Geçmişim” 

 

 

Proje 1- Seç. Çağdaş Sanat ve Yorumu Dersi Öğrenci Atölye 

Uygulaması. Tema: “ Transformasyon”  ve kısa bildirisi. 
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Proje 1- Seç. Çağdaş Sanat ve Yorumu Dersi Öğrenci Atölye 

Uygulaması. Tema: “ Tüketim Çılgınlığı” 

 

 

Proje 1- Seç. Çağdaş Sanat ve Yorumu Dersi Öğrenci Atölye 

Uygulaması. Tema: “ Benlik” 
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Proje 1- Seç. Çağdaş Sanat ve Yorumu Dersi Öğrenci Atölye 

Uygulaması. Tema: “ Karmaşa” 

 

 

 

Proje 1- Seç. Çağdaş Sanat ve Yorumu Dersi Öğrenci Atölye 

Uygulaması. Tema: “ Kedi” 
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Proje 1- Seç. Çağdaş Sanat 

ve Yorumu Dersi  Öğrenci Atölye Uygulaması. Tema: “ Gürültü” 

 

 

 
 

 

 

Proje 1- Seç. Çağdaş Sanat ve Yorumu Dersi  Öğrenci Atölye 

Uygulaması. Tema: “ Aşk” 
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Proje 1- Seç. Çağdaş Sanat ve Yorumu Dersi Öğrenci Atölye 

Uygulaması. Tema: “ Bireyselleşme” 

 

Proje 1- Seç. Çağdaş Sanat ve Yorumu Dersi Öğrenci Atölye 

Uygulaması. Tema: “ Zıtlık” 
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Proje 1- Seç. Çağdaş Sanat ve Yorumu Dersi Öğrenci Atölye 

Uygulaması. Tema: “ Çizgi ile Kadın” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EĞITIMDE KULLANILAN MEDIKAL İLLÜSTRASYONLARIN 

GÖRSEL İLETIŞIM TASARIM AÇISINDAN İNCELENMESI 

Examination of Medical Illustrations used in the Education from the 

Perspective of Visual Communication Design 

 

Seçil ERMİŞ İPEK 

 

Giriş 

Gardner’ın Zeka Kuramında yer alan görsel (uzamsal) zeka eğitimde 

görselleştirmenin önemli olduğunu vurgulamaktadır. Reklam, sağlık, 

ticaret vb. birçok alanda olduğu gibi eğitim alanında da illüstrasyon 

oldukça gerekli bir görselleştirme aracıdır. İllüstrasyon aracılığı ile 

bilgilendirme yapmak kolaylaşmaktadır. 

Yapılan tanımlamalar sonucunda illüstrasyon kısaca “resimleme” 

anlamına gelmektedir. Dolayısıyla illüstrasyon, mesaj sahibinin iletisi ile 

alıcı arasında bir katalizör olarak görev yaparak, bir grafik tasarım 

ürününün en basit ödevini gerçeklestirmektedir. (M.Korkut, 2006, s.47) 

Grafik tasarım içerisinde yer alan bilgilendirme tasarımında 

illüstrasyon önemli bir yere sahiptir. Bu bağlamda eğitim kitaplarında, 

eğitici uygulamalarda, mobil eğitim içeriklerinde sıklıkla bilgilendirici 

rolüyle yer almaktadır. 

Eğitimde Fen bilimleri gibi yoğun içeriklerin olduğu alanlarda 

illüstrasyonlarla görselleştirmek, öğrencilerin algılarını kolaylaş-

tırmaktadır. Böylelikle sözel bilgi soyut halden somut hale geçmektedir. 

Fen bilimleri gibi sayısal alanların tasarımla aktarılması  disiplinler arası 

çalışmalara da olanak sağlamaktadır. Bu bağlamda medikal illüstrasyonlar 

bu alanda sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. 

Medikal İllüstrayon tarihine baktığımızda Rönesans dönemi çizimleriyle 

ünlenen Leonarda Da Vinci, tıp ve sanatın olağanüstü buluşmasını 

çizimlerine büyük bir ustalıkla aktarmıştır. Şekil-1’de Leonarda Da 

Vinci’nin anatomi çizimleri görülmektedir. 

 

 

 

                                                           
 (Dr. Öğr. Üyesi); Karatekin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik 

Tasarım Bölümü, secil@karatekin.edu.tr 
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Şekil-1 Leonardo Da vinci Anatomical Drawing, The Metropolitan 

Museum Of Art, Syf 21 

Yüz felci hastalığının isim babası Charles Bell’dir.  Bell Edinburgh’lu 

seçkin bir aileden gelmektedir. Charles okul döneminde derslerden pek 

hoşlanmazken, resim yapmayı çok sevmektedir. Annesi ona klasik dönem 

ve Rönesans dönemi santçılarının eserlerini taklit etmeyi öğreten bir özel 

hoca tutmuştur. Charles 1792 yılında sekiz yaşındayken ünlü bir cerrah 

olan ağabeyi yanında stajer olarak çalışmaktadır. O dönemin 

illüstrasyonları çoğunlukla acemi işidir. Anatomi illüstrasyonları üzerinde 

çalışan iki kardeş Charles’in taklit etmeyi öğrendiği Rönesans ustalarına 

duydukları saygıyı çizimlerine yansıtmaya çalışmışlardır. 1809’da 

Napolyon Savaşlarının zirve döneminde Bell Londra’da cerrah ve anatomi 

illüstrastörü olarak çalışırken İngiliz ordusu beşbin  yaralı askerle 

İspanya’dan İngilitere’ye dönmüştür. Bell kurtulanlara yardım edebilmek 

için günlerce ampütasyon yapmıştır. Ameliyat yapmadığı zamanlarda 

eskiz çiziyordu; soğukkanlı bir gerçeklikle çizilmiş eskiz defterleri acı 

içinde kıvranan tetanos hastalarını, karnı deşilmiş, kolundan göğsünden ve 

skrotumdan vurulmuş insanları gösteriyordu.(Francis, 2016, s.56). Şekil-

2’de Bell’in bu eskizlerinden biri görülmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil-2 Charles Bell’in çizimleri, 

https://militaryhistorynow.com/2017/03/10/a-study-in-human-suffering-

how-one-army-surgeon-captured-the-painful-aftermath-of-waterloo/ 
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Pedua üniversitesi cerahi profesörü olan Ankeas Wesel, latinceleşmiş 

adıyla Vesalius hem resim ve hem metinlerden oluşan yedi adet kitapçığı 

biraraya toplayarak çıkarttığı kitaba “De humani corparis fabrica” yani  

“İnsan bedeninin yapısı” adını  koyar. O sırada yirmi sekiz yaşında 

olmasına rağmen tam iki bin yıllık boş inançlara, düşünsel durgunluğa son 

vermiştir. Vesalius artık anatomik devrimci olarak tarihteki öncü yerini 

almıştır(Hogarth, 2005, s. 9-10). 

Rönesans  dönemine baktığımızda ise bilimsel buluşlar sosyal 

yaşamdaki feodal engellerin yıkılışı ve bireyin insan olarak değer 

kazanması Rönesans sanatında derin değişiklikler yapmıştır. Bu 

değişikliklerin temelinde insan yapısının doğal ifadesi olan anatomik 

yapısı yatmaktadır. Bu düşünceden yola çıkarak iki boyutlu bir yüzeyde 

oluşan resimde form, boşluk ve biçim yapısı rasyonel inceleme ve 

yöntemlerle ele alınmıştır. Tıp bilimindeki anatomi arayışları sanatsal 

antomiye yeni görüşler getirmiştir. Matematik ve uzay araştırmaları 

üçüncü boyut anlayışını ve ölçümünü geliştirmiştir. Rönesans sanatçıları 

insan bedeniyle akla ve doğaya görsel bir ifade kazandırmış oldular 

(Hogarth, 2005, s. 9-10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil-3 Andreas Vesalius’un çizimleri, 

https://va312aslifilis.wordpress.com/2010/11/ 22/vesalius-vs-body-

worlds/ 

Günümüze geldiğimizde insan anatomisinin tekrar ele alınması 

gerekmektedir. Elbette Versalius’un anatomisini tekrar ele almayacağız. 

Bedenin anatomik biçimi yaşayan biçim dinamiklerini hareket halindeki 

hacimlerin ilişkilerini sadece tıp öğrencisine aktarmak yeterli değildir. 

Bunun içinde insanlığın köklerine inip bilimin sıcak dostluğuyla  ve kendi 

çevresiyle uyum içinde olmalıdır. (Hogarth, 2005, s.21). 

21. yüzyıl başından bu yana açıklama ve odaklamaya gereksinimi olan 

teknolojik, tıbbi ve bilim alanlarındaki büyük gelişmelerle birlikte tıbbi ve 

bilimsel resimlemenin önemi giderek artmaktadır (Prescott, 2000, s. 6).   
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Grafik tasarım hedeflenen kitleye yönelik belli mesajların görsel sunu-

muyla ilgilidir. Bunun merkezinde yazı, görüntü ve illüstrasyon gibi çeşitli 

görsel öğeler tarafından içerilen ve bu öğelere atfedilen mesajlar vardır 

(Ambrose G.& Billson,2015, s.112). 

 

 

 

 

 

 

Şekil-4 “The Amazing Human Body Detectives” isimi kitaptan 

görseller 

Şekil- 4’te “The Amazing Human Body Detectives” isimli İngilizce bir 

okuma kitabı görülmektedir. Kitap 5-8 yaş grubuna hitap edebilecek 

şekilde hazırlanmıştır. İnsan vücudu ile ilgili bilgiler; çocukların hayal 

gücünü destekleyebilecek görsel illüstrasyonlar ile verilmiştir. Kapak 

kısmında bulunan büyüteç elle ayrılarak, kitabın iç bölümlerinde çocuklar 

tarafından kullanılabilmektedir. Bunun gibi içerisinde bazı kısımlar 

çocuklar ile etkileşim içerisine girebilmektedir. Bunun neticesinde 

eğlenirken öğrenme gerçekleşmekte ve öğrenilen bilginin kalıcılığının 

arttığı düşünülmektedir. Mayer’ın çoklu ortam kuramında da değindiği 

gibi sözel olarak verilen bilgiler, görsellerle desteklendiğinde öğrenme 

üzerinde olumlu etkileri gözlemlemek mümkündür. 

 

 

 

 

 

 

Şekil-5 “Human Body” isimli eğitici oyun içerikleri 

Şekil-5’te anatomi konusuyla ilgili olarak eğitici oyun görselleri 

görülmektedir. 
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Şekil-6  Helen Druvert’in “Anatomie”  isimli kitabından görseller 

Yaratıcı bir biçimde kullanılan renk, tasarımın görsel çekiciliğini ve 

verilen mesajın etkisini artırmaktadır. Renk  ilkelerinin iyi anlaşılması, 

tasarımcıyı, renk üzerinde sağlam bir kontrol ve etki sağlaması yönünde 

donanımlı kılar (Ambrose&Harris, 2013, s.116). Şekil- 5’te kullanılan 

renklerin genel konsepte uyumlu olduğu görülmektedir. Günümüz tasarım 

anlayışında flat tasarımlar yani minimal tasarım anlayışıyla oluşturulan 

illüstrasyonlar kullanılmaktadır. Bu tasarım anlayışı ile karışık görseller 

komposizyonda yer almamaktadır. İllüstrasyonlar mesajı gayet net ve açık 

ifade etmektedir. 

 

 

 

 

 

 

Şekil-7  Helen Druvert’in “Anatomie”  isimli kitabından görseller 

 

Pop up kitaplar (Şekil-7) görsel olarak izleyiciye hitap etmekte, hedef 

kitlesi olan çocuklar için eğitici içerikleri oyuna dönüştürerek öğrenmeyi 

daha etkili hale getirmektedir. 

Renk güçlü bir iletişimcidir. Çünkü çok yönlü kodlamalar sunarken, 

tasarıma belirli dinazimler de ekler. Renk, farklı durum, duygu ve ruh 

halini gösterebildiği gibi izleyicide belirli duygusal tepkiler ortaya 

çıkarabilir(Ambrose&Harris, 2013, s.118). Bu bağlamda rengi illüstras-

yonda kullanırken izleyici üzerinde yarattığı etkileri göz önünde 

bulundurulması gerekilmektedir. 
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Şekil-8 Ortaokul Fen Bilimleri Ders Kitabı (Gökçe&Işık, 2017) 

Şekil-8’te  6.sınıf fen bilimleri kitabından  yer alan medikal illüstrasyon 

örnekleri bulunmaktadır. Örnekleri incelediğimizde illüstrasyonların 

görsel iletişim tasarım için önemli bir unsur olan renk  kullanımı açısından 

etkili olmadığını ve güncel illüstrasyon anlayışlarıyla yapılmadığı 

görülmektedir.  

Ambrose & Harris’e (2013, s.118) göre serbestçe kullanabileceğimiz 

renk mevcutken tasarımın ikna edici ve okunur olması için biraz disiplin 

gereklidir. Renk kulanımı tasarımın iletişim kurma, hiyerarşi ve tempo 

gücünü arttırmalıdır. 

Ülkemizdeki eğitici içeriklerinde yer alan illüstrasyonları 

incelediğimizde bilimsel illüstrasyon yapan tasarımcıların sayısının 

uluslararası mecradaki örneklere göre sayıca az olduğu görülmektedir. 

İllüstrasyonun farklı türleri ile yapılan çalışmalar ve araştırmalar daha fazla 

iken bilimsel illüstrasyon ile yapılan akademik çalışmalar ve yayınlar daha 

kısıtlıdır. 

Sonuç 

Birbirine çok zıt gibi görünen tıp ve sanatın aslında ne kadar iç içe 

olduğunu görmek oldukça etkileyicidir. İçinde bulunduğumuz çağın 

teknoloji çağı olması nedeniyle, ders kitaplarında yer alan medikal 

illüstrasyonların sunumlarında arttırılmış gerçeklik (AR) , 3B yazılımları 

vb. teknolojilerden faydalanarak oluşturulması bir gereklilik haline 

gelmiştir. Sanatın ve tasarımın esası olan tasarım ilkeleri göz önüne 

alınarak öğrencilerin seviyesine uygun illüstrasyonlar oluşturmak görsel 

iletişim tasarım açısından önem arz etmektedir. Kullanılan illüstrasyon 

tekniği öğrencilerin ilgisini çekebilecek nitelikte ve öğretici olmalıdır. 

Ülkemizdeki bilimsel (medikal) illüstrasyon üzerine çalışan 

tasarımcılarının sayısının ve bu konu ile ilgili olarak akademik yayınların 

arttırılması eğitim kitaplarının görsel iletişim tasarım açısından niteliğini 

arttıracağı düşünülmektedir. 
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FEMİNİST SANATÇILARDAN SHİRİN NESHAT-NİL YALTER -

BARBARA KRUGER’İN ÇALIŞMALARINDA İFADE ARACI 

OLARAK TİPOGRAFİ KULLANIMI 

Shirin Neshat-Nil Yalter from Feminist Artists -The Usage of Typography 

as an Expression Tool in the Works of Barbara Kruger 

 

Yeşim ERMİŞ 

Giriş  

Yazının tarihi serüveni mağara duvarlarının resmedilmesi ile başlamış 

ardından piktogramlar, harfler ve alfabeler şeklinde ilerleyerek iletişimin 

bir yolu haline gelmiştir. Yazı ilerleyen zamanlarda mesajın görsel bir dili 

olup tipografi adını almıştır. Harfler ve yazı dili tipografik sanatın en 

önemli elemanları olmuştur. Yazının estetik bir görünüm kazanması ve bir 

sanat kolu haline gelmesi ile güzel yazı yazmaya Batı toplumlarında 

Kalligrafi, Doğu toplumların da ise Hüsn-ü Hat denmiştir. Kutsal kitapların 

yazımında güzel yazı yazmaya ayrı bir önem verilmiş, fermanlar, 

duyurular gibi yazılı ürünler gündelik yaşamın zorunluluklarının dışında 

bir sanat kolu haline getirilmiştir. Matbaanın icadı ile beraber basım 

teknikleri hız kazanmış, kitaplar çoğalmış, okur yazarlık oranı artmış, bu 

durumda kalligrafi ve Hüsn-ü Hattın önemi azalsa da sanatın alanı içinde 

yer almaya devam etmiştir. Yazı ilerleyen zamanlarda mesajın 

görselleştirilerek iletilmesini sağlayan reklam ve grafik tasarımın konusu 

olarak tipografik açıdan incelenmiştir. Tipografi; iletişimin yoğun bir 

görsel biçimi olup harfler ve yazı dili tipografik sanatın en önemli 

elemanlardır.  

20.yüzyılın başında; teknoloji ve bilimde yaşanan gelişmeler, sanatın 

bütün disiplinlerinde gözlenebilen bir değişim süreci yaşanmasına sebep 

olmuştur. 1920’ler de Dada ile başlayan süreçte tipografi ve kaligrafi sanat 

akımlarında yerini almaya başlamıştır (Özpınar, 2009, s.51). 

Yazının propagandaya hizmet eden ideolojik bir araç olduğu 

düşüncesinden yola çıkarak, görsel temsil içindeki yeri güçlenmiştir. 

Özellikle yazı, fotoğraf ve resimsel unsurlarını  bir araya getiren Dada 

posterleri, oldukça dinamik yapılarıyla geleneksel kompozisyon algısında 

olduğu kadar, bir fikrin ifadesini pekiştirerek, zayıflatarak ya da başka bir 

kılığa sokarak, bir duygunun şiddetini ya da ölçülülüğünü duyumsatarak, 

görülebilir olana ait olmayan bir şeyin görünmesini sağlamaktadır 

(Özpınar, 2009, s.55). 

                                                           
 (Öğr. Gör.) Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi  

Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş A.B.D.E-mail: yesimm.ermis@hotmail.com   
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1960’larda Feminist sanatçılar, erkek egemen kültürün dayattığı estetik 

değerleri, sanatsal kriterleri ve tarihsel uygulamaları ciddi biçimde 

sorgulamaya başlamışlardır. Bu, baskın ve güçlü bir yapı tarafından 

bastırılan ve marjinalize edilen kadın sanatçıların, sanata kaynaklık eden 

olguları sorgulamaları ve alternatif bakış açıları yaratma isteminin bir 

tezahürü gibi de görünmüştür. Feminist sanatçılar çalışmaların da çoğunca 

yeni malzemeler ve teknikler kullanarak, söylemlerini etkin bir biçimde 

görünür kılma çabası güderken, bir yandan da bu yenilikler aracılığıyla 

temsil meselesini gündeme getirmişlerdir(Şahiner,2008,s. 120).Feminist 

sanatçılar eserlerinde söylemlerini görünür hale getirme noktasında yazı; 

ifadenin anlamının güçlenmesini sağlamıştır. Fotografik, tipografik 

çalışmalar, video art, body art ve performans sanatları da bu söylemlerin 

görsel anlamlarının pekiştirilmesine katkıda bulunmuştur.  

Resim görsel bir anlatım olmasına karşın  resmin dili herkesçe aynı 

somutlukta ve aynı şekilde anlaşılamamaktadır. Yazı dili ise anlatım biçimi 

olarak daha nesnel ve anlaşılırdır. O halde soyut düşüncelerin yazıya 

dönüşmesi öncelikle önem kazanmaktadır ( Etike, 1995, s. 11). 

Herhangi bir sanat değerlendirme metninin öncelikli amaçlarından biri 

olan kelimeler, görsel imajlar hakkında eleştirel düşünmenizi sağlayacak 

tanımlayıcı bir kelime, bir dizi terim, kelime öbeği, kavram ve yaklaşımlar 

sunmaktır(Sayre,  2012, s.20). Metin sanatında yazı, düşünsel bir sanat 

nesnesine dönüşürken, izleyicinin bu düşünceyi alımlaması ve 

dönüştürmesi fikri, kendini yoğun biçimde hissettirmektedir. Bu anlamda 

izleyici, sadece zihninde kelimeleri taşımakla kalmaz, sanatçının 

cümlelerinin aktif kurucusu da olabilmektedir ( Şumnu,  2014, s.73). 

1960'lardan günümüze, bir grup sanatçı, sanatlarındaki metinlere 

giderek daha fazla odaklandı. Projeksiyonlardan tuvallere, heykellerden 

kamu duvarlarına, yazılı sözcüğün çok yönlülüğü ve gücünün izleyiciyi 

yansıtmaya zorlaması. Zeki kelime oyunu, politik aktivizm, reklamın 

yıkılışı ve formun tahsis edilmesi, güçlü metin sanatının sadece bazı ortak 

özellikleridir (Sanal 1). Sanat yapıtında metnin giderek daha fazla önem 

kazanması, kuşkusuz Kavramsal Sanat ile gelişen bir eğilimdir ve bu 

eğilim, sanatsal bir sunumun analizinde metni ön plana çıkarmıştır. Metin, 

hem yapıtı kuşatan anlamsal bütünlüğün bir göstergesi, hem de onun bir 

varlık olarak kodlarla ifşa edilmesidir  (Şahiner, 2008, s.161). 

Barbara Kruger   

Barbara Kruger reklamları ve ticari reklamların ikna-tüketim 

döngüsünü açığa çıkarmak için tipografik cihazlar ve görüntüler kullanan 

bir enstalasyon sanatçısıdır ( Arntson, 2012, s.35-36). Barbara Kruger 

resim ve enstalasyon çalışmalarında dilsel öğelerden ve tipografik 

yaklaşımdan faydalanarak, basılı materyallere müdahale ederek, 

kompozisyonlar oluşturmuştur.Kruger; dünyada yayılan ideolojik 
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mesajları ve kitle kültürünün etkilerini reklam ve moda imgeleri kullanarak 

vurgu yapmaya çalışmıştır. 

Barbara Kruger çalışmaların da teknolojiyle kurduğu bağlar sayesinde 

sosyal yapıyla ilişkili temsil meselesine yönelttiği ironik sorularla 

gündeme gelmektedir. Sanatçı, yeniden üretmekte ve yorumlama sürecini 

etkinleştirmek amacıyla imajlara kimi metinler eklemektedir. Sanatçının 

çalışmaları, o güne dek geniş ölçüde erkek egemenliğine işaret eden 

‘orijinalle yüzleşen, onu ajite eden ve kalıplaşan bu temsil yöntemlerini 

tahrip edici bir nitelik taşımaktadır (Şahiner, 2008, s.198-199). 

Amerikan kavramsal sanatçısı Barbara Kruger’ın çalışmaları, güç, 

kimlik ve cinsellik fikirlerine meydan okumak için imgeler üzerine 

yerleştirilmiş akılda kalıcı ifadeler kullanıyor. Sansasyonel haber 

başlıklarını ya da sloganları reklamlarıyla izleyen çalışmaları, izleyiciyi, 

bu geleneksel medya kuruluşlarının algılarımızı nasıl etkilediğine dair 

anlayışlarını keşfetmeye zorluyor. “Resim ve kelimelerle çalışıyorum 

çünkü onlar kim olduğumuzu ve kim olmadığımızı belirleyebiliyorlar.”( 

Stewart, 2017)  

 

 

 

 

 

 

 
Şekil-1  Untitled (I shop therefore I am), 1987. Modern Art Museum of Fort 

Worth, Fort Worth, Texas. 

Kruger'ın imge ve metin kullanımı ekonomisi, izleyiciyle doğrudan 

iletişim kurmayı kolaylaştırarak, Kruger, çağdaş yayınların, grapic 

tasarımın veya dergilerin dilini kullanarak izleyicinin dikkatini çekmek 

için grafik tasarımın kaygan cephesini beklenmedik ifadelerle 

birleştirmektedir. Bir ürünü satmaya çalışmaktansa, eserleri, izleyiciye, 

yakın içeriğinin yeniden değerlendirilmesini teşvik etmek üzere bir fikir 

satmayı amaçlamaktadır. (Sanal1). 

1980'lerin başında Kruger, hem retorik hem de imgelemede daha iddialı 

hale gelmiştir. Kruger, “kim olduğumuzu belirleyebildiğimiz” konusunda 

resim ve sözcüklerin üst üste konulması konusuna daha çok ilgi duyacaktı. 

Gerçekten de, “Ben alışveriş yapıyorum, sonra ben varım” ve “Vücudun 

bir savaş alanı” gibi sloganlarla, Kruger feminizm, tüketimcilik, arzu ve 

kişisel özerklik konularını ele alan metni araştırmıştır (Sanal1). 
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Şekil-2 Installation view of self-titled solo exhibition at Mary Boone Gallery, 

NYC (1991). Photographic collage 

Kruger'ın 1990'ların başında iktidar dinamikleri eleştirisinde 

izleyicilerin rol aldığı tüm kurulumun tonunu belirlemiştir. Kruger, 

duvarlarda çarpışan billboard boyutundaki imajlara karşı, kırmızı bir sanal 

deniz içinde cesur beyaz metinler kullanarak, bir dil seli oluşturmuştur. 

Amerikan toplumunun muhafazakâr unsurlarını hedef alan cesur bir 

mücadeleyle "Seni tiksindirmekten zevk duyuyoruz" sözleriyle kucaklayan  

Kruger'ın dilinin düşmanca sesi ve tüm kurulumun doğası, Kruger'ın bu 

kadar keskin ifadeler üretmesine neden olan koşulları göz önüne almak için 

izleyicilerin duygularını harekete geçirmek için hazırlanmıştır(Sanal1). 

Kruger'in çarpıcı ifadelerini ve konuşma şekillerini üst üste bindirdiği 

yüzlerin ve figürlerin yer aldığı görüntüler Kruger' in metinlerinin ayırt 

edici doğrudan adresi (aktif fiilleri ve kişisel zamirleri kullanarak) 

izleyicileri doğrudan, yan yana duran figürler arasından seçilen 

görüntüleriyle zıtlık göstererek, seyircinin bakışlarını almakta ve 

önlemektedir. Sonuçlar görsel güç ve zekâ kavramlarının tutuklanması 

olarak düşünülmektedir (Sanal 2). 

 Shirin Neshat, 

İslam kültüründe, kelimeler imgeler üzerinde önceliğe sahiptir ve 

kaligrafi denilen güzel yazı yazma sanatının   adına hat denilmektedir  

(Sayre, 2012, s.25) 

İran doğumlu sanatçı ve sinema yönetmeni Shirin Neshat, Farsça el 

yazısı ile müdahale ettiği ikonik portrelerinde izleyiciyi baskıcı yönetimler 

ve gizli şiddetle politize edilmiş bir coğrafyaya ait insan bedenlerinin 

maruz kaldığı hegemonya mücadelesiyle yüzleştirmektedir (Sanal3). 
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1990’lara gelindiğinde beden-yazı ilişkisi sanat veya sanatçının rolünü 

sorgulamak yerine, Shirin Neshat’ın çalışmalarındaki gibi kültürel 

kimliklere odaklanmıştır. Shirin Neshat, İran kültüründe kadın bedenin 

nasıl algılandığı noktasında video, film ve fotoğraf alanlarında çalışırken, 

yazı yine eksik kalan kadın bedeninin sessiz sesi haline gelmiştir (Şumnu, 

2014, s.64). 

 
Şekil-3  Shirin Neshat, Rebellious S ilence, from the series Women of 

Allah,1994. 

Yerli İran'da kadınların rolüne odaklanan ve Allah'ın Kadınları başlıklı 

bir dizi fotoğrafta Shirin Neshat, kelime ve imgeleri şaşırtıcı yollarla 

birleştirerek kullanmaktadır. 

Neshat, fotoğraf çekimi ve video çekimi ile kadınların İslami 

toplumdaki zor rolünü ve ülkedeki kadın ve erkek hakları arasındaki 

farklılıkları gözler önüne sermesi ile dünya çapında tanınmaktadır (Sanal 

4). 1993-1997 yılları arasında, 1979 İran İslam Devrimi sırasında kadın 

savaşçılar konusundaki kavramsal anlatılardan oluşan, “Allah’ın 

Kadınları”  başlıklı karmaşık ve siyah-beyaz bir dizi fotoğrafla ilk çalışma 

grubunu ürettim. Her fotoğrafta, Kadın vücuduna (gözler, yüz, eller, 

ayaklar ve göğüs) kaligrafik Farsça metin yazdım; Bu fotoğraflar, isteyerek 

silahlı Müslüman kadınların ikonik portreleri haline geldi. Yine de, her 

imge, her kadının itaatkar bakışı, yüzeyin arkasında çok daha karmaşık ve 

çelişik bir gerçeği ima eder.(Sanal 5) 

Nil Yalter  

Fransız feminist sanat akımının 1970’lerdeki öncü temsilcilerinden 

olan Nil Yalter, 1960’ların sonundaki Fransız karşıt kültür ve devrimci 

siyasal akımlarına dâhil olup cinsiyet, Türk göçmen işçileri gibi zamanının 

güncel tartışmalarına katılmıştır. Bu süre zarfında resim, fotoğraf, video ve 

performans sanatı gibi farklı disiplinlerde deneysel işler üreten sanatçı 

kadın sanatçılardan oluşan ve 1976-1980 yılları arasında faaliyet gösteren 

Fighting Women topluluğuna katılarak “A Nomad’s Tent, a Study of 
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Private, Public, and Feminine Spaces” adlı ilk feminist eserini 1973 

yılında tamamlamıştır. Hemen ardından 1974 yılında yarattığı “The 

Headless Woman or the Belly Dance” erken feminist sanat akımının klasik 

örneklerinden biri olarak gösterilmektedir (Sanal 6) 

 

  

 

 

 

 

 

 

Şekil-4  Nil Yalter, The Headless Woman or the Belly Dance, 1974 

 

İranlı bir sanatçı olan Shirin Neşat'ın "Allah'ın Kadınları" başlıklı 

fotoğraf bir serisinde ülkesindeki kadınların yaşadığı baskı, otorite ve 

umutsuzluk konusunu işlerken kadın portrelerinde kullandığı peçe ve silah 

sembollerine yazıyı da dahil ederek vermek istediği mesajın anlamını 

güçlendirmeye çalışmıştır. Amerikalı sanatçı Barbara Kruger sosyal 

yapıyla ilişkili temsiliyet sorununu ve erkek egemenliği ile ilgili 

görüşlerini belirtmek için çalışmalarında teknolojik baskı yöntemlerini, 

tipografik düzenlemeleri, mekan kaplamasını kullanarak seyircinin de 

dahil olduğu çarpıcı ve öznel bir yorum yakalamıştır. Türk sanatçı Nil 

Yalter bireysel anlatımlarında işçiler, kadınlar ve göçmenler başta olmak 

üzere dışlanmış bireylerin yaşam mücadelelerine vurgu yapmıştır. 

Sonuç olarak bugünün çağdaş sanat dünyasında yazı;  görsel 

kompozisyonun öznesi durumuna gelmiş ve sanatçının düşüncesini 

resimle beraber iletişime geçiren bir ifade biçimi olmuştur. Yazı, sayfadan 

bağımsız platformda,  farklı malzemelerle sanat unsuru olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Kimi zaman grafiti olarak sosyal yadasiyasi hicvin bir parçası 

olarak duvarda kimi zaman bedene yazılmış bir kültürün yankısı, zaman 

zaman ise neonlarla enstalasyonlarda kendini göstermektedir. 

Kaynakça 

Arntson, A..(2012). “Graphic Design Basics”.Sixth Edition. 

Wadsworth, Cengage Learning.USA. 

Etike, S.(1995). “Sanat Eğitimi Yazıları”.1.Baskı- İlke Kitabevi 

Yayınları. 



Yeşim Ermiş | 179 

Özpınar, C.(2009). “Yazı olarak Sanat Yapıtı”. Yazı Sanatı.Sanat 

Dünyamız 110.Bahar 2009 

Sayre, H. (2012). “A World Of Art” 7.Edition. Oregon State 

University–Cascades Campus. by Pearson Education, Inc.USA. 

Stewart, J. (2017).https://mymodernmet.com/text-art-masters/ 

Erişim: 21.04.2018 11:44 

Şahiner, R. (2008). “Post Modern Kırılmalar ya da Modernin Yapı 

bozumu” Yeni İnsan Yayınevi. İstanbul. 

Şumnu, E. (2014). “Çağdaş Yazıtlar:Yazı-Form İlişkisi”. Hacettepe 

Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Heykel Ana sanat Dalı Sanatta 

Yeterlik Sanat Çalışması Raporu. 

http://www.theartstory.org/artist-kruger-barbara.htm Erişim 

02/02/2018 23:48 (Sanal 1) 

https://www.nga.gov/exhibitions/2016/in-the-tower-barbara-

kruger.html Erişim Tarihi:21.04.2018 12:07 (Sanal 2)  

http://www.dirimart.com/en/artists/detail/3/shirin-neshat Erişim 

Tarihi: 23.04.2018 22:57 (Sanal 3) 

https://interartive.org/2014/02/shirin-neshat Erişim Tarihi: 

24.04.2018 00.12 (Sanal 4) 

http://signsjournal.org/shirin-neshat/ Erişim Tarihi: 24.04.2018 

00:28 (Sanal 5) 

http://www.galerist.com.tr/tr/artist/nil-yalter/biography/ Erişim 

Tarihi: 02/02 2018 22:57 (Sanal 6) 

https://mymodernmet.com/text-art-masters/
http://www.dirimart.com/en/artists/detail/3/shirin-neshat%20Erişim
https://interartive.org/2014/02/shirin-neshat
http://signsjournal.org/shirin-neshat/
http://www.galerist.com.tr/tr/artist/nil-yalter/biography/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

Bölüm VI 

 

BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM 

TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ 
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SOSYAL MEDYA VİDEO PAYLAŞIM SİTELERİNDEKİ 

ÇOCUK KANALLARINDA YER ALAN VİDEOLARIN 

İNCELENMESİ: YOUTUBE ÖRNEĞİ 

Analyzing The Videos on the Children Channels of the Social Media 

Video Sharing Sites: The Case of Youtube 

 

Safiyye MUTLU & Gülen BARAN 

 

Giriş 

Gelişen teknoloji, çağımızda pek çok alanda farklılaşmaya yol açmıştır. 

Bu değişimlerden etkilenen insanoğlunun ihtiyaçları teknolojide farklı 

arayışları beraberinde getirmiştir. Teknoloji ve insan ihtiyaçları bu 

bakımdan birbirleriyle etkileşim halindedir. İhtiyaç ve istekler artıkça 

teknoloji gelişmekte; teknoloji geliştikçe yeni ihtiyaçlar meydana 

gelmektedir. Medya da insanoğlunun teknoloji ile etkileşiminden doğan 

yeni ihtiyaçlarına göre günden güne şekillenmektedir. 

Medyanın bu değişmiş yeni hali yalnızca interneti değil, pek çok 

iletişim ortamını içermektedir. Ancak 1990’larda internet ve bilgisayar 

teknoloji devriminin yaşanmasıyla yeni medya da gelişerek farklı 

boyutlara ulaşmıştır.1 

Bilgisayar ve internet teknolojisinin ortaya çıkışından bu yana gelişen 

telekomünikasyon ağlarıyla tüm dünya çapında sürekli sesli, görüntülü ve 

yazılı bilgi iletimi sağlanır hale gelmiş,2 internet hayatın her alanındaki bu 

işleviyle bir iletişim devrimine yol açmıştır.3 Stanley tarafından 2004 

yılında yapılan bir araştırmayla, internetin 50 milyon kullanıcıya ulaşma 

hızının 5 yıl iken televizyonun 13 yıl, radyonun ise 38 yıl olduğu 

saptanmıştır.4 Bugün kitle iletişim araçları arasında çok büyük bir yere 

sahip olan internet sayesinde, dünyanın her yerinde gerçekleşen olaylar ani 
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bir yayılımla tüm insanlara ulaşabilmekte ve isteyen herkes bu sanal 

ortamda paylaşım yapabilmektedir.  

Toplumda artan kullanımıyla sosyal medya uygulamalarının çocuklar 

arasında da yaygınlaşması yaşamlarında pek çok etkiye sebep olmaktadır. 

Bunlar sosyal medyanın eğitim alanında kullanılması gibi olumlu etkiler 

olabileceği gibi, olumsuz etkileri de barındırmaktadır.  

Son yıllarda yapılan araştırmalar sosyal medya kullanımının internet 

bağımlılığını artırdığını; az ve kalitesiz uykuya, aşırı zihinsel meşguliyete, 

limit koymada güçlüğe, erişim isteğine karşı koyamamaya ve giderek daha 

fazla vakit geçirmek gibi olumsuz etkilere yol açtığını ortaya koymuştur.5  

Yeni medya, görsellik üzerine kurulu, işitsel ve yazılı olarak, 

yayınlayıcı ve alıcı işbirliği içinde, klasik medyanın kısıtlılıklarından uzak, 

sonsuz ve çeşitli içerikleriyle alternatif olmaktan çıkıp, geleneksel 

uygulamaları da değişime zorlamaktadır. İnternet ortamında yayınlanan 

videolar, diğer medya içeriklerine oranla bu yeni ortama çok daha kolay 

uyum sağlamaktadır. Yeni medyanın gerekliliklerini karşılayan özellikte 

olan bu videolar eğitimden sosyal etkileşime, tanıtımdan eğlenceye çok 

geniş bir yelpazeye hitap etmektedir.6 Video paylaşım siteleri eğitim ve 

eğlence amaçlı birçok video barındırmakta, kullanıcılarına da kendi 

ürettikleri videoları paylaşma fırsatı vermektedir. Bu sosyal medya siteleri 

sayesinde bireyler video günlükler oluşturmaktan haber almaya kadar çok 

zengin bir içeriğe erişebilmekte ve oluşturabilmektedirler. 

Bugün video paylaşım siteleri üzerinden, dünyanın seçkin bir 

üniversitesinden ders almak ya da 8 yaşındaki bir çocuğun kendi 

yayınladığı doğum günü partisini izlemek mümkündür. İnsanlar tarafından 

yoğun ilgi gören bu sitelerin kullanıcı kitlesi geliştikçe, sundukları 

olanaklar da artmaktadır. Bu sitelerdeki medya türü video olduğu için 

barındırdığı riskler de diğer içeriklere oranla fazlalaşmaktadır. Mesajlaşma 

olanağı da sunan video paylaşım siteleri zorbalık ihtimalini artırdığı gibi, 

görsel ve işitsel olarak ulaştığı alıcısını her yönden risk altına almaktadır. 

Bu nedenle sosyal medyada çocuklar tarafından yoğun ilgi gören, 

olumsuz içeriklere sahip olma ve olumsuz etkiler yaratabilme riski taşıyan 
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Reports, N.110, 2012, pp.501-517. 
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videoların incelenmesinin bu konuda yaşanabilecek problemlere dikkat 

çekmek ve olası problemlerin önüne geçmek açısından önemli olduğu 

düşünülmektedir.  

Yöntem 

Araştırmanın Amacı 

Bu araştırmada Youtube adlı video paylaşım sitesinde çocuklar 

tarafından yayınlanan videoların içeriklerinin incelenmesi amaçlanmıştır. 

Bu amaçla yürütülen araştırmada şu alt problemlere cevap aranmıştır: 

 Araştırmaya alınan videoların içerik türü ve videoların kurgusunun 

niteliği nedir? 

 Araştırmaya alınan videolar cinsiyete özgü kalıpyargı, uygunsuz 

içerik, reklam unsuru ve özendirici unsur bulundurmakta mıdır? 

Araştırmanın Deseni 

Bu çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden içerik analizi 

kullanılmıştır. Nitel veri analiz türleri arasında en çok kullanılan 

yöntemlerden olan içerik analizi, ağırlıklı olarak yazılı ve görsel verilerin 

analiz edilmesinde kullanılmaktadır ve tümdengelimci bir yol 

izlenmektedir. Araştırmacı öncelikle konuyla ilgili kategoriler geliştirir, 

daha sonra veri setinde bulunan, kategorilere dâhil edilebilecek ögeleri 

sayar. Kategoriler benzer çalışmayı yürütebilecek başka araştırmacılar 

tarafından da aynı sonuca ulaşabilecek şekilde belirlenir.7 

Verilerin Toplanması ve Değerlendirilmesi 

Youtube üzerinde çocukların yayınladıkları en çok izlenen videoların 

belirlenmesi ve incelenmesi amacıyla yürütülen çalışmada videoların 

belirlenmesi için ‘Socialbakers’ web sitesinin verilerinden yararlanılmıştır. 

Socialbakers, dünyaca ünlü şirketleri de barındıran, birçok firma için 

sosyal medya aracılığı ile yapılabilecek pazarlama önerileri geliştiren, bu 

doğrultuda istatistiksel verilere ulaşılmasına olanak sağlayan bir sosyal 

medya pazarlama ortağıdır.8 Aynı zamanda sosyal medya kullanıcılarının 

da kendi hesaplarına ilişkin verilere ulaşabileceği web sitesinden ülkelere 

ait sosyal medya istatistiklerine ulaşmak mümkündür. 

Socialbakers web sitesinden 14.08.2017 tarihinde alınan veriler 

doğrultusunda en çok izlenme sayısına sahip kanallardan, yayıncısı 18 yaş 

ve altında olan ilk 10 kanal seçilmiştir. Belirlenen kanallar, “Prenses Elif”, 

“OyuncaX TV”, “Life Master”, “Oyuncak Avı TV”, “FurkanYamanHD”, 

“Oyuncak Abi”, “Everything you’re looking for”, “Gereksiz Oda”, “Moda 

                                                           
7 David Silverman, Interpreting Qualitative Data: Methods for Analysing Talk, SAGE 

Publication, London 2006. 
8 Socialbakers, www.socialbakers.com, Erişim Tarihi: 07.12.2017. 
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Benim Hayatım” ve “Çağla Demirel”dir.  Bu kanalların Youtube üzerinde 

yayınlanmış, 14.08.2017 itibariyle son 1 yıl içinde en fazla görüntülenen 

ilk 5 videosu seçilmiştir. Videoların görüntülenme sayısına ilişkin verilere 

Youtube’dan ulaşılmıştır. Böylelikle toplam 10 kanalda yayınlanan 50 

video belirlenerek, V1-V50 arasında kodlanmıştır. Araştırma 

kapsamındaki videolar araştırmacılar tarafından geliştirilen video inceleme 

formu kullanılarak incelenmiştir. Belirlenen kriterler; videonun içerik türü, 

cinsiyete özgü kalıpyargı bulundurma durumu, uygunsuz içerik 

bulundurma durumu, özendirici unsur bulundurma durumu, reklam unsuru 

bulundurma durumu ve videoların kurgusunun niteliğidir.  

Socialbakers’dan alınan verilere göre ülkemizde en çok izlenen 

çocuklara ait 10 video kanalı izlenme sayısı açısından incelendiğinde 

toplam video tıklanma sayısı en fazla olan kanalın “Prenses Elif” (n=1 585 

003 139), en az tıklanma sayısına sahip kanalın ise “Çağla Demirel” 

olduğu belirlenmiştir. Kanalların abone sayısı göz önüne alındığında en 

fazla aboneye sahip kanalın “FurkanYamanHD” (n=1 736 559) olduğu, en 

az aboneye sahip kanalın ise ‘Çağla Demirel’ (n=250 872) olduğu 

görülmektedir. Kanallarda yer alan toplam video sayısına göre ise en çok 

video yayınlanan kanal “Prenses Elif” (n=2 596), en az video yayınlanan 

kanal “Çağla Demirel”dir (n=73). 

Örnekleme dâhil edilen kanalların ikisinde iki çocuk olmak üzere, 10 

kanalda toplam 12 çocuk araştırma kapsamına alınmıştır. Kanallarda en 

küçüğü Öykü (4) ve en büyükleri Furkan ve Emrecan (17) olmak üzere 8 

kız, 4 erkek çocuğun yayınladıkları videolar yer almaktadır.  

İncelenme sürecinde videoların her biri araştırmacı tarafından izlenerek 

formda belirlenen kriterlere göre değerlendirilmiştir. Videolar izlendikten 

sonra videolara ilişkin kategoriler oluşturulmuş, her kategoride yer alan 

video sayısı ve kodları verilmiştir. Sonrasında videolarda belirlenen 

kriterlere ait kategorilerin içerikleri açıklanarak örneklenmiş ve 

yorumlanmıştır. 

Bulgular ve Tartışma 

‘Youtube’ video paylaşım sitesinde çocuklar tarafından yayınlanan 

videoların içeriklerinin incelenmesinin amaçlandığı çalışmada, videolar 

içerik türü, cinsiyete özgü kalıpyargı bulundurma durumu, uygunsuz içerik 

bulundurma durumu, özendirici unsur bulundurma durumu, reklam unsuru 

bulundurma durumu ve video kurgusunun niteliği açısından incelenmiştir. 

Videoların izlenme sayısına ilişkin frekanslar incelendiğinde kız 

çocuklarının ilgisine yönelik içerikteki videoların daha fazla izlendiği, en 

çok izlenen videoların genellikle ebeveyn tarafından çocuğun kaydedildiği 

videolar olduğu görülmektedir. Bu videolarda genellikle çeşitli aksesuarlar 

ve oyuncaklar ön plana çıkmaktadır. Dönemin ‘trendi’ niteliğindeki slime 
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videoları özellikle küçük yaş grubu tarafından oldukça ilgi çekmekte ve 

izlenmektedir. Slime, belirli malzemeler kullanılarak hazırlanan oyun 

hamuru niteliğindeki yumuşak bir malzemedir. Farklı dokusu çocukları 

cezbetmekte, her geçen gün çocuklar için yeni slime hazırlama videoları 

ve tarifleri sunulmaktadır. Çocukların ilgi duydukları malzeme ve 

materyaller izlenme sayısını artıracağı için videolara konu edilmektedir. 

Abone ve izlenme sayıları kanalların yayın içeriği ve video sayılarına 

göre değişmektedir. Bununa birlikte kanalların abone sayısındaki artışın 

genellikle belli videolara dayandığı bilinmektedir. Genellikle erkek 

çocukların ilgisini çeken bilgisayar oyunu içerikli kanallar daha fazla 

aboneye sahipken, yalnızca “Devasa Slime”, “Karpuz Patlattık” gibi 

ifadelerle çarpıcı hale getirilen içeriklerle ya da küçük yaş grubu 

çocukların ilgisini çekecek tarzda videolar yayınlayan kanalların daha 

fazla izlenme sayısına sahip olduğu görülmektedir. Yaylagül (2017) 

tarafından yapılan araştırmaya göre internette 4 saat ve üzeri vakit geçiren 

katılımcıların, 1 saatten az süre geçirenlere oranla sosyal medya 

fenomenlerine daha fazla bağlanmış oldukları ortaya konulmuştur.9 Online 

oyun bağımlılığı olan çocukların internette geçirdikleri vakit göz önüne 

alındığında, bilgisayar oyunu içeriklerine daha fazla yer veren kanalların 

daha fazla abone sayısına sahip olacağı düşünülmektedir. Bunun yanı sıra 

daha küçük yaş grubu izleyicilere hitap eden “Prenses Elif”, “OyuncaX 

TV”, “Life Master”, “Oyuncak Avı TV” kanallarının izlenme sayılarının 

yükledikleri video sayısıyla birlikte, küçük yaş grubu çocukların daha az 

seçici olması ve olumsuz etkileri fark edememeleriyle ilgili olduğu 

düşünülmektedir. Veri madenciliği ve Youtube’un öneri sistemi ile bu 

videoların hangi internet kullanıcısı tarafından izlendiğinin belirlenmesi 

sonucunda, çocukların önüne benzer içerikler daha fazla getirilmekte ve 

izlenme sayısı katlanmaktadır. Daha fazla izlenme sayısı edinme amacıyla, 

video üreticileri benzer türde videoları yayınlamaya devam etmektedir. 

Küçük yaş grubuna yönelik video üreten kanalların genellikle küçük yaş 

grubu çocuklara ait olduğu, bu nedenle ebeveyn tarafından yönetildikleri 

de diğer bir bulgudur.  

Ebeveynler tarafından, kendi çocuklarının ve izleyici kitlelerini 

oluşturan çocukların gelişimlerinin olumsuz etkilendiği gerçeği göz ardı 

edilmektedir. İlgili videolarda kullanılan reklam unsurları maddi getiriyi 

artırmakta, bu nedenle bu kanallarda talep gördüğü bilinen videoların daha 

fazla paylaşıldığı düşünülmektedir. 

Araştırma kapsamına dahil olan videolar içinde en fazla izlenme 

sayısına sahip V1 nolu videoda Elif’in kulakları yeni deldirilmiş ve babası 

                                                           
9 Şinasi Yaylagül, ‘Sosyal Medya Fenomenlerine Bağlanmışlığın Belirlenmesi: 

Yükseköğretim Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama’, Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal 

Bilimler Enstitüsü Dergisi, C.4,S.3,2017, s.219-235. 
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Elif’i küpelerini takması için ikna etmeye çalışmaktadır. “Prenses Elif” 

kanalına ait videonun, kanalın diğer videoları göz önüne alındığında daha 

farklı bir kategoride olduğu görülmektedir. Kanalın abone ve toplam 

izlenme sayısının çok fazla olması, Elif’in ve ailesinin izleyici kitle 

tarafından yakından takip edilmesine yol açmaktadır. Vlog kategorisindeki 

bu videoda ailenin gerçek yaşantısından bir kesit görülmektedir. Genellikle 

oyun ve oyuncak içeriğine sahip kurgulanmamış videolar paylaşan kanalda 

bu video Elif’in hayatındaki bir gelişmeyi yansıtmaktadır. Videonun 

izlenme sayısının bu denli fazla olmasının, Elif’in yaşıtları başta olmak 

üzere birçok çocuk için, aksesuarları, giyim ve yaşam tarzıyla ilgi çekici 

bir model haline gelmesinden kaynaklandığı düşünülmektedir. 

Videolar içinde en az izlenme sayısına sahip V50 nolu video ise “Çağla 

Demirel” adlı kanala ait olup, Çağla isimli 15 yaşındaki kız çocuğuna aittir. 

Çağla’nın genel izleyici kitlesinin diğer kanallara oranla az olmasının 

kanalların video sayısıyla ilişkili olduğu düşünülmektedir.  

Neredeyse her gün video yükleyen kanallara ait videoların Youtube 

kullanıcısının önüne çıkması daha kolay olmaktadır. Bu durum aileleri ve 

çocukları daha fazla içerik üretmeye zorlamakta ve bazılarının meslek 

edindiği bu durumu Youtube içerik üreticisi anlamındaki “Youtuber” 

olarak tanımlamasına yol açmaktadır. 

Çizelge 3.1. Videoların İçeriklerine İlişkin Alt Kategoriler ve Frekansları 

Alt 

Kategoriler 
Frekans Video Kodu 

Oyun-

oyuncak 
25 

V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9, V14, V16, 

V17, V19, V20, V21, V23, V24, V25, V26, 

V27, V28, V29, V30, V32, V37, V38, V40 

Tanıtım 16 
V3, V4, V5, V8, V9, V12, V14, V27, V28, 

V29, V30, V43, V44, V46, V48, V49 

Video blog 15 
V1, V2, V3, V4, V5, V6, V8, V14, V15, 

V18, V20, V35, V36, V39, V41 

Deney 9 
V6, V7, V11, V12, V13, V22, V31, V33, 

V34 

Yaşam stili 9 
V29, V41, V42, V43, V45, V46, V47, 

V49, V50 

Challenge 8 V7, V11, V13, V21, V22, V24, V26, V37 

Şaka 6 V6, V10, V32, V35, V36, V39  

 

Video içerikleri türleri bakımından; oyun-oyuncak, challenge, şaka, 

deney, video blog, yaşam stili ve tanıtım olmak üzere 7 kategoriye 
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ayrılmıştır. Videolar incelendiğinde ağırlıklı olarak oyun-oyuncak ile ilgili 

içerikli videolar (n=25) paylaşıldığı görülmektedir. Diğer videolar ise 

sırasıyla tanıtım (n=16), video blog (n=15), yaşam stili (n=9), deney (n=9), 

challenge (n=8) ve şaka(n=6) içeriklidir. 

Oyun-oyuncak içerikli videolar; çocuklar belirli oyun ve oyuncaklarla 

serbest oynarken kaydedilen videolar, ebeveyn ya da diğer çocuklarla 

oynanan, canlandırma içerikli videolar ve çocukların sanal ortamda 

oynarken eş zamanlı kaydettikleri bilgisayar ya da konsol oyunu 

videolarıdır. Bu videoların genellikle bir oyuncağın tanıtımı, gösterimi, 

oynanış biçimi ile ilgili olduğu gözlemlenmiştir. Videolar reklam amaçlı 

yayınlanmamakla birlikte, izlenme ve takipçi sayısı artış gösterdikçe 

videolara sponsorluk alınabilmektedir. Sponsorlu videolarda oyuncaklar 

firmalar tarafından sağlanmakta ve belirli ücretler karşılığında ürün 

isimleri geçmektedir. Kanaldaki kişilerin oyun ve oyuncaklarla ilgili 

fikirlerinde genellikle gerçek duygularını yansıttıkları izlenimi 

verilmektedir. 

V4 kodlu videoda Elif bahçede çadırıyla serbest oyun oynamaktadır. 

Bahçeye çıkarken eşyalarını akülü araba ve oyuncak pazar arabasıyla taşır. 

Çadırın içine oyuncak bebekleri vardır. Daha sonra annesinin kendisine 

hazırlamış olduğu beslenme çantasının içindekileri çıkarır ve yer.  

V24 kodlu videoda Furkan ve Emrecan GTA 5 adlı bilgisayar oyununda 

‘efsane hareketler’ diye tanımladıkları, yapılması zor olan hamleleri 

denemektedir. Video başında videoyu neden çektiğinden bahsetmekte ve 

izleyicilerinden beğeni istemektedir. Videonun sağ alt köşesinde Furkan 

görülmektedir. Emrecan’ın ise yalnızca sesi duyulmaktadır. Oyunda 

ikisinin de karakteri vardır. Oyunda karakterler çeşitli görevler 

gerçekleştirmeye çalışmaktadırlar. Motorla havada takla atmaya ya da 

hareket eden trenin üzerine atlamaya çalışmaktadırlar. 

Oyun-oyuncak kategorisi çocuk izleyiciler için en fazla ilgi çeken içerik 

olup, reklam unsurlarına da en fazla rastlanılan kategoridir. Oyun-oyuncak 

videoları yayınlayan kız çocuklar daha çok sahip oldukları oyuncaklarla 

oynarken kaydettikleri videoları paylaşırken, erkek çocuklar genellikle 

bilgisayar oyunlarına yönelmektedir. Bilgisayar oyunlarının oynandığı 

videolar Youtube üzerinde farklı bir izleyici kitlesine sahiptir. Bu 

kanalların aboneleri yeni bilgisayar oyunlarını video yayınlayanlar 

aracılığıyla görebilmektedirler. Bu nedenle bu tarz yayın yapan kanalların 

abone sayıları daha fazla olmaktadır. Ayrıca özellikle erkek çocuklar 

arasında bu oyunları iyi oynayabilmek bir statü göstergesi haline gelmiştir. 

Bilgisayar oyunu içeriklerinde oyunlara dair ipuçları ve hilelere de yer 

verilmektedir. Aynı videoda birden fazla çocuğun kendi bilgisayar ya da 

oyun konsollarından online olarak bir araya gelip oyun oynadıkları 

videolar da izleyiciler tarafından ilgiyle takip edilmektedir. Benzer 
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kategorilerde bilgisayar ya da konsol oyunları için gerekli materyaller de 

tanıtılmakta, izleyiciler satın almaya teşvik edilmektedir. Kız çocuklarının 

kanallarında yer verilen oyun-oyuncak videolarında ise belli markalar veya 

çizgi karakterlere özgü oyuncak bebekler, ev eşyaları ve aksesuarlara yer 

verildiği gözlemlenmiştir.  

Challenge videoları alt kategorisine, meydan okuma videoları denilen, 

birden fazla kişinin rekabetini içeren ya da bir kişinin belirli bir konuda 

meydan okuyarak kendini ispat etmeye çalıştığı videolar dâhil edilmiştir. 

Rekabet; yemek yeme, oyunda kazanma, ürün ortaya çıkarma gibi 

konularda olup, ödül ve ceza içermektedir. 

V37 kodlu videoda Furkan ve Emrecan Ateş ve Su oyununu 

oynamaktadır. Kazanan ceza olarak kaybedenin saçını kesecektir. 

Şaka videoları kategorisinde yer alan videolar genellikle karşı tarafı 

kızdırarak ya da korkutarak izleyici için ilgi çekici hale getirilmeye 

çalışılan videolardır. Şaka videoları (n=4) alt kategorisinde bulunan 

videolardan bazılarının içerikleri şu şekildedir; 

V32 kodlu videoda Gamze, Salih ve babası “Dokunduğunu Bil” isimli 

oyunu oynayacaklarını söylerler. Babaları çocuklarına cezanın ne 

olacağını sorar. Sonunda cezanın sürpriz olacağını söyler ve oynamaya 

başlarlar. Sırayla gözlerini kapatırlar ve ellerine verilen nesnenin ne 

olduğunu dokunarak anlamaya çalışırlar. Baba kendisine verilen nesnenin 

şişe olduğunu bilir. Sıra Gamze’ye geçer. Baba Gamze’nin göz bandını 

eliyle indirerek ‘Ne bekliyorsun armut!’ der. Babası kesik kol şeklideki 

oyuncağı kendi koluna takar ve Gamze’den dokunarak bilmesini ister. 

Gamze dokunduğunda kendi eline dokunduğunu söyler. Gamze oyuncak 

ele dokundukça çığlık atmaya başlar. Daha fazla dokunmak istemez ve 

gözlerini açıp kesik kolu görür. 

Challenge ve şaka videoları, dönemsel olarak popüler uygulamalara yer 

verilen videoların başında gelmektedir. Youtube üzerinde ya da diğer 

sosyal paylaşım uygulamalarında yaygınlaşan “trendler” ve “şakalar” bu 

videolar üzerinden rekabet gösterisi veya meydan okuma yoluyla izleyici 

çekmek amacıyla yayınlanmaktadır. Genellikle eğlenceli imajı çizilen bu 

videolarda şaka dozu kaçabilmekte, videoda yer alan ya da izleyici olan 

çocuklar için zararlı boyutlara ulaşabilmektedir. Videolarda yer verilen 

“…ağız doluyken gülmeme…”, “…ağız doluyken …içme…”, “…araba 

kullanmayı öğrenirken şaka…” ifadeleri izleyici kitle için olumsuz örnek 

oluşturabilmekte, sağlığı tehlikeye sokabilecek durumlara neden 

olabilmektedir. Bunun yanı sıra yalnızca daha “izlenir” olmak adına 

çocukların arkadaşlarına psikolojik ve fiziksel şiddet uyguladıkları 

videolar kanal sahibi çocuklar için de risk oluşturmaktadır. 



Safiyye Mutlu & Gülen Baran| 191 

Deney videoları, belirli bir oyun materyalinin yapımı ya da bilinen 

malzemelerden sıra dışı ürünler ortaya çıkarmayı amaçlayan, deney 

sonucunda izleyiciyi şaşırtmayı ya da merakını gidermeyi hedefleyen 

videolar olarak ele alınmıştır. Meşhur bazı ürünler pek çok kanalda ve 

farklı videolarda popülariteden faydalanmak amacıyla denenmektedir. 

Deney videolarının bu yönüyle challenge ve şaka videolarıyla benzer 

amaçlarla yayınlandığı düşünülmektedir. Uzun dönem trend videolar 

listesinde en başlarda yer alan slime videoları yerini yeni trendlere 

bırakmakla beraber, izlenen 50 videodan 5’i slime videosudur.  

V31 kodlu videoda Gamze, Salih ve babaları kola ve ‘Mentos’ deneyi 

yapmaktadırlar. Bu deneyin birçok defa yapıldığından, ancak kendilerinin 

karpuzun içinde deneyeceklerinden bahsederler. Baba deneyi yaparken 

çocuklar izleyici ve pasif durumdadır. 

Deney videolarının da çocuklar için uyarılar bulundurulması gereken 

videolardan olduğu düşünülmektedir. Video içeriğinde yer alan tehlikeli 

unsurların aynı zamanda özendirici nitelikte olması, çocuklar için risk 

durumu oluşturmaktadır. Bunun yanı sıra çocukların keşfetme duygularını 

ve gelişim alanlarına yönelik kazanımları desteklemesiyle deney 

videolarının olumlu yönleri olduğu da gözlemlenmiştir.  

Video blog alt kategorisinde bulunan videolar, günlük yaşamdan 

kesitler sunan ya da yayıncının belirli bir konu hakkında duygu ve 

düşüncelerini anlattığı videolardır. Bu videolar gezi, ziyaret, alışveriş gibi 

aktiviteleri normal akışı içinde izleyiciye sunmaktadır.  

V39 kodlu videoda Emrecan ve arkadaşları birlikte gittikleri tatilden 

kesitler göstermektedirler. Video başında otel odalarını tanıtan çocuklar 

daha sonra birlikte havuza giderler. 

V41 kodlu videoda ise Buket okul için yaptığı alışverişten kesitler 

paylaşmakta, daha sonra aldığı ürünleri tek tek tanıtmaktadır. Ailesiyle 

alışverişe giden Buket alışverişin ayrıntılarını kaydetmekte, ürünlerle ilgili 

izleyicilere bilgi vermektedir. 

Yaşam stili videolarında çocukların kendilerine ve günlük yaşamlarına 

dair olay ve olgularda tercih ettikleri yöntemleri veya tarzları anlattıkları 

görülmektedir. Bunlar akşam uykuya hazırlık, oda dizaynı, okul 

alışverişinde tercih edilenler, derslerle ilgili tüyolar vb. olabilmektedir. 

Çocuğun kendi düzenine dair bilgiler aktarılmaktadır. 

V42 nolu videoda Buket her akşam uyumadan önce neler yaptığını 

anlatmaktadır. Yaptıklarını akşam rutinim olarak tanımlayan Buket 

okuldan sonra ve uyumadan önce yaptıklarını kesitler halinde 

göstermektedir. Videoda Buket duşa girmekte, dinlenmekte, yemek 

yemekte, ders çalışmakta, saç bakımını yapmaktadır. Akşamları bazen 

kardeşiyle küçük kavgalar ettiğinden bahsetmekte ve bunu da 
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canlandırmaktadır. Video kaydedildikten sonra seslendirilmiş ve Buket dış 

ses olarak yaptığı canlandırmaları anlatmaktadır. Yüz bakımını ve 

kullandığı ürünleri de gösteren Buket, uyumadan önce kitap okuma 

alışkanlığı kazanmaya çalıştığını ifade ederek izleyicilerine veda eder.  

Genellikle ergenlik dönemindeki kız çocukları tarafından paylaşıldığı 

görülen yaşam stili videoları özendirici unsurlar barındırmakla beraber, 

olumlu örnek oluşturabilecek davranışlara da yer verilmektedir. Örneğin 

akşam rutini videolarında yer verilen ipuçlarının çocukları düzenli olmaya 

teşvik edeceği düşünülmektedir. Yaşam tarzlarıyla diğer çocuklar için rol 

model olabilecek bu çocukların genel olarak olumlu bir tutum ve tavır 

içinde olduğu gözlemlenmiştir. Ancak her sosyoekonomik düzeyden 

çocuğun izlediği bu ‘oda turu’, ‘çantamda ne var?’ ya da ‘okul alışverişi’ 

videolarının fazla özendirici olduğu düşünülmektedir. 

Çizelge 3.2. Videolarda Yer Alan Cinsiyete Özgü Kalıpyargılara İlişkin 

Frekanslar 

Cinsiyete 

Özgü Kalıp 

Yargılar  

 

Frekans 

 

Video Kodu 

Var 26 

V1,V3,V4,V5,V9, V12, V20, V23, V24, V25, 

V26, V27, V28, V29, V30, V40, 

V41,V42,V43 V44, V45, V46, V47, V48, 

V49, V50 

Yok 24 

V2, V6,V7, V8, V10, V11, V13 V14, V15, 

V16, V17, V18, V19, V21, V22, V31, V32, 

V33, V34, V35, V36, V37, V38, V39 

 

İncelenen videolarda, cinsiyete özgü kalıpyargıların bulunduğu 26 

video belirlenmiştir. Bu kriter ele alınırken videolarda, toplumumuzda 

kadın ya da erkek cinsiyetine ait olduğu düşünülen ve yalnızca cinsiyete 

özgü olduğu düşünülen kalıpyargıların bulundurulup bulundurulmadığı 

göz önüne alınmıştır. Beden imajını etkileyen unsurlar da bu kriter 

kapsamına dahil edilmiştir. Videolarda özellikle kız çocuklar için beden 

imajını etkileyebilecek makyaj, aksesuar gibi ögeler vurgulanmaktadır. 

Videoların tamamı göz önüne alındığında bu videoların genellikle kız 

çocuklar tarafından yayınlandığı ve izlendiği belirlenmiştir. Bu videoların 

yalnızca videodaki çocuk için değil, özellikle küçük yaş grubu izleyici için 

olumsuz etkilere yol açabileceği düşünülmektedir. 

Cinsiyet kalıpyargıları medya aracılığıyla her kesime ve özellikle 

çocuklara ulaştırılmaktadır. Özellikle kadın rolü, saç tipi, kıyafet ve 

aksesuarlarla vurgulamakta, kız çocuklar bu kalıplardan fiziksel ve 

psikolojik olarak etkilenmektedirler. Bu videolar aracılığı ile de tüketim 
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davranışları bu ürünler üzerinden cinsiyet kalıpyargılarıyla çocuklara 

aktarılmakta ve öğretilmektedir. 10 

V20 kodlu “Düğün Hazırlıkları ve Gelinlik Giyen Prenses Öykü” adlı 

videoda Öykü gelinlikli şekilde etrafında dönerek kameraya poz 

vermektedir. Elindeki parfüm şişesiyle sıkıyormuş gibi yaparak poz 

vermeye devam eder. Annesi ve Öykü birlikte düğüne gideceklerinden 

bahsederler. Öykü “Merhaba arkadaşlar, arkamda çiçek var. Şimdi annem 

bana makyaj yapacak.” der. Annesi makyaj setini kameraya gösterir ve 

Öykü renkleri seçer. Annesi Öykü’nün makyajını yapar ve saçını toplar. 

“Evet gelin hanımın tüm işlemleri bitti şu anda.” der ve Öykü’den etrafında 

dönerek kendisini göstermesini ister. Daha sonra, düğünde Öykü’nün diğer 

çocuklarla dans ettiği çeşitli görüntüler gösterilir. 

V27 kodlu videoda Kerem ve arkadaşı sırayla sahip oldukları süper 

kahraman kostümlerini denemektedirler. Kostümler ve maskeler çocuklara 

yönelik ürünler olmasına karşın çocukları kaslı ve ciddi göstermektedir. 

Çocuklar kostümleri denerken Kerem’in babası videoyu kaydetmekte ve 

sevdiği kostümlerle ilgili yorum yapmaktadır. Kostümlerin temsil ettiği 

tüm karakterler güç ve şiddet unsurlarıyla ön plana çıkan kurgu erkek 

karakterlerdir. 

Videolarda kızlar zarif, ışıltılı, pembe aksesuar, oyun ve oyuncaklarla 

görünmekte, erkek çocuklar ise şiddet ve saldırganlık unsurlarının ön 

planda olduğu oyun ve oyuncaklarla görüntülenmektedir. Bu durum 

toplumun cinsiyet kalıpyargılarıyla ilişkili olduğu ve videolar aracılığıyla 

gelecek nesle daha da kuvvetlendirilerek aktarıldığı düşünülmektedir. 

Çizelge 3.3. Videolarda Bulunan Uygunsuz İçeriklere İlişkin Alt 

Kategoriler ve Frekanslar 

Alt 

Kategoriler 

Frekans Video Kodu 

Sözel ifade 11 
V9, V21. V22, V23, V24, V25, V36, V37, V38, 

V39, V40 

Davranış 14 
V6, V9, V10, V19, V21, V22, V23, V24, V25, 

V32, V35, V36, V37, V39, V40 

 

Videolarda gözlemlenen uygunsuz içerikler sözel ifade ve davranış 

olmak üzere iki alt kategoride incelenmiştir. Sözel ifade alt kategorisine, 

argo ve küfür içerikli ifadeler dahil edilmiştir. Davranış kategorisinde ise 

                                                           
10 İpek Özgen, ‘Tüketim Kültürü ve Medyada Güzellik Söylemi: Bir Alımlama Çalışması’, 

Global Media Journal TR Edition, C.8, S.12, 2017, s.157-172. 
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yalan, şiddet, kaba tutum, kötü bir davranışa özendirme gibi olgular 

dikkate alınmıştır. 

V23 kodlu “ÖPÜCÜK ÖDÜLLÜ ATEŞ ve SU- FURKAN vs ENES” 

adlı videoda, kanalın sahibi Furkan ve akrabası Enes “Ateş ve Su” adlı 

bilgisayar oyununu oynayacaklarından bahsetmektedirler. Oyuna 

başlarken karakterlerini seçerler. “Ateş” karakterini seçen Enes’e Furkan 

“Çok ateşlisin bugün Enes” demektedir. Furkan diğer videolarıyla ilgili 

izleyicilerine açıklama yaparken yorum yapan Enes’e “Manyak mısın 

oğlum?” der. 

Şiddet içeren videolar da uygunsuz içerikler kategorisine dâhil 

edilmiştir. Videolarda bulunan bilgisayar oyunlarının tamamı şiddet 

içerikli olup uygunsuz davranışlara özendirici niteliktedir. Yavuzer (2004) 

şiddet içerikli görüntülerin ve davranışların izlenmesinin çocuklarda ruhsal 

gerginliği artırdığını, dürtü ve kontrol güçlüklerine yol açtığını belirtmiştir. 

11 

Çizelge 3.4. Videolarda Bulunan Özendirici Unsurlara İlişkin Alt 

Kategoriler ve Frekanslar 

Alt 

Kategoriler 

 

Frekans 

 

Video Kodu 

Giyim-

aksesuar 
22 

V1, V2, V3, V4, V5, V12, V15, V20, V26, 

V27, V29, V39, V41, V42, V43, V44, V45, 

V46, V47, V48, V49, V50 

Oyun-

Oyuncak 
34 

V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9, V10, V11, 

V12, V13, V14, V15, V16, V17, V18, V19, 

V20, V21, V22, V23, V24, V25, V26, V27, 

V28, V29, V30, V32, V36, V37, V38, V39, 

V40 

 

Videolarda bulunan özendirici unsurlar alt kategorisinde videolarda 

bulunan giyim-aksesuar ve oyun oyuncakların izleyici çocuklar için 

özendirici olma niteliği göz önünde bulundurulmuştur. Videolar 

incelendiğinde kız çocukların giyim ve aksesuar kategorisinde özendirici 

unsurlara daha fazla, erkek çocukların ise oyun ve oyuncaklar 

kategorisinde daha fazla özendirici içerik oluşturdukları belirlenmiştir. 

Kanallarda yer verilen ‘Oda Turu’ videoları çocukların odalarında sahip 

oldukları unsurların niteliğine göre her iki kategoriye de dâhil edilmiştir. 

V14 nolu videoda babası Asya’nın doğum günü için sürpriz bir hediye 

hazırlamıştır. Asya hediye oyuncağı görünce çok sevinmekte ve hemen 

                                                           
11 Haluk Yavuzer, Çocuğu Tanımak ve Anlamak, Remzi Kitabevi, İstanbul 2004.  
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denemektedir. Yeni nesil kaykay olarak bilinen bu oyuncak pahalı bir 

hediyedir. 

Çizelge 3.5. Videolarda Bulunan Reklam Unsurlarına İlişkin Frekanslar 

Alt 

Kategoriler 
Frekans Video Kodu 

Var 39 

V3, V4, V5, V8, V9, V11, V12, V13, V14, 

V16, V17, V19, V21, V22, V23, V24, V25, 

V26, V27, V28, V29, V30, V31, V32, V36, 

V37, V38, V39, V40, V41, V42, V43, V44, 

V45, V51, V52, V53, V54, V55  

Yok 11 
V1, V2, V6, V7, V10, V15, V18, V20, 

V33, V34, V35, 

 

Reklamlar Youtube tarafından video başına ya da kesinti yapılarak 

aralara yerleştirilebilmektedir. Videonun popülaritesine göre reklam 

sayısında artış ya da azalma olmaktadır. Söz konusu reklamlar sabit 

olmayıp, video her açıldığında içerik ve zaman olarak değişkenlik 

gösterebilmektedir. 

Reklam unsuru, video akışında görülen, bahsedilen, tanıtılan ya da 

değerlendirilen ürünlere göre incelenmiştir. Video içeriğindeki ürünün ya 

da nesnenin ne olduğu ve nereden temin edilebileceğinin bariz şekilde belli 

olduğu, son zamanlarda bilinen ve meşhur bir ürün olduğu, firmalar 

tarafından kanal sahibine tanıtımı yapılması için hediye edildiğinin 

anlaşıldığı, ürünün paket ve marka bilgisine yer verildiği videoların reklam 

unsuru barındırdığına karar verilmiştir. Kanallardaki videolar 

incelendiğinde yalnızca 11 videonun reklam unsuru barındırmadığı 

belirlenmiştir. 

Youtube pazarı üreticiler ve şirketler için çok büyük öneme sahiptir. 

Her yaş grubundan insanın izlediği videolar, izleyici kitleye hitap edeceği 

düşünülen reklamlarla donatılmaktadır. Youtube ulaştığı izleyici kitlesiyle 

şirketlerin odak noktasındadır. Hedef kitlelerine ulaşmak için takip 

edildiğini bildikleri içeriklere sponsorluk sağlamaktadırlar. Ancak 

pazarlamacılar çocukları çocuk olarak değil, yalnızca müşteri olarak 

görmektedirler.12 Bu da onların gelişimlerini ve ruh sağlıklarını göz ardı 

etmelerine neden olmaktadır. Reklamlar aracılığıyla sunulan çekici 

tüketim nesneleri çocukların yaşamlarının her noktasına sokulmaktadır. 

Reklamlar her sosyo-ekonomik düzeyden insana ve özellikle maddi 

                                                           
12 Sedat Şimşek, ‘Duygusal Zekâ Bağlamında Medyada Yayınlanan Reklamların Çocuklar 

Üzerinde Oluşturabileceği Davranış Biçimleri’ 1.Türkiye Medya ve Çocuk Kongresi 

Bildiriler Kitabı 1, Ed. Haluk Yavuzer, Mustafa Ruhi Şirin, Çocuk Vakfı Yayınları, İstanbul 

2013, s.297-310. 
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imkânsızlık içindeki çocuklara da ulaşmaktadır. Reklamların aldatıcılığına 

maruz kalan çocukların aileleri de zaten sınırlı olan kaynaklarını bu 

ürünlere harcamak zorunda kalmaktadırlar.13 

Çizelge 3.6. Videoların Kurgusuna İlişkin Alt Kategoriler ve Frekanslar 

 

Alt Kategoriler 

 

Frekans 

 

Video Kodu 

Çocuk tarafından 22 

V6, V9, V21, V22, V23, V24, V25, 

V36, V37, V38, V39, V40, V41, V42, 

V43, V44, V45, V46, V47, V48, V49, 

V50 

Ebeveyn 

tarafından  
21 

V1, V2, V3, V4, V5, V10, V16, V17, 

V18, V19, V20, V26, V27, V28, V29, 

V30, V31, V32, V33, V34, V35 

Birlikte 7 V7, V8, V11, V12, V13, V14, V15 

 

Video kurgusunun niteliği üç alt kategoride ele alınmıştır. Video 

kurgusu, kaydedilmesi, akışının kontrolü ve videoda yer alan kişilerin göz 

önüne alındığı gruplandırmada etkin olan tarafa göre videolar 

sınıflandırılmıştır. Videoların kurgusunda ebeveynlerin kontrolü 

çocukların yaş grubuna göre artmakta ya da azalmaktadır. Küçük yaş grubu 

çocuklar videolar sırasında ailelerin yönlendirmesine göre davranmakta ya 

da ebeveyn videoyu istediği akışa göre düzenlemektedir. 

Daha büyük yaş grubu çocukların kanalları tamamen kendi 

kontrollerinde olup, ebeveynlerinin videolar ve kanal üzerinde herhangi bir 

etkisi yoktur. 

“Prenses Elif”, “OyuncaX TV”, “Life Master”, “Oyuncak Avı TV”, 

“Oyuncak Abi”, “Everything you’re looking for” kanallarında çocuklar 

daha küçük yaş grubunda olduklarından videoları büyük oranla 

ebeveynlerinin kontrolündedir. 

Çocuk tarafından kurgulanan videolar genellikle çocukların kendi 

açtıkları Youtube kanallarında yayınlanmaktadır. Ergenlik dönemindeki 

gençlerin birçoğu sosyal medyayı aktif şekilde kullanmakta, gelişen sosyal 

medya pazarı yeni kariyer olanakları sunmaktadır. Gençlerin ve çocukların 

ilgisini çeken bu pazar birçoğunun daha küçük yaşlardan itibaren Youtuber 

ya da fenomen olmak gibi ideallere kapılmasına yol açmaktadır. Yalnızca 

çocuk tarafında kurgulanan, düzenlenen ve yayınlanan videoların da daha 

çok ergenlik dönemindeki çocuklara ait olduğu gözlemlenmiştir. Furkan, 

                                                           
13 E. Nihal Ahioğlu Lindberg, ‘Küreselleşen Dünyada ve Türkiye’de Çocukluğun Durumu’, 

Kastamonu Eğitim Dergisi, C.21, S.12, 2013, s.1-10. 
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Emrecan, Buket ve Çağla isimli çocuklar kanallarını tamamen kendileri 

idare etmekte, videolara ebeveynleri dahil olsa bile etkileri içerik akışını 

etkilememektedirler. 

Sonuç ve Öneriler 

Youtube’da çocuklar tarafından yayınlanan videoların içeriğinin 

incelenmesinin amaçlandığı bu çalışmada çocuklar tarafından yayın 

yapılan 10 Youtube kanalı ve bu kanalların en çok izlenen 5 videosu 

seçilmiştir. Belirlenen 50 video içerik türü, cinsiyete özgü kalıp yargıları 

bulundurma durumu, uygunsuz içerik barındırma durumu, özendirici unsur 

bulundurma durumu, reklam unsuru bulundurma durumu ve video 

kurgusunun niteliği bakımından incelenmiştir.  

Videolar türlerine göre incelendiğinde, videoları 25’inin oyun-oyuncak 

ile ilgili içerikli, 16’sının tanıtım içerikli, 15’inin video blog, 9’unun yaşam 

stili, 9’unun deney, 8’inin challenge ve 6’sının şaka içerikli videolar 

olduğu saptanmıştır. 

Videolardan 26’sının cinsiyete özgü kalıpyargıları içerdiği; 11’inin 

uygunsuz sözel ifade ve 14’ünün uygunsuz davranış içerdiği belirlenmiştir. 

Videolardan 22’si giyim ve aksesuar gibi özendirici unsurlar içerirken, 

34’ü ise oyun-oyuncak ile ilgili özendirici unsurlar içerdiği 

gözlemlenmiştir. Videoların 39’unda ise reklam unsurlarına rastlanmıştır. 

Ayrıca videolar kurgunun niteliğine göre incelendiğinde 21’inin 

ebeveyn tarafından, 22’sinin çocuk tarafından ve 7’sinin de birlikte 

kaydedilip yayınlandığı görülmektedir. 

Elde edilen bulgular incelendiğinde sosyal medyada yer alan videoların 

çoğunun çocuklar için zararlı içerikler barındırdığı ve bu nedenle bireylerin 

farkındalıklarının artırılmasının önemi ortaya çıkmaktadır. Bunun yanı sıra 

yayınlanan içeriklerin kontrolü için çeşitli yöntemler geliştirilmesinin 

toplum yararına olacağı görülmüştür.  

Videolarda bulunan olumsuz içerikler çocukları ve dolayısıyla toplum 

sağlığını tehdit eder niteliktedir. Bu içeriklere maruz kalan çocuklar kendi 

sosyal medya hesapları aracılığıyla aynı şöhreti yakalamak isteğine kapılıp 

ilgi çekici olmak adına bu yayınları taklit etmektedir. Bu açıdan bu 

yayınların yalnızca alıcı konumundaki çocukları değil, yayıncı 

konumundaki çocukları da tehdit ettiği bir gerçektir.  

Araştırma sonucu elde edilen bulgulara dayanılarak şu önerilerde 

bulunulabilir; 

 Araştırmacılar tarafından aileler, çocuklar ve eğitimciler için sosyal 

medyaya yönelik medya okuryazarlığı eğitim programları geliştirilebilir. 
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 İlgili kurum ve kuruluşlar tarafından sosyal medyada çocuklar 

tarafından ilgi gösterilen içeriklere ve bu içeriklerde çocukların yer 

almasına ilişkin denetleyici çalışmalar yürütülebilir.  

 Eğitimciler tarafından sosyal medyada çocuklara yönelik içerik 

üreticilerinin çocuk gelişimi açısından bilinçlendirilmesi amaçlı çalışmalar 

yürütülebilir. 

 Eğitimciler tarafından güvenli internet ve bilgi güvenliği konusunda 

ailelere ve çocuklara yönelik eğitim verilebilir. 

Kaynaklar 

AHİOĞLU LINDBERG, E. Nihal, ‘Küreselleşen Dünyada ve Türkiye’de 

Çocukluğun Durumu’, Kastamonu Eğitim Dergisi, C.21, S.12, 2013, 

s.1-10. 

ANDREASSEN, Cecilie Schou, ‘Development of a Facebook Addiction 

Scale’, Psychological Reports, N.110, 2012, pp.501-517. 

ATA, Asiye-Abdülkadir Atik, ‘Alternatif bir eğitim-öğretim ortamı olarak 

video paylaşım siteleri: üniversitelerdeki Youtube uygulamaları’, 

Social Sciences, S.11, 2016, s.312-325. 

BAŞTAN, Serhat Yeni İletişim Teknolojilerine Örgüt Yapısı İçinde Uyum 

Sorunu(Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi) 

İzmir 2000. 

ÇAM, Emre- Onur İşbulan,  ‘A New Addiction for Teacher Candidates: 

Social Networks’, The Turkish Online Journal of Educational 

Technology (TOJET),C.11,S.3, 2012, s.14-19. 

DİLMEN, Necmi Emel, ‘Yeni Medya Kavramı Çerçevesinde Internet 

Günlükleri-Bloglar ve Gazeteciliğe Yansımaları’, Marmara iletişim 

Dergisi, C.XII, S.12, 2007, s.113 – 122. 

NEUMANN, Marco - Ina O’murchu, John Breslin, Stefan Decker, Deirdre 

Hogan, Ciaran Macdonail, ‘Semantic Social Network Portal for 

Collaborative Online Communities’ V. XXIX, N.6, 2005, pp. 472-487. 

ÖZGEN, İpek, ‘Tüketim Kültürü ve Medyada Güzellik Söylemi: Bir 

Alımlama Çalışması’, Global Media Journal TR Edition, C.8, S.12, 

2017, s.157-172. 

PEKTAŞ TURGUT, Özden, ‘İnternet Reklâmlarında Tasarım Sorunları: 

Banner Reklamlar Üzerine Bir İnceleme’, http://inet‐

tr.org.tr/inetconf10/bildiri/12.doc, Erişim tarihi: 12.02.2010. 

SILVERMAN, David, Interpreting Qualitative Data: Methods for  

Analysing Talk, SAGE Publication, London 2006. 



Safiyye Mutlu & Gülen Baran| 199 

SOCIALBAKERS, www.socialbakers.com, Erişim Tarihi: 07.12.2017. 

ŞİMŞEK, Sedat ‘Duygusal Zekâ Bağlamında Medyada Yayınlanan 

Reklamların Çocuklar Üzerinde Oluşturabileceği Davranış Biçimleri’ 

1.Türkiye Medya ve Çocuk Kongresi Bildiriler Kitabı 1, Ed. Haluk 

Yavuzer, Mustafa Ruhi Şirin, Çocuk Vakfı Yayınları, İstanbul 2013, 

s.297-310. 

TUTGUN ÜNAL, Aylin Sosyal medya bağımlılığı: Üniversite Öğrencileri 

Üzerine Bir Araştırma(Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü, Doktora Tezi) İstanbul 2015. 

YAVUZER, Haluk, Çocuğu Tanımak ve Anlamak, Remzi Kitabevi, 

İstanbul 2004. 

YAYLAGÜL, Şinasi, ‘Sosyal Medya Fenomenlerine Bağlanmışlığın 

Belirlenmesi: Yükseköğretim Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama’, 

Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 

C.4,S.3,2017, s.219-235. 

http://www.socialbakers.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

Bölüm V 

 

EĞİTİM PROGRAMLARI VE 

ÖĞRETİM ALANI 

  



202 | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi 

 
 



SEKİZ SINIFLI BİRLEŞTİRİLMİŞ OKUL:  AMİSH OKULLARI 

Eight Grades in One Room: Amish Schools 

 

Behsat SAVAŞ  & Fatma ÇELİK KAYAPINAR  

 

Giriş 

Amishler hakkında belgesel veya sinema filmlerinden bilgi edinmiş 

olabilirsiniz. Yaklaşık 12 yıl önce  2 Ekim 2006 tarihinde Amish okuluna 

gerçekleştirilen saldırıya ilişkin haberi de izlemiş   olabilirsiniz. Menfur 

olayda, beş kız öğrenci öldürülmüş beş kişi de yaralanmıştı.  Olayı 

gerçekleştiren saldırgan yakalanmamak için intihar etmişti (Kocienniewski 

ve Gately, 2006). Amishler geleneksel olarak yavaş ve basit yaşam tarzına 

ilgi duyar. Günlük yaşamda teknoloji sınırlı oranda kullanılır. Örneğin, 

Amish toplulukları ulaşım ve taşımada motorlu araç yerine atlı araba 

kullanır, evde buzdolabı, çamaşır makinesi, televizyon vb elektrikli 

cihazlar kullanmazlar (Kraybill, 2014). Amish halkının insan gücünü 

günlük yaşam işlerinde yaygın biçimde kullanmaları, onlara fiziksel 

aktivite fırsatı sağlamaktadır. Seçtikleri yaşam biçimi beraberinde olumlu 

fırsatlar da yaratmaktadır. Örneğin Amish toplumunda bireylerin kanser 

hastalığına yakalanma oranı düşüktür. Bunun nedeni gerek doğal ürünlerle 

beslenme gerekse teknoloji kullanmamanın getirdiği hareketli günlük 

yaşam kanser vakalarına az rastlanmasının nedeni olabilir (Katz, Ferketich 

vd 2012). Topluluk radikal tutumlarıyla Hazreti İsa’yı takip ettiklerine 

inanmaktadır.  Avrupa da 16. yüzyılda reform hareketi sırasında ortaya 

çıkan Ana Baptist akımında yer alan Amish kilisesi, 1693'te İsviçre Ana 

Baptizminin bir kolu olarak kuruldu. Dini özgürlük ve ekonomik fırsat 

arayan Amish aileleri, 1730 ile 1850 yılları arasında Kuzey Amerika'ya 

göç ettiler.  Avrupa'daki son cemaatleri kapılarını 1937'de kapattı ve bugün 

Amish halkı sadece Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da 

yaşamaktadır. Yaklaşık yüzyıl önce altı bin kişi civarında olan topluluk 

nüfusu günümüzde yaklaşık 300 bin kişiye ulaşmıştır (Kraybill, 2014). 

Amish topluluğu kendilerine özgü giysileri ve dilleriyle tanınmaktadır.  

Evde ve kilisede Hollanda aksanlı Almanca konuşmayı tercih 

etmektedirler (Lieser ve Willougby, 2013). 

 Toplulukta katı kurallar egemendir, örneğin on altı yaşından önce 

Amish genci ebeveynin izni ve gözetimi olmadan akranları ile etkileşime 

girmesine izin verilmez. Ancak çocuk kilisede vaftiz edildikten sonra aile 
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ve kilisenin kontrolünden çıkabilir.  Günümüzde Amish gençlerinin 

ikilemi; Amish veya Amerikan tarzı yaşam tarzından birini seçme 

durumunda kalmalarıdır.  Vaftiz olmak kişiyi Amish kilisesine ömür boyu 

bağlı kılmaktadır. Bugün, genç yetişkinlerin  % 85-90'ı vaftiz olmakta ve 

Amish yaşam tarzında kalmaktadır. Amish yaşam tarzını terk edenlerin 

toplulukla ilişkileri bozulmakta ve çeşitli yaptırımlarla karşı karşıya 

kalmaktadırlar (Kraybill, 2014). Amish ekonomisi, hayvansal ve tarımsal 

ürünlerin üretimi ve satışına dayanmaktadır. Son yıllarda tarım arazilerinin 

değerinin katlanarak artmasından dolayı ekonomik etkinlikler 

çeşitlenmeye başlamıştır (Holmes ve Block, 2013). 

Amish erkekler düz siyah renkli takım elbise, siyah çorap ve ayakkabı, 

siyah geniş kenarlı veya hasır şapka giyer. Amish erkekleri evlendikten 

sonra asla sakalını tıraş etmezken, bıyık bırakmaları yasaktır. Amish 

kadınlar genellikle uzun kollu ve hafif, düz renkli elbiseler giyer. Saçların 

kesilmesine izin verilmez. Ayrıca takı kullanmalarına ve renkli kıyafet 

giymelerine de izin verilmez (Haddix, 2005). 

Günümüzde sekiz sınıflı birleştirilmiş okullarda öğrenim gören Amish 

çocuklar 1930 yılına kadar kırsal kesimdeki formal okullara devam 

ediyorlardı (Lieser ve Willougby, 2013). Amerika Anayasa Mahkemesi 

1972 yılında aldığı kararla Amish çocukların lise öğrenimine devam etme 

zorunluğunu ortadan kaldırmıştır (Gillespie, 2005). Öğretmenler, Amish 

okullarında sekiz yıllık eğitimlerini tamamlayan kız öğrenciler arasından 

seçilir. Bir diğer ifade ile genç yetişkin birkaç yıl önce mezun olduğu okula 

öğretmen olur. Dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Amish okullarında 

da öğretim yılı sekiz aydan oluşmaktadır. Amish okullarında, modern 

toplumlarda öncelikle kazandırılması beklenen eleştirel ve yaratıcı 

düşünme becerisi yerine,  tarım ve hayvancılık alanında karşılaşılacak 

problemleri çözme becerileri temele alınmaktadır (Ediger, 2005). 

Amish çocukları için örgün eğitim, genellikle sekizinci sınıftan sonra 

sona erer, ancak öğrenme süreci devam eder. Erkek çocuklar tarlalarda 

babalarıyla birlikte çalışırken ve kız çocuklar evde anneleriyle birlikte 

çalışır. Amish olmayan öğrenciler teknolojiye kolayca erişip yararlanırken,  

diğer taraftan otantik (gerçek dünya) yaşam  becerilerini geliştirmede 

problem yaşamaktalar. Amish gençleri özellikle dayanışma ve işbirliği 

becerilerini erken yaşlardan itibaren sürdürdükleri yaşam biçiminden 

dolayı kolaylıkla kazanmaktalar (Junkins, 2014). 

Amish okulları iki dilli eğitim vermektedir. Okulda öğrenciler, İngilizce 

ile birlikte Pensilvanya Almancası öğrenmekteler. Öğrenciler İngilizce 

öğrenmeye ise altı yaşında başlamaktadır. Amish okullarında yaygın 

olarak işlenen günlük dersler; okuma, yazma, matematik, fen ve tarih 

disiplin alanlarından oluşmaktadır. Günümüzde yaklaşık 1500 okulda 

40.000 Amish çocuk öğrenim görmektedir. Amish çocuklar okula 
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başlamadan önce İngilizce konuşmamaktadır. İngilizce ilk kez okulda 

öğrenilmektedir. Özellikle dil, matematik, fen derslerinde İngilizceyi 

öğrenmekteler. Okulda anadillerini ise daha çok dinsel metinler ve İncil 

okurken kullanmaktalar. Okulda ağırlıklı olarak matematik ve okuma-

yazma dersleri ele alınmaktadır. Sekizinci sınıf tamamladığında öğrencinin 

yetişkin kişi olduğu kabul edilir. Yüksek öğrenime mesafelidirler, çünkü 

dini inançları ile ters düşen bilgiler, örneğin evrim teorisi okullarda 

öğretilmektedir. Günlük yaşamda ihtiyaç duydukları bilgileri usta çırak 

ilişkisi ile elde ettiklerini, bunun için okula ihtiyaç duymadıklarını 

savunmaktadırlar (Paley, 2015). 

Kent State Üniversitesi  Ohio eyaletinde yer almaktadır. Üniversite 

aracılığı ile  Middlefield yerleşim yerinde bulunan The Crown Jewel of 

Geauga County Amish Country adlı Amish okulu 20 Eylül 2015 tarihinde 

ziyaret edilmiştir. 

Araştırmada, Amish günlük  hayatı ve eğitim süreci hakkında mevcut 

durumun ortaya konması hedeflenmiştir. Amish okuluna düzenlenen 

ziyaretten elde edilen gözlem sonuçları, öğrenci ve öğretmenlerle 

gerçekleştirilen informal görüşme bilgileri paylaşılarak birincil kaynaktan 

veri aktarımı sağlanmaya çalışılmıştır. Çalışmanın temel sorusu; Amish 

toplumunun özellikleri nelerdir? olarak belirlenmiştir.  Belirlenen temel 

soru çerçevesinde; günlük yaşam ve eğitim ortamlarının temel özellikleri 

ele alınmıştır.  

Yöntem 

Algı ve olayların doğal ortamda gerçekçi ve bütüncül şekilde sunulduğu 

nitel araştırma (Yıldırım ve Şimşek, 2005) modelindeki çalışmada, veri 

toplama yöntemlerinden yarı yapılandırılmış görüşme ve informal gözlem 

teknikleri kullanılmıştır. Görüşme soruları iki öğretmene yazılı olarak 

ulaştırılmış ve iki öğretmen sorulara ortak yazılı cevap vermiştir. Soruların 

öğretmenlere ulaştırılması ve geri alınması üniversite çalışanı (Rose 

Onders) sayesinde gerçekleşmiştir. Öğretmenler Amish toplumunun 

büyük çoğunluğu gibi internet kullanmıyordu.  Görüşme formunda sekiz 

açık uçlu soruya yer verilmiştir. Cevaplar iki öğretmenin ortak görüşünü 

yansıtmaktadır. İnformal gözlemler ise okulda bulunulan yaklaşık dört 

saatlik sürede elde edilen izlenimleri kapsamaktadır.  

Bulgular 

Amish toplumunun yaşamını sürdürdüğü bölgede yapılan gezi-gözlem 

etkinliği esnasında, araştırmacı gözlem notlarını yazılı olarak kayıt altına 

almıştır. Gözlemden elde edilen izlenimler betimleyici yaklaşım 

kullanılarak analiz edilmiştir. Gözlem etkinliği bir tam gün sürmüştür. 

Görüşme notları ise iki öğretmene elden ulaştırılan yazılı sorulara verilen 

cevapları içermektedir.  
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Gözlem notları: 

Okula binasına yaklaşırken yetkililer kesinlikle fotoğraf çekilmemesi 

konusunda ziyaretçileri bir kez daha uyardı. Okulda görevli iki kadın 

öğretmen bizleri karşıladı. Okul ahşap malzeme kullanılarak tek katlı 

yapılmış. İki ayrı oda var. Her iki oda da birinci sınıftan sekizinci sınıfa 

öğrenciler var. Fotoğrafa iki nedenden dolayı izin verilmiyor. Birinci 

neden;  On Emir’in ikincisinde bahsedilen “… herhangi bir görüntünün ya 

da herhangi bir şeyin bir benzerini yapmayacaksın…”dan dolayı, ikinci 

neden, poz veren kişinin alçak gönüllüğünü yitireceğinden, hatta gurura 

kapılacağı için Amish değerlerine ters düşeceği kabul ediliyor. Ziyaretin 

ilerleyen vaktinde öğretmenlerden biri bu yıl ilk kez Ohio eyaleti dışına 

çıktığını, gezip görmenin çok güzel bir duygu olduğunu, artık yurt dışına 

gitmeyi düşünmeye başladığını ancak fotoğraf çektiremediği için pasaport 

almaya başvuramadığını belirtti. Öğretmenlerin yaşları 20 civarında idi. İki 

öğretmenin de birkaç yıl önce sekizinci sınıftan mezun oldukları 

anlaşılıyordu.  Okulda toplam 40 öğrenci bulunuyor ve iki sınıfa 

paylaştırılmış. Okul öncesi sınıfına devam eden bir çocuğun annesi de 

sınıfta. Kız ve erkek öğrencilerin üniformaları birbirinden farklı. Kızlar gri 

elbise giyiyor ve başları bağlı, erkekler siyah elbiseli. Okula erkek 

öğrenciler siyah şapkaları ile geliyor, ancak derste şapkasız bulunuyorlar. 

Sınıfların duvarlarında öğrencilerin ürünleri asılmış, sınıftaki soba 

yanıyor, sobanın yakımı ve odunla besleme işini öğretmen ve öğrenciler 

birlikte yapıyor. Sobada yakılacak odunları öğrencilerin ebeveynleri temin 

ediyor. Okulda ve köyde elektrik yok, bu nedenle bilgisayar, fotokopi 

makinesi, projeksiyon vb elektrikli aletler bulunmuyor. Öğrenciler son 

derece saygılı, öğretmenlerinin yönlendirmesi ile konuklara merak ettikleri 

soruları yönelttiler. İngilizce konuşma düzeyleri Amerika doğumlu diğer 

öğrencilerle karşılaştırıldığında geride oldukları anlaşılıyor. Bunun nedeni 

evde farklı dil (Almanca) konuşulmasından kaynaklandığı açıklandı. 

Öğrencilerin sınıflarındaki kaynak kitaplarının baskı tarihleri oldukça eski. 

Güncel bilgileri içermedikleri anlaşılıyor. Kaynak kitaplar sınıftaki 

raflarda bulunuyor, öğrenciler ihtiyaç duyduklarında alıyor. Altı hafta ara 

ile öğretmen ebeveynlere öğrencinin kazandığı nitelikleri, disiplin 

durumunu ve kişisel gelişimini bildiren raporu ebeveynlere göndermekle 

sorumlu. Okul bahçesinde bisiklet var, ancak pedal aksamı bulunmuyor, 

scooter gibi kullanılıyor. İki veya dört kişinin oturabildiği küçük tekerlekli 

arabalar var, arabalar bir kişi tarafından çekilecek şekilde tasarlanmış.  

Görüşme sonuçları: İki Amish öğretmene yöneltilen sorular ve alınan 

yanıtlar aşağıdaki tabloda sunulmaktadır.  

Tablo 1: Öğretmenlerin okul sistemine yönelik açıklamaları 

Sorular  Cevaplar 
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1. Programınız hakkında 

bilgilenmek istiyorum.  

Örneğin derslerin dağılımı ve 

süreleri hakkında bilgi verir 

misiniz?   

 

 

Pazartesinden cuma gününe her gün; 

matematik, yazma, İngilizce, sosyal güvenlik, 

kelime bilgisi ve Almanca derslerimiz var. 

Matematik dersi yaklaşık iki saat iken, diğer 

derslerin günlük süresi 30-45 dakika arasında 

değişiyor. Cuma günleri derslerde sadece 

Almanca konuşulur. Cuma günkü dersler ise: 

Almanca okuma yazmadan oluşmakta. 

Sadece beşinci sınıflarda fen, sağlık ve resim 

dersleri işleniyor.   

2. Öğrencileri ödüllendirmek 

için neler yapıyorsunuz?   

Sınıf içinde isek gofret veya şekerleme 

veriyoruz. Bazen, örneğin şarkıyı başlangıçta 

istendiği gibi söyleyemeyen öğrencileri, çok 

çalışıp istenen niteliğe kavuşunca, ödül olarak 

hep birlikte ormana gezmeye gittik.  

3. Cezaya yer veriyor 

musunuz?  

Okula geç kalma gibi küçük kabahatler söz 

konusu ise  okul bahçesinde  arkadaşları ile 

oynamaktan yoksun bırakıyoruz.  

Büyük suçlarda örneğin, hırsızlık, arkadaşı ile 

dalga geçme veya zorbalık yaparsa tokadı hak 

eder. 

4. Sınıf geçme ölçütleri 

nelerdir? 

Yapılan sınavlarda soruların  %65’ini 

cevaplayan sınıfı geçiyor. Bunun dışında 

öğretmen, öğrencinin başarısız olacağına 

ilişkin görüş belirtirse sınıf tekrarı yapılıyor. 

Öğrenci sınıf tekrarında da başarılı olamazsa 

özel eğitim sınıfına alınıyor.  

 

5. Okulda yapılan sportif 

branşlar nelerdir? 

Okulda hava koşulları elverişli olduğu 

zaman, softball, basketbol oynanıyor. Kış 

mevsiminde ve yağışlı havalarda bodrum 

katta masa tenisi oynanıyor.  

6- Okulun temizliği nasıl 

sağlanıyor?  

Öğretmen ve öğrenciler sınıfı her gün 

süpürmek ve tahtayı temizlemekten sorumlu, 

çünkü başka çalışan bulunmuyor. Her hafta 

okulda bulunan masa ve sandalyeler birlikte 

yıkanır. Yaz mevsiminde ebeveynler kışlık 

odunu sağlar, kestikten sonra depoya yığarlar. 

Öğretmen sobayı yakmaktan ve sobaya odun 

atmaktan sorumlu.  

 

7- Ebeveynlerin öğrencilere 

desteği nasıl sağlanmakta?  

Öğrencilere evde çalışmaları için alıştırma-

tekrar kağıtları veriliyor. Cuma ise sınav 

günüdür. Öğrencinin sınıftaki tüm çalışmaları 
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ebeveynlere gönderilir. Öğrencinin düzeyi 

yetersiz ise ebeveynler çocuğa yardımcı olur. 

Genellikle çok az ev ödevi verilir. Öğrenci 

yeterli boş zamana sahip değildir.  Çünkü 

evde yapılacak birçok iş çocuğu 

beklemektedir.  

8- Amish okul sisteminin 

güçlü ve zayıf yönleri 

nelerdir? 

Güçlü olduğu yanları iki şekilde ifade 

edebiliriz. Birincisi dini bilgilerin okulda 

öğretilmesi, ikincisi ebeveynlerin uygulanan 

öğretim sürecinden memnun olmalarıdır. 

Zayıf yanları ise; öğretmen ebeveyn 

organizasyonunun olmamasıdır. Örneğin 

öğrenci öğretmen çatışmasında ebeveynlerin 

çocuklarını destekleyip öğretmene karşı 

tutum almaları sevimsiz bir durum 

oluşturuyor. Son olarak her bir öğrenciye 

yeterince zaman ayıramama durumudur.   

 

 Sonuç  

Amish yaşamında okulun işlevine yönelik temel beklentiler; öz disiplin 

kazanma, toplumsal (Amish) kurallara uyma, işbirlikli çalışma becerisi 

kazanma şeklinde ifade edilebilir. Kapalı toplum olmaları nedeniyle 

akademik becerilerin kazanılması ebeveynler için ikincil öneme sahiptir. 

Gelişen teknoloji Amish toplumsal yaşam ve eğitim kültürü üzerinde baskı 

yaratmaktadır. 

Amishler Amerika Birleşik Devletleri yurttaşları olmalarına rağmen 

akranlarından  farklı eğitim süreci ile karşı karşıya kalmaktadırlar. Özerk 

okullarında sadece kültür aktarımını öngören dini ve sosyal değerler 

temelli eğitim almaktadırlar. Teknoloji, sağlık, fen, bilişim vb alanlarında 

eğitim almadıkları gözlenmektedir. Eğitim sistemi ise sadece aile içi ve 

toplumsal ilişkileri korumak üzerine yapılandırılmıştır. Amish bir çocuğun 

doktor, mühendis, hemşire, program yazılımcısı vb olması neredeyse 

imkansızdır. Amerika Birleşik Devletlerinde zorunlu eğitimin 12 yıl 

olduğu düşünülürse, topluluğun sekiz yıllık eğitimle yetinmesi tartışmaya 

açılmalıdır. 

Sekiz sınıf bir arada, üstelik akademik olarak yetersiz eğiticiden ders 

almanın bireyler arası etkileşim ve kültür aktarımı dışında yarar sağlaması 

beklenmemelidir. Amish okullarının günün ihtiyaçlarına yönelik akademik 

eğitim vermekten uzak oldukları söylenebilir.  

Teknolojiden yoksun yaşam biçiminin getirdiği sorunlar ve 

yetersizlikler topluluk bireylerinin akranlarına göre daha fazla problem 

yaşamalarına neden olmaktadır. Örneğin ulaşımda sadece atlı araba 
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(buggy) kullanıyor olmaları acil sağlık sorunu yaşadıklarında hastaneye 

ulaşma sürelerini uzatmakta, bu durum komplikasyonlara neden olma 

olasılığını artırmaktadır. Elektriksiz bir dünyanın günlük yaşam üzerindeki 

etkileri son derece fazladır.    

Tartışma  

Sekiz sınıfın bir arada eğitim almasının zaman zaman yararları olduğu 

ifade edilmiştir. Özellikle öğrenme düzeyine göre farklı yaş gruplarıyla 

etkileşimde bulunulması hızlı ve yavaş öğrenenlere fırsatlar yaratmaktadır 

(Fischel, 2009, Martin, 2008, Goldin ve Katz, 2008). Bu sınırlı katkı Amish 

okullarının olumlu tarafı olarak değerlendirilebilir.   

Amish okullarında iki dilli eğitim verilmesi yararlı olmaktadır (Larsen-

Freeman ve Anderson 2011, Hahta vd., 2000). Evde konuşulan dilin 

dışında (Almanca ağırlıklı) rekabetin olmadığı ortamda ikinci dilin 

(Amerikan İngilizcesinin) öğrenilmesi kolaylaşmaktadır. Akademik 

yarışın olmayışı kaygıyı azaltmakta bunun sonucunda öğretim sürecinin 

verimliliği artmaktadır.   

Okulda verilen derslerin çeşitliğinin sınırlı olması öğrencileri sadece 

günlük yaşama ve yetişkinlerle etkili iletişime hazırlamaktadır (Miller, 

2013). Okul bireyi sadece okul ve aile çevresine hazırlamakla sınırlı 

değildir. Bireyin büyümesiyle birlikte çocukluk çağında yeterli olan bu 

beceriler yetişkinlik ve olgunluk çağında yetersiz kalacaktır.  

Amish okullarında öğretmenler genellikle kadınlardan oluşmaktadır 

(Hornish, 2000, Johnson-Weiner, 2007). Çocuğun öğrenim yaşamı 

boyunca sadece kadın öğretmenle etkileşime girmesi, bazı duygularının 

anlaşılmasını ve paylaşılmasına engel yaratabilir. Özellikle ergenlik 

döneminde ortaya çıkan duygusal değişimlerin karşı cinsle paylaşılması 

güç olacaktır.    

Amish öğrencilerinin okulda bulundukları süre içinde akranlarından 

daha fazla fiziksel aktivitede bulundukları gözlenmektedir. Bu aktiviteler 

genellikle okulun tüm ihtiyaçlarını giderme ve tarla etkinliklerinde 

bulunma, okulun günlük ihtiyaçlarını giderme vb işlerden oluşmaktadır 

(Bassett, Schneider, ve Huntington, 2004, Welsh ve Lyson, 2005). Günlük 

işlerde bedensel çalışmanın varlığı, Amerika Birleşik Devletlerinde genel 

olarak yaşanan obezite sorununa Amish toplumunda çok fazla 

rastlanmamasına neden olmaktadır.   

Günümüzün yaygın psikolojik problemlerinden depresyon Amish 

toplumunda daha düşük oranda yaşanmaktadır (Seligman, 2011).  

Teknolojiden uzak yaşamın depresyonun azalmasına etki sağladığı ileri 

sürülebilir.    
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Öneriler 

Eğitim sisteminde öğretmen önemli değişken olarak tanımlanır. Amish 

okulundan mezun bireyin birkaç yıl sonra aynı okula öğretmen olması 

günümüz gerçeği ile örtüşmemektedir. İlköğretim düzeyinde geçirilen 

öğrenim süresinin öğretmen olmak için yeterli olması düşünülemez. 

Dünyanın bir çok ülkesinde öğretmen olabilmek için lisans veya lisans üstü 

öğrenim zorunludur. Amish öğretmenliği ülkemizde,  Cumhuriyetin ilk 

yıllarında (1930-1947) uygulanan eğitmen uygulamasına benzemektedir, 

bu nedenle Amish öğretmenlerinin yüksek öğrenim almaları sağlanmalıdır. 

Öğretmenlerin neredeyse tamamı kadın olan Amish toplumunda erkeklerin 

de öğretmen olması için fırsatlar sunulmalıdır. 

Birleştirilmiş sınıf uygulaması çeşitli ülkelerde varlığını 

sürdürmektedir. İlkokul eğitiminin beş yıl olduğu Amerika Birleşik 

Devletlerinde Amish okullarında sekiz sınıfın bir arada olması yerine, 

ikişer yıllık sınıflar bir arada öğretim alabilir. Bir diğer ifade ile sekiz yılı 

tek öğretmenle yaşamak yerine dört farklı öğretmenle etkileşimde 

bulunmak yararlı olacaktır.  

Teknoloji kullanmayan toplum olmalarından dolayı, yazılı kaynakların 

her yıl yenilenerek Amish okullarına ulaşması sağlanabilir. 

Amishler kapalı toplum hayatı ile dış dünyayla birlikte yaşamak 

arasında yeni yollar bulmak zorundadırlar. Aksi takdirde el değmemiş 

doğaya sahip, iklim koşulları elverişli, bereketli topraklar içeren başka 

yerlere gitmek zorunda kalacaklardır. Amerika Birleşik Devletleri 

kendilerine dış dünyadan uzak tarım ve hayvancılık faaliyetlerini 

sürdürecekleri yeni topraklar sunabilir.   

Dünya üzerinde teknolojiden kaçabileceğiniz yerler son derece 

sınırlıdır. Günümüzde sadece tarım ve hayvancılık faaliyetleri ile 

yaşamınızı sürdürmeniz oldukça zordur. Bu nedenle Amishler kendilerine 

ait küçük işletmelerde veya Amish’e ait olmayan dükkanlarda ve 

fabrikalarda çalışma oranları artırılarak sanayi toplumu haline gelmeleri 

sağlanabilir.   

Teşekkür 

Kent State Üniversitesi (Ohio, Amerika Birleşik Devletleri) öğretim 

üyeleri; Dr. Linda Robertson, Prof. Dr. Alicia Crowe’a, Rose Onders’e  ve 

The Crown Jewel of Geauga County Amish Country öğretmen ve 

öğrencilerine teşekkür ederiz.  
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Giriş 

Eğitimde temel amaç, toplumu oluşturan bireylerin davranışlarını 

istenilen yönde değiştirerek toplumsal yapının gelişimini ve devamlılığını 

sağlamaktır. Bu nedenle eğitim ile siyasal sistem arasında sıkı bir 

etkileşimin varlığı söz konusudur(Erdoğan, 2000). Nitekim eğitim; 

devletin varlığını, gücünü ve temel ilkelerini topluma kabul ettirebilmek 

için kullandığı önemli ideolojik araçlardan biridir. Devlet, toplumsal 

düzenlemeyi, belirlediği ideolojik amaçlar ve ilkeler çerçevesinde yeniden 

kurmak için eğitim sistemini ve eğitim kurumlarını kullanır(Çetin, 2001). 

Bir yandan toplumun ve bireylerin eğitim alanındaki gereksinimlerini 

karşılarken, diğer taraftan devletin ve ideolojik sistemin geleceğini 

güvence altına alacak uygun biçimde eğitilmiş bireyleri, grupları 

yetiştirir(Şirin, 2008). Eğitimde temel amaç, birey davranışlarını toplumsal 

yapıya uygun, istenilen ve beklenen yönde değiştirerek yeni davranışlarla 

donanmış bireyler olarak yetiştirmektir. Hedef kitle bütün kesimler, tüm 

vatandaşlardır. Bu nedenle eğitim, siyasal partiler için iktidarda ya da 

muhalefette olmalarına göre değişmeksizin tüm partilerin önemsediği bir 

çalışma alanıdır. Özellikle ideolojik yönü ağır basan siyasal partiler, diğer 

partilere oranla eğitime yönelik siyasalar üretmeye çok daha özen 

göstermekte ve bu alanlardaki hizmetlere öncelikli olarak yer 

vermektedirler (Pektaş, 1997). 

Eğitim, devletlerin siyasal ve kültürel devamlılıklarını sürdürmelerini 

sağlama gibi önemli bir işleve sahiptir. Devletler eğitim yoluyla 

anayasalarında belirtilmiş olan siyasal sistemi benimseyen, bu sisteme 

bağlı ve sistemin gelişmesine liderlik yapacak vatandaşlar yetiştirmeye 

çalışmaktadırlar. Eğitim sisteminin oluşturulması ve yürütülmesi devletin 

                                                           
1 Uluslararası Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Sempozyumu(28-30 Nisan 

2018/Antalya, Türkiye)’nda sunulan sözlü bildiriden üretilmiştir. 
 (Doç. Dr.); Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Burdur/Türkiye, e-mail: 

harunsahin@mehmetakif.edu.tr 
 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Öğrencisi, 

Burdur/Türkiye. e-mail: figenozsu84@gmail.com 
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temel yazılı belgelerine göre gerçekleştirilmekle birlikte, eğitim sistemi 

üzerinde siyaset kurumları hükümetler ve eğitim bakanları kanalıyla 

önemli etkiye sahiptir(Bucak, 1993, 18). Siyasal partiler, düşünce ve 

hedeflerini iktidara geldikleri zaman kurdukları hükümetler aracılığıyla 

gerçekleştirmeye çalışmaktadırlar. Mensubu olduğu siyasal partinin 

siyasal düşünce ve hedefleri doğrultusunda eğitim sistemini 

etkileyen siyasalar oluşturan, mevcut durumu değiştiren ve yön veren 

eğitim bakanlarıdır. Eğitim bakanları her ne kadar yürürlükteki yasal 

mevzuatın ve genel anlamda eğitime ilişkin hükümet politikalarının 

uygulayıcıları olsalar da almış oldukları eğitimin niteliği, birikimleri, 

kendi özgün dünya görüşleri, eğitim anlayışları ve değer yargıları ile 

de eğitim sistemini etkilemektedirler (Turan, 2012). 

Bu çalışmada 1950-2018 yılları arasında görev yapmış hükümetlerin 

eğitim politikaları ve uygulamaları ile ilgili ve özellikle de ilköğretim 

programlarına yönelik hükümet programlarında gerçekleştirmeyi 

hedefledikleri eğitim politikaları, uygulamaları ve önerilerinin ortaya 

konulması amaçlanmıştır. Bu temel amaç doğrultusunda araştırma 

problemi aşağıdaki gibi oluşturulmuştur. 

Araştırma Problemi  

Çalışmanın problemini; “1950-2018 Yılları Arası Türkiye Cumhuriyeti 

Devleti’nde; Adnan MENDERES hükümetlerinden – Binali YILDIRIM 

hükümetlerine kadar iktidara gelmiş ve hükümet kurma görevini üstlenmiş 

hükümetlerin, eğitim politikaları ve uygulamaya yönelik aldıkları kararlar 

ile önerileri (Hükümet Programları Bağlamında) nelerdir?” sorusu 

oluşturmaktadır.  

Araştırma da bu temel problem cümlesine bağlı olarak bulgular bölümü 

alt başlığında Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nde  iktidar  olmuş 

hükümetlerin her birinin eğitim politikalarına ve uygulamaya yönelik 

almış oldukları kararlara ve önerilerine ayrı ayrı yer verilmiştir.  

Yöntem 

Araştırmada nitel araştırma bağlamında, Tarihsel Model kullanılmıştır. 

Tarihsel Modelle,  geçmişteki belirli bir olay ve bu olayın günümüze 

yansıyan etkileri incelenmektedir). Tarihsel Modele dayalı gerçekleştirilen 

geçmişte meydana gelen olay ve durumlar ayrıntılı bir şekilde açıklanmaya 

çalışılırken hem nice hem de nitel veri kaynaklarından 

yararlanılabilmektedir. Bu tarz araştırmaların verilerini; yazılı kaynaklar 

(kitaplar, dergiler, resmi yazışmalar, sözleşmeler, arşivdeki kayıtlı 

belgeler, kişisel, özel ve kamusal dokümanlar) ile sözlü kaynaklar (olayı 

yaşamış kişilerle yapılan yapılandırılmış, yarı yapılandırılmış ya da doğal 

olarak yapılan görüşmeler) oluşturmaktadır (Uşun, 2012). 
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Verilerin Toplanması ve Analizi 

Verilerin toplanması sürecinde Doküman İncelemesi tekniği 

kullanılmıştır. Ulaşılan ve elde edilen dokümanlar içerik analizi ile analiz 

edilmiş ve araştırma problemine cevap oluşturan veriler elde edilmiştir. Bu 

bağlamda 1950-2018 yılları arasında yürütme erkini üstlenen hükümetlerin 

programlarında yer verdikleri eğitimle ilgili ve özellikle de ilköğretime 

yönelik eğitim politikaları saptanmaya çalışılmış ve programlarında 

eğitimle ilgili uygulamaya dönük yer verdikleri kararlar ve önerileri ortaya 

konulmaya çalışılmıştır. 

Bulgular 

Bulgular alt başlığı altında “1950-2018 Yılları Arası Türkiye 

Cumhuriyeti Devleti’nde; Adnan MENDERES hükümetlerinden – Binali 

YILDIRIM hükümetlerine kadar iktidara gelmiş ve hükümet kurma 

görevini üstlenmiş hükümetlerin her birinin hükümet programlarında yer 

verdikleri eğitim politikaları ve uygulamaya yönelik aldıkları kararlar ile 

önerileri alt başlıklar altında sunulmuştur. 

Menderes Hükümeti ve Eğitim Politikası (1950-1960) 

Türk siyasi tarihimizin önemli unsurlarından olan Demokrat Parti, 7 

Ocak 1946 yılında Celal Bayar, Adnan Menderes, Fuat Köprülü ve Refik 

Koraltan tarafından kuruldu. İlk başlarda DP ile CHP arasında parti tüzüğü 

açısından ciddi bir fark yoktu. Ancak sonra oluşturulan parti programında 

liberalizm ve demokrasi kavramları partiyi simgeleyen iki ana unsur 

olacaktı (Çavdar, 1983: 2064). 

Demokrat Parti’nin 4 yıllık bir muhalefetinden sonra 1950 seçimlerine 

gidildi. Bu seçim 14 Mayıs 1950’de yapıldı ve aynı zamanda Türkiye’nin 

ilk serbest seçimleriydi. Galip gelen DP Mecliste 408 sandalye kazandı. 

CHP ise 69 sandalyede kaldı. İşin daha ilginç tarafı ise DP’nin en fazla oyu 

İstanbul, İzmir, Ege kıyısı illeri ve Akdeniz’den almasıydı ki bu 

Türkiye’nin geleceğini simgeleyen partinin CHP yerine DP olacağını 

gösteriyordu. Demokrat Parti dönemi Türkiye’de ABD yardımlarının 

hemen hemen her alanda hissedildiği bir dönem olmuştur. Ülkede tam bir 

bolluk ve bereket havası esmiştir. Kore Savaşı’nın ardından girilen NATO 

sayesinde siyasi alanda yalnızlık sona ermiştir. DP’nin ilk on yılında 

Türkiye’de tam bir değişim havası esmiştir. (Mango, 2008: 56-58). 

1950–1960 yılları arasında çok partili yaşama geçilmesi, hayatın her 

alanda olduğu gibi eğitim alanında da önemli değişikliklere yol 

açmıştır.(Karakök) 

Birinci Menderes Hükümeti (22 Mayıs 1950 – 9 Mart 1951) 

programında, millî ve manevi değerlere bağlılığı olmayan bir cemiyetin 

kötü akıbete sürüklenecekleri ifade edilerek, böyle bir ülkede ilmin 

ilerleyemeyeceği de vurgulanmıştır. Eğitim konusunun ciddiyetle ele 
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alınacağı ve detaylı bir plana bağlı kalınarak memleketin her köşesinde 

eğitim olanaklarının yayılacağı programda bahsedilen diğer bir husustur 

(Ekinci, 1994). 

1950 seçimleri sonunda iktidara gelen DP, İzmir Milletvekili Avni 

Başman’ı Millî Eğitim Bakanlığına getirmiş ve I. Menderes Hükümetinin 

eğitim ve kültür programını parti tüzüğüne şu şekilde geçirmiştir: 

“Tamamıyla demokratik bir ruh ile ve ilmin son 

neticelerine göre tespit edilecek geniş ve teferruatlı bir 

plan içinde maarif nimetini memleketin her tarafına 

müsavi şartlarla yaymayı temin edecek kanun 

tasarılarını hazırlıklarımız biter bitmez yüksek 

tasvibinize arz edeceğiz”(DP Tüzük ve Programı, 

1946: 25). 

Bunun dışında parti programında eğitim meselesi genel olarak şu 

temellerden oluşuyordu: 

1) Demokrat Parti öğretim birliğinden yanaydı: 

“Maarif sistemimizde, Millî eğitim ve öğretim vahdeti 

prensibinden yanayız.” 

2) Partiye göre eğitimin amacı, gelecek kuşakların 

yalnız bilimsel ve teknik bilgi ile değil, Millî ve insani 

bütün manevi değerlerle donatılması olmalıydı: 

“Umumi mesleki eğitim ve öğretim, yurt ihtiyaçlarını 

karşılayacak umumi bir plana göre tanzim edilmeli ve 

gelecek nesillerin yalnız ilim ve teknik bilgiyle değil, 

millî ve insani bütün manevi kıymetlerle de teçhizine 

çalışmalıdır.” 

3) “Bütün ilkokul öğretmenlerinin aynı ruha ve aynı 

seviyede bilgiye sahip olma esasının göz önünde 

tutulmasını, bunlar arasında farklı zümrelerin 

teşekküllerine meydan verilmemesi bakımından 

lüzumlu görmekteyiz. Yeteneği ve gücü elverişli olduğu 

takdirde bir ilkokul öğretmeninin gerekli eğitimini 

tamamlaması hâlinde üniversite profesörlüğüne 

yükselmesinin imkanı sağlamalıdır.” 

4) Programda üniversitelerin bilimsel ve yönetsel 

özerkliği ilkesine şöyle yer veriliyordu. “Yüksek 

öğretim meselesinde niteliğe önem verilmesi lüzumuna 

kaniiz. Bütün yüksek öğretim kurumlarımızın bu esasa 

göre takviyesini ve garpta ki benzerleri seviyesine 

eriştirilmesini istiyoruz. Üniversiteler ilmi ve idari 

muhtariyete sahip olmalıdırlar.” 
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5) “Doğu Anadolu Bölgesinde, her derece ve şubede 

okulları ve nihayet fakülte ve enstitüleriyle bir kültür 

merkezi yaratmak lüzumuna inanıyoruz.” 

6) “Gerek dinî öğretim sorunu, gerekse de din 

adamlarını yetiştirecek kurumların kurulması 

konusunda uzmanlar tarafından esaslı bir program 

hazırlanacaktır. Üniversiteler bünyesinde yer alacak 

İlahiyat Fakülteleri özerk olmalıdır.” 

7) “Teknik öğretim okullarında ziraat ve yol 

kalkınmasının makineleşmesine muvazi olarak bölge 

ihtiyaçlarına lüzumlu vasıtaları yetiştirmek üzere 

kurslar ve şubeler kurulacaktır.” (DP Tüzük ve 

Programı, 1946: 26-28). 

Demokrat Parti iktidarı süresince beş ayrı hükümet kurmuş, bu 

hükümetlerin hepsinin başında Başbakan sıfatıyla Adnan Menderes yer 

almıştır. On yıllık iktidar süresince Millî Eğitim Bakanları ise sırasıyla 

şunlardır. Avni Başman, Tevfik İleri, Prof. Rıfkı Selim Burçak, Celal 

Yardımcı, Prof. Ahmet Özel ve Atıf Benderlioğlu’dur. 

Başbakan Adnan Menderes ilk hükümet programında eğitimle ilgili 

olarak özetle şöyle demiştir: 

“Maarif işlerimize gelince; 

“Maddi bakımdan ne kadar ilerlemiş olursa olsun, Millî 

ahlakı sarsılmaz esaslara dayanmayan, ruhunda manevi 

kıymetlere yer vermeyen bir cemiyetin, bugünkü karışık 

dünya şartları içinde kötü akıbetlere sürükleneceği tabiidir. 

Talim ve terbiye sisteminde bu gayeyi göz önünde 

bulundurmayan, gençliğini Millî karakterine ve ananelerine 

göre manevi ve insani kıymetlerle teçhiz edemeyen bir 

memlekette ilmin ve teknik bilginin yayılmış olması, hür ve 

müstakil bir millet olarak yaşamanın teminatı sayılamaz. 

Yıllardan beri sarih bir istikametten ve rasyonel bir plandan 

mahrum olduğu için mütemadi değişikliklere, sarsıntılara 

uğrayan maarifimizin, milletçe katlanılan büyük maddi 

fedakârlıklara mütenasip bir verimlilik arz etmediği açık bir 

hakikattir. Hükûmetimiz, parti programımızda tespit edilmiş 

esaslar dairesinde, bu büyük Millî davayı bir kül halinde 

ehemmiyetle ele almış bulunuyor. Tamamıyla demokratik 

bir ruh ile ve ilmin son neticelerine göre tespit edilecek 

geniş ve teferruatlı bir plan içinde maarif nimetini 

memleketin her tarafına müsavi şartlarla yaymayı temin 
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edecek kanun tasarılarını hazırlıklarımız biter bitmez 

yüksek tasvibinize arz edeceğiz.” (Öztürk, 1991: 345-359).  

1950’li yıllara kadar Türkiye’de program geliştirme çalışmaları daha 

çok dersler ve konular listesi hazırlamakla ele alınmış. 1952 yılında 

yurdumuza gelerek köy okullarında inceleme yapan K.V. Woffold’un 

hazırladığı raporla daha sistematik bir yaklaşımla yapılmaya başlamıştır. 

1948 programında Tarih, Coğrafya ve Yurttaşlık bilgileri dersleri “Sosyal 

Bilgiler”; “Tabiat Bilgisi” ve “Tarım Dersleri”, “Fen ve Tabiat Bilgileri” 

başlığı altında toplanmıştır. Daha sonraları “Fen Bilgisi” olmuştur 

(Gözütok, 2003). 1953 yılında toplanan Milli Eğitim Şurasında ilköğretim 

programları ele alınmış. 1948 ilkokul programının geliştirilmesi 

zorunluluğu üzerinde durulmuş, böylece program geliştirme çalışmaları 

M: E. Bakanlığında ağırlıklı bir şekilde başlamıştır. Hazırlanan taslak 

program 1953-54 öğretim yılında Bolu ve İstanbul’da deneme okullarında 

uygulanmıştır. Ayrıca bu çalışmalarla beraber okul düzeyinde ilköğretimin 

amaçlarını belirleme çalışmalara başlanmış olması araştırma ve 

değerlendirme kavramlarının program geliştirme ve uygulamalarında yer 

alması kayda değer adımlar olarak görülebilir. Bu çalışmalara paralel 

olarak 1954-55 öğretim yılında İstanbul Atatürk Kız Lisesinde deneme 

okulu program komisyonu tarafından geliştirilen deneme okulu programı 

da ortaöğretimdeki program geliştirme çalışmalarının öncüsü niteliğini 

taşımaktadır. 

1950–1960 döneminde ise, eğitim alanında yenilikler yapılmaya 

çalışılırken ABD ile yoğun ilişkiler içerisine girilmiştir. Çağrılan yabancı 

uzmanların hemen hepsi ABD’li eğitimcilerdir. Bu eğitimciler Türkiye’de 

incelemeler yapmışlar ve sahaları ile ilgili raporlar hazırlamışlardır. 

Hazırlanan bu raporlara göre ülkemizdeki eğitim sisteminde düzenlemeler 

yapılmıştır. Örneğin 1952–1953 öğretim yılında Öğretmen Okulları ile 

Köy Enstitüleri’nin öğretim programlarının birleştirilip, değiştirilmesi ve 

pedagoji derslerinin koyulması gibi uygulamalar Uzman Kate Woffold’un 

raporundaki tavsiyelerine dayanmaktadır (Ergün, 1990). 

Prof. Wofford, 5 Ekim 1951 – 1 Şubat 1952 tarihleri arasında çeşitli 

yerlerdeki ilkokulları ve öğretmen okullarını gezerek incelemelerde 

bulundu ve Milli Eğitim Bakanlığı’na ayrıntılı bir rapor sundu. Prof. 

Wofford raporunda 1948 İlkokul Programı ile ilgili şu tespitlerde bulundu: 

Program, bir köy öğretmeninin, beş sınıfa birden ders vermede başarılı 

eğitimini engelleyici konularla yüklüdür. - Konuların pek çoğu normal 

öğrenen bir köy çocuğunun anlayamayacağı kavramları içermektedir. - 

Köy okullarında öğrencileri sınıflara ayırarak yapılan gruplandırma doğru 

değildir. 
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Prof. Wofford’un programın eksikliklerini belirledikten sonra yaptığı 

önerileri şöyle özetlenebilir: - Ders konuları yeniden gruplandırılmalıdır. 

Sosyal bilgiler 1. sınıftan 6. sınıfa kadar okutulmalıdır. Köy ilkokullarının 

süresi önce beş yıldan altı yıla daha sonrada sekiz yıla çıkarılmalıdır. Yazı 

dersi Türkçe dersini tamamlayıcı olarak ele alınmalı, fen ve tabiat bilgisi 

dersleri arasında gereken ilişki kurulmalıdır. - Öğretim programında yer 

alan üniteler yeniden gözden geçirilerek, çocukların yaşı, gelişim düzeyleri 

ve çevre özellikleri dikkate alınarak bazı konular çıkartılmalı, bazıları da 

eklenmelidir.  

Prof. Wofford’un raporunu sunmasından sonra yine onun önerisi 

üzerine 25 kişilik bir öğretmen grubu ilköğretim alanında çalışmak üzere 

Amerika’nın Florida Üniversitesi’ne gönderildi. 

1954 yılında Amerika’dan dönen 25 kişilik öğretmen grubu, 1948 

programı üzerinde yurdun çeşitli bölgelerinde çalışmalar yaparak Bolu 

“Köy Deneme Okulları Program Taslağı”nı hazırladı.420 Hazırlanan 

taslak Talim ve Terbiye Kurulu’nca da uygun görülerek 1954–1955 

öğretim yılından itibaren Bolu deneme okullarında uygulanmaya başladı. 

Şahin (1997), uzman raporlarının etkilerine değindiği çalışmasında 

Beals’in yaptığı çalışmaların Türk eğitim sistemi içerisinde rehberlik 

anlayışının yerleşmesinde en önemli faktör olduğunu iddia etmektedir. 

Uzmanların ileri sürdükleri görüşlerin yerinde uygulanışını görmek için 

birçok Türk eğitimci ve eğitim yöneticisi de ABD’ye inceleme gezilerine 

gitmişlerdir. Bu trafik, ülkeye yeni kavramlar ve projeler taşımıştır. 

“Program geliştirme”, “beslenme eğitimi”, “deneme lisesi” ve “fen lisesi” 

bunlardan bazılarıdır. 

İkinci Menderes hükümeti (9 Mart 1951 – 17 Mayıs 1954) programında 

ise, memleket dâhilinde bulunan ilk, orta, yüksek ve teknik öğretim 

şubelerinin tek bir genel eğitim siyasetine göre idare edileceğinden söz 

edilmektedir. Birinci hükümet programına göre daha kapsamlı biçimde ele 

alınan eğitim konusuyla ilgili yapılması planlanan bazı değişiklikler ve 

girişimler şu şekildedir (Ekinci, 1994): 

1) Teknik öğretim okullarında ziraat ve yol kalkınmasının 

makineleşmesine paralel olarak bölge ihtiyaçlarına lüzumlu ustaları 

yetiştirmek üzere kurslar ve şubeler kurulacaktır. 

2) Köy okulları inşaatında Doğu illeri ile bu iller kadar geri kalmış diğer 

illerin ihtiyaçları ön planda tutulacak ve köylü vatandaşlarımızı 

mükellefiyete tabi tutan mevzuat kaldırılacaktır. 

3) Doğuda bir üniversitenin temelleri atılacaktır. Üçüncü Menderes 

hükümeti (17 Mayıs 1954 – 9 Aralık 1955) programında ise, eğitim 

konusuna her iki programdan da daha yüzeysel bir biçimde değinilmiştir. 

Hür bir milletin teminatı ve gençliğin manevi değerleri kazanabilmesi için 
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eğitimin taşıdığı önemden söz edilmiştir. Dördüncü Menderes hükümeti (9 

Aralık 1955 – 25 Kasım 1957) ve beşinci Menderes hükümeti (25 

Kasım1957 – 27 Mayıs 1960) programlarında daha önceki programlar esas 

alınarak, ayrıca eğitime yer verilmemiştir. 

Sonuç olarak, oluşturulan hükümet programlarının yanı sıra parti 

programında da milli eğitim konusuna değinilmektedir. Demokrat Partinin 

1949 yılında gerçekleştirmiş olduğu ikinci büyük kurultayında kabul 

edilen programında milli eğitim konusu detaylı bir biçimde ele 

alınmaktadır. Öyle ki; DP eğitim sisteminde öğretimin birliği ilkesini 

benimsemiştir. Mesleki eğitim ve ortaöğretimin yurt ihtiyaçlarını 

karşılayacak bir plan çerçevesinde düzenlenerek gelecek nesillerin 

yalnızca entelektüel bilgi ile değil, aynı zamanda milli, manevi ve insani 

değerlerle yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca belirtilen temel ilkeler 

şunlardır (Ekinci,1994): 

1) Programda ilköğretim Milli Eğitimin temeli olarak kabul 

edilmekte, öğretmenlerin ise aynı ruha ve bilgiye sahip olmaları 

esası dikkate alınarak farklı grupların oluşmasına izin 

verilmeyeceği belirtilmektedir. 

2) Ortaöğretim kurumlarının gerek program, yönetmelik 

gerekse laboratuvar, kütüphane gibi öğretim araçları yönünden 

yeniden düzenlenmesi, 

3) Teknik öğretim kurumlarının ülke çapında 

yaygınlaştırılarak ülkenin ekonomik  

ihtiyaçlarına göre düzenlenmesi, 

4) Üniversitelerin bilimsel ve yönetsel özerkliğe sahip 

olması, çeşitli bilim dallarında çalışmak amacıyla üniversite 

bünyesinde araştırma enstitüsü kurulması ve özellikle ülkeye 

yönelik çalışmalara ağırlık verilmesi gerektiği 

vurgulanmaktadır. 

1950 – 1960 Yılları Arasında Türkiye’de İlköğretim 

İlköğretim toplumdaki bütün vatandaşların sahip olması gereken asgari 

ve ortak bilgi, beceri, davranış ve alışkanlıkların az kazandırıldığı önemli 

bir kademedir. İlköğretim, bireyleri karşılaştıkları sorunları çözmede, 

toplum değerlerine uyum sağlamada ve toplum kurallarını uygulamada 

temel becerilerle donatmayı hedefler. Bu bağlamda ilköğretim, kararlı bir 

demokratik toplum yaratmada, toplumun yaşam kalitesinin 

yükseltilmesinde, yaşam boyu sürecek öğrenmenin ve gelişimin temelini 

oluşturur. Ayrıca ilköğretimin yurttaşlık bilincinin temellerinin atıldığı 

evre olması hükümetlerin bu kademeye olan ilgisinin artmasına da neden 

olmuştur (Güven, 2010). 
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Demokrat Parti iktidarından önceki yıllarda, Cumhurbaşkanı İsmet 

İnönü’nün açıklamalarına göre, o tarihlerde ilkokul 1. Sınıflarına 247.000 

öğrenci gitmekte, bunlardan ancak 75.000’i ilkokulu bitirebilmektedir. 

Bunun nedenleri İnönü’ye göre, ilköğretim davasının öneminin vatandaşa, 

hatta bazı görevlilere anlatılamaması, kız çocuklarının okula 

verilmesindeki sorunlar, köylü çocuklarının iş zamanı gelince okulu 

bırakmaları, yoksul olanların vaktinden önce okulu terk edip çalışmaya 

gitmeleri, maddi kaynak yetersizliğidir (Akyüz, 2010). 

1945 yılındaki çalışmalarla illerden gelen program önerileri, Ankara'da 

öğretmenlerden oluşan bir komisyon tarafından incelendi ve ortak görüşler 

belirlendi. Sonra Gazi Eğitim Enstitüsü öğretmenlerinden Fuat Baymur’un 

başkanlığında oluşturulan bir komisyon tarafından incelendi. Oluşturulan 

taslak, Talim ve Terbiye Kurulu’nun incelemesiyle 1948 yılında program 

olarak kabul edilip yayımlandı (Binbaşıoğlu, 1995). Bu program konular 

yönünden özellikle ikinci devrede hiçbir değişikliğe uğramadan 20 yıl 

süreyle uygulanan bir programdır (Gürkan ve Gökçe, 1999). 

Tablı 1: 1948 İlkokulların Haftalık Ders Dağıtma Cetveli 

 

Dersler  1. Devre  II. Devre 
1. Sınıf 
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5. Sınıf 

 

 

 

 

 

 

 

Hayat Bilgisi 5 6 7 - - 

Türkçe 1

0 

7 7 6 6 

Tarih - - - 2 2 

Coğrafya - - - 2 2 

Yurttaşlık 

Bilgisi 

- - - 2 1 

Tabiat Bilgisi - - - 3 3 

Matematik 4 4 4 4 5 

Aile Bilgisi - - - 2 2 

Resim- İş 4 4 4 2 2 

Yazı - 2 1 1 1 

Müzik 1 1 1 1 1 

Beden Eğitimi 2 2 2 1 1 

Toplam 2

6 

2

6 

2

6 

2

6 

26 

(Milli Eğitim Bakanlığı, 1948: 24) 

1948 programında, Millî Eğitimin genel amaçları toplumsal, kişisel, 

insanlık ilişkileri ve ekonomik hayat bakımından olmak üzere dört grupta 

toplanmıştır (MEB, 1948). 1948 programının; o dönemin şartlarına daha 

uygun olan, öğretmene daha fazla yetki veren, öğrencilerin gelişim 

özelliklerini daha fazla dikkate alan ayrıca pratik ve hayati bilgilere yer 

Dersler 
 I. Devre  II. Devre 

1. Sınıf 2. Sınıf 3. Sınıf 4. Sınıf 5. 

Sınıf 
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veren bir program olduğu görülmektedir (Tertemiz, 2000). Programın bazı 

yerlerinde öğrenciye beceri kazandırmaya ve yapılandırmacı eğitime 

yönelik maddeler de görülmektedir. Yapılandırmacı eğitime örnek olarak 

“Öğretmen kavramları ve bilgileri ezberletmeyecek, öğrencilerin bunları 

deneyerek, kullanarak ve yaşayarak elde etmelerine yardım edecektir” 

(MEB, 1948: 12). 1948 programında ‘Tarih, coğrafya ve yurttaşlık bilgisi’ 

dersleri ‘sosyal bilgiler’ adı altında birleştirilmiştir” (Cicioğlu, 1982: 103).  

Demokratik Parti hükümetleri ilköğretimi eğitimin temeli olarak kabul 

etmektedir. Özellikle parti tüzüğünün 35. Maddesinde bu okullarda görev 

yapacak öğretmenlerin “aynı şuura ve aynı seviyede bilgiye sahip olmaları 

esasının göz önünde tutulmasını, bunlar arasında farklı zümrelerin 

teşekkülüne meydan verilmemesi bakımından” tek kaynaktan ve aynı 

anlayışla yetişmelerini gerekli görmüşlerdir. Bu anlayışla daha önceki 

dönemlerde karşımıza çıkan, eğitmenli okul veya üç yıllık okul, beş yıllık 

okul gibi ilköğretimdeki karışıklığa ve ikiliğe son vermek istemişlerdir 

(Özkan, 2008). Ayrıca Demokrat Parti iktidarı devraldığında 

Cumhurbaşkanı Celal Bayar, mecliste yaptığı ilk konuşmasında 

ilköğretime verdiği önemi şu sözlerle açıklamıştır: “İlköğretim maarif 

sistemimizin temelini teşkil eder. Bu itibarla üzerinde ehemmiyetle 

durulması lazım gelir. Herkesçe bilindiği gibi, aile ocağından sonra hayat 

ile temas, aileden sonra ilkokulda başlar. Genç yavrularımızın her şeyi 

benimseyen taze zekâlarıyla en iyiyi ve en doğruyu, millî ve insanî bütün 

manevi kıymetlere istinat eden bir terbiye sistemi içinde, burada 

bulunmaları iktiza eder.” (Kılıç, 2008). Demokrat Parti tarafından 

ilköğretime verilen önemin bir diğer kanıtı, iktidarı döneminde toplanan 

ilk Millî Eğitim Şûrası’nın “ilköğretim” gündemiyle toplanmasıdır. 

Demokrat Parti’nin ilköğretim alanında gerçekleştirmiş olduğu önemli 

değişikliklerden bir tanesi din dersleri konusundadır. Din dersleri önceki 

yıllarda olduğu gibi yine ihtiyarîdir, fakat program içi dersler haline 

dönüştürülmüştür: “Çocuklarına din dersi aldırmak istemeyenler bu 

hususu sene başında yazılı olarak okul idaresine bildireceklerdir. Böyle bir 

beyanda bulunmayan kimselerin çocukları için imtihan ve dersler otomatik 

olarak mecburidir (Akyüz, 2010). Bu durumda, Türkçe derslerinden 

haftada bir saat Din derslerine ayrılmıştır (Edis, 1954). 

DP’nin ilköğretimde belirlediği en önemli hedef, ilköğretimi tüm 

ülkeye özellikle de okulu olmayan köylere götürebilmek, ilköğretimin 

kalitesini yükseltmek ve yeni bir ilköğretim kanunu hazırlamaktı (Kılıç, 

2008). Buna bağlı olarak hazırlanan kanun tasarısında, çeşitli sebeplerle 

okul açılamayan köyler için yatılı ve gündüzlü bölge okullarının yeniden 

düzenlenerek devam ettirilmesi kararlaştırıldı. 

Türkiye’nin çok partili hayata geçiş süreciyle birlikte iktidara gelen 

Demokrat Parti Hükümeti, genel itibariyle manevi değerler üzerine kurulu 
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liberal bir politika izlemiştir. Dindar halkın temel pratiklerini serbest 

bırakmış, din eğitimi veren okulların çoğalması, sivil toplumun gelişmesi 

ve resmi ideolojiye muhalefet etmesi gerekçe gösterilerek 27 Mayıs 1960 

tarihinde bir grup subay tarafından hükümete el koyulmuş ve darbenin 

gerçekleştiği ilan edilmiştir (Hale;1996:109).e 

Cemal Gürsel Hükümeti ve Eğitim Politikası (1960-1961) 

24. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, 27 Mayıs Askeri Darbesinin 

Ardından 30 Mayıs’ta Cemal Gürsel tarafından kurulmuştur. İhtilal 

yönetimi, eğitimde de köklü reformlara gitmek görüşündedir. Gürsel’in de 

fikri bu yöndedir. Eğitimle ilgili bir planın hazırlığını yapmakla görevli 

Eğitim Danışma Kurulu, 5 Ağustos’ta Ankara’da çalışmalarına başlamıştır 

(As, 2000). 

Türkiye'de program geliştirme çalışmalarının tekrar ilkokul 

programları üzerinde yoğunlaştığını görmekteyiz. 1961 yılında kabul 

edilen 222 sayılı İlköğretim Kanununun getirdiği hükümler programların 

geliştirilip değiştirilmesini zorunlu kılmıştır. Hazırlanan program taslağı 

yapılan bir uygulama planı esasları içinde önce 14 ilden başlayarak daha 

sonraları deneme sahası genişletilerek beş yıl süreyle bütün illerimizin 

deneme okullarında uygulanmıştır. Bu programla ilgili çalışmalar illerde 

kurulan program geliştirme komiteleri tarafından yürütülmüş ve 

desteklenmiştir. Bu program geliştirme çalışmaları, aksiyon araştırmaları, 

alan çalışmaları, teftiş ve inceleme, seminer ve kurslar yoluyla 

yürütülmüştür. Bu çalışmalar sonucunda ortaya çıkan program taslağı 

değerlendirilmek üzere Bakanlıkta kurulan Merkez Değerlendirme 

Komitesine aktarılmıştır. Daha sonra yurdun çeşitli bölgelerinden gelen 

120 il temsilcisi bir hafta süreyle seminer de geliştirilmiş program taslağını 

incelemiş ve gerekli değişiklikler yapılarak ve önerilerle birlikte Talim ve 

Terbiye Kuruluna sevk edilmiştir. Kurulun 1 Temmuz 1968 tarih ve 171 

sayılı kararıyla en yakın zamanda toplanacak Milli Eğitim Şurasında 

görüşülmek üzere 1968-69 öğretim yılında uygulamaya konulmuştur. 1968 

programı uygulamaya konduktan sonra bu programla ilgili geliştirme 

çalışmaları yakından izlenmiş, uygulamada meydana gelen aksaklıklar 

üzerinde çalışılarak gerekli önlemler alınmıştır (Demirel, 1992). 

İsmet İnönü Hükümeti ve Eğitim Politikası (1961-1965) 

27 Mayıs 1960 darbesinin ardında Milli Birlik Komitesi, 15 Ekim 

1961’de seçimle yeni bir Hükûmet iş başına gelene kadar, bu çerçeve 

içinde on yedi ay çalıştı. Bu on yedi aylık süre içinde de, Türkiye’nin 

geleceği bakımından büyük önem taşıyan pek çok olay cereyan etti 

(Weiker, 1967: 34-35). 

13 Ocak 1961 tarihinde siyasal partilerin faaliyetleri üzerindeki yasak 

kaldırıldı; ayrıca partilerin faaliyetlerine devam etmelerine ve bir ay 
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içerisinde başvurmak kaydıyla, yeni partiler kurulmasına izin verildi 

(Akbaş, 1989: 56). 

27 Mayıs 1961 İhtilali sonrası ilk genel seçimler 15 Ekim 1961’de 

gerçekleşmiştir. Seçimlerde, CHP’nin dışında yeni kurulan; Adalet Partisi 

(AP), Yeni Türkiye Partisi (YTP), ve Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi 

(CKMP) yarışmıştır. Milletvekili ve senatörlük için seçimler birlikte 

yapılmasına karşın, iki ayrı seçim sistemi uygulanmıştır. Senato seçimleri 

çoğunluk sistemine, milletvekili seçimleri ise nispi temsil esasına göre 

yapılmıştır (Kara, 2004: 48-49). 

Hükümet’in bir an önce kurulması için çaba gösteren Cumhurbaşkanı 

Cemal Gürsel, Senato ve Millet Meclisi Başkanlarıyla 7 Kasımda bir 

toplantı yaptıktan sonra “üçlü solüsyon” adı verilen yeni bir teklifin partiler 

duyurulmasına karar verdi. Bu partiler arasında bir buhrana yol açtı. Bu 

buhran giderilemeyince 10 Kasım 1961 tarihinde Cumhurbaşkanı Cemal 

Gürsel, siyasi parti liderleri ile bir toplantı yaptı, Ardından Anayasal 

hakkını kullanarak Hükümet’i kurma görevini CHP Genel Başkanı İsmet 

İnönü’ye verdi (Son Havadis, 11 Kasım 1961). 16 Kasım 1961 tarihinde 

CHP ve AP, koalisyon Protokolünü imzaladılar (Ahmad, 1976: 240-241). 

Siyasi hayatı bu denli etkileyen oluşumlar elbette ülkenin eğitimine de 

etkilemiştir. 

1961 yılında kabul edilen 222 sayılı ilköğretim Kanununun getirdiği 

hükümler programların geliştirilip değiştirilmesini zorunlu kılmıştır. 1962 

yılında toplanan VII. Milli Eğitim Şurasında: 1. Programların günün 

gerçekleri ve ihtiyaçları dikkate alınarak düzenlenmesi, 2. Programların 

geliştirilmesine bağlı olarak ders ve kaynak kitaplarının hazırlanması, 3. 

Öğretmenlerin yeni programların gereklerine uygun olarak yetiştirilmesi, 

4. Hazırlanacak ve uygulanacak bir deneme programının komisyonlarca 

incelenip değerlendirildikten sonra çeşitli bölgelerde iki yıl süreyle 

denenmesi 5.Deneme Programının geliştirilerek bütün yurt çapında 

uygulanması kararlaştırılmıştır. Hazırlanan program taslağı yapılan bir 

uygulama planı esasları içinde önce 14 ilden başlayarak daha sonraları 

deneme sahası genişletilerek beş yıl süreyle bütün illerimizin deneme 

okullarında uygulanmıştır. Bu programla ilgili çalışmalar illerde kurulan 

program geliştirme komiteleri tarafından yürütülmüş ve desteklenmiştir. 

Bu program geliştirme çalışmaları, a) aksiyon araştırmaları, b) alan 

çalışmaları, c) teftiş ve d) inceleme, seminer ve kurslar yoluyla 

yürütülmüştür. Bu çalışmalar sonucunda ortaya çıkan program taslağı 

değerlendirilmek üzere Bakanlıkta kurulan Merkez Değerlendirme 

Komitesine aktarılmıştır. Daha sonra yurdun çeşitli bölgelerinden gelen 

120 il temsilcisi bir hafta süreyle seminerde geliştirilmiş program taslağını 

incelemiş ve gerekli değişiklikler yapılarak ve önerilerle birlikte Talim ve 

Terbiye Kuruluna sevk edilmiştir. Kurulun 1 Temmuz 1968 tarih ve 171 

sayılı kararıyla en yakın zamanda toplanacak Milli Eğitim Şurasında 
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görüşülmek üzere 1968-69 öğretim yılında uygulamaya konulmuştur 

(Demirel 1992)itiş 

Suat Hayri Ürgüplü Hükümeti ve Eğitim Politikası (1965) 

1965 Ekim'inde yapılan genel seçimlere kadar 29. hükümeti, bağımsız 

senatör Suat Hayri Ürgüplü kurdu. "Seçimlere yalnız sekiz ay kalmış 

olduğundan Ürgüplü hükümeti ülkenin hiç bir sorununa etkin bir biçimde 

eğilmedi."(Erkoç, http://dergipark.gov.tr/download/article-file/118301) 

Süleyman Demirel Hükümeti ve Eğitim Politikası (1965-1971) 

10 Ekim 1965 genel seçimi Adalet Partisinin zaferi ile sonuçlandı. 

AP’nin açık açık yürüttüğü koalisyonsuz iktidar kampanyası 10 Ekim 1965 

genel seçimlerinde AP’yi tek başına iktidara taşıdı. Tarihi, ekonomik, 

sosyal, v.b. bütün nedenlerin tartışması bir tarafa Türkiye 1965 

seçimleriyle yeni bir devreye girdi. Bu devrede AP, Nisbî Temsil sistemine 

rağmen çoğunluğu elde etti. 

Hükümetin Millî Eğitim politikasının temeli, "vatandaşın bir kül 

halinde kalkınabilmesi, maddi ve manevi hayatını teçhiz ederek ve millî 

şuuru hâkim kılarak yetişmesine yardım etmektir." olarak saptamıştır. 

Bütün köylerin okula kavuşturulması, öğretmenlerin hayat şartları, maddi 

ve manevi ihtiyaçlarının yakından takibi, parasız yatılı öğrenci adedinin 

arttırılması, öğretmen okullarının, teknik öğretim kurumlarının artırılması, 

mesleki ve teknik öğretim işbirliğine gidilmesi, mahalli sanatların 

geliştirilmesi, turizm eğitimine olanak sağlanması, elektrik elektronik, 

tekstil, matbaa, petrol kimyası elemanları yetiştirilmesi üzerinde durularak, 

İmam-hatip okulları, mesleki orta ye teknik okul mezunlarına 

yükseköğretim imkânlarının sağlanması programda yer almıştır (Öztürk 

1968). 

Süleyman Demirel Dönemi’nde (1965-1971) İlköğretim ile ilgili en 

önemli hedef, bütün imkânlar kullanılarak milletin tamamını bir an önce 

okur-yazar hale getirebilmek olmuştur. Ayrıca herkesin, her vesile ile 

kullandığı “fırsat ve imkân eşitliği” deyimini laf olmaktan çıkararak, her 

seviyedeki öğretim müesseselerini yurt sathına yayarak gerçekleştirmeyi 

amaçlamışlardır. Milli eğitimdeki bu temel hedefler, parti programlarında, 

hükümet programlarında, kalkınma planlarında ve milli eğitim şuralarında 

da yer almıştır (Büyükboyacı 2015). 

 

Süleyman Demirel Dönemi’nde (1965-1971) Parti programlarında ve 

hükümet programlarında ilköğretim politikalarına yönelik görüşler 

şöyledir: 1966 parti programı ve 1969 parti programında doğrudan 

ilköğretime yönelik ifade bulunmamasına karşın eğitim ile ilgili olarak 

“İlk, orta ve meslekî eğitimle, üniversite ve yüksek okul seviyesindeki 

eğitim faaliyetlerimizi, hem demokratik toplum hayatının icapları, hem de 
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süratli iktisadî kalkınma ihtiyaçlarımızın zaruretleri ile ahenkli ve koordine 

yürütmek gerektiğine inanıyoruz. Bu sebeple çeşitli eğitim kademeleri için 

elde mevcut kaynakların en zarurî ve hayatî ihtiyaçlara göre ayarlanmasını, 

müstehlik eğitimden yatırımcı öğretime geçilmesini zaruri ve faydalı 

görmekteyiz.” (Madde 59)(Adalet Partisi Program ve Tüzük,1966, Adalet 

Partisi Programı,1969) denilmektedir. Buradan da anlaşılacağı üzere 

eğitim hem toplumsal hem de iktisadi kalkınmanın bir aracı olarak 

görülmektedir.  

28 Eylül-3 Ekim 1970 tarihinde toplanan Sekizinci Şûra’da “Eğitim 

sisteminin toplum ihtiyaçlarına cevap vermekten uzak olduğu, ekonomik 

ve sosyal kalkınmayı hedef alan bir eğitime ihtiyaç bulunduğu” 

vurgulanarak biri diğerine bağlı üçlü sistemin (ilköğretim-ortaöğretim-

yükseköğretim) sağlıklı bir yapıya kavuşturulması; ilköğretimin 222 sayılı 

yasanın öngördüğü tarzda ıslahı; ortaöğretimin genel kültür ve yurttaşlık 

eğitimi veren, öğrencileri ilgi ve yeteneklerine göre yönlendiren iki devreli 

konumda düşünülmesi; programlar arasında yatay ve dikey geçiş 

imkânlarının hazırlanması; küçük yerleşim birimlerinde çok amaçlı liseler 

açılması gündeme getirilmiştir.” (Sakaoğlu, 2003: 274). 

Süleyman Demirel Dönemi hükümetleri, gelecekte zorunlu öğretimi 5 

yıldan 8 yıla çıkarmak zorunda kalacağını hesap etmektedir. Fakat henüz 

ilkokul çağındaki nüfusunun tamamı okuma-yazma imkânına 

ulaşamadığından dolayı, 8 yıllık zorunlu eğitime geçilememiştir. Bu 

nedenle, ortaokulları imkân nispetinde köylere kadar yayarak, köy 

çocuklarına da eğitim fırsatını vermek ve hem de ilköğretim konusu 

memleketin tamamına yayıldıktan ve ilkokullar arasında nispi bir eşitlik 

sağlandıktan sonra, 8 yıllık zorunlu eğitime geçilmesini planlamıştır 

(Büyükboyacı 2015). 

Nihat Erim Hükümeti ve Eğitim Politikası (1971-1972) 

Hükümet Programında, Milli Eğitim reformu için en başta Tevhid-i 

Tedrisat ilkesine aykırı uygulamalara son verileceği, din işlerinin 

yürütülmesinde laikliğin esas alınacağı, İmam-Hatip Okullarının ıslah 

edileceği, üniversite ve yüksek okullar reformunun halledileceği, Anayasa 

Mahkemesi kararları doğrultusunda öğrencileri mağdur edilmeden özel 

yüksek okullar meselesinin çözüleceği, VII. ve VII. Eğitim Şuralarındaki 

çalışmaların devamının sağlanacağı ve uygulanacağı, özellikle teknik 

öğretime önem verileceği, zorunlu eğitim olarak ilerde bütün yurda 

yaygınlaştırmak üzere sekiz yıllık okulların deneme amaçlı kurulacağı, ilk 

ve orta öğretimde tek kitap düzenine geçileceği, üniversite ve yüksek 

okullar için ucuz kitap temin edileceği, yeterli sayıda öğretmen ve öğretim 

üyesi yetiştirileceği, bilimsel araştırmalara daha çok önem verecek tarzda 

planlamalar yapılacağı, TRT’nin köylere kadar yaygınlaştırılarak eğitimde 

yararlanılacağı ve eğitim-kültür işlerinin Milli Eğitim Bakanlığından 



Harun Şahin & Figen Özsu | 227 

 

ayrılacağı, kurulacak bir Kültür Bakanlığı vasıtasıyla kültürel kalkınmanın 

daha etkin biçimde sağlanacağı belirtilmişti.( T.B.M.M. Tutanak Dergisi, 

s.395-396.) 

970'li yıllarda sekiz yıllık ilköğretim okulu denemesi ve program 

çalışmaları gündeme gelmiş ve bu çalışmalara hız verilmiştir. Dokuz 

üyeden meydana gelen 'çalışma grubu sekiz yıllık okulun amaçlarını ve bu 

okulun eğitim ilkelerini tespit edip çalışmalarına başlamış ancak deneme 

aşamasında kalmıştır(Demirel age). 

Ferit Melen Hükümeti ve Eğitim Politikası (1972–1973) 

Türkiye Cumhuriyeti’nin 35. Hükümeti 22 Mayıs 1972 yılında Ferit 

Melen başkanlığında kurulmuştur. Melen, hükümet programında eğitimle 

ilgili programa şöyle yer vermiştir: 

Eğitim sistemimiz Türk toplumunun ekonomik, sosyal 

ve kültürel kalkınması için gerekli insan gücü ihtiyacını 

devamlı olarak sağlayacak rasyonel bir çalışma 

düzenine ve çağımızın gereklerine uygun bir bünyeye 

kavuşturulacaktır. Hazırlanacak olan Milli Eğitim 

Kanunu tasarısında okul öncesinden başlayıp ilk, orta 

ve yükseköğretim kurumları ile yurdumuzun ekonomik 

kalkınmasına büyük ölçüde katkıda bulunan teknik 

okullar bir bütünlük içinde ve çağımızın modern eğitim 

sistemleri açısından ele alınacak, Türk eğitimi yeni bir 

yapı ve çalışma düzenine kavuşturulacaktır. Bu tasarı 

ile aynı zamanda Cumhuriyet Hükümetlerinin bugüne 

kadar çıkarılmış eğitimle ilgili dağınık bütün kanunlar 

da bir araya getirilmiş ve Türk eğitim felsefesi Türk 

toplumunun yapısına çağımızın ileri bilim ve teknoloji 

gereklerine ve Atatürk milliyetçiliği ilkeleri üzerine 

oturtulmuş olacaktır. Bugün ilkokulları bitiren 

çocuklarımızın büyük bir çoğunluğu üst okullara 

devam etmek veya bir meslek sahibi olmak 

imkânlarından yoksun bulunmaktadır. İnsanları ve 

toplumu tedirgin eden ve hayatta güçsüz bırakan bu 

büyük soruna çözüm yolu getirmek için öğrencilere 

bilgi ve kabiliyetleri istikâmetinde bir öğretim vermek, 

bu suretle onların ya üst okullara gitmelerini ya da 

çalışma hayatına atılmalarını sağlamak için 

ilkokulların sekiz yıla çıkarılması çalışmalarına devam 

edilecek ve bu okulların yurt ölçüsünde yayılmasına 

çalışılacaktır (TBMM Hükümetler). 
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Mehmet Naim Talu Hükümeti ve Eğitim Politikası (1973–1974) 

Naim Talu Hükümeti’nin Eğitim Politikası şu şekilde ifade edilmiştir: 

Milli Eğitim Politikamız, bir yanda Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma 

Planımızın öngördüğü hedeflere göre iktisadi ve sosyal kalkınmamızın 

dayandığı insan gücü ve teknoloji ihtiyaçlarımıza cevap verecek, diğer 

yandan Cumhuriyete, insan hak ve hürriyetlerine, Türk Milliyetçiliğine 

demokratik, lâik, sosyal hukuk devleti anlayışına sahip, Atatürk 

inkılaplarının koruyucusu bir gençlik yetiştirmek amacına yöneltilecektir. 

Halen Parlamentoda bulunan “Milli Eğitim Temel Kanunu Tasarısı” ile 

“Üniversiteler Kanun Tasarısı”nı bu amacı gerçekleştirmek için 

kanunlaştırmaya çalışacağız 

(https://www.tbmm.gov.tr/hukumetler/HP36.htm). 

Sadi Irmak Hükümeti ve Eğitim Politikası (1974–1975) 

Türkiye Cumhuriyeti’nin 38. Hükümeti 17 Kasım 1974 yılında Sadi 

Irmak başkanlığında kurulmuştur. Irmak, hükümet programında eğitimle 

ilgili programa şöyle yer vermiştir: 

... Eğitim sistemimizin ve yapısının çağdaş bilim ve 

teknolojinin gereklerine uygun olarak geliştirilmesi, 

öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine ve toplumumuzun 

yetişmiş insan gücü ihtiyacına göre yükseköğretime, 

hayata ve iş alanlarına yöneltilmesi çalışmalarına 

devam olunacaktır… Öğretimin her kademesinde fırsat 

ve imkân eşitliğinin sağlanmasına özel bir önem 

veriyoruz (TBMM Hükümetler). 

Bülent Ecevit Hükümeti Dönemleri Eğitim Politikası 

14 Ekim 1973 Seçimlerinin sonuçları ve ülkemizin içinde bulunduğu 

koşullar Hükümet kurulmasını güçleştirmiştir. Yeni bir Hükümet 

kurulabilmesi yolundaki partiler arası temaslar ve çalışmalar üç aydan 

uzun sürmüştür(TBMM Hükümetler). Ocak 1974’te bir koalisyon 

Hükümeti Kurulmuş, hükümeti kurma görevi ise Bülent Ecevit’e 

verilmiştir. I. Ecevit Hükümeti Programında Eğitim:  

Kalkınma planının eğitilmiş insan gücü hedeflerine 

ulaşabilme gayesi ile ortaöğretimde özellikle teknik 

konulara yönelmeyi hızlandırıcı tedbirler 

uygulanacaktır. Çocuklarımıza töre ve 

geleneklerimizle milli hasletlerimize uygun ahlak 

kaidelerinin öğretilmesi gayesi ile ilk ve orta 

öğretime mecburi ahlak dersleri konulacaktır. Bu 

dersleri okutacak öğretmenlerin gerekli vasıfları 

taşımasına özel bir önem verilecektir… Eğitim 

https://www.tbmm.gov.tr/hukumetler/HP36.htm)
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kurumları modern araç ve gereç ve laboratuvarlarla 

donatılacak öğretim programları taklitçilikten 

kurtarılarak milli koşullarımıza uygun hale 

getirilecektir. Öğretimin her kademesinde kitaba ve 

ezbere dayanan öğretim yerine deneye, gözleme, 

milletlerarası seviyede araştırma yapmaya metod ve 

teknik maharet kazanmaya kişisel inisiyatifin 

geliştirilmesine, işe ve üretime yönelmiş bir eğitime 

ağırlık verilecektir… Çocuklarımızı zararlı 

yayınlardan koruyacak eğitici ve öğrenmeyi 

özendirici milli ve insani duyguları güçlendirici yeni 

bir yayın programı geliştirilecektir (TBMM 

Hükümetler). Şeklinde hedefler belirtilmiştir. 

5 Haziran 1977 seçimleri ardından kurulan Cumhuriyet Hükümeti, 

“yalnız önümüzdeki dönemin ağır sorunlarını çözmekle değil, geride 

bıraktığımız dönemin acılarını dindirmekle, bunalımlarını gidermekle de 

yükümlüdür.” Sözleriyle II. Ecevit Hükümeti kurulmuştur. 

Eğitimde Hükümetimiz, öncelikle can güvenliğini ve 

öğrenim özgürlüğünü sağlayacaktır. Geride 

bıraktığımız iki buçuk yıllık dönemde, yasal hakları 

çiğnenerek okula alınmayan veya can güvensizliği 

nedeniyle okula gidemeyen öğrencilere, yitirdikleri 

ders yılı hızlandırılmış programlarla geri 

kazandırılacaktır. Öğrenciler arasında siyasal 

düşüncelerine göre ayırım yapılması ve okulların, 

uygarca tartışma ölçüleri ötesinde; siyasal çatışma 

yerlerine dönüştürülmesi kesinlikle önlenecektir. 

Siyasal ve toplumsal düşünceleri ne kadar ayrı 

olursa olsun, gençlerimiz ve çocuklarımız arasında 

arkadaşlığın yerleşeceği, sevginin yeşereceği bir 

ortam oluşturulacaktır. Öğrenci yurtları, birbirine 

düşman ve kapalı kaleler veya ideolojik savaş 

alanları durumundan çıkarılacaktır. Sokaklarında 

çocuklar gençler vurulmayan bir Türkiye, anaların 

babaların çocuklarını okula, üniversiteye, yurtlara 

korkusuz gönderebildikleri bir Türkiye, 

Hükümetimizin ilk hedefi olacaktır. Silahlara hedef 

olanlar kadar, genç yaşta ellerine silah verilen, 

yüreklerine kin ve düşmanlık zehri akıtılan 

çocuklarımızı da kurtarmak, demokrasimizi ve 

ülkemizin geleceğini güvence altına almanın 

gereğidir (TBMM, Hükümetler).  
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Dönemin siyasi olayları, hükümetlerin eğitim konularındaki 

tutumlarına da yansımıştır. Vaatler günün şartları neyi gerektiriyorsa ona 

göre verilmiştir! 

III. Ecevit Hükümeti 1978 yılında kurulmuştur. Hükümet Programında 

Eğitime dair düşüncelere şöyle yer verilmiştir:  

Eğitim, hızlı ve sağlıklı gelişmenin başta gelen 

koşuludur. Anayasamızda yer alan birleştirici, 

çağdaş milliyetçilik bilincine erişmiş, Atatürk 

ilkelerini ve demokratik anlayışı benimsemiş, 

ailesine, vatanına, Türk Ulusuna ve insanlığa karşı 

görevlerini ve sorumluluklarını bilen, milli ve 

manevi değerlere bağlı, düşünce ayrılıklarına 

rağmen barış ve özgürlük içinde yaşayabilen 

kuşaklar yetiştirmek, insan haklarına dayalı hür 

demokratik rejimi, milli birliğimizi ve 

bağımsızlığımızı güçlendirmek; köklü ve zengin 

kültürümüzü çağdaş insanlık kültürüyle birlikte 

geliştirmek; Türk Ulusunu çağın uygarlık düzeyinin 

üstüne çıkarmak, milli eğitimimizin temel 

amaçlarıdır. Eğitimde Hükümetimiz, öncelikle can 

güvenliğini ve öğrenim özgürlüğünü sağlayacaktır. 

Geride bıraktığımız dönemlerde, yasal hakları 

çiğnenerek okula alınmayan veya can güvenliği 

nedeniyle okula gidemeyen öğrencilere, yitirdikleri 

ders yılı, hızlandırılmış programlarla geri 

kazandırılacaktır. Öğrenciler arasında siyasal 

düşüncelerine göre ayırım yapılması ve okulların, 

uygarca tartışma ölçüleri ötesinde, siyasal çatışma 

yerlerine dönüştürülmesi kesinlikle önlenecektir 

(TBMM, Hükümetler). 

3 Mayıs 1999’da Demirel, 57. hükümeti kurma görevini Ecevit’e 

vermiştir. (Aktaran, Gaytancıoğlu 2013)( “Ecevit: Üç Partili olur”, 

Milliyet, 04 Mayıs 1999, s.14.) 

Hükümetimiz, eğitime ve gençliğe yatırımı, ülkemizin geleceğine 

yapılan en önemli yatırım olarak kabul etmektedir. İlk, orta ve 

yükseköğretimde, çağdaş iletişim ve bilgi teknolojileri en geniş ölçüde 

değerlendirilerek ve öğrenci yurtları hızla yaygınlaştırılarak, eğitimde 

olanak ve fırsat eşitliği sağlanacaktır. Sekiz yıllık kesintisiz ve zorunlu 

ilköğretim uygulamasına devam edilecektir. Türkiye'yi bilgi çağına 

hazırlamaya yönelik olarak zorunlu eğitim süresinin arttırılması imkânları 

araştırılacaktır. Eğitim kurumlarında ideolojik kutuplaşma ve çatışmalara 

fırsat verilmeyecektir. İlköğretimde beşinci sınıfı tamamlayan 
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öğrencilerin, kanunî temsilcilerinin talep etmesi halinde, Diyanet İşleri 

Başkanlığınca yaz tatilinde açılan ve Millî Eğitim Bakanlığının denetim ve 

gözetimine tabi olan Kur' an kurslarına devam edebilmelerine imkân 

verecek bir düzenleme yapılacaktır (TBMM, Hükümetler). 

Bülent Ulusu Hükümeti ve Eğitim Politikası (1980-1983) 

Dönemin Milli Eğitim Bakanı, Hasan Sağlam eğitimde hedefledikleri 

ana amaca ulaşmaları için bazı ilkeleri tespit etmiştir. Bunlar şöyledir: 

“Devlet kesin tarafsızlığı ve gücü ile tüm Bakanlık Teşkilatına, okullara ve 

eğitim kurumlarına girmeli ve varlığını sürdürmelidir. Tüm eğitim ve 

öğretim faaliyetlerimizde Atatürk İnkılâp ve İlkelerinin gençlerimizin 

zihin ve kalplerinde, gerçek anlamı ile yerleştirilmesine çalışılmalıdır. 

Milli eğitimimizin bugünkü durumu ve ülke ihtiyaçlarına cevap verecek, 

çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmamızı sağlayacak önlemler tespit edilmeli 

ve kararlılıkla uygulanmalıdır. Günün şartlarına ve ülkenin ihtiyaçlarına 

uygun teşkilat ile yasal ve idari düzenlemeler süratle yapılmalı ve tüm 

Bakanlık teşkilatına işlerlik kazandırılmalıdır. Sanayiye yönelik ülke 

ihtiyaçlarına cevap vermek, gençlerimize bir meslek kazandırmak ve 

Üniversiteler önünde yığılmayı önlemek üzere, Mesleki ve Teknik Eğitime 

ağırlık verilmelidir. Okul dışındaki gençlerimizin de her yönde eğitilmesi 

için gerekli önlemler alınmalıdır. Yurtdışındaki çocuklarımızın Türkçe, 

Türk Kültürü ve Din Derslerinde yeterli düzeye getirilmesine önemle 

çalışılmalıdır. Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin temel ve vazgeçilmez 

unsuru olan öğretmeni her türlü politik endişe ve düşüncelerden uzak bir 

çalışma ortamına kavuşturmaya, sadece okuluna, öğrencilerine ve görevine 

bağlı 9 kişiliği ile öğretmenlik mesleğini toplumdaki saygınlığına 

kavuşturmaya ve ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda belirli bir düzeye 

getirmeye çalışılmalıdır. Çocukları okula gidemeyen köy ile öğretmensiz 

okul ve ders bırakılmamalıdır. Halkın eğitim alanında Devlete etkin bir 

şekilde yardımcı olması sağlanmalıdır. Din Kültürü ve Ahlak eğitiminin, 

yetersiz ve yetkisiz kişiler elinden alınarak, Devletin kontrolünde yeni 

esaslara göre, zorunlu ders olarak düzenlenmesine çalışılmalıdır. Okuma-

yazmazlıkla etkin bir şekilde mücadele edilmeli, halkın okuma-yazma 

oranını artırıcı her türlü önlem alınmalıdır. Yükseköğretimle birlik ve 

bütünlüğü sağlayıcı düzenlemelere geçilmelidir” (MEB, 1982: 3–5). 

1980'li yıllarda program geliştirme çalışmalarında yeni bir arayış 

başlamıştır. Varış (1976:83)'ın da belirttiği gibi program geliştirme 

çalışmalarında bir devamlılık söz konusu olsaydı, Cumhuriyetin ilanıyla 

sağlam esaslara oturtulan, mahalli bir lisemizin çabaları ile fonksiyonel 

hale getirilen ortaöğretim programları, 17 yıl sonra sekizinci eğitim 

şurasına, benzer esaslarla gelmez, ilk program geliştirme çabalarını 

zenginleştiren bir yaklaşımla devamlı gelişim sağlanırdı. Bu eksikliği 

gidermek amacıyla M.E. Bakanlığı 1982 yılında program geliştirme 

konusunda bir model oluşturmak ve bundan sonra hazırlanacak 
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programların buna göre hazırlanmasını sağlamak amacıyla bir dizi toplantı 

düzenlemiştir. Üniversitelerde görevli bilim adamlarıyla işbirliği yapılarak 

ortaya çıkan yeni bir program modeli kabul edilerek 2142 sayılı Tebliğler 

Dergisinde yayımlanmıştır. Bu model Genel Kurmay Başkanlığına, 

Bakanlıklara, Öğretim Daire Başkanlıklarına ve okullara gönderilerek ders 

programlarının burada belirtilen esaslar çerçevesinde hazırlanması 

istenmiştir. 1984 yılı başında da bu programların hazırlanmasında dikkate 

alınması gereken ilkeler, Anayasa, hükümet programı ve Cumhurbaşkanı 

direktifleri doğrultusunda yeniden belirlenerek 14.2.1984 gün ve 16 sayılı 

Talim ve Terbiye Kurulu kararıyla yayımlanmıştır. Bu model, amaç-

davranış-işleyiş-değerlendirme boyutları içinde programların derslere göre 

hazırlanması esasını getirmektedir (Demirel 1999) 

Turgut Özal Hükümeti ve Eğitim Politikası (1983-1989) 

I. Özal Hükümeti programında eğitim konusu ayrıntılı olarak ele 

alınmamıştır. Hemen hemen her hükümet dönemindeki hükümet 

programında olduğu gibi eğitimin genel amaçlarına yer verilmiştir. 

Eğitimin amacı şöyle belirtilmiştir: “Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı, 

milli ve ahlaki değerlerimizi benimsemiş, bilgili, ilmi düşünceye sahip, 

herkese karşı sevgi, saygı ve müsamaha besleyen medeni birer insan olarak 

20 yetişmelerini milli öğretimin esası sayarız” 

(http://www.tbmm.gov.tr/hukumetler/hp45.htm) 

II. Özal Hükümetinin hükümet programına bakıldığında eğitim konusu 

genel hatlarıyla ele alınmıştır. Bununla birlikte her eğitim kademesine 

değinilmemiştir. Çıraklık ve din eğitimine önem verilerek, manevi değerler 

eğitimine daha çok önem verilmiştir. Hükümet Programında eğitimin 

amacı Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı gençler yetiştirmek olarak 

belirlenmiştir. Ayrıca, örgün eğitimdeki kurum sayısının arttırılmasına 

ilaveten spor ve sanat etkinliklerini gerçekleştirecek modern tesislerin 

kurulmasına da öncelik verilmiştir. Bununla birlikte eğitimde uygulamanın 

önemi üzerinde durulmuş ve burs imkânlarının arttırılacağı belirtilmiştir 

(Tan 2007). 

Yıldırım Akbulut Hükümeti ve Eğitim Politikası (1989-1991) 

Akbulut Hükümeti dönemindeki hükümet programına bakıldığında 

eğitimin amacının gençlerin Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı, milli, 

manevi ve ahlaki değerlerimizi benimsemiş, bilgili, ilmi düşünceye sahip, 

herkese karşı sevgi, saygı ve müsamaha besleyen birer insan olarak 

yetişmelerini sağlamak olduğu belirtilmiştir. Ayrıca eğitimde fırsat eşitliği, 

öğretmenlik mesleğinin yüceltilmesi, Türkçe’nin doğru düzgün 

kullanılması, eğitimde son teknolojiden yararlanılması, herkese bir 

yabancı dil öğretilmesi hedeflenmiştir. Bununla birlikte hizmet içi eğitime 

önem verilmesi, eğitim televizyonu kurulması, ders kitapları ve eğitim 

araçlarının yenilikler takip edilerek hazırlanması gibi konular yer almıştır 

http://www.tbmm.gov.tr/hukumetler/hp45.htm)
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(Aktaran, Tan 2007) (http://www.tbmm.gov.tr/hukumetler/hp47.htm 

erişim tarihi 08.08.2007) 

Türkiye’de, taşımalı ilköğretim uygulaması Avni Akyol’un Milli 

Eğitim Bakanlığı döneminde uygulamaya başlamıştır. Taşımalı ilköğretim 

uygulaması fırsat eşitliğinin sağlanması, ilkokullardaki birleştirilmiş sınıf 

uygulamasının en az seviyeye indirilmesi ve eğitimde kalitenin artırılması 

amacıyla, 1990–1991 yılları arasında Antalya, Balıkesir, Gaziantep, 

Kırklareli, Kocaeli, Konya ve Van illerinde uygulanmaya başlamıştır 

(MEB, 1990: 34). Taşımalı öğretim, okulu olmayan yerlerde okumak 

isteyen çocuklara eğitim imkânı sağlamasının yanında, çocukların yeni 

çevreler görmelerini ve sosyalleşmelerini de sağlamıştır (Öztürk, 1999: 

180). 

Yapılan bu çalışmaların yanı sıra sekiz yıllık zorunlu eğitimin 

yaygınlaştırılması konusunda da çalışmalar yapılmıştır. Ülkemizin 

ihtiyacını karşılayacak insan gücünü karşılamak, ülkemizin kalkınmasını 

sağlamak ve eğitim sisteminin temelini oluşturmak için sekiz yıllık 

kesintisiz zorunlu eğitimin ve ilköğretim okullarının yaygınlaştırılmasına 

karar verilmiştir (MEB, 1990: 35). 

Mesut Yılmaz Hükümeti ve Eğitim Politikası (1991) 

I. Yılmaz Hükümetinin eğitim programında eğitim kademelerinden 

bahsedilmeden milli eğitim konusu ele alınmıştır. Milli eğitim politikasının 

bir devlet politikası olduğu, bilgi çağına doğru giderken milli eğitimde 

yeniden yapılanmanın gerekli olduğu belirtilmiştir. Nitekim örgün ve 

yaygın eğitim kurumlarının geliştirilmesi gerektiği, üstün yetenekli 

çocukların ayrıca özenle yetiştirilmelerinin şart olduğu, eğitimde laiklik 

ilkesinin önemli olduğu üzerinde durulmuştur (Aktaran, Tan 2007) 

(http://www.tbmm.gov.tr/hukumetler/hp49.htm erişim tarihi 08.08.2007). 

Süleyman Demirel Hükümeti ve Eğitim Politikası (1991-1993) 

DYP ile SHP arasında oluşturulan iki yıl yedi ay süren koalisyon 

hükümeti 20.11.1991’de bir koalisyon protokolü imzalamıştır. Bu 

protokolde eğitim konusu hükümet programında ele alındığı gibi 

işlenmiştir. 7. Demirel Hükümetinin programı incelendiğinde eğitim 

konusuna uzunca bir yer ayrıldığı göze çarpar. Eğitimin laik, çağdaş, 

kişilikli, etkin ve her Türk vatandaşını kapsayacağı üzerinde durulmuş, 

parasız ve devletin kontrolünde olacağı belirtilmiştir. Ayrıca zorunlu 

eğitim süresinin sekiz yıl olacağı, ortaöğretimde ise birlik sağlanacağı 

bununla birlikte çok programlı liselerin yaygınlaştırılacağı 

kararlaştırılmıştır. DYP-SHP koalisyon hükümetinin programında ders 

kitapları ve öğretim programları da yer almış, bunların çağın gereklerine 

göre düzenlenmesi planlanmıştır (Tan 2007). 

 

http://www.tbmm.gov.tr/hukumetler/hp47.htm%20erişim%20tarihi%2008.08.2007
http://www.tbmm.gov.tr/hukumetler/hp47.htm%20erişim%20tarihi%2008.08.2007
http://www.tbmm.gov.tr/hukumetler/hp49.htm%20erişim%20tarihi%2008.08.2007
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Tansu Çiller Hükümeti ve Eğitim Politikası (1993-1996) 

I. Çiller hükümeti bir koalisyon hükümeti olup, 25.06.1993–05.10.1995 

tarihleri arasında ülkemizi yönetmiştir. Tansu Çiller’in başkanlığında 

kurulan hükümetin programında eğitimin amacı ve eğitimde hedeflenenler 

kısaca yer almıştır. Hükümet programında Laik, evrensel, cumhuriyetçi, 

milli kültürü geliştirici, yaratıcı ve özgür düşünceye dayalı bir eğitim 

politikası benimsenmiştir. Eğitimin amacı ise, kişilikli ve nitelikli insan 

yetiştirmek olarak ifade edilmiştir 

(http://www.tbmm.gov.tr/hukumetler/hp50.htm erişim tarihi 25.07.2007). 

DYP ile SHP’nin koalisyonu sonucunda kurulan 50. Hükümetin 

koalisyon protokolünde eğitim konusuna çok az değinilmiştir. Eğitimden 

demokratikleşme ve devletin yeniden yapılanması başlığı altında söz 

edilmiş Koalisyon protokolünde eğitime bir de sosyal devlet başlığının 

içinde yer verilmiştir. Burada 8 yıllık zorunlu temel eğitim hızla 

yaygınlaştırılacağı, eğitime bütçeden ayrılan payın artırılacağı, eğitim 

sektörüne özel yatırım yapılmasının özendirileceği ve eğitim personelinin 

maddi olanakları iyileştirileceğinden söz edilmiştir (Tan 2007). 

İlköğretim kurumlarında sekiz yıllık program bütünlüğünü sağlamak ve 

eğitimde kaliteyi artırmak için; ‘Matematik’, ‘Fen Bilgisi’, ‘Resim-İş’, ’İş 

Eğitimi’, ‘Yabancı Dil’ ve ilkokullarda ‘Çevre, Sağlık, Trafik, Okuma’ 

programları geliştirilerek uygulamaya konulmuştur. Sekiz yıllık program 

bütünlüğü kapsamında geliştirilen Türkçe, Sosyal Bilgiler, Hayat Bilgisi, 

Müzik ve Seçmeli Dersler programlarının uygulamaya konulması 

çalışmaları ile Sosyal Bilgiler ve Matematik ders programlarının 

değerlendirilmesi çalışmaları devam etmiştir. Bu derslerin kılavuz kitapları 

hazırlanmıştır (MEB, 1994: 55). Ayrıca, ilköğretim müstakil sınıflar ve 

birleştirilmiş sınıflarda görev yapan öğretmenler için Türkçe, Matematik, 

İlk okuma-Yazma, Sosyal Bilgiler, Fen Bilgisi, Resim-İş, Din Kültürü ve 

Ahlak Bilgisi kılavuz kitapları hazırlanmıştır (MEB, 1993a: 56). 1994–

1995 Eğitim-Öğretim Yılında ilköğretim okulu ders dağıtım çizelgesinde 

düzenleme yapılmış, haftalık ders saati 33 saatten 30 saate indirilmiştir 

(MEB, 1994: 55). 

ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz DYP ile bir koalisyon hükümeti 

kurmuştur. Hazırlanan Hükümet programında eğitim konusuna da yer 

verilmiştir. Hükümet programında eğitimin amacı şöyle belirtilmiştir: 

“Eğitimde, Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı, milli, manevi ve ahlaki 

değerlerimizi benimsemiş; bilgili ilmi düşünceye sahip, herkese karşı 

saygılı ve hoşgörülü, sevgi dolu, laik ve çoğulcu demokrasiyi davranış 

haline getirmiş; kişisel sorumluluk duygusu ve toplumsal duyarlılığı 

gelişmiş; bilgi ve teknoloji üretimine yatkın ve beceri düzeyi yüksek; kendi 

kendine yeterli ve güvenli; bilgi çağının gereklerini yerine getirebilecek 

bilgi ve becerilerle donanmış insanlar yetiştirmek temel amacımızdır” 
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(http://www.tbmm.gov.tr/hukumetler/hp53.htm erişim tarihi 10.08.2007). 

Bu hükümet programında zorunlu eğitim süresinin sekiz yıla çıkarılacağı, 

ilköğretimin ikinci kademesinden itibaren öğrencilerin ilgi ve 

yeteneklerine göre alanlara yönlendirilmesi, yüksek öğretimdeki 

yığılmaların önlenmesi için ortaöğretimde düzenlemelerin yapılmasına 

karar verilmiştir (Tan 2007). 

Mesut Yılmaz Hükümeti ve Eğitim Politikası (1996) 

53. Hükümeti kuran ANAP ve DYP oluşturduğu koalisyon 

protokolünde eğitim konusunu da hedefleri içine almıştır. Bu koalisyon 

protokolünde eğitim konusu hükümet programıyla aynı olmakla beraber 

sadece yaygın eğitim konusunda farklılıklar olmuştur. Hükümet 

programında yaygın eğitime yer verilmezken, koalisyon protokolünde 

yaygın eğitim kapsamında özellikle kadınların eğitimine yer verilmiştir. 

Kadınların eğitimi önemsenmiş, kadınların meslek edinip, üretici olmaları 

hedeflenmiştir. (http://www.tbmm.gov.tr/hukumetler/KP53.htm erişim 

tarihi 10.08.2007). 

Necmettin Erbakan Hükümeti ve Eğitim Politikası (1996-1997) 

ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz’ın kurduğu 53. Hükümetin sona 

ermesiyle Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel hükümeti kurma görevini 

Necmettin Erbakan’a vermesiyle birlikte, DYP Genel Başkanı Tansu Çiller 

ile RP- DYP koalisyonu kurulmuş ve böylece Türkiye Cumhuriyeti’nin 54. 

Hükümeti 28.06.1996 tarihinde görevine başlamıştır. 

(http://www.tbmm.gov.tr/hukumetler/o54.htm 25.06.2007). 

54. Hükümetin Programında eğitim konusu ele alınmış ve eğitimin 

amacı, “Eğitimde, milli, manevi ve ahlaki değerlerimizi benimsemiş, 

bilgili, ilmi düşünceye sahip, herkese karşı saygılı ve hoşgörülü, laik, 

Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı, bilgi çağının gereklerini yerine 

getirebilecek bilgi ve becerilerle donanmış insanlar yetiştirmek temel 

amacımızdır.” şeklinde belirtilmiştir. 

(http://www.tbmm.gov.tr/hukumetler/hp54.htm erişim tarihi 25.06.2007 ). 

Ayrıca hükümet programında zorunlu eğitim süresinin sekiz yıl olması, 

öğrencilerin kendi ilgi ve yetenekleri doğrultusunda meslek seçmeleri için 

yönlendirme faaliyetlerinin ilköğretim ikinci kademeden itibaren 

başlatılması konularının yanı sıra YÖK’ün yalnız koordinasyonu 

sağlayacak bir kurum olarak kalması, vakıf üniversitelerinin 

yaygınlaştırılması de belirtilmiştir. Ayrıca, yükseköğretimdeki yığılmaları 

önlemek için yükseköğretimin yaygınlaştırılıp, ortaöğretimin yeniden 

düzenlenmesi, özel eğitiminin teşvik edilmesi, yaygın eğitim kapsamında 

kadınların meslek edinmelerinin sağlanması, yurtdışındaki Türk 

çocuklarının nitelikli eğitim almaları gibi konular yer almıştır 

(http://www.tbmm.gov.tr/hukumetler/hp54.htm erişim tarihi 25.06.2007). 
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RP-DYP arasında yapılan bir protokol sonucu oluşturulan koalisyon 

hükümeti olarak kurulan 54. Hükümet koalisyonunda eğitime de yer 

verilmiştir. Buna göre: “Eğitimde, milli, manevi ve ahlaki değerlerimizi 

benimsemiş, bilgili, ilmi düşünceye sahip, herkese karşı saygılı ve 

hoşgörülü, laik, Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı, bilgi çağının gereklerini 

yerine getirebilecek bilgi ve becerilerle donanmış insanlar yetiştirmek 

temel amacımızdır. Zorunlu eğitim, 8 yıla çıkarılacak, öğrencilerin ilgi ve 

kabiliyetlerine göre çeşitli meslek alanlarında eğitim görebilmeleri için 

ilköğretimin ikinci kademesinde yönlendirme sistemine işlerlik 

kazandırılacaktır. 

Eğitim ve kültür politikalarına ilişkin olarak RP'nin politikası "Adil 

Manevi ile Ahlaki Düzen" ve "Adil İlmi Düzen" olarak üç bölümde ele 

alınmıştır. Refah Partisi’ne göre çocukların ve gençlerin yetiştirilmesi 

Türkiye'nin önemli konularından birisi olmuş, bunun için göz önünde 

bulundurulması gereken temel esaslar, “Yeni nesillerin batı taklitçiliği 

zihniyetinden ve ırkçılıktan kurtarılmış olarak yetiştirilmeleri, çocukların 

ve gençlerin manevi ve maddi bakımdan gelişmiş, becerikli ve sağlıklı 

gençler olarak yetiştirilebilmelerine olanak tanıyan ortamın hazırlanması, 

Devletin, çocukların ve gençlerin maddi ve manevi bakımdan gelişmiş, 

şuurlu gençler olarak yetişebilmeleri için yeniden organize edilmesi” 

şeklinde sıralanmıştır (Erbakan, 1991: 53–54). Refah Partisi’ne göre; 

"Manevi ve Ahlaki Düzen", çocukların ve gençlerin, spor, sağlık ve çevre 

bilincine, manevi ve ahlaki eğitimin verilmesini ki, bu eğitimle genç 

neslin: hakkı üstün tutan, cihat çabası olan, mücahitlik ruh ve şuuruna sahip 

olan, maneviyatçı olan, güzel ahlak sahibi olan, "nefis terbiyesi" görmüş 

olan, iç huzura sahip bir biçimde yetişeceği vurgulanmıştır (Erbakan; 

a.g.e., 1991: 56). Refah Partisi parti programında eğitimi ele alırken somut 

kavram üzerine değil, soyut kavramlar üzerinde durmuştur. Çocukların ve 

gençlerin manevi yönden donanımlı, ahlaklı ve inançlı olmaları gerektiğini 

vurgulamıştır. (Tan 2007). 

Hayata geçirilmesi uzun yıllar alan zorunlu eğitim, eğitim tarihimizdeki 

önemli değişimlerdendir. Zorunlu eğitim sürecinin sekiz yıla uzatılması ilk 

olarak 10 Aralık 1946‟da toplanan 3. Milli Eğitim şurası ile gündeme 

gelmiştir. 3. MEB’deki görüşmeler sırasında; sekiz yıllık temel eğitime 

geçilmesi ve yetiştirilecek öğretmenlere ait mevzuat ve programların buna 

göre ayarlanması önerilmiş, komisyon üyeleri arasında bu konunun 

gündeme getirilmesi tartışmalara neden olmuştur (Dinç, 2008). Kent 

okullarının sekiz yıla çıkarılması, beş yıllık ilkokul eğitimi ile üç yıllık 

ortaokul eğitiminin birleştirilmesi hedefi gerçekleştirilememiştir. 1971 

yılında zorunlu eğitim süresinin sekiz yıla çıkarılması tekrar gündeme 

gelmiş ve Milli Eğitim Bakanlığı bir komisyon kurarak sekiz yıllık zorunlu 

eğitim ile ilgili çalışmalara başlamıştır (Çınar, 2007). 1997’de çıkarılan 

1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, Türk eğitim sistemini bir bütünlük 
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içinde düzenlemekte ve ilköğretimi de kapsamaktadır. Yasaya göre, 

ilköğretimin süresi 7-14 yaşları arasındaki çocuklar için 8 yıl olarak 

düzenlenmiştir. Türkiye’de 8 yıllık temel eğitim ilk kez bu yasada yer 

almıştır. Ancak, bu hükmün uygulanması Yasa’nın geçici 2. maddesiyle 

ortaokulların yurt sathına yaygınlaşması koşuluna bağlanmıştır 

(Eurydice.org, 2008). 

Abdullah Gül Hükümeti ve Eğitim Politikası (2002-2003) 

2002 yılında yapılan seçimler sonucunda iktidara gelen AKP, Abdullah 

Gül’ün 58. Hükümeti kurmasıyla, AKP Hükümeti dönemi başlamıştır. 

Abdullah Gül, AKP iktidarında bir yıl Başbakanlık yapmıştır.  

Abdullah Gül’ün Hükümet Programında eğitim konusu şöyle ele 

alınmıştır; 

Hükümetimizin eğitimde temel hedefi, büyük önder 

ATATÜRK’ün özdeyişinde ifadesini bulan "fikri hür, 

vicdanı hür, irfanı hür nesiller yetiştirmektir." 

Bu amaçla; 

Her alanda olduğu gibi Türk Milli Eğitim sisteminde 

de insan merkezli bir anlayışa geçmek üzere, 

toplumun ihtiyaçlarına ve çağdaş uygarlık 

gereklerine göre yeniden yapılanma sağlanacaktır. 

Çağdaş ve demokratik milli eğitim reformumuzun 

hedefi, evrensel standartlara uygun bir yapılanma 

içinde, 

• Özgür düşünen ve bağımsız karar verebilen, 

• Yeniliklere açık, 

• Özgüven sahibi, 

• Hayata olumlu bakan, 

• Problem çözme, iletişim ve organizasyon yeteneği 

gelişmiş, 

• Bilim ve teknoloji üretebilen, 

• İçinde yaşadığı toplumun değerlerine duyarlı 

bireylerin yetişmesine uygun koşulların ve fırsatların 

üretilmesi ve topluma sunulmasıdır. 

Ülkemizde nitelikli bir eğitim sağlanabilmesi için; 

• Dünyadaki yönetim anlayışında meydana gelen 

değişime paralel olarak, eğitim politikalarının 

belirlenmesinde ve hizmet sunumunda yerel idareler, 
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özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının inisiyatif ve 

katılımları sağlanacak; eğitimde yönetişimci, 

demokratik bir anlayış sergilenecektir. 

• Önyargılı ve ezberciliğe dayanan eğitim yöntemleri 

terk edilecektir. 

• Eğitim ve öğretimde evrensel değerleri öne alan, 

insanı merkeze yerleştiren demokratik ve çağdaş bir 

yaklaşım benimsenecektir. Çağdaş eğitim yöntemleri 

ve teknolojileri yakından izlenecek, özellikle 

öğrencilerin bilgisayar ve diğer teknolojik araçları 

kullanma yeteneği kazanmasına özel bir önem 

verilecektir. Yaygın ve örgün eğitimin her 

aşamasında e-eğitim yürürlüğe konacaktır. 

• Milli Eğitim Bakanlığı merkez teşkilatı, eğitim 

hizmetlerinin etkili koordinasyonuna imkan verecek 

şekilde yeniden yapılandırılacak; üst kademelerde 

toplanan yetkiler, alt birimlere ve yerel birimlere 

dengeli olarak aktarılacak ve yerel yönetimlerin 

eğitimdeki rolü artırılacaktır. 

• Şüphesiz kültürümüzün en önemli taşıyıcı unsuru 

güzel Türkçemizdir. Türkçe’nin sağlıklı bir mecrada 

gelişmesi, işlenmesi ve gelecek nesillere daha zengin 

bir dil olarak aktarılması için Milli Eğitim Bakanlığı, 

Kültür Bakanlığı, Türk Dil Kurumu, Üniversiteler ve 

diğer ilgili kesimlerce gerçekleştirilecek işbirliği ile 

Türk diline gereken önem verilecektir. 

• Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın ve 

çocuklarının bir yandan kendi kültürleri ile bağlarını 

sürdürecek, diğer yandan yaşadıkları ortamlarına 

uyum göstermelerine yardımcı olacak uygulamalar 

geliştirilecektir. 

Değerli Milletvekilleri, 

Anayasamızda tanımlanan laiklik ilkesi ve din ve 

vicdan hürriyetine etkinlik ve işlerlik kazandırılarak, 

dinin, dini duyguların veya dince kutsal sayılan 

şeylerin siyasi veya kişisel çıkar yahut nüfuz 

sağlamak amacıyla istismar edilmesi veya kötüye 

kullanılmasını önleyebilecek bir din eğitimi ve 

öğretimi, Anayasamızda tanımlanan çerçevede 

etkinlik ve verimliliğe kavuşturulacaktır. Böylelikle, 

hem vatandaşlarımızın din eğitimi ve öğrenimi 
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alanındaki beklentileri karşılanacak, hem de bu 

alanda yaşanan suistimallere son verilmek mümkün 

olacaktır. 

• Öğretmenlik mesleğinin toplumda hak ettiği itibarı 

yakalayabilmesi için öğretmenlerin niteliklerinin 

yükseltilmesine paralel olarak çalışma şartları 

iyileştirilecektir. 

• Eğitimin her alanında özel teşebbüs desteklenecek 

ve özel teşebbüsün eğitimdeki payı artırılacaktır. 

• Eğitimin her kademesinde imkan ve fırsat eşitliği 

sağlanacak, herkese kabiliyeti ölçüsünde alabileceği 

azami eğitim hizmeti sunulacaktır. 

• Mezunlarına yeterli nitelik sağlayamayan mevcut 

orta öğretim sistemi yeniden ele alınarak mesleki 

eğitim programları yaygınlaştırılacaktır. 

• Eğitim ve öğrenim hakkının kullanılmasının 

önündeki engeller kaldırılacak, eğitim hayat boyu 

sürecek bir süreç olarak kabul ve teşvik edilerek, 

kademeler arasında yatay ve dikey geçiş imkanları 

sağlanacaktır. 

 

Recep Tayyip Erdoğan Hükümeti ve Eğitim Politikası (2003-2014) 

Recep Tayyip Erdoğan’ın Hükümet Programında eğitim konusu şöyle 

ele alınmıştır; 

Hükümetimize göre eğitim, her alandaki 

kalkınmanın en önemli unsurudur. Beşerî sermayeyi 

etkin kullanmayan toplumlar, rekabet şanslarını 

kaybetmeye mahkûmdur. Eğitim alanında oluşacak 

zaaflar, hiçbir alandaki üstünlükle giderilemez. Buna 

karşılık, eğitim alanında yakalanacak üstün seviyeler, 

diğer tüm alanların toplam kalitesini yükseltir. Eğitime 

bu bilinçle yaklaşan Hükümetimiz, bu alanda giderek 

artan zaafları gidermeyi öncelikli hedeflerden 

saymaktadır. 

Eğitim kalitesinin artırılması, eğitimde fırsat eşitliğinin 

gerçek anlamda sağlanması ve eğitim sisteminin 

ideolojik kavgaların arenası olmaktan çıkarılması 

yetkin ve yetenekli bireylerin yetiştirilmesi açısından 

son derece önemlidir. Yükseköğretim kurumları dahil, 

eğitim-öğretim kurumlarımızın ihtiyaçlara uygun 
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eğitim-öğretim hizmeti sunması, etkin eğitim ve 

istihdam planlamalarının yapılmasına bağlıdır. 

Bu nedenlerle, Hükümetimiz, eğitim alanında köklü bir 

reform hareketine girişecektir. Her alanda olduğu gibi, 

Türk Millî Eğitim sisteminde de insan merkezli nitelikli 

bir eğitim modeline geçmek üzere, toplumun 

ihtiyaçlarına ve çağdaş uygarlık gereklerine göre 

yeniden yapılanma sağlanacaktır. 

Anayasamızda tanımlanan laiklik ilkesi, din ve vicdan 

hürriyetine etkinlik ve işlerlik kazandırılarak, dinin, 

dinî duyguların veya dince kutsal sayılan değerlerin ve 

sembollerin siyasî veya kişisel çıkar yahut nüfuz 

sağlamak amacıyla istismar edilmesi veya kötüye 

kullanılmasını önleyebilecek bir din eğitimi ve 

öğretimi, Anayasamızda tanımlanan çerçevede 

uygulamaya konulacaktır. 

 

Ahmet Davutoğlu Hükümeti ve Eğitim Politikası (2014-

2016) 

Ahmet Davutoğlu’nun Hükümet Programında eğitim konusu şöyle ele 

alınmıştır; 

Hükümet Programı'nda, "Eğitimde Kalite"nin en öncelik verilen 

alanlardan biri olacağı ve bu kapsamda "Eğitimde Kalite Seferberliği"ni 

başlatılmasının hedeflendiği ifade edilmiştir. Eğitimi; uzun vadeli bir bakış 

açısıyla geleceğe yatırım olarak kabul ettiği, insanın yaşam kalitesini 

yükselten, insan kaynağını çağdaş dünya ile rekabet edebilir donanıma 

kavuşturan bir süreç olarak gördüğünün altı çizilmiştir. 

Programda;  

"Bu yaklaşımla, bilgi tabanlı ekonominin ihtiyaç 

duyduğu insan gücünü yetiştiren, özgürlükçü, üretken 

ve rekabetçi bir eğitim sisteminin oluşturulması, bu 

sisteme uygun öğretmenlerin yetiştirilmesi, müfredatın 

geliştirilmesi ve uygun ortamların tesis edilmesi en 

temel önceliğimiz olmaya devam etmektedir. 64. 

Hükümet döneminde de eğitim en öncelikli gündemimiz 

olacaktır. İktidarlarımız döneminde eğitim alanındaki 

temel altyapı ve erişim sorunlarını önemli ölçüde 

çözdük. Önümüzdeki dönemde başta eğitimin kalitesini 

yükseltmek olmak üzere, çok daha büyük atılımlar 

hedefliyoruz. Eğitim ile öğretimi bir bütün olarak 
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görmekte, bedensel ve ruhsal gelişmeyi en az zihinsel 

gelişme kadar değerli bulmaktayız"  

şeklinde ifade edilmiştir. 

Binali Yıldırım Hükümeti ve Eğitim Politikası (2016-2018) 

Binali Yıldırım, Hükümet Programında eğitim konusunu şöyle ele 

almıştır; 

Eğitimde Kalite' en öncelik verdiğimiz alanlardan biri 

olacaktır. Bu kapsamda 'Eğitimde Kalite 

Seferberliği'ni başlatarak, 'Eğitim Kalite 

Endeksi' hazırlayacağız. 

Okul türleri ve bölgeler arası başarı 

farklılıklarını azaltarak eğitimde fırsat eşitliğine bütün 

boyutlarıyla hayatiyet kazandıracağız. 

Milli Eğitim alanında uygulayacağımız politikaların 

odağında yer alan Öğretmen Strateji Belgesi'ni 

hazırlayıp yürürlüğe koyacağız. 

Müfredatı bilgi teknolojileri destekli öğretime uygun 

hale getirerek, eğitsel e-içeriklerin genişletilmesi ve 

daha da geliştirilmesini sağlayacağız. 

Eğitim sisteminin her kademesinde ailenin eğitim 

sürecine katkısını artıracak etkileşimli bir mekanizma 

oluşturacağız. 

Oyun tabanlı öğrenmeyi etkin hale getireceğiz. Mobil 

öğrenme sistemlerini geliştireceğiz. 

Öğrencilerimize yazılı ve sözlü iletişim kurabilecek 

düzeyde yabancı dil öğretimine öncelik vereceğiz. 

FATİH Projesi aracılığıyla tüm öğrencilere eğitimde 

fırsat eşitliği sağlayacağız. İlk ve ortaöğretimde okul 

bazlı bütçe yönetimine geçilmesine yönelik çalışmalar 

yapacağız. 

 

AKP, eğitime yönelik başlıca hedefinin “temel beceriye sahip, eleştirel 

ve yaratıcı düşünebilen, paylaşımcı ve iletişime açık, sanat ve estetik 

duyguları güçlü, evrensel bir kavrayış ve düşünüş yeteneğine sahip, yeni 

fikirlere açık, farklılığı zenginlik olarak gören, çalışmayı ve üretmeyi bir 

erdem olarak benimsemiş bireyler yetiştirmek” (AKP, 2011, s. 75). AKP, 

Türkçenin bilim dili olarak kullanımını özendireceği, yabancı dil 

eğitiminin teşvik edileceği, modern imkân ve araçlarla kolaylaştırılarak 
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nitelikli hale getirileceği, yazılı ve sözlü iletişim kurabilecek düzeyde 

yabancı dil öğretiminin sağlanacağı vaadinde bulunmaktadır. 

2004 Yılında İlköğretim müfredatında köklü bir yenilik yapıldı. Yeni 

müfredat programıyla katı davranışçı programdan zihinsel yapılandırıcı bir 

yaklaşıma geçileceği belirtildi. Sadece öğretim değil, eğitim de vurgulandı. 

Eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme gibi beceriler 

kazandırılması hedeflendi. Burada, amaç öğrenciyi ezbercilikten 

kurtarmak olarak ifade edildi. İlkokul birinci sınıflar okuma-yazma 

öğrenirken önce cümlelerle değil seslerle tanıştı. Alfabede ilk ‘a’ yerine ‘e’ 

harfiyle tanıştılar. Fişler tarihe karıştı. Cumhuriyet döneminin tüm eğitim 

programlarını kökünden kazıyıcı değişimler yapılmaya çalışıldı. 

30 Mart 2012 tarihinde kabul edilen ve 11 Nisan 2012 tarihinde Resmi 

Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile 

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’la sekiz yıl kesintisiz 

eğitim yapan ilköğretim okulları, ilkokul ve ortaokul olmak üzere ikiye 

ayrılmıştır. İlkokul süresi beş yıldan dört yıla indirilmiş, ortaokul süresi ise 

üç yıldan dört yıla çıkartılmıştır. Ortaöğretim zorunlu eğitim kapsamına 

alınmıştır. Zorunlu eğitim kapsamına alınan lise eğitiminin açık öğretim 

yoluyla da tamamlanabilmesinin önü açılmıştır. Böylelikle kesintisiz sekiz 

yıllık zorunlu eğitime son verilmiş, kesintili 12 yıllık zorunlu eğitime 

geçilmiştir (Ercan, 2016). 

11 Nisan 2012 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 

“İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanunla ortaokul ve liselerde seçmeli ders saatleri 

artırılmış ve Kur’an-ı Kerim ve Peygamber’in Hayatı derslerinin bu 

okullarda seçmeli ders olarak okutulması yasa hükmüne konulmuştur. Bu 

okullarda okutulacak diğer seçmeli dersler ile imam-hatip ortaokulları ve 

diğer ortaokullar için oluşturulacak program seçeneklerini Millî Eğitim 

Bakanlığının belirlemesi öngörülmüştür (Madde-9). 

Sonuç, Tartışma ve Öneriler 

Bu alt başlık altında araştırma ile ilgili sonuç ve tartışma ile önerilere 

yer verilmiştir 

Sonuç ve Tartışma  

1961 Anayasası ile demokratik siyasal hayata geri dönüldükten sonra 

geçen 10 yıllık süre içerisinde, yeni oluşturulan düzen ihtiyaçlara cevap 

veremez hale geldiği için, bir restorasyona ihtiyaç duyuldu (Dursun, 2005: 

187). 1969’da dünyanın bir- çok yerinde olduğu gibi Türkiye’de de gençler 

değişim talepleri ile sokaklara döküldüler (Dursun, 2000: 8). 12 Mart 1971 

tarihinde Türkiye’de ikinci kez yaşanan ters dalga sonucunda 

demokrasiden otoriter yönetime geçildi. Bu kez işlem daha değişik bir 

yöntemle gerçekleştirildi. Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanlarının 
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birlikte imzaladıkları “muhtıra” radyodan okundu. Bu muhtırada 

komutanlar demokratik seçimlerle iş başına gelmiş olan hükümetin 

istifasını ve Atatürkçü bir anlayışla anayasanın öngördüğü düzenlemeleri 

yerine getirebilecek güçlü bir hükümetin kurulmasını talep etmekteydiler. 

Eğer bu talepler yerine getirilmezse ordunun yönetime tamamen el 

koyacağı ihtarı da yapılmaktaydı (Dursun, 2005: 187; Çavdar, 2004: 193; 

Turhan, 1991: 176-177). 

222 sayılı ve 05.01.1961 tarihli İlköğretim ve Eğitim Kanunu’nun 

birinci maddesi ile Temel Eğitim kavramı eğitim literatürümüze girmiş, 

üçüncü maddesi ile de temel eğitimin 7-14 yaşlarını kapsayacağı ve 

zorunlu öğretimin sekiz yıl olacağı belirtilmişse de, zorunlu öğretim 

ilkokul seviyesinde beş yıl olarak uygulanabilmeye devam etmiştir 

(İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 1961). 14.06.1973’te kabul edilen 1739 

sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ile ilkokul ve ortaokul Temel Eğitim adı 

altında birleştirilmiştir (Milli Eğitim Temel Kanunu, 1976: 12-13). Fakat 

uygulama sekiz yıl olarak kısıtlı alanda ve Temel Eğitim Yatılı Bölge 

Okulları’nda uygulama alanı bulabilmiştir. Bu Yatılı Bölge Okulları’nı, 

zorunlu eğitimin sekiz yıla çıkarılması için oluşturulan ilk bilinçli 

uygulama olarak değerlendirmek mümkündür (Öztürk, 1999). 1996’da 

toplanan XV. Milli Eğitim Şurası, eğitim tarihinin en önemli kararlarından 

biri olan ve 1974’te yasada yer almasına rağmen uygulamada sorunlar 

yaşanan Sekiz Yıllık Kesintisiz Zorunlu Eğitimin Uygulanması kararının 

alınmasıyla sonuçlanmıştır (Gözütok, 2003). Alınan bu karar 1997-1998 

öğretim yılından itibaren de uygulamaya konmuştur. 

1968 ilkokul programının öğretim yöntem ve teknikler açısından 

(yabancı uzmanların etkisiyle) yenilikler getirdiği görülmektedir. Bu 

programda; ünitelerin işlenişinde ihtiyaca göre takrir, soru-cevap, gözlem, 

inceleme, araştırma, laboratuvar, iş, gösterme, proje, deney, tartışma, 

problem çözme yöntemleri ile ferdi, küme, seviye grupları ve sınıf 

çalışmaları gibi çalışma şekillerinin kullanılması öngörülmüştür. Yine; bu 

programdan itibaren yaparak öğrenme ve öğrenci merkezli öğretim öne 

çıkarılmaya başlanmıştır. Özellikle Wofford’un etkisiyle, 1968 ilkokul 

programından itibaren çağdaş eğitim-öğretim yöntemlerinin programlarda 

yer aldığı görülmektedir. Giderek de, eğitim ve öğretim öğretmen merkezi 

olmaktan çıkarılıp, öğrenci merkezli duruma getirilmiştir (Tangülü 2012). 

Sonuç olarak; 1950-2018 yılları arasında yürütme erkini elinde 

bulunduran hükümetlerin eğitim politikaları ve uygulamalarına 

bakıldığında ilköğretimin yapısı ve programları üzerinde, yetiştirilmesi 

hedeflenen bireyde bulunması istenen niteliklerle donanık, farklı siyasi 

iktidarlara göre farklı politikalar belirlenmiş ve bu politikalara yönelik 

farklı uygulamalara yer verilmiştir. Bu bağlamda 1950’li yıllarda 

davranışçı kuramın etkisinin yaygın olduğu gözlemlenirken, zamanla 
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yerini pragmatik felsefeye dayalı ilerlemecilik eğitim akımının etkisine 

bıraktığı söylenebilir. 

Öneriler 

Bu çalışmada “1950-2018 Yılları Arası Türkiye Cumhuriyeti 

Hükümetlerinin Eğitim Politikaları ve Uygulamaları (Hükümet 

Programları Bağlamında)” araştırılmıştır. Çalışmadan ulaşılan veriler 

doğrultusunda aşağıdaki öneriler sunulmuştur:  

1) Eğitim programlarına siyasi iktidarın düşüncesinin yansıması 

yerine; günün şartlarının, teknolojik gelişmelerin yansıması daha 

yerinde olabilir. 

2) Araştırmada doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır, 

farklı bir yöntem ve teknikle araştırma başka boyutlarıyla tekrar 

ele alınabilir. 

3) Araştırma program bağlamında ele alınmıştır. Ders kitapları 

baz alınarak da çalışılabilir. 
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