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I

ÖN SÖZ

Günümüzde bilim ve teknolojide ortaya çıkan öngörülemez hızdaki değişme 
ve gelişmeler eğitimin, insan davranışlarını şekillendirmede var olan etkisini 
ve önemini gün geçtikçe daha da arttırmıştır. Bu bağlamda hemen hemen tüm 
ülkeler; dünyadaki bilimsel ve teknolojik gelişmelere koşut, ekonomik ve 
toplumsal kalkınmasında rol ve sorumluluk üstlenebilen nitelikli insan gücüne 
ihtiyaç duymaktadırlar. Nitekim çağın gereği değişen koşullar; toplumların 
gereksinim duydukları insan gücüne ilişkin niteliğin değişimini ve ülkelerin 
eğitim sistemleri ile sistemlerini oluşturan öğelerinde de yeni düzenleme ve 
yapılanmalara gidilmesini zorunlu kılmıştır. Bu zorunluluk sonucu toplumlar 
kendi istemleri ve bireyin yaşantıları bağlamında, eğitim sisteminin öğeleri 
kapsamında olduğu gibi özelinde de eğitim programlarının öğelerine yönelik 
yeni arayışlara yönelmişlerdir.

Öğrenmenin değişen doğası ve öğretmenin değişen rolleri gereği, 
sorumluluğu öğrenene özgü bireysel bir çabanın ürünü olan öğrenme; gelişigüzel 
ve kendiliğinden oluşan informal süreçlerin etkisinden öteye,  daha çok kurumsal 
bir yapı niteliği taşıyan okulun kontrolü altında, planlı ve programlı öğretim 
etkinlikleri ile yaşantıya dönüştürülmeye çalışılan formal uygulamaların işe 
koşulduğu bir süreçtir. 

Hiç kuşkusuz bilim insanları eğitim bilimleri ve öğrenme kuramlarının 
doğurguları ışığında, eğitimin temel öğeleri (Öğrenci, Eğitim Programı ve 
Öğretmen) bağlamında, diğer bilim alanlarında olduğu gibi “Eğitim Bilimleri ve 
Öğretmen Yetiştirme temel alanlarında nicel, nitel, karma araştırma modelleri 
kapsamında sayısız araştırma ve çalışmalar yapmaktadırlar. 

Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanına özgü alt disiplin 
alanlarına özgü çalışmaları kapsayan kitabımız, bu alanda güncel çalışma ve 
yeni araştırmalar yapan bilim insanlarını bir araya getirmeyi ve gelecekte de 
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olası bilimsel tartışma ve araştırmalara da ışık tutmayı amaçlamaktadır. Kitabın 
ortaya çıkmasında yazıları ile katkıda bulunan tüm yazarlara ve çalışmaların 
bilimsel açıdan yayına uygunluğunun değerlendirilmesinde hakem olarak 
katkılarını esirgemeyen meslektaşlarımıza teşekkürü bir borç bilirim. 

Doç. Dr. Harun ŞAHİN
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B Ö L Ü M  I

EĞİTİMDE YARATICI PROBLEM 
ÇÖZME TEKNİKLERİ

Creative Problem Solving Techniques in Education

Hüseyin YOLCU1 & Orhan KARAMUSTAFAOĞLU2

1(Fen Bilimleri Öğretmeni), MEB, e-mail: hs.yolcu@gmail.com
Orcid: 0000-0002-5914-0329

2(Prof. Dr.), Amasya Üniversitesi, 
e-mail: orhan.karamustafaoğlu@amasya.edu.tr 

Orcid: 0000-0002-2542-0998

1. Giriş

Günlük hayatta çeşitli problemlerle karşılaşmak oldukça olağan bir 
durumdur. Problemin çözülebilmesi için problemin doğasını anlamak, 
çözüm yolu geliştirmek ve uygun çözümü uygulamak gerekmektedir. 

Ayrıca her problemi var olduğu şartlarda değerlendirmek, problemin çözümüne 
uygun çözüm yolu geliştirmek adına önemlidir. İçinde bulunduğumuz 21. 
yüzyılda, bilim ve teknolojide önemli gelişmelerin yaşandığına şahit olmaktayız. 
Bu gelişmelere uyum sağlayabilen 21. yüzyıl insanının araştırma, sorgulama, 
girişimci ruh, yeniliklere açık olma, etkili iletişim kurabilme, problem çözme, 
yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme vb. becerilerinin ön planda olduğu ifade 
edilmektedir (Karamustafaoğlu, 2018). Bireyin üst düzey becerileri ve öğrenme 
eğilimlerini ifade eden söz konusu bu özellikler, 21. yüzyıl becerileri olarak 
ifade edilmekte olup bu beceriler, farklı kurum veya örgütler tarafından farklı 
şekillerde ele alınmıştır (Belet Boyacı & Güner Özer, 2019). Bu becerilerin 
içeriklerine ilişkin gösterim Şekil 1’de verilmiştir.
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Şekil 1.21. yüzyıl becerilerine ilişkin sınıflandırma (Karamustafaoğlu, 2018) 

 

21. yüzyıl becerileri incelendiğinde sınıflandırmanın farklı şekillerde 
yapıldığı görülmektedir. Örneğin; Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) fen 
bilimleri dersi öğretim programında, araştıran, sorgulayan bireyler 
yetiştirmek amaçlanırken alana özgü beceriler; mühendislik ve tasarım 
becerileri, bilimsel süreç becerileri ve yaşam becerileri olarak ifade 
edilmiştir (MEB, 2018). Fen bilimleri dersi özel amaçları içinde “Günlük 
yaşam sorunlarına ilişkin sorumluluk alınmasını ve bu sorunları çözmede 
fen bilimlerine ilişkin bilgi, bilimsel süreç becerileri ve diğer yaşam 
becerilerinin kullanılmasını sağlamak”(MEB, 2018) ifadesinden hareketle, 
fen bilimleri alanında öğrencilerin bu becerileri geliştirmeleri ve 
kullanmalarının oldukça önemli olduğu anlaşılmaktadır. Bu bağlamda 
sadece fen bilimleri değil her alanda söz konusu becerileri gelişmiş 
bireylerin yetiştirilmesine verilen önemin 21. yüzyılda daha da önem 
kazandığı söylenebilir. Günümüzde bireyin yaşantısı sürecinde kendi 
ayakları üstünde durabilmesi, problemlerinin üstesinden gelebilmesi, 

21. yüzyıl 
becerileri 
ortaklığı 

21. Yüzyıl Becerileri 
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işbirliği ve 
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teknoloji topluluğu 

Öğrenme ve 
düşünme 
becerileri 

Bilgi ve 
iletişim 

teknolojileri 
okuryazarlığı 
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becerileri 
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interaktif 
kullanımı 

Bağımsız 
özerk 
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beceriler 

Bütünleşik 
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Yaratıcılık ve 
inovasyon 
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işbirliği 

Araştırma ve bilgi 
akışı 

Dijital vatandaşlık 

Teknoloji ve 
kavramları 

Eleştirel düşünme, 
problem çözme ve 

karar verme 

Şekil 1.21. yüzyıl becerilerine ilişkin sınıflandırma (Karamustafaoğlu, 2018)

21. yüzyıl becerileri incelendiğinde sınıflandırmanın farklı şekillerde yapıldığı 
görülmektedir. Örneğin; Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) fen bilimleri dersi 
öğretim programında, araştıran, sorgulayan bireyler yetiştirmek amaçlanırken 
alana özgü beceriler; mühendislik ve tasarım becerileri, bilimsel süreç becerileri 
ve yaşam becerileri olarak ifade edilmiştir (MEB, 2018). Fen bilimleri dersi 
özel amaçları içinde “Günlük yaşam sorunlarına ilişkin sorumluluk alınmasını 
ve bu sorunları çözmede fen bilimlerine ilişkin bilgi, bilimsel süreç becerileri ve 
diğer yaşam becerilerinin kullanılmasını sağlamak”(MEB, 2018) ifadesinden 
hareketle, fen bilimleri alanında öğrencilerin bu becerileri geliştirmeleri ve 
kullanmalarının oldukça önemli olduğu anlaşılmaktadır. Bu bağlamda sadece fen 
bilimleri değil her alanda söz konusu becerileri gelişmiş bireylerin yetiştirilmesine 
verilen önemin 21. yüzyılda daha da önem kazandığı söylenebilir. Günümüzde 
bireyin yaşantısı sürecinde kendi ayakları üstünde durabilmesi, problemlerinin 
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üstesinden gelebilmesi, bilimsel bilgiye ulaşabilmesi ve bilimsel bilgiyi 
kullanmaya ilişkin analitik düşünebilmesi için yaratıcı düşünme ve yaratıcılık 
gibi temel yaşam becerilerinin geliştirilmesi ve işe koşulması gereklidir. 

2. Yaratıcılık ve Yaratıcı Düşünme

Literatürde her ne kadar yaratıcılık ve yaratıcı düşünme birbirinin yerine 
kullanılsa da Yazçayır’a (2015) göre yaratıcı düşünme genellikle düşünmeye 
dayalı faaliyetleri, yaratıcılık ise hem düşünmeye hem de performansa dayalı 
faaliyetleri içermektedir.

Yaratıcılık, özgün, alışılmışın dışında, değerli, yenilikçi ve hayal gücüne 
dayalı bir eser ortaya çıkarma yeteneği olarak tanımlanmaktadır (Sternberg 
& Lubart, 1996; Boden, 1998; Barak & Doppelt, 1999). Yaratıcılık ile alakalı 
olarak sıklıkla kullanılan tanımlardan birinde ise yaratıcılık hem yeni hem de 
yararlı bir şeyler ortaya çıkarma süreci veya yeteneği olarak ifade edilmiştir 
(Aleinikov, 1999).

Yaratıcılıkta, bir probleme çözüm yolu belirlenirken geleneksel 
yöntemlerden uzaklaşarak problemi farklı yönlerden incelemek ve farklı 
çözümler geliştirebilmek önemlidir (Senemoğlu, 2012). Son zamanlarda 
problemlere yaratıcı çözümler sunabilmenin; birçok fikri denemek yerine, bir 
fikre odaklanma ve fikirlere ilişkin önsezi oluşturabilme yeteneği ile ilişkili 
olduğu görüşü yaygınlık göstermektedir (Barak, 2006). 

Bireylerde mevcut olan yaratıcılığın ortaya çıkarılabilmesi veya 
geliştirilebilmesi için farklı tekniklerden yararlanılabilir. Seçilecek tekniğin 
uygulanacak ortamla uyum içinde olması gerekmektedir. Bu bağlamda okullarda 
tercih edilecek yaratıcılık tekniğinin dersin işleyişine uygun yapıda olması 
gerekmektedir (Doğan, 2007). 

İnsanlar olaylar karşısında farklı düzeyde yaratıcı davranış sergileyebilirler. 
Çünkü yaratıcılık kalıtıma, çevreye, eğitim ve öğretim durumuna bağlı olmakla 
birlikte, yaratıcı düşüncedeki yoğunluk bu etkenlere göre değişebilmektedir 
(Karataş Öztürk, 2007). Başka bir ifadeyle yaratıcılık, bireyin kendisinde var 
olan ve düzeyi bireyler arasında farklılık gösteren yaratıcı düşünme birikimi 
olarak tanımlanabilir (Özcan, 2009).

Yaratıcı düşünme ıraksak ve yakınsak düşünmenin birlikte kullanıldığı 
en az iki aşamalı bir süreçtir (Goodwin & Miller,  2013). Yakınsak düşünmede 
(convergent thinking) gerek eğitim ortamında gerekse günlük hayatta sıklıkla 
karşılaşılan yalnızca bir doğru cevaba odaklanma söz konusu iken, ıraksak 
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düşünme (divergent thinking) araştırma, sorgulama temeline dayalı, genellikle 
sıra dışı cevapların yer aldığı düşünme şekli olarak ifade edilmektedir 
(Guilford, 1973). Burada ifade edilen iki düşünceden, problem çözümünde 
mümkün olduğunca çok fikir oluşturmanın hedeflendiği ıraksak düşüncenin; 
üretilen bu fikirlerin incelenmesi ve en uygununun seçilmesinin hedeflendiği 
yakınsak düşünmeden daha önce geldiği görüşü yaygındır (Demirci, 2014). 
Yaratıcı düşünme sonrası gösterilen davranış, yaratıcı problem çözme modeline 
göre, bilgi, hayal etme ve değerlendirme öğelerinin ortak bir işlevidir (Parnes, 
2004).

3. Yaratıcı Problem Çözme

Yaratıcı Problem Çözme (YPÇ) karmaşık problemlerin çözümüne ilişkin, 
özgün ve sıra dışı çözümler üretmede ihtiyaç duyulan bir özellik olarak 
tanımlanmaktadır (Wong  &  Siu,  2011). Başka bir ifadeyle; bireylerin günlük 
yaşantılarında karşılaştıkları problemlere, fırsatlara veya zorluklara ilişkin 
çözümler geliştirmede kullandıkları süreçtir (Treffinger,  Isaksen & Stead-Doval, 
2006). Bir toplumda geliştirilmesi gereken en kritik becerilerden biri olarak 
görülen yaratıcı problem çözmenin, olumlu değişimleri belirleyecek imkânları 
fark etmenin bir yolu olduğu ifade edilmektedir (Robinson, 2003). Yaratıcı 
problem çözmede yaratıcı, çözümleyici ve eleştirel düşünme becerilerinin 
geliştirilerek ilgili alan ve süreçlerde olabildiğince uygun sırayla kullanılması 
amaçlanmaktadır (Özkök, 2005).

Yaratıcı problem çözme konusunda yapılan çalışmalar sonucunda, çok 
sayıda YPÇ model veya yaklaşımı geliştirilmiştir. Özellikle, Alex Osborn’un 
(1963) yaratıcılık programı temel alınarak Parnes tarafından uygulamalı 
çalışmalar yapılmış ve yaratıcı problem çözme süreci üzerine öğretimde 
kullanılabilecek bir “yaratıcı problem çözme” modeli geliştirmiştir. Bu 
yaklaşımlardan bazıları aşağıda sunulmuştur. 

Osborn’un 7 Aşamalı Modeli: Problemin düzenlenmesi, verilerin 
toplanması, verilerin analizi, hipotezin oluşturulması, bekleme, sentez, 
doğrulama (Isaksen & Treffinger, 2004).

Osbon’un 3 Aşamalı Modeli: Olguların belirlenmesi, fikirlerin belirlenmesi 
ve çözümün bulunması (Isaksen & Treffinger, 2004).

Osborn-Parnes’in 5 Aşamalı Modeli: Olguların belirlenmesi, problemin 
belirlenmesi, fikirlerin belirlenmesi, çözüm bulma ve kabul bulma (karar verme) 
(Isaksen & Treffinger, 2004).
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Isaksen, Treffinger ve Dorval Modeli: Üç temel, 6 alt basmaktan oluşan 
bir modeldir. Zorlukları ortaya koyma (verilerin araştırılması, problemin 
sınırlandırılması, imkânların yapılandırılması), fikirlerin üretilmesi (fikirlerin 
üretilmesi), faaliyet hazırlığı (çözümün üretilmesi, karar verilmesi) (Treffinger 
& Isaksen, 2005).

YPÇ sürecine ilişkin modellerin genel olarak birkaç aşamadan oluşan bir 
süreç olduğu görülmektedir. Bu aşamalar dikkate alınarak uygulanacak bir YPÇ 
süreci, bireylerin bir takım becerilerinin gelişimine katkı sunabilir. Söz konusu 
bu becerileri Treffinger, Isaksen ve Stead-Doval (2006) aşağıdaki gibi ifade 
etmiştir. 

·	 Fırsat veya zorlukları fark etme
·	 Problem kökünü anlayabilmek için verileri inceleme
·	 Farklı yollarla problemi ifade etme
·	 Probleme ilişkin mümkün olduğunca çok ve farklı fikirler üretme
·	 Fikirleri geliştirmek amacıyla doğru araçları seçme ve kullanma
·	 Uygun görülen çözümleri inceleme ve en uygun olanı uygulama

Tarihsel süreçte yaratıcı buluşlara imza atan veya yaratıcı fikirler üreten 
insanların kullandığı düşünme tekniklerinin, yaratıcı düşünme tekniklerine 
kaynak oluşturduğu ifade edilmektedir (Özden, 2011). Literatürde çok sayıda 
yaratıcı düşünme ve problem çözme tekniğine yer verildiği görülmektedir. 
Bunlar beyin fırtınası, SCAMPER, CoRT, ASIT, TRIZ ve Sistematik Yaratıcı 
Problem Çözme teknikleridir.

3.1. Beyin Fırtınası

Bir problemin çözümüne ilişkin fikir üretmenin ön planda tutulduğu beyin 
fırtınası, bir grup insandan yaratıcı düşünme temelinde çok sayıda fikri kısa 
süre içinde elde etmeye olanak tanıyan bir teknik olarak tanımlanmaktadır 
(Üstündağ, 2003). Bu bağlamda beyin fırtınası tekniğinde oldukça fazla 
sayıda fikir üreterek yaratıcı düşünme becerisini artırmanın hedeflendiği 
söylenebilir. Beyin fırtınasının uygulanabilmesi, öğrenci hedef davranışlarının 
en az uygulama seviyesinde olmasına, problemin birden çok çözüm yolunun 
bulunmasına bağlıdır (Şahin & Tozkoparan, 2017). Michalko’ya (2006) göre 
beyin fırtınası iki temel ilkeye dayanmaktadır. 
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1. Üretilen fikir sayısının fazla olması en iyi çözüme ulaşma olasılığını artırır.
2. Değerlendirme, fikrini söylemek isteyen herkesin düşüncesini söylemesinin 

ardından yapılır.

Beyin fırtınasında dikkat edilmesi gereken dört temel kural vardır (Starko, 
2014).

1. Değerlendirmeye başlamadan önce ne sözlü ne de mimikler yoluyla 
fikirlerin eleştirilmemesi ve herkesin fikrini söylemesi beklenmelidir.

2. Problemle ilgili olmasa bile tüm fikirler dinlenmeli ve kısıtlama 
yapılmamalıdır.

3. Üretilen fikirlerin sayısı önemlidir. Kalite durumları daha sonra belirlenir.
4. Üretilen fikirlerin çok sayıda olması üretilen fikirlerin birleştirilmesiyle 

daha kaliteli fikirlerin ortaya çıkmasını sağlayabilir.

Michalko’ya (2006) göre beyin fırtınasının uygulanmasında aşağıdaki 
basamaklar takip edilir. 

1. Problemin belirlenmesi
2. Katılımcıların belirlenmesi
3. Ortamın belirlenmesi
4. Grup liderinin belirlenmesi
5. Yazmanın belirlenmesi
6. Toplantı sonrasında fikirlerin listesinin katılımcılarla paylaşılması ve 

katılımcıların tüm fikirler üzerinde yeniden çalışmasının sağlanması 
7. Fikirlerin değerlendirilmesi

3.2. SCAMPER

Genel olarak bir soruna çözüm bulmak amacıyla yeni fikirlerin oluşmasına veya 
mevcut fikirlerin geliştirilmesine rehberlik eden SCAMPER tekniği (Gladding, 
2011), bu tekniğin uygulanma aşamalarını içeren yedi basamağın isimlerinin 
baş harflerinin kısaltmasıdır. Eberle (1996) tarafından belirlenen bu yedi adım 
aşağıda verilmiştir.

S- Substitute (Yerine geçme, yerini alma): Bu aşamada mevcut durumda 
kullanılan araç, gereç, materyal, nesne, yöntem veya tekniğin yerine nelerin 
getirilebileceği düşünülür (Aydın & Çilci, 2020).
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C- Combine (Karıştırma, birleştirme): Bu aşamada problemlerin, 
düşüncelerin, görüşlerin, parçaların veya olayların birleştirilebileceği düşünülür 
(Aydın & Çilci,  2020).

A- Adapt (Uyarlama, benimseme): Bireyleri esnek düşünmeye 
yönlendirmenin amaçlandığı bu aşamada araştırılan öğe veya nesne üzerinde 
bir takım değişiklikler yapılarak, nesne veya öğenin farklı kullanım şekillerine 
uyarlanması söz konusudur (Glenn, 1997).

M- Modify, Minify, Magnify (Değiştirme, Küçültme, Büyütme): Bu aşamada 
araştırılan öğenin özgün biçiminin kütle, hacim, uzunluk, kalite veya hareket 
gibi özelliklerinin değiştirilmesi ve söz konusu bu değişikliklerin yapılması 
durumunda nelerin olabileceği düşünülür (Alyazad, 2014).

P- Put to other uses (Diğer kullanımların yerine koyma, amacını 
değiştirme): Bu aşamada bir nesnenin mevcut kullanım amacı haricinde başka 
hangi amaçla kullanılabileceği düşünülür (Glenn, 1997).

E- Eliminate (Yok etme, çıkarma): Bu aşamada düşünce ve süreçler yeniden 
incelenip gereksiz veya fazla görülen kısımlar çıkartılarak gerçekte gerekli olan 
duruma uygun hale dönüştürülebilir (Michalko, 2006).

R- Reverse, Rearrange (Tersine çevirme, Yeniden düzenleme): Bakış açısını 
tersine çevirerek bireye farklı fikirler kazandırmanın amaçlandığı bu aşamada 
bir nesne veya öğenin tüm işlevleri tersine çevrilir veya yeniden düzenlenir 
(Buser, Buser, Gladding & Wilkerson, 2011).

SCAMPER tekniğinin birden fazla adımının kullanılması, çok sayıda 
fikrin üretilmesine veya bir problemin çözülmesine katkı sağlamaktadır (Starko, 
2014).

3.3. CoRT

Guilford, yaratıcı düşünme konusunda ıraksak düşünme ve yakınsak düşünme 
olarak ifade ettiği çok faktörlü bir yaklaşım geliştirmiştir (Barak & Doppelt, 1999). 
De Bono (1990) ise, yaratıcı düşünmede yanal düşünme ve dikey düşünmedeki 
ayrıma dikkat çekerken, bu iki düşünmenin birbirini tamamladıklarını 
belirtmiştir. Yanal düşünme, fikir zenginliği oluşturmak amacıyla yeni düşünme 
yollarının keşfedilmesini, dikey düşünme ise geliştirilen fikirlerin objektif 
ölçütler doğrultusunda seçilerek kontrol edilmesini sağlar (Barak & Doppelt, 
1999). De Bono’ya (1990) göre bu iki düşünme arasında farklar olsa da, her 
iki düşünme gereklidir ve birbirini tamamlamaktadır. Ayrıca yanal düşünmenin, 
dikey düşünmenin etkisini artırdığı ve yanal düşünmeyle üretilmiş fikirlerin 
dikey düşünmeyle geliştirildiğini ifade etmiştir (De Bono, 1990).
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Edward De Bono (1976) tarafından gerek okul içinde gerekse okul dışında 
kullanılması mümkün olan, düşünceyi her duruma uygulanabilecek bir beceri 
olarak geliştirmeyi hedefleyen CoRT Programı (Cognitive Research Trust) 
geliştirilmiştir. CoRT programı ülkemizde Bilişsel Araştırmalar Vakfı (BAV) 
olarak karşılık bulmuştur (Karakuş, 2001). CoRT programı düşünceyi geliştiren 
ve her biri 10 derslik süreci kapsayan 6 bölümden oluşmaktadır. Bu bölümler; 
Genişletme (Breadth), Organizasyon (Organization), Etkileşim (Interaction), 
Yaratıcılık (Creativity), Bilgi ve Hissetme (Information and Feeling), Eylem 
(Action) şeklindedir (De Bono, 2002).

1. Genişletme: Öğrencilerin algıyı genişletmelerine yardımcı olur. Bu 
bölümde yer alan basamaklar genel olarak, öğrencileri cesaretlendirip, 
onların algılarını genişletmelerine ve olayları farklı bakış açılarıyla 
görmelerine katkı sağlar. Bu bölümde yer alan basamaklar aşağıda 
verilmiştir.

·	 Artı – Eksi – İlginç (Plus – Minus – Interest / PMI): Anında kabul veya 
reddetmek yerine, bir fikrin iyi, kötü veya ilginç noktalar için planlı olarak 
incelenmesi.

·	 Tüm Etkenleri Göz Önünde Bulundurun (Consider All Factors / CAF): 
Sadece acil olanlar yerine, bir duruma dahil olan tüm faktörlere mümkün 
olduğunca geniş bir şekilde bakmak.

·	 İlkeler (Rules): İlk iki dersin bir araya getirilmesiyle ortaya çıkan ilgili 
temel amaç ve ilkeler.

·	 Sonuç ve Devam (Consequence and Sequel / C&S): Acil, kısa, orta ve 
uzun vadeli sonuçların dikkate alınması.

·	 Amaçlar, Hedefler, Kazanımlar (Aims, Goals, Objectives / AGO): 
Kazanımların seçilmesi ve tanımlanması. Kendi amaçları konusunda net 
olmak ve başkalarının amaçlarını anlamak.

·	 Planlama (Planning): Önceki iki dersi bir araya getiren temel özellikler ve 
süreçler.

·	 En Önemli Öncelikler (First Important Priorities / FIP): Bir dizi farklı 
olasılık ve alternatif arasından seçim yapmak. Öncelikleri sıraya koymak.

·	 Alternatifler, İhtimaller, Seçimler (Alternatives, Posibilities, Choices / 
APC): Kendini bariz olanlarla sınırlı hissetmek yerine yeni alternatifler ve 
seçenekler üretmek.

·	 Kararlar (Decisions): Önceki derslerin çoğunu bir araya getiren farklı 
işlemleri kapsar.
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·	 Diğer İnsanların Görüşü (Other People’s View / OPV): Herhangi bir 
duruma dahil olan diğer tüm bireylerin bakış açılarını dikkate almak için 
kendi bakış açısının dışına çıkmak.

2. Organizasyon: Bu bölümde yer alan basmaklar, düşünmenin düzenlenmesiyle 
ilgilidir. Öğrencilerin düşüncelerini nasıl düzenleyeceklerini açıklar. Bu 
bölüme ilişkin basamaklar aşağıda verilmiştir.

·	 Tanımlama (Recognise): Anlamayı veya başa çıkmayı kolaylaştırmak için 
bir durumu tanımlamaya yönelik planlı çaba.

·	 Analiz (Analyse): Daha etkili bir şekilde düşünmek için bir durumu planlı 
olarak bölmek.

·	 Karşılaştırma (Compare): Bir durumu anlamak için karşılaştırmayı 
kullanmak. Sunulan karşılaştırmalarda benzerlik ve farklılık noktalarının 
incelenmesi.

·	 Seçmek (Select): Gereksinimleri karşılayan bir şey bulmak için planlı 
çaba. Farklı olasılıklar arasından seçim yapmak.

·	 Başka Yollar Bulma (Find other ways): Olaylara bakmanın alternatif 
yollarını bulmaya yönelik planlı çaba.

·	 Başlama (Start ): Herhangi bir şey hakkında düşünmeye başlamanın doğru 
yolu. Yapılacak ilk şeyin ne olduğunu sorgulama.

·	 Düzenleme (Organise): Bir durumun üstesinden gelinecek yolu düzenleme.
·	 Odaklanma (Focus): Bir durumun farklı yönlerine bakmak, özellikle 

mevcut durumda hangi yönün değerlendirilmekte olduğu konusunda net 
olmak. 

·	 Pekiştirme (Consolidate): Şuana kadar nelerin elde edildiğinin 
sorgulanması. Ne yapıldığı ve nelerin dışarıda bırakıldığı konusunda net 
olmak.

·	 Karara Varma (Conclude): Kesin bir sonuca varmak.

3. Etkileşim: Bu bölümde birey doğrudan konuya değil, bir başkasının 
düşüncesini incelemeye teşvik edilir. Tartışma, münazara, çatışma, görüş 
vb. yollarla bulguların değerlendirilmesini içerir.

·	 İki tarafı da incele (Examine Both Sides): Bir tarafı körü körüne desteklemek 
yerine, bir argümanın her iki tarafını da inceleyerek planlanmış uygulama.

·	 Bulgu (Evidence): Durumlar ile görüşleri birbirinden ayırt etmek.
·	 Bulgu-Değer (Evidence-value): Bulguların değer değerlendirmesinin 

yapılmasını içerir. Tüm bulguların eşit değerde olmadığını vurgular.
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·	 Bulgu-Yapı (Evidence-structure): Bulguların yapı bakımından bağımlı 
veya bağımsız olma durumları derinlemesine incelenmesi.

·	 Anlaşma, Uyuşmazlık, İlgisizlik (Agreement, Disagreement, Irrelevance): 
Anlaşma alanlarını artırmak ve anlaşmazlık alanlarını azaltmak için bu 
alanların haritasını çıkarmak.

·	 Doğru olmak 1 (Being Right 1): Haklı olmanın iki ana yolu. (1) Fikrin 
kendisini, sonuçlarını ve etkilerini incelemek. (2) Gerçeklere, otoriteye ve 
duygulara atıfta bulunmak.

·	 Doğru Olmak (Being Right 2): Haklı olmanın diğer iki yolu. (1) İsimlerin, 
etiketlerin, sınıflandırmaların kullanımı. (2) Önemli sözcükler veya sıfatlar 
kullanarak yargılama yapılması.

·	 Yanlış Olmak 1(Being Wrong 1): Abartma- yanlış genellemeler, olayları 
aşırıya kaçma. Durumun sadece bir kısmına dayanarak sonuçlar çıkarmak.

·	 Yanlış olmak 2 (Being Wrong 2): Yanılmanın kalan iki yolu: hata ve 
önyargı.

·	 Sonuç (Outcome): Bir tartışmanın sonucunda nelerin elde edildiği 
açıklanır.

4. Bölüm (Yaratıcılık): Bu bölüm, temel yaratıcı teknikleri, işlemleri ve 
tutumları kapsar. Yaratıcılık, bilinçli bir şekilde öğrenilebilen, denenebilen 
ve uygulanabilen süreçleri içeren, düşünmenin normal bir parçası olarak 
ele alınır.

·	 Evet-Hayır-PO (Yes- No & PO): “Po”, fikirler arasından kayda değer 
ilginç ve yaratıcı olanlar.

·	 Sıçrama Tahtası (Stepping Stone): Fikirlerin kendileri için değil, yol 
açabilecekleri başka fikirler için kullanılması.

·	 Rasgele Giriş (Random Input): Bir duruma ilgisiz sahte fikirlerin girilmesi 
durumu değiştirebilir.

·	 Kavram Sorgulama (Concept Challenge): Kabul edilen fikirleri, hafife 
alınan düşünceleri, bir şeyleri yapmanın uygun yollarını incelemeyi ve 
onlara meydan okumayı içerir. 

·	 Baskın Fikir (Dominant Idea): Çoğu durumda baskın bir fikir vardır. 
Yaratıcı olabilmek için onu bulup kullanımından kaçınmak gerekir.

·	 Problemi Tanımlama (Define the problem): Bir sorunu tam olarak 
tanımlama çabası, çözmeyi kolaylaştırabilir.

·	 Hataları Çıkarma (Remove Faults): Hataların değerlendirilmesi ve bir 
fikirden çıkarılmasını içerir.
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·	 Birleştirme (Combination): Görünüşte ilgisiz öğelerin nitelikleri 
incelenerek, birleştirme veya karıştırma yoluyla yeni öğeler oluşturulabilir.

·	 Gereksinimler (Requirements): Gereksinimlerin farkında olma, yaratıcı 
fikirlerin ortaya çıkmasını etkileyebilir.

·	 Değerlendirme (Evaluation): Bir fikrin gereksinimleri karşılama durumu; 
avantajları ve dezavantajları sorgulanır.

5. Bilgi ve Hissetme: Bu bölüm, sorular, ipuçları, tahminler, inançlar, bilginin 
kötüye kullanımı gibi bilgi süreçleriyle ilgilenir. Aynı zamanda duygu ve 
değerlerle de ilgilenir. Bu bölümün amacı, bu etkileri değiştirmek değil, 
etkiler hakkında kesin bir farkındalığı teşvik etmektir. Bu bölüme ilişkin 
basamaklar aşağıda sunulmuştur.

·	 Bilgi (Information): Bilginin analizi ve eksiksizliğinin değerlendirilmesini 
içerir. İstenen bilgilerden eksik olanın tespit edilmesi sürecidir.

·	 Sorular (Questions): Açık uçlu ve tek cevaplı soruların amaca uygun 
kullanımını içerir. 

·	 İpuçları (Clues): İpuçları bulmakla alakalıdır. Bir önceki basamakla 
ilişkilidir. İpuçları almak veya kontrol etmek için sorular sormamız 
gerekebilir.

·	 Çelişkiler (Contradiction): Yanlış atlamalar, yanlış sonuçlar ve diğer yanlış 
bilgi kullanımlarını içerir.

·	 Tahmin (Guessing): Bilginin eksik olması durumunda iyi veya kötü 
tahminler kullanma.

·	 İnanç (Belief): Güvenirlik ile ilgilidir. Kanıt, kesinlik, inanç, fikir 
birliği, otorite, medya, deneyim vb. bilgilerimize verdiğimiz değerin 
sorgulanmasını içerir. 

·	 Kullanıma Hazır (Ready-Mades): Kişisel düşüncenin tabular, basmakalıp 
sözler, önyargılar, standart görüşler vb. olağan unsurlarını içerir. 

·	 Duygular ve Benlik (Emotions and Ego): Olağan duyguların ve haklı 
olmak zorunda olmak, komik olmaya çalışmak, durumu kurtarmak vb. 
benlik duygularının düşünmeye dahil olma şekli.

·	 Değerler (Values): Değerler, sonucun düşünülmesini ve kabul edilebilirliğini 
belirler. Değiştirmeye çalışmak yerine ilgili değerlerin değerlendirilmesini 
kapsar.

·	 Basitleştirmek ve Açıklığa Kavuşturmak (Simplify and Clarify): Durumun 
ne olduğu, nelerin düşünüldüğü açıklanır.
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6. Eylem: Bu bölümde yapı, bir çerçeve şeklini alır. Çerçevenin amacı, 
toplam düşünme sürecini, her biri sırayla ele alınabilecek belirli aşamalara 
bölmektir. Genel çerçevede her aşamada gerçekleştirilmesi gereken 
belirli bir düşünme görevi ve düşünmeye yönelik belirli bir amaç vardır. 
Bu, karmaşıklığı ve kafa karışıklığını ortadan kaldırarak düşünmeyi 
basitleştirir.

·	 Hedef (Target): Düşüncenin konusu olacak “Düşünme hedefi” ni mümkün 
olduğunca kesin ve odaklanmış bir şekilde seçerek dikkati belirli bir 
konuya yönlendirmek. 

·	 Genişletmek (Expand): Hedefi seçtikten sonraki adım onu, enine, boyuna 
ve alternatifler dikkate alınarak genişletmektir. Bu basamak, düşüncenin 
açılma aşamasıdır.

·	 Anlaşma (Contract): Üçüncü adım, genişleyen düşünceyi ana noktalar, özet, 
sonuç, seçim vb. daha somut ve daha kullanışlı bir ifadeye daraltmaktır.

·	 Hedef – Genişletme – Anlaşma (Target – Expand - Contract): Önceki üç 
basamağın tek bir sırayla kullanımıdır. Hedefi tanımlama, konuyu keşfetme 
ve kullanılabilir bir sonuca daraltma alıştırmasını içerir.

·	 Amaç (Purpose): Düşünmenin genel ve özel amacının net olarak 
belirlenmesi sürecidir. 

·	 Giriş (Input): Düşünmeye dahil olan durum, olay, ortam, mevcut bilgiler, 
dikkate alınması gereken faktörler ve insanlar vb. toplam girdilerin 
belirlenmesi.

·	 Çözümler (Solutions): Hem geleneksel hem de yeniyi içeren alternatif 
çözümlerden en belirgin olanın ortaya çıkarılması, çözüm üretme 
yöntemlerini içerir.

·	 Seçim (Choice): Alternatif çözümler arasında seçim yapma konusunda 
karar verme sürecidir. Sonuçların ve kararın gözden geçirilmesini içerir.

·	 İşlem (Operation): Düşünmenin sonuçlarını hayata geçirme, düşünceyi 
yürürlüğe koyma sürecidir. İstenen sonucu getirecek belirli eylem 
adımlarını planlamayı içerir. 

·	 Hedef – Genişletme – Anlaşma – Amaç – Giriş – Çözümler – Seçim – 
İşlem (Target – Expand – Contract – Purpose – Input – Solutions – Choice 
– Operations): Tüm AGÇSİ (PISCO) dizisini kullanma sürecidir. AGÇSİ 
prosedürünün beş aşamasının her birini tanımlamak ve detaylandırmak için 
ilk üç aracın HGA (TEC) kullanıldığı toplam HGAAGÇSİ (TECPISCO) 
çerçevesinin sağlamlaştırılması.
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3.4. TRIZ (Yaratıcı Problem Çözme Tekniği)

Rusça “Teoriya Resheniya Izobretatelskikh Zadatch (TRIZ)”, İngilizce “Theory 
of Inventive Problems Solving (TIPS)” olarak ifade edilen ve dilimize “Yaratıcı 
Problem Çözme Tekniği” olarak çevrilmiş olan TRIZ, Genrich Saulovich 
Altshuller ve iş arkadaşları tarafından 1946 yılında mevcut olan yaklaşık 200 000 
patentin incelenerek bir takım ortak özellikleri dikkate alınıp gruplandırılmasıyla 
ortaya çıkmıştır (Duran, 2011). Altshuller yaptığı incelemeler sonucunda bu 
patentlerin yaklaşık 40.000 tanesinin yaratıcı fikirler sonucunda ortaya çıktığını, 
geriye kalan çoğunluğun ise önceden bilinen çözümlere dayalı fikirlerden 
oluştuğunu belirlemiştir (Çay, 2021). Diğer bir deyişle bir probleme bulunacak 
çözümün aslında önceden bilinen bir çözüm olma olasılığı daha fazladır.

Altshuller yapmış olduğu patent değerlendirmesi sonucunda patentlerin, 
yaratıcılık dereceleri bakımından büyük ölçüde farklılık gösteren teknik 
çözümleri temsil ettiği sonucuna varmıştır (Turner, 2009). Bu durumu açıklamak 
için beş dereceli bir yaratıcılık ölçeği geliştirmiştir.

Seviye 1: Standart
·	 Uzmanlık alanında iyi bilinen yöntemlerle çözüm 

Seviye 2: İyileştirme
·	 Genellikle bazı karmaşıklıklarla birlikte mevcut bir sistemin iyileştirilmesi
·	 Aynı endüstriden yöntemler

Seviye 3: Paradigma İçinde Buluş
·	 Mevcut sistemin temel iyileştirmeleri
·	 Diğer alanlardan yöntemler

Seviye 4: Paradigma Dışında Buluş
·	 Yeni nesil sistem oluşturma
·	 Çözüm “teknolojide değil, bilimde”

Seviye 5: Keşif
·	 Esas yeni sistemin öncü buluşu
·	 Genellikle büyük keşiflere, yeni bilime dayanır (Kaplan, 1996).

TRIZ’in yaratıcılık düzeylerine ilişkin bir örnek aşağıda verilmiştir 
(Malkin & Malkin, 2003)
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“Ağır bir makine, bitişik sistemlerde problem yaratarak aşırı derecede 
titreşir. Bu duruma, 1. Seviye bir çözüm sunulabilir: Titreşimi emmek için 
makinenin altına kauçuk bir ped yerleştirmek. Bu yeterli değilse, Seviye 3 
çözümü olan titreşim önleyici kullanarak titreşim dengelenmeye çalışılır. 
Bu işe yaramazsa, Seviye 4 çözümü olarak bir hava yastığı veya manyetik 
yastık denenebilir.”

Yaratıcılığı artırmak amacıyla uygulanan geleneksel yöntem veya tekniklerin 
en büyük kusurlarından biri, problemin karmaşıklaşması ile yöntem veya 
tekniğin kullanışlılığı arasında ters orantı olmasıdır (Şener, 2006). Diğer bir 
deyişle birçok süreçte yararlanılan deneme yanılma yönteminde, daha karmaşık 
problemlerin çözümü için daha fazla deneme yapılması gerekmektedir. TRIZ’in, 
bir probleme yeni çözüm yolu geliştirirken hem deneme hem de hata sayısının 
azaltılmasını sağlayacak bir teknik olduğu ifade edilmektedir (Yang & Zhang, 
2000). Bu bağlamda TIRZ, geleneksel yöntem ve tekniklerden farklı bir çözüm 
yöntemi sunmaktadır. Şekil 2’de TRIZ ile diğer metotların karşılaştırılmasına 
yer verilmiştir.Şekil 2. TRIZ ile diğer metotların karşılaştırılması (Durgun & 
Doruk, 2015) 15 
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Şekil 2. TRIZ ile diğer metotların karşılaştırılması (Durgun & Doruk, 2015)

Altshuller yapmış olduğu incelemeler sonucunda aynı tür yaratıcı problemlerin 
ideal çözümüne ilişkin olarak 40 temel yaratıcı ilkenin tekrar edilerek 
kullanıldığını fark etmiştir (Mazur, 1995). Bunun yanı sıra bir problemin çözümü 
için tercih edilen yöntemin başka bir probleme sebep olduğunu ve çelişkilere yol 
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açtığını ortaya çıkarmıştır. TRIZ de, ortaya çıkan bu çelişkili durumlara karşı 
sistematik çözümler tavsiye ederek karar vericilere rehberlik etmektedir (Güner 
& Köse, 2020). Bu bağlamda TRIZ’in esas düşüncesi, bir probleme çözüm 
arayanlara, benzer problemlere karşı daha önceden yaratıcı çözümler geliştirmiş 
olanların çok sayıdaki deneyim ve bilgilerine en kısa yoldan ulaşmalarını ve 
böylelikle karşılaşacakları yeni bir yaratıcı probleme çözüm yolu geliştirirken 
önceden var olan çözümlerden yararlanmalarını sağlamaktır (Moehrle, 2005). 

TRIZ tekniğinin kullanımı ile yenilikçi tasarımlar ve çözümler, yaratıcı 
tasarımlar ve çözümler artış gösterir, daha kısa sürede daha düşük maliyet ile 
ideal sonuca varılabilir, kaliteli ürünler geliştirilir ve bu durum da memnuniyeti 
artırır. Kısaca TRIZ ile daha verimli ve kalıcı çözümler üretilmesi sağlanır (Kurt, 
Bilgin, & Yavuz, 2012).

3.5. ASIT (İleri Sistematik Yaratıcı Düşünme)

Yaratıcı problem çözme tekniği olarak bilinen TRIZ her ne kadar problem 
çözme konusunda problem çözümüne en kısa yoldan yaratıcı çözüm geliştirmeyi 
amaçlamış olsa da, TRIZ’in okul ortamında kullanımının çok karmaşık ve üst 
düzey beceri gerektirmesi eğitim araştırmacılarını alternatif yollar bulmaya sevk 
etmiştir (Turner, 2009). Horowitz, 1980’lerde TRIZ’i inceledikten sonra bir 
TRIZ uygulayıcısı olarak TRIZ sisteminin bazı eksikliklerinin farkına varmıştır. 
Horowitz, TRIZ yönteminin geliştirilebileceğine inandığı aşağıda verilen dört 
temel alan belirlemiştir (Horowitz, 1999).

1. “İdeal Nihai Sonuç” tan “Kapalı Dünya” durumuna
2. “Çelişkileri Çözme” den “Nitel Değişimi Sağlama” ya
3. “40 İlke” den “ASIT’ in beş fikir uyandıran aracı” na geçiş
4. Diğer TRIZ öğelerini ortadan kaldırmak

TRIZ sisteminde yapılan bu dört değişiklik, ASIT’ in geliştirilmesinin temelini 
oluşturmuştur. ASIT (Advanced Systematic Inventive Thinking) yöntemi 
TRIZ yönteminin yerine kullanılmak veya desteklenmesi için değil, TRIZ 
özelliklerinin basitleştirilmiş ve daha anlaşılır bir yöntemi olarak geliştirilmiştir 
(Turner, 2009). 

1. “İdeal Nihai Sonuç” tan “Kapalı Dünya” durumuna 
 Horowitz, uzun yıllar boyunca geliştirdiği en ayrıntılı çözümlerin 

sonuçlarını araştırdıktan sonra, çözümlerin hiçbirinde yeni bileşenlerin 
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eklenmesine yer verilmediğini fark etmiştir (Demirci, 2014). Kapalı Dünya, 
problem dünyasında zaten var olan nesnelerin yeniden düzenlenmesiyle 
çözümün bulunabileceği bir dünyadır. Bu ilke, probleme çözüm yolu 
arayanların dikkatini gerçek probleme ve problem çözümü için gereken 
bileşenlere odaklar. Bu ilke ASIT yönteminin en önemli ilkesi olup ASIT 
ile TRIZ arasındaki temel farktır (Horowitz, 1999).

2. “Çelişkileri Çözme” den “Nitel Değişimi Sağlama” ya
 TRIZ ve ASIT arasındaki farklardan ikincisi, ‘Çelişkileri Çözme’ 

prensibinden ‘Nitel Değişimi Sağlama’ prensibine geçiştir. Kapalı 
Dünya koşulu, sorun dünyası ile çözüm dünyası arasındaki benzerlikle 
ilgilenirken, iki dünya arasında farklılık gösteren durumları da belirlemek 
gerekir. Nitel değişim ilkesinin özünde sistemdeki çelişkiyi yok etmek 
yer almaktadır. Diğer bir deyişle, nitel değişim ilkesinde çelişkinin 
ortaya çıktığı yer belirlenir ve bu çelişki ya tamamen ortadan kaldırılır 
ya da problem çözümüne yararlı olacak şekilde çelişkinin etkisi tersine 
çevrilerek çözümler aranır (Horowitz, 1999).

3. “40 İlke” den “ASIT’ in beş fikir uyandıran aracı” na geçiş
 Kapalı Dünya kuralı ve Niteliksel Değişim kuralı eski fikirleri etkili bir 

şekilde ortadan kaldırsa da, yeni fikirlerin yaratılması ihtiyacını tam olarak 
karşılamazlar. ASIT yönteminde, problemin kapalı dünyasında gizli olan 
çözüm yolları bulunmakta olup bunların ortaya çıkarılması gerekmektedir 
(Demirci, 2014). Horowitz, sorunları çözmek için TRIZ yönteminin Matrix 
ve 40 ilkesini, birleştirme, çoğaltma, bölme, simetriyi bozma ve çıkarma 
olarak ifade ettiği 5 fikir uyandıran araçla değiştirmiştir (Horowitz, 1999). 
Bunlar;

Birleştirme: Mevcut bir bileşene yeni bir kullanım atamak.

Çoğaltma: Mevcut bir nesnenin biraz değiştirilmiş bir kopyasını mevcut sisteme 
eklemek.

Bölme: Bir nesneyi bölmek ve parçalarını yeniden düzenlemek.

Simetriyi Bozma: Simetrik bir durumu asimetrik duruma dönüştürmek.
Çıkartma: Sistemden bir nesneyi kaldırmak ve eylemini mevcut başka bir 
nesneye atamak.
4. Diğer TRIZ öğelerini ortadan kaldırmak.
 Horowitz’in orijinal TRIZ sürecinde yer alan, eğitim ortamındaki 

öğrencilerden çok mühendislere problem çözmede yardımcı olmak 
amacıyla geliştirilmiş bazı TRIZ ilkelerini ortadan kaldırılmasıyla, bilginin 
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aksine daha çok bir düşünme aracı olarak ASIT geliştirilmiştir (Horowitz, 
1999).

3.6. SYPÇ (Sistematik Yaratıcı Problem Çözme) 

Problem çözme etkinlikleri üzerinden bireylerin yaratıcılığının geliştirilmesinin 
hedeflendiği yaratıcı problem çözme yaklaşımlarının, çeşitli kurallar ve bir dizi 
aşamalardan oluştuğu görülmektedir. Ancak bunlar bireyin yaratıcı problem 
çözme becerilerinin gelişmesinde tek başına yeterli olmamaktadır (Zhu, 
Nagalingam & Hsu, 2011). Yaratıcı problem çözme sürecinin verimli olması, 
Treffinger, Isaksen & Stead-Doval (2006) tarafından “üretmek” olarak ifade 
edilen yaratıcı düşünme ve “odaklanma” olarak belirtilen eleştirel düşünme 
becerilerinin birbiriyle uyum içinde kullanılabilmesiyle ancak mümkün 
olacaktır. 

Problem çözümü “fikir oluşturma” ve “fikir değerlendirme” olarak ifade 
edilen iki aşamalı bir süreç olarak ifade edilmektedir. Bunlardan “fikir oluşturma” 
bir problemle ilgili mümkün olduğunca çok sayıda fikir veya çözüm üretmeyi 
içermekte iken; “fikir değerlendirme” ise oluşturulan bu fikirlerin analizi, 
birbirleriyle karşılaştırılması ve en uygun çözümün seçilmesini içermektedir 
(Barak & Mesika, 2007).

Son zamanlarda bir probleme yaratıcı çözüm bulmanın, çok sayıda fikir 
üretip bunların denenmesinin yerine, bir düşünceye odaklanma ve düşünceye 
ilişkin önyargıda bulunabilme becerisiyle ilişkili olduğu görüşünün artış 
gösterdiği belirtilmektedir (Barak, 2006). Bir probleme yaratıcı çözümler 
geliştirmede fikir oluşturma ve fikrin değerlendirilmesi sürecine dayalı bir 
yaklaşım tercih edilebilir (Barak  &  Mesika,  2007).

Yaratıcı problem çözmeye ilişkin birçok yöntem veya tekniğin bir arada 
kullanılması bireylerin yaratıcı düşünme becerilerinin gelişmesine imkân sağlar 
(Campbell & Jane, 2010). Buradan hareketle geliştirilmiş olan Sistematik Yaratıcı 
Problem Çözme (SYPÇ) yaklaşımı, beyin fırtınası, SCAMPER, CoRT gibi fikir 
oluşturma ve TRIZ, ASIT gibi fikre odaklanma etkinliklerinin birleşiminden 
oluşmakla birlikte bu yapısı sayesinde yaratıcı düşünme gelişimine katkı 
sağlamaktadır (Yeldan, 2016). 

SYPÇ ile bir sistemin elemanlarının özelliklerini, işlevlerini veya 
bu bileşenlerin birbirleri üzerindeki etkilerini sistematik yollarla araştırıp 
değerlendirme ve özgün fikirlerin ortaya çıkması sağlanabilir (Barak, 2006). 

YPÇ ile SYPÇ belirlenmiş bir takım stratejilerin kullanımı, uygulamada 
çeşitli problemlerin yer alması, problem çözüm süreci için yeterli süre tanınması 
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vb. açılardan birbirlerine benzerlik göstermektedir. Ancak SYPÇ’nin ön yargıya 
varılması sürecini içermesi, SYPÇ ile YPÇ arasındaki en önemli farktır (Demirci, 
2014). 

Barak (2006) tarafından yapılan bir çalışmada ifade edilen SYPÇ 
yaklaşımının sağladığı yararlar aşağıda verilmiştir.

·	 SYPÇ ile bireyler, bilimsel veya teknolojik bir soruna yönelik yaratıcı 
bir çözümün, sisteme dış öğeleri dahil etmek yerine genellikle “sorunun 
dünyasında” veya yakın çevresinde doğal olarak var olan kaynakları veya 
bileşenleri kullanmaya dayandığını öğrenirler.

·	 SYPÇ bireylerin çevrelerini incelemelerine, problem için yaratıcı çözüm 
sürecinde öğrenilebilir ve yeni durumlarda kullanılabilir bir dizi basit 
ilkenin, ne şekilde kullanıldığını belirlemelerini sağlar.

·	 Yenilikçi tasarım için basit stratejiler ve teknikler öğrenmek, sorunlara 
çözüm bulmada hemen hemen başarıyı deneyimlemek, insanların yaratıcı 
düşünme yeteneklerine olan güveninin artırması ve problem çözmede 
ilginç fikirler önermesi muhtemeldir.

·	 SYPÇ sayesinde bireyler bir soruna odaklanmanın ve bir sistemin 
bileşenlerini ve bunların iç ilişkilerini yakından analiz etmenin genellikle 
rastgele yeni fikirler aramaktan daha verimli olduğunu öğrenebilirler.

4. Sonuç

Bu kitap bölümünde, eğitim ve öğretim etkinlikleri ile yetiştirdikleri bireylere 
katkı sunan eğitimcilere, öğrenme üzerine karşılaşılan problemlere farklı 
ve yaratıcı çözümler üretmek adına çeşitli yöntem ve tekniklere ilişkin konu 
başlıkları altında gerekli öz bilgiler sunulması amaçlanmıştır. 

Bireyler günlük yaşantılarında zaman zaman çeşitli problemlerle 
karşılaşabilir ve bu problemleri genellikle en kısa yoldan çözmek isterler. 
Problemin doğasını anlamak, oluştuğu şartlar içinde değerlendirmek ve 
çözümüne en uygun yolu bulup seçmek, problemlerin en kısa sürede ve en 
verimli şekilde çözülebilmesine katkı sağlamaktadır. Problem çözme, yaratıcı 
düşünme, eleştirel düşünme gibi beceriler, bireyin üst düzey becerileri olarak 
ifade edilmektedir. Söz konusu becerileri gelişmiş bireylerin yetiştirilmesinin 
önemi, MEB öğretim programlarından anlaşılmaktadır. Yaratıcı, çözümleyici ve 
eleştirel düşünme becerilerinin geliştirilerek ilgili alan ve süreçlerde olabildiğince 
uygun sırayla kullanılması, yaratıcı problem çözme süreci olarak ifade edilebilir. 
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Bu bağlamda sunulan bölümde karşılaşılan problemlerin çözümünde yaratıcı 
düşünme becerilerinin kullanımını gerektiren yaratıcı problem çözme yöntem 
veya teknikleri sunulmuştur. Sırasıyla Beyin Fırtınası, SCAMPER, CoRT, TRIZ, 
ASIT ve Sistematik Yaratıcı Problem Çözme hakkında tanıtıcı ve uygulamaya 
dönük sunulan bilgilerin, ilgililere faydalı olacağı düşünülmektedir. 
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1. Giriş

Dünyadaki birçok ülkeyi etkisi altına alan hayvanlarda ve insanlarda 
hastalığa neden olan Covid-19, solunum yolu belirtileri (ateş, öksürük, 
nefes darlığı) gösteren bir grup hastada yapılan araştırmalar sonucu 

Aralık ayının sonlarında ortaya çıkmasına rağmen 13 Ocak 2020’de tanımlanan 
bir virüstür. Çin’in Vuhan Eyaleti’nde ilk olarak ortaya çıkan coronavirüs 
insandan insana bulaşarak Çin Halk Cumhuriyeti’nin diğer eyaletlerine ve diğer 
ülkelere yayılmıştır. Covid-19 çok kısa sürede tüm dünyaya yayılarak küresel 
bir salgına dönüşmüştür (Sağlık Bakanlığı,2022a). Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 
tarafından pandemi ilan edilen 11 Mart 2020 tarihinde ise Türkiye’de ilk covid-
19 vakası görülmüştür (Sağlık Bakanlığı,2022b).

* Bu çalışma 10-15 Mayıs 2022 tarihleri arasında Eğitim Yöneticileri ve Uzmanları Derneği 
(EYUDER) ve Dokuz Eylül Üniversitesi işbirliği ile düzenlenen “13. Uluslararası Eğitim 
Yönetimi Forumu(EYFOR-13)”nda sözlü bildiri olarak sunulmuştur.
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Dünya Covid-19 ile 2019 yılında tanışmış olmasına rağmen şu an hala 
varlığını devam ettirmektedir. Başta virüse dair hiçbir şey bilinmemesi 
toplumun her kesimine korku ve kaygının yayılmasına neden olmuştur. Virüsün 
hızla yayılması bütün ülkelerde başta sağlık olmak üzere eğitim, ulaşım, 
ekonomi ve turizm gibi daha birçok alanda belli önlemler alınmasını zorunlu 
hale getirmiştir. Alınan önlemler bu alanlardaki düzen ve alışkanlıkları ciddi 
anlamda değiştirdiğinden toplumun bu yeni düzene uyum sağlaması hiç de 
kolay olmamıştır. Bu durum da insanlarda ister istemez kaygı, korku, endişe ve 
stresin çok yüksek yaşanmasına sebep olmuştur. 

Salgının etkilerinin azaltılabilmesi için başta maske ve sosyal mesafe 
olmak üzere vücut ısısının ölçümü-takibi, ücretli izinlerin uzatılması, karantina 
süreçleri, uzaktan çalışma, sokağa çıkma yasakları gibi birçok önlem alınmıştır. 
Bunun yanı sıra koruyucu ve önleyici tedbirler olarak insanların fazla olduğu 
eğitim kurumları, müzeler, restoranlar, sinemalar, kütüphaneler ve eğlence 
yerleri bu dönemde kapatılmıştır (Bozkurt vd., 2020, s. 12; akt. Batmaz, Cevahir 
Batmaz ve Kılıç, 2021). 

Pandemi özellikle eğitim alanını doğrudan etkilemiş ve okulların önce 
geçici olarak sonrasında ise tamamen kapatılmasına neden olmuştur. Bu durum 
dünyada öğrencilerin % 91’inden fazlasını (~1,6 milyar) etkilemiştir (Miks & 
McIlwaine, 2020; akt. Bakioğlu ve Çevik,2020 ).Tüm ülkeler bu süreçte eğitimin 
devamlılığını sağlamak için uzaktan eğitim imkânlarını kullandılar (Can,2020).
Ülkelerin uzaktan eğitimi uygulayışı birbirinden farklılık göstermiştir. Bu 
farklılıklar içerik, kapsam, öğrenci-öğretmen nüfusu, öğretmen kapasiteleri, 
teknolojik alt yapı ve imkânlarına göre çeşitlilik göstermiştir. Başlangıçta 
bazı ülkeler hızlı ve pratik bir şekilde öğrenciye ulaşmak adına klasik kitle 
iletişim araçlarını kullanmış bazıları da sahip oldukları uzaktan eğitim alt yapı 
imkânlarını kullanıp eğitim öğretimin devamlılığını sağlamışlardır (Emin ve 
Altunel, 2021).

Uzaktan eğitim, kısaca fiziksel bir ortama ihtiyaç duyulmadan farklı iletişim 
araçları üzerinden gerçekleştirilen eğitim modeli olarak ifade edilebilir. Uzaktan 
eğitim, günümüzde salgın ön planda olmak üzere, bazı kısıtlar nedeniyle eğitim 
teknolojilerinin kullanılmasına imkân tanıyan ve fırsat eşitliğini ön planda tutan 
eğitim modelidir (Kaya, 2002; akt. Usta ve Dönmez,2021).

Öğretmenlerin, uzaktan eğitime yönelik bilgi ve beceriye yeterince 
sahip olmamaları pandemi sürecinde öğrenciye yönelik gerçekleştirilen 
eğitimlerde sorunlarla karşı karşıya kalmalarına sebep olmuştur. Bu durum 
göz önüne alındığında uzaktan eğitim faaliyetlerinin kusursuz yürütülemediği 
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görülmüştür (Shattuck, Dubins ve Zilberman, 2011). Uzaktan eğitimin sorunsuz 
gerçekleştirilebilmesi için katılımcıların tablet, bilgisayar ve telefon gibi 
araçlardan en az birine sahip olması veya erişebilmesi sağlanmalı aynı zamanda 
iyi bir planlama yapılıp tüm öğretmenlere yönelik gerekli hizmet içi eğitim 
verilmesi gerekmektedir.

Ülkemizde vaka sayısının artışı sonrası eğitim kademelerinin tamamında 
alınan önlemler kapsamında eğitime önce üç hafta ara verilmiş sonrasında var 
olan süreç yeniden değerlendirilmiş ve eğitimin uzaktan eğitim yoluyla devam 
ettirilmesine karar verilmiştir. Salgınla karşılaşmadan önce ülkemizin Milli 
Eğitim Bakanlığı bünyesinde uzaktan eğitim tecrübesi çok fazla olmadığı halde 
yüz yüze eğitimden bir anda uzaktan eğitime geçiş yapılmıştır (Kaya, 2002; 
akt. Usta ve Dönmez,2021). Bu anlamda MEB’in 2012 yılında uygulamaya 
koyduğu EBA (Eğitim Bilişim Ağı) platformu ülkemiz açısından eğitime yönelik 
alt yapısal bir avantaj oluşturmuştur. Uzaktan eğitimde önemli bir yere sahip 
olan Eba’nın, öğretmen ve öğrencilerin ders içeriklerine kolayca ulaşabilme ve 
yararlanabilme aynı zamanda interaktif ders işleme imkânı verdiği bilinmektedir 
(Gezer ve Durdu, 2020). Bunun yanı sıra haftalık ders programları yeniden 
yapılandırılıp internet aracılığı ile Eba’dan; televizyon aracılığı ile de TRT 
(Türkiye Radyo Televizyon Kurumu) kanalı üzerinden telafi eğitimi verilmiştir 
(MEB,2020).

Milli Eğitim Bakanlığı 2020-2021 verilerine göre, 18 milyon civarında 
öğrenciye ve 1 milyon civarında öğretmene sahiptir (AA,2021). Öğretmenler 
yüz yüze eğitimde öğrencinin her birine ulaşmada güçlük çekerken hiçbir 
tecrübeye sahip değilken kendilerini ansızın uzaktan eğitimin içerisinde 
bulmuşlardır. Kendilerini yetersiz ve bilgisiz hisseden öğretmenler bu yeni 
duruma ayak uydurabilmek adına araştırma yoluna girip uzaktan eğitime 
dair kendilerine yarar sağlayacak bilgiler edinmeye başlamışlardır. Pandemi 
sürecinin belirsizliği öğretmenlerin uzaktan eğitimle ilgili kullanacakları web 
2.0 araçlarını öğrenmeye sevk etmiştir (Çetinkaya Aydın, 2020). 

Uzaktan eğitim sürecine, EBA platformunun canlı ders kısmı kullanılarak 
başlanmış, yaşanılan birtakım sistemsel aksaklıklar nedeniyle zoom, skype, 
adobe connect, vb. web 2.0 araçlarından da yararlanarak öğrenci-öğretmen 
etkileşimli canlı derslerin devamlılığı sağlanmıştır. EBA üzerinden tanımlanan 
konu videoları, alıştırma ve testler öğrencilere gönderilmiş bu konuda gerekli 
her türlü destek ve bilgilendirme yapılmıştır. Ders dışında da öğrencinin hem 
ödev hem de rehberlik boyutunda zaman sınırlaması olmaksızın öğretmeni 
ile iletişim kurabilmesi için whatsapp sınıf grupları oluşturulmuş bu gruplar 
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üzerinden de yine ödevlendirmeler yapılmış bununla ilgili gerekli kontrol 
ve dönütler sağlanmıştır (Erbil, Demir ve Armağan Erbil,2021). Öğrenci-
öğretmen-veli sacayağının önemli parçalarından biri olan veli kısmı da yine 
whatsapp grupları ile tamamlanmıştır. Bu zorlu süreçte gerek aramalarla gerekse 
whatsapp gruplarıyla her türlü öğrenci ve veli iletişimi canlı tutulmuştur. 
Pandemi sürecinde özellikle matematik ve fen bilimleri branş öğretmenlerinin 
canlı ders işlerken ders anlatımlarını kolaylaştırmak adına grafik tabletlerden 
yararlandıkları ayrıca “Google form” üzerinden öğrencilerine deneme sınavları 
ve testler uyguladıkları da görülmüştür. 

Uzaktan eğitimle ilgili alan yazın incelendiğinde pandemi sürecinde 
ve sonrasında farklı birçok çalışmanın yapıldığı görülmektedir. Ülkemizde 
pandemi sürecinde eğitim alanında yapılan çalışmaların çoğunun konusunu ise 
eğitim ve öğretim sorunları oluşturmuştur (Çifçi ve Ersoy,2021; akt. Kavuk & 
Demirtaş,2021).  Barış’ın (2015) çalışmasında, öğrencilerin uzaktan eğitime 
yönelik olumsuz tutumlarının olduğu görülmüştür. Başaran, Doğan, Karaoğlu ve 
Şahin’in (2020) yapmış olduğu çalışmada da etkileşimin sınırlılığı, derse aktif 
katılımın olmayışı, uzaktan eğitim sürecinin bireysel farklılıklar dikkate alınarak 
gerçekleştirilememesi ve yaşanan teknik sorunlar nedeni ile öğrencilerin derslere 
girişlerde sorunlarla karşılaşmaları uzaktan eğitimin olumsuzlukları olarak 
tespit edilmiştir. Uzaktan eğitime öğretmen, öğrenci ve velilerin hazırlıksız 
yakalanmaları çok çeşitli sorunlarla karşılaşmalarını kaçınılmaz kılmıştır. 
Özellikle uzaktan eğitim araçlarının kullanımı ve bu araçlara erişim konusu en 
çok karşılaşılan sorunlardan biri olmuştur. Öğretmen ve öğrenciler bu ve daha 
birçok farklı problem karşısında değişik rollere girip sorunların çözümü için çok 
çaba sarf etmişlerdir (Toprakçı ve Ersoy,2008; akt. Kavuk & Demirtaş,2021). 

Pandeminin zorunlu kıldığı uzaktan eğitim sürecinde öğretmenlerin, 
yüz yüze eğitimdekine kıyasla daha fazla görev ve sorumluluk üstlendikleri 
görülmektedir (Demir ve Özdaş, 2020). Eğitim öğretim sürecinin en önemli 
parçası olan öğretmenlerin uzaktan eğitime dair görüşlerini ortaya koyması, 
uzaktan eğitim sürecine ve bu kapsamda yürütülen birçok çalışmaya katkı 
sağlayacağı düşünülmektedir. Bu yüzden öğretmenlerin uzaktan eğitim 
sürecinde yaşadığı problemlerin ayrıntılı şekilde ele alınması, eğitim-öğretim 
faaliyetlerinin iyileştirilmesi bakımından önemlidir (Çakın ve Akyavuz, 2020).  
Bu çalışma, pandemi süreci bitmiş olsa dahi gelecekte yaşanacak benzer 
durumlar için yol gösterici olacaktır. 

Konu ile ilgili literatürdeki çalışmalara bakıldığında farklı disiplinlere 
yönelik uzaktan eğitimin avantaj-dezavantajları ile öğretim üyeleri, öğretmen, 
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öğrenci ve veli görüşlerine yoğunlaşıldığı görülmektedir. Çevrimiçi eğitimde 
yaşanan sorunlara dair görüşleri ele alan Edelhauser & Lupu-Dima (2020), salgın 
boyunca Romanya’da uzaktan eğitim görmüş üniversite öğrencilerinin yaşadığı 
problemleri incelemiştir. Bawa (2016), yüz yüze eğitime oranla uzaktan eğitim 
faaliyetlerindeki başarısızlığın daha fazla olduğunu ortaya koymuştur. Chan, So, 
Wong, Lee & Tiwari (2007), sars salgınında çevrimiçi eğitim sürecinin kaygı 
düzeyinde düşüş sağladığını ve bilgi aktarımında ise etkili olduğu sonucunu 
ortaya koymuştur. Ortaokul matematik öğretmenlerinin uzaktan eğitimde 
matematik öğretim deneyimleri ile ilgili Baki ve Çelik’in (2021) çalışması 
bulunmaktadır. Aynı doğrultuda Tican ve Gökoğlu’nun (2021) yapmış olduğu 
çalışmada uzaktan eğitimde matematik dersine ilişkin ortaokul matematik 
öğretmenlerinin görüşleri incelenmiştir. Canpolat ve Yıldırım’ın (2021) ortaokul 
öğretmenlerinin uzaktan eğitim deneyimleri, Bakioğlu & Çevik’in (2020) Fen 
bilimleri öğretmenlerinin pandemi sürecinde uzaktan eğitime dair görüşleri 
ve Daşdemir & Cengiz’in (2022) ortaokul öğretmenlerinin salgın sürecinde 
uzaktan eğitime dair görüşleri yine bu kapsamda yapılan çalışmalar arasında 
yer almaktadır. Yaşar ve Şimşek (2022) ise matematik öğretmenlerinin uzaktan 
eğitime ilişkin görüşlerini incelemişlerdir.

Bu çalışma, Covid-19 nedeniyle ilk defa uzaktan eğitim süreciyle 
karşılaşan ortaokul matematik öğretmenlerinin uzaktan eğitim ve sonrasındaki 
deneyimlerinden elde edilen görüşleri ayrıntılı bir şekilde anlamayı ve 
yorumlamayı hedeflemiştir. Bu doğrultuda çalışmada aşağıdaki sorulara yanıt 
aranmıştır:

1. Ortaokul matematik öğretmenlerinin pandemi sürecinde uzaktan eğitimde 
üstlendikleri rol, görev ve sorumlulukları nelerdir? Bu durumlar hakkında 
ne söylemek istersiniz?

2. Pandemi sürecinde gerçekleştirilen uzaktan eğitimin mesleki gelişiminizi 
olumlu veya olumsuz hangi yönde etkilediğini düşünüyorsunuz? Nedeni 
ile açıklayınız.

3. Pandemi sürecinde kendinizi geliştirmek için eğitimlere katılma ihtiyacı 
hissettiniz mi? Evet ise hangi eğitimlere katıldınız? Bu eğitimleri yüz yüze 
eğitim sürecinde uygulamaya geçirebildiniz mi? 

4. Pandemi sürecinde ve sonrasında teknolojiye olan ilginizi, kullanımınızı 
nasıl yorumlarsınız?

5. Pandemi sürecinde deneyimlerinizden yola çıkarak matematik dersinin 
daha etkili olması için ne gibi önerilerde bulunursunuz?
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2. Yöntem

2.1. Araştırmanın Yöntemi

Araştırma, nitel araştırma yöntemine göre tasarlanmış olgu bilim (fenomenoloji) 
deseni ile yürütülmüştür. Nitel araştırmalar, doküman analizi, gözlem ve görüşme 
gibi nitel veri toplama yöntemlerinin kullanıldığı, algıların ve olayların doğal 
ortamda ortaya konmasına yönelik nitel bir sürecin yürütüldüğü araştırmalar 
olarak tanımlanabilir. Olgu bilim deseni, farkında olunan ancak ayrıntılı ve derin 
bir bilgi sahibi olmadığımız olgulara odaklanmaktadır. Olgu bilim çalışmalarında 
amaç, katılımcıların bir olgu ya da durum ile ilgili kişisel deneyimlerini 
irdeleyerek, olgu ya da durum hakkında daha genel bir anlayış ortaya koymaktır 
(Yıldırım ve Şimşek, 2013). Bu çalışmada olgu bilim deseni yönteminin seçim 
nedeni; Covid-19 nedeniyle uzaktan eğitim sürecinde ve sonrasında yaşanılanlar 
konusunda ortaokul matematik öğretmenlerinin deneyimlerinden elde edilen 
görüşleri ayrıntılı bir şekilde anlamaya ve yorumlamaya çalışmaktır. 

2.2. Çalışma Grubu

Araştırmada amaçlı örnekleme yöntemlerinden maksimum çeşitlilik örnekleme 
yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntemde çalışmaya katılan katılımcıların çeşitliliğini 
en yüksek derecede yansıtmak amaçlanmaktadır. Bu tür örneklemlerde amaç 
genelleme yapılması değil, aksine farklılık gösteren durumlar arasında ortak 
olguların varlığını belirlemektir (Yıldırım ve Şimşek, 2013). Katılımcıların 
çeşitliliği cinsiyet, yaş, öğrenim durumu, il, mesleki deneyim ve sınıf düzeyi 
kriterlerine göre sağlanmıştır. Buna göre, Milli Eğitim Bakanlığında çalışmakta 
olan 15 ortaokul matematik öğretmeni araştırmaya dâhil edilmiştir. Araştırmaya 
katılan öğretmenlerin demografik özellikleri Tablo 1’de verilmektedir.
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Tablo 1: Katılımcı Öğretmenlere İlişkin Demografik Özellikler

Katılımcılar Cinsiyet Yaş Öğrenim Durumu Mesleki Deneyim İl Sınıf Düzeyi
Ö1 Kadın 46 Lisans 25 İzmir 7
Ö2 Kadın 29 Lisans 7 Manisa 5,6,7,8
Ö3 Kadın 34 Lisans 10 İstanbul 5,6,7,8
Ö4 Kadın 27 Lisans 5 İstanbul 5,6,8
Ö5 Kadın 28 Lisans 5 İstanbul 8
Ö6 Erkek 32 Lisans 9 İzmir 5,6,7,8
Ö7 Erkek 32 Yüksek Lisans 7 İstanbul 8
Ö8 Kadın 30 Lisans 7 Erzincan 5,6,7,8
Ö9 Kadın 27 Lisans 3 İstanbul 7
Ö10 Erkek 30 Lisans 7 Manisa 5,6,7,8
Ö11 Kadın 28 Lisans 6 Manisa 5,6,7,8
Ö12 Kadın 33 Lisans 9 İzmir 5,6,7,8
Ö13 Erkek 30 Lisans 8 Artvin 5,8
Ö14 Kadın 25 Lisans 2 İstanbul 5,6,7,8
Ö15 Kadın 31 Lisans 8 İzmir 5,6,7,8

Buna göre araştırmaya katılım sağlayanlardan 11’i kadın ve 4’ü erkektir. 
Katılımcıların yaşları 25-46 yaş arasında değişmektedir.14 katılımcı lisans, 1 
katılımcı yüksek lisans mezunudur. Katılımcılardan beşi 2-6 yıl, dokuzu 7-11 
yıl, biri 25 yıl mesleki deneyime sahiptir.

2.3. Veri Toplama Aracı

Olgu bilim çalışmalarında veriler genellikle görüşme yoluyla elde edilir (Yıldırım 
& Şimşek, 2013). Bu araştırmada veriler yarı yapılandırılmış görüşme formu 
kullanılarak elde edilmiştir. Yarı yapılandırılmış görüşme formu araştırmacılar 
tarafından geliştirilmiş olup pilot çalışma olarak 4 ortaokul matematik 
öğretmenine çalışma öncesinde hazırlanmış olan form gönderilmiş ve formun 
işlenirliği sınanmıştır. Pilot çalışma sonunda görüşme maddelerinde gerekli bazı 
ekleme-çıkarmalar yapılmış ve form düzeltmeler sonucunda son halini almıştır. 
Yarı yapılandırılmış görüşme formunda toplam 5 soru yer almaktadır. Görüşme 
formunda “nasıl” ve “ne gibi” sorularına çalışma hakkında derinlemesine bilgi 
edinilmesi amaçlı yer verilmiştir.

2.4. Veri Toplama Süreci 

Araştırma amacına uygun olarak alan yazın taraması ve araştırmanın kuramsal 
temelleri olarak belirlenen kuramlar dikkate alınarak araştırmacılar tarafından 
yarı yapılandırılmış görüşme formu oluşturulmuştur. Yarı yapılandırılmış 
görüşme formları, uzaktan eğitim sürecinde canlı ders vermiş sonrasında 
yüz yüze eğitim yapmış olan öğretmenlere gönderilmiştir. Görüşme formları 
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öğretmenlere gönderilmeden önce öğretmenlerle telefon ile görüşme konusundan 
bahsedilmiş, sorulara istediği şekilde yanıtlayabilecekleri söylenmiş ve araştırma 
etiğine uygun davranılmıştır. Görüşülen öğretmenlere bu araştırmanın neden 
yapıldığı, araştırma süreci ve sonrası hakkında bilgilendirmeler yapılmıştır. 
Bilgilerin araştırma için kullanılacağı ve kesinlikle analizlerin aktarımında 
kişilerin isimlerine yer verilmeyeceği belirtilmiştir. Görüşme öncesinde 
katılımcılarla iletişime geçilmiş uygun olunan gün ve saatte görüşme yapılması 
kararlaştırılmıştır. Gönüllü olarak katılım sağlamak isteyen 15 ortaokul 
matematik öğretmeni ile zoom üzerinden yüz yüze görüşmeler yapılmış ve kayıt 
altına alınmıştır. Görüşmeler sırasında, katılımcı teyidi alınmıştır. Görüşmelerin 
her biri yaklaşık 1 saat kadar sürmüştür. Veriler 2021-2022 eğitim-öğretim 
döneminin bahar döneminde toplanmıştır. 

2.5. Verilerin Analizi

Yarı yapılandırılmış görüşme formlarından elde edilen veriler nitel veri 
çözümleme yöntemlerinden içerik analizi yoluyla çözümlenmiştir. 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, 2013). İlk önce 
kaydedilen 15 görüşme bilgisayar ortamında yazıya geçirilerek, görüşme formları 
oluşturulmuştur. Görüşme formları Ö1, Ö2, … ,Ö15 olarak adlandırılmış ve 
verilen yanıtların soru başlıklarının altında toplanılması sağlanmıştır. Araştırma 
sorularına göre temalar oluşturulmuştur. Daha sonra katılımcıların verdiği 
cevaplar benzerlik-farklılıklarına göre gruplandırılmış ve olumlu-olumsuz 
cevaplar birbirinden ayrılmıştır. Öğretmenlerin doğrudan görüşlerine de yer 
verilerek analiz tamamlanmıştır.

3. Bulgular

Ortaokul matematik öğretmenlerinin Covid-19 pandemi sürecinde uzaktan 
eğitimde ve sonrasındaki deneyimlerinden elde edilen görüşler yansıtılmaya 
çalışılmıştır. Öğretmenlerle gerçekleştirilen görüşmeler dâhilinde elde edilen 
veriler analiz edilerek şekil ve tablo halinde düzenlenerek sunulmuştur.

Araştırmanın problemlerine dayalı olarak ortaokul matematik 
öğretmenlerine yöneltilen sorulardan elde edilen bulgulara yönelik temalar 
Şekil-1’de belirtilmiştir.
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Şekil-1: Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Görüşlerine Yönelik Temalar

3.1. Öğretmenlerin Uzaktan Eğitimde Üstlendikleri Rol, Görev ve 
Sorumluluklarına Yönelik Düşünceleri

Ortaokul matematik öğretmenlerine pandemi sürecinde uzaktan eğitimde 
üstlendikleri rol, görev ve sorumluluklarının neler olduğu sorulmuştur. 
Öğretmenlerin uzaktan eğitimde üstlendikleri rol, görev ve sorumluluklarına 
yönelik temalar Şekil-2’de belirtilmiştir. 

Şekil-2: Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Üstlendikleri Rol, Görev Ve 
Sorumluluklarına Yönelik Temalar

Elde edilen bulgulara, Tablo 2’de yer verilmiştir.
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Tablo 2: Öğretmenlerin Uzaktan Eğitimde Üstlendikleri 
Rol, Görev Ve Sorumluluklarına Yönelik Düşünceleri

Temalar           f
Rehberlik yapma  (Ö1,Ö7,Ö9,Ö12,Ö13,Ö15)        6
Whatsapp üzerinden telefon ile düzenli iletişim kurma 
(Ö1,Ö2,Ö3,Ö4,Ö5,Ö14,Ö15)

       7

Ebeveyn rolüne girme (Ö1,Ö4,Ö13)        3
Öğrenci Takibi (Giriş-Çıkış/Ders/Ödev/Uyandırma) (Ö1,Ö3,Ö4,Ö7)        4
Mesai Saati Kavramının Olmaması/İş Yükünün Artması 
(Ö1,Ö2,Ö3,Ö4,Ö5,Ö12,Ö15)

       7

Yoklamanın Raporlanıp Teslim Edilme Zorunluluğu/Evrak İşlerinin 
Artması (Ö1,Ö3,Ö4,Ö13)

       4

Öğrenci İle Geçirilen Sürenin Artması (Ö1,Ö2,Ö3,Ö4,Ö5,Ö15)        6
Kazanımları Yetiştirme Çabası (Ö2,Ö13)        2
Öğretmen/Öğrenci Bilgi Eksikliğinin Giderilme Çabası 
(Teknoloji, Canlı Derse Bağlanma,vs.)  (Ö4)

       1

Davranış Problemlerinin Çözümü (Ö4)        1
Ders Ataması (Ö4,Ö5,Ö6,Ö7,Ö11)        5
Bilgisayar Başında Geçen Sürenin Artması (Ö5,Ö6)        2
Öğrencinin Derse Katılımını Sağlama (Ö6,Ö7,Ö9,Ö13)        4
Uzaktan Eğitime Katılamayan Öğrenci İçin Ders Eksikliğini 
Tamamlama 
(Konu Özeti, Kaynak Desteği,vs.) (Ö8)

       1

Veli İle Sürekli İletişimde Olma (Ö8,Ö13,Ö14)        3
Farklı Öğretim Yolları Planlama (Ö9,Ö10,Ö15)        3
Rol-Görev Ve Sorumluluk Tanımının Belirsizliği (Ö3)        1
Öğrenciye Cihaz Temini Ve Desteği (tel,pc,tablet,vs.) (Ö7)        1
İçerik Paylaşımı (Soru, soru çözümü, video çözümler, konu özetleri vs.) 
(Ö15)

       1

TOPLAM        62

Tablo 2’de görüldüğü üzere öğretmenlerin uzaktan eğitimde üstlendikleri rol, 
görev ve sorumluluklarına yönelik düşünceleri analiz edildiğinde öğretmenler 
en çok “whatsapp üzerinden telefon ile düzenli iletişim kurma, mesai saati 
kavramının olmaması/iş yükünün artması, rehberlik yapma ve öğrenci ile 
geçirilen sürenin artması “ rol, görev ve sorumluluklarını dile getirmişlerdir. 
Söz konusu soru hakkında katılımcıların verdiği yanıtların bir kısmı aşağıda 
belirtildiği gibidir;
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Ö1: “Öğretmenlik dışında üstlendiğimiz 1.rol rehberlikti. Öğrencilere 
psikolojik anlamda salgınla ilgili yakınlarını kaybetme kaygı ve korkusuna 
destek olmak her şeyden daha öncelikliydi. Bu süreçte whatsapp grupları kurup 
telefon ile velilerle çocuklarla düzenli bir şekilde görüşerek onlara bir anne 
bir abla kadar aileden biri gibi yakın olmuştuk. Öğrencilere gruplar üzerinden 
sürekli okul ile ilgili duyuruları ilettik. Sık sık telefon görüşmeleri yaptık. 
Eskiden 7 ders saati çalışırken bu süreçte tüm gün çalışıyor gibiydik. Herhangi 
bir saatte seni arayıp senle konuşabiliyor çocuk. Tüm gün boyunca telefon 
elinde ödev takibi yapıyorsun. Duyuru yaptığın bir görevin veya herhangi bir 
şeyin de takibini oradan yapıyorsun. Sürekli mesajlaşıyorsun. Okullar açılacak, 
kapanacak ya da yüz yüzeye geçilecek, çocuk haberlerde duyuyorsa bile onu 
teyit etme görevi yine de bize düşmüş oluyor. Ya da bazısı duymuyor sen 
söylüyorsun gibi. Yani aslında bütün sorumluluk belli bir saat sınırı olmadan 
direkt senin üzerine kalmış oluyor.”

Ö4: “Çocukların giriş çıkışlarını takip etme, çocukları uyandırma, 
veli kontrolünü sağlama hepsi ile ilgilenmek zorunda kaldık. Eba’dan canlı 
dersi tanımlıyorsun öğrenci giriş yapamıyor, whatsapptan tekrar link atmaya 
çalışıyorsun, giriş çıkışları sağlıyorsun yeri geliyor uyanamayanları arayıp 
“haydi kalk canlı ders başladı “diye haber verme durumlarını bile yaşadık. 
Çok sayıda görev edindik.  Gecemiz gündüzümüz birbirine karıştı. Okul 
saatleri dışında da whatsapp grupları sürekli aktifti. Çocukların sıkıntıları ile 
her saat uğraşmak durumunda kaldık. Çocuk öz disiplinini sağlayamadığı için, 
öğrenmeyi öğrenmek biraz geç başladığı için bu yaş grupları için çocuklara 
velinin yardımcı olması gerekiyor ülkemizde genelde bu böyle oluyor. Onu biz 
yaptık gibi bir durum oldu. Ebeveyn rolüne de girdik. İdarenin öğrencilerin giriş 
çıkışından, yaptıkları hal ve hareketlerinden sorumlu olduklarını düşünüyorum. 
Bu tür şeyler onların üstünden kalktı hepsi bizim üstümüze bırakıldı. Ders dışı 
da çocuklarla ilgili tüm sorumluluk bizim üstümüze kaldı.7-24 ilgilenmek 
durumunda bırakıldık. Öğretmenin müsait olduğu saatlerde ders yapabilme 
durumu olsaydı ders atama işlemini bizim yapmamız normal olurdu fakat ders 
planlarımız belliydi buna rağmen ders atama işlemlerini bizler yaptık.”

Ö8: “Bulunduğum yerde öğrencilerimin bazılarının internet erişimi yoktu 
hatta internet için alt yapısı uygun olmayan öğrencilerim vardı. Canlı derse 
girebileceği teknolojik aracı (akıllı telefon, tablet, bilgisayar) olmayanlar da 
olduğu için devamsızlıklar çok fazlaydı. Haliyle öğrencilerimin kazanımlara 
ulaşabilmesi için daha fazla materyal hazırlamam gerekti. Canlı derse 
giremeyen öğrencilerime çalışma kâğıdı ve kaynak ulaştırdım. Velilerle sürekli 
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irtibat halinde olmam da aldığım sorumlulukları artırdı. Mesai saati kavramının 
olmadığı sürekli telefonla dolaştığım bir dönem geçirdim.”

3.2. Öğretmenlerin uzaktan eğitimin mesleki gelişimlerine etkilerine yönelik 
görüşleri

“Pandemi sürecinde gerçekleştirilen uzaktan eğitimin mesleki gelişiminizi 
olumlu veya olumsuz hangi yönde etkilediğini düşünüyorsunuz? Nedeni ile 
açıklayınız.” sorusuna öğretmenlerin çoğu uzaktan eğitimin mesleki gelişimlerine 
olumlu ve olumsuz her iki yönden de etkilerinin olduğunu belirtirken bir kısmı 
ise sadece olumlu veya sadece olumsuz etkilerinden söz etmiştir.

Şekil-3: Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin 
Mesleki Gelişimlerine Yönelik Olumlu Temalar

Şekil-4: Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin 
Mesleki Gelişimlerine Yönelik Olumsuz Temalar
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Öğretmen görüşlerine Tablo 3’de yer verilmiştir. 

Tablo 3: Öğretmenlerin Uzaktan Eğitimin 
Mesleki Gelişimlerine Etkilerine Yönelik Görüşleri

 
Temalar f
A. Öğretmenlerin olumlu görüşleri
Teknolojiye hâkim olmayı sağlaması 
(Ö1,Ö3,Ö4,Ö5,Ö7,Ö8,Ö10,Ö11,Ö12,Ö15)

10

Teknolojik cihazları aktif kullanma isteği ve beceri kazandırması (Ö1,Ö3,Ö
4,Ö5,Ö7,Ö8,Ö10,Ö11,Ö12,Ö15)

10

Çevrimiçi eğitim programlarını öğrenmeyi/uygulayabilmeyi sağlaması
(Ö1,Ö2,Ö3,Ö4,Ö5,Ö7,Ö10,Ö11,Ö12)

9

Her zaman hazırlıklı olmayı sağlaması (Ö5) 1
Kişisel gelişimi sağlaması (eğitim, seminer, toplantı, vs.) 
(Ö5,Ö7,Ö10,Ö11)

4

Çevrim içi eğitim ortamına yönelik sağlaması (Ö7,Ö10,Ö12,Ö15) 4
Kazanımların bazılarının uzaktan işlenmeye uygun olduğunun farkına 
varılması (Ö13)

1

Pratik ve ekonomik soru çözümleri sağlaması (Ö5,Ö14) 2
Öğrenci-öğretmen-veli iletişimini kuvvetlendirmesi (Ö15) 1
Olumlu bir etkisinin olmadığının düşünülmesi (Ö6,Ö9) 2
TOPLAM 44
B. Öğretmenlerin olumsuz görüşleri
Teknoloji ile geçirilen sürenin artması (Ö1,Ö3) 2
Mesleki isteksizlik, yıpranmışlık yaratması (Ö3,Ö5,Ö9) 3
Sosyalleşme, paylaşma ve işbirliğini azaltması (Ö4) 1
Vücut ve ruh sağlığını olumsuz etkilemesi (Ö3,Ö4,Ö5,Ö9) 4
Hazıra alıştırması (Ö6) 1
Yetersizlik hissi yaratması (Ö5,Ö9) 2
Olumsuz bir etkisinin olmadığının düşünülmesi 
(Ö2,Ö7,Ö8,Ö10,Ö11,Ö12,Ö13,Ö14,Ö15)

9

TOPLAM 22

Tablo 3’e bakıldığında 15 öğretmenden 9’u uzaktan eğitimin mesleki 
gelişimlerine sadece olumlu etkileri olduğu olumsuz herhangi bir etkiye sahip 
olmadığını, 2’si ise sadece olumsuz bir etkiye sahip olduğunu ve 4 öğretmen de 
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uzaktan eğitimin mesleklerine hem olumlu hem olumsuz etkileri olduğunu dile 
getirmiştir.

Olumlu görüşlere bakıldığında en çok teknolojiye hâkim olmayı sağlaması, 
teknolojik cihazları aktif kullanma isteği ve beceri kazandırması ve çevrimiçi 
eğitim programlarını öğrenmeyi/ uygulayabilmeyi sağlaması etkilerinin olduğu 
başlıca ifadelerdir.

Diğer taraftan olumsuz görüşlere bakıldığında ise en çok vücut ve ruh 
sağlığının olumsuz etkilenmesinin uzaktan eğitimde meslekte fayda sağlamayı 
yok ettiğine mesleki isteksizlik ve yıpranmışlığa sebep olduğu ifadelerine yer 
verilmiştir.

Katılımcıların birkaçının söz konusu soru hakkındaki yanıtları aşağıda 
belirtildiği gibidir;

Ö12: “Uzaktan eğitim süreciyle birlikte canlı ders yapmayı öğrenme (hangi 
program kullanılır, nasıl yapılır) grafik tablet kullanımını öğrenme (yüz yüze 
eğitime geçtikten sonra bile sınıfta kullanma), dijital içerik üretme ve paylaşma 
gibi becerileri edinmemizi sağladı. Teknoloji ile geçirdiğim süre arttı ve yeni 
bir şeyler öğrendikçe teknoloji yeterliliğim de arttı. Bu süreç bende dijital 
öğelerin derslerde daha sık kullanılması gerektiği düşüncesini doğurdu çünkü 
öğrencilerimiz teknolojinin içinde doğup büyüyorlar ve klasik yöntemlerle 
işlenen derslerin onlar için hem sıkıcı hem de verimsiz geçtiğini gözlemliyorum. 
Bu nedenle uzaktan eğitim süreci teknolojiyi öğrenme ve kullanma konusunda 
bizi istesek de istemesek de aktif kılmış oldu. Doğru yerde ve zamanda, doğru 
şekilde kullanılırsa olumsuz bir etkisinin olmayacağını düşünüyorum.”

Ö5: “Her zaman hazırlıklı olmamı sağladı. Mesela şu an hazırlıklıyım 
çözdüğüm sorular bitince derste çözecek sorum mutlaka vardır. Uzaktan eğitim 
size bunu öğretiyor. Ayrıca online eğitimler alıp kendimizi geliştirebiliriz. 
Matematik dersinin uzaktan verilebileceğini de bize gösterdi. Bunun için 
hangi araç ve uygulamaları kullanabileceğimizi de öğrendik. Bu süreç ister 
istemez teknolojiye hâkim olmayı gerekli kıldı. Olumlu etkilerinin yanı sıra 
olumsuz etkilerinin de olduğunu düşünüyorum. Bu süreçte öğretmenlikten çok 
yorulduğumu hissettim. Çocuğa bir şeyler anlatıyorsunuz fakat ulaşamıyorsunuz, 
bir derse geliyor diğer derse gelmiyor hal böyle olunca doğal olarak çocuk bir 
şey öğrenememiş oluyor. Eğitimde bizim mutluluğumuz, çocuğun başarma 
duygusunu yaşaması ile gerçekleşir. Fakat biz öğretmenler bu durumu 
göremedik ve yaşayamadık. Dolayısıyla mutlu olamadık. Bu beni çok üzdü. 
Mesleki doyumda eksiklik hissettim. Genç bir öğretmen olmama rağmen bu 
süreç benim için çok yorucu geçti. Mesleğimin en kötü yıllarıydı diyebilirim.”
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Ö6: “Bizleri biraz hazıra alıştırdı. Kalem kâğıda dokunmamak körelmemize 
sebep oldu. Daha önceleri derste akıldan sorular yazabilirken şimdi ise e kitaplar 
sayesinde derslerimizi işler olduk. Bu da soru yazma becerimizi ciddi anlamda 
zayıflattı.”

3.3. Öğretmenlerin pandemi sürecinde eğitimlere katılım ve uygulama 
durumları hakkındaki görüşleri 

Öğretmenlere pandemi sürecinde kendilerini geliştirmek için herhangi bir 
eğitime katılma ihtiyacı hissedip hissetmedikleri sorulmuş, eğer katıldılarsa 
bunların hangi eğitimler olduğunu ve bu eğitimleri yüz yüzeye geçildiğinde 
derslerinde uygulamaya koyup koyamadıklarını paylaşmaları istenmiştir. 
Öğretmenlerin pandemi sürecinde katıldıkları eğitimlere yönelik temalar Şekil-
5’te belirtilmiştir.

Şekil-5: Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin 
Pandemi Sürecinde Katıldıkları Eğitimlere Yönelik Temalar

13 öğretmen eğitimlere katılma ihtiyacı hissederken, 2 öğretmen eğitimlere 
katılma ihtiyacı hissetmediğini ifade etmiştir. Tablo 4’te öğretmenlerden elde 
edilen görüşlere yer verilmiştir.
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Tablo 4: Öğretmenlerin Pandemi Sürecinde Eğitimlere Katılım  
Ve Uygulama Durumları Hakkındaki Görüşleri

Temalar f Yüz yüze eğitim sürecinde 
uygulanabilme durumu

A. Eğitimlere katılma ihtiyacı hissetme 13 Tamamen Kısmen Yanıt yok

Eğitim Teknolojileri(Ö2)   1             1
Sınıf yönetimi (Ö2,Ö3)   2      1 1
Çizim programı eğitimi 
(Ö3)

  1      1

Web 2.0 araçları kullanımı semineri 
(Ö2,Ö3,Ö12)

  3      2       1

Zekâ oyunları (Ö4,Ö6,Ö8,Ö9,Ö15)   5      4       1
Dinamik matematik yazılımı (Geogebra) 
(Ö7)

  1       1

Temel Bilişim Teknolojileri Kursu (Ö7)   1       1
Uzaktan Eğitim Kursu 
(Ö7)

  1       1

Tasarım ve Yönetim Becerilerinin 
Geliştirilmesi (Ö7)

  1       1

Siber Güvenliğe Giriş Eğitimi (Ö7)   1       1
Uzaktan Eğitim Süreçlerinde Öğretim 
Becerilerinin Geliştirilmesi (Ö7) 

  1       1

Sunum Teknikleri Kursu (Ö7)   1       1
Materyal Hazırlama 
(Ö10)

  1       1

Bilgisayar Yeterliliği Kursu (Ö10)   1       1
V Fabrika ile Etkileşimli İçerik Geliştirme 
Kursu (Ö12)

  1      1

Etkinlik Temelli Ders Tasarımı Semineri 
(Ö12)

  1      1

Diksiyon Eğitimi (Ö14)   1      1
İşaret Dili Eğitimi (Ö14)   1      1
Diğer   2          2

Toplam 27      12      13 2
B. Eğitimlere katılma ihtiyacı 
hissetmeme (Ö1,Ö5)

  2
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Tablo 4 incelendiğinde ortaokul matematik öğretmenlerinden 13’ünün 
pandemi sürecinde kendilerini geliştirmek için eğitim alma ihtiyacı hissetleri 
görülmektedir. Alınan eğitimleri ise “Eğitim Teknolojileri, Sınıf Yönetimi, 
Çizim Programı Eğitimi, Web 2.0 Araçları Kullanımı Semineri, Zekâ Oyunları, 
Dinamik Matematik Yazılımı (Geogebra), Temel Bilişim Teknolojileri Kursu, 
Uzaktan Eğitim Kursu, Tasarım ve Yönetim Becerilerinin Geliştirilmesi, Siber 
Güvenliğe Giriş Eğitimi, Uzaktan Eğitim Süreçlerinde Öğretim Becerilerinin 
Geliştirilmesi, Sunum Teknikleri Kursu, Materyal Hazırlama, Bilgisayar 
Yeterliliği Kursu, V Fabrika ile Etkileşimli İçerik Geliştirme Kursu, Etkinlik 
Temelli Ders Tasarımı Semineri Diksiyon Eğitimi ve İşaret Dili Eğitimi” olarak 
ifade etmişlerdir. 

Eğitimlere katılan 13 öğretmenden 2 si birçok eğitime katıldığını dile 
getirmiş fakat bu eğitimleri belirtmedikleri gibi uygulanma durumu hakkında da 
herhangi bir şey söylememişlerdir. Öğretmenlere “Pandemi sürecinde kendinizi 
geliştirmek için eğitimlere katılma ihtiyacı hissettiniz mi?” sorusu yöneltilmiş 15 
öğretmenden sadece 2 öğretmenin eğitimlere katılma ihtiyacı hissetmediklerini 
dile getirdikleri ve içlerinden birinin kendini geliştirmek için daha çok kitap 
okuma ve online ders vermeyi tercih ettiğini söylediği görülmüştür.

Ö5: “ Eğitimlere katılma ihtiyacı hissettiğimi söyleyemeyeceğim. Bu 
süreçte teknoloji ile sürekli iç içe olmak beni bilgisayarla yapılabilecek birçok 
şeyden uzaklaştırdı. Aslında çok farklı ve güzel eğitimler olmasına rağmen 
hiçbirine katılmadım. O zorlu süreçte kendime iyi geleceğini düşündüğüm 
tek şey kitap olmuştu. Çok fazla kitap okudum. Geriye kalan zamanlarımda 
da pandeminin etkisinden ötürü kaçınılmaz bir durum olan online ders verme 
tecrübemi geliştirdiğimi söyleyebilirim.”

Zekâ oyunları eğitimini almış öğretmenlerin çoğunun bu eğitimin sonunda 
aldıkları eğitimi uyguladıkları görülmektedir. 

Ö4: “ Zekâ oyunlarını öğrencilerime öğretecek ve oynatacak imkânımın 
olması bu eğitimi almama sebep oldu diyebilirim. Okulumuzda akıl oyunları 
koridoru var. Reversi, Q-bitz, Mangala gibi birçok akıl ve zekâ oyunlarımız var. 
Öğrenciler teneffüs veya boş derslerini bu şekilde değerlendiriyor. Sene sonunda 
konuları bitirdiğimde veya okulun son haftalarında öğrenci sayısı azalınca bazı 
ders saatlerimde zekâ oyunlarına yer veriyorum. Daha önceden bilmediğim 
farklı zekâ oyunlarını eğitimler sayesinde öğrenip öğrencilerime aktarabilme 
fırsatı buluyorum. Bu eğitim kesinlikle bana ve öğrencilerime çok faydalı oldu 
diyebilirim.”
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Pandemi sürecinde kendini geliştirmek adına birçok farklı eğitim alan 
Ö7 ise “Uzaktan eğitim sürecinde hizmet içi eğitimlere katıldım. Kendimi 
geliştirmek ve öğrendiklerimi derslerime entegre edebilmek adına Dinamik 
Matematik Yazılımı (Geogebra) Kursu, Temel Bilişim Teknolojileri Kursu, 
Öğretmenlerin Kapsayıcı Eğitim Bağlamında Uzaktan Eğitim, Tasarım ve 
Yönetim Becerilerinin Geliştirilmesi Kursu, Siber Güvenliğe Giriş Eğitimi 
Kursu, Uzaktan Eğitim Süreçlerinde Öğretim Becerilerinin Geliştirilmesi 
Semineri ve Sunum Teknikleri Kurslarına katıldım. Bu eğitimlerin çoğunu 
derslerimde sıklıkla kullanıyorum. Hayatıma çok büyük katkı sağladıklarını 
düşünüyorum.” şeklinde düşüncelerini dile getirmiştir.”

Ö3 ise “Sınıf yönetimi, Web 2.0 araçlarının kullanımı ve Çizim programı 
eğitimi aldım. Sadece bunlarla da kalmadım interaktif sitelerden çok şey 
öğrendim. Yenilikleri sürekli takip etmeye ve yeni şeyler öğrenmeye çalışıyorum. 
Kendi kendime araştırmalar yapıp, eksiklerimin olduğu yerleri tespit ediyorum. 
Ayrıca bu alanlara yönelik bilgi birikimimi her fırsatta gerek eğitimlerle gerekse 
kendi çabamla artırmaya çalışıyorum.” ifadeleri ile yeniliklere ve öğrenmeye 
açık bir öğretmen olduğunu, bireysel gelişimine önem verdiğini ve bunu 
sadece eğitimlerle sınırlandırmayıp kendi merak ettiği ve eksiklerinin olduğunu 
düşündüğü yerlere yönelik birçok araştırma ve okuma ile kendini eğitmeye her 
daim devam ettiğini dile getirmiştir.”

3.4. Öğretmenlerin pandemi sürecinde ve sonrasında teknolojiye olan ilgi ve 
kullanımlarına dair görüşleri

Pandemi sürecinde ve sonrasında ortaokul matematik öğretmenlerinin 
teknolojiye olan ilgi ve kullanımları sorulmuştur. Elde edilen bilgilere Tablo 
5’te yer verilmiştir. 
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Tablo 5: Öğretmenlerin Teknolojiye Olan İlgi, 
İstek Ve Kullanımlarına Dair Görüşleri

İlgi ve istek Kullanım

Az Çok Nötr Az Çok Nötr
f f f f f f

Pa
nd

em
i s

ür
ec

i (
uz

ak
ta

n)

Ö13 1 Ö1, 
Ö2, 
Ö3, 
Ö7, 
Ö8, 
Ö9, 
Ö10, 
Ö11, 
Ö12, 
Ö14

10 Ö4, 
Ö5, 
Ö6, 
Ö15

4 - - Ö1, 
Ö2, 
Ö3, 
Ö4, 
Ö5, 
Ö6, 
Ö7, 
Ö8, 
Ö9, 
Ö10, 
Ö11, 
Ö12, 
Ö13, 
Ö14, 
Ö15

15 - -

Pa
nd

em
i s

on
ra

sı
 (y

üz
 y

üz
e) Ö4,

Ö7,
Ö9,
Ö15

4 Ö1, 
Ö2, 
Ö3, 
Ö8, 
Ö10, 
Ö11, 
Ö12, 
Ö14

8 Ö5, 
Ö6, 
Ö13

3 Ö4,
Ö7,
Ö9,
Ö15

4 Ö1, 
Ö2, 
Ö3, 
Ö8, 
Ö10, 
Ö11, 
Ö12, 
Ö13, 
Ö14

9 Ö5,
Ö6

2

Öğretmenlerin çoğu pandemi sürecinde ve sonrasında ilgi ve isteklerinin yüksek 
olduğu dolayısıyla kullanımlarında da artış olduğunu belirtmiştir. Bu görüşe 
sahip olan öğretmenlerden birkaçının görüşü aşağıda belirtilmiştir.

Ö11: “Teknolojiye olan ilgim eskiden azdı fakat pandemi sürecinin vermiş 
olduğu mecburiyet ile araştırdıkça ilgimin ve isteğimin arttığını söyleyebilirim. 



44    Eğitim Bilimleri Çalışmaları

Çok geniş bir dünyaymış ve ben eskiden küçük bir kısmıyla ilgilenmişim. 
Pandeminin başından bu yana her geçen gün daha çok şey öğreniyorum.”

Ö1: “Pandemi sürecinde eskiye göre teknolojiye hem ilgim hem de 
kullanımım arttı diyebilirim. Daha çok hakimim. Açıkçası teknoloji çok sevdiğim 
bir şey değil yüz yüzeye daha çık biriyim fakat teknolojinin vazgeçilemez de 
olduğunu biliyoruz. İstesek de istemesek de uzak kalabilmemiz mümkün değil. 
Hatta kendimizi daha da geliştirip şimdiki teknoloji gençliğinden çok da uzak 
kalmamalıyız. Uzaktan eğitim çocuğun hayatında kesinlikle yer almalı. Bu 
pandemi ile beraber teknolojiye adapte olmaya başladım. Teknolojiye karşı 
ilgim arttı. Bir şeyler öğrenmeye başladım. Böyle de bir dünya varmış insanlar 
böyle bir dünyada da sosyalleşebiliyormuş onu anladım. ”

Ö6: “Pandemi öncesinde de akıllı tahtaları kullandığımız için pandemi 
sürecinde ilgim ve kullanımımda bir artış azalış hissetmedim. ” ifadesi ile 
teknolojiye olan ilgi ve kullanımında artış veya azalışa dair bir durum söz 
konusu olmadığını dile getirdiği gibi Ö5’de benzer ifadeler kurmuştur.

Ö5: “İlgi ve isteğimde bir artış azalış hissetmedim. Pandemi süresinde de 
şu anda da hep aynı mesafedeyim. Mecburiyete dayalı bir kullanım yapıyorum 
sadece.”

Diğer bir taraftan pandemi sürecinde teknoloji ile çok fazla ilgilenmenin 
bıkkınlık yarattığını sonrasında çok da fazla ilgilenme isteklerinin kalmadığını 
ifade eden Ö13 ve Ö4 düşüncelerini şu şekilde belirtmiştir.

Ö13: “Özellikle pandemi sürecinde sürekli uzaktan eğitim ve devamında 
resmi işler yüzünden günün büyük bir bölümü bilgisayarla geçiyordu. Teknoloji 
ile içli dışlı olmak yüzünden o dönemde fazlasıyla bıkkınlık oluştu ancak 
pandemi sonrası kendimde bilgisayar tablet değil de telefon kullanım süremde 
artış olduğunu düşünüyorum.”

Ö4: “Pandemi sürecinde kullanımım arttı. Pandemi sonrasında ise iş/
mesleki anlamda telefona bakmak istemiyordum. Hala da aynıyım kullanmak 
istemiyorum. Teknolojinin çok bizi geliştirdiğini düşünmüyorum. Pandemi 
boyunca bağımlılık yaptı ve bıkkınlık oluşturdu.”

Verilere baktığımızda teknolojinin pandemi sürecinde uzaktan eğitime 
geçişten kaynaklı kullanımının arttığı fakat ilgi ve isteğin bununla orantılı 
olduğu görülmemektedir. İlgi ve isteği olmamasına rağmen bazı öğretmenlerin 
zorunlu uzaktan eğitim sürecinde kullanımlarının artması söz konusu olmuştur. 
Pandemide ilgi ve isteği artmış aynı zamanda kullanım süresinin de arttığı 
öğretmenlerin sayısının da genele göre fazla olduğu söylenebilir. Pandemi sonrası 
ilgi ve isteğin hala yüksek olmadığı görülmektedir. Uzaktan eğitim sürecinde 
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teknolojiye yoğun olarak maruz kalmanın bıkkınlık ve yorgunluk yarattığını bu 
sebepten ötürü yüz yüze eğitime geçildikten sonra artık teknolojiye olan ilgi, 
isteğin azaldığı kullanımında bir düşüş olduğu görülmektedir. 

3.5. Öğretmenlerin pandemi sürecindeki deneyimlerine dayanarak etkili 
matematik dersine yönelik önerileri

Öğretmenlere pandemi sürecindeki deneyimlerinden yola çıkarak etkili bir 
matematik dersi için ne gibi öneriler verebilecekleri sorulmuştur. Elde edilen 
önerilere yönelik temalar Şekil-6’da belirtilmiştir. 

Şekil-6: Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin 
Etkili Matematik Dersi Görüşlerine Yönelik Temalar

Bu başlık altında öğretmenlerin uzaktan eğitim sürecindeki ve sonrasındaki 
tecrübelerinden yola çıkarak etkili matematik dersine yönelik çözüm önerileri 
ele alınmış ve elde edilen bulgulara Tablo 6’da yer verilmiştir.
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Tablo 6: Öğretmenlerin Pandemi Sürecindeki Deneyimlerine 
Dayanarak Etkili Matematik Dersine Yönelik Önerileri

Temalar  
f

Hibrit eğitim olmalı (Ö1) 1

Takım çalışmaları yaptırılmalı (Ö1) 1

İçerik tasarlama yapılıp uygulanmalı (Ö1) 1

Bireyselleştirilmiş eğitim olmalı (Ö1) 1

Farklı öğretim yöntem ve teknikleri kullanılmalı (Ö1,Ö12,Ö15) 3

Öğretim programlarına ve ders kitaplarına oyunlar eklenmeli (Ö2) 1

Öğrencinin derse aktif ve devamlı katılımı sağlanmalı (Ö3,Ö15) 2

Anlamlı ölçme ve değerlendirme yapılmalı (Ö3) 1

Uygun kazanımlarda teknoloji işe koşulmalı (Ö4) 1

Online soru çözüm dersleri yapılmalı (Ö4) 1

Veli işbirliği yapılmalı (Ö4) 1

Yaparak yaşayarak öğrenmeye uygun etkinlikler yaptırılmalı (Ö5) 1

5.sınıftan itibaren beceri temelli sorular çözülmeli (Ö5,Ö15) 2

Öğretmenlerin aldıkları sınıfı devam ettirmeleri sağlanmalı (Ö5) 1

Ders kitapları güncellenmeli (Ö5,Ö15) 2

Öğretim programı sadeleştirilmeli (Ö6,Ö10,Ö11,Ö15) 4

Öğretmene değer verilmeli (Ö7) 1

Günlük yaşamla iç içe materyal destekli ders anlatımları sağlanmalı (Ö8,Ö14) 2

Öğrencilere görev ve sorumluluk bilinci kazandırılmalı (Ö9,Ö15) 2

Öğrenciler duyuşsal olarak desteklenmeli (Ö11) 1

Öğrencilere teknolojiyi faydalı ve verimli kullanma yolları öğretilmeli 
(Ö10,Ö11)

2

Öğrenciler ve velilere uzaktan eğitim bakış açısı kazandırılmalı (Ö13) 1

Uzaktan eğitime yönelik elektronik materyal çeşidi artırılmalı (Ö13) 1

TOPLAM 34
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Tablo 6’ya bakıldığında öğretmenlerin pandemi sürecinde uzaktan eğitim 
deneyimlerine yönelik etkili matematik dersine yönelik önerilerine bakıldığında 
öğrenme öğretmen sürecinde farklı öğretim yöntem ve tekniklerinin kullanılması 
gerektiği bu konuda esnek, araştıran, öğrenen ve uygulayan kişiler olunması 
gerektiği yönünde görüşlere sahip olan Ö12 düşüncelerini şu şekilde ifade 
etmektedir.

Ö12: “Matematik dersinin daha etkili olması için yöntem ve tekniklerimizi 
zamana, öğrencilere göre güncellememiz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü her 
yeni nesil farklı bir bakış açısıyla öğreniyor. Esnek olmalı ve zamana ayak 
uydurmalıyız.”

Aynı görüşe sahip olmakla beraber z-kuşağı denilen çağa uygun olduğu 
düşünülen hibrit eğitimin uygulanmasının aynı zamanda bireyselleştirilmiş 
eğitime önem verilmesinin gerekliliğine değinilmiştir. Bu konuda Ö1 görüşlerini 
şu şekilde belirtmiştir:

“İlerleyen zamanlarda eğitimin kesinlikle hibrit olması gerektiğine 
inanıyorum. Biz öğretmenler içerik aktarmaktan ziyade bilgi aktarıcı 
konumundayız artık yavaş yavaş öğretmenler olarak bu formdan çıkmamız 
gerektiğini düşünüyorum. Sonuçta yeni nesil, z kuşağı dönemi dediğimiz çocuklar 
bilgiyi bir şekilde internetten alıyor. Video izliyor ders anlatımlarını izliyor 
ve bir şekilde öğreniyor. Biz öğretmenler olarak daha çok deneyim tasarlama 
üzerinde yoğunlaşıyor olmalıyız. İçeriğin bir deneyime dönüşmesi gerekiyor. 
Bunun için de interaktif videolar hazırlanabilir, animasyonlar hazırlanabilir. Ya 
da öğrencilere takım çalışması yaptırılarak birbirleri ile çeşitli platformlarda 
bir araya gelip sunum yapma becerisi ya da takım çalışmaları ile birbirlerine 
öğretmek gibi birtakım şeylerin de olabileceği farklı tecrübeler edinmelerini 
sağlatabiliriz. Belki ortaokul bunun için biraz küçük kalabilir ama bundan 20 -30 
yıl sonra ben eğitimin şu anki gibi olmayacağına inanıyorum. Çünkü z-kuşağına 
böyle bir eğitimin uzun süre işe yaramayacağını düşünüyorum. Belli bir süre 
sonra yapay zekânın hayatımıza dahil olması ile beraber aslında kişiselleştirilmiş 
eğitim yani bireyselleştirilmiş eğitim olacak belki de. Biz ise test tekniği ile dört 
şıktan birini doğru kabul edip ona ulaşmasını istiyoruz. Çocuğun beyin fırtınası 
gibi çeşitli yöntemlerle soru üzerine, cevaplar üzerine tartışmasını düşünmesini 
sağlatmıyoruz. İlerleyen zamanlarda gerçekten hibrit denilen hem yüz yüze hem 
çevrimiçi platformlarla eğitim olması gerekiyor.”

Tablo 6’da görüldüğü üzere öğretmenler en çok öğretim programının 
sadeleştirilmesi kazanımların azaltılmasının gerekliliğinden söz etmişlerdir. 
Örneğin Ö6 bu konuda “Öğretim programının sadeleştirilmesi gerektiğini 
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düşünüyorum. Yoksa zaten öğrenilmiş çaresizliğe sahip olan öğrencileri 
kazanmamız zorlaşıyor. Bu yüzden anlayabilecekleri konuları bile anlayamıyorlar. 
Bence herkesi birer matematikçi olacak şekilde eğitmemizin bir anlamı yok. 
Hayatını sürdürebilecek kadar matematiği bilmesi öğrenciye yetecektir. İlerleyen 
eğitim hayatında matematik biraz daha içeriği zenginleştirilerek verilir hem 
öğrenci donanımlı olarak yetişmeye devam eder hem de matematiği sevimsiz 
bir ders, bir bilim olarak görmemeye başlar. Böylelikle ilgi duyulan sevilen bir 
ders haline getirmeyi başarmış oluruz.”

Diğer yandan aynı görüşe sahip olup programın yoğunluğu ve kazanımların 
yetiştirilmesi mecburiyeti sebeplerinden öğrencilerin sorgulama isteklerinin 
kalmadığı derse çok isteksiz fakat teknolojinin ders dışı kullanım alanlarına 
yoğun ilgi ve istek gösteren öğrenci yetiştirildiği görüşlerine sahip olan Ö10 ve 
Ö11’in sözleri şu şekildedir:

Ö10: “Matematik öğretim programındaki kazanımlar azaltılmalıdır. 
Yoğun program ve bir şeyleri yetiştirme hızımız yüzünden sorgulayan, düşünen, 
uygulayan öğrenci profilini kaybettik. Bilgiyi sadece dinleyerek alan hatta çoğu 
zaman dinlemez, ilgisiz, isteksiz nesiller yetiştirmeye başladık. Öğretmenler 
olarak mesleğinden keyif almayan, yarışı kazanan öğrenciler yetiştirmek 
zorunda kalan aceleci, belli sınırlar dışına çıkamayan, kazanımı yetiştirmeye 
çalışan ve ekstra başka şeyler yapmaya zamanı olmayan sadece sınava dönük 
nesil yetiştiren birer robota dönüştük. Kendi anlatıp kendi dinleyen, kendi sorup 
kendi cevaplayan kişileriz adeta. Çocukların akılları sürekli sosyal medyada, 
sanal ortamlardaki videolarda. Teknolojiyi fayda sağlayıcı, yararlarına 
kullanacakları yollar öğretilmeli. Bu durum gün geçtikçe daha da belirgin bir 
hale dönüşüyor ne yazık ki.”

Ö11: “Öğretim programı kesinlikle sadeleştirilmeli. Öğrenciye verilen 
ile istenilen bilgiler paralel olmalı. Öğrenciler duyuşsal olarak desteklenmeli. 
Kendi potansiyellerinin farkında değiller bu çok üzücü. Teknoloji çağındayız, 
artık çocuklar için zararlı sosyal medya uygulamalarında vakit harcamaları ve 
vakitlerini kaybetmeleri yerine teknolojiyi daha faydalı ve verimli kullanmayı 
bilip bu konuda eğitilmeliler. O zaman matematikte istediğimiz başarıya 
ulaşmamız daha kolay olur.”

Öğretmene verilen değerin aslında temelde ders başarısı, dersin etkili 
geçmesi ve birçok durumla ilişkili olduğuna ve oldukça önemli bir konu olduğu 
hususunda Ö7 görüşlerini şu şekilde belirtmiştir:

“Öğrencinin dersteki başarısı öğretmenine olan sevgisi ile bağlantılıdır. 
Öğretmen sevgisi ile ders ilgisi artar. İlgisi arttıkça vakit geçirdiği süre artar. 
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Süre arttıkça öğrenebildiğini ve bunun keyifli olduğunu keşfeder. Bu keşifle 
öğrendiği bilgi artar. Bilgisi arttıkça başarısı artar. Başarısı arttıkça başarı 
güdüsü artık matematik tutkusuna dönüşür. Bu yüzden öğretmenlerin eğitim 
sisteminde mutlu ve verimli öğretmenlere dönüşmesi için okul yönetiminin ve 
çalışma ortamının iyi olması gereklidir. Önce öğretmene değer verilmeli ki bu 
değer dalga dalga öğrenciye geçebilsin.”

Verilere bakıldığında özellikle öğretim programının sadeleştirilmesi 
ve derslerde farklı öğretim yöntem ve tekniklerinin kullanılmasına çok fazla 
değinildiği görülmüştür. Ayrıca öğrencinin derse aktif ve devamlı katılımının 
sağlanması, 5.sınıftan itibaren beceri temelli sorular çözülmesi, ders kitaplarının 
güncellenmesi, günlük yaşamla iç içe materyal destekli ders anlatımlarının 
sağlanması, öğrencilere görev ve sorumluluk bilinci kazandırılması ve 
öğrencilere teknolojiyi faydalı ve verimli kullanma yollarının öğretilmesine de 
vurgu yapılmıştır. Öğretmenler öğrencilerin duyuşsal olarak desteklenmesinin 
aynı zamanda öğretmene değer vermenin de öğrenme-öğretme süreçleri 
açısından doğrudan bir etkisi olmasa da etkili bir ders için örtük olarak önemli 
olduğu görüşünde bulunmuşlardır.

4. Sonuç

Covid-19 pandemi sürecinde ortaokul matematik öğretmenlerinin uzaktan 
eğitim süreci ve sonrasında edindikleri deneyimleri ortaya çıkarmak amacıyla 
gerçekleştirilen araştırmanın sonuçları, alan yazından elde edilen ilgili araştırma 
sonuçları ile birlikte tartışılmıştır.

Araştırmanın ilk sorusunda, ortaokul matematik öğretmenlerinin pandemi 
sürecinde uzaktan eğitimde üstlendikleri rol, görev ve sorumluluklarına dair 
görüşleri incelenmiştir. Öğretmenlerin yanıtları yapılan analiz sonucunda 
rehberlik yapma, içerik paylaşımı, cihaz temini ve desteği, ders ataması, farklı 
öğretim yolları planlama, veli ile sürekli iletişimde olma, ders eksikliğini 
tamamlama, öğrencinin derse katılımını sağlama, bilgisayar başında geçen 
geçen sürenin artması, rol-görev-sorumluluk tanımının belirsizliği, davranış 
problemlerinin çözümü, bilgi eksikliğinin giderilme çabası, kazanımları 
yetiştirme çabası, öğrenci ile geçirilen sürenin artması, evrak işlerinin artması, 
mesai saati kavramının olmaması, öğrenci takibi, ebeveyn rolüne girme ve 
düzenli iletişim kurma olmak üzere toplam 19 temada gruplanmıştır.

Araştırmaya katılan öğretmenler okul ve sınıf ortamındaki görevlerinin 
yanı sıra idari açıdan da kendilerine birçok görev ve sorumluluk yüklendiğini 
belirtmişlerdir. Ders atama, öğrenciye cihaz temini, davranış problemlerinin 
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çözümü ve gerekli gereksiz istenilen evrak işleri öğretmene mesai saati 
kavramının olmaması hissini yaratmıştır. Aynı zamanda öğrenci ve veli ile 
sınırın korunamadığını her zaman kendisine mesaj yazılabilen veya aranabilen, 
her türlü sorunun kendisine iletildiği ve bu sorunların çözüm yollarını kendince 
bulması zorunlu görülen biri olarak süreçte yer almanın zorluklarının dile 
getirildiği görülmektedir. Öğrencinin derste var olup olmadığının sorulması, 
öğrencinin ödevlerini gönderip göndermemesi veya öğrencinin derse 
çağırılması, sabah uyandırılması, sürekli iletişim halinde olup ders, ödev, vs. 
hatırlatmalarının yapılması gibi durumlar öğretmenin ders anlatan veya rehber 
olma modelinden daha çok ebeveyn olma rolüne girdiği anne-babaların yapması 
gereken tüm görevleri de üstlenen biri halini aldığını da göstermektedir. Bu 
durum öğrenciye, öğretmeni ile koruması gereken sınırı geçme ve öğretmene 
zaman sınırı olmaksızın ulaşabilme cesaretini vermiştir. Aynı zamanda çok 
farklı ve türde öğrenci davranış problemleri ile karşı karşıya gelinmesine sebep 
olmuştur. Öğretmenlerin uzaktan eğitim sürecine yabancı oluşu ve çevrim içi 
kullanılan birçok araç ve uygulamaları bilmeyişi öğrenme öğretme sürecinin 
yönetilmesini güçleştirmiş, öğretmenin birçok problem karşısında çaresiz 
kalmasına yol açmıştır. Bu sonuç, öğretmenlerin uzaktan eğitim sürecine çok da 
sıcak bakmadıklarını göstermesi açısından oldukça önemlidir.

Pandemi sürecinde yapılan uzaktan eğitime dair elde edilen verilere 
bakıldığında öğrencilere okul, sınıf veya bireysel anlamda yeterli düzeyde 
rehberlik hizmetlerinin yapılmadığı, aile ilgi ve desteğinin kısıtlı olduğu, 
korku ve endişelerini okul rehber öğretmenlerinden ziyade daha rahat iletişim 
kurabildikleri öğretmenlerle karşılamaya çalıştıkları sonucuna varılmıştır.  

Uzaktan eğitimin mesleki gelişimlerine etkilerini belirten öğretmenlerin 
teknolojiye hâkim olmayı, çevrimiçi ders işleme sürecini öğrenmeyi, her 
zaman her koşula hazırlıklı olunması gerektiği, kişisel gelişimlerini artırdığı 
ve iletişimi güçlendirdiği yönünde birtakım olumlu görüşlere sahip oldukları 
bilinmektedir. Öğretmenlerin uzaktan eğitim sürecini kendi bireysel ve mesleki 
gelişimlerine farklılık getirdiği, teknoloji ile ilgili öğrenmelerini artıran eğitim, 
seminer veya derslere katıldıkları ve bunu bilmedikleri zor ve yepyeni sürece 
yansıtıp kendilerine ve öğrencilerine yol göstermesi yönünde çaba sarf ettikleri 
görülmektedir.

Mesleki gelişimlerine olumlu etkilerinden bir diğeri ise öğrenme öğretme 
sürecine yönelik sağladığı faydalar olmuştur. Öğretmenlerin matematik 
dersinde hangi kazanımların teknoloji destekli derste işlenmesi gerektiğini ve 
hangi web 2.0 araçlarının hangi durumlarda kullanılabileceğini fark etmesini 
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sağladığı görülmektedir. Bu da hem uzaktan eğitimde hem de yüz yüze eğitimde 
öğretmenin öğrenme öğretme sürecini zenginleştirmesini sağlamıştır. Bu durum 
öğrencilerin derse ilgi ve isteklerini artıracak aynı zamanda anlamlı öğrenmenin 
gerçekleşmesini sağlayacaktır. Bu noktada uzaktan eğitimde aktif rol alacak 
öğretmenlerin, bilişim teknolojilerinde donanıma sahip olmaları önemlidir 
(Can,2020). Ayrıca öğretmenlerin teknolojiye karşı olumlu bakış açısı ve tutuma 
sahip olmaları uzaktan eğitimin niteliğini etkileyeceği söylenebilir. Ersoy ve 
Kavaklıoğlu (2020) çalışmasında, öğretmenlerin teknolojiye karşı tutumlarının 
pozitif olduğu fakat branşlar arasında bu tutumun farklılık gösterdiği tespit 
edilmiştir.

Pandemi sürecinde yüz yüze eğitime geçiş yapıldığında da uzaktan eğitimin 
kullanılacak olması harmanlanmış (hibrit, karma) eğitimin de duyulmasını 
ve öğrenilmesini ön plana çıkarmıştır. Bununla ilgili eğitim ve seminerler 
verilmiştir. Öğretmenler, uzaktan eğitimin geride bırakılıp okul hayatına sadece 
yüz yüze devam edilmemesi normal süreçte de etkin bir şekilde kullanılmaya 
devam edilmesi gerektiğini dile getirmişlerdir. Uzaktan eğitimi soru çözümü, 
veli toplantısı ve rehberlik çalışmaları gibi okulda yüz yüze gerçekleştirilen 
fakat bazı sebeplerle tam verim alınamayan durumlarda işe koşulmasının 
fayda sağlayacağı yönünde görüşlerin olduğu söylenebilir. Yılmaz vd.(2020) 
yaptıkları araştırmada yüz yüze eğitimle birlikte uzaktan eğitimin destek amaçlı 
kullanılmasının gerekli olacağı sonucuna varmışlardır.

Öğretmenlerin uzaktan eğitim sürecinde olumlu görüşlere olumsuz 
görüşlerden daha fazla sahip oldukları ortaya çıkmıştır. Olumlu olduğu 
kadar olumsuz yanlarının da olduğu ya da sadece olumsuz tarafından bakan 
öğretmenlerin olduğu da görülmektedir. Olumsuz görüşler içerisinde teknoloji 
ile geçirilen sürenin fazlalaşması, sosyalleşme, paylaşma ve işbirliğini azaltması, 
hazıra alıştırması, vücut ve ruh sağlığını olumsuz etkilemesi, yetersizlik 
hissi yaratması, mesleki isteksizlik ve yıpranmışlık yaratması yer almaktadır. 
Öğretmenlerin mesai saati kavramı olmaksızın günün 24 saati çalışmalarından 
her türlü ders ile ilgili veya ilgisiz sorulara öğrenci-veli gruplarından mesaj 
yoluyla cevap vermelerinden kaynaklı yorgunluk ve yıpranmışlık hissettikleri 
anlaşılmaktadır. Bunun yanı sıra bu süreçte tek başlarına mücadele verdiklerinin, 
okul idaresinin halletmesi gereken veya halledebileceği gerekli gereksiz her 
türlü işin kendilerinden istenmesi öğretmenlerde mesleki yetersizlik ve bezginlik 
yaratmıştır. Öğrencilerin bir derste olup diğer derste olmayışı dolayısıyla 
konuları tam olarak bilmemeleri ve bunun sonucunda sorulan sorulara cevap 
veremeyişleri öğretmenlerin dersi kendi kendilerine anlatıp dinledikleri hissini 
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yaratmıştır. Bu da öğretmenlerin her türlü zorluğa rağmen verdikleri mücadelede 
kendilerini çaresiz hissetmelerine ve meslekten doyum alamamalarına neden 
olmuştur.

Öğretmenler uzaktan eğitim sürecinde sahip oldukları bilgilerin 
yetersiz kaldığını teknolojinin derste etkin kullanımını sağlayacak bir takım 
uygulamalara ihtiyaçları olduğunu hissetmişlerdir. Bu sebeple belli eğitimlere 
katılmışlardır. Araştırmada eğitimlere katılma ihtiyacı hisseden öğretmenlerin 
(%86,6) sayısının oldukça fazla olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Alınan eğitimler; 
Eğitim teknolojileri, sınıf yönetimi, çizim programı, web 2.0 araçları kullanımı, 
zekâ oyunları, dinamik matematik yazılımı, temel bilişim teknolojileri, uzaktan 
eğitim, tasarım ve yönetim becerilerinin geliştirilmesi, sunum teknikleri, 
materyal hazırlama, bilgisayar yeterliliği, V fabrika ile etkileşimli içerik 
geliştirme, etkinlik temelli ders tasarımı, diksiyon, işaret dili ve diğer şeklinde 
çeşitlilik göstermektedir. Pandemi sürecinin uzaktan eğitime mecburi olarak 
sevk etmesi normal zamanda yüz yüze gerçekleştirilen çoğu eğitime zaman, 
mekân ve süre kısıtlılığı olmaksızın öğretmenlerin rahatlıkla katılabilmelerine 
olanak sağlamıştır. Öğretmenlerin özellikle bu durumdan faydalanıp birçok 
eğitimi alma şansı elde ettikleri söylenebilir. 

Katılımcıların en çok zekâ oyunları ve web 2.0 araçları eğitimini aldıkları 
sonucuna ulaşılmıştır. Zekâ oyunları ile ilgili düzenlenen turnuva sayılarının 
artması, matematik öğretmenlerinin meslekleri ile ilişkili olduğunu düşünmesi, 
okullarında salon, koridor gibi yerlerin bu eğitime ayrılmış olması ve bu yerlerde 
çok sayıda akıl ve zekâ oyunlarının bulunması aynı zamanda öğrencilerin bu 
oyunlara ilgi duyması bu eğitimin öğretmenler tarafından çokça tercih edilmesini 
sağladığı düşünülmektedir. Uzaktan eğitimin bir parçası olduğu düşünülen 
web 2.0 araçlarının, zamanın çocuklarına uygun bir öğrenme ortamı sunması 
açısından öğrenilmesinin oldukça önemli olduğunu düşünen öğretmenlerin bu 
eğitimi almayı tercih ettiklerini söylemek mümkündür. Bulgulara bakıldığında 
öğretmenlerin almış oldukları eğitimi yüz yüze eğitim ortamında uygulamaya tam 
veya kısmen geçirebilenlerin sayısının birbirine çok yakın olduğu görülmektedir. 
Okulların imkân ve şartlarının sağlanamaması, kişinin kendini buna hazır 
hissetmemesi, sınıf mevcudu, uygulama alanı, bakış açısı, teknik materyal, araç, 
gereç ve donanım yetersizliği gibi sebepler eğitimlerin gerçekleştirilebilmesine 
engel oluşturmuş olabilir. Okulların teknoloji çağına uygun birer eğitim ortamına 
dönüşebilmesi adına ihtiyaç analizi yapılarak gerekli ekipman ve donanımların 
tespit edilip giderilmesi gereklidir. Öğretmenlerin hem kendilerini geliştirmeleri 
hem de öğrencilerine kaliteli bir öğrenme ortamı sunabilmeleri adına aldıkları 
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bu eğitimlerin, hayata geçebilmesi için uygun ortam ve koşullara ihtiyaçları 
vardır. Bu konuda öğrencilerin, velilerin özellikle de okul yönetiminin desteği 
oldukça önem arz etmektedir. Okul yönetiminin, öğretmenlerin matematikte 
göstermiş oldukları çabayı desteklemesi, anlaması, onlara yardımcı olmak 
için planlamalar ve uygulamalar yapması öğrencilerin matematik başarısının 
artmasında önemli bir rol oynamaktadır (Leinwand, Huinker ve Brahier, 2014; 
akt. Baki ve Çelik,2021).

Alınan veriler doğrultusunda, öğretmenlerin pandemi sürecinde ve 
sonrasında teknolojiye olan ilgi ve kullanımlarının genel olarak yüksek olduğu 
sonucuna ulaşılmıştır. Pandemi öncesi uzaktan eğitim sürecinde teknolojiye 
ilgi ve isteğin kullanıma göre daha az olduğu da görülmüştür. Uzaktan eğitim 
sürecinde bilgisayar, telefon, tablet, vb. araçlarla vakit geçirme isteğinde 
az ya da çok bir değişim olmadığını düşünmelerine rağmen kullanımlarının 
çok olduğunu ifade ettikleri de görülmektedir. Bu duruma Covid-19 sebebi 
ile yürütülen uzaktan eğitimin mecburi olarak yürütülmesinin sebep olduğu 
söylenebilir. Ayrıca pandemi öncesi ilgi ve kullanımı yüksek olmasına rağmen 
pandemi sonrası ilgisinin azaldığı ve kullanımının da bu doğrultuda azaldığını 
belirten öğretmenlerin de var olduğu görülmektedir. Buna mesai saati kavramı 
olmaksızın teknolojiye bağımlı yaşam biçiminin bıkkınlık, yorgunluk ve 
uzaklaşmaya sebep olduğu anlaşılmaktadır. 

 Ortaokul matematik öğretmenlerinin pandemi sürecindeki 
deneyimlerinden yola çıkarak etkili matematik dersinin nasıl olacağına ilişkin 
görüşleri bu çalışmada ortaya konulmuştur. Öğretmenler ilerleyen zamanlarda 
bireyselleştirilmiş ve hibrit gibi öğrenciyi merkeze alan ve öğrenci faydasının 
ön plana alındığı eğitimlerin olması gerektiğini belirtmişlerdir. Öğrenme 
ortamının daha etkin ve verimli geçebilmesi adına farklı öğretim yöntem ve 
tekniklerinin kullanılması aynı zamanda takım çalışmalarına önem verilmesi 
tavsiyelerinde bulunmuşlardır. İçerik tasarlama, günlük yaşamla iç içe 
materyal destekli ders anlatımları ve yaparak yaşayarak öğrenmeye yönelik 
etkinliklerin yapılmasının etkili bir ders için gerekli olduğunu söylemişlerdir. 
Öğretim programının sadeleştirilmesi en çok dile getirilen görüş olmuştur. 
Öğretim programında yer alan kazanımların fazlalığı ve sınava yönelik öğrenci 
yetiştirme sebeplerinden dolayı öğretmenlerin kazanımları yetiştirme telaşına 
kapıldığını bu sebeple tam öğrenme gerçekleştirilmeden çoğu konunun işlendiği 
belirtilmiştir. Konuların hızlı işlenmesinden ve öğrencilerin her birine başarma 
duygusu tattırılmadan belli bir kısım öğrencinin öğrenmesini yeterli görmekten 
kaynaklı öğrencilerde yapamıyorum algısının oluştuğu ve öğrenilmiş çaresizlik 
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yaşandığı ifade edilmiştir. Bu durumun ortadan kalkması için az kazanım-çok 
zaman mantığı çerçevesinde esnek bir program hazırlanması gerekmektedir. 
Öğretmen öğrencilerine uygun bir planlama yapıp kazanımları zamana istediği 
şekilde yayarak farklı öğretim yöntem ve tekniklerini de işe koştuğu esnek bir 
ders işleyebilmelidir. Bunun için program genel bir çerçevede sunulmalı, o 
çerçevenin içini ise öğretmenlerin bilgi, beceri ve deneyimleri doğrultusunda 
istedikleri şekilde doldurabilmelerine fırsat verilmelidir.

Ders kitaplarına oyun temelli etkinlikler konularak öğrencilerin ilgisini 
çekecek ve derse aktif katılımlarını sağlayacak türden yeniliklere gidilmelidir. 
Kazanımlara uygun olması durumunda teknolojinin derslere entegre edildiği 
çalışmalar yapılmalı, beceri temelli sorular temelden itibaren çözdürülmeli, 
öğrencilerin yaparak yaşayarak öğrenebileceği öğrenme ortamları hazırlanmalı, 
öğrencilerin teknoloji bilgilerinden faydalanılmalı ve öğrencilere teknolojiyi 
yararlı kullanma yolları öğretilmelidir. Öğretmenlere verilen değerin öğrenciye 
değer vermek kadar önemli olduğu öğrencilerin ders ilgi, istek ve başarısına 
doğrudan etki ettiği söylenebilir. Bilişsel ve psikomotor alana verilen önem 
kadar duyuşsal alana da önem verilmesi gerektiği belirtilmiştir. Öğrencilerin 
duyuşsal alanlarında büyük eksiklik olduğu bu durumun göz ardı edilmemesi 
gerektiğine, gereken önemin, özverinin ve hassasiyetin gösterilmesi gerektiği 
vurgulanmıştır. 

Yapılan araştırmada öğrencilerin görev ve sorumluluk bilincinin eksik 
olduğu veya hiç oluşmadığı bilgisi verilmiştir. Bu durum öğrencilerin derse 
düzenli katılım sağlamaması, verilen ödevlerin zamanında ve istenildiği şekilde 
yapılmaması ve öğretmenin devamlı bilgilendirmesine ihtiyaç duyulmasından 
kaynaklı olabilir.

Araştırma, öğretmenlerin girdikleri sınıfı mezun edene kadar kendilerinin 
ders öğretmeni olarak devam etmemesinin olumsuz bir durum olduğunu ortaya 
koymaktadır. Öğrencilerini tanıdığı ve onlara neyi nasıl aktardığı ve ne kadarını 
verdiğini bilmesi bakımından öğretmenlerin sınıflarının derslerine devam 
etmelerinin o dersin etkili olabilmesi ve öğrencilerin derse olan ilgi, istek 
ve başarılarında herhangi bir düşüş yaşanmaması açısından oldukça önemli 
olduğu ifade edilmiştir. Okul yönetimi, sene başı zümre öğretmenler kurulu 
toplantılarında bu durumun önemini dile getirmeli ve öğretmenlerin bu durumu 
gözeterek sınıf paylaşımı yapmaları gerektiğine dikkat çekmelidir.

Uzaktan eğitim faaliyetleri hakkında öğrenci ve velilerin bu eğitim 
hakkında yeterli bilgiye sahip olmadığı bu yüzden uzaktan eğitime gereken 
önemin verilmediği görüşünde bulunulmuştur. Bu noktada okul rehberlik 
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hizmetleri, uzaktan eğitim bilgilendirme çalışmalarına yer vermelidir. Uzaktan 
eğitim sürecinde soyut bir ders olan matematik eğitimini daha etkili kılmak, 
öğrencilerin merak duygusunu güçlendirmek, keşfederek öğrenmesini 
sağlayabilmek ve matematiksel kavramların öğretimini kolaylaştırmak önem 
kazanmıştır (İskenderoğlu ve Konyalıhatipoğlu, 2021). Uzaktan eğitime 
yönelik elektronik materyal çeşidinin artırılması için öğretmenlerin kendilerini 
geliştirecek ve derslerinde yeniliklere gidebilecek çeşitli eğitimlere ihtiyaçları 
olduğu görüşü çalışmada karşımıza çıkmaktadır. Farklı nedenlerle uzaktan 
eğitim faaliyetlerinin yoğun olduğu dönemler için öğrencilerin başarısını ölçme 
ve değerlendirmede yüz yüze eğitim döneminden farklı süreçle uyumlu olacak 
şekilde anlamlı ölçme ve değerlendirmeler hazırlanıp uygulanmalıdır. Can 
(2020), pandemi sürecinde ölçme değerlendirmenin daha sistematik bir şekilde 
ele alınmasının önemli olduğunu vurgulayarak çalışmanın sonucuna benzer bir 
sonuca varmıştır.

Ortaokul matematik öğretmenlerinin pandemi sürecinde ve sonrasında 
uzaktan eğitime dair görüşlerinin ortaya konulduğu bu araştırma, uzaktan 
eğitim sürecinde canlı derslerle matematik eğitimi ve öğretimi ile ilgili çalışma 
yapmak isteyen araştırmacılara, uzaktan eğitimi kullanan eğitimcilere ve okul 
yöneticilerine ışık tutabilmesi açısından önemlidir. 

Araştırmanın sonuçlarından yola çıkarak ileride yapılacak araştırmalara şu 
önerilerde bulunulabilir;

Öğretmenlere uzaktan eğitimi daha etkin kullanabilecekleri farklı eğitimler 
verilerek bu durumun öğretmenlerin uzaktan eğitime dair görüşlerinde bir 
farklılaşma yaratıp yaratmadığına bakılabilir. Bu araştırmanın katılımcılarını 
ortaokul matematik öğretmenleri oluşturmuştur. Diğer branştaki öğretmenlere 
yönelik de benzer araştırmalar yapılabilir. Uzaktan eğitimde matematiksel 
öğretimi daha kolay ve sorunsuz gerçekleştirebilmeleri için matematik 
öğretmenlerine bilişim teknolojilerini kullanma, içerik tasarlama ve web 2.0 
araçlarını kullanma gibi çeşitli yüz yüze ve uygulamalı eğitimler verilmelidir. 
Öğrenci ve velilere yönelik uzaktan eğitim ve teknolojiyi verimli kullanmaya 
yönelik birtakım rehberlik bilgilendirme çalışmaları yapılabilir. Uzaktan eğitimin 
olumlu olumsuz etkilerinin incelendiği öğrenci, veli, öğretmen adayı, öğretim 
programı ve okul yöneticilerine yönelik bir boylamsal çalışma yapılabilir. 
Öğretim programları ve kazanımlarda sadeleştirilmeye gidilebilir ve ders 
kitaplarının içeriği oyun ve beceri temelli sorular açısından zenginleştirilebilir. 
Öğrencilerin derse sürekli katılımlarını sağlamak adına uzaktan eğitime yönelik 
alt yapı ve uygulamalar geliştirilip öğrencilere bilgisayar, tablet ve internet 
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desteği verilebilir. Öğrencilere görev ve sorumluluk bilincinin erken yaşlardan 
itibaren kazandırılabilmesi için ailelere ve öğrencilere yönelik rehberlik 
hizmetleri çalışmaları yapılabilir.
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Giriş

Eğitim, toplumların ilerlemesinde ve farklılaştırılmasında önemli bir 
rol üstlenir. Eğitim sistemleri devletlerin geliştirmeyi ve yetiştirmeyi 
amaçladığı bireyin niteliklerine bağlı olarak değişim gösterir. Bu 

bağlamda, toplumları birbirinden farklı kılan önemli unsurlardan biri eğitim 
sistemleridir. Ülkelerin eğitim sorunlarının tanımlanmasında, sorunlara 
çözüm önerilerinin geliştirilmesinde, ülkelerin eğitim sistemleri arasındaki 
benzerliklerin ve farklılıkların ortaya konulmasında karşılaştırmalı eğitimin 
önemli yeri olduğu söylenebilir (Arastaman, 2020). Dünyada hayat boyu 
öğrenme anlayışı özellikle de eğitimde buna yönelik çabalar 1970’lerden sonra 
ülkelerin öncelikli çalışma alanlarından olmuştur. Bu alanda yapılan çalışmalar, 
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Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), Ekonomik 
Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) ve Avrupa Komisyonu gibi uluslararası 
kuruluşlar tarafından da dünya genelinde destek görmektedir.  Hayat boyu 
öğrenme kapsamında yapılan çalışmalarda EuroStat, Avrupa Birliği’nin istatistik 
ofisi olarak, ülkeler ve bölgeler arasında karşılaştırma olanağı sağlayan başta 
hayat boyu öğrenme olmak üzere birçok başlıkta istatistikî veriler sunmaktadır. 
Yetişkinlerin eğitime katılımında hedef, öğrenme ve faaliyet değişkenlerinin 
odak noktası olduğu görülmektedir. Verilen eğitimler üzerinden incelenen bu 
katılım oranlarında zorunluluğa bağlı katılımların da olabileceği de önemli bir 
ayrıntıdır (Storen, 2013). 

AB Hayat Boyu Öğrenme katılım oranlarına bakıldığında Türkiye’de 
yetişkin eğitimi ile ilgili veriler Eurostat kriterlerine göre 25-64 yaş arası temel 
alınarak Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından hesaplanmaktadır. 

Şekil 1. Yetişkinlerin Hayat Boyu Öğrenime Katılım Oranları, Eurostat, 2018.



Eğitim Politikalari Bağlaminda Isveç, Finlandiya, Danimarka Ve Türkiye Eğitim . . .     61

TÜİK tarafından 2018 yılı mikro verilerine göre hesaplanan yetişkin eğitimi katılım 
oranı 6,2 olarak gerçekleşmiştir. Şekil 1’de, Türkiye’de yetişkinlerin öğrenime 
katılım oranı %6,2’dir. AB ortalaması için bu oranın %11,1 olup, İsveç’te bu oran 
%29,2, Finlandiya’da katılım oranı %28,5 ve Danimarka’da ise %23,5 şeklindedir. 
AB çapında erken eğitim, okul, yükseköğretim, mesleki eğitim ve yetişkin eğitimi 
olmak üzere farklı eğitim seviyeleri için geliştirilen eylemler göz önüne alındığında 
2020 yılı için de birtakım kriterlerin konulduğu göze çarpmaktadır (Avrupa 
Komisyonu, 2010). Eğitim ve Yetiştirim 2020 (Avrupa Komisyonu, 2019) eğitim 
ve yetiştirim sistemlerini geliştirilmesi amacıyla üye ülkeleri desteklemektir. ET 
2020, dört ortak AB hedefini olan yaşam boyu öğrenmeyi gerçekleştirme, eğitim 
ve öğretimin kalitesini ve verimliliğini artırma, eşitliği, sosyal uyumu ve aktif 
vatandaşlığı teşvik etme ve eğitim-öğretimin her seviyesinde girişimcilik de dâhil 
olmak üzere yaratıcılığı ve yeniliği geliştirmeyi kapsamaktadır.   

Bu bilgiler ışığında, tüm öğrenme biçimlerini kapsayan ve geleneksel 
eğitim metotlarının dışında kalan hayat boyu öğrenme politikalarına yönelimin 
ülkelerin hedefleri arasında yer aldığını söylemek mümkündür. Alanyazında hayat 
boyu öğrenme, AB ve yetişkin eğitimi başlıklarında PİSA, OECD gibi ölçütlerin 
yer aldığı yapılara göre ülke karşılaştırmalarının yer aldığı çalışmaların (Akyol, 
Yavuzkurt ve Ulutaş, 2020; Karagöz ve Aksoy, 2020; Filiz, 2020; Vezne, 2017; 
Bakış, 2017) olduğu görülmektedir. AB hayat boyu öğrenme katılım oranları 
yüksek olan ülkeler temelinde Türkiye’nin konumunun ele alındığı ve yetişkin 
eğitiminin örgütlenmesi temelinde karşılaştırmasının yapıldığı bir çalışmaya 
rastlanmamıştır. Katılım oranlarında görülen farklılıkların yetişkin eğitimi 
örgütlenmesi ile olan ilişkisinin önemli olduğu düşünülmekte ve bu bağlamda 
çalışma; Avrupa Birliği (AB)’ nin hayat boyu öğrenme katılım oranlarında ilk 
üç sıradaki İsveç, Finlandiya ve Danimarka ülkelerinin eğitim sistemleri ve 
yetişkin eğitimi bağlamında Türkiye’nin karşılaştırılmasını amaçlamaktadır. Bu 
araştırmada cevap aranan bu amaca ilişkin alt problemler aşağıdaki gibidir;
AB Hayat Boyu Öğrenme katılım oranları yüksek olan Danimarka, İsveç, 
Finlandiya ve Türkiye’de:

·	 Eğitim sistemlerinin amaçları ve ilkeleri nelerdir?
·	 Eğitim sistemlerinin yönetimi nasıldır?
·	 Yetişkin eğitiminde Hayat Boyu Öğrenme stratejileri nelerdir?
·	 Yetişkin eğitimi yapısı ve yönetimi nasıldır?
·	 Yetişkin eğitiminin finansmanı nasıldır?
·	 Yetişkin eğitiminin denetimi nasıldır?



62    Eğitim Bilimleri Çalışmaları

Yöntem

Araştırmanın modeli

Bu araştırma dört farklı ülkenin eğitim sistemleri ile yetişkin eğitimi sistemlerinin 
ele alındığı karşılaştırmalı eğitim sistemleri araştırmasıdır. Seçilen ülkelerin 
Hayat Boyu Öğrenme (HBÖ) katılım oranlarında ilk üç sırada yer alması 
göze çarpmaktadır. Türkiye’nin yetişkin eğitimini ve HBÖ katılım oranının 
değerlendirilmesi araştırma açısından önemlidir. Araştırmada, farklı eğitim 
sistemlerinin ayrı ayrı unsurları paralel bir şekilde bir bütün olarak incelenmiş 
ve tüm değişkenler yan yana getirilerek farklılıklar saptanmaya çalışılmış 
ve yatay yaklaşım kullanılmıştır. Yatay yaklaşımda karşılaştırılacak eğitim 
sistemlerindeki tüm boyutlar, o döneme ait tüm değişkenlerle birlikte yan yana 
getirilerek farklılıkları belirlenmeye çalışılmaktadır (Ultanır, 2000). 

Veri Toplama Yöntemi ve Analizi

Karşılaştırma yapılan ülkelerin karşılaştırılmaları gerçekleştirilirken eğitim 
sistemi örgütü ve yönetimi başlığında eğitim sistemlerinin amaçları ve ilkeleri, 
yapısı ve yönetimi alt boyutları ile bir diğer temel başlık olan yetişkin eğitiminde 
HBÖ stratejileri, yetişkin eğitiminin yapısı, finansmanı alt boyutları ele 
alınmıştır. Alan yazında kitaplar, akademik dergilerde yayınlanmış̧ makaleler 
ve raporlar incelenmiştir. Ayrıca, ülkelerin eğitim bakanlıklarının web sayfaları 
ve eğitimle ilgili resmi siteleri taranmış̧ (Eurydice, Eurostat, OECD vb.) güncel 
kaynaklardan doküman incelemesi yönteminden faydalanılmıştır. 

Geçerlilik ve Güvenirlik

Geçerlik ve güvenirliği sağlamak için; dokümanlar güncel haliyle incelenmiş ve 
uzman değerlendirmesine sunulmuştur. Araştırmada kullanılan veriler, belgelere 
ulaşma, orijinalliğin kontrol edilmesi, belgeleri anlama ve verileri kullanma 
aşamaları (Yıldırım ve Şimşek, 2011) ile incelenerek değerlendirilmiştir. 

Bulgular ve Yorum

Bu bölümde Avrupa Birliği (AB)’nin hayat boyu öğrenme katılım oranlarında 
ilk üçte yer alan İsveç, Finlandiya ve Danimarka’nın eğitim sistemleri ve 
yetişkin eğitimi çerçevesinde Türkiye ile karşılaştırılmasına ilişkin bulgular yer 
almaktadır. Bu kapsamda eğitim sistemi, örgütü ve yönetimi başlığında eğitim 
sistemlerinin amaçları ve ilkeleri, eğitim sistemlerinin yapısı ve yönetimi alt 
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boyutları ile bir diğer temel başlık olan yetişkin eğitiminde HBÖ stratejileri, 
yetişkin eğitiminin yapısı ve finansmanı alt boyutları ele alınmaktadır. 

Eğitim Politikaları Bağlamında İsveç, Finlandiya, Danimarka ve Türkiye 
Eğitim Sistemleri

Eğitim sistemleri başlığı çerçevesinde eğitim sistemlerinin amaçları ve ilkeleri 
ile eğitim sisteminin yapısı ve yönetimi alt boyutlarında İsveç, Finlandiya ve 
Danimarka ülkelerinin Türkiye ile karşılaştırılması bulgularına yer verilmektedir. 

İsveç Eğitim Sisteminin Amaçları ve İlkeleri

İsveç eğitim sisteminin temel ilkeleri felsefesi, amacı, temel prensipleri, yasal 
temel ana başlıkları üzerinden ele alınmaktadır.

Amacı: 

Amaçlar genel anlamda: 

	 Öğrencilerin eğitimle bilgi ve becerilerle donatıldığı gibi, onların 
evlerindeki diğer aile üyeleri ile uyumlarının geliştirilmesi, 

	 Sorumluluk sahibi bireyler ve yurttaşlar olarak yetiştirilmeleri, öğrencilerin 
özel gereksinimlerinin göz önünde bulundurulması, 

	 Ülkenin her bölgesinde her okul kendisi ile eşdeğer okullar ile eşit eğitim 
vermekle yükümlü olması, 

	 Okullardaki etkinlikler ve düzenlemelerle temel demokratik değerlerin 
korunması, okullardaki etkinliklerle özellikle cinsiyetler arasındaki 
eşitliğin geliştirilmesi,  

	 Ekonomik gerekçelerden dolayı herkesin eğitim hizmetlerinden 
yararlanması için eğitimlerini finanse edecek çeşitli fonlar 
oluşturulması, 

	 Irkçılık gibi davranışların önlenmesi şeklinde özetlenebilir (Erginer, 2006; 
Çorbacı, 2005). Amaçlarda cinsiyet ayrımı ve ırkçılık karşıtı bir amacın 
olması İsveç eğitim sistemini diğer Avrupa ülkelerinden farklı kılmaktadır. 
Çünkü okul demokrasi ve insan haklarının temel alındığı eğitim örgütleri 
olarak ifade edilmektedir (Pamuk, 2007).

Temel eğitim ilkeleri: İsveç’te bilimsel araştırmaya dayalı bir eğitim anlayışı 
vardır. Eğitimin kuramsal temelleri demokrasiyi temel alan değerler sistemine 
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dayanmaktadır (Karaman, 1984). Eğitimde fırsat eşitliğini sağlama, cinsiyet, 
ırk ayrımının karşısında olmak ve eğitimin parasız olması önemli prensipleri 
arasında yer almaktadır (Karaman, 1984; Çorbacı,2005; Eurydice, 2020). 
Eğitimde kaliteyi yüksek tutma ve değişen koşullarda da bunu sürdürme de bu 
prensiplerden biri olarak ele alınabilir (Varış, Lauwerys ve Neff, 1979).

Finlandiya Eğitim Sisteminin Amaçları ve İlkeleri

Amacı: Finlandiya Ulusal Eğitim Kurulu 2020 Stratejik Planı’nda eğitimin 
amacı; 

(1) öğrencilerin analitik düşünme, iletişim, kendini tanıma, sorumluluk sahibi 
olma gibi becerilerinin erken yaşlardan itibaren geliştirilmesi, 

(2) tüm bireylere yönelik esnek ve hayat boyu öğrenme seçenek ve fırsatların 
var olması,

(3) farklı becerilere sahip bireylerin önceden tespit edilerek yeteneklerine 
uygun olarak eğitim seçeneklerine yönlendirilmesi, 

(4) bireylere iş ve özel hayatında başarılı olmasına yönelik kendini 
gerçekleştirme olanaklarının verilmesi,

(5) ülke genelinde eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak olarak belirtilmiştir 
(UNESCO, 2012).

Zorunlu temel eğitimin amaçları: 1. Öğrencilere günlük yaşamlarında ihtiyaçları 
olan gerekli bilgi ve becerileri vermek, 2. Kültürel değerleri geliştirmek, 3. 
Öğrencilerin üst öğretim kurumlarına yönlendirilmelerini sağlamak şeklinde 
ifade edilmekte,

Eğitimin özel amaçları ise: 1. Özgür düşünen bir gençlik yetiştirmek, 2. 
Öğrencinin sosyal ilişkilerinde denge sağlamak, 3. Yetişmiş insan gücü 
yetiştirmek şeklinde sıralanmaktadır (Gürkan, 2019). 

Temel eğitim ilkeleri: Finlandiya eğitim politikasının temel ilkelerinden biri, 
bireysel durumlarına bakılmaksızın herkes için eşit fırsatlar sağlamaktır. Örneğin 
eğitim, okul öncesi eğitimden yükseköğretime kadar ücretsizdir. Fin eğitiminin 
temel ilkesi parasız eğitim ve eğitimde fırsat eşitliği ile herkese becerilerine 
göre bir eğitim sağlamaktır (Sahlberg, 2010). Eğitim sisteminin temel 
özelliklerine bakıldığında herkes için eşit fırsatlar sağlama ilkesinin öne çıktığı 
görülmektedir. Her öğrenci ve öğrencinin tam potansiyeline ulaşmasını garanti 
etmek için bireysel destek önlemleri mevcuttur. Okullar arasındaki farklar 
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azdır ve ülkenin her yerinde öğretim kalitesi yüksektir. Eğitim sistemi, bir 
bireyin öğrenme kariyerini etkileyecek çıkmazlara sahip değildir. Diğer bir 
öne çıkan özellik ise eğitim sisteminin güvene ve sorumluluğa dayanmasıdır. 
Okul veya ders kitabı teftişleri gibi çok az harici kontrol vardır. İlk ulusal sınav, 
genel lise eğitiminin sonunda yapılır. En önemli kalite güvence mekanizması, 
eğitim sağlayıcıların kendileri tarafından gerçekleştirilen öz değerlendirmedir. 
Eğitim sistemlerinin hayat boyu öğrenme odaklı olması ve yetişkinlere yönelik 
eğitimin her seviyesinde eğitim verilmesi de temel özelliklerde yer alan önemli 
başlıklardandır (Eurydice, 2020). 

Danimarka Eğitim Sisteminin Amaçları ve İlkeleri

Amacı: Danimarka eğitimi, tüm gençlerin bilgi toplumunda aktif rol almaya ve 
daha fazla gelişmesine katkıda bulunmaya yetecek bilgi ve beceriler edinmelerini 
sağlamayı amaçlamaktadır (Eurydice, 2020; Gülcan, 2019). 

Temel eğitim ilkeleri: Danimarka eğitim politikasında teknoloji ve ihracatın 
büyümesine önem verilmektedir. Okullarda okutulan derslerin en önemli amacı 
budur. Eğitim sisteminin her aşamasında uluslararası görüş birliği sağlamak 
esastır. Eğitim politikasında genel özellik, temel eğilim derslerinin kapasitesini 
rağbet edilen iş alanları doğrultusunda esnek bir biçimde geliştirmektir. Benzer 
olarak, bu kapasite, zayıf iş sahalarında kullanılabilmekte ya da ders, iş sahasının 
beklentilerini geliştirmek için yeni konular veya istekler doğrultusunda 
düzenlenmektedir (Danish Ministry of Education, 2016).
Danimarka Eğitim sisteminin temel özellikleri:

1. Yaşam boyu öğrenme: Tüm vatandaşlar için yaşam boyu eğitim
2. Yüksek standartlar: Yüksek kaliteyi sağlamak için tüm kamu eğitim 

kurumlarının sürekli kalite güvencesi
3. Aktif katılım: Öğrenciler ve öğrenciler tartışmalara katılmakla 

yükümlüdür
4. Proje çalışması: Eğitim sisteminin her seviyesinde proje çalışması ya 

bireysel bazda ya da küçük gruplar halinde yürütülür (Eurydice, 2020). 
Bunlara ek olarak, Danimarka’da devlet, herkes için, farklı eğitim 
seçenekleri sunar ve insanlar bu eğitim alternatiflerinden istediğini 
seçmekte özgürdür (Marton, Phenomenography & Postlethwaite, 
1994). Danimarka’da eğitim herkese açıktır ve genellikle ücretsizdir. 
Bu, erken çocukluk eğitimi ve bakımından yükseköğretime kadar 
geçerlidir. 
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Herkese eğitim, hayat boyu öğrenme, özyönetim Danimarka eğitim sisteminde 
öne çıkan başlıklardır. Ülkede herkes, kendini eğiterek kişisel gelişmesini 
arttırmak konusunda, sağlanan birçok olanaklardan yararlanabilmelidir. 
Danimarka’da halkı bilgilendirme geleneği bulunmaktadır. Bilgilendirmenin 
bir diğer anlamı ise herkesin yaşam boyunca bir şeyler öğrenebilir olmasıdır 
(Danish Ministry of Education, 2016). 

Türkiye Eğitim Sisteminin Amaçları ve İlkeleri

Amacı: 1739 Milli Eğitim Temel Kanununda Milli Eğitiminin genel amaçları: 
Türk Milletinin bütün fertlerini, 

(a) Atatürk inkılâp ve ilkelerine ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk 
milliyetçiliğine bağlı: Türk Milletinin milli, ahlâki, insani, manevi 
ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, 
vatanını, mille tini seven ve daima yüceltmeye çalışan; insan haklarına 
ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik 
ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı görev ve 
sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak 
yetiştirmek, 

(b) Beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde 
gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş 
bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse 
değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan; yapıcı, yaratıcı ve verimli 
kişiler olarak yetiştirmek, 

(c) İlgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgi, beceri, davranışlar 
ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak 
ve onların, kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda 
bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak şeklinde ifade 
edilmektedir. 

Temel eğitim ilkeleri: 1739 Milli Eğitim Temel Kanununda eğitim sistemine 
dair on dört ilke üzerinde durulmaktadır.

1. Genellik ve eşitlik ilkesi: Eğitim kurumları dil, irk, cinsiyet ve din ayrımı 
gözetmeksizin herkese açıktır. Eğitimde hiçbir kişiye, aileye, zümreye 
veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.
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2. Ferdin ve toplumun ihtiyaçları ilkesi: Milli eğitim hizmeti, Türk 
vatandaşlarının istek ve kabiliyetleri ile Türk toplumunun ihtiyaçlarına 
göre düzenlenir.

3. Yöneltme ilkesi: Fertler, eğitimleri süresince, ilgi, istidat ve kabiliyetleri 
ölçüsünde ve doğrultusunda çeşitli programlara veya okullara yöneltilerek 
yetiştirilirler.

4. Eğitim hakkı ilkesi: İlköğretim görmek her Türk vatandaşının hakkıdır. 
5. Fırsat ve imkân eşitliği ilkesi: Eğitimde kadın, erkek herkese fırsat ve 

imkân eşitliği sağlanır. Maddi imkânlardan yoksun başarılı öğrencilerin 
en yüksek eğitim kademelerine kadar öğrenim görmelerini sağlamak 
amacıyla parasız yatılılık, burs, kredi ve başka yollarla gerekli yardımlar 
yapılır. Özel eğitime ve korunmaya muhtaç çocukları yetiştirmek için özel 
tedbirler alınır,

6. Süreklilik ilkesi: Fertlerin genel ve mesleki eğitimlerinin hayat boyunca 
devam etmesi esastır Gençlerin eğitimi yanımda, hayata ve iş alanlarına 
olumlu bir şekilde uymalarına yardımcı olmak üzere, yetişkinlerin 
sürekli eğitimini sağlamak için gerekli tedbirleri almak da bir eğitim 
görevidir.

7. Atatürk inkılâp ve İlkeleri ve Atatürk Milliyetçiliği ilkesi: Eğitim 
sisteminin her derece ve türü ile ilgili ders programlarının hazırlanıp 
uygulanmasında ve her türlü eğitim faaliyetlerinde Atatürk inkılâp ve 
ilkeleri ve Anayasada ifadesini bulmuş olan Atatürk milliyetçiliği temel 
olarak alınır. Milli ahlak ve milli kültürün bozulup yozlaşmadan Türk 
Milletine has sekli ile evrensel kültür içinde korunup geliştirilmesine ve 
öğretilmesine önem verilir.

İsveç, Finlandiya ve Danimarka Eğitim sistemlerinin amaçları ve ilkeleri 
temelinde Türkiye ile karşılaştırması

Türk eğitim sisteminin genel amaçları ve ilkeleri ile İsveç, Finlandiya ve 
Danimarka ülkelerinin genel amaç ve ilkeleri Tablo 1’de yer almaktadır.
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Tablo 1. Eğitim sistemlerinin genel amaçları ve ilkelerinin karşılaştırılması
İsveç Finlandiya Danimarka Türkiye

E
ği

tim
 a

m
aç

la
rı

• Öğrencilerin eğitimle 
bilgi ve becerilerle 
donatılması

• Sorumluluk sahibi 
bireyler ve yurttaşlar 
olarak yetiştirilmeleri, 

• Öğrencilerin özel 
gereksinimlerinin göz 
önünde bulundurul-
ması,

• Ülkenin tümünde 
eşit eğitim vermekle 
yükümlü olması, 

• Okullarda temel 
demokratik değerlerin 
korunması, 

• Irkçılık gibi 
davranışların önlen-
mesi

• Bütün bireylere 
yetenek ve kabili-
yetlerine göre bir 
eğitim sağlamak

• Öğrencilere günlük 
yaşamlarında ihti-
yaçları olan gerekli 
bilgi ve becerileri 
vermek,

• Kültürel değerleri 
geliştirmek,

• Öğrencilerin üst 
öğretim kurumlarına 
yönlendirilmelerini 
sağlamak

• Özgür düşünen bir 
gençlik yetiştirmek 

• Öğrencinin sosyal 
ilişkilerinde denge 
sağlamak, 

• Yetişmiş insan gücü 
yetiştirmek

• Liberal toplum 
yapısına uygun bir 
eğitim, 

• Öğrencilere ahlaki 
değerler kazandırmak, 

• Öğrencilere dini değer-
lerini kazandırmak, 

• İnsan yaşamının 
önemini kavratmak, 
başkalarının duygu-
larına ve fikirlerine 
saygı duymayı 
içselleştirmek, 

• Öğrencilere aile 
sevgisi, yurttaşlık ve 
vatan sevgisi kazandır-
mak 

• Atatürk ilkeler-
ine bağlı Türk 
millerinin değer-
lerini koruyup 
geliştirmek

• Hür ve bilimsel, 
kapsamlı bir dünya 
vizyonuna sahip, 
insan haklarına 
saygılı, girişimci, 
sorumluluk sahibi; 
yaratıcı bireyeler 
yetiştirmek 

• Bireyleri ilgilerine 
göre yetiştirerek 
yaşama kazandır-
mak ve kendi 
ve toplumun 
mutluluğuna katkı 
sağlayacak bir 
meslek edinmeler-
ini sağlamak

Te
m

el
 İl

ke
le

r

• Eğitimde eşitlik
• Ekonomik gelişmeye 

katkı
• Eğitim genellikle 

ücretsiz olması. 
• Etnik köken ayrımı 

olmaksızın her bireyin 
eğitim hakkı olduğu

• Bilimsel bilgi ve bul-
gulara dayanması

• Değişimlere açık 
olması

• Eğitimde fırsat eşitliği 
• Eğitimin örgütsel 

anlamda yakın olması 
ve eşitlik ilkesi

• Tüm nüfusa yüksek 
düzeyde ve yeterli 
eğitim sağlayabilmek

• Eğitimin her sevi-
yesinde hayat boyu 
eğitim ve yetişkin 
eğitimi olanaklarının 
sağlanması

• Her bireye açık ve 
genellikle ücretsiz

• Herkes için farklı 
eğitim seçeneklerinin 
var olması

• Tüm vatandaşlar için 
yaşam boyu eğitim

• Yüksek kaliteyi 
sağlamak için tüm 
kamu eğitim kurum-
larının sürekli kalite 
güvencesi

•  Eğitim sisteminin 
her seviyesinde proje 
çalışması yürütülmesi

• Genellik ve eşitlik 
ilkesi

• Ferdin ve 
toplumun ihti-
yaçları ilkesi

• Yöneltme ilkesi
• Eğitim hakkı ilkesi
• Fırsat ve imkân 

eşitliği ilkesi
• Süreklilik ilkesi
• Atatürk İlkeleri

*Eurydice, 2020; Eurostat,2019 kaynaklarından faydalanılarak oluşturulmuştur.



Eğitim Politikalari Bağlaminda Isveç, Finlandiya, Danimarka Ve Türkiye Eğitim . . .     69

Tablo 1’de yer alan genel amaçlar, ilkeler doğrultusunda kültürel ve ahlaki 
değerlerin korunması ve geliştirilmesi, ayırım gözetmeksizin, fırsat eşitliğine 
dayalı eğitim olanağı sağlama; ekonomik ve sosyal hayata ve değişen 
koşullara uyum; bireylerin kişisel, fiziksel ve sosyal gelişimi; başlıklarının 
eğitim sistemlerinin ortak amaçlarından olduğu görülmektedir. Genel 
amaçlar açısından karşılaştırıldığında Türkiye’de farklılaşmanın Atatürk 
ilkelerine bağlılık, Türk Milletinin insani, manevi ve kültürel değerlerini 
koruma, hür ve bilimsel düşünme gücüne sahip olma ifadelerinde bulunduğu 
görülmektedir. Atatürkçülüğün Türk Eğitim Sisteminin ve devlet yapısının 
temel niteliklerinden olması farklılaşmanın Türkiye’ye özgü olduğunu 
göstermektedir. Temel ilkelere bakıldığında, İsveç, Finlandiya, Danimarka 
ülkelerinde yer alan eğitim ilkelerine bakıldığında birçok ortak ilke olduğu 
görülmektedir. Bunlar eğitimde fırsat eşitliği, her bireye eğitim, eğitimde 
kalite ve ücretsiz eğitim ilkeleri olarak sıralanmaktadır. Özellikle Finlandiya 
ve Danimarka’da eğitimin temel ilkeleri içerisinde hayat boyu öğrenmenin 
yer aldığı görülmekte, bu anlamda Türkiye’de var olan süreklilik ilkesi ile 
örtüşen bir ilke olduğu söylenebilir. Farklılıklara bakıldığında örneklendirmek 
gerekirse, amaç bakımından İsveç eğitiminde, Türkiye’den farklı olarak etnik 
köken gözetmemek, fırsat eşitliği sağlamak, iş birliği ve katılımcılık, teknik 
ve meslek eğitiminin önemli olduğu görülmektedir. Kıranlı (2009), amaçları 
karşılaştırdığında bünyesinde çok farklı kültürleri barındıran İsveç ülkesinin 
Türkiye’den farklı olarak etnik köken gözetmemek, üretime yöneltmek 
ifadelerini eğitimde vurgulamaktadır. Dış çevreden kaynaklanan değişimler 
hızlı olduğu için ideal kültürler olmasa da gelecek için ideal kültürler esnek 
kültürlerdir (Rata, Runcan and Arslan, 2013). Tablo 1’de de benzer şekilde 
bulgulara erişilmiştir. 

Yasal belgeler temelinde ele alındığında, Türkiye ile genel ilkeler 
karşılaştırıldığında genellik ve eşitlik ilkesi, fırsat eşitliği ilkesi, süreklilik, 
yöneltme ve eğitim hakkı ilkelerinin örtüştüğü ve Türk Eğitim Sistemi’nin 
genel ilkelerinin de AB ülkeleri ile büyük ölçüde benzerlik gösterdiği 
söylenebilmektedir. Kanunlarda yer alan her ilkenin uygulamadaki karşılığının 
da oldukça önemli olduğu ve yıllara göre Türkiye’de fırsat eşitliğine yönelik 
çalışmalarda (Sarıer, 2010; Yaşar, 2014; ERG, 2014; Mercik, 2015; Petek 
ve Önder, 2015; Polat ve Özdan, 2020) eşitsizliklerin halen devam ettiği de 
görülmektedir. Bu anlamda kanunların uygulamadaki yerinin de göz önünde 
bulundurulması ve uygulamalar temelinde de karşılaştırmalara yer verilmesinin 
önemli olduğu söylenebilir.
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İsveç Eğitim Sisteminin Yönetimi

İsveç, merkezi düzeyde tanımlanan hedefler ve öğrenme çıktıları tarafından 
yönlendirilen ve merkezi olmayan bir eğitim sistemine sahiptir. İsveç 
Parlamentosu ve Hükümetin sorumlulukları genel anlamda; eğitim kanunları 
çerçevesinde merkezi planlama, tasarı geliştirme ve bunların uygulanmasını 
sağlama, belediyelerin farklı etkinlikleri için ödenek verme ve ayrıca sürekli 
müfredat geliştirme çalışmalarını yürütme şeklinde sıralanmaktadır (Arastaman, 
2020). Buna ilave olarak, Şekil 2’de de gösterildiği gibi tüm kademelerde 
eğitimin çerçevesini belirler, belediyeler okul öncesi eğitimden liseye kadar 
eğitimin çoğunu ve ayrıca belediye yetişkin eğitimini organize etmekten 
sorumludur (Eurydice, 2020).

Şekil 2. İsveç eğitim yönetimi düzeyleri ve örgüt birimleri

İsveç eğitim sisteminin idaresi belediye düzeyine göre dağıtılmıştır ve ilçe 
meclisleri üst ortaokullar ve yetişkin eğitiminden sorumlu olabilmesine rağmen 
eğitim için bölgesel bir idari düzey yoktur. Belediyeler, üniversite düzeyinin 
altındaki tüm halk eğitiminin organizasyonundan sorumludur. İsveç eğitim 
sistemi içerisinde yerel ve ulusal olmak üzere iki düzey yönetim bulunmaktadır 
(Dönmez, 2009; Forsell, 2007). İsveç’te eğitim merkezi hükümetçe denetlenir. 
Okul programları hükümetçe saptanır, yerel otoritelere çeşitli yetkiler de 
verilmektedir (Türkoğlu, 1982).

Ulusal düzey: Eğitim ve Araştırma Bakanlığı ve ona bağlı merkezi yetkililer, İsveç 
eğitim sisteminin merkezi idaresinin genel sorumluluğuna sahiptir. Bakanlık, 
eğitim sistemi için çerçeveler belirler ve kurumlar, Ulusal düzeyde Eğitim Yasası 
ve eğitim sistemini ilgilendiren diğer yasalar, parlamentodan geçmekte ve bu 
yasa ve yönetmelikleri uygulama görevine de sahiptir. Ulusal düzeyde yönetilen 
eğitim birimleri Sami okulları, işitme engelliler için okullar ve yükseköğretim 
kurumlarını kapsamaktadır (Eurydice, 2020).
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Yerel düzey: İsveç’te 290 belediyedeki yerel otoritelerin, ulusal düzenlemelere 
uygun olarak okulları işletme sorumluluğu vardır. Bu sorumluluk, aynı 
zamanda personel ve okul binalarının sorumluluğunu da içerir. Bu yüzden 
bütün öğretmenler ve müdürler, yerel otoriteler tarafından istihdam edilir. Her 
belediyenin, okul işletmekle sorumlu belediye konseyi tarafından seçilen yerel 
okul kurulu olması yasayla zorunludur (Eurydice, 2020). Ulusal düzeyde yer alan 
eğitim birimleri dışındaki tüm eğitimler yerel düzeydedir. Belediyeler, hükümet 
tarafından oluşturulan yasal çerçeve dâhilinde eğitim sistemini yönetmek için 
büyük bir özerkliğe sahiptir. 

Finlandiya Eğitim Sisteminin Yönetimi

Yönetsel anlamda Finlandiya’da hükümet 1990’lı yılların başından beri 
eğitimde yerelleşme ilkesine göre yapılandırılmıştır. Ülkede eğitim sağlamakla 
yükümlü organlar öğretimin düzeni ve kalitesinden de sorumlu olmaktadır. Yerel 
yönetimin yetkisi oldukça fazla olmakla beraber okulların özgürlük alanlarına 
kadar belirleyici olabilmektedir. Yapısal anlamda eğitim politikaları parlamento 
ve hükümet tarafından oluşturulmaktadır. Finlandiya’daki eğitim yönetimi iki 
farklı düzeyde örgütlenmiştir (Şekil 3). Eğitim politikası, Eğitim ve Kültür 
Bakanlığı’nın sorumluluğundayken Finlandiya Ulusal Eğitim Dairesi, politika 
amaçlarının uygulanmasından sorumludur. 

Şekil 3. Finlandiya eğitim yönetimi düzeyleri ve örgüt birimleri

Fin Eğitim ve Kültür Bakanlığı ulusal düzeyde en yüksek otoritedir ve 
Finlandiya’da devlet tarafından finanse edilen tüm eğitimden sorumludur 
(NUFFIC, 2015). Bakanlık, eğitim mevzuatının hazırlanmasından, gerekli 
tüm kararlardan ve Hükümet için devlet bütçesinden payına düşülmesinden 
sorumludur. Bakanlığın görevi, eğitim ve araştırmayı kapsamaktadır. Uygulamalı 



72    Eğitim Bilimleri Çalışmaları

bilimler üniversiteleri ve üniversiteleri (UAS) doğrudan bakanlığa 
bağlıdır. Bununla birlikte bakanlığa destek olan birkaç organ bulunmaktadır. 
Bunlar; Yaşam Boyu Öğrenme Kurulu (Council for Lifelong Learning), Milli 
Eğitim ve Öğretim Komiteleri (26 komite), Ulusal Spor Kurulu ve Gençlik İşleri 
Danışma Kurulu gibi organlardır (Eurydice, 2020). Eğitimde temel hedefler ve 
sınırlar, merkezi düzeyde belirlenirken bunların uygulanması, yerel otoriteler 
tarafından gerçekleştirilmektedir. Diğer bir birim olan Fin Ulusal Eğitim 
Dairesi; okul öncesi, temel eğitim, ortaöğretim ile yetişkin eğitiminden sorumlu 
ve Eğitim ve Kültür Bakanlığı’yla yaptıkları anlaşmanın bir gereği olarak eğitim 
hedeflerini, içeriğini ve yöntemlerinin geliştirilmesini de takip etmektedir. Fin 
Ulusal Eğitim Dairesi, eğitim sektöründeki bilgi ağlarını ve hizmetleri koordine 
ederken, eğitim ihtiyaçlarını öngörmek üzere veri üretir ve öğretim kılavuzları 
yayınlar (Eurydice, 2020). 

Yerel düzeyde: Ülkedeki yerel yönetimler, öz yönetime sahip ve vergilendirme 
hakkı bulunan belediye ve yetkilileri tarafından idare edilmektedir. Eğitim 
özerkliği her seviyede yüksektir. Yerel idare, yerel makamların, çoğunlukla 
belediyelerin veya ortak belediye makamlarının sorumluluğundadır. Bunlar, 
finansman dağıtımına, yerel müfredata ve personelin işe alınmasına ilişkin 
kararları verir. Yerel düzeydeki yetkililerin görevi zihinsel ve fiziksel olarak 
engeli olanlar dahil olmak üzere, zorunlu okul çağındaki tüm çocuklara 
yeteneklerine göre öğrenme fırsatı yaratmaktır. Dolayısıyla temel eğitim veren 
okulların büyük bir kısmı yerel makamlar tarafından yönetilmektedir. Yerel 
yönetimler çoğunlukla temel eğitimin bölgesel olarak düzenlenmesinden ve 
finansmanından sorumludur (Eurydice, 2020). 

Danimarka Eğitim Sisteminin Yönetimi

Danimarka’da eğitim ve öğretimin sorumluluğu merkezi hükümet, yerel 
yönetimler ile özel kurum ve kuruluşlar arasında dağılım göstermektedir. 
Sorumlulukların paylaşımı, eğitim öğretim kademesine göre değişir (Ersöz, 
1996). Eğitim sisteminde yetkiler merkezi yönetimde yer alan Çocuk, Eğitim 
ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Bakanlığı, Yüksek Öğretim ve Bilim Bakanlığı, 
Kültür Bakanlığı ve Savunma Bakanlığı olmak üzere dört bakanlık arasında 
paylaşılmaktadır (Eurydice, 2020). 

Kamu yönetiminin üç düzeyi bulunmaktadır. 1. Ulusal düzey- birkaç 
bakandan ve bunların bakanlıklarından oluşan hükümet 2. Bölgesel düzey (5 
Bölge)  3. Yerel düzey (98 Belediye)
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Hükümetin genel eğitim politikalarına bakıldığında, eğitim hizmetinin 
sağlanması ve eğitim alanı için ortak bir yön belirleme sorumluluğuna sahip 
olduğu görülmektedir (Eurydice, 2020). Şekil 4’te Danimarka eğitim yönetimi 
düzeyleri ve örgüt yapısı özetlenmektedir.

Ulusal düzeyde eğitimden üç bakanlık sorumludur. Bu bakanlıkları Çocuk ve 
Sosyal işler Bakanlığı, Eğitim Bakanlığı, Yüksek Öğretim ve Bilim Bakanlığı 
ve diğer bakanlıklar (Kültür Bakanlığı, Savunma Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı) 
şeklindedir. Bakanlıkların sorumlu oldukları eğitim kademeleri ise şu şekildedir;

·	 Çocuk ve Sosyal İşler Bakanlığı: Erken çocukluk eğitimi ve bakımından 
sorumludur.

·	 Eğitim Bakanlığı: Yetişkin eğitimi ve sürekli eğitim dâhil olmak üzere ilk, 
alt ve üst orta eğitimden sorumludur. Eğitim Bakanlığı   Departmanı, Ulusal 
Eğitim ve Kalite Ajansı  ve Ulusal BT ve Öğrenim Ajansı birimlerinden 
oluşur. Ek olarak, Danimarka Değerlendirme Enstitüsü (EVA), Eğitim 
Bakanlığı bünyesinde kurulmuş bağımsız bir devlet kurumudur. EVA, 
gündüz bakım merkezlerinin, okulların ve eğitim programlarının kalitesini 
araştırır ve geliştirir.

·	 Yüksek Öğretim ve Bilim Bakanlığı: Yükseköğretim alanından 
sorumludur. Departman, Danimarka Bilim ve Yüksek Öğrenim Ajansı 
ve Danimarka Kurumlar ve Eğitim Hibeleri Ajansı birimlerinden oluşur. 
Ayrıca, Danimarka Akreditasyon Kurumu (AI) ve Ulusal Rehberlik ve 
Eğitim Enstitüsü, Yüksek Öğretim ve Bilim Bakanlığı altında kurulmuş 
bağımsız devlet kurumlarıdır. 

·	 Diğer bakanlıklar: Bazı eğitim programları diğer bakanlıkların sorumluluk 
alanı altındadır: Kültür Bakanlığı , gösteri sanatları, müzik ve tiyatro 
alanındaki bir dizi yüksek öğretim programından sorumludur. Askeri 
eğitimlerden Savunma Bakanlığı sorumludur. Ulusal Polis Akademisi’nden 
Adalet Bakanlığı sorumludur.

Bölgesel düzey

Beş bölge, her bir bölgedeki üst orta eğitim arzının koordinasyonundan 
sorumludur.

Yerel düzey

Belediyeler, mali çerçeveyi benimseyen, yerel hedefler belirleyen, okulları 
denetleyen ve sonuçları takip eden halk tarafından seçilmiş konseyler tarafından 
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yönetilmektedir. Danimarka’da okullar “âdemi merkeziyetçi” bir anlayışla 
yönetilmektedir. 

Türkiye Eğitim Sisteminin Yönetimi

MEB’in örgüt ve yönetim yapısı, 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı 
Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile (2018) üç başlıkta ele alınmıştır. 
Kararnameye göre, MEB merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatından oluşmaktadır. 
Eğitim ve öğretimin sorumluluğu ağırlıklı olarak merkezde toplanmıştır. Şekil 
5’te de belirtildiği gibi merkezi yönetime dayalı otoriter bir yapı egemendir 
(Balcı, 2007). Merkezde Türkiye’nin eğitim faaliyetlerine ilişkin kararlar, 
idari teşkilat yapısına uygun olarak Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 
verilmektedir. Yerel düzeyde alınan kararlar, il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri 
tarafından yürütülür. Okulun açılması, öğretmenlerin yer değiştirmesi ve 
görevlendirilmesi, bütçe ve yatırım işlemleri ile ilgili diğer tüm kararlar Millî 
Eğitim Bakanlığı tarafından verilir. Millî Eğitim Bakanlığı, karar verme ve 
uygulama yetkisine sahiptir (Eurydice, 2020).

Şekil 5. Türkiye eğitim yönetimi düzeyleri ve örgüt birimleri

Merkezi yapı

Bakanlık merkez teşkilatı Bakan, Bakan Yardımcılığı, Talim ve Terbiye Kurulu 
Başkanlığı, Bakanlık Müşavirliği, Teftiş Kurulu Başkanlığı, Genel Müdürlükler, 
Bağımsız daire başkanlıkları, Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği, Özel Kalem 
müdürlüğünden oluşmaktadır (Şişman, 2020).

Taşra Yapısı

Millî Eğitim Bakanlığı taşra örgütü, il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri olarak 
örgütlenmiştir. Buna göre Millî Eğitim Bakanlığının taşra örgütü, illerde il milli 
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eğitim müdürlükleri ile ilçelerdeki ilçe milli eğitim müdürlüklerinden oluşur. İl 
milli eğitim müdürlüğü içinde milli eğitim müdürü dışında şube müdürlükleri, 
bunlara bağlı şube ve birimler vardır. Her il ve ilçe de milli eğitim müdürlüğü 
bulunmaktadır. Milli eğitim müdürlükleri, il ve ilçelerde eğitim hizmetlerini 
yürütürler (Şişman, 2020). Eğitim sistemi yapısı ve yönetimi temelinde ülkeler 
arası karşılaştırma Tablo 2’de özetlenmektedir.

  Tablo 2. Eğitim sistemlerinin yapısı ve yönetimlerinin karşılaştırılması
Ülkeler Eğitim Sisteminin Yapısı ve Yönetimi

İs
ve

ç-
 T

ür
ki

ye

	 Türkiye’de eğitim sisteminin başında Milli Eğitim Bakanı bulunurken, İsveç’te 
Milli Eğitim ve Araştırma Bakanlığı; Eğitim ve Araştırma olmak üzere ikiye 
ayrılmıştır. 

	 Türkiye’de kararlar MEB tarafından verilmekte iken İsveç’te Parlamento 
tarafından alınır. 

	 Eğitim politikalarının planlanması karar alma ve uygulama süreçlerinden 
Türkiye’de MEB sorumlu birimdir. İsveç’te ise Eğitim bakanlığı kararları 
uygulamaktan sorumludur ve yerel düzeydeki eğitimde belediyeler yetki 
sahibidir.

	 Türkiye’de eğitim sistemi yapısı ulusal düzeyde ve merkezi bir yapılanma 
göstermektedir. İsveç’te ise ulusal ve yerel düzeylerde yapılanma vardır.

	 Eğitim çalışanları Türkiye’de belirli sınavlardan geçer ve başarılı oldukları 
takdirde kadrolu olarak görev yaparlar. İsveç’te ise öğretmenler ve müdürler 
belediyeler tarafından istihdam edilmektedir.

Fi
nl

an
di

ya
- T

ür
ki

ye

	 Eğitim politikalarının planlanmasından, karar alma ve uygulama süreçlerinden 
Türkiye’de MEB sorumlu birimdir. Finlandiya’da ise FEB en yetkili birimdir.

	 Finlandiya’da eğitim politikası doğrultusunda genel kararlar Finlandiya 
Parlamentosu tarafından verilir ve uygulanmasından Finlandiya Hükümeti, 
FEB ile FUEK sorumludur. Eğitim politikalarının planlanmasından, karar 
alma ve uygulama süreçlerinden Türkiye’de MEB sorumlu birimdir

	 Türkiye’de eğitim sistemi yapısı ulusal düzeyde ve merkezi bir yapılanma 
göstermektedir. Finlandiya’da ise ulusal, yerel ve okul düzeylerindedir.

	 Finlandiya’da eğitim kurumları üst düzeyde özerktir. Buna karşın Türkiye’de 
merkeze bağlı bir örgütlenme bulunmakta ve okulların özgürlükleri 
sınırlandırılmaktadır.

	 Finlandiya’da öğretmenlik mesleği itibarı yüksek ve girişi zor bir alandır. 2017 
yılında başvuranların sadece %13’ü kabul edilmekte ve öğretmen yetkinliği 
oldukça önemli görülmektedir. Türkiye’de öğretmen sayısının fazla olması ve 
atanamama gibi sorunların halen devam ettiği görülmektedir.

	 Türkiye’de eğitim örgün ve yaygın olarak ayrım göstermekte iken Finlandiya’da 
böyle bir ayrım bulunmamakta, herkes için eğitim anlayışının baskın olduğu 
görülmektedir. Türkiye’de ise eğitim sisteminde bireyin biricikliğine vurgu 
yapılmamaktadır. 
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D
an

im
ar

ka
- T

ür
ki

ye
	 Eğitim politikalarının planlanmasından, karar alma ve uygulama süreçlerinden 

Türkiye’de MEB sorumlu birimdir. Danimarka’da ise merkezi hükümet, 
belediyeler ve özel kuruluşlar tarafından sorumluluk paylaşılmaktadır.

	 Türk eğitim sistemi devlet yönetiminin bir sonucu olarak merkezi bir 
yapılanma göstermektedir. Danimarka’da ise eğitim sistemi daha yerel bir 
yapı göstermektedir. 

	 Türkiye’de eğitim sistemi yapısı ulusal düzeyde ve merkezi bir yapılanma 
göstermektedir. Danimarka’da ise ulusal, bölgesel ve yerel düzeylerde 
yapılanma vardır. Danimarka’da yerel yönetimler geniş yetkilere sahipken, 
Türkiye’de yerel yönetimlerin eğitimde bu tür yetkileri bulunmamaktadır.

	 Danimarka eğitim sistemi genel olarak yatık bir örgüt modelini andırırken, 
Türk Milli Eğitim Sistemi dikey bir yapıya sahiptir.

	 Türk eğitim sisteminde karar merci MEB’tir. Karar alma sürecinin üst 
makamlarca alınan kararların alt birimlerde uygulandığı otoriter bir yapılanma 
içerisinde olduğu görülmektedir. Danimarka eğitim sistemi ise bu anlamda 
daha esnek, katılımcı, demokratik bir sürece sahiptir.

	 Eğitim örgütleri karşılaştırıldığında, Türk eğitim örgütlerinin bürokratik 
yapıdan kaynaklı otoriter ve katı olduğu, Danimarka eğitim örgütlerinin ise 
oldukça demokratik, özerk, katılımcı ve esnek bir örgüt yapılanmasına sahip 
olduğu görülmektedir.

	 Danimarka’da eğitimde personel istihdamı yerel yönetimler tarafından 
yapılmakta iken Türkiye’de eğitimde personel istihdam süreci merkezi 
sınavlar doğrultusunda yönetilmektedir.

İsveç, Finlandiya, Danimarka ve Türkiye Hayat Boyu Öğrenme

Bu bölümde İsveç, Finlandiya ve Danimarka ülkelerinin yetişkin eğitimi 
çerçevesinde yetişkin eğitiminde HBÖ stratejileri, yetişkin eğitiminin yapısı, 
finansmanı alt boyutları ele alınmaktadır. Genel anlamda eğitim sistemlerinin 
karşılaştırılmasına yer verilmektedir.

İsveç Hayat Boyu Öğrenme

İsveç, köklü bir geniş halk eğitimi geleneğine sahiptir. Sistemin görevi, eşit işe 
alım sağlama ve sosyal geçmişin önemini daha az baskın hale getirme görevine 
sahiptir. Yetişkin eğitimi, mevcut eğitim açıklarını azaltmanın ve insanların 
hayat boyu öğrenmenin dışında kaldığı eğilimi kırmanın bir yoludur. İsveç’te 
yetişkin eğitimi köklü geleneklere sahiptir. Kamu eğitim sistemindeki örgün 
öğrenmenin yanı sıra, örgün olmayan ve yaygın öğrenme yaşamın her alanında 
yer alır. Politika, yetişkin öğrenimini desteklemeye ve öğrenmeyi destekleyen 
farklı oyuncular arasında koordinasyon için yapıların geliştirilmesini teşvik 
etmeye yöneliktir (MOER, 2020; Eurydice, 2020).
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“Hayat boyu öğrenme” terimi, esnek öğrenme yollarını, mevcut fırsatların 
bireysel farkındalığını ve farklı eğitim biçimlerine ilişkin talepleri öngörür. Bilgi 
ve rehberlik temel konulardır. Diğer temel konular, takip ve değerlendirmeyle 
ilgilidir. Eşitlik ve cinsiyet eşitliği, eğitim politikasının önemli hedefleri olarak 
değişmeden kalır. İsveç eğitim sisteminin dayandığı hayat boyu öğrenmenin 
ilkeleri, İsveç’in hayat boyu öğrenme stratejisi belgesinde açıklanmaktadır. 
Ancak, belgede açıklanan ilkeler önemli bir süredir uygulanmaktadır ve yeni 
değildir ve geçerliliğini korumaktadır. Tanımlanan ilkeler doğrultusunda politika 
geliştirmeye devam edilmiştir. Kalite anahtar kelimedir. Yükseköğretimde 
öncelik, yeni bir kalite güvence sistemi ve yeni bir kaynak tahsisi sistemi 
yoluyla kalite geliştirmedir. Belediyelerde verilen yetişkin eğitiminde, 
eğitimi bireyin ihtiyaçlarına göre uyarlama imkânı güçlendirilir. Müfredat, 
uzun yıllardır öğrenme sonuçlarına dayanmaktadır. İsveç Hükümetinin genel 
öncelikleri mesleki eğitim ve hayat boyu öğrenme girişimlerinin yanı sıra tüm 
gençleri gelecekteki mesleki yaşamlarına hazırlayan ve eğitim ile çalışma hayatı 
arasındaki geçişi kolaylaştıran yüksek kaliteli eğitim girişimlerini içerir. İsveç, 
Avrupa Parlamentosu’nun yaşam boyu öğrenme için bir Avrupa Yeterlilikler 
Çerçevesi hakkındaki tavsiyesine uygun olarak bir ulusal yeterlilikler çerçevesi 
getirmiştir. Öğrenciler, mezunlar, eğitim sağlayıcılar ve işverenler, farklı ülke 
ve eğitim sistemleri tarafından verilen nitelikleri anlamak ve karşılaştırmak için 
bu çerçeveyi kullanabilir. Hükümet, belirli niteliklerin hangi ulusal yeterlilikler 
çerçevesine karşılık geldiğini belirler (Eurydice, 2020).

Finlandiya Hayat Boyu Öğrenme

Finlandiya, yetişkin eğitimine katılım konusunda köklü bir geçmişe ve 
oldukça yaygın düzeyde katılım oranına sahiptir (Eurostat, 2019). Finlandiya 
eğitim sistemi, yaşam boyu öğrenmeyi çeşitli şekillerde destekler. Birincisi 
ve en önemlisi, eğitim sisteminin çıkmazları yoktur. Bu nedenle, öğrenciler 
önceki tercihlerine bağlı olarak eğitimlerine her zaman üst düzeyde devam 
edebilirler. Önceki öğrenmenin tanınması uygulaması, gereksiz çakışan 
çalışmalardan kaçınmayı amaçlamaktadır. Buna ek olarak, üst, orta öğretim ve 
yükseköğrenime ilişkin mevzuat, eğitim sağlayıcılarının yaşam boyu öğrenmeyi 
teşvik etmesini şart koşmaktadır.  HBÖ politikasının temel hedefleri, işgücünün 
mevcudiyetini ve yeterliliğini sağlamak, tüm yetişkin nüfus için eğitim fırsatları 
sağlamak ve sosyal uyum ve eşitliği güçlendirmektir. Hedefler, çalışma hayatını 
uzatma, istihdam oranını artırma, verimliliği artırma, yaşam boyu öğrenme ve 
çok kültürlülüğü anlama çabalarını desteklemelidir (Eurydice, 2020). 
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Finlandiya hükümeti sürekli eğitim reformu da denilen HBÖ reformu ortaya 
koymuştur.  Reform, çalışma yaşındaki insanların becerilerine odaklanmayı 
planlamaktadır. Finlandiya’da beceri ve yeterlilik gereksinimleri tüm sektörlerde 
hızla artmaktadır, ancak aynı zamanda sektörler büyük bir kalifiye işçi sıkıntısı 
çekmektedir. 

Reform politikasının 2020 yılında yayımlanması planlanmaktadır ve 
çalışma hayatındaki değişikliklerden kaynaklanan eğitim ihtiyaçlarına cevap 
vereceği düşünülmektedir. Yeni HBÖ politikası, çalışma ve öğrenimi daha 
iyi birleştirmek için çözümler bulmayı amaçlamaktadır. Önlemler, çalışma 
hayatı boyunca yeniden eğitim, sürekli mesleki gelişim ve mesleki uzmanlık 
eğitimi için artan fırsatları içerir.  Yetişkin öğrenciler için çalışma izni ve maddi 
yardım geliştirilecek ve insanların iş ararken çalışma fırsatları iyileştirilecektir 
(Eurydice, 2020).

Danimarka Hayat Boyu Öğrenme

Hayat boyu öğrenme, Danimarka’daki eğitim için temel ilkelerden biridir. Fikir, 
demokratik bir topluma aktif katılım için ön koşulun tüm vatandaşlar için yaşam 
boyu eğitim olduğunu savunan 19. yüzyıl Danimarkalı din adamı ve filozof NFS 
Grundtvig’e dayanmaktadır. Bu nedenle, yaşam boyu öğrenme terimi geleneksel 
olarak yetişkin eğitimiyle ilişkilendirilmiştir.  Resmi bir Danimarka HBÖ 
stratejisi 2007 yılında Avrupa Yaşam Boyu Öğrenme Programı ile bağlantılı 
olarak hükümet tarafından bir raporda yayınlanmıştır.  HBÖ, insanların 
yaşamlarının herhangi bir aşamasında, Avrupa çapında eğitim ve öğretimi 
geliştirmenin yanı sıra teşvik edici öğrenme deneyimlerine katılmalarını 
sağlamak için tasarlanmıştır. LLP faaliyetleri, 2014-2020 yılları arasında yeni 
Erasmus + programı kapsamında devam etmektedir. Danimarka’da HBÖ daha 
önce sosyoekonomik eşitliği artırmanın bir yolu olarak görülürken, günümüzün 
HBÖ stratejisi bunu ekonomik büyüme için çok önemli bir kaynak olarak kabul 
etmektedir (Danish Ministry of Education, 2017; Danish Ministry of Education, 
2016b).

Hayat boyu öğrenmeye yönelik ulusal strateji, Danimarka’yı güçlü, 
rekabet gücü ve uyumu ile önde gelen bir bilgi toplumu haline getirmeyi 
amaçlamaktadır. Eğitim, yaşam boyu becerilerin yükseltilmesi, araştırma 
ve yenilik ve bu amaca ulaşmak için çok önemlidir. Hayat boyu öğrenme, 
reformlarının uygulanması, paylaşılan sorumluluk ve aktif katkılara 
dayanmaktadır.  Hayat boyu öğrenme ile ilgili reformların, gençler için rehberlik 
ve danışmanlığın güçlendirilmesi, önceki öğrenmenin tanınması, yaşam boyu 
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beceri geliştirme ve eğitim- öğretimde ortaklıklar, daha esnek ve şeffaf bir eğitim 
sistemi başlıklarına odaklandığı görülmektedir (Danish Ministry of Education, 
2007; Eurydice, 2020).

Türkiye Hayat Boyu Öğrenme

Türkiye’de yetişkin eğitimi politikalarına yönelik hedefler dikkate alınarak 
hazırlanan strateji belgeleri YÖK, TÜİK, ÇSGB, SHÇEK, İŞKUR, AB Eğitim 
ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı, MYK ve sosyal ortakların 
katkılarıyla yürütülmektedir. Bu belgede yaşam boyu öğrenme, örgün, 
yaygın ve serbest öğrenme olarak ele alınmıştır. Planda yetişkin eğitimine 
erişimin artırılması, fırsat ve sunumların artırılması, niteliğinin geliştirilmesi, 
izleme ve değerlendirme mekanizmalarının geliştirilmesi, uzaktan öğrenme 
uygulamalarının geliştirilmesi, vb. hedefler ve bunlara yönelik eylemlere yer 
verilmiştir. Kalkınma hedeflerine yönelik olarak hazırlanan stratejik planların 
genel olarak kalkınma planlarında ele alınan yetişkin eğitimine yönelik hedefleri 
yansıttığı söylenebilir. Bununla birlikte gerek kalkınma planlarında gerekse 
stratejik planda hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelik eylemlerin, hedeflere 
ulaşmada yetersiz kalacağı değerlendirilmektedir. 

Tüm bu kanun, yönetmelik, kalkınma planları, strateji ve eylem planları, 
vizyon belgeleri Türkiye’nin yurttaşlarına sunduğu hayat boyu öğrenme 
hizmetlerinin yasal çerçevesini oluşturmaktadır. Hayat boyu öğrenme, kamu 
kurumları ile özel kuruluşların koordineli iş birliğinin en çok gerekli olduğu 
alanlardan biridir. Mevzuat yapısı incelendiğinde çoğunlukla kamu kurum ve 
kuruluşlarına yönelik yasal çerçeve ayrıntılı olarak ele alınırken özel kuruluşların 
ve sivil toplum kuruluşların yasal çerçevesinde boşluklar bulunmaktadır. Ayrıca 
kamu kurumlarının sunduğu/sunacağı hizmetlere yönelik yasal düzenlemelere 
ağırlıklı olarak ortaya konmuşken birey ve hayat boyu öğrenme arasında 
ilişkilere yönelik mevzuat düzenlemeleri net olarak ortaya konmamıştır (HBÖ 
Strateji belgesi, 2018). 2023 Eğitim Vizyonu Belgesi’ne göre ise önümüzdeki 
4 yıllık dönemde Cumhuriyet’in 100 yılı kapsamında hayat boyu öğrenme 
hedefleri ile ilgili olarak 21 yüzyılın becerileri arasında yer alan okuryazarlıklar 
için farkındalık ve beceri eğitimlerinin düzenlenmesi, hayat boyu öğrenme 
programlarına erişimin ve sunulan hizmetin niteliğinin artırılması, hayat 
boyu izleme ve değerlendirme sisteminin kurulması, verilen sertifikaların 
tanınırlığının artırılması gibi hedefler belirlenmiştir (Vizyon, 2023). Bu hedefler 
ayrıntılı olarak şu şekildedir (Eurydice, 2020);
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1. Örgün eğitimin kapsamı dışında kalan bireyler için diplomasiye dayalı 
müfredatın yapısı, temel becerilerin korunması koşuluyla sadeleştirilecektir.

2. Hayat boyu öğrenme süreçlerinde farklı gruplara ulaşmak ve öğrenmeye 
erişimi artırmak için uzaktan eğitim teknolojilerinden yararlanılacaktır.

3. Hayat boyu öğrenme programları güncellenecek ve çeşitlendirilecek, 
hayat boyu öğrenme süreçlerine ilişkin sosyal farkındalık çalışmaları 
yapılacaktır.

4. Hayat boyu öğrenme alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların 
verilerini içeren Ulusal Hayat Boyu Öğrenme İzleme Sistemi kurulacaktır. 

5. MEB bünyesinde hayat boyu öğrenme ve yaygın eğitim sürecinde 
sertifikaların tanınması belirli standartlara bağlı olarak artırılacaktır.

6. Erken çocukluk, çocukluk ve ergen ebeveynlere yönelik destek programları 
güncellenecek ve güncellenecektir. 

7. Özellikle çocuklar ve kadınlar için şiddetle mücadele kapsamında ilgili 
bakanlık ve kurumlarla iş birliği ve koordinasyon kapsamında farkındalık 
eğitimleri düzenlenecektir. 

8. Başta çocuklar ve gençler olmak üzere toplumun her kesimine 
yönelik bağımlılıklarla mücadele konusunda bilinçlendirme eğitimleri 
yaygınlaştırılacaktır.

9. 21. yüzyıl becerilerinde çoklu okuryazarlık için farkındalık ve beceri 
eğitimleri düzenlenecektir. 

İsveç, Finlandiya ve Danimarka ile Türkiye HBÖ stratejileri 
karşılaştırılması 

İsveç, Finlandiya ve Danimarka ile Türkiye HBÖ stratejileri 
karşılaştırılması HBÖ geçmişleri, HBÖ ulusal politikaları, gelecekte 
HBÖ’ye ilişkin planlamalar ve atılacak adımlar çerçevesinde ele alınarak 
gerçekleştirilmektedir. HBÖ stratejileri öncelikle HBÖ geçmişleri, ulusal 
politikaları ve gelecekte HBÖ dair hedefler alt başlıklarında ele alınmıştır. 
İsveç, Finlandiya ve Danimarka ülkelerinde HBÖ geçmişine bakıldığında 
eğitimin içinde gelenekselleşmiş, yerleşmiş ve temel ilkelerinden biri 
haline gelmiş olduğu görülmektedir. Türkiye’de ise kalkınma planları 
temelinde yetişkin eğitimine bakıldığında yaygın eğitim, Beşinci Plan’a 
kadar çoğunlukla insan gücü yetiştirme amacına dönük, bir araç olarak 
görülmüştür. Beşinci Plan’da (DPT, 1984: 127) “yaşam boyu eğitim 
devamlı ve kapsamlı bir süreç olarak tanımlanmıştır. Planlardaki yetişkin 
eğitimi politikaları, halkın eğitim gereksinimlerini çözme konusunda 
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“halkın istemleri doğrultusunda”, eşitlik ve hak anlayışı çerçevesinde ve 
demokrasinin geliştirilmesi yönünde karşılanmasına yönelmemiştir. Bunun 
yerine genel olarak eğitimde özel olarak da yetişkin ekonomi politikalarının 
şekillendirdiği ve talep ettiği insan gücünü yetiştirme ön planda olmuştur.  

Eurostat (2019) verilerindeki HBÖ katılım oranını kalitesini ve erişimini 
arttırmak amacıyla Vizyon Belgesi (2023) ’nde dokuz temel hedef yer 
almaktadır. Türkiye’deki yoksul kesimin eğitim açığının büyük olması, fırsat 
eşitsizlikleri, eğitim imkânları ve HBÖ katılımın düşük olması gibi konularda 
Türkiye ile AB arasında çarpıcı farklılıklar bulunduğu belirtilmiştir (Eurydice, 
2019). Türkiye eğitim sistemi özellikle gerek eğitim prensip ve politikalarında 
gerekse süreçte bireyin benzersiz olduğu vurgusu bulunmamakta ve bu 
anlamda her bireye eğitim anlayışının biraz geride kaldığı düşünülmektedir. 
Türkiye’de HBÖ stratejilerinin diğer ülkelere kıyasla geride kalmış olduğu 
bu anlamda söylenebilir ancak, 2014 – 2018 HBÖ Strateji Belgesi’nde yer 
alan bu adımların iyileştirme yolunda önemli gelişmeler sağlayabileceği de 
düşünülmektedir. 

İsveç Yetişkin Eğitiminin Yönetimi

Bireyin sosyal ve çalışma hayatındaki konumunu güçlendirmek için 
yetişkinlerin eğitimlerini tamamlamalarına yardımcı olmayı amaçlamaktadır. 
HBÖ ve yetişkin eğitiminin köklü bir geçmişi bulunmakta ve 2019 Avrupa 
Komisyonu Eurydice Raporu’na göre, Avrupa’da eğitim ve öğretime katılan 
yetişkinler kapsamında en yüksek katılım oranına sahip ülkedir (Eurydice, 
2019). Tablo 3’te İsveç’te örgün ve yaygın eğitim birimleri, yetişkin eğitimini 
sağlayan ana birimler ve eğitim türleri özetlenmektedir.
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Tablo 3. İsveç yetişkin eğitimi yönetimi

Sorumlu 

Birimler
·	 Parlamento

·	 Hükümet

·	 İsveç Ulusal Eğitim ajansı

·	 Bölgesel yetkililer

·	 Yerel yetkililer

·	 İsveç okulları denetim 

birimi

Yapılar ve 

Yer alan 

Kurumlar

·	 İsveç Ulusal Yetişkin 

Eğitimi Konseyi 

·	 İsveç yetişkin eğitimi 

derneği, 

·	 Halk liseleri, 

·	 İsveç yerel yönetimler ve 

bölgeler birliği

·	  Çalışma dernekleri 

·	  Belediyeler

·	  İşgücü piyasası 

·	 Halk liseleri

Amaç ·	 Yetişkinlere eğitimlerini bireysel ihtiyaçlarına göre tamamlama 

fırsatı vermek

·	 Öğrencilerin işgücü piyasasındaki konumlarını güçlendirmek 

ve kültürel ve politik faaliyetlere katılma kapasitelerini 

güçlendirmek

Sunulan 

Eğitimler

Zorunlu ve lise düzeylerinde 

belediye yetişkin eğitimi

Yetişkinler için özel eğitim 

Göçmenler için İsveççe eğitim

·	 Kurs çalışmaları

·	 İş piyasası meslek eğitimleri

·	 Radyo ve Tv yayınlarında 

kursları

·	 Eğitim kulüpleri

* Ada ve Üstün, 2008; Arastaman, 2020; Eurydice, 2020; Karaman,1984 
kaynaklarından derlenmiştir.

Tablo 3 incelendiğinde, eyalet ve belediyeler, yaşam boyu öğrenme için altyapı 
sağlama konusunda genel sorumluluğa sahiptir ve İsveç’te hem örgün hem 
de yaygın olmak üzere birçok yetişkin eğitimi biçimi vardır. Yetişkinler için 
kamu okul sistemi; belediye yetişkin eğitimini, lise sonrası eğitimi, ileri düzey 



Eğitim Politikalari Bağlaminda Isveç, Finlandiya, Danimarka Ve Türkiye Eğitim . . .     83

mesleki eğitimi, öğrenme zorluğu çeken yetişkinler için belediye eğitimini 
ve göçmenler için İsveççe eğitimini içermektedir. Yetişkinler için temel 
eğitim, 9 yıllık zorunlu okula denktir. Kamu tarafından karşılanan yetişkin 
eğitimi kurumları belediyeler, işgücü piyasası eğitimi, halk liseleri ile çalışma 
dernekleridir (Eurydice,2020). 

Bunun yanı sıra uzaktan eğitim, seyrek nüfuslu bölgelerdeki öğrenciler için 
bu tür yetişkin eğitimi fırsatlarını kolaylaştırmak için kullanılmakta ve uzaktan 
eğitim, seyrek nüfuslu bölgelerde yaşayıp yaşamadıklarına bakılmaksızın tüm 
öğrenciler için bir seçenek olarak tanıtılmaktadır. Programlanmış öğretim 
süreleri olmadan (örneğin, uzaktan) okuyan yetişkin eğitimindeki öğrencilerin 
oranı zamanla artmıştır. 2013’te, öğrencilerin yüzde 18’inin ders programı 
olmadan okuduğu görülmektedir. Toplamda, uzaktan eğitim yoluyla belediye 
yetişkin eğitimine katılan yaklaşık 36.000 kişi bulunmaktadır.

Finlandiya Eğitiminin Yönetimi

Finlandiya’da yetişkin eğitimi ve öğrenimi, mesleki eğitim ve genel eğitimin 
yanı sıra örgün, yaygın ve gayri resmi öğrenmeyi kapsar. Finlandiya, yetişkin 
eğitimine katılım ve tanıtım konusunda uzun bir geçmişe sahiptir. Yetişkin 
eğitimi ve öğretimi, iş görevleri için gerekli standartlardaki artış, ekonomik 
yapıdaki değişim ve kırsal alanlardan kentsel alanlara göç gibi toplumdaki 
değişikliklerden etkilenmiştir. Yetişkin eğitimi ve öğretimi istihdam olanaklarının 
iyileştirilmesi için önemli yere sahiptir (Eurydice, 2020). Tablo 4’te genel hatları 
ile Finlandiya’daki yetişkin eğitimi yapısı özetlenmektedir.
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Tablo 4. Finlandiya yetişkin eğitimi yönetimi
So

ru
m

lu
 B

ir
im

le
r ·	 Eğitim Bakanlığı: Yetişkin eğitim ve sorumluluğu 

·	 Finlandiya Ulusal Eğitim Dairesi (FUEK): Eğitim Bakanlığı’na bağlıdır ve 
tüm eğitim kurumlarını ve temel sanat eğitimini kapsamaktadır.

·	 Yetişkin Eğitimi ve Yetiştirme Bölümü: Genel ve Mesleki yetişkin eğitimi
·	 Yetişkin Eğitimi Kurulu: Eğitim bakanlığına yardımcıdır. Toplumla 

koordinasyonu sağlar.

Ya
pı

la
r v

e 
Ye

r A
la

n 
K

ur
um

 v
e 

K
ur

ul
uş

la
r ·	 Yetişkinler için II. Devre 

genel ortaöğretim, 
·	 Müzik kurumları, 
·	 Beden eğitimi merkezleri, 
·	 Halk liseleri, 
·	 Yetişkin eğitim merkezleri, 
·	 Çalışma merkezleri, 

·	 Mesleki kurumlar, 
·	 Uzmanlaşmış merkezi kurumlar, 
·	 Özel eğitim mesleki kurumları,
·	 Mesleki yetişkin eğitim merkezleri,
·	 Meslek yüksekokulları, 
·	 Üniversiteler

Am
aç

·	 Bireyler arasında HBÖ’yü geliştirmek ve eşitliği sağlamaktır Yetişkinlerin 
bilgi ve becerilerini sağlamak, eğitim seviyelerini ilerletmek, azınlıkta olan 
gruplar için eşitliği sağlamak ve bireylere fırsatlar sunmak olarak amaçlar 
saptanmıştır

Su
nu

la
n 

Eğ
iti

m
le

r ·	 Genel eğitim
·	 Mesleki eğitim 
·	 Yükseköğretim kurumlarında yetişkin eğitimi
·	 Liberal yetişkin eğitimi
·	 İş piyasası yetişkin eğitimi
·	 Gayri resmi yetişkin eğitimi: 

*Leijola, 2004; Unesco, 2008; Salpaus, 2015 kaynaklarından faydalanılarak 
hazırlanmıştır.

Tablo 4’te belirtildiği gibi yetişkin eğitimine ilişkin sorumlulukların 
paylaşıldığı birimler bulunmaktadır ve geniş bir çerçevede yetişkin eğitimi 
gerçekleştirilmektedir. Her yetişkin eğitimi organizasyonu belirli eğitim 
ihtiyaçlarını karşılamak için ortaya çıkmıştır. Örgün yetişkin eğitimi, 
esas olarak üniversite sistemi ve meslek okulları yoluyla sağlanırken, 
örgün olmayan öğrenim nitelikleri veya diplomaları hedeflemeyen olarak 
tanımlanmaktadır. Fin eğitiminin temel ilkelerinden biri olan herkesin 
nitelikli eğitim ve öğretime eşit erişime sahip olmasıdır. Finlandiya’da 
geleneksel olarak temel bir değer olmuştur ve yetişkin eğitiminde de resmi 
ve gayri resmi olarak 1000’e yakın kurum yetişkin eğitimi vermektedir. Bu 
anlamda eğitim kategorileri de HBÖ’yü destekler nitelikte geniş bir alana 
yayılmaktadır (ROPTI, 2007). 
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Danimarka Eğitiminin Yönetimi

Danimarka, uzun süredir yaşam boyu öğrenme geleneğine sahiptir ve işgücünün 
yeterliliklerini eğitimin zorunlu aşamalarının ötesinde geliştirmektedir. Aslında, 
öğrenmenin ömür boyu süren bir meslek olduğu düşüncesi fazlasıyla geçerli 
olduğu görülmektedir. 2011 yılında, 25-64 yaş grubundaki nüfusun yaklaşık 
üçte biri, hem kamu tarafından finanse edilen, işyerinde dahili ve özel eğitim 
programlarını ve istihdamla bağlantılı kursları veya bir tür boş zaman eğitimini 
sayarak eğitim faaliyetlerine katıldığı belirtilmektedir. Yetişkin genel eğitimi ve 
mesleki eğitim ve öğretim yaygın eğitimden nitelikli genel eğitim ve sürekli 
mesleki eğitime kadar uzanır. Genel olarak, müfredat ve sınavlar yetişkinlerin 
deneyimlerine ve ilgilerine göre uyarlanır ve bazı durumlarda önceki örgün 
ve yaygın öğrenim için onay alabilir. Programlar, yeterlilik seviyesinin temel 
eğitim sistemindeki seviyelerle karşılaştırılabileceği şekilde yapılandırılmıştır 
(Eurydice, 2020). Tablo 5’te Danimarka yetişkin eğitimi yapısı genel hatlarıyla 
özetlenmektedir.

Tablo 5. Danimarka yetişkin eğitimi yönetimi

Sorumlu 
Birimler

·	 Çocuk, Eğitim ve Cinsiyet Eşitliği Bakanlığı 
·	 Yüksek Öğretim ve Bilim Bakanlığı 
·	 Kültür Bakanlığı

Yapılar ve 
Yer Alan 
Kurumlar

·	 Yaygın yetişkin eğitimi yürütülme STK’lar.
·	 Genel yetişkin eğitimi yürütülme Devlet.
·	 Yetişkin mesleki eğitimi yürütülme Devlet.

Amaç HBÖ stratejisinde demokrasi, kişisel gelişim ve yaşam kalitesini 
artırma, eğitim yolu ile eşitliği sağlama ve mesleki yeterlilikleri 
geliştirme 
Kurumlar: Genel yetişkin eğitimi programları (FVU, AVU ve HF tek 
dersler) yetişkin eğitim merkezleri (VUC) tarafından sunulmaktadır. 
Çocuk, Eğitim ve Cinsiyet Eşitliği Bakanlığı tarafından onaylanmış 
devlet ve özel okullar. Yetişkinlere yönelik mesleki eğitim merkezleri, 
mesleki teknik kolejler, ticari kolejler, tarım kolejleri, sosyal ve sağlık 
hizmeti okulları

Sunulan 
Eğitimler

Hazırlık Yetişkin Eğitimi (FVU)
Genel Yetişkin Eğitimi (AVU)
Lise düzeyinde Yüksek Hazırlık 
Sınavına götüren Tek Konulu Dersler 
Kesin olarak belirtilemeyen 
seviyelerde çeşitli kurslar

Yetişkin Mesleki Eğitim 
Programları (AMU)
Temel Yetişkin Eğitimi (GVU)
İleri Yetişkin Eğitimi (VVU) 
Diploma programları 
Yüksek lisans programları 
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Tablo 5’te görüldüğü gibi yetişkin eğitimi yapısı Danimarka’da üçe 
ayrılmaktadır. Bunlar; yaygın yetişkin eğitimi, genel yetişkin eğitimi ve yetişkin 
mesleki eğitimidir. Danimarka’da yetişkin eğitimine katılım oranının %37,4 
(Eurostat, 2019) olması yetişkin eğitiminde başarı oranının da yüksek olduğuna 
işaret etmektedir. Bunun yanı sıra STK’larla da desteklenerek yürütülen yetişkin 
eğitimi örgün eğitim ile de paralel bir yapıda devam etmesi ile birlikte tüm 
bireylerin tüm eğitim seviyelerinde eğitim alabilmelerine ve hayatları boyunca 
her zaman sınava girebilmelerine de fırsat sunmaktadır (Danish Ministry of 
Education, 2016a).

Türkiye Eğitiminin Yönetimi

Türkiye’de yaygın eğitim örgütlenmesinin hiyerarşik bir yapıya sahip olmadığı 
ve düzenli örgün eğitim sistemi dışındaki faaliyetler için yapılandırılmış 
olduğu görülmektedir (Yıldırım, 2009, s 6-7).   Yetişkin eğitimi ile ilgili iş ve 
işlemler çoğunlukla Millî Eğitim Bakanlığına bağlı olarak yürütülmektedir. Bu 
yapıda görev alan kurum/kuruluş ve bireylerin görev tanımları ilgili mevzuat 
çerçevesinde çizilmiştir. Ayrıca bu hiyerarşik yapıda hangi kurum ya da kişinin 
hangi kurum ya da kişiye hesap vereceği de ilgili mevzuatında belirtilmiştir. 
Türkiye’de yetişkin eğitimi iki başlık altında verilmektedir Bunlar genel yetişkin 
eğitimi ile mesleki ve teknik eğitimdir. Yetişkin eğitimi örgüt yapısı bu iki ana 
hizmet biriminden oluşmaktadır. 

Şekil 6. Türkiye yetişkin eğitim yapısı ve örgüt birimleri

Genel yetişkin eğitimi çoğunlukla Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü 
tarafından yürütülürken mesleki ve teknik eğitim hizmetleri Mesleki ve 
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Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Hayat Boyu 
Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı 992 halk eğitimi merkezi, 23 olgunlaşma 
enstitüsü ile Türkiye genelinde toplam 1015 kurumla, yaygın eğitim faaliyetleri 
gerçekleştirilmektedir (MEB, 2018). Bunların yanı sıra belediyeler, sendikalar, 
enstitüler, hizmet-içi eğitim birimleri, meslek kuruluşları da yaygın eğitim veren 
kurumlar arasındadır (Güneş ve Deveci, 2020). Şekil 6’da Türkiye’de yetişkin 
eğitimi örgütlenmesi özetlenmektedir.

Şekil 6’daki örgütlenme yapısına bakıldığında eğitim örgütlenmesinin 
hiyerarşik bir yapıya sahip olmadığı ve düzenli örgün eğitim sistemi dışındaki 
faaliyetler için yapılandırılmış olduğu göze çarpmakta ve gönüllü kuruluşların 
da bu anlamda yetişkin eğitimi yapısında yer aldıkları görülmektedir. Türkiye’de 
yetişkin eğitiminin kendi içinde var olan örgün eğitim ile karşılaştırıldığında 
tüm toplum kesimine yayılmış olması, birçok kurum ve kuruluşun örgütlenmede 
yer alması yaygın eğitim kurumlarının yönetilmesi sürecinde belirsizlikler 
olabileceğine işaret etmektedir. Bu anlamda Hayat Boyu Öğrenme Müdürlüğü 
haricinde yetişkin eğitiminde bakanlık düzeyinde ve diğer düzeyde kamu ve 
özel kesime ait kurumsal yapılar da mevcuttur. Bunlar: 
Türkiye Cumhuriyeti Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: Çalışma 
hayatını, işçi ve işveren ilişkilerini, iş sağlığı ve güvenliğini düzenlemek 
ve denetlemek, sosyal güvenlik imkânı sağlamak, bu imkânı genişletmek ve 
geliştirmek, haklarını korumak ve geliştirmek, çalışanlara mesleki eğitim 
sağlamak vb. amaçlar için kurulmuştur. 

Mesleki Yeterlilik Kurumu: Mesleki yeterlilik sisteminin kurulması ve 
işletilmesi için gerekli önlemleri almak üzere Avrupa Birliği ile uyumlu ve 
uluslararası kalitede bir ulusal yeterlilik sistemi kurmak ve işletmek amacıyla 
kurulmuştur. 

Türkiye İş Kurumu: Etkin bir işgücü piyasası bilgi sistemi kurmak, işgücü arz 
ve talebini piyasanın ihtiyaçlarına göre eşleştirmek, aktif işgücü programları 
aracılığıyla istihdamı kolaylaştırmak, çalışma hayatı ile ilgili düzenlemeler 
yapmak, toplum yararı programları ve diğer kurslar, programlar, projeler ve özel 
uygulamalar düzenlenmek amacıyla kurulmuştur. 

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Ulusal 
Ajans): Başkanlığın görevi, Avrupa Birliği ve diğer ülkeler ve uluslararası 
kuruluşlarla birlikte eğitim ve gençlik alanında finansal katkı ve hareketlilik 
olanakları sağlayan programlar yürütmektir. 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı: Köy kursları, tarım ve hayvancılık 
kursları türü faaliyetleri yetişkin eğitimi kapsamında yerine getirdiği görevleri 
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arasındadır. Ayrıca YAYÇEP türü uzaktan eğitim programları ile çiftçi 
eğitimlerini yürütmektedir. 

Belediyeler: 5393 sayılı Belediyeler Kanunu, MEB Hayat Boyu Öğrenme 
Kurumları Yönetmeliği belediyelere ücretsiz mesleki ve genel kurs ve 
programlar açma hakkı vermektedir. Buna ek olarak, Türkiye Belediyeler 
Birliği (TBB), Belediyeler Birliği Akademisi personelinin ve yerel yönetim 
birimlerinin mesleki becerilerini geliştirmek amacıyla çalışmalar yürütmektedir. 
Ayrıca, yerel belediyelerde kurulan eğitim birimleri il milli eğitim müdürlükleri 
ile iş birliği içerisinde üniversite hazırlık kursları ve çeşitli dil ve sanat kursları 
düzenlemektedir. 

Mesleki Kuruluşlar: TOBB, TESK ve diğer meslek kuruluşları üyelerine 
yönelik mesleki eğitim faaliyetleri düzenlemektedir. Genel hatlarıyla Türkiye 
yetişkin eğitim yapısı Tablo 6’da özetlenmektedir.

Tablo 6. Türkiye yetişkin eğitimi yapısı

So
ru

m
lu

 
Bi

ri
m

le
r ·	 Milli Eğitim Bakanlığı 

·	 Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlükleri
·	 Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ve Mesleki Eğitim Kurulu 

Ya
pı

la
r v

e 
Ye

r A
la

n 
K

ur
um

la
r

·	 MEB 
·	 Halk Eğitimi Merkezleri (HEM)
·	 METEM Olgunlaşma Enstitüsü
·	 Yetişkinler Teknik Eğitim Merkezi
·	 Uzaktan Eğitim Kurumları
·	 Özel Eğitim Kurumları -Özel Kurslar

Am
aç

·	 Türkiye’de HBÖ amaçlarında okuma yazma, sürekli eğitim, bilimsel 
ve teknolojik gelişmelere uyum için eğitim imkânları sunmak ve 
ekonominin gelişmesi için uygun meslek edindirmek amaçlanmaktadır.

Su
nu

la
n 

Eğ
iti

m
le

r

·	 Kurs ve kurs dışı faaliyetler
·	 Açık öğretim hizmetleri
·	 Önceki öğrenmenin tanınmasıyla ilgili belgelendirme, denklik, görevler
·	 Uzaktan eğitim faaliyetleri
·	 Tasarım, üretim ve pazarlama faaliyetleri
·	 Tesislerde mesleki eğitim faaliyetleri
·	 Araştırma, geliştirme ve arşivleme
·	 Yarışma, fuar, sergi, sempozyum, panel, proje, iş birliği belgeleri, 

sanatsal, sosyal, kültürel ve benzeri etkinlikler düzenlemek 
·	 Ulusal ve uluslararası tanıtım faaliyetleri
·	 Nitelikli işgücü yetiştirmek için mesleki ve teknik içerikle ilgili eğitim 

faaliyetleri
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Tablo 6’da belirtilmekte olduğu gibi Türkiye’de yapısal anlamda ekseriyetle kamu 
tarafından yürütülen ve mesleki eğitim temelinde bir yapılanma görülmektedir. 
Türkiye’deki farklı kurum türleri bulunmakta örneğin Danimarka’da üç gruba 
ayrılan yetişkin eğitimi yapısı oluşmakta ilen Türkiye’de devlete ait olan altı 
farklı grupta yetişkin eğitimi yapılandırılmıştır. Genel amaçlara bakıldığında 
Türkiye’de var olan temel eğitim sorunları HBÖ amaçlarına yansımakta ve 
okuma yazma öğretmek, sürekli eğitim imkânı sağlamak, çağın bilimsel ve 
teknolojik gelişmelerine uyum sağlayıcı eğitim imkânları sunmak ve ekonominin 
gelişmesi için istihdam politikasına uygun meslek edindirmek üzerine bir hedef 
belirlendiği düşünülmektedir.

İsveç, Finlandiya ve Danimarka ile Türkiye Yetişkin Eğitimi 
Karşılaştırılması

İsveç, Finlandiya ve Danimarka ile Türkiye yetişkin eğitimi yapıları 
karşılaştırılması HBÖ amacı, sorumlu birimler, yer alan kurumlar ve verilen 
temel eğitimler başlıkları ele alınarak gerçekleştirilmektedir. Tablo 7’de 
karşılaştırmaları görülmektedir.
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İsveç, Finlandiya, Danimarka, Türkiye Yetişkin Eğitiminin Finansmanı

Eğitimden beklenen birçok işlevin gerçekleşmesi eğitime kaynaklara 
ve bu kaynakların kullanımına bağlı olarak değişiklik göstermektedir. 
Avrupa Birliği ülkelerinde genellikle eğitim finansmanı bölgesel ve yerel 
kaynakları kullanmaktadır. AB ülkelerinde yükseköğretim dışındaki eğitim 
tür ve düzeylerinin finansmanı, çoğunlukla bölgesel ve yerel kaynaklardan 
sağlanmaktadır. Bu bağlamda eğitimde var olan yönetim sistemi aynı zamanda 
finansal kaynakları da etkilemekte ve yönlendirmektedir (Güngör ve Göksu, 
2013; Vezne, 2017). 

Green (2005), Avrupa’da hayat boyu öğrenme modellerinin farklılaşma 
nedenlerini ele alan çalışmasında hayat boyu öğrenme kapsamında oluşan 
kurumsal yapılanmaları değerlendirmiştir ve piyasa, ortaklık ve devlet olmak 
üzere üç ayrı grupta ülkeleri sınıflandırmıştır. Tuzcu (2006) ise merkezi 
yönetim sistemine sahip AB ülkelerinde Fransa, Hollanda, Portekiz gibi 
eğitim finansmanının da merkezi olduğunu, bölgesel/eyalet yönetiminin 
olduğu Almanya Avusturya İspanya gibi ülkelerde de bölgesel finansmanın 
olduğunu belirtmekte; buna karşın Danimarka, Finlandiya ve İsveç’te ise eğitim 
finansmanının yerel yönetim tarafından sağlandığını belirtmektedir. Tablo 8’de 
HBÖ katılım oranlarına göre sıralanan ülkelerin eğitim finansman biçimleri 
özetlenmektedir.
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Tablo 8. AB Hayat Boyu Öğrenme katılım oranlarına 
göre seçilen ülkelerin eğitim finansmanları
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İsveç  

Finlandiya  

Danimarka  

Hollanda  

Fransa   

Lüksemburg    

Avusturya  

İngiltere   

İspanya 

Portekiz  

Türkiye   

Tablo 8’de ilk üç sırada yer alan İsveç, Finlandiya ve Danimarka’nın eğitim 
finansmanının eğitim bakanlığı ve yerel yönetimler ile yapılandığı görülmektedir. 
Bu noktada Green (2005) yetişkin eğitim sistemleri, tüm ülkelerdeki okul 
sistemlerinden oldukça farklı bir şekilde düzenlenmekte olduğunu belirtmekte ve 
bununla birlikte, yetişkin becerileri eğitimine devlet etkisinin biçimleri farklılık 
gösterdiğini ifade etmektedir. Yetişkin becerileri eğitimi devlet müdahalelerine 
tabidir ve müdahalelerin biçimleri ve derecesi eyaletler arasında oldukça 
belirgin bir şekilde farklılık göstermektedir. Kamu sektöründeki bu bölümler 
için kontrol seviyesi açısından aynı eksen hala uygulanabilse de burada devlet 
/ sivil toplum sürekliliği daha incelikli bir şekilde ele alınmalıdır. Tamamen iki 
uç nokta- devlet sistemleri ve tamamen özel sistemler- gerçekte hiçbir eyalette 
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mevcut değildir. Hayat boyu öğrenme sistemlerinde düzenleme durumları 
bölgeye göre önemli ölçüde değişiklik gösterir.  Tablo 9’da hayat boyu öğrenme 
modellerine ve yönetim sistemlerine göre AB HBÖ katılım oranları baz alınarak 
seçilen ülkelerin gruplandırılması görülmektedir.

Tablo 9. HBÖ modellerine göre ülkelerin gruplandırılması*

 Devlet  Sivil Toplum  
Devlet – Güdümlü 
Sosyal Ortaklık

Yapılandırılmış
Sosyal ortaklık

Gönüllü 
Ortaklık

Piyasa

Merkezi Lüksemburg Fransa                  
Portekiz Türkiye

Avusturya

Bölgesel İspanya Almanya
Yerel İsveç, Finlandiya, 

Danimarka
Kurumsal Hollanda, 

İngiltere
*Green, 2005; Brown, Green ve Lauder, 2001 kaynaklarından faydalanılarak 
düzenlenmiştir.

Tablo 9’da görüldüğü gibi Lüksemburg, Yunanistan, Portekiz, Fransa, Türkiye 
en merkezi olma ve yetişkin eğitiminde devlet tarafından koordine edilmiş 
sosyal ortak kontrolü modellerini benimseme eğilimindedir. İskandinav ülkeleri 
olan Danimarka, Finlandiya, İsveç gibi ülkelerde kontrolü daha çok bölgesel 
veya yerel alanlarda konumlandırma ve yetişkin eğitiminde resmi sosyal ortaklık 
kontrol sistemlerini benimseme eğilimindedir. İngiltere ve Hollanda kurumsal 
kontrol seviyeleri (standartların belirlenmesi bakımından merkezileştirilmiş 
olsa da) açısından en âdem-i merkeziyetçi ülkelerdir (Brown, Green ve Lauder, 
2001). Yaşam boyu öğrenmedeki bu bölge içi ortaklıklar ve bölgeler arası 
farklılıkların analizine bakıldığında Almanya gibi ülkeler, İsveç, Finlandiya, 
Danimarka gibi İskandinav ülkeleri ve İngiltere gibi ülkeler, yapı, müfredat ve 
sonuçların çoğu göstergesinde oldukça farklı bölgesel kalıplara sahip oldukları 
görülmektedir. Tüm İskandinav ülkeleri homojen bir yapılanmaya sahip olmakla 
beraber, yerel olarak yönetilen kamu eğitim hizmetine vurguyu paylaşmaktadır.

Green (2005)’te yer aldığı gibi yapılandırılmış ortaklık modelini temsil eden 
Danimarka ve Finlandiya’da yetişkinler birçok yetişkin eğitimi programlarına 
genel anlamda ücretsiz katılım gerçekleşmektedir. Ek finansmanlara bakıldığında 
ise Danimarka’da yetişkin mesleki eğitim programlarında ise devlet tarafından 
finanse edilirken Finlandiya’da öğrencilerin ikamet ettikleri belediyelerden ve 
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kurumların idare organlarından gelen katkıların yanı sıra öğrenci ödemeleri ve 
kurs ücretlerinin yer aldığı görülmektedir. Buna ek olarak yerel yönetimlerin 
de desteklediği yetişkin eğitimi katılımı yüksektir. Devletçi modeli temsil 
eden Türkiye’de en yaygın eğitim hizmeti HEM kursları ve belediyeler 
tarafından düzenlenen kurslardır (Beytekin ve Ata Çiğdem, 2021). Bu kurslar 
ücretsizken, özel kurumlar tarafından düzenlenen kurslar öğrenciler tarafından 
karşılanır. Neoliberal politikaların etkisinin de Türkiye’de de bireylerin eğitim 
etkinliklerinin finansman sorumluluğunu almalarında önemli bir etken olduğu 
söylenebilir.

Tartışma Sonuç ve Öneriler

Avrupa Birliği (AB)’nin hayat boyu öğrenme katılım oranlarında ilk üç sırada 
yer alan İsveç, Finlandiya ve Danimarka ülkelerinin eğitim sistemleri ve 
yetişkin eğitimi çerçevesinde gerçekleştirilen karşılaştırmalara ilişkin sonuçlara 
yer verilmektedir. Bu kapsamda eğitim sistemi örgütü ve yönetimi başlığında 
eğitim sistemlerinin amaçları ve ilkeleri, eğitim sistemlerinin yapısı ve yönetimi 
alt boyutları ile bir diğer temel başlık olan yetişkin eğitiminde HBÖ stratejileri, 
yetişkin eğitiminin yapısı, finansmanı ve denetimi alt boyutları ele alınmaktadır. 

İsveç, Finlandiya ve Danimarka ülkelerinin eğitim sistemlerinin genel 
amaçlar açısından karşılaştırıldığında Türkiye’de farklılaşmanın Atatürk 
ilkelerine bağlılık, Türk Milletinin insani, manevi ve kültürel değerlerini 
koruma, hür ve bilimsel düşünme gücüne sahip olma ifadelerinde bulunduğu 
görülmektedir. Atatürkçülüğün Türk Eğitim Sisteminin ve devlet yapısının 
temel niteliklerinden olması farklılaşmanın Türkiye’ye özgü olduğunu 
göstermektedir. Ortak olarak görülen amaçlar ise kültürel ve ahlaki değerlerin 
korunması ve geliştirilmesi, fırsat eşitliğine dayalı eğitim olanağı; ekonomik 
ve sosyal hayata uyum, bireylerin kişisel, fiziksel ve sosyal gelişimi şeklinde 
sıralanmaktadır. Genel anlamda Türkiye eğitim sisteminin genel amaçları 
benzer olarak görülmektedir. 

Temel ilkelere göre karşılaştırıldığında, İsveç, Finlandiya, Danimarka 
ülkelerinde yer alan eğitim ilkelerine bakıldığında ortak olarak fırsat eşitliği, 
her bireye eğitim, eğitimde kalite ve ücretsiz eğitim ilkelerinin yer aldığı 
görülmüştür. Özellikle Finlandiya ve Danimarka’da eğitimin temel ilkeleri 
içerisinde hayat boyu öğrenmenin yer aldığı görülmekte, bu anlamda Türkiye’de 
var olan süreklilik ilkesi ile örtüşen bir ilke olduğu söylenebilir. Eurostat 
(2019) verilerinde HBÖ katılım oranlarındaki farklılığın temelinde de eğitimin 
her bireye eşit koşullarda ulaştırılamaması olduğu söylenebilir. Türkiye’de 
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eğitim örgün ve yaygın olarak ayrım göstermekte ve eğitim sisteminde 
bireyin biricikliğine vurgu yapılmamaktadır. Kanunlar temelinde var olan 
süreklilik ilkesinin uygulamadaki karşılığının da bu anlamda olması gerektiği 
düşünülmektedir. Covid sonrası yaşanan fırsat eşitsizliği (Yıldız ve Vural, 2020) 
de uygulamalardaki eğitimin temel ilkelerinin tam anlamıyla karşılanmadığını 
göstermektedir. Uygulamalarda eşit koşullar sunulabilmesi için öncelikle eğitime 
ayrılan bütçenin 2023 Vizyon Belgesi’nde de ifade edildiği gibi arttırılması ile 
tüm bireylere aynı eğitim olanakları eşit biçimde sunulması sağlanabilir. Bu 
anlamda devlet okullarına daha çok yatırımlar yapılarak, özel okullarla eşit 
imkânlara sahip olması sağlanabilir. 

İsveç, Finlandiya ve Danimarka ülkelerinin eğitim sistemlerinin yapısı ve 
yönetimi açısından karşılaştırıldığında Türkiye’de eğitim sistemi yapısı ulusal 
düzeyde ve merkezi bir yapılanma göstermektedir. İsveç’te ise ulusal ve yerel 
düzeylerde yapılanma vardır. Finlandiya’da ise ulusal, yerel düzeylerin yanı sıra 
okul düzeylerinin de olduğu görülmektedir. Finlandiya eğitim FEB ve FUEK 
tarafından uygulanmakta ve süreç öğretmenler, eğitim kuruluşları ve sektör 
temsilcilerinden oluşan paydaşların katılımı sağlanarak iş birliği içerisinde 
yürütülmektedir. Finlandiya’da sorumluluğun okula dayalı yönetim kapsamında 
tüm okul çalışanlarında olması bunun tam aksine Türkiye’de bürokratik örgüt 
yapısının sonucu olarak eğitim öğretim faaliyetlerinin sorumluluğunun aşağıdan 
yukarıya doğru bir yapılanmaya sahip olması Finlandiya ve Türkiye arasında 
uygulamalar açısından farklılıklar olduğunu işaret etmektedir. Danimarka’da 
ise eğitim ve öğretimin sorumluluğu; merkezi hükümet, belediyeler ve özel 
kuruluşlar tarafından paylaşılmakta ve çoğunlukla yerel düzeyde olmakla 
beraber ulusal, bölgesel ve yerel düzeylere ayrıldığı görülmektedir. Türk eğitim 
sisteminde MEB ve üst makamlarca alınan kararların alt birimlerde uygulandığı 
otoriter bir süreç görülmektedir. Danimarka eğitim sistemi ise bu anlamda daha 
esnek, katılımcı, demokratik bir sürece sahiptir. Özellikle eğitim katılım oranları 
temelinde ilk üç sırada yer alan İsveç, Finlandiya ve Danimarka’da eğitim 
sisteminin sınırlarının daha esnek oluşu, bölgesel kararlarda yerel birimlerin 
yetkilendirilmesi, her bireye eğitim sunulmasına yönelik eğitim sorumluluğunun 
birçok kurum ve kuruluş tarafından iş birliği halinde yürütülmesinin katılım 
oranlarına katkı sağladığı düşünülmektedir. Bürokratik modelde hiyerarşik 
yapı içerisinde en önemli unsurlardan biri de uzmanlaşmadır. Hiyerarşik yapı 
içerisinde görev alan kurum ve kuruluşlar ile bireylerin alanlarında uzmanlaşmış 
olması gerekmektedir (Mintzberg, 1979). Bu anlamda Türkiye’de var olan 
merkezi yapılanmanın eğitimde bürokratik anlamda sınırlılıklara sebebiyet 
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verdiği, gerekli iş bölümlerinin eksik kaldığı söylenebilir. Özellikle yerel 
yönetimlerin eğitimin yönetimi konusunda bölgesel yetkilerinin arttırılması, 
alt birimlerin oluşturulması, daha esnek ve katı kuralların yer almadığı kanuni 
çerçevede düzenlemeler önerilebilir. 

İsveç, Finlandiya ve Danimarka ülkelerinin yetişkin eğitimi sistemi 
açısından karşılaştırılmasında ilk başlık HBÖ stratejileri olarak belirlenmiştir. 
İsveç, Finlandiya ve Danimarka ülkelerinde HBÖ geçmişine bakıldığında eğitimin 
içinde gelenekselleşmiş, yerleşmiş ve temel ilkelerinden biri haline gelmiş 
olduğu görülmektedir. Türkiye’de ise kalkınma planlarındaki yetişkin eğitimi 
politikalarına bakıldığında, halkın eğitim gereksinimlerini çözme konusunda 
eşitlik ve eğitim hakkı anlayışı çerçevesinde uygulamalara yönelmemiştir. 
Bunun yerine ekonomi politikalarının şekillendirdiği ve talep ettiği insan gücünü 
yetiştirme ön planda olmuştur.  Bu anlamda Eurostat (2019) verilerindeki HBÖ 
katılım oranını kalitesini ve erişimini arttırmak amacıyla Vizyon Belgesi (2023) 
’nde dokuz temel hedef yer almaktadır. Bunun yanı sıra 2014 – 2018 HBÖ 
Strateji Belgesi’nde farkındalığının oluşturulması, fırsatların ve bu fırsatlara 
erişimin artırılması, rehberlik ve danışmanlık sisteminin geliştirilmesi, önceki 
öğrenmelerin tanınması ve izleme ve değerlendirme sisteminin geliştirilmesine 
yönelik adımlar olduğu da göze çarpmaktadır. Türkiye’de HBÖ olarak 
gerçekleşen yetişkin eğitimi faaliyetleri yayımlanan birçok belge ve imzalanan 
birçok protokollere karşın henüz daha gerekli işlevselliği kazanamamıştır. 
Özellikle belgelerde yer alan hedeflerin gerçekleştirilebilmesi için Türkiye’de 
bireyin biricik olmasına vurgunun yapılması gerektiği, diğer ülkelerde olduğu 
gibi her bireye özgü eğitim anlayışının içselleştirilmesine yönelik eğitim 
farkındalık programlarının çoğaltılması, bunun için her türlü medyanın 
kullanılabilirliğinin arttırılması önerilebilir. Buna örnek olarak Hayat Boyu 
Öğrenme Genel Müdürlüğü’nün bir TV kanalı olan “http://www.eba.gov.tr/
hbotv” içeriklerinin arttırılması verilebilir. 

İsveç, Finlandiya ve Danimarka ülkelerinin yetişkin eğitimi sistemi 
açısından karşılaştırılmasında ikinci olarak yetişkin eğitim sistemlerinin 
amaçları ele alınmıştır. Yetişkin eğitiminde temel amaçlara bakıldığında, 
İsveç’te öğrencilerin işgücü piyasasındaki konumlarını güçlendirmek ve 
kültürel ve politik faaliyetlere katılma kapasitelerini güçlendirmek, yetişkinlere 
eğitimlerini bireysel ihtiyaçlarına göre tamamlama fırsatı vermek gibi amaçlara 
odaklanmaktadır. Finlandiya’da da sürekli öğrenme reformu ortaya koyulmuştur. 
Bireyler arasında HBÖ’yü desteklemek ve toplumsal uyumu ve eşitliği arttırmak 
amaçlanmaktadır. Yetişkinlerin bilgi ve becerilerini sağlamak, eğitim seviyelerini 
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ilerletmek, azınlıkta olan gruplar için eşitliği sağlamak ve bireylere fırsatlar 
sunmak olarak amaçlar saptanmıştır. Danimarka’da da benzer bir şekilde kişisel 
gelişim, yaşam kalitesini arttırma, eğitim yolu ile eşitlik sağlama amaçlanmakta 
ve bununla birlikte mesleki yeterlilikleri geliştirerek bir bilgi toplumu oluşturma 
hedefler arasındadır. Türkiye ile karşılaştırıldığında Türkiye’de amaç, herhangi 
bir sebepten dolayı eğitimini tamamlayamayanlara yaşamının herhangi bir 
döneminde eğitim fırsatı sunmak amaç olarak görülmektedir. Bu doğrultuda 
amaçlar okuma-yazma oranının arttırılması, ekonominin geliştirilmesine 
yönelik istihdam politikası doğrultusunda meslek edindirmeye odaklanmaktadır. 
Türkiye’de HBÖ stratejilerinin diğer ülkelere kıyasla son dönem hızlandığı, 
kalkınma planları temelinde strateji belgelerinin hazırlandığı ve bu adımların 
iyileştirme yolunda önemli gelişmeler sağlayabileceği düşünülmektedir.

Yapısal olarak ele alındığında Türkiye, İsveç, Finlandiya ve Danimarka 
yetişkin eğitim sistemlerinde hepsi değişik bakanlıklara bağlı devlet, yerel 
yönetimler ya da özel kuruluşlar tarafından gerçekleştirilmektedir.  Türkiye’de 
yetişkin eğitimi Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı Halk Eğitim Merkezleri ve 
belediyelere bağlı merkezler tarafından yürütülmektedir. İsveç, Finlandiya ve 
Danimarka ülkelerinin HBÖ katılım oranlarının en yüksek olduğu ülkeler olduğu 
görülmektedir. Genel olarak incelendiğinde, öncelikle yaygın yetişkin eğitiminin 
farklı kurumlarca kapsamlı bir şekilde sürdürülmesi eğitim sistemlerinin esnek 
oluşu, merkezi bir sistem yerine yerel düzeyde de sorumlulukların paylaşılmasının 
etkili olduğu söylenebilir. Bunun yanı sıra yetişkin eğitiminde verilen 
eğitimlerin çeşitliliğinin daha fazla olduğu ve erişilebilir olduğu söylenebilir. 
Türkiye’de yetişkin eğitimi yapılanması Mintzberg (1979) tanımladığı örgütsel 
yapılar içinde profesyonel olmanın yanında bölümlere ayrılmış bürokratik bir 
örgüt yapısına benzemektedir. Yetişkin eğitimine yönelik örgütler profesyonel 
hiyerarşik yapıya göre oluşturulmuştur. Her kurumun görev ve sorumlulukları, 
kurumların birbiriyle ilişkileri, iletişim kanalları genel olarak bellidir. Buna 
göre tüm kurumlar amaçları doğrultusunda hareket etmektedir. Türkiye’deki 
yetişkin eğitimine yönelik en önemli eksikliklerden biri de kurumlar arasında 
eş güdümlemenin sağlanmasında yaşanmaktadır. Örgüt yapısı oldukça büyük 
ve karmaşıktır. Bu durum örgütlerin birbiri ile uyum içerisinde çalışmasını 
zorlaştırmaktadır. Bu örgütsel yapıyı etkili ve verimli kılmak için kurum içi 
ve kurumlar arası iletişim yapısının iyi yapılandırılması gerekmektedir. Ancak 
yetişkin eğitimine yönelik kurumlar arasında eşgüdümün sağlandığından pek 
söz edilememektedir. Ayrıca yetişkin eğitimi örgün ve yaygın eğitimi de içine 
almaktadır. Bu bakımdan henüz örgün ve yaygın eğitimin birbirini tamamlayacak 
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şekilde yapılandırılması ve aralarında eşgüdümün sağlıklı bir şekilde kurulması 
tam anlamıyla sağlanamamıştır. 

Danimarka ve Finlandiya’da yetişkinler birçok yetişkin eğitimi programlarına 
genel anlamda ücretsiz katılım gerçekleşmektedir. Ek finansmanlara bakıldığında 
ise Danimarka’da yetişkin mesleki eğitim programlarında ise devlet tarafından 
finanse edilirken Finlandiya’da Öğrencilerin ikamet ettikleri belediyelerden ve 
kurumların idare organlarından gelen katkıların yanı sıra öğrenci ödemeleri 
ve kurs ücretlerin. Buna ek olarak yerel yönetimlerin de desteklediği yetişkin 
eğitimi katılımı yüksektir. 2012 yılı itibariyle “Hayat Boyu Öğrenme Genel 
Müdürlüğü” olarak ele alınan yapılanmada MEB 2020 istatistiki verilere 
bakıldığında bütçe ödeneklerinde HBÖ kurumlarının son sıralarda yer aldığı ve 
yeterli düzeyde ödenek ayrılmadığı göze çarpmaktadır. 
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1. Giriş

Eğitimi, eğitim bilimini, eğitimle ilgili hedefleri ve içeriği, eğitim ve 
öğretime yön veren kuramlar ile uygulama arasındaki ilişkiyi, eğitimin 
sınırlarını ve engellerini, yöntemlerini sorgulayan bir düşünce biçimi olan 

eğitim felsefesinin ayrı bir akademik disiplin olarak kendini göstermesi yakın 
zamanlara dayanır. Tabii ki bu, 20. yüzyıla gelene kadar eğitim gibi insan için çok 
önem arz eden bir konunun felsefe gibi her şeyi kendisine problem edinen bir alan 
tarafından ele alınmamış olduğu anlamına gelmez (Cevizci, 2019; Kıncal, 2019). 
Eğitimin, felsefenin konusu olması bir hayli eskidir. Oldukça geçmiş dönemlerde 
filozofların eğitim üzerine düşünceler ürettiğine rastlanır. Öyle ki Antikçağa 
kadar geri gittiğimizde Sokrates’in eğitime yönelik düşünceleri karşımıza çıkar. 
Bir Platon’un ya da bir Aristoteles’in felsefenin diğer alanlarının yanı sıra eğitim 
konusuyla da ilgilendiğini fark ederiz (Günay, 2018). Eğitime yönelik bu ilgi 
Aziz Augustinus, Farabi, İbni Sina, Gazali, Locke, Rousseau, Kant, Hegel, John 
Dewey gibi birçok filozofun eğitim üzerine birbirinden değerli görüşler ortaya 
koymasıyla günümüze dek sürmüştür. İlk ya da klasik şekliyle eğitim felsefesi, 
geleneksel olarak bu filozoflarca hayata geçirilmiştir. Eğitim felsefesindeki bu 
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klasik yaklaşım idealizm, realizm, pragmatizm, natüralizm, egzistansiyalizm 
gibi bir ontolojiye, bir epistemolojiye, bir aksiyolojiye sahip felsefi sistem ya 
da akımın eğitim alanındaki izdüşümleridir. Bunlar, ne tür bir eğitim verilmesi, 
eğitim sürecinin ne şekilde işlemesi, nasıl bir insan yetiştirilmesi, hangi bilgi, 
beceri ve değerlerin aktarılması gerektiğini bildirme iddiası taşırlar. Bu haliyle 
klasik eğitim felsefesi preskriptif veya buyurucu bir mahiyete sahiptir. Ondan 
beklenen eğitim konusunda daha geniş bir perspektif, daha kuşatıcı bir sosyal 
vizyon, insanın hayatıyla olduğu kadar toplumsal yaşamla da ilgili birtakım 
yüce amaçlar ortaya koymasıdır (Cevizci, 2019). 

Anglo-Sakson dünyada hâkim olan analitik felsefe, felsefe tarihinde 
yaşanan problemlerin kaynağını dilde ve kavramsal düzeydeki belirsizlikler 
olarak görmekte ve felsefeye düşen görevi kavramları, kelimeleri ve cümleleri 
parçalara ayırıp her bir parçanın ne anlam ifade ettiğini ve bütün içerisinde 
nasıl bir rol oynadığını belirmek olarak ifade etmektedir. Bu felsefenin 
eğitime yansıması olan analitik eğitim felsefesi ise başta eğitim kavramı 
olmak üzere öğretme, aşılama, öğrenme, idman, kazanım ve eğitimle ilgili 
daha birçok kavramın, argümanın ve yöntemin analiz edilmesini ve aydınlığa 
kavuşturulmasını amaç edinir (Noddings, 2020). Dili, eğitim yapıtlarına ilişkin 
bir tanımlama aracı olarak kullanır. Eğitim diline ve terminolojisine eleştirel 
bir şekilde yaklaşır (Arslanoğlu, 2019). Zaten klasik eğitim felsefesinin bazı 
yanlışlarına tepki olarak ortaya çıkan analitik eğitim felsefesi, bu alanda 
kendisinden önce yapılan çalışmaları temel felsefi ekollerin ana iddialarını 
eğitim alanına uygulamaktan başka bir şey olmadığını söyler. Böyle bir eğitim 
felsefesini güncel eğitim sorunlarına çözüm üretecek güçte bulmaz. Çünkü 
klasik ya da geleneksel olarak adlandırılan eğitim felsefesi tarihsel, soyut, aşırı 
öznel ve parçacı bir karaktere sahiptir. Buna karşın analitik eğitim felsefesi, 
kendisiyle birlikte eğitim felsefesinin bir yandan eğitim disiplini üzerine gelen, 
bir yandan da filozof ya da felsefecilerden ziyade eğitimciler tarafından icra 
edilen bir meta-disiplin olma düzeyine yükseldiğini ileri sürer (Cevizci, 2019; 
Ceylan, 2019).

Klasik eğitim felsefesine ve bir o kadar da analitik eğitim felsefesine yönelttiği 
sert eleştiriler ve ciddi tepkilerle adını duyuran eleştirel eğitim felsefesi, eğitim 
alanında oluşan yanlış bilinci ortadan kaldırma, yürürlükteki eğitim anlayışının 
gerçek yüzünü hem de arka planını ve dayanaklarını gözler önüne serme iddiası 
ile eğitim felsefesinin gündemine yerleşmiştir. Eleştirel eğitim felsefesi sadece 
bu iddialar da kalmayarak hatalarını gün yüzüne çıkardığı mevcut eğitimin 
yerine ikame edilecek eğitimin nasıl olması gerektiğini de dile getirir. Eleştirel 
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eğitim felsefesi, Batı’da Aydınlanma sonrasında Anglo-Sakson dünyada hüküm 
süren bilgi ve bilim ağırlıklı, pozitivist ve mantıksal yönelimleri ile öne çıkan 
analitik felsefeye karşı özellikle Almanya ve Fransa’da metafiziksel ve etik 
yönelimli Kıta felsefesi çatısı altında Marksizm, fenomenoloji, hermeneutik, 
postyapısalcılık, postmodernizm ve feminizm gibi akımların ortaya koyduğu 
düşüncelerin eğitim alanındaki sonuçlarının bir ifadesidir. Bunun yanında Kıta 
felsefesi akımlarından özellikle Marksizm ve eleştirel teoriden yoğun bir şekilde 
etkilenen Antonio Gramsci, Paulo Freire, Henri Giroux ve Ivan Illich gibi 
eğitimle meşgul olan filozoflar tarafından temsil edilen eleştirel eğitim felsefesi 
de “eleştirel pedagoji” adı ile anılmaktadır (Cevizci, 2019). Aydınlanmayı ve 
pozitivizmi eleştiren Frankfurt Okulu tarafından geliştirilen eleştirel teori ve 
onun temel referansı olan Marksizm, eleştirel pedagojinin başlıca kaynağını 
oluşturmaktadır. Eleştirel teorisyenlerin çağının büyük mücadeleleri ve sosyal 
hareketleriyle yakından ilgilenmesi, eleştirel dil ve eleştirel tutum geliştirmeleri 
ve Marksist bilinç kuramı ve ideoloji eleştirisi eleştirel pedagojiye ilham 
vermiştir. Eleştirel pedagojinin dayandığı kaynaklar ve esinlendiği teoriler sosyal 
problemlerle ilgilidir. Eleştirel teori doğrudan doğruya eğitimle ilgilenmese de 
sosyal ve kültürel sorunları çözümlemeye çalışırken ortaya koyduğu tespitler 
eğitimi de ilgilendirmiştir. Keza Marx’ın doğrudan doğruya eğitim üzerine 
kaleme aldığı bir eseri yoktur, onun siyasi, ekonomik ve felsefi görüşlerinden 
dolaylı olarak ulaştığımız eğitim ile ilgili görüşlere sahibiz (Yıldırım, 2013; 
Kıncal, 2019; Noddings, 2020).

Eleştirel bir yaklaşımla eğitime yönelen ve eğitimin siyasal boyutuna 
dikkat çeken bir kısım eğitimci eleştirel pedagoji adı altında bir eğitim hareketi 
başlatmışlar ve eğitim ile iktidar/güç ilişkisine odaklanmışlardır. Güç/bilgi 
ilişkileri ile uğraşan eleştirel pedagojinin hedefinde okullaşma ve eğitim kimlerin 
yararlarını, kimlerin tarihini, kimlerin geleceğini, kimlerin kültürel tercihlerini 
temsil ettiği soruları oluşturmaktadır. Eleştirel pedagoji, yeni bilme biçimleri 
yaratmaya, okullardaki, üniversitelerdeki ve bir bütün olarak toplumdaki güç 
merkezleri ve çeperleri arasındaki ilişkileri ele alan sorular ortaya atmaya, 
sosyal sınıf, ırk/etnisite, toplumsal cinsiyet ve sömürgecilik ile bağlantılı güç ve 
kimlik konuları ile ilgilenen siyasal projeyi teşvik etmeye, insanların dünyevi 
yaşamları ve gündelik kültürel anlatıları ile bağlantılı görüşler geliştirerek 
yüksek ve düşük kültür arasındaki ayrımı çürütmeye, eğitimsel süreçlerde etik 
bir dile önem vermeye çalışmaktadır (Mayo, 2014). Görüldüğü gibi eleştirel teori 
eleştirel pedagojinin temelinde yer almaktadır. İnsanların baskıya maruz kaldığı 
birçok alanda iktidarın dönüştürmeye yönelik baskıcı ilişkileriyle ilgilenme 
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gerçeğinden hareket eden eleştirel pedagoji bu düşüncesinin köklerini eleştirel 
teoride bulmakta ve yeni eleştirel söylemlerle gelişmektedir. Son zamanlardaki 
iktidarın yeni görünümlerini, yol açtığı sonuçları, ortaya çıkan yeni anlayışları 
ve direnç gösterme biçimlerinin uyandırdığı yolları inceler ve buna uygun yeni 
sosyal düzenlemeleri, yeni kurumları ve benliğin yeni formlarını tasarlamaktadır 
(Kincheloe, 2018). Bunun için eğitim faaliyetleri ve okulun konumu eleştirel 
pedagojide önemli bir kaplamaktadır. Çünkü eğitim ve okullar eleştirel pedagoji 
için hem iktidar ilişkilerinin yeniden üretildiği hem de çeşitli kimlikler üzerinden 
direnişin sergilendiği alanlardır (Yıldırım, 2013). 

Eleştirel pedagoji, var olan eğitim sistemlerinin ve politikaların mevcut 
statünün korunmasının ve daha da güçlenmesinin hizmetkârı olduğunu düşündüğü 
için radikal bir değişimden yana tavır takınır (Durakoğlu ve Altıparmak, 2019). 
Dünyalarını dönüştürmek adına insanları güçlendirmeyi amaçlamak eleştirel 
pedagojinin en ayırt edici yönüdür. Bu bağlamda öğrenenleri çepeçevre saran 
ezici sosyal koşuları dikkate alan eleştirel pedagoji eleştirel bilinci yükseltmeyi 
hedefleyen öğretme ve öğrenme pratikleri ile ilişki bir kuramdır. Eleştirel 
pedagojinin odak noktası, ezici toplumsal koşulların üstesinden gelen, daha 
eşitlikçi ve sosyal adaleti daha çok önemseyen bir dünya oluşturmayı isteyen 
kişisel özgürlük ve kolektif politik eylem için eleştirel bir bilinç geliştirmektir. 
Bilgi, kültür, otorite, ideoloji ve güç arasındaki karşılıklı ilişkiler yumağının 
öğretmen ve öğrenciler tarafından anlaşılması için eleştirelliği teşvik eder. 
Mevcut eşitsizlikleri ve ezici sosyal ilişkileri yaratan ve destekleyen demokratik 
olmayan sosyal pratikleri ve kurumsal yapıları tanımak, eleştirmek ve 
dönüştürmeyi kolaylaştırmak için bu ilişkileri anlamak önemlidir (Ross, 2014). 
Giroux’un deyimiyle eleştirel bir pratik olarak pedagoji, öğrencilerin geçmişle 
eleştirel bir diyalog içine girebilmeleri (ister uhrevi ister seküler)  otoriteyi 
ve etkilerini sorgulamaları, süregelen iktidar ilişkileri ile mücadele etmeleri 
ve kendilerini birbiri ile ilgisi olan yerel, ulusal ve küresel kamusal alanlarda 
eleştirel aktif yurttaşlar olmaya hazırlamaları için gerekli olan bilgi, beceri ve 
sorgulama kültürünü sunan sınıf koşullarını sağlamalıdır (Giroux, 2008). 

Eleştirel pedagoji için insan eksik, tamamlanmamış, yetkinliğe ulaşamamış 
bir varlıktır. İnsan kendisi için bir amaç ya da hedef belirlediğinde daima 
gerçekleştirilebilecek başka gayeler de mevcuttur. İnsan, sürekli bir arayış içindedir. 
Bu arayışın kaynağında da eğitimin temelinde de insanın bu tamamlanmamış 
olduğu gerçeği yatmaktadır. Eğitim insanın potansiyellerini fark etmelerine 
yardımcı olmak için var olmalıdır (Vittoria, 2017). İnsanın tekliğini ve biricikliği 
üzerinde durarak insanın kendisini fark etmesinin ve gerçekleştirmesinin yolunu 
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açmalıdır. Bunun önünde duran engelleri bertaraf etmelidir. Bu nedenle eleştirel 
pedagoji, insanın kendini geliştirmesi, gerçekleştirmesi ve başarıya ulaşması için 
eleştirel pedagoji, baskı ve tahakküme karşı özgürlüğün, sabit ve tek düze bir 
müfredat yerine zaman ve mekânın şartlarına uygun bilgi çeşitliğinin ve bireysel 
farklılıkların ayrıştırıcı ve kutuplaştırıcı olmaktansa bir zenginlik ve kazanç 
olarak görüldüğü eğitim anlayışından yanadır (Kesik, 2014). Eleştirel pedagoji, 
geleneksel öğrenci-öğretmen ilişkisi üzerine yeniden düşünülmesi gerektiği ile 
ilgilenir. Geleneksel anlayış öğretmeni bilgelerin taşıyıcısı aktif bir özne buna 
karşı öğrencileri ise bu bilgilerin pasif alıcıları olarak görür. Bu anlayışı yıkmak 
isteyen eleştirel pedagoji için yeni bilgi öğrencilerin ve öğretmenlerin benzer 
deneyimlerinden ortaya çıkar ve anlamlı diyaloglar yoluyla üretilir. Bu nedenle 
eleştirel pedagoji öğrencileri güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Bunun için onları 
dünyayı anlamlandırma sürecine katılmanın ve kendi eylemleri aracılığıyla 
sosyal değişimin özneleri olmalarının fırsatını sunmaktadır (Ross, 2014). 

Eleştirel pedagojinin gelişiminde önemli rol oynayan Kincheloe, eleştirel 
pedagojinin merkezi özelliklerini şöyle açıklamaktadır (Kincheloe, 2018):

·	 Eleştirel pedagoji sosyal, kültürel, bilişsel, ekonomik ve siyasal 
bağlamlar üzerine temellenmiştir. Okulda verilen eğitimi insana yönelik 
hizmetler ve toplum kalkınmasının bir parçası olarak ele almaktadır. Bu 
nedenle eğitim konusu sadece okul eğitimi, müfredat ve eğitim politikası 
sorunlarıyla değil, sosyal adalet ve insani yaşam sağlayan imkânlarla da 
ilgilenmelidir. 

·	 Eleştirel pedagoji eğitimin politik bir etkinlik olduğu düşüncesi üzerinde 
yükselir. Kimin öğretmen olarak işe alınacağı, hangi müfredatın kabul 
edileceği, okullarda hangi kitabın ders kitabı olarak okutulacağı, eğitim 
ve öğretimde hangi dilin kullanılacağı ve daha birçok eğitimi ilgilendiren 
karar politik açılımları olan kararlardır. Bu kararlar iktidara ve iktidarın 
eğitim dünyası içindeki ve okullardaki yaşamda nasıl paylaşıldığına ve ele 
alındığına işaret eder. Politikanın eğitimden uzak tutulması ya da eğitimin 
tarafsız olması gibi bir durum söz konusu olamaz. Zaten politik açıdan 
tarafsızmış gibi davranmak mevcut egemen iktidarı desteklemek olur. 
Eleştirel pedagojiye göre kendi muhalif politik duygularını kabul eden 
ve bu duyguları öğrencilerin bilmesini sağlayan birinin beyin yıkama 
suçlusu olduğunu söylemek ile egemen iktidara ve onu üreten statükoya 
yönelik rızasını öğrencilerden gizleyen birinin nesnel ve tarafsız tarzda 
iş gördüğünü söylemek aynı şeydir. Eleştirel pedagojinin bu konudaki 
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merkezi ilkesi öğretmenlerin kendi politik konumlarını öğrencilerine 
dayatmaya haklarının olmamasıdır. 

·	 Eleştirel pedagojinin odağında bilhassa acı çeken, yaşamları ayrımcılık 
ve yoksulluk açısından etkilenen grup ve bireyler vardır. Bilmenin ve 
öğrenmenin sadece entelektüel ve bilimsel aktiviteler için değil pratik ve 
duyumsal aktivitelere de yönelmek olduğunu söyleyen eleştirel pedagoji 
insanların acısını hafifletmeye adanmıştır. Her zaman acı çekme ve bu 
acıları yok etme çabalarıyla bağlantılı hareket etmiştir. Eleştirel pedagojide 
kuramsal alan daima yaşayan alanla etkileşim içindedir insanın çektiği 
acılara duyarsızlık kabul edilemez. Eleştirel pedagoji acıları hafifletmeye, 
acı çekenlerle empati yapmaya ve onlarla birlikte eylemeye götüren yeni 
bir anlayış biçimi geliştirmiştir. 

·	 Eleştirel pedagoji okulların öğrencilere zarar vermemesi yönünde 
çalışmalarını sürdürür. Çünkü sosyal, dilsel ve ekonomik olarak çok 
kötü biçimde marjinalleştirilmiş öğrencilere zarar veren sosyal ve eğitsel 
tabakalaşmanın bu mekanizmalarına katlanamaz. Eleştirel pedagoji 
hayatın her veçhesinde başarısız olarak görülen bir yer olan okula her 
gün gidip gelmenin nasıl da zor bir iş olduğunu anlayabilir. Okullarda 
marjinalleştirilmiş öğrencilerin kültürel artalanları egemen kültürün 
artalanlarına göre aşağı olarak kabul edilmektedir.  Böylesi bir perspektiften 
dolayı marjinalleştirilmiş bir çevreden gelen öğrenciler başarının ancak 
etnik ve sınıfsal artalanlarını ve bunlara eşlik eden kültürel bilgilerini 
reddettiklerinde gerçekleşebileceğini düşünürler. Öğrencilerin sosyal, 
kültürel ve ekonomik bilgilerinin müfredatların geliştirilmesi sürecinden 
dışlanmasının öğrenciler için trajik sonuçları oluşmaktadır. Öğrencilerin 
sosyal, kültürel ve ekonomik artalanlarını ve bunlardan kaynaklanan ilgi 
ve ihtiyaçlarını hesaba katmak gerekir. Bu bağlamda eleştirel pedagoji 
okulların zarar verici mekânlar olmayı sürdürmemesi için uğraşır.

·	 Eleştirel pedagoji kelimeleri, dünyayı ve problem oluşturma sürecini 
okuyabilmek için üretken temaların kullanımına yönelir. Böylece 
öğrencilerin kendilerini çevreleyen dünyanın anlaşılmasını basılı metinler 
üzerinde deşifre edebilmelerine yardım edilir. Kelimeler ve dünya 
arasındaki sinerjik ilişki ortaya çıkarılır. Bunun için öğrencilere göre 
önemli olan konulardan üretken temalar oluşturulur.  Bu temalara ilişkin 
veriler toplanır, üretilen bu bilgiler kullanılarak problemler yaratılır. Her 
türlü bilgiye dair soruların sorulması gerekir. Çünkü kelimeleri ve dünyayı 
okuma mevcut bilgiye dair problem oluşturmaktır. Problem oluşturmak 
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mevcut bilgiye kuşkuyla bakmaktır. “Bize sadece olgular ve gerçeklerden 
bahset, biz sana onu iade edeceğiz.” diyen öğrencilerin aksine “Lütfen 
dünyaya ilişkin keşiflerimizde bizi destekleyin.” diyen eleştirel ruhlu 
öğrenciler yetiştirmektir. 

·	 Eleştirel pedagoji, öğretmenleri sorgulamayan, emir-komuta zincirini 
izleyen memurlar olarak değil, birer öğrenen olarak görmektedir. 
Öğretmenler, kendi mesleki ihtiyaçları ve mevcut geçerli anlayışlar üzerine 
düşünen araştırmacılar ve bilgi işçileridir. Eleştirel pedagoji kültüründe 
öğretmenler, uzman araştırmacıların bulduklarını okullarda harfiyen 
uygulayanlar değildir. Eleştirel pedagoji öğretmenlerin birbirlerinin 
fikirlerinin gücünü analiz etmelerine ve düşünmelerine meydan verir. Bu 
bağlamda eleştirel okul kültürü, öğrencilere öğreten bir düşünce kuruluşu, 
bir öğrenme topluluğu biçimini alır. 

·	 Eleştirel pedagoji, öğrencilerin daha iyi anlamaları ve eğitilmeleri 
için onların incelenmesini içerir. Öğretmenler, mevcut bilgi birikimini 
sorgulamak, spesifik grup ve bireyleri marjinalleştirmeye çalışan geleneksel 
iktidar ilişkilerini sorunsallaştırmak için öğrencilerle sürekli diyalog 
içinde olmaları gerekir. Eleştirel pedagojiye göre bu yolla öğretmenler, 
öğrencilerin kendilerini, diğer insanlar ve onların sosyal gerçekliği ile 
olan birbirine bağlı ilişkilerini algılama yollarını anlayabilir. Böylece 
öğrencilerin hangi anlamı neden oluşturduklarını bilebilirler. Bu sayede 
öğrencilerin bilmedikleri şeyleri öğrenmelerini ve bilmek istedikleri 
şeyleri belirlemelerini sağlayabilirler.

·	 Eleştirel pedagoji sosyal değişme ve zihni eğitme arasındaki hassas bir 
dengeyi koruyup sürdürmeyle ilgilenir. Eleştirel pedagojinin odağında 
dünyayı değiştirme çabaları yer alır. Sadece sosyal değişimlerle değil, 
aynı zamanda öğretmenlerin, öğrencilerin ve toplumdaki diğer üyelerin 
zihinlerini eğitmekle de meşguldür. Zihnin eğitilmesini ve sosyal açıdan 
dönüştürücü bir pedagoji inşa edebilmek için öğretmenler, farklı farklı 
kültürel ortamlar ve öğrencilerin geniş çaplı artalanlarının mevcut olduğu 
çapraşık eğitim dünyasının farkında olmalıdırlar.

·	 Eleştirel pedagoji, sadece sosyal düzenin mitik merkezlerinden gelen 
öğrencilerin yaşantı ve ihtiyaçlarıyla ilgilenmez. Toplumun çeperlerine 
itilmiş, ezilme ve marjinalleştirilmeyle karşı karşıya kalmış bireylerin 
yaşantılarına ve isteklerine de kulak verir ve onların sistemden dışlanan 
seslerini, metinlerini ve perspektiflerini arayıp bulur. Halen daha kenar 
mahallelerden gelen çok sayıda dışlanmış ses vardır. Eleştirel pedagoji 
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boyun eğdirilmiş birey ya da grupların seslerinin marjinalleşmemelerinden 
yanadır. 

·	 Eleştirel pedagojinin merkezinde eğitimi ve bilgi üretimini biçimlendirmede 
etkin rolü olan pozitivizmin eleştirisi yer alır. Çünkü pozitivist sosyal 
bilimciler ve davranış bilimciler insanları kültürel ortamlarından 
soyutlayarak ele alma eğilimi içindedirler. Onlar, insanı şekillendiren 
bağlamı görmezden gelirler. Onlar için toplum da tıpkı doğa gibidir, 
değişmez yasaların yönettiği tarafsız olgular yığınıdır. Bu nedenle sosyal 
eylemler için doğada olduğu gibi öngörülebilirlik ile yol alınabilir. Bu 
açıdan bakıldığında eğitimde de değişmeyen yasalarla iş görülür. Eğitimsel 
yasalar öğrencilerin nasıl öğrendiklerine ve basıl eğitilmeleri gerektiğine 
ilişkin evrensel ifadeler içerir. Öğretmen bu yasaları ortaya çıkarmak ve 
onlara uygun davranmakla sorumludur. Buna şiddetle karşı çıkan eleştirel 
pedagoji, tüm insan deneyiminin belirsizlikler tarafından yapılandırıldığını 
ve düzenin her zaman kolayca kurulmadığının bilincindedir.

·	 Eleştirel pedagoji bilimin düzenlemede ve denetlemede bir güç olduğunun 
fakındadır. Bilimin katkılarını kabul ederler. Fakat bilimini düzenleyici 
ve denetleyici boyutundan kuşku duyarlar. Bu yüzden bilimin kimin 
yararına kullanıldığı ve kimin çıkarlarına hizmet ettiğini sorgular. Çünkü 
bilim acı, yoksulluk ve ayrıcalıkla dopdolu olan sosyal, kültürel, politik 
ve ekonomik bir tarihi beraberinde taşır. Bunun aksine eleştirel pedagoji 
dünyaya yönelik tek yönlü bir bakış açısını kullanma ve bunun dünyanın 
gerçekte olduğu şekliyle bir resmini sunduğunu varsaymanın sakıncasına 
karşı insanlığı uyarır ve çoklu bakış açılarının kazanılmasının önemini 
vurgular. Eleştirel pedagoji, Batılı elitist hâkim bakış açılarının eğitimde 
normalleştirme biçimlerine dair tetikte beklemektedir. 

·	 Eleştirel pedagoji, eğitsel etkinliğin içinde gerçekleştiği bağlamı anlamanın 
önemine değinmektedir. Öğretmenler ve öğrenciler eğitimin gerçekleştiği 
muhtelif sosyal bağlamları ne kadar çok anlarsa eğitim bir o kadar titiz 
ve eleştirel hale gelir. Okullarda karşılaşılan güçlüklerin çoğu bilişsel 
yeterlilikten ziyade sosyal olarak bağlamsal etmenlerden kaynaklanır. Bu 
nedenle öğretmenler, öğrencilerin sosyal artalanlarını anlamaları gerekir. 
Pozitivist okullarda öğrencilerin yaşamları bu bağlamdan bağımsız ele 
alınır. Oysa her öğretim ve öğrenme bağlamının tek tek ele alınması gereken 
kendine özgü biricik boyutları vardır. Öğretmenler, sadece muhtelif eğitsel 
bilgileri anlamaya yardım etmek için değil, öğrencilerinin ihtiyaçlarını 
kavrayabilmek için bu bağlamsal içgörüler üzerinden hareket etmelidir.  
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·	 Eleştirel pedagoji hâkim gücün zararlı etkilerine karşı direnir. Sosyo-
ekonomi sınıf elitizminde, dünyaya Avrupa merkezcil gözle bakma 
biçimlerinde, patriarkal baskıda ve dünya çapında emperyalizmde ifadesi 
bulan baskıcı iktidar biçimlerine karşı mücadele içindedir. Eleştirel 
pedagoji, öğrencileri, işçileri ve yurttaşları, gizli politik varsayımları ve 
okul eğitimi ile medya eğitiminin sömürgeci, ırksal, toplumsal cinsiyet ve 
sınıfsal yanlılıklarını sorgulamaya yönlendirir. Öğrencileri, acı çekmelerine 
yol açan iktidar oyunlarını sorgulamaları için uyarır. 

·	 Eleştirel pedagoji, titiz ve dönüştürücü bir eğitim oluştururken 
karmaşıklığın önemi üzerinde durur. Eleştirel pedagojiye göre gerçekliğin 
karmaşık ağı, hesaba katılması ve kontrol edilmesi gereken çok fazla 
değişkeni barındırır. Bu nedenle indirgemecilikten uzak durmak eleştirel 
pedagoji için önemli bir husustur. Eleştirel pedagoji iki kutuplu, sadece 
doğru ya da yanlış seçeneklerine müsaade eden epistemolojilere karşı çıkar. 
Dünyanın anlamlandırılmasında monolojik, tek hakikatli bir bakış açısına 
karşı denetlenemez değişkenler, akıldışılık, çizgisel olmama ve bütünler 
ile parçalarının öngörülemez etkileşiminin labirenti olan canlı dünyanın 
karmaşıklığını tanımaya ve gerçekliğin yorumsal boyutuna dikkat çeker. 

·	 Eleştirel pedagoji, Amerika’nın dünya çapında bir imparatorluk kurmaya 
yönelik çabalarını görmekte ve buna karşı çıkmaktadır. Eleştirel 
pedagoji, Amerikan sömürgeciliği ve emperyalizminin tüm dünyada tesis 
edilmekte olan demokrasiler kisvesi altında nasıl işlediğine karşı sessiz 
kalmamaktadır. 

Eleştirel pedagojiye göre eğitim, statükoyu, toplumda var olan baskıcı, hegemonik 
ilişkileri koruyup kollayıp sürekliliğini sağlayan bir faaliyet olabileceği gibi 
insanların ve toplumların özgürleşmelerine ve dönüşmelerine katkı sağlayan bir 
etkinlik de olabilir. Tüm bu bilgiler ışığında eleştirel pedagojinin bir özgürleşme 
pratiği olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü eleştirel pedagoji, okullarda üretilen 
bilginin nesnel ve tarafsız olmadığını, toplumdaki mevcut iktidar ilişkilerini 
maskeleyerek egemen ideolojiyi sağlam ve güçlü kıldığı gerçeğinden hareket 
eder. Baskı ve boyun eğdirmeyi esas alan iktidar ilişkilerinin ve toplumda 
egemen olan bilgi ve bilme biçimlerinin dönüştürülmesi gerektiği üzerinde duran 
eleştirel pedagoji için okullar eleştirel bilginin üretildiği ve toplumsal gerçekliğin 
anlaşılmasını sağlayan eleştirel bilincin geliştirildiği mekânlar haline getirilirse 
ancak o zaman özgürleşme amacına ulaşılabileceğinden söz etmektedir (Uysal 
ve Yıldız, 2014). Tabii ki bunun tek taraflı bilgi akışına dayalı mevcut eğitim 
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anlayışları ile sağlanması pek de mümkün gözükmemektedir. Bahsi geçen 
eleştirel bilginin üretilmesi ve eleştirel bilincin geliştirilmesi için öğretme ve 
öğrenmenin aynı düzlemde gerçekleşmesi şarttır. Bu yüzden diyalogcu bir eğitim 
süreci gereklidir. Eğitimin diyalogcu doğasında hem öğrenenler hem öğretenler 
aynı anda öğrenirler, bilgiyi birlikte yapılandırırlar. Öğreten sadece öğreten 
değil, bunun yanı sıra öğretilen biridir. Öğrenen, öğrenirken aynı zamanda 
öğretmektedir. Böyle bir bağlam içinde öğrenenler artık öğrenme sürecinin 
pasif alıcısı ya da nesnesi olmaktan uzaktır. Aksine öğrenenler kendileriyle aynı 
süreci yaşayan öğretenleriyle beraber bilginin inşasında aktif bir özne olarak yer 
almaktadır. Böylece öğrenme süreci bir özgürleşme etkinliği haline gelmektedir. 

1. Özgürleşmeye Adanmış Bir Yaşam: Paulo Freire

Toplumun dönüştürülmesi, adaletin tesis edilmesi, toplumsal farklılıkların 
dikkate alınması, bilgi-iktidar ilişkilerinin incelenmesi, insanların bilinçlenmesi, 
özgürleşmesi, eleştirel ve yaratıcı olmaları, kendilerini gerçekleştirmeleri gibi 
konuları eğitimle ilgili bir bağlam içinde ele alan eleştirel pedagojinin önde 
gelen ismi Paulo Freire’dir (1921-1997). Hatta eleştirel pedagoji dendiğinde ilk 
akla Paulo Freire’nin ismi gelmektedir. Çünkü ortaya koymuş olduğu tespitler 
ve yapmış olduğu saptamalar ile Freire eleştirel pedagoji için başvurulacak bir 
referansa dönüşmüştür. “Freire’den öncesi ve sonrası” tabirinin yapılması ve 
“Biz Freire ile birlikte veya Freire’ye karşı olabiliriz, ancak Freiresiz olamayız.” 
(Mayo, 2012: 19) deyişi söz konusu eğitim olduğunda Paulo Freire’nin bir dönüm 
noktası teşkil ettiğinin göstergesidir. 20. yüzyılın en tanınmış eğitimcilerinden 
biri olmasının yanı sıra Paulo Freire sosyoloji, siyasal teori, kalkınma çalışmaları, 
teoloji, felsefe, kültürel çalışmalar, antropoloji, dil çalışmaları ve iletişimi 
alanlarında da hissedilir derecede etkisi vardır (Mayo, 2012). 

Freire çalışmalarında pedagoji ve siyaset arasında eleştirel bir ilişki 
kurarak, pedagojik olanın siyasi veçhelerini öne çıkarmak suretiyle siyasi 
olanın içindeki açık ya da örtük pedagojiye dikkat çekmek ve çözülen toplumsal 
sözleşmeyi yeniden tasarlamak istemiştir (McLaren, 2019). Şöyle ki Freire’nin 
düşüncelerinin odak noktasını eğitimin politik bir araç olduğu düşüncesi 
oluşturmaktadır. Freire tarafından ifade edilen hiçbir eğitim süreci yoktur ki 
yansız olsun düşüncesiyle dünyadaki tüm eğitimcileri bu zamana kadar hiç 
rastlamadıkları bir düşüncenin ortaya çıkardığı soruyla karşı karşıya bırakmıştır. 
Eğitim ya var olan sistemin mantığı içinde kuşakların uyumlu hale getirilmesini 
kolaylaştırıcı bir misyonu yüklenir ya da kadınlar ve erkelerin gerçekliğe 
karşı eleştirel ve yaratıcı olmalarını sağlayarak dünyanın dönüştürülmesine 
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katkı sağlayan özgürlük pratiği olur (Mayo, 2011). Freire’ye göre ne olursa 
olsun eğitimin yansızlığından ya da tarafsızlığından söz edilemez. Onun için 
her türlü değerden uzak, nötr bir eğitim mümkün görünmemektedir. Eğitimin 
her türlüsü insana belli şekiller vermekte ve onu dönüştürmektedir. Eğitim 
insanları özgürleştirmek için olabileceği gibi onları baskılamak ve tahakküm 
altında tutmak için de olabilir (Cevizci, 2019). Eğitimin egemen sınıfları 
desteklediği doğrudur, bunun yanı sıra başka alternatifler ve uzlaşmazlıklar 
yaratması, toplumsal eşitliği savunması ve egemen ideolojiye meydan okuması 
da mümkündür (Vittoria, 2017). Freire de eğitimin insanları bilinçlendirme, 
özgürleştirme ve insanileştirme amaçlarına hizmet etmesini istemektedir. Freire 
pedagojik mücadele yoluyla otoriterliğin ve baskının tiranlığını yıkmaya ve 
insanlığa eksiksiz bir şekilde sahip çıkan küresel yurttaşların kucaklayıcı ve 
çok renkli kardeşliğini yaratmak için uğraşmıştır (McLaren, 2019). Çünkü 
Freire, insanın asıl problemini insanlaşma olarak görür ve bu zamana kadar 
hep görmezden gelinen ve üstü örtülen bu meselenin artık kaçınılması imkânsız 
bir niteliğe büründüğüne dikkat çeker. İnsanlaşma topyekûn insanların 
yüzleşmesi gereken bir sorundur. Sürekli olumsuzlanmayla karşı karşıya kalsa 
da insanlaşma, insanın yetisidir. Karşılaşılan adaletsizler, sömürüler, baskılar, 
ezenlerin şiddeti yüzünden insanlaşma engellense de ezilenlerin özgürlüğe ve 
adalete duyduğu özlemle, kaybettikleri insanlıklarına yeniden kavuşmak için 
giriştikleri mücadele ile de olumlanabilir. Freire, insanlaşmayı değerlendirirken 
onun karşına yerleştirdiği insandışılaşma ile birlikte ele alır.  Tarih içinde 
insanlaşma da insandışılaşma da insan için birer olasılık olarak durmaktadır 
(Freire, 2019a). Bu hususta Karl Marx ile hemfikir olan Freire, toplumlarda 
her zaman ezen ve ezilen iki sınıfın mevcut olduğu görüşünden hareketle 
insanlaşmayı toplumdaki ezilenlerin özgürleşmesi, özgürleşen insanın ötekini 
de (kendilerini ezenleri) tanıyıp onu da özgürleştirme çabası içinde olması olarak 
tanımlar (Freire, 2009). İnsandışılaşma ise insan haline gelmenin tahrifidir. 
Bu tahrifat sadece insanlığı çalınmış olanlar için değildir, onların insanlığını 
çalanları da kapsar. Bu noktada Freire için kendilerini ve ezenleri özgürleştirmek 
ezilenlerin insani görevidir. Zaten insan olmayı tahrif ettikleri için ezilenler 
eninde sonunda kendilerini ezenlere karşı koyacakları bir çaba içerisine 
gireceklerdir. Bu da ancak başkalarınca mahvedilmiş olduklarını görmekle 
başlar. Ezilenlerin kendilerini ezenlere karşı başlatacakları mücadelenin bir 
anlam kazanması ancak ezenlerinin ezenleri haline dönüşmemeleri halinde 
mümkündür. İnsanlıklarını kazanmak adına ezilenler, hem kendilerinin hem 
de ezenlerin insanlığını yeniden sağlayanlar olmalıdırlar. Ezen-ezilen çelişkisi 
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tüm insanların insanlaşmasıyla alt edilmelidir. Bu çelişkinin çözümü ile yeni 
bir insan dünyaya gelir. Artık ne ezen ne de ezilen vardır, yalnızca özgürlüğe 
ulaşma sürecinden geçen insan vardır. Fakat ezilenlerin kendilerini ezenlere 
karşı giriştikleri mücadelenin başında onlar da ezenlerin ezenleri olma 
eğilimindedirler. Onlar için insan olmak ezen olmaktır. Çünkü onların tanık 
oldukları insanlık modeli budur. Ezilenlere göre yeni insan, baskının ve ezmenin 
yerini özgürleşmeye bırakmasıyla ezen-ezilen çelişkisinin çözümlenmesinden 
doğan insan değildir. Onlar için yeni insan, ezen konumuna gelmiş kendileridir 
(Freire, 2019a). Oysa ezilme durumu hem ezenlerin hem de onların ezdiklerinin 
zarar gördüğü bir insandışılaşmış ve insandışılaştırıcı bütünlük arz eder. Buna 
karşı hem ezenler hem de ezilenler için daha yetkin insan olma mücadelesini 
yürütmesi gerekenler ezilenlerdir. Ötekileri insandışılaştırdığı için kendileri de 
insandışılaşan ezenler böyle bir mücadeleyi yürütemezler. Ezilenler de aynı 
anda hem kendileri hem de bilinçlerini içselleştirilmiş oldukları ezenleri olmanın 
verdiği ikiliğin acısını çekerler. Kendileri olmak ve bölünmüş olmak, içindeki 
ezeni püskürtmek ya da püskürtmemek, insani dayanışma ile yabancılaşma, 
belirlenmiş kurala uymak ile seçim yapabilmek, seyirci olmak ile oyuncu olmak, 
eylemde bulunmak ile ezenlerin eylemleri yoluyla eylemlilik yanılsamasına 
kapılmak, konuşmak ile yaratma ve yeniden yaratma ve dünyayı dönüştürme 
kudreti hadım edilmiş halde sessiz kalmak arasındaki seçim onlarda çatışmaya 
neden olur. Bu trajik ikilem ezilenleri kuşatır, bu nedenle eğitimlerinde hesaba 
katılmalıdır. Öyleyse geliştirilecek olan bir pedagoji, insanlıklarını yeniden 
kazanma yolundaki kesintisiz mücadelede ezilenlerle birlikte şekillenmelidir. 
Bu noktada Freire’nin en büyük amacı sömürülen, nesneleştirilen ve ezilen 
insanı özgürlüğüne kavuşturmak için pedagojinin gücünden faydalanmaktır. 
Bu pedagoji ile ezilenler, ezilme olgusu ve nedenleri üzerinde düşünmeye sevk 
edilecek ve özgürleşme mücadelesine katılmaları sağlanacaktır. Peki, ezilenler, 
özgürleşmelerini sağlayacak bu pedagojiyi geliştirmeye nasıl katılacak? Ancak 
kendilerinin, ezenlerin ev sahipleri olduklarını fark ettikleri zaman özgürleştirici 
pedagojilerinin doğumuna katkı yapabilir. Olmanın, gibi olmak ve gibi 
olmanın da ezenler gibi olmak olduğu ikilik içinde yaşadıkları sürece bu katkı 
imkânsızlaşır. İşte Freire’nin ezilenlerin pedagojisi dediği pedagoji, ezilenlerin 
kendilerinin aynı zamanda onları ezenlerin insandışılaşmanın cisimleşmelerinin 
farkına varmalarına aracılık eden bir pedagojidir (Freire, 2019a; Vittoria, 2017).  
Freire’ye göre insanlaştırıcı eğitim insanların dünyadaki varlıklarına yönelik 
bilinç kazanmalarının yoludur. İnsanın kendi ihtiyaçlarını dikkate alarak ama 
bunu yaparken diğerlerinin de ihtiyaç ve özlemlerini hesaba katarak tüm 
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yeteneklerini geliştirirken eyleme ve düşünme biçimidir (Macedo ve Freire, 
2019).

İnsandışılaştırıcı olan ezme-ezilme durumunun ortadan kalkması 
ve insanlaşmayı başarmak için içinde insanların şeylere indirgendiği 
sınırdurumların1 mutlaka aşılması gerekmektedir. Burada Freire, insan ve 
hayvan arasındaki farktan yararlanarak sınırdurumlar üzerine bir değerlendirme 
yapar. Şöyle ki insan sadece eylemlerini değil, kendisinin kendisi hakkındaki 
bilincini de düşüncesinin konusu yapar. İnsanın bu hali onu, kendilerini yaptığı 
faaliyetlerden ayıramayan ve eylemleri üzerine düşünemeyen hayvanlardan 
ayırır. Hayvanların faaliyetleri kendilerinin uzantısı olduğundan faaliyetlerinin 
sonuçları da kendilerinden ayrılamaz. Kendinde varlıklar olarak hayvanlar ne 
hedef koyabilirler ne e doğayı dönüştürmek adına eylemlerine kendi başına 
bir anlam katabilirler. Nasıl davranmaları gerektiğinin kararı kendilerine 
değil dâhil olduğu türe aittir. Hayvanlar kendi başlarına karar veremezler, ne 
kendilerini ne eylemlerini nesneleştirebilirler, kendilerine hedef koyamazlar, 
anlam veremedikleri bir dünyanın içinde gömülü yaşarlar. Ağır basan bir 
şimdide yaşadıkları için yarını, bugünü olmayan hayvanların tarihleri de yoktur. 
Hayvan için dünya bir ben olarak kendisini ayırabileceği bir ben-olmayan 
oluşturmaz, onun için bir güdü işlevi görür. Bir meydan okuma oluşturmaz 
sadece uyarılmalarını sağlar. Hayvanlar risklerin varlığından habersiz oldukları 
için hayatlarında riske girmenin yeri yoktur. Yükümlülük almazlar, hayatı 
üstlenmezler ve üstlenmedikleri için hayatı kuramazlar ve dönüştüremezler. 
Güdü dünyalarını, kültür ve tarih içeren anlamlı bir dünyaya haline 
getiremezler. Bu nedenle kendilerini hayatın onları yıkıma uğrattığı varlıklar 
olarak algılamazlar. Nihayetinde hayvanlar, kendilerini hayvanlaştırmak için 
genel yapılarını hayvanlaştıramazlar, kendilerini hayvandışılaştırmaları da 
olanaksızdır. Her hâlükârda onlar kendinde varlıklardır. Ama insan böyle 
değildir, sadece yaşamaz aynı zamanda var olur. İnsan yaptığı etkinliklerin 
farkındadır, kendisine hedef koyar ve bu hedef ulaşmak için eylemlerde 
bulunur. Kararlar alır, yaratıcıdır, değiştirir, dönüştürür ve dünyaya nüfuz eder. 

1  Karl Jaspers için insan, dünya içindedir, bir varoluş gerçekleştir, seçimlerde bulunur, planları 
vardır, bir şeyler yapar, değiştirir, dönüştürür, özgürlüğünün tadını çıkarır. Bunun yanında bir 
de kendi varlığını koruyan sabit şeyler vardır. “Ölmeye, ıstırap çekmeye, mücadele etmeye 
mahkûmum, tesadüfün hâkimiyeti altındayım, durmadan kendimi suçlu buluyor ıstırap 
çekiyorum.” (Bkz. Jaspers, 1981: 37) diyen Jaspers için bu gibi durumlar sınırdurumlardır. Söz 
konusu sınırdurumlar olduğunda Vieira Pinto gibi düşünen Freire, sınırdurumları Jaspers gibi 
kötümser bir manada değerlendirmez. Pinto’nun tabiriyle sınırdurumlar, olasılıkların sona erdiği 
geçilemez sınırlar değildir, tüm olasılıkların başladığı gerçek sınırlardır. Olmayı hiçlikten ayıran 
sınırda bulunmazlar, olmayı daha tam insan olmaktan ayıran sınırdadır (Bkz. Freire, 2019a: 119). 
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Hayvanın aksine tarihsel bir varoluşa sahiptir. Hayvan zamansız, düz, tekdüze 
bir güdü ile yaşadığı yerde insan sürekli yeniden yarattığı ve dönüştürdüğü 
bir dünyada yaşar. Hayvan için dünya sadece temas ettiği fiziksel bir mekân 
iken insan için tarihsel bir alandır. Kendilik bilincinden yoksun olan hayvanın 
hayatı tamamen belirlenmiştir. Onun için burası, şimdi, orası, yarın ve dün 
yoktur. Olmadığı için de burasının, şimdinin ya da orasının dayattığı sınırları 
aşamazlar. Hayvanların güdü dünyası tarihten yoksun olduğu için orada hiçbir 
sınırdurum bulunmaz. Çünkü hayvan dünyayı dönüştürmek adına kendini ondan 
ayırmaz, dünyayı nesneleştirmez. Hayvan tarihsel olan sınırdurumlarıyla değil, 
güdülerin kendileriyle sınırlanır. Ama insanlar kendilerini, nesneleştirdikleri 
dünyadan ve dünya ve başkaları ile ilişkilerine taşıyarak, kendilerini sınırlayan 
durumu, sınırdurumunu aşarlar. Aşmak zorundadır, zira sınırdurumlar insanlar 
için ayak bağıdır, özgürleşmelerinin önündeki engellerdir. Mesela, bağımlılık 
ilişkisi olmaksızın kavranması imkânsız olan azgelişmişlik, üçüncü dünya 
toplumları için karakteristik bir sınırdurumu ifade eder. Bu sınırdurumun 
içinde varolan görev, bu nesne toplumlarla metropol toplumlar arasındaki 
çelişkinin üstesinden gelmektir. Bu engellerin aşılamaması, alt edilememesi 
sessizlik kültürüne hapsolmaktır.  Sessizlik kültürü, sınırdurumların ezici 
gücü karşısında sessiz kalmaktır, sınırdurumların esaretinden sıyrılamamaktır. 
Kendilerine ait bir farkındalıkları olmayan ve varoluşlarını belirleyen 
toplumsal güçlerin bilincinde bulunmayan insanların sürü haline gelmesidir. 
Bilinçten uzak bir topluma dönüşmek, kendilerine has istekleri ve özgürleşmek 
için enerjileri olmayan bir yığının oluşmasıdır (Freire, 2019a). Sessizliğe 
bürünen bir toplum kabullenme, boyun eğme ve kaderciliğe yönelir. Bundan 
kurtulmak ve sınırdurumlardan uzaklaşmak bilinçlenme ile mümkündür. Bu 
nedenle Freire’nin eserlerinde sıklıkla dile getirdiği bilinçlenme manasına 
gelen conscientização kavramı kilit konumdadır. Kişinin sürüden sıyrılarak 
özne haline gelmesinde, potansiyellerinin farkına varmasında ve kendini 
gerçekleşmesinde bu kavram varoluşsal bir önem taşır. Conscientização, 
toplumsal yaşamda cereyan eden siyasi, ekonomik ve sosyal çelişkilerin 
farkına varmak ve ezici koşulların üstesinden gelebilmek için eleştirel bir bilinç 
geliştirme olarak tanımlanabilir. Freire, Özgürlüğün Pedagojisi eserinde içinde 
bulunulan maddi, toplumsal, siyasi, kültürel ve ideolojik şartların değişim ve 
dönüşüm ideallerini gerçekleştirmede engeller çıkardığını ve  “1960’larda bu 
engeller üzerine düşünürken, conscientização kavramını, her derde deva bir 
ilaç değil ama bu engellere ve bu engellerin varlık nedenine dair eleştirel bir 
farkındalık çabası olarak ortaya attım” (Freire,  2019b: 98) demektedir. Freire, 
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Brezilya’da ortaya çıkan halk eğitimi gruplarında ve toplumsal hareketler 
içinde bu kavramı daha derinlemesine ve sistematik olarak sorunsallaştırmıştır. 
Bu kavram ile eleştirel bilincin eğitim için önemini dikkat çekerek kültürel 
hareketlerin politik-pedagojik çağrışımlarına vurgu yapmak istemiştir (Vittoria, 
2017). 

 Conscientização sözcüğünü ilk duyduğumda anlam derinliğini hemen 
anladım çünkü bir özgürlük pratiği olarak eğitimin bir bilgi edimi 
olduğuna, gerçekliğe eleştirel bir yaklaşım olduğuna inancım tam (Akt. 
Vittoria, 2017: 116). 

Ezen-ezilen çelişkisinin çözümü için insanileşmeye giden yolda ezilenlerin kimler 
tarafından ve ne şekilde ezildiklerinin farkına varmaları, kendi özgürleşmeleri 
için mücadele etmeleri ancak conscientização ile olanaklıdır. Yoksa özgürlük 
onlara sunulan bir lütuf, bir ihsan değildir, kendi conscientização’larının 
neticesidir. Bu nedenle bir özne olarak ezilenler kendilerini bu inanca bağlamalı 
ve kendilerini kuşatan gerçekliğe eleştirel olarak müdahalede bulunmalıdırlar. 
Mevcut durumu eleştirmek, değiştirmek ve dönüşümünü sağlamak ezilenlerin 
gerçeklik içinde giriştikleri bir etkinlik olmalıdır. 

Conscientização, bilinç-dünya ilişkisine dayalıdır. Bu ilişkiyi kendi 
eleştirel düşüncesinin bir nesnesi olarak gören insanlar dünyaya olan 
yaklaşımlarından kaynaklanan karanlık boyutlara ışık tutar (Akt. Vittoria, 
2017). Çünkü conscientização, insanları içinde yaşadıkları dünya hakkında 
eleştirel düşünmeye davet eder. Conscientização ile nüfuz edilemez ve kapalı 
bir bütün olarak dayatılan gerçekliğin gerçek yüzü gösterilir. İnsanların dünyayı 
nasıl algıladıklarının dışa vurulmasının imkânları sunulur. İnsanlar gerçeklikle 
yüzleştirilir ve gerçekliğin aslında insanların karşılık vermek zorunda oldukları 
bir meydan okuma olduğuna işaret edilerek onların gerçeklik üzerine düşünceler 
üretmeleri ve eyleme geçmeleri sağlanır. 

Freire’ye göre insanlar bir durum içerisinde bulunan varlıklardır ve 
zamansal- mekânsal koşullar insanların içinde bulundukları durumlar üzerinde 
etkilidir. Bu koşullar insanları etkilerken insanlar da koşulları etkiler. İnsanlar 
kendi durumsallıklarına yönelik bir karşı çıkışa denk geldiğinde durumsallıkları 
üzerine eleştirel düşünmeye başlar, sadece düşünmekle kalmaz eleştirel 
eylemlerde bulunur. Ancak bu şekilde kendisinden daha fazlası olur (Freire, 
2019a). İnsanın varoluşu üzerine kafa yorması, mevcut durumları üzerinde 
düşünmesi, kendi farkındalığını hissetmesi, bilincinin uyanması, gerçekliğe 
karşı müdahaleci olması conscientização ile bağlantılıdır. 
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 Durumsallık üzerine düşünmek, varoluşun asıl koşulu hakkında 
düşünmektir: Sayesinde insanların birbirlerini bir durum içinde keşfettikleri 
eleştirel düşünmektir. Yalnızca bu durum kendisini yoğun dışa kapalı 
bir gerçeklik veya acı verici bir çıkmaz olarak göstermediği, insanlar 
onu nesnel-sorunsal bir durum olarak kavramaya başlayabildiği zaman; 
ancak o zaman adanma/yükümlülük var olabilir. İnsanlar bilinçlerinin 
gömülü olduğu halden doğrulup çıkarlar ve gerçekliğe, ortaya çıkarıldığı 
yerde müdahale etme yeteneğini kazanırlar. Gerçekliğe müdahale-gerçek 
anlamda tarihsel olarak kendinin farkına varma böylelikle doğrulmanın 
bir sonraki adımı olur ve durumun conscientização’sundan ortaya çıkar. 
Conscientização, her tür doğrulmaya özgü idrak tutumunu derinleştirmekle 
eşanlamlıdır (Freire, 2019a: 129).

Conscientização, ezen-ezilen ilişkisinin çözüme kavuşturulmasında, 
insanileşmede ve özgürlüğün doğumunda önemli bir yere sahiptir; ama tek 
başına yeterli değildir. Praksis yoksa bilinçlenme gerçek bir anlama ulaşamaz. 
Freire, eylem ile derinlemesine düşünmeyi birbiriyle bütünleştirmeyi ve bu 
ikisini praksisin özüne yerleştirmek için uğraşmıştır (Mayo, 2011). Praksis 
olmaksızın ezen-ezilen ilişkisinin çözümü, insanileşme ve özgürleşme mümkün 
görünmemektedir. Freire’ye göre baskının, tahakkümün, ezilmenin acısını, 
sancısını ve zararlarını ezilenlerden daha iyi anlayan olamaz. Yine özgürleşmenin 
gerekliliğine ezilenlerden daha çok inanan olamaz. Ama bu özgürleşme onlara 
şans eseri gelmez. Özgürlüğü, özgürlük arayışı praksisleriyle, özgürlük 
için savaşmanın gerekli olduğunu fark ederek kazanabilirler. Kendilerini 
özgürleştirmek için mücadele etmek zorunda olan ezilenler bu mücadele 
praksisi aracılığıyla ezilme gerçeğini eleştirel olarak kavrayabilmelidirler. 
Ezilenlerin baskının esaretinden kurtulmaları için ayağa kalkmalı ve ona karşı 
çıkmaları gerekir. Bu ancak praksis ile mümkündür. Dünyayı dönüştürmek 
amacıyla dünya üzerinde düşünmek ve eylemde bulunmak praksistir. Freire 
için praksis, gerçekliğe yönelik eleştirel müdahaledir. Ezilenler gerçeklikle 
yüzleşmeli, onu nesneleştirmeli ve ona yönelik eylemde bulunmalıdır. Akabinde 
eylem gelmiyorsa gerçekliğin sadece algılanışı ve bilinçlenmeyle gerçeklik 
dönüştürülemez (Freire, 2019a). Freire’de kurtuluş bir bilinç değişiminde ya da 
içsel bir uyanıştan çok daha fazlasını gerektirir. Özgürleşme, insanların baskı ve 
tahakkümü alt etmek için giriştikleri eylemde belirginleşir (Kincheloe, 2018). 
İnsanlar praksis sayesinde içinde bulundukları duruma karşı eleştirel bir bilinç 
geliştirirler ve özgürlük mücadelesine girişirler. 



Bir Özgürleşme Praksisi Olarak Eğitimin Diyalogcu Mahiyeti: Freire’ci Bir Değerlendirme     121

 Ezilenler ancak ezenleri keşfettikleri ve özgürleşme için örgütlü 
mücadeleye girdikleri zaman kendilerine inanmaya başlarlar. Bu keşif 
sadece düşünce düzeyinde olmaz, eylemi içermelidir. Öte yandan da salt 
eylemcilikle sınırlı kalamaz, ciddi şekilde düşünme etkinliğini gerektirir. 
Ancak bu koşullar yerine geldiğinde buna praksis denebilir (Freire, 2019a: 
84).

Freire’ye göre mevcut eğitim anlayışları onun eğitim ile başarmak istediği 
insanileşme, bilinçlenme, özgürleşme, değiştirici ve dönüştürücü eylemde 
bulunma hedeflerinden maalesef çok uzaktır. O, bankacı eğitim modeli olarak 
adlandırdığı hâlihazırdaki eğitim anlayışlarını bankaların işleyişi ile analoji 
kurarak değerlendirir. 

 Öğrenciler “yatırım nesneleri”, öğretmen ise “yatırımcı”dır. Öğretmen 
iletişim kurmak yerine tahviller çıkarır ve öğrencilerin sabırla aldığı, 
ezberlediği ve tekrarladığı yatırımlar yapar. Bu öğrencilere tanınan hareket 
alanının, yatırılanı kabul ve tasnif edip yığmaktan ibaret olduğu bankacı 
eğitim modelidir (Freire, 2019a: 90).

Freire yapmış olduğu gözlemlere dayanarak ister okul içinde isterse okul 
dışında olsun herhangi bir seviyedeki öğretmen-öğrenci ilişkisi incelendiğinde 
bunun temel karakteristiğinin “anlatı” olduğunu belirtmektedir. Bu ilişkinin bir 
ucunda sürekli anlatan bir özne olarak öğretmen, diğer ucunda ise öğretmenin 
anlattıklarını sabırla dinlemek zorunda olan nesneler olarak öğrenciler yer 
almaktadır. Bir cansızlaşma ve taşlaşma niteliği taşıyan bu süreç sayesinde eğitim 
hastalıklı bir hal almıştır. Çünkü öğretmen ya kıpırtısız ve durağan olarak addettiği 
gerçeklikten öğrencilere söz eder ya da öğrencilerin varoluşsal deneyimlerine 
uzak bir konuyu uzun uzadıya açıklar. Yani öğrencilerin zihinlerini gerçeklikten 
kopmuş ve onların anlam dünyasından uzak içeriklerle doldurur. Somutlukları 
boşaltılmış sözcükler içi boş, yabancılaşmış ve yabancılaştırıcı laf kalabalığına 
dönüşür ve eğitim, sözcüklerin dönüştürücü gücünden değil, tınılarından ibaret 
olur. Misal, “Dört kere dört on altı eder.” gibi bir ifadeyi öğrenci, gerçeklikte dört 
kere dördün ne olduğunu algılamadan ve gerçek anlamını kavramadan tekrarlar, 
hafızalarına kazırlar. Velhasıl öğrenciler otomatik olarak kendilerine anlatılanları 
ezberlerler. Öğretmen için onlar içi boş olan kaplar ya da bidonlardan farksızdır. 
Öğretmenin iyi bir öğretmen olarak görülmesi kaplarını ya da bidonlarını ne 
kadar çok doldurmasına bağlıdır. Öğrencilerin ne kadar iyi olduklarını söylemek 
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de tabiri caizse kuzu gibi uysal, sessiz ve sakin durarak bir kap ya da bidon 
misali kendilerini doldurulmalarına müsaade etmeleriyle alakalıdır. Bu haliyle 
eğitim, tasarruf yatırımından başka bir şey değildir. Buna karşın Freire için asıl 
eğitim öğretmen-öğrenci çelişkisini çözümlemekle işe koyulmalıdır. Öyle bir 
uzlaşım oluşturulmalı ki her iki taraf da aynı anda öğrenciler ve öğretmenler 
olmalıdır. Çünkü eğitimin bankacı halinde öğretmen kendisini öğrencilerine 
onların zorunlu karşıtı olarak sunar ve öğrencilerinin cehaletini mutlak sayarak 
kendi varlığını gerekçelendirir. Kendilerine yabancılaşmış halde bulunan 
öğrenciler de kendi cehaletlerini öğretmenin varlığının gerekçesi olarak onaylar 
ve kendilerinin de öğretmeni eğittiklerinin farkına varamazlar. Bankacı eğitim 
modeli bu çelişkiyi iyice derinleştirerek ezen topluma ayna tutan davranış ve 
uygulamalarla körükler. Mesela, öğrenciler kendilerine yüklenen malzemeyi 
istiflemek için verdikleri uğraş yüzünden bu dünyanın dönüştürücüleri olmayı 
sağlayacak eleştirel bilinçlerini güdük bırakırlar. Öğrenciler kendilerine 
dayatılan kuzu gibi olma rolünü ne kadar çok benimserlerse dünya kendilerine 
nasıl sunulmuşsa, gerçeklik onlara nasıl servis edilmişse o haliyle kabul etmeye 
yatkın olurlar (Freire, 2019a).

Bankacı eğitim modeli öğrencilerin yaratıcılıklarını törpülemekte ve 
safdilliklerini körüklemektedir. Öğrencilere gerçekliğin bir kısmını servis ederek 
onların gerçeklik üzerine düşünmelerini ve eleştirel yeteneklerini harekete 
geçirmelerini engellemektedir. Bu şekliyle bankacı eğitim modeli dünyanın 
değiştirilmesini ve dönüştürülmesini istemeyen ezenlerin çıkarlarına hizmet 
etmektedir. Zaten ezilenlere sağlıklı toplumun patolojisi gözüyle bakılmaktadır. 
Yetersiz ve tembel kabul edilen bu kişilerin zihniyetleri toplumun kalıplarına 
uygun hale getirilmeli ve onlar sağlıklı topluma entegre edilmelidir. Hâlbuki 
asıl yapılması gereken onları kendileri için varlıklar haline gelebilecek şekilde 
dönüştürmektir. Ama bu özgürleşme davasına hizmet edeceği için ezenlerin 
temeline dinamit koymaktır. Bu nedenle bankacı eğitim modeli öğrencilerin 
ve gerçekliğin evcilleştirilmesinden yanadır. Dış dünyanın gerçekliğinin yığma 
bilgilerini edilgin bir biçimde almaya müsait boş bir zihin sahibi olarak öğrenciler, 
öğretmenin doğru olduğunu düşündüğü bilgilerce iyice doldurulmalıdır. 
Böylece daha edilgin ve dünyayla daha uyumlu hale gelmeleri sağlanır. Bankacı 
eğitim modeli için eğitilmiş insan uyumlulaştırılmış insandır ve dünyanın içine 
daha iyi uymaktadır (Freire, 2019a). Ama Freire için öğretme ve öğrenmenin 
diyalektik bir doğası vardır. Öğrenme ve öğretme bu diyalektik süreçte bilme 
ve yeniden bilme halidir. Süreç ilerledikçe öğrenciler bilmediklerini bilir, 
öğretmenler de daha önceden bildiklerini yeniden bilir. Freire’nin öğretmenin 
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öğretiyor olmasına lafı yoktur. Öğretmen elbette öğretecektir. O, öğretmenin 
bilgi aktarımı olmasına karşı çıkar. Onun için bir eylemin öğretme olabilmesi 
için öğrencilerin kendilerine öğretilen bilgiyi üreten kişiler haline gelmeleri 
gerekmektedir. Öğrenciler nesnenin anlamını ve bilgisinin üretken özneleri 
olmalıdır. En az öğretmenleri kadar düşünen özneler olduklarını fark ettikleri 
ölçüde öğretme mümkün olur (Freire, 2019d). 

Freire, özgürleşmeye yürekten bağlı olanların bankacı eğitim modelini 
her yönüyle reddetmelerini ister. Artık amacı insanların bilgi hesabına yatırım 
yapmak olan bankacı eğitim modelinin yerini insanların dünyayla ilişkilerindeki 
problemlerini tanımlamalarının pratiği olan problem tanımlayıcı eğitim modeli 
almalıdır. Problem tanımlayıcı eğitim modeli en temelinde bankacı eğitim 
modelinin sunduğu öğrencilerin öğretmeni ve öğretmenin öğrencileri anlayışını 
yerle bir eder. Çünkü anlatıyı esas alan böylesi bir anlayışta öğretmen öğrenciler 
adına düşünmekte ve kendi düşüncelerini onlara dayatmaktadır. Oysa öğretmen 
kendini öğrencilerine dayatamaz. Problem tanımlayıcı eğitim modeli buna 
müsaade etmez. Hele hele kendisini özgürleşme davasına adayanlar bilinci 
doldurulması gereken boş bir kap olarak kabul etmez. Bankacı eğitim modelinin 
yaratıcılığı felce uğrattığı yerde problem tanımlayıcı eğitim modeli gerçekliği 
sürekli deşifre eder. Bilincin devamlı boğulduğu bankacı eğitim modelinin 
aksine problem tanımlayıcı eğitim modelinde bilincin su yüzüne çıkarılması ve 
gerçekliğe eleştirel bir gözle bakılması için çaba gösterilir. Böylece öğrenciler 
kendileriyle ve dünyayla ilgili problemlerinde meydan okuma gücünü 
kendilerinde bulabilecek ve kendilerini dünyadan kopuk, soyut, yalıtılmış 
olarak görmeyeceklerdir. Problem tanımlayıcı eğitim modeli insanın dünyadan 
bağımsız ve ayrı olduğunu reddettiği gibi dünyanın insanlardan ayrı varolan 
bir gerçeklik olduğunu da reddeder. Bankacı eğitim modelinde gerçekliğin 
mitleştirilmesi ve bu yolla insanların dünyada var olmasıyla ilişkili olgular 
gizlenir. Problem tanımlayıcı eğitim modeli gerçekliğin deşifresi ile uğraşır, 
gerçeklik üzerine düşünmeyi ve gerçeklik üzerinde eylemde bulunmayı teşvik 
eder. Bunun için öğrencilere yardım edilecek nesneler muamelesi yapmaz. 
Öğrencilerin yaratıcılığını geliştirmek, eleştirel bilinçlerini harekete geçirmek 
suretiyle içinde bulundukları durumun derinlemesine bilincine varmaları 
ve dönüşüme katılan özgün varlıklar olmalarını sağlar. Hareketsizleştirici 
ve sabitleştirici bir güç olması bakımından bankacı eğitim modeli insanları 
tarihsel varlıklar olarak görmezken problem tanımlayıcı eğitim modeli insanı, 
olma sürecinde olan, bitmemiş ve yetkinleşmemiş bir varlık olarak görür. 
İnsanı, kendini aşan, ileriye doğru hareket eden ve ileriye bakan bir varlık 
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olarak olumlar. Böyle bir varlık için bankacı eğitim modelinin öngördüğü 
hareketsizlik öldürücü bir tehdit olur. Problem tanımlayıcı eğitim modeli 
insanları bu yetkinleşmemişliğinin bilincinde bir varlık olarak harekete geçirir. 
Mevcut durumlarının alınlarına yazılmış ve değiştirilemez bir durum olarak 
kabul ederek kaderlerine razı gelmek yerine praksis içinde sürekli yeniden 
oluşturulur (Freire, 2019a). İnsanileşme, bilinçlenme ve özgürleşme esasına 
dayalı bir praksis olan problem tanımlayıcı eğitim modeli boyun eğdirilmiş 
olanları felaha kavuşturma düşüncesinden hareket ettiği için ezenlerin çıkarına 
hizmet etmez. Bilakis ezilenlerin başkalarınca mahvolduklarını görmelerini 
sağlayarak haklı bir mücadeleye girişmelerine hizmet eder. Bu mücadelede 
tek etkin araç diyalogdur. Diyalog, öğretmenlerin öğrencileri etkilemesinin ve 
yönlendirmesinin bir aracı değil, bilincin ifadesidir. 

2. Özgürleştirici Eğitimin Özü: Diyalog

Özgürleştirici bir eğitim çalışması olan problem tanımlayıcı eğitim, bilgi 
aktarımına değil; idrak edimlerine dayanır. Bu eğitim, idrak edilebilir nesnenin 
bir yanda öğretmen öteki yanda öğrenciler arasında aracılık ettiği bir öğrenme 
durumudur. Dolasıyla böylesi bir eğitimin praksisi daha en başından öğretmen-
öğrenci çelişkisinin çözümünü içerir. Çünkü bankacı eğitim modeline özgü 
dikey ilişki biçiminin aksine problem tanımlayıcı eğitim modelinde diyalog 
aracılığıyla öğrencilerin öğretmeni ve öğretmenin öğrencileri tarzı bir ilişki 
biçimine yer yoktur. Artık yepyeni bir anlayış vardır: Öğrenci-öğretmen ve 
öğretmen-öğrenciler. Diyalog boyunca öğretmen öğrenciden, öğrenci de 
öğretmenden öğrenir. Öğretmen ile öğrenenin rolleri karşılıklı olarak değişir. 
Öğretmen ve öğrenciler arası diyalogda öğretmen artık sadece öğreten değildir, 
öğretilen biridir. Öğrenciler, kendilerine öğretilirken aynı zamanda kendileri de 
öğreten kişilerdir. Böyle bir anlayışta öğretmen artık bir güç unsuru olmaktan 
çıkmıştır. Her şeyin en doğrusunu bilen ve öğreten değildir. Öğrencilerle 
birlikte düşünür, her türlü yoruma ve düşünceye açıktır. Öğrencilere hazır 
cevapları olan sorular yöneltmektense öğrencilerin kendilerinin sorunları fark 
etmesini, sorgulamasını ve çözümler üretmesini sağlar. Esasen cevaplardan 
oluşan bir eğitim bilme ve kavrayış sürecine bir katkısı olmaz, çünkü içeriğin 
papağan misali ezberine dayalı olduğu için merakı tetiklemez. Sorulardan ve 
sorunlardan oluşan bir eğitim merakı etkin kılabilir. Bankacı eğitim modelinde 
öğrenciler herhangi bir idrak edimi gerçekleştirmezler. Öğretmenin idrak ettiği 
ve kendilerine açıkladığı konuları ezberlerler. Problem tanımlayıcı eğitimde ise 
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öğrenciler artık uysal dinleyiciler değildirler, öğretmenle diyalog halindedir. 
Öğretmen öğrencilere üzerinde düşünecekleri malzemeyi sunar ve öğrenciler 
kendi düşüncelerini ifade ederken öğretmen de önceki değerlendirmelerini 
gözden geçirir. Bu nokta öğretmenin rolü öğrencilerle birlikte doxa düzeyindeki 
bilginin yerini logos düzeyinde gerçek bilgi seviyesine yükseltmektir (Mayo, 
2011; Durakoğlu ve Altıparmak, 2019; Freire, 2019a; Freire, 2019c). Bu nedenle 
Freire için öğretmek, bilgi aktarmak değildir, bilginin üretimi veya inşası için 
gerekli olan imkânları yaratmaktır. Çünkü eğitim süresi boyunca öğrenci kendini 
bir nesne gibi kabullenirse, öğretmeni de kendisini biçimlendiren ve şekillendiren 
bir özne olduğuna inanmaya başlarsa kendisini, bilen bir özne tarafından 
aktarılan bilgi parçacıklarını alan pasif bir konuma indirgemiş olur. Eğitim 
sürecinin böyle yaşanıp anlaşılması nihayetinde nesne konumundaki öğrenciyi 
başka nesnelerin yeniden üretiminden sorumlu sahte bir özneye dönüştürür. 
Durum böyleyse Freire açıkça şunu ortaya koymak ister: Tüm öğretmen ve 
öğrenciler aynı olmakla birlikte, eğitme görevini yerine getiren kişi öğrettikçe 
biçimlenir veya yeniden biçimlenir ve öğretilen kişi de süreç içinde kendini 
biçimlendirir. Bu bakış açısına göre öğretmek, bilgi veya içerik aktarmaktan 
uzaktır. Ayrıca yaratıcı bir öznenin, kayıtsız ve kararsız bir maddeye şekil, tarz 
veya ruh verdiği bir faaliyet de değildir. Öğretmek için öğrenmek gereklidir. 
Yani Freire’de öğreten, öğretme eylemi esnasında öğrenir ve öğrenen, öğrenme 
eylemi içindeyken aynı zamanda öğretendir. Kısacası Freire, öğretme’nin 
kumaşında öğrenmenin olduğunu söyler. Söz konusu öğretme olduğunda 
içinden öğrenilmiş bir şeyin ortaya çıkmadığı ve öğrenen kişinin öğretilen 
şeyi yeniden yaratmaya ve yeniden üretmeye kudreti olmadığı bir durumda 
öğretmekten söz edilemez. Freire’de özünde öğrenme deneyiminde doğmayan 
bir öğretme, kimse tarafından da öğrenilemez düşüncesi katidir  (Freire, 2019b). 
Freire, öğrenme olmadan öğretme diye bir şeyin olmadığını söylemektedir. 
Bunu söylerken öğretme eyleminin olabilmesi için hem öğretenlerin hem de 
öğrenenlerinin varlığını gerektirmesinden çok daha fazla bir şeye gereksinim 
olduğunu belirtmektedir. Onun kastı şudur:

 Öğretme ve öğrenme öyle bir şekilde gerçekleşir ki öğretenler bir yandan 
daha önce öğrenilmiş olan bilgiyi idrak ettikleri için öğrenirler, diğer 
yandansa acemi bir öğrencinin (kendi başına öğrenemeyeceği) öğretilen 
şeyi kavramaya yönelik merakının nasıl çalıştığını gözlemleyerek, 
belirsizlikleri, neyin doğru neyin yanlış olduğunu keşfederler (Freire, 
2019d: 69).
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Freire bu ifadesiyle öğretenlerin öğrenmelerinin, hatalarının öğrencileri 
tarafından düzeltilmesi esasına dayandığını söylemez. O, öğretirken öğrenmenin, 
mütevazı ve açık fikirli öğretmenlerin kendilerini sürekli olarak öğretilenler 
hakkında yeniden düşünmeye ve kendi konumlarını gözden geçirmeye hazır 
olmaları durumunda mevcut olabileceğini söyler. Öğrencilerin merakıyla ve 
bu merakın onları götürdüğü yerlerle hemhal olma arayışları öğretmenleri 
öğrenmeye sevk eder. Bazen öğrencilerin merak duyduğu şeyler öğretmenler 
tarafından daha önce hiç fark edilmemiş fikirlere ve sorulara gebe olabilir. 
Freire burada öğretme sürecinin içindeki zengin öğrenme uğraklarına dikkat 
çekmektedir (Freire, 2019d). Diyalog bu süreci açığa çıkarır. Karşılıklı ilgiyi, 
karşılıklı saygıyı, çatışmaların kabulünü, gerçekliği birçok farklı bakış açısından 
anlamayı öğretir. Diyalog, gerçekliği yönelik yorumsal bir yaklaşımı ve eleştirel 
bir tutumu gerektir. Bu süreçte bir şeyler merak edilir, bir şeyler üzerinde tartışılır 
ve bilgi elde edilir. Diyalog merak duygusunu harekete geçirerek araştırma 
deneyimi olarak kendini gösterir (Vittoria, 2017). 

Freire’nin eğitime yönelik eleştirisinin temeli bir uzman olarak görülen 
öğretmen ile boş bir biyolojik-fizyolojik kap olarak algılanan öğrenen arasındaki 
geleneksel farkın sorgulanmasına dayanmaktadır. Freire’nin 1973 yılında 
Santiago’ya yapmış olduğu ziyaret sırasında gördüğü o dönemde başlatılan bir 
okuma-yazma kampanyasına ait “Bilen kişi, bilmeyene öğretir.” yazılı afişe 
eleştirel bir tavırla yaklaşarak, afişte yazılanlar hakkında “bilen kişinin bilmeyene 
öğretebilmesi için ilk olarak, bilen kişi her şeyi bilmediğini bilmek zorundadır; 
ikincisi, bilmeyen kişi her şey konusunda cahil olmadığını bilmelidir. Bilgi ve 
cehalete dair bu diyalektik anlayış olmadan bilen kişinin bilmeyene öğretmesi 
imkânsızdır.” (Freire, 2021a) yorumunda bulunmuştur. Çünkü Freire bilginin tek 
sahibinin öğretmen olduğu ve tamamen cahil olarak kabul edilen öğrencilerin 
onu dinlemeleri gerektiği gibi bir anlayışa şiddetle karşı çıkar.  Buna karşılık 
Freire eğitimden söz edebilmek için farklı alanları işgal eden iki öğrenenin 
bir diyalog içinde olması gerektiğini söyler. Çünkü diyalog dâhilindeki her iki 
katılımcı da bu ilişkiye kendi bilgilerini taşıyacak ve kim ne biliyor, birbirlerine 
neler öğretebilir ortaya çıkacaktır (Aronowitz, 2019). Freire, hiç şüphesiz 
öğrencilerden çok şey öğrenilebileceğine inanır. Hatta öğrencilerden öğrenmenin 
bir gereksinim olduğunu sürekli vurgular. Öğretmenlerin ve öğrencilerin birlikte 
öğrenebilecekleri bir sürecin geliştirilmesi için bilginin nesnesinin birlikte 
araştırılmasını, keşfedilmesini, öğretmenlerin ve öğrencilerin beraber öğrenenler 
haline gelmelerinin üzerinde durur. Böylesi bir ortam elbette birinin bildiği diğerinin 
bilmediği bir ortam olmaktan uzaktır (Mayo, 2011). Bu nedenle öğrenme sürecinde 
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öğrenciler artık edilgin bir hareketsizliğe itilmeyecek öğretmenler de kendilerini 
gerçeğin sahibi gibi görmeye devam etmeyecektir. Freire’nin her fırsatta yinelediği 
gibi öğretmek, nesnenin bilgisini öğrenciye aktarmak değildir. Bilmeye meyilli 
bir özne olan öğrencinin öğrenmeye ve öğrendiği şeyi iletmeye muktedir hale 
gelmesini sağlamaktır. Bu yüzdendir ki öğretmen, öğrenciyi dinlemek zorundadır. 
Onun öğrenme sürecindeki şüphelerine, korku ve yetersizliklerine kulak vermesi 
gerekir. Bunu da ancak öğrenci ile konuşarak yapabilir (Freire, 2019b). 

 İçerik, otoriter, avangart bir yöntem dışında, sanki bilinçli bir öğrenci 
grubunun üstüne yığılabilecek ya da önüne serilebilecek bilgilerden oluşan 
bir şeymiş gibi öğretilemez. Öğretme, öğrenme ve bilmenin bu mekanik 
pratikle hiçbir ilgisi yoktur.

 Eğitimcilerin birlikte çalıştıkları çocukların dünyasında ne olup bittiğini 
bilmeleri gerekir. Onların hayal evrenlerini, içinde yaşadıkları dünyanın 
saldırganlığından kendilerini beceriyle korudukları dili, okuldan bağımsız 
olarak neler bildiklerini ve bunları nasıl bildiklerini bilmelidirler (Freire, 
2019d: 151). 

Umudun Pedagojisi eserinde köylüler ile arasında geçen bir diyaloğa yer 
veren Freire, eleştirel birer gösteren haline geldikleri süreç içinde eğitimcilerin 
gösterdikleri kişilerin yoğun çabalarına yardım ederken onların bilme yeteneğine 
sahip olduğunu keşfederek kendilerinin eğitimci olduklarının nasıl farkına 
vardıklarını ve öğrencilerin de eğitimcinin söyleminin etkide bulunduğu bir 
nesne olarak değil de kendilerini idrak eden özneler olmaya nasıl dönüşmek 
zorunda olduklarını göstermeye çalışır. Bu örnek diyalog üzerinden Freire 
aslında şunu gözler önüne serme niyetindedir: Öğrencinin bildiği ya da içeriği 
idrak edilebilir nesneleri bilmeye başladığı zaman ve bunları bildiği ölçüde 
gerçekten bir öğrenci haline geldiğidir, yoksa eğitimcinin öğrenciye nesnelerin 
ya da içeriğin bir betimlemesini yerleştirmesi ölçüsünde değil. Bu dediğini 
sağlamanın yolu diyalogdan geçer. Freire bu diyaloğa köylünün dile getirdiği 
bir şeyi kabul ederek başlar ve bunu onlar için bir soruna dönüştürerek onları 
diyaloğun içine çeker (Freire, 2021a). Freire köylünün birinin dile getirdiği 
“Kusura bakmayın efendim, konuştuğumuz için kusura bakmayın. Konuşması 
gereken sizdiniz, efendim. Bilgi sahibi olan sizsiniz, biz değil.” (Freire, 2021a: 
57) sözlerine istinaden diyaloğu başlatır. Freire ve köylüler arasında bir oyun 
havasında geçen diyaloğu Freire şöyle anlatır (Freire, 2021a: 58): 
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 Freire: Diyelim ki ben biliyorum, sense bilmiyorsun. Yine de seninle 
bir oyun oynamak istiyorum, ama düzgün olması için bütün dikkatimizi 
vermemiz ve elimizden gelen çabayı sarf etmemiz gerekiyor. Bu kara 
tahtanın ortasından aşağıya doğru bir çizgi çizeceğim ve çizginin bu 
tarafında benim kazandığım, diğer tarafında da senin kazandığın puanları 
yazacağım. Oyunda birbirimize sorular soracağız. Eğer soru sorulan kişi 
cevabı bilemezse, soruyu soran puan kazanacak. Oyuna sana bir soru 
sorarak başlayacağım.

İlk soru: 

“Sokratesçi maiotik yöntem nedir?”

Herkesten yükselen kahkahalar. Bana bir puan.

Freire: Şimdi soru sorma sırası sende

Biraz fısıldaşma oldu ve içlerinden biri soruyu ortaya attı:

Köylü: “Kenar kavisi nedir?”

Yanıt veremedim. Durum bir-bir olmuştu.

Freire: “Hegel’in Marx’ın düşüncesindeki önemi nedir?”

İki-bir.

Köylü: “Toprağı kireçlemek ne demektir?”

İki-iki.

Freire: “Geçişsiz fiil ne demektir?”

Üç-iki.

Köylü: “Kenar kavisinin erozyonla ilgisi nedir?”

Üç-üç.

Freire: “Epistemoloji nedir?”

Dört-üç.

Köylü: “Yeşil gübre nedir?

Dört-dört.

Ve durum on-on olana dek bu şekilde devam etmiştir. Freire köylülerin yanından 
ayrılırken onlardan bu aralarında geçen diyalog üzerine düşünmelerini istemiştir. 
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Onlara başlangıçta sadece bir şeyler bilen kişinin bir tek kendisi olduğu için 
yalnızca onun konuşabileceğini ifade ettiklerini hatırlatarak oynadıkları bilgi 
oyunun sonunda berabere kaldıklarını, kendisinin onlarının bilmedikleri şeyleri 
bildiğini ve onların da Freire’nin bilmediklerini bildiklerini söyleyerek bu konu 
üzerinde de düşünmelerini belirtmiştir. Köylülerin zihinlerini kurcalamaları 
gereken soru neden Freire’nin biliyor da onlar bilmiyor olması sorunudur. Bu 
soruya köylünün cevabı hazırdır. Çünkü Freire doktordur, onlarsa değildir. Ama 
neden Freire doktordur da onlar değildir? Çünkü Freire okula gitmiştir, bir şeyler 
okumuştur, çalışmıştır, köylüler ise bunun hiçbirini yapmamıştır. Freire neden 
okula gitmiştir? Çünkü babası onu okula gönderebilmiştir, köylülerin babaları 
onları okula gönderememiştir. Peki, neden babaları onları okula gönderemedi? 
Çünkü köylünün babası da köylüdür. Köylü olmak ne demektir? Köylünün 
kendisini algılayışına göre köylü olmak, eğitimsiz olmak, hiçbir şeye sahip 
olmamak, sabahtan akşama kadar çalışmak, hiçbir hakka sahip olmamak, hiçbir 
umudu olmamaktır. Köylü niye bunlara sahip değildir? Köylünün ifadesine göre 
Tanrı öyle istemiştir. Tanrı kimdir? Tanrı hepimizin babasıdır. Peki, üç çocuğu 
olan bir baba çocuklarından birini okusun ve iyi bir yaşam sürsün diye okula 
gönderip diğer ikisini feda eder mi, ıstırap çekmesini ister mi? Bir baba çocuğunu 
böyle mi sever? Elbette hayır. Öyleyse etten ve kemikten bir insan bu tür bir 
adaletsizlik yapamıyorsa Tanrı nasıl yapabilir ki? Gerçekten de Tanrı bunların 
nedeni olabilir mi? Büyük bir sessizliğin ve düşünüşün ardından köylüler bütün 
bunların sebebinin Tanrı değil de patron olduğu sonucuna varmışlardır. Freire 
ile girdikleri diyalog sayesinde toplumun ezilen kesimi olarak köylüler belki de 
hayatlarında ilk defa kendilerini ezenlere karşı olan sadakat adı altında beliren 
ilişkinin ötesine geçmek için çabalamışlardır. Bu çıkış noktasından hareketle 
köylüler patronun belirli bir sosyoekonomik, politik sistem içindeki rolünü, 
toplumsal üretim ilişkilerini, sınıf çıkarlarını ve benzerlerini anlar hale gelir. 
Freire, köylüler arasında geçen bu diyalogda boş ve tahammülsüz sloganlarla 
dolu geleneksel bir konuşma yapmış olsaydı bütünüyle anlamsız bir şey yapmış 
olurdu (Freire, 2021a). Görüldüğü üzere tüm yaşamanı daha demokratik bir 
dünyanın varlığı için savaşarak geçirmiş (McLaren, 2006) olan Freire baskı ve 
tahakküm yaratan güçlere karşı çıkılmasını merkeze alan, toplumsal dönüşümü 
amaçlayan, özneler arası kültür, ifade, dil ve uygulama evreninin inşasını 
gerektiren bir eğitimi öngörür (Vittoria, 2017). Bu eğitimin özgürleştirici bir 
praksis olarak diyalogcu yapısı boyun eğdirilmiş insanlar için bir kurtuluş 
yoludur. Freire diyaloğu merkeze alan bir yaklaşımla öğretme eyleminin 
yukarıdan aşağıya dikte edilen, mekanik bir yapısının olmadığını aksine yaratıcı 
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ve eleştirel bir eylem olduğunu dile getirmektedir. Diyalog boyunca öğretmen 
ve öğrencilerin merakları öğrenme ve öğretme temelinde buluşur. Gerçekliğe 
sorgulayıcı bir tavırla yaklaşılır ve içinde bulunulan durumun derinlemesine 
bilincine varılır ve gerçekliği dönüştürebilmek için eyleme geçilir. 

Freire, eğitimin diyaloğa dayalı bir doğası olmasını ister. Freire’ye göre 
öğretmenler iletişim odaklı ve diyalog temelli bir yaklaşım izlemeli, önce 
dinlemeli sonra konuşmalı, özgürlük ve rehberlik etme arasındaki dengeyi iyi 
ayarlayabilmeli, alçakgönüllü olurken disiplini de elden bırakmamalıdır. Fakat 
Freire öğrenciler için sınırsız bir müsamahakârlıktan, her şeyin herkese serbest 
olmasından bahsetmez. Çünkü böyle bir durum, özgürlüğe uzanan bir atmosfer 
yaratmaktan ziyade otoriterliğin pekişmesine zemin oluşturur. Her şeyin herkese 
serbest olmasının yarattığı kuralsızlık ortamında kontrol zorlaşır. Öğretmen 
sarsılan otoritesini yeniden sağlamak için mecburen otoriter davranmak zorunda 
kalır ve öğretmen ile öğrenciler arasında oluşan samimi diyaloğun tam tersi olan 
bir durum oluşur. Bu otoriter tutum ne öğrenmeye ne de öğrencinin özerkliğine 
saygılıdır. Konuşma ve dinlemenin zevki de keyfi de bundan zarar görür. Kişinin 
kendi söylemini ve düşüncelerini dayatması söz konusu olacağı için kendini 
beğenmişlik ve saygısızlık baş gösterir. Otoriter olan veya herkese her şeyin 
serbest olduğu durumlarda öğretmen ve öğrenciler arası mesafe epeyce açılır, 
öğrenciler öğretmene yabancılaşır ve ondan uzaklaşır. Öğretmenin bu tavrı 
öğrencilerin öznelliğini zedelediği gibi öğretmen kendi öznelliğine de zeval 
getirir. Öğrenciyi ezerken hâlbuki kendisi de ezilir. Gerçek yaşama yabancılaşır 
ve öğrencilerini anlayamaz olur, bunun sorumlusu olarak öğrencileri görür. Bu 
hal bir kısırdöngü oluşturur ve diyaloğun olmayışı bu kısırdöngüyü besler. Oysa 
diyaloğa dayalı eğitimin üzerine yükseldiği temeller insan olmanın gerekleri olan 
gerçekliğe müdahil olma, onu değiştirme ve üzerinde eleştirel olarak eylemde 
bulunma şartlarını yerine getirir. Çünkü referans noktası olarak insanı, insanın 
dünya ile ilişkisini alır. İnsan belirli bir zaman ve belirli bir yerde olduğunun 
farkındadır, o zaman ve mekânı alt edebileceğinin bilincindedir. İşte bilgi ve 
değişime bu alt etme sürecinin kendisi sebep olur (Vittoria, 2017). Freire nasıl 
ki diyaloğa dayalı eğitimin sınırsız bir müsamahakârlık, her şeyin herkese 
serbest olması gibi bir durum oluşturmadığı ve olsa bile bunun eğitim adına bir 
zarar olabileceğini dile getirdiği gibi öğretmenler ve öğrenciler arası diyaloğun 
kurulmasının onları mesleki olarak aynı kefeye koymadığını sadece aralarındaki 
demokratik konumlanışı gösterdiğini belirtir. Tabii ki öğretmenler ve öğrenciler 
aynı değildir, bunun birçok nedeni vardır. Bu, onları öğrenci ve öğretmen 
yapan farktır. Birbirinin aynısı olsalardı her biri bir diğeri olabilirdi. Diyalog 
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süresince diyaloğun özneleri ya da failleri kimliklerini korudukları için değil, 
kimliklerini aktif bir şekilde savundukları ve birlikte büyüdükleri için diyalog 
anlam kazanır. Yoksa diyalog onları eşitlemez, birine denk hale getirmez, onları 
birbirine indirgemez. Diyalog birinin diğeri için yapmış olduğu bir iyilik ya da 
birinin ötekine lütfu olamaz. Diyalog beraberinde samimiyeti, temel saygıyı ve 
otoriterliğin cisimleşmesine mani olan bir saygıyı getirir. Diyalog öğretmenin 
otoriterliğini ortadan kaldırır. Fakat bu öğretme eyleminin imkânını ortadan 
kaldırması manasına gelmez. Gerçek bir öğretme öğretmenin öğrencinin 
düşünme kabiliyetinin frenine basmayı reddettiğinde mümkün olur. Öğretmenin 
eleştirel düşünüşü öğrencinin merakına teslim olduğunda gerçekleşir. Aksi 
takdirde eğer öğretmen öğrencide düşünüşün gelişimini engellerse, bastırırsa 
ve etkisiz hale getirirse öğretmenin bu otoriter tavrı ürkek ve özgün olmayan 
bir düşünüş yaratır. Bazen de öğrenciyi isyankâr bir düşünüş oluşturmaya 
yöneltebilir. Freire bunu söylerken diyaloğun öğretmen ve öğrenciler arasında 
meydana gelen gelişigüzel, herhangi bir bağlayıcılığı olamayan bir şekle 
bürünmesini de kastetmez (Freire, 2021a).

Bilgi aktarma esasına dayalı olan bankacı eğitim modelinin yerine 
Freire’nin önerdiği problem tanımlayıcı eğitim modelinin kaynağında diyalog 
bulunmaktadır. Bankacı eğitim modelinde öğretmenin öğrenciler konuşma 
yaptığı yerde problem tanımlayıcı eğitim modelinde öğretmen öğrencilerle 
konuşur, onlarla diyaloğa girer (Vittoria, 2017). Diyalog, Freire’de özgürleştirme 
esasına dayanan eğitimin özüdür.  Karşılıklı konuşma anlamına gelen diyaloğun 
aslını söz oluşturur. Ama Freire’de söz, diyaloğu olanaklı hale getiren bir 
vesileden daha öte bir mana taşır. Sözü değerli kılan düşünmeyi ve eylemi bir 
arada bulundurmasıdır. Teorik düşünce olmadan pratik eleştirel olamayan bir 
kendiliğindenlik yaratır. Pratik olmadan teori ise soyutlamaya sebebiyet verir 
ki bu da öğrencileri öğrenmenin insani ve hayati yönlerinden uzaklaştırır ve 
yabancılaşmaya yol açar. Düşünme ve eylemin birinin feda edilmesinde diğeri de 
bundan zarar görmektedir. Freire eylemin feda edilmesini lafazanlık, düşüncenin 
feda edilmesini aktivizm olarak nitelendirmektedir. Eylem boyutundan mahrum 
edilen söz, boş gevezeliğe, yabancılaşmış ve yabancılaştıran bir zırvaya dönüşür. 
Sorumluluk üstlenmeksizin yapılan bir dönüşüm dünyayı açıklayamayan boş 
bir sözdür ve eylem olmadan da dönüşüm gerçekleşemez. Bu nedenle Freire 
için gerçek bir söz söylemek, dünyayı dönüştürmekle eşdeğerdir. Elbette 
bu sözü söylemek birkaç kişinin imtiyazında değil, her insanın hakkıdır. 
Hiç kimse gerçek bir sözü tek başına söyleyemeyeceği gibi hiç kimsenin bir 
diğerinin sözünü gasbederek belirleme hakkı yoktur. Çünkü diyalog insanlar 
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arası bir yüzleşmedir. Dünyayı adlandırmak adına dünya aracılığıyla yapılır. 
Diğerlerinin kendilerine ait sözlerini söylemelerine izin vermeyenler ile bu 
haklarından mahrum bırakılanlar arasında bir diyalog oluşamaz. Öncelikle 
insandışılaştırıcı bu ihlalin önlenmesi gereklidir. Kendi sözünü söyleme temel 
bir haktır, bu hakkı elinden alınmış olanların öncelikle bu haklarını yeniden 
elde etmelidir. İnsanların insan olarak taşıdıkları anlamın hakkını vermenin 
bir yolu olarak diyalog varoluşsal bir gerekliliktir. Bu yüzden bazıları diğerleri 
adına bu yüzleşmeyi gerçekleştiremez (Senese, 2014; Freire, 2019a; Vittoria, 
2017). Çünkü insanlar yaşamları ve deneyimleri üzerine düşündükçe birer özne 
olduklarının aynı zamanda toplumun bir bireyi olduklarının farkına vararak 
ilişkisel ve tarihsel varlıklar olduklarının bilincine varırlar. Böylece iletişim 
kurmaya ve diyaloğa girmeye ihtiyaç duyarlar. Bu insanın özünün ve dünya 
üzerindeki varoluşunun bir parçasıdır. Eğitim bu gerçeği göz ardı etmemelidir. 
Bunun görmezden gelinmesi demek insanın temel unsurunu, kimsenin mutlak 
doğruya sahip olmadığı, kimsenin her şeyi bilmediği gerçeğini baskılar ve 
sindirir. Diyaloğun ölmesi bilginin ve toplumsal-tarihsel süreçlerin öznesi olan 
insanın eyleme ve düşünme hakkının ihlalidir (Vittoria, 2017). 

Freire diyaloğun olmazsa olmazı birtakım niteliklerden bahsetmektedir. Bu 
nitelikler diyaloğun oluşmasında etkili olduğu kadar diyaloğun devam etmesini 
de sağlar. Freire’de sevgi, alçakgönüllülük ve inanç diyaloğun kesinlikle olması 
gereken özellikleridir, diyalog bunlar üzerine kuruludur. Freire’de öğretmen ve 
öğretilen arasındaki ilişkiyi insancıllaştırmak bir sevgi ilişkisine dayanır. Bu sevgi 
öğretmeni öğretimde ileriye doğru harekete geçmesini sağlar ve insandışılaştıran 
yapıların yok edilmesi için çalışmaya yönlendirir. Diyaloğa gönülden bağlı olan 
Freire’nin pedagojisinin merkezi insanlara ve dünyaya karşı koşulsuz bir sevginin 
yokluğunda var olamazdı. Bu sevgi, öğrenmenin diyalektik yapısında karşıtların 
çelişkisini çözüme kavuşturulmasının kalbinde yatan noktadır (Mayo, 2012). 
Freire insanların özgürleşmesi için lüzumlu gördüğü diyaloğun derin bir dünya 
ve insan sevgisi barındırmasını zira sevgi ile yoğunlaşmamış bir diyaloğun yeni 
bir dünyanın yaratılmasında ve adlandırılmasında etkisiz kalacağını düşünür. 
Diyaloğun temeli sevgiye dayanır hatta sevgi diyaloğun kendisidir. Eğer insan 
dünyayı sevmezse, hayatı sevmezse, insanları sevmezse diyaloğa giremez. Öte 
yandan birlikte öğrenme ve eyleme görevini yüklenmiş insanların yüzleşmesi 
olarak diyalog alçakgönüllülükten yoksunsa yürütülemez. Ezen, alçakgönüllü 
değil, kibir doludur. Ezilen alçakgönüllü değil, utandırılmıştır. Her ikisinin de 
alçakgönüllü olabilmeleri için ezenin, ezilenin davasına yönelik dönüşmesi, 
ezilenin de kendi özgürlüğü için savaşması gerekir. Alçakgönüllülük öteki ile 
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olan ilişkide belirir. İnsan ötekilerini hep cahil olarak damgalıyorsa ve kendi 
cahilliğini görmezden geliyorsa diyalog kurmak güçleşir. Ya da insan kendini 
diğerlerinden ayrı bir yerde görüyorsa diyalog nasıl gerçekleşir? Seçkin bir 
zümre doğrunun ve bilginin sahibi kabul edilerek dünyayı adlandırmanın 
sadece onların görevi olduğu varsayılırsa geride kalanlar ayaktakımı olarak 
nitelendirilirse ve onların katkısı umursanmazsa, bir hakaret gibi algılanırsa bu 
diyalogla bağdaşmaz. Bir yüzleşme olan diyalogda ne mutlak cahiller ne de 
yetkin bilgeler vardır; sadece halen bildiklerini daha fazlasını birlikte öğrenme 
girişimi içindeki insanlar vardır. Çünkü hiç kimse her şeyi bilemez ve hiç kimse 
de her şeyden bihaber olamaz. Herkes bir şeyler bilir ve herkes muhakkak 
bir şeylerden bihaberdir. Bu gerçek diyaloga giden yolu açar. Sadece kendini 
gören, duyan, dinleyen, kendinden başkasını kendisine dokundurtmayan ya da 
kendisinden başka hiç kimsenin kendisini harekete geçirmesine izin vermeyen 
ne başkasıyla konuşabilir ne de diyalog kurabilir. Ayrıca diyalogda insana 
yönelik yoğun bir inanç bulunur. Bu inanç, insanın yapma ve yeniden yapma, 
yaratma ve yeniden yaratma gücüne dair inançtır. Eğer insana yönelik bir inanç 
yoksa diyalog, vesayetçi manipülasyona dönüşen yozlaşan bir sahtelik halini 
alır. Tüm bunlar, sevgi, alçakgönüllülük ve inanç, üzerine yükselen diyalog, 
diyaloğa girenlerin karşılıklı güvenini mantıki bir sonuç haline getirir. Güven 
yoksa güvenin önkoşulları da yoktur. Sahte sevgi, sahte alçakgönüllülük ve 
insana zayıf bir inanç güven yaratamaz (Freire, 2019a; Freire, 2019c; Freire, 
2019d). 

İnsanları tam insan olma amacıyla yüz yüze getiren diyaloğun umut 
olmaksızın da var olması söz konusu değildir. İnsanların yetkin olmayışı ve 
sürekli bir arayış içinde olmaları onları umutlu kılar. Suskun olma, dünyayı 
yâdsıma ve dünyadan kaçış ise umutsuzluktur. Düzenin adaletsizliğinden doğan 
bir insandışılaşmanın her ne kadar umutsuzluğa kapı aralayacağı düşünülse de 
Freire’de bu durum aslında umuda doğru açılan bir kapıdır. Çünkü adaletsizliğin 
tanımakta direndiği bir insanlığı mücadeleye davet eder. Umut, kolları bağlayıp 
olacakları beklemek değildir. Mücadele var olduğu müddetçe umut insanı 
harekete geçirir ve insan ancak umutla mücadele verdiği yerde bekleyebilir. 
Yoksa hiçbir şey umulmayan bir mücadele boş ve kısırdır (Freire, 2019a). 
Yarına dair bir görüş olmadan umut imkânsızlaşır. Kaderciliği mümkün bir 
düşe dönüştürme ancak dünyayı okuyuşun değişmesiyle mümkündür ki bunun 
da yolu diyalogdan geçer. Diyalog bize yarının değiştirilemezliği yerine onun 
problematiğini gösterir. Yarın, onun hakkında konuşurken aynı zamanda onu 
yapmaya girişmekle gelir. Sömürülenler için kesin bir gelecek aynı şekilde 
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ezenler için değiştirilemez bir gelecek söz konusu olamaz. Önemli olan kişinin 
kendisi için bir gelecek görmesinde yatar (Freire, 2019c). Sao Paulo’da bir tarım 
işçisinin muhabirinin sorduğu “Genelde düş görür müsünüz” sorusuna ısrarla 
verdiği “Hayır, benim sadece kâbuslarım var.” (Freire, 2019c: 41) cevabı onun 
kendisine dair bir gelecek görememesinin, umutsuzluğunu ve teslimiyetinin, 
kaderciliğinin ve hareketsizliğinin bir sonucudur. 

Nihayetinde diyalog, tarafları eleştirel düşünmeye sevk etmedikçe Freire 
için gerçek amacına ulaşmış sayılmaz. Eleştirel düşünme gerçekliğin insanların 
sürekli insanlaşması yararına sürekli dönüştürülmesi esasına dayanır. Diyalog 
sayesinde dünya ile insan arasındaki dayanışma keşfedilmeli ve dünya-insan 
bütünlüğünün parçalanmasının önüne geçilmelidir. Diyalog gerçekliği statik 
bir değer olarak değil de dönüşüme katkı sağlayan, eylemden kopmayan bir 
düşünme olarak gördüğünde ancak varlığını sürdürebilir. Eleştirel düşünmeyi 
gerektiren diyalog, eleştirel düşünmeyi de yaratır (Freire, 2019a).

Özgürlüğün praksisi olarak eğitimin diyalogcu doğası, öğretmen olarak 
öğrencilerin, öğrenci olarak öğretmenlerin pedagojik bir durumda karşı karşıya 
geldiklerinde başlamaz. Öğretmen olarak öğrencinin kendisine ötekiyle ne 
hakkında diyalog kuracağını sormasıyla olur. Bu diyaloğun içeriği ise eğitim 
sürecinin program içeriğini oluşturur. Diyaloğa karşı çıkan bankacı bir eğitimci 
için içerik öğrencilerine ne anlatacağı hakkındadır. O, kendine ait soruyla kendi 
programını düzenleyerek cevap bulur. Diyaloğa dayalı problem tanımlayıcı 
eğitim modelinde eğitim programının içeriği, öğretmen olarak öğrenci için bir 
ne bir armağan ne bir zorlamadır ya da onların içine yerleştirilen bilgi parçaları 
değildir. Aksine onlara neyi bilmek istiyorlarsa onlar hakkında organize, 
sistemli ve geliştirilmiş yeniden bir sunuştur (Freire, 2019a). Çünkü Freire’de 
öğrenen kişinin merakının boğulması veya engellenmesi eğitimin inkârı 
anlamına gelir. Merak harekete geçirilmeden ne öğretilebilir ne de öğrenilebilir. 
Merak ehlileştirilirse bilginin nesnesine ilişkin mekanik bir ezber düzeyinden 
ötesine geçilemez, nesnenin gerçek kavrayışına veya esas bilgisine vakıf olmak 
mümkün görünmez. Nesnenin bilgisinin inşası merakın eleştirel hale gelmesiyle 
olur. Öğretmenin açıklamaları karşısında öğrencilerin edilgin kalması problem 
tanımlayıcı eğitim modelinde kabul edilebilir bir durum değildir. Diyalog 
yoluyla öğretmenin de öğrencilerin de gerek konuşarak gerekse dinleyerek 
açık ve meraklı bir sorgulama içinde olmaları ve bu yolla epistemolojik merakı 
içselleştirmeleridir. Bu anlamda Freire için iyi bir öğretmen, konuşurken 
öğrenciyi kendi düşünce sürecinin içine çekmeyi başarır. Sanıldığının aksine 
diyalog hiçbir şekilde öğretmenin bilginin nesnesine ilişkin açıklamalarına 
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ve yorumlarına duyulan ihtiyacı azaltmaz. Eleştirel bir duruş anlamına gelen 
diyalog, epistemolojik merakı inşa eder, diyaloğun öznelerine aracılık eden 
nesnelerinin varoluş sebeplerine yönelir. Kabul edilemez olan öğretmenin 
öğrenciler adına düşünmesi, fikirlerini onlara dayatması, onların dünyasını istila 
etmesi, öğrencilerin sınırlarını yok etmesidir (Freire, 2019b; Freire, 2019c). 
Bunu Freire şöyle izah eder:

 Gerçek eğitim çalışması “A” tarafından “B” için veya “A” tarafından “B” 
üzerinden değil, aksine “A” tarafından “B” ile dünya aracılığıyla; her iki 
tarafı da etkileyen ve her iki tarafa da meydan okuyan, kendisi hakkında 
görüş ve fikir oluşturmalarını sağlayan bir dünya aracılığıyla yapılır. 
Kaygılar, kuşkular, umutlar veya umutsuzlukla dolu bu görüşle, eğitimin 
program içeriğinin üzerinde inşa edebileceği önemli konular içerir. İdeal 
bir “iyi insan” modeli yaratma arzusundaki naif hümanizm çoğu kere 
gerçek insanların somut, varoluşsal bugünkü durumunu gözden kaçırır. 
Gerçek hümanizm, Pierre Furter’in sözleriyle  “tüm insanlığımıza ilişkin 
farkındalığın üste çıkışına, bir koşul ve bir yükümlülük olarak, bir durum 
ve bir tasarı olarak izin vermekten oluşur (Freire, 2019a: 113). 

Freire bununla bankacı eğitim anlayışı çerçevesinde hareket ederek gidip 
öğrencilere bilgi vermeyi ya da içeriği öğretmen tarafından organize edilen bir 
programın “iyi insan” modelini dayatmayı amaçlamaz. Zaten böyle hareket eden 
pek çok siyasi plan ve eğitim planının başarısız olduğunu da belirtir. Çünkü onlar 
kendi kişisel gerçekliklerine göre tasarladıkları programları öğrencilere servis 
ederler ve programlarının direkt yöneldiği durum içindeki insanları hiç hesaba 
katmazlar (Freire, 2019a). Ama Freire’nin öngördüğü pedagoji öğrencilerin ve 
içinde bulunulan toplumun kendine özgü gerçekliğine dayalıdır. Deneyimler ile 
elde edilen bilgiye değer verir ve saygı gösterir. Son derece somut ve aşkın 
bir muhtevası olan diyaloğu hayata geçirir. Bununla tabii olma geçeğine son 
vermeyi hedefler. Onun eğitim gayesi toplumsal adalet, kamu yararına saygı 
ve insan hakları için halk örgütlenmesi ve mücadelesi ile yakından ilişkilidir 
(Vittoria, 2017). 

4. Kültürel Eylemin Karşıt Teorileri: Diyalog Karşıtlığı ve Diyalogculuk 

Freire, pedagojisini sadece okullarla sınırlı tutmaz, onun pedagojisi tüm kültürel 
çevrelerde işleyen kültürel bir uygulama ve politikadır. Bu kapsamda kültürel 
çalışmaların hepsi pedagojik olduğu düşünülebilir. Kültür işçileri okullarla 
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sınırlı olmayacak şekilde pek çok alanda faaliyetlerini sürdürür. Yani Freire, 
eğitimi toplumdaki siyasal, ekonomik, toplumsal ve kültürel değişmelerle 
ilişkilendirme çabası içindedir (Yıldırım, 2013). Bu nedenle Freire’nin bankacı 
eğitim modeli olarak eleştirdiği anlatıya dayalı eğitim anlayışının karşısına 
konumlandırdığı problem tanımlayıcı eğitim anlayışının özünü oluşturan 
diyaloğu da hayatın her veçhesine yayma niyetindedir. Çünkü eğitimin politik 
bir araç olduğunu düşünen Freire, öğrenenlerin bilinç seviyelerini yükselterek, 
düşünce ve öğrenmeyi toplumsal değişim ile birleştirerek ideolojik denetimden 
kurtulmayı hedeflemiştir (Spring, 1991). Zaten kendisinin de belirttiği gibi 
eğitim çalışmasında öğretmen olan öğrencinin bir idrak nesnesini kavrama 
girişiminin bu nesnede tükenmediğini çünkü idrak edilecek nesnenin öğrenci 
olan öğretmenlerin kavrama yeteneklerine aracılık etmesiyle öğretmen olan 
öğrencinin eyleminin öteki öğrenci olan öğretmenlere de yayılmaktadır. Bunun 
benzeri kültürel eylem için de geçerlidir. Freire için ezilenler de önderler de 
dönüştürücü eylemin özneleridir. Gerçeklik hem ezilenler hem de önderlerin 
dönüştürücü eyleminin iletim ortamı işlevini görmektedir. Bu nedenle bir 
aktörden ya da aktörlerden değil, bundan ziyade karşılıklı iletişim içinde olan 
aktörlerden söz edilebilir (Freire, 2019a). Freire, diyalog vasıtasıyla halkın 
toplumsal ve tarihsel deneyimlerinin işlenerek bireysel ve kolektif olarak elverişli 
hale dönüştürülmesinden yanadır. Böylesi bir diyalogla insanlara, gerçeklerin 
artık belli açıklama türlerinin ötesine geçmek zorunda olduğu gösterilir (Freire, 
2019b). Freire’nin diyaloğa dayalı eleştirel uygulamasının ardında toplumsal 
dönüşümü ve hegemonya karşıtı hareketi cesaretlendirme amacı yatmaktadır. 
Baskı ve tahakküm altındaki sınıflara eleştirel düşünce için daha fazla alan 
oluşturur (Vittoria, 2017). Bu yüzden diyalog Freire’nin hedefinin olmazsa 
olmazıdır. Freire, diyaloğa özgürleşmenin ve insanileşmenin aracı gözüyle 
bakmaktadır. Buna karşın diyalog karşıtlığı onun nazarında ezmenin aracıdır. 
Freire’nin düşününde diyalog karşıtı eylem ve diyalogcu eylem çözümlemesi 
önemli bir yer tutmaktadır. Freire bu analizinde boyun eğdirme (fetih), bölme 
ve yönetme, manipülasyon, kültürel istila kavramları üzerinden diyalog karşıtı 
eylemi temellendirirken diyalogcu eylemi işbirliği, birlik, örgütlenme, kültürel 
sentez kavramları üzerinden değerlendirir. Freire, Eleştirel Bilinç İçin Eğitim 
adlı eserinde ortak bir arayışa girmiş iki kutup arasındaki empati ilişkisi dediği 
diyalog için;

 Eleştirel bir matriksten doğan diyalog, eleştirel bir tavır yaratır. Aşkla, 
alçakgönüllülükle, umutla, inançla ve güvenle beslenir. İki kutup arasındaki 
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diyalog böylelikle sevgi, umut ve karşılıklı güvenle bağlantılandığı zaman 
bir şeyin arayışına birlikte girebilir. Sadece diyalog, hakiki iletişim sağlar 
(Freire, 2021b: 72). 

Freire’nin sevgisiz, kibirli, umutsuz, güvensiz, eleştirellikten yoksun olarak tabir 
ettiği diyalog karşıtlığında kişiler arasında dikey ilişkiler iç içedir. Sevgiden 
yoksundur, eleştirellikten uzaktır, eleştirel bir tavır yaratamaz. Kendine yeterlidir 
ve umutsuzca kibirlidir. İki kutup arasındaki ilişki diyalog karşıtlığında kopuktur. 
Bu neden iletişim kuramaz, bildirimler yayınlar (Freire, 2021b). Boyun eğdirme 
(fetih) zorunluluğu, Freire için diyalog karşıtı eylemin baş özelliğidir. Diyalog 
karşıtı kişi öteki insanlarla olan ilişkisinde onlara boyun eğdirme amacındadır. 
Bunun için her yolu denemekten ve her aracı kullanmaktan çekinmez. Kendine 
boyun eğenlere hedeflerini dayatır ve onları kendi malı ilan eder. Boyun 
eğdirdiklerine kendine göre sınırlar çizerek onları biçimlendirir.  Artık onlar 
içlerinde başkasını barındıran ikili varlıklara dönüşmüştür. Freire, diyalog 
karşıtı eyleme gerçek ve somut baskı durumunun eşlik ettiğini söylemektedir. 
Ona göre insan eşzamanlı olarak hem diyalog karşıtı hem de ezendir. Nesnel 
bir ezme-ezilme durumu içinde diyalog karşıtlığı ezenlerin ezilenleri sadece 
ekonomik olarak değil kültürel olarak da ezmesinin gerekli bir aracıdır. Boyun 
eğenle kendi sözlerinden, ifadelerinden ve kültürlerinden edilir ve bir kez 
ezmeye başlandı mı diyalog karşıtlığı onu devam ettirmek için vazgeçilmez olur. 
Buna karşın özgürleştirici eylemin doğası da diyalogdur. Diyalog, özgürleştirici 
eyleme eşlik eder ve özgürleşme süreklilik arz eden bir durum olduğu için onun 
sürekli bir yönü haline gelir. Diyalog karşıtı eylemlerde her daim boyun eğdirme 
arzusu vardır. Bununla, ezenler insanların dünyayı düşünebilme yeteneğini yok 
etmek için gayret ederler. Bu yıkımı tamamıyla başaramadıkları için dünyayı 
gizemleştirme yolunu tutarlar. Ezenler uydurdukları safsatalar ile ezilenlerin 
düşüncelerine yabancılaşmaları ve pasif varlıklar haline gelmelerini sağlarlar. 
Ezenler, ezdiklerini hep kıpırdamayan edilgen varlıklar olarak kalmalarını 
sağlamak için onlarla yüz yüze olmak zorundadır. Fakat bu yüzleşme onlarla iç 
içe olma manasını ve gerçek bir iletişimi barındırmaz. Aksine buna statükonun 
korunması için Freire’nin elzem bir unsur olarak gördüğü mit yatırımı eşlik 
eder. Ezme-ezilme düzeninin bir özgür toplum olduğu miti, her çalışkan 
kişinin girişimci olabileceği miti, genel eğitim hakkı miti, insanların arasında 
halen daha “sen kiminle konuştuğunu biliyor musun” söylemi dolaşırken 
insanların eşitliği miti, seçkinlerin iyiliği ve cömertliği miti, isyanın Tanrıya 
karşı işlenmiş bir günah olduğu miti ve bunlara eklenebilecek daha birçok mitin 
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içselleştirilmesi ezilenlerin boyun eğmesinin temel koşuludur. Bunlar gayet iyi 
düzenlemiş propaganda ve sloganlarla kitle iletişim araçları kullanılarak sunulur 
ve böylesi bir yabancılaşma gerçek bir iletişimmiş gibi algılanır. Bu durum, 
insanlık tarihinin her döneminde mevcudiyetini korur. Mesela Eski Roma’da 
seçkinler, halkı yumuşatmak ve kendi huzurlarını sağlamak için halka ekmek 
ve sirk gösterileri vaat ederlermiş. Yani boyun eğdirmenin içeriği ve yöntemleri 
değişse de ezme ve ezilme varlığını hep sürdürmektedir (Freire, 2019a). Diyalog 
karşıtı eylemde öteki kişiye boyun eğdiren, onu fetheden ve nesneleştiren bir 
özne söz konusuyken diyalogcu eylemde dünyayı dönüştürmek adına öznelerin 
işbirliği mevcuttur. Diyalogcu eylemde ben, ben olmayanı kendi varlığını hayata 
geçirmiş bir sen olarak tanır. Kendi varlığını hayata geçiren sen, kendi açısından 
bir ben oluşturmuştur ve onun da bir sen’i bulunur. Yani sen ve ben ilişkisinin 
diyalektiğinde iki ben haline gelen iki sen vardır. Fetih yoluyla egemen olan bir 
özne ve egemenlik altına alınan bir nesne yoktur. Bunun aksine özneler, dünyayı 
dönüştürmek ve adlandırmak için bir araya gelmekte ve özneler arasında işbirliği 
yapılmaktadır. Bu işbirliği iletişim yoluyla başarılmakta ve temel iletişim olarak 
diyalog her türlü işbirliğinin kaynağında yer almaktadır. Diyalogcu eylemde 
insanları fethetmenin yerine onların yakınlığını kazanmak vardır. Diyalog 
dayatmaz, manipüle etmez, evcilleştirmez, sloganlaştırmaz. Fethedilmiş 
ezilenlerin eğilimini özgürleştirir. Çünkü fethedilmiş eğilimde katılma yoktur. 
Böylesi bir eğilim yenik düşenin önündeki seçenekleri belirleyen fatihe 
duyduğu bir eğilimdir. Oysa ancak seçimlerin özgürce buluşmasında gerçek bir 
eğilimden söz edilebilir ve kişilerin arasında gerçekliğin aracılık ettiği bir iletişim 
olmaksızın da bu eğilim gerçekleşemez. Bu haliyle işbirliği, diyalog içindeki 
öznelerin dikkatlerini kendilerine aracılık eden, bir problem olarak duran, onlar 
için bir meydan okuma oluşturan gerçeklik üzerinde odaklaştırmaya yöneltir. 
İşte bu meydan okumaya verilen karşılık diyalog içindeki öznelerin gerçeklik 
üzerine ve onu dönüştürmek üzere uyguladıkları bir eylemdir. Gerçeklik bir 
problemdir ve eleştirel olarak analiz edilmesi gerekir. Bunun için diyalogcu 
eylem, egemen seçkinlerin gizemleştirme praksisine karşıt olarak dünyanın 
ifşası üzerinde durur. Özgürleşme öznenin özgün praksisi içinde dünyanın ve 
öznenin kendisinin ifşası ile mümkündür. Hiç kimse dünyayı bir başkası için 
ifşa edemez. İfşa sürecini başlatabilir ama herkes bu eylemin öznesi haline 
gelmek zorundadır (Freire, 2019a).   

Statükoyu korumak üzere ezilenleri bölmek diyalog karşıtı eylemin temel 
hedeflerinden biridir. Azınlık olarak ezenler boyun eğdirdiği ve hükmettiği 
çoğunluğa karşı iktidarda kalabilmek için çoğunluğu bölmek ve bölünmüş 
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halde tutmak zorundadır. Çünkü ezen azınlık kendisine halkın birleşmesini hoş 
görme lüksünü tanıyamaz. Bu, onun hegemonyasına yönelik ciddi bir tehdit 
oluşturur. Bu yüzden ezenler, ezilenlerde birleşme hissiyatı oluşturabilecek 
her türlü eylemi şiddet de dâhil tüm araçlarla bertaraf eder. Birlik, örgütlenme 
ve mücadele gibi kavramlara tehlikeli damgasını vurur. Ezilenler tarafından 
hayata geçirilmeleri onlara özgürleşmenin kapılarını açacağından dolayı 
bu kavramlar ezenler için büyük bir tehlike oluşturur. Öyleyse olabildiğince 
ezilenleri güçsüzleştirmek, tecrit etmek, ezilenler arasında bölünmeler 
yaratmak ve bunları derinleştirmek ezenlerin yararına olacaktır. Ayrıca 
ezilenlerin yabancılaşmalarını sağlamak bölünmelerini ve bölünmüş halde 
tutulmalarını bir o kadar daha kolaylaştırmaktadır.  Egemen sınıfın tüm çabaları 
ezen konumunu korumak için ezilenleri bölmek zorunda olduğunu gösterir. 
Seçkinlerin lehine olan bir sistemi korumak üzere ezilenleri bölme oyunlarına 
başvururlar. Ezilenlerin temel güvensizlikleri onların zayıf noktalarından biri 
olduğu için de ezenlerin ezilenleri bölme oyunları onları sömüren eylemlerdir. 
Ezilenler içlerinde ezenleri barındırdığı için ikiye bölünmüş varlıkları onları 
güvensiz kılar. Bir yandan içlerindeki ezene karşı direnirken diğer yandan 
bu ezenin çekiciliği onları cezbeder. Bu durum ezen sınıfın işine gelir, onlara 
kolayca bölücü eylemlerini uygulama fırsatı doğar. Bununla birlikte ezenler, 
kendilerini böldükleri insanların kurtarıcısı olarak sunmaya çalışırlar. Aslında 
böyle yaparak kendi zenginliklerini, iktidarlarını, kendi hayat tarzlarını, 
kısacası ötekileri boyunduruk altına almaya imkân sağlayan şeyleri kurtarmak 
isterler. Bu kurtarıcılık senaryosu da ancak diyalog karşıtı eylemin boyun 
eğdirme özelliğini pekiştirir.  Ezenler, ezilenleri toplumdışıların, kavgacı 
serserilerin, Tanrı düşmanlarının şeytani eylemlerine karşı savunduklarına 
inandırır. Halkı bölmek ve kafa karışıklığı yaratmak için yıkıcılar kendilerine 
yapıcı diyerek gerçek yapıcıları yıkıcı olarak suçlar. Tarih bunun örnekleriyle 
doludur. Oysa gerçek kahraman iktidarını bölmek ve yönetmek için kullanan 
değil, özgürleşme için birlik arayışında olandır. Anlaşılacağı üzere ezilenler 
ancak birlik ve örgütlenme sayesinde dünyayı yeniden yaratabilir ve daha 
insani kılabilecek dönüştürücü bir güç haline gelebilir. Ezilenlerin kımıldanışı 
er ya da geç kişiliksizleşme konumlarını kavrayacakları ve bölündükleri 
sürece yönlendirilmesi ve egemenlik altına alınması kolay bir av olacaklarını 
keşfedecekleri sürece mümkündür (Freire, 2019a). Diyalog karşıtı eylemde 
hükmedenlerin ezme durumunu daha kolay gerçekleştirebilmeleri için 
ezilenleri bölmeleri bir zorunluluk haline dönüşmektedir. Diyalogcu eylemde 
ise özgürleşmeyi gerçekleştirmek adına ezilenlerin birliğinin sağlanması 
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gerekmektedir. Egemen seçkinler için ezme praksisi çok kolay iken diyalogcu 
eylemde özgürleştirici praksisi gerçekleştirmek üzere birlik oluşturmak pek 
de kolay gözükmemektedir. Çünkü egemen seçkinler işini yaparken sırtını 
iktidar araçlarına yaslayabilir fakat özgürleştirici praksis, iktidarı karşısında 
bulabilir. Egemen seçkinler serbestçe örgütlenebilir, çıkarlarına yönelik bir 
tehditle karşılaştıklarında kolayca birleşebilirken özgürleştirici praksis halkın 
desteği olmaksızın var olamaz, örgütlenemez. Zaten halkın bölünmesini 
sağlamak egemen seçkinlerin iktidarını pekiştirir, örgütlenmelerini istemek 
ya da izin vermek kendileriyle çelişme manasına gelir. Öyleyse seçkinlerin 
birliği halka uzlaşmazlıktan doğarken özgürleştirici praksis halkın birliğinden 
ve bütünleşmesinden doğar. Egemen seçkinler, ben’ini ikiye böldüğü ezilenleri 
duygusal anlamda dengesiz ve korkak bir hale getirerek özgürleşmenin 
vazgeçilmez unsuru olan birleştirici eylemi engeller. Ezilenler ancak ve ancak 
gerçekliğe niçin ve nasıl meylettiklerini idrak etmeyi öğrendiklerinde ezilenlerin 
birliğini gerçekleştirebilirler. Bunun için ezilenlerin öncelikle kendilerini, 
ezenlerin dünyasına bağlayan büyü ve mitlerden koparmaları kaçınılmaz 
olmaktadır. Ayrıca kendilerini gerçekliğin dönüştürücüleri olarak görmeleri 
ve artık başkaları tarafından sahip olunan şeyler olamayacaklarının farkına 
varmaları gerekmektedir. En nihayetinde de bir yandan nutuk üretmekten ve 
etkisiz laflardan, öte yandan da mekanik aktivizmden kaçınan eylem biçimleri 
ile egemen seçkinlerin bölücü eylemlerine karşı koyulabilir ve ezilenlerin birliği 
için adım atılabilir (Freire, 2019a).

Diyalog karşıtı eylemin bir başka boyutu manipülasyondur. Manipülasyon 
ile egemen seçkinler, kitleleri kendi hedefleri için uyumlu hale getirmeye 
uğraşırlar. Manipülasyon egemen sınıf(lar) ile egemenlik altındaki sınıflar 
arasındaki anlaşmalar sayesinde olur. Bu anlaşmalara üstünkörü bakıldığında 
sanki bir diyalog intibası uyandırabilir. Fakat gerçek amaçlar egemen seçkinlerin 
çıkarlarına dayandığı için bu anlaşmaların diyalog olduğu söylenemez. 
Bunlar, egemenlerin emellerine ulaşma araçlarıdır ve halkın boyunduruğunu 
kuvvetlendirmek için kullanılır. Halk ne zaman egemen seçkinler için bir tehdit 
unsuru olursa manipülasyon taktiklerine başvurulur. Manipülasyon seçkinlerin 
egemenliğinin korunmasının esas unsuru olur. Ezilenler tamamen gerçekliğe 
gözlerini kapamışlarsa manipülasyona gerek kalmaz. Halkın sahneye çıkma isteği 
seçkinleri manipülasyona yönlendirir. Manipülasyon, tarihsel süreçte oluşan 
yeni somut süreçlere seçkinlerce verilen bir cevaptır. Seçkinler manipülasyon 
ile halkı sahte bir örgütlenmeye yönelterek onlardan gelebilecek tehditleri 
bertaraf ederler. Mesela bir manipülasyon halinde, sol kanat kestirme yoldan 
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iktidara gelmenin büyüsüne kapılır ve örgütlenmek için ezilenlerle birleşmenin 
gereği aklına gelmez. Aksine egemen seçkinlerle imkânsız bir diyaloğa 
tutuşur. Nihayet seçkinler tarafından manipüle edilirler. Manipülasyonla halk 
düşünemez hale gelinceye kadar uyuşturulur. Egemen seçkinler kendileri için 
bir tehdit olarak gördükleri halkı düşünmekten alıkoymak için buna fiziksel 
şiddet de dâhil olmak üzere her türlü yola başvururlar. Onlar için diyalog eleştiri 
yeteneğini geliştirebilme özelliğine sahip olduğundan önlenmesi gereken büyük 
bir tehlikedir (Freire, 2019a). Diyalogcu eylemde halkın örgütlenmesi, diyalog 
karşıtı eylemin öğelerinden biri olan manipülasyonun karşıtını temsil eder. 
Diyalog karşıtı eylemde manipülasyon halkı uyuşturur, ona kolayca egemen 
olunmayı sağlar ve boyun eğdirmenin amaçlarına hizmet eder. Diyalogcu 
eylemde gözü pek ve sevgi dolu tanıklık, örgütlenmenin hedeflerine hizmet 
eder. Örgütlenme, birlik arayışının doğal gelişimidir. Birlik arayışı, halkı 
örgütlemenin zorunlu girişimidir ve özgürleşme mücadelesinin ortak bir görev 
olduğuna tanıklık etmelidir. İnsanların özgürleşmesi için işbirliğinden doğan 
bu sürekli, alçakgönüllü ve cesur tanıklık, diyalog karşıtı denetim tehlikesini 
önler. Diyalogcu eylemin bu tanıklığını halkın dünyaya bakışı, toplumun baş 
çelişkisi ve bu çelişkinin yönü hakkındaki eleştirel bilgiye sahip olması belirler. 
Zaten halkı örgütleme demek, kendi sözlerini söylemekten alıkonulanların 
dünyayı nasıl adlandıracağını öğretme tecrübesini başlatmaktır. Bu anlamda 
diyalogcudur. Diyalogcu olmazsa halkı örgütlemek mümkün olmaz, halk 
sadece manipüle edilir. Halk özgürleşmez, aksine ezilir. Örgütlenme, ancak 
varlığı özgürlüğün praksisinin ifadesiyse doğasına ve hedefine uygun düşer.  
Conscientização için çalışmak yerine halk manipüle edilirse bu, örgütlenmenin 
en temel hedefi olan özgürleşme ile çelişir. Buradan ezilmeye alışık olan halkı 
dizginsizliğe teşvik etmek manası da çıkmaz. Çünkü diyalogcu eylem hem 
otoriterliğe hem de dizginsizliğe karşıdır, bu şekilde otoriteyi ve özgürlüğü 
onaylar. Otorite olmaksızın özgürlük olmaz fakat özgürlük olmaksızın da 
otorite olmaz. Diyalogcu eylemde örgütlenme, otoriteyi gerektirir, bu yüzden 
otoriter olamaz; özgürlüğü gerektirir, bu yüzden dizginsiz olmaz. Bu nedenle 
örgütlenme, gerçekliğin dönüştürülerek toplum içinde kurulmaya çalışılan 
gerçek otoritenin ve özgürlüğün birlikte yaşanıldığı, toplumsal olarak algılanan 
son derece eğitici bir süreçtir (Freire, 2019a). 

Freire, kültürel istilayı diyalog karşıtı eylemin nitelikleri arasında 
göstermektedir. Freire’nin değerlendirdiği bu olguda istilacı olarak nitelediği 
bir grubun başka bir grubun kültürel bağlamına ve onun potansiyellerine 
küstahça sızışından, onlara kendi bakışlarını dayatmasından, ifade imkânlarını 
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ellerinden almasından ve yaratıcılıklarını yok etmesinden söz etmektedir. Ne 
şekilde olursa olsun ister kaba kuvvetle ister yüzlerine gülerek yapılsın istilaya 
uğrayan kültür özgünlüğünü kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyadır. İstilacılar 
bu sürecin hem yazarı hem oyuncusudur ve istilaya uğrayanlar onların 
nesneleridir. Çünkü istilacılar biçimlendirir, istila edilenler biçimlendirilir. 
İstilacılar seçer, istila edilenler bu seçime uyar. İstilacılar yapar, istila edilenler 
istilacıların eyleminin yanılsamasına hapsolur. Nihayetinde saldırıya uğrayanlar 
istilacıların değerlerini, normlarını ve hedeflerini benimserler. Gerçekliği artık 
kendi gözleriyle değil de istilacıların gözleriyle görmeyi öğrenirler ve istilacıları 
ne kadar çok taklit ederlerse istilacıların konumunu bir o kadar sağlamlaştırmış 
olurlar. Kendilerini değersiz saydıkları ölçüde de istilacıların üstünlüğünü 
kabul etmiş olurlar. İstilacılara benzemek, onlar gibi yürümek, onlar gibi 
giyinmek, onlar gibi konuşmak isterler ve böylece kendi kültürlerinin ruhuna ve 
kendilerine yabancılaşırlar (Freire, 2019a). Diyalog karşıtı bir eylem biçimi olan 
kültürel istilada aktörler olarak egemen seçkinler eylemlerinin konusal içeriğini 
kendi değerlerinden ve ideolojilerinden çıkarırlar. Kendi dünyalarından hareket 
ederler, kendi dünyalarından gelerek istila ettiklerinin dünyasına yerleşirler. 
Buna rağmen diyalogcu bir eylem bir biçimi olarak kültürel sentezde başka 
bir dünyadan halkın dünyasına gelen aktörler, istilacı olarak davranmazlar. 
Öğretmek, aktarmak veya vermek üzere değil, halkla birlikte, halkın dünyasını 
öğrenmek için gelirler. Kültürel istilada aktörler kendilerini bir seyirci ya da bir 
nesne olarak gördükleri halka dayatırken kültürel sentezin aktörleri, dünyaya 
yönelik birlikte yürüttükleri eylemin ortak hazırlayıcısı olarak gördüğü halkla 
bütünleşir. Kültürel sentezde seyirci yoktur. Aktörlerin nesnesi, insanların 
özgürleşmesi uğruna dönüştürülmesi gereken gerçekliktir. O halde kültürel 
sentez, içinde biçimlendiği yapıların koruyucusu olarak kültürle yüzleşen 
bir eyleme tekabül eder. Böyle bir eylem biçimi sosyal yapının uzlaşmaz 
çelişkilerini aşmayı ve böylece insanların özgürleşmelerini giden yolu açmayı 
hedefler. Burada istila ve istilacı yoktur. İstilacıların belirlediği kuralar ve 
modeller de yoktur. Bunların yerine gerçekliği eleştirel olarak analiz eden ve 
tarihsel sürece özneler olarak müdahale eden aktörler vardır. Bu aktörler ve halk 
karşılıklı dayanışma içinde eylemlerinin ana çizgilerini birlikte yaratırlar. Yeni 
idrak ve yeni eylem içinde yeniden doğma söz konusudur. Kültürel sentezde 
birinin dünyaya bakışı ötekininki tarafından istila edilmez. Aksine kültürel 
sentez farklılığa dayanır. Her birinin ötekine verdiği inkâr edilemez desteği 
olumlar. Bakış açılarındaki çelişkiler birbirlerini zenginleştirerek çözüme gidilir 
(Freire, 2019a). 
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Freire’nin çoğu kez vurguladığı üzere insanlar praksis varlığıdır. Bu, 
onların hayvanlardan ayırıcı yönünü oluşturur. Ona göre hayvanların dünyayı 
değerlendirme yetisi yoktur, dünyanın içinde gizlidirler. Ama insanlar 
öyle değildir. Dünyanın içinde saklanmazlar, gün yüzüne çıkarlar, dünyayı 
nesneleştirirler, anlarlar, anlamlandırırlar, gayret ve çabalarıyla dünyayı 
dönüştürürler. Tüm bu çabalarının temelinde birbirine sıkı sıkıya bağlı düşünce 
ve eylem bulunur. Freire’nin praksis dediği budur, ne lafazanlığı ne de aktivizmi 
bünyesinde barındırır, dünyanın dönüştürülmesi manasını taşır. Freire’de halkın 
ezildiği gerçekliğin dönüştürülmesi şarttır.  Bu süreçte ezilen halka aktif bir rol 
biçmek Freire açısından mühim bir mevzudur. Çünkü ezilenlere praksis hakkı 
tanımayan bir praksisin de geçerliliği söz konusu olamaz. Ötekilere ait düşünce 
ve eylem olmaksızın özgürleşme ve insanileşme mümkün görünmez. Bu 
durumda nasıl ki ezenler ezmek için diyalog karşıtı eyleme gerek duyuyorlarsa 
ezilenler de özgürleşmek ve insanileşmek için diyalogcu eylemi başlatmak 
zorundadırlar. Freire insanlara “Önceden bizler kitlelerdik. Bugün artık bizler 
kitle değiliz, halk olmaktayız.” (Vittoria, 2017: 45) dedirtmenin derdindedir. 
Tüm çabaları ve çalışmaları bunun içindir. Düşünceleri ülkesi Brezilya’da birçok 
hareketi etkilemiştir. Freire’nin yaşadığı yılların Brezilya’sında eşitsizliklere 
karşı mücadeleye kendini adamış işçiler toprağın daha adilane dağıtılması, 
insan haklarına saygı duyulması ve adil istihdam koşullarının sağlanması için 
örgütlenmektedir. 1970’li yıllarda büyük toprakların ilk kez işgal edilmesiyle 
gelişmeye başlayan ve 1984’te ilk ulusal seminerde resmileşen Topraksız Köy 
İşçileri Hareketi de bunlardan biridir. Bu hareket doğası gereği dinamik bir yapı 
sergilemekte ve her biri farklı yollar izleyen ama bir noktada kesişen, yüzü ileriye 
dönük patikalar, parkurlar, sahalar, rotalar ve basamaklardan oluşmaktadır. 
Önceleri tarım işçilerinin protesto ve gösteri yapmak için binlerce kilometre 
yürüyüşler gerçekleştirdikleri bir hareket iken sonraları farklı sektörlerde 
örgütlenmeler de olmuştur. Pedagojik meseleler, okuryazarlık, eğitim, sağlık ve 
iş önemli faaliyet alanlarıdır. Kamp alanlarında kendiliğinden Seyyar Okullar 
ortaya çıkmış, kendi programlarını, ders kitaplarını, tarım işleriyle ilgili, siyasal 
ihtiyaçlarla ilgili, toplumsal yaşam ve süregiden eğitim felsefesi ve politikasıyla 
ilgili öğretim araçları ürettiler. Bu okullar ilk başta seyyar hareket eden okullardı, 
derme çatma ortamlarda dersler görülürken 1995 yılına kadar profesyonelleşen 
okullar resmi olarak tanınan okullar haline gelmiştir. Bu süreçte Freire’nin fikirleri 
yol gösterici olduğu için Freire’ye büyük bir minnettarlık duyulmaktadır. Okul 
duvarları yapılırken fiziki inşaatın yanı sıra Freire’den alınan güçle pedagojik 
bir inşaat da başlamış bulunmaktadır. Duvarlar örülürken orada ne yaptıklarının, 
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okulun ne anlama geldiğinin, yapılan işin yabancılaşmaya mı götürdüğü yoksa 
bilinçliliğe mi taşıdığı gibi tartışmalar da sürüp gitmektedir. Okula konulan her 
bir tuğla canlı ve kendine ait hikâyeye sahiptir. İnşa süreci kolektif tartışma 
ve diyalogla ilerlemektedir. Bu mevcut yöntemle insanlarda dünyayla ve içinde 
bulundukları hareketin kendisiyle ilgili eleştirel bilinç oluşturmak amaçlanmıştır. 
Hareketin çelişkileri tartışmaya açılarak kendi kendini yönetmek, farklılıklara 
saygı duymak, yaşamın her boyutunun ve kişinin gelişimini sağlamak için Freire 
başta olmak üzere birçok önemli filozofun fikirleri dikkate alınmıştır (Vittoria, 
2017). Bu hareket içinde görevli bir eğitimcinin; 

 Bir gün işimiz ve mücadelemiz gereği arazinin çevresindeki tel çiti 
kesip içeri girdik. Ama içeri girince başka çitler olduğunu gördük, 
tıpkı cahilliğimizin çiti gibi. O gün fark ettim ki ne kadar cahilseniz, 
dünyada o kadar naif olursunuz ve ne kadar öğrenir, dünyayı ne kadar 
anlarsanız dünyanın sahipleri o kadar çok korkacaklardır (Akt. Vittoria, 
2017: 81). 

sözlerine bakılırsa kaderci anlayıştan sıyrılan insanların tarihi ve kültürü 
değiştirmek ve dönüştürmek adına artık birer nesne olarak değil birer özne 
olarak var olduklarının bilincine erişmeleri Freire’nin fikirlerinin teorik 
boyutu aşarak pratiğe yansıdığı fark edilir. Gel gör ki McLaren’in tespit 
ettiği gibi insanlar Freire’ci bir çoksesli, kamusal ve uluslararası diyalog 
çağrısına kulak vermek yerine, acımasız siyasetçilerden oluşan fanatik bir 
hizbin, insanları diyaloğun zayıflığına, barışın önünde engel teşkil ettiğine 
ve sadece gücün anlamlı olabileceğine ikna etmiş gibi görünmektedir 
(McLaren,  2019). 

5. Sonuç

Geçmişten günümüze dek eğitime dair birçok şey yazılmış ve söylenmiştir. 
Kimlerin eğitileceği, eğitimin amacının ne olacağı, ne tür bir insan yetiştirileceği, 
eğitim ile insana nelerin kazandırılması gerektiği ve daha nice sorular filozofların 
gündemini meşgul etmiştir. Özellikle son zamanlarda eğitime ait soru ve 
sorunların felsefi bir zeminde temellendirilmesi ve anlamlandırılması çok önem 
kazanmıştır.  Bu hususta eleştirel pedagoji adı altında geliştirilen eleştirel eğitim 
felsefesi büyük yankı uyandırmıştır. Eleştirel pedagoji geleneği içinde bilhassa 
Paulo Freire dikkati çeken etkiler yaratmıştır. Eğitime teorik olduğu kadar pratik 
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katkılarda bulunan Freire, mevcut eğitim sisteminin yanlışlarının izini sürer. 
Ona göre geleneksel eğitim anlayışları statükoyu korumanın aracıdır, insanları 
baskı altına alır, eleştirel düşünceyi yadsır. Oysa var olan gerçekliğe eleştirel 
gözle bakmak bir özgürlük pratiğidir. Freire’de bu bir eğitim biçimine dönüşür. 
Freire’nin öncüsü olduğu eleştirel pedagoji geleneğinin ortaya çıkışını eğitime 
yönelik eleştiriler ve buna istinaden eğitimde yapılması gereken değişim ve 
dönüşümler oluşturmaktadır.  Fakat Freire’nin geliştirdiği yeni bağlamlarla 
eleştirel pedagojinin sınırlarını genişletmiştir. 

Freire için eğitim bilinçlendirmeli, özgürleştirmeli ve insanileştirmelidir. O, 
topa tuttuğu geleneksel eğitim sisteminin bunun aksine insanları nasıl bir köleye 
dönüştürdüğünü, şeyleştirdiğini, eyleyen birer özne olmalarını ve eylemleri 
üzerinde söz sahibi kişiler haline gelmelerini nasıl engellediğini her fırsatta 
eleştirmiştir. Çünkü geleneksel eğitim anlayışları zihinleri yaşamdan kopuk 
bilgilerle doldurmakta, eleştirel olmaktansa uyum sağlamayı ve kabullenmeyi 
özendirmekte, meraklı ve yaratıcı olmaktansa ehil olmayı özendirmektedir. 
Ama Freire için insan denen varlık tamamlanmamıştır, her daim eksiktir.  Bir 
amacını gerçekleştirmiş olsa da daima gerçekleştirecek başka bir amaç onu 
bekler, Freire, eğitimin insanın bu tamamlanmamışlığının, yetkin olmayışının 
bilincinde olmasını ve insanların potansiyellerinin farkına varmalarına ve 
onları geliştirmelerine yardımcı olmasını ister. Gel gör ki onun eleştirilerinin 
hedefinde olan eğitim anlayışları insanları hayatın aktif özneleri olmalarını 
sağlamak yerine nesneleştirme, pasifleştirmekte ve köreltmektedir. Bunu da 
anlatıyı temele alan bir eğitim anlayışı ile yapmaktadır. Sert bir dille tenkit ettiği 
eğitim anlayışlarında öğretmen öğretir, öğrenciler ders alır. Öğretmen her şeyi 
bilir, öğrenciler hiçbir şey bilmez. Öğretmen düşünür, konuşur, seçer, seçimini 
uygular, otoritedir. Öğrenciler ise hakkında düşünülendir, uslu uslu oturur ve 
dinler, disipline edilir, onun için seçilene ve karar verilene harfiyen uyar. Bir 
deve misali kendisine yükleneni kabul eder, sormaz, sorgulamaz. En önemlisi 
de gerçeklik kendilerine nasıl servis edilmişse o şekilde kabul etmeye, dünyayı 
nasılsa öyle benimsemeye zorlanırlar. Oysa Freire öğrencilerin gerçekliği 
kendi gözleriyle görmelerini, gerçekliğe karşı eleştirel ve yaratıcı bir gözle 
yaklaşmalarını ve gerçekliği sürekli deşifre etmelerinden yanadır. Gerçekliğin 
deşifresi için de diyaloğu olmazsa olmaz koşul sayar. Diyalog gerçekliğin ifşası, 
değiştirilmesi ve dönüştürülmesi için elzem bir unsurdur. Freire’ye göre öğretmen 
dünyaya ilişkin bakışını öğrencilere dayatmamalı, kendisine ve öğrencilerinin 
görüşleri arasında diyalog kurmalıdır. Freire’nin özünün söze dayalı olduğunu 
söylediği diyalogda söz, diyaloğu mümkün kılan araçtan daha ötedir. Zira içinde 
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düşünmeyi ve eylemi barındırır. Peki, diyaloğa dayalı bir eğitimin kazanımları 
neler olabilir? Freire’nin varoluşsal bir gereklilik olarak gördüğü diyalog 
insanlar arası yüzleşmeyi sağlar, dünyayı adlandırmanın koşulunu oluşturur. Bu 
haliyle diyalog insanlaşmanın gereğidir. İnsanların birbirlerini anlamasını ve 
anlaşmasını, sağlıklı bir ilişki ve iletişim geliştirmelerini olanaklı kılar. İnsanın 
kendini tanımasını, potansiyellerinin farkında olmasını ve güçlenmesine neden 
olur. Ben-olmayana karşı saygının ve tahammülünün sınırlarını genişletir, 
ötekileştirmenin önüne geçer. Diyalog insanları edilgin ve pasif bir konumdan 
etken ve aktif bir konuma yükseltir, nesne olmaktan kurtarır özneye dönüştürür, 
insanların kendi sözlerini söylemenin imkânını tanır. Diyalog bir yaratma 
edimi olduğu için bir insanın diğeri üzerindeki tahakkümünü engel olur, 
özgürleşmenin yolunu açar. Derin bir dünya ve insan sevgisi geliştirir. İnsanı 
ben bilirimin kibrinden uzaklaştırarak alçakgönüllülüğe davet eder. İnsanın 
kendine ve yapabilme gücüne olan inancı perçinler. İnsanları eleştirel olmaya 
ve eleştirel bilinç geliştirmeye çağırır. İnsanların dünyayı yadsımalarına karşı 
insanlara umut aşılar. Böylece diyalog sayesinde daha nitelikli bir yaşamın 
kapıları insanlara açılmış olmaktadır. 
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1. Giriş

Adalet olgusu insanların birbirleriyle olan yaşamlarındaki ilişkilerinin 
beklenen seviyede devam edebilmesi bakımından büyük bir önem 
teşkil etmektedir. Adalet toplumda yaşayan her bireyin veya canlının 

hakkının takip edilmesi, hakkını alabilmesi başkasına zarar vermemesi, olumsuz 
davranışlar sergilemesi yönünde oluşan bir duygudur. Toplumun olmadığı bir 
yerde adalete de ihtiyaç duyulmayacaktır. Örgütsel adalet görüşü çalışanların iş 
dağılımı, çalışma saatlerine uymalarını, yetkilendirilmesi, ücret düzeyi, ödüllerin 
dağıtımı gibi parametrelere yönelik, yönetimsel kararları ölçümleme sürecidir. 
Bu bakımdan değerlendirildiğinde örgütsel adaletin, örgüt idaresinin hüküm ve 
taleplerinin çalışanlar tarafından nasıl idrak edildiğiyle ilgili bir kavram olduğu 
ifade edilebilir (İnce ve Gül, 2005: 76). 

Örgütte sinizm iki farklı biçimde kullanılmaktadır. Birincisi, insanın 
kendi kişilik özelliklerinden kaynaklanan ve yaşama olan bakışını yansıtan 



150    Eğitim Bilimleri Çalışmaları

genel sinizmdir. İkincisi, insanın sinmesini sağlayan davranışların oluşmasına 
sebebiyet veren örgütsel sinizmdir (Erdost, Karacaoğlu ve Reyhanoğlu, 2007: 
515).  Örgütsel sinizm, bireyin iş gördüğü kuruma veya organizasyona karşı 
oluşturduğu olumsuz tutumdur. Örgütsel sinizmde insanlar örgütlerine olumsuz 
duygular ve negatif düşünceler beslemekle kalmaz, aynı zamanda bu olumsuz 
duygu ve düşünceler deneyim yoluyla diğer örgüt bireylerine de bir hastalık 
gibi bulaşabilir. İnsanlar var oldukları örgütte sinik olmaya çalışmazlar ve böyle 
bir seçim yapma gibi bir tercihleri de yoktur. Örgütlerde çalışanların sinizme 
kapılması yeterince ilgi görmemeleri, düşüncelerine önem verilmemesi, yok 
sayılmalarından kaynaklanan doğal bir tepkidir (Brown ve Cregan 2008: 68). 
Yapılan işlerin merkezinde insanın önemli bir yer tuttuğu örgütlerde veya 
kurumlarda görev yapan çalışanların emeklerinin karşılığı, adaletli, bağımsız ve 
tarafsız olan ödüllendirme sistemine dayalı olması gerekir. Böylece çalışanların 
temsil ettikleri örgüte karşı olumlu bir duygu geliştirmesine ve bunun devamında 
çalışanlarda adalet algısının yerleşmesine, çalışanların örgüte karşı olumlu 
olmayan davranışlarının önüne geçilmesi sağlanmış olunacaktır.

Ödül, iş görene yapması gereken ödev ve sorumluluklarını tahmin edilenden 
veya beklentilerin üzerinde yaptığında verilen özendiriciler ve bu davranışların 
iş görende devam etmesini amaçlayan pekiştiricilerdir. Ödül, iş görenin görevini 
beklenenin üstünde bir başarı ve katkılarının karşılığı olarak belirli bir düzene 
bağlanmayan maddi veya maddi olmayan katkıları ifade etmektedir (Atay ve 
Acar, 2008:409). 

Örgütlerin başarılı olabilmesinin nedenlerinden biri de, yüksek nitelikteki 
işgücünü çekebilme ve bünyesinde barındırabilme yetisidir. Esasen iş görenlerin 
ödül alabilmesinin ve takdir edilmesinin üç temel amacından bahsedilebilir. 
Bunlar, çalışanların emeklerine karşılık olarak eşit kazanımlar sağlayarak, bir 
eşitlik düzenini sürekli hale getirmek, çalışanların performanslarını artırmak ve 
geliştirmek için çalışanları örgütün önemli gördüğü davranışlara yönlendirmektir. 
Tüm sağlıklı örgütlerde çalışanın örgütlerine kazandırdıkları ile örgütün 
çalışanına kazandırdıkları eşitlik denklemi içerisinde değerlendirilmelidir. 
Çünkü çalışan örgüte çok kazandırıp kendi kazanamadığı zaman belirli bir 
süre sonunda yaptığı işteki motivasyonunun azalmasına kendinin kullanılıyor 
algısının gelişmesine neden olarak çalışan verimsizleşecek ve örgüte istenilen 
katkıyı veremeyecektir. Aynı şekilde örgütün kazanımlarının çalışanın 
kazanımlarının az olması durumunda ise örgüt zamanla çökmeye ve küçülmeye 
mecburdur. Bu nedenle ödüllerle çalışanların ihtiyaçlarını karşılamak ve 
çalışanın performansını yükseltmek ya da çalışanı beğenilmeyen eksik bulunan 
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performansını iyileştirmeye teşvik etmek için verilir. Bir şekilde çalışanı 
ödüllendirmek örgüt içinde neyin değerli olduğunu, örgütün amacının ve 
stratejilerinin ne olduğunu çalışana mesaj vermektir. 

Ödül sisteminin önemli hedeflerinden biride, örgütün önemli hedeflerine 
odaklanmış ve bu alanlarda kendini geliştiren çalışanlara kıymetli ve motive 
edici ödüllerin verilmesidir. Kendini geliştiren ve önemli hedeflere odaklanan 
çalışanlara sunulan ödüllerin paydaş ve dış dünyadaki sunulan ödüllerle 
eşdeğer olması gerekmektedir. Çünkü kendine eşdeğer örgütlerin daha kıymetli 
ödüller vermesi, örgütün kalifiye çalışanlarını elinde tutmasını zorlaştırır.  
(Lawler,2000,106 )

Bilimin ve teknolojinin önemli bir hal aldığı, bilim ve teknolojiyi 
kullananların fark yaratmaya başladığı 20. yüzyılda insan kaynakları artık 
değişimin bir öncüsü olmuş, yüksek seviyede insan kaynaklarına ve nitelikli 
çalışanların bulunduğu örgütler ödül sistemlerinde kendilerini geliştirme ve 
revize etmek durumundadır. (Sabancı,1999). 

Yapılan tanımlardan yola çıkarak örgütsel adalet, çalışanların örgütsel ve 
yönetimsel süreçlerle ilgili karar ve uygulamalara direnç göstermemesi aksine 
kendi faydalarına görmeleri hissine ve inancına sahip olmaları gerekmektedir. 
Örgütsel adalet, çalışanların örgüt içerisinde kazandıkları ücretlerin, verilen 
ödüllerin, cezaların ve terfilerin isabetli ve tatmin edici kriterlere göre yapıldığı, 
bu tür kararların uygun ortamlarda, nitelikli, doğru ve yetki sahibi kişi ve /veya 
kişilerle alındığı veya alınan bu kararların çalışanlara yasal ve doğru yollarla 
söylendiği algısına sahip olmaları olarak da tanımlanabilir. Çalışanlar, örgüte 
yaptıkları katkı ile elde ettikleri sonuçları mevcut örgüt ortamına göre kıyaslayarak 
örgütsel adalet konusundaki tutumlarını geliştirirler. Çalışanların, örgütlerinin 
eşit ve adil hareket edip etmediklerine olan inançları ve algıları örgütsel adalet 
kavramının gerekliliğini ve önemini ortaya koymaktadır. (İşcan, 2005:150). 

Örgütsel sinizmin bir tutum olarak kavram haline getirilmesi, tutumlar 
üzerine uygulanan kural ve kaidelerin örgütsel sinizme de uygulanması anlamına 
gelmektedir. Çünkü örgütsel sinizmin oluşması düşünme ile başlar ve bu 
düşünme zamanla davranış haline dönüşür. (Delken, 2004: 11). Tutum, çevresel 
etmenlerle etkileşime girerek davranışları oluşturmaktadır. Tutum, davranışın 
ilk belirleyicisi, insanda davranışın oluşmasını belirleyecek bilgi ve tecrübelerin 
toplamı olarak adlandırılır. (Erdoğan, 1996: 33). Bireylerin olaylar karşısında 
takındıkları tavırlar, kişisel inançları ve tutumları, yapılan işe yönelik bakış 
açılarını, davranışlarını ve örgütteki ilişkilerini etkilemektedir (Sabuncuoğlu ve 
Tüz, 2001: 340).
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Yapılan tanımlar ve araştırmalarda örgütsel sinizmin önemine dikkat 
çekilmiştir. Örgütsel sinizm son dönemlerde örgütler için çok önem arz etmektedir. 
Çalışılan örgütte sinizme kapılan bir çalışanın hem verimi hem yaratıcılığı 
düşmekte hem de yaptığı olumsuz düşünceler ve davranışlar diğer örgüt 
bireylerini de etkilemekte olup onlarında sinizm düzeylerini yükseltmektedir. 
Özellikle yaşadığımız çağda örgütler resmi ya da özel olsun hepsinin imaja ve 
dışardan nasıl göründüğüne önem verir hale geldiği düşünülmektedir. Artık 
sadece özel örgütler reklamlar ve tanıtımlarla kendine olumlu bir imaj çizmeye 
çalışmamaktadır. Artık resmi örgütlerde (üniversiteler, okullar, kurumlar ) kendi 
imajlarını önemsemekte ve iyi bir imaj oluşturmak için reklamlar ve tanıtımlar 
vermektedir. Hal böyleyken hiçbir örgüt resmi ya da özel olsun negatif 
düşüncelere sahip, kendi çalıştığı örgütlerin kötülenmesinden, eleştirilmesinden 
ya da alay edilmesinden olumsuz etkilenebilir. Eğitim gibi girdisi çıktısı çok olan 
bir sistemde eğitimin nasıl daha iyi bir hale dönüştürüleceği ve özellikle eğitim 
hayatının odak noktasında olan öğretmenin yaratıcılığını, verimini yükseltmek 
için neler yapılabileceği araştırılmıştır. 

1.1. Araştırmanın Amacı

İyi oluşturulmuş ödüllendirme sisteminin adalet kavramını desteklediği ve 
toplumların, bireylerin ve kurumların ilişkilerinde önemli bir rol oynadığı 
varsayılmaktadır. Çünkü adil olunmayan bir toplumda ya da örgütte çalışanların 
motivasyonları, inançları ve verimliliklerinin düşmesi öngörülebilir bir 
durumdur. Zamanla bu inançsızlık, verimsizlik çalışanların, çalıştıkları örgüt 
hakkında olumsuz düşüncelerinin ve davranışlarının artarak olumsuz bir tutum 
geliştirmelerine sebep olmaktadır. Çalışanın, çalıştığı kuruma bu şeklide olumsuz 
düşünce ve davranış geliştirmesi kavramına örgütsel sinizm denmektedir. Ayrıca 
örgütsel sinizmin kurumlarda ve örgütlerde çok hızlı yayıldığı bilinmektedir. Bu 
araştırmada örgütsel sinizm seviyesinin azaltılması noktasında ilerleyebilmek 
ve çözüm oluşturabilmek için ödül veya ödüllendirme sisteminin ve bununla 
birlikte örgütsel adalet kavramlarının ilişkisinin incelenmesi amaçlanmıştır.

2.  Yöntem

Araştırmanın yöntemi olarak karma araştırma yöntemleri kullanılarak 
araştırmada hem nicel veriler hem de nitel veriler toplanıp analizler edilecektir. 
Nicel analizler sonucunda ulaşılan bilgiler sonuçlandırılıp yorumlanacaktır. 
Diğer taraftan da nitel analizler sonuçlandırılıp yorumlanacaktır. Sonra her 
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iki sonuç birlikte yorumlanarak sentezlenmeye çalışılacaktır. Araştırmanın 
evrenini, Tokat İli merkez ilçede dahil olmak üzere tüm ilçelerdeki Milli 
Eğitim Bakanlığına bağlı liselerde  görevleri olan 2301 öğretmen ve yönetici 
oluşturmaktadır. Veriler, kullanıcı adı ile sınırlandırılmış, her katılımcının bir 
kez katılabileceği online anket yöntemiyle ve bununla birlikte daha çok kişiye 
ulaşma amacı ile yüz yüze anket yöntemi ile toplanmıştır. Verilerin toplanması 
için 1. bölümde 10 sorunun yer aldığı kişisel bilgi formu, 2. bölümde Niehoff 
ve Moorman (1993) tarafından geliştirilmiş örgütsel adalet kavramı ölçeği 
kullanılmıştır. Bu ölçek, toplam 20 ifadeden oluşmaktadır. 3. bölümde Brandes 
vd. (1999) tarafından güncellenmiş ve geliştirilmiş olan 13 ifadeden oluşan 
örgütsel sinizm kavramı ölçeği kullanılmıştır. 4. bölümde Ödüllendirmenin 
Ortaöğretim Okullarındaki Öğretmenleri ve Yöneticileri Güdüleme Düzeyi 
(Ankara İli Örneği ) 12 ifadeden meydana gelen ödül ve ödüllendirme ölçeği 
kullanılmıştır. Araştırma kapsamında elde edilen veriler nicel analiz yöntemi 
olarak SPSS 25 programı ile güvenilirlik analizi ve çoklu doğrusal bağlantı 
kontrolü yapılmıştır. Amos programıylada yapısal eşitlik modellemesi 
kullanılarak analiz edilmiştir. Ayrıca katılımcılarla nitel veri toplamak için yüz 
yüze mülakat yapılmış ve katılımcıların ödül sistemleri, örgütsel adalet algıları 
ve örgütsel sinizm hakkındaki düşünceleri yazılı bir kompozisyona dökülerek 
Nvivo 9 programında nitel veri analizine tabi tutulmuştur. 

2.1. Araştırmanın Hipotezleri

·	 H1: Ödülün, örgütsel sinizm üzerinde anlamlı bir etkisi vardır.
·	 H2: Ödülün, örgütsel adalet üzerinde anlamlı bir etkisi vardır.
·	 H3: örgütsel adaletin,  örgütsel sinizm üzerinde anlamlı bir etkisi vardır
·	 H4: Ödülün ve örgütsel sinizm arasındaki ilişkide örgütsel adaletin aracılık 

etkisi vardır.

Nitel veri araştırma kısmında ise ödüllendirme sistemi örgütsel adalet algısı ve 
örgütsel sinizm hakkında bilgiler toplanmış ve birbirleri ile olan ilişkileri içerik 
ve tema analizi uygulanarak incelenmiştir.

2.2.  Karma Araştırma Yöntemleri

Karma araştırma yöntemleri, ayrıntılı varsayımlardan veri toplama, analiz etme 
ve yorumlama yöntemlerine kadar devam eden bir araştırma sürecindeki planlar 
ve yöntemlerdir.
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Beşeri bilimlerde ve sosyal bilimlerde hem nicel araştırma hem de nitel 
araştırmanın birlikte yapılmasına karar verilen araştırmalarda sayısal ve sözel 
verinin birlikte kullanıldığı yönteme karma araştırma yöntemleri denir. Karma 
yöntem araştırmanın daha açıklayıcı ve anlaşılabilir olabilmesi için tercih edilen 
bir yöntemdir. Bazı durumlarda nitel araştırmanın ve nicel araştırmanın birbirine 
bağlanmasında bir köprü görevi üstlenmektedir (Onwuegbuzie ve Leech, 2004). 
Karma araştırma yöntemi bu iki yöntemi birbiri ile birleştirir (Creswell, 2003; 
Tashakkori ve Teddlie, 1998; Johnson ve Onwuegbuzie, 2004). Bu yöntem 
çalışmayı bir bütünlük içinde sunmayı hedefler. Karma araştırma yöntemi nitel 
ve nicel veriler kullanıldığından dolayı araştırmayı daha açıklayıcı bir hale 
getirir. 

2.3.  Yapısal Eşitlik Modellemesi

Yapısal eşitlik modellemesinde daha önceden elde edilen verilerle, araştırmacıların 
oluşturduğu ve literatüre giren modelin araştırmacının çalışmasında ulaştığı 
veriler yardımıyla meydana getirdiği modelin doğrulanıp doğrulanmadığını test 
etmektedir (Johnson & Wichern, 1999: Ünal, 2006: 22). Yapısal eşitlik modeli 
veya modellemesi, faktör analizi ve yol analizinin bir bütünleşimi olarakta 
düşünülebilir. YEM’in iki tane ana prensibi bulunmaktadır: ‘’İlk olarak,  
gösterge değişkenlerin ölçtüğü varsayılan gizil değişkenler, gizli yapılar ya da 
faktörler arasındaki ilişkilerin incelenmesidir. Gizil değişkenler, direk olarak 
ölçülemeyen, gösterge veya diğer bir ismi ile gözlenen değişkenler yardımıyla 
dolaylı olarak oluşturulan değişkenlerdir. Gösterge değişkenler ile gizil 
değişkenler arasındaki ilişki ölçüm modelinden yararlanılarak araştırılır. YEM, 
gösterge değişkenlerin gizil değişkeni ne derecede ölçtüğü ile ilgilenmektedir. 
Ölçüm modeli ise doğrulayıcı  faktör analizi ile test edilir. YEM’in ikinci 
hedefi, gizil veya gösterge değişkenler arasındaki birbiri içine girmiş ilişkileri 
açıklamaktır. Bu ilişkiler sırasıyla yapısal veya yol modelleri oluşturularak 
araştırılır. Yapısal ile yol modellerinin belirlenmesinde kullanılan analiz türü, 
yol analizidir (Çoker, 2009: 57- 58)”. Yapısal eşitlik modeli veya modellemesi , 
regresyon analizine benzerdir ancak bir hayli farklı yönleri vardır. Yapısal eşitlik 
modellemesi, değişkenler arası etkiyi modelleyen, doğrusal olmayan durumlara 
çözüm üretebilen, bağımsız değişkenler arasındaki korelasyonu göz önüne alan, 
ölçüm değerlerindeki hataları dikkate alan, birden fazla gözlemlenmiş değişken 
ve ölçülen çoklu bağımlı değişken ile birlikte bağımsız gizil değişkenler 
arasındaki ilişkileri açığa çıkaran, test eden çok kuvvetli bir istatiksel tekniktir 
(Shipley, 2000: 135: Akt. Cengiz ve Kırkbir, 2006: 327). 
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2.4. Ödüllendirme Sistemi Ölçeği Geçerliliği ve Güvenirliği

Ölçeğin geçerliğini tespit etmek için, araştırma verilerine açımlayıcı faktör 
analizi uygulanarak KMO ve Barlett küresellik testi değerlerine, doğrulayıcı 
faktör analizi uygulanarak uyum indekslerine; güvenirliği tespit etmek için 
Cronbach Alfa iç tutarlık katsayısına bakılmıştır. Yapılan güvenirlik analizi 
sonucu ödüllendirme sistemi ölçeğinin güvenirlik katsayısı Cronbach α: 0.89 
bulunmuştur.

Ödül ölçeğinin uygulaması, okul yöneticileri ve öğretmenlerden elde 
edilen veriler sonucunda yapılmıştır. Toplam 394 veri aracılığıyla uygulama 
yapılmıştır. Ölçeğin yapı geçerliğini belirlemek amacıyla açımlayıcı faktör 
analizi (AFA) yapılmıştır. Verilerin açımlayıcı faktör analizine uygunluğu için 
Kaiser- Meyer- Olkin (KMO) katsayısına (örneklem büyüklüğü ön şartı) ve 
Barlett küresellik testinin (normallik şartı) aldığı değere ve anlamlılık düzeyine 
bakılmıştır. Buna göre KMO değerinin 0.90 üzerinde olması (KMO= 0.82= 
mükemmel) ve Barlett küresellik testinin anlamlı çıkması (Ki-kare değeri: 
2108,553 ki-kare düzeyinin. 0,01 düzeyinde anlamlı çıkması, p= 0.000) 
sonucu, verilerin faktör analizi için uygun olduğuna karar verilmiştir (Çokluk, 
Şekercioğlu ve Büyüköztürk, 2010: 207).

12 maddeden oluşan kısımın faktör yüklerinin 0.435 ile 0.763 değerleri 
arasında kaldığı gözlemlenmiştir. Faktör yükleri yorumlandığında faktör yükleri 
0.40 değerinden düşük olmadığından dolayı herhangi bir maddenin çıkarılması 
lüzumlu görülmemiştir. Aynı zamanda madde-toplam korelasyonlarının 
0.30’dan büyük olması bu değere sahip maddelerin yönetici ve öğretmenlerin 
ödül sistemine ilişkin görüşlerini ölçmeye uygun olduğunu göstermektedir. Bu 
nedenle bu bölümden herhangi bir madde çıkarılmamıştır. 

2.5.  Örgütsel Adalet Algısı Ölçeğinin Geçerliliği ve Güvenirliği

Ölçeğin geçerliği için, açıklayıcı faktör analizi yapılarak KMO ve Barlett 
küresellik testi değerlerine, doğrulayıcı faktör analizi yapılarak uyum 
indekslerine; güvenirliği için Cronbach Alfa iç tutarlık katsayısına bakılmıştır. 
Yapılan güvenirlik analizi sonucu örgütsel adalet algısı ölçeği güvenirlik 
katsayısı Cronbach α: 0.964 bulunmuştur.

Örgütsel Adalet Ölçeği uygulaması, okul yöneticileri ve öğretmenlere 
uygulanarak yapılmıştır. Toplam 394 veri aracılığıyla uygulama yapılmıştır. 
Ölçeğin yapı geçerliğini incelemek amacıyla açımlayıcı faktör analizi (AFA) 
yapılmıştır. Verilerin açımlayıcı faktör analizine uygunluğu için Kaiser- Meyer- 
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Olkin (KMO) katsayısına (örneklem büyüklüğü ön şartı) ve Barlett küresellik 
testinin (normallik şartı) aldığı değere ve anlamlılık düzeyine bakılmıştır. Buna 
göre KMO değerinin 0.90 üzerinde olması (KMO= 0.943 mükemmel) ve Barlett 
küresellik testinin anlamlı çıkması (Ki-kare değeri: 1024,183 ki-kare düzeyinin 
0,01 düzeyinde anlamlı çıkması, p= 0.000) sonucu, verilerin faktör analizi için 
uygun olduğuna karar verilmiştir (Çokluk, Şekercioğlu ve Büyüköztürk, 2010: 
207).

20 maddeden oluşan kısmın faktör yüklerinin 0.454 ile 0.995 değerleri 
arasında kaldığı gözlemlenmiştir. Faktör yükleri yorumlandığında faktör yükleri 
0.40 değerinden düşük olmadığından dolayı herhangi bir maddenin çıkarılması 
lüzumlu görülmemiştir. Aynı zamanda madde-toplam korelasyonlarının 
0.30’dan büyük olması bu değere sahip maddelerin yönetici ve öğretmenlerin 
ödül sistemine ilişkin görüşlerini ölçmeye uygun olduğunu göstermektedir. Bu 
nedenle bu bölümden herhangi bir madde çıkarılmamıştır. 

2.6.  Örgütsel Sinizm Ölçeğinin Geçerliliği ve Güvenirliği

Ölçeğin geçerliğini tespit etmek için, araştırma verilerine açımlayıcı faktör analizi 
uygulanarak KMO ve Barlett küresellik testi değerlerine, doğrulayıcı faktör 
analizi uygulanarak uyum indekslerine; güvenirliği tespit etmek için Cronbach 
Alfa iç tutarlık katsayısına bakılmıştır. Yapılan güvenirlik analizi sonucu örgütsel 
sinizm ölçeği güvenirlik katsayısı Cronbach α: 0.933 bulunmuştur.

Örgütsel sinizm  ölçeğinin uygulaması, okul yöneticileri ve öğretmenlerden 
elde edilen veriler sonucunda yapılmıştır. Toplam 394 veri aracılığıyla uygulama 
yapılmıştır. Ölçeğin yapı geçerliğini belirlemek amacıyla açımlayıcı faktör 
analizi (AFA) yapılmıştır. Verilerin açımlayıcı faktör analizine uygunluğu için 
Kaiser- Meyer- Olkin (KMO) katsayısına (örneklem büyüklüğü ön şartı) ve 
Barlett küresellik testinin (normallik şartı) aldığı değere ve anlamlılık düzeyine 
bakılmıştır.Buna göre KMO değerinin 0.90 üzerinde olması (KMO= 0.900 
mükemmel) ve Barlett küresellik testinin anlamlı çıkması (Ki-kare değeri: 372,68 
ki-kare düzeyinin 0,01 düzeyinde anlamlı çıkması, p= 0.000) sonucu, verilerin 
faktör analizi için uygun olduğuna karar verilmiştir (Çokluk, Şekercioğlu ve 
Büyüköztürk, 2010: 207).

13 maddelik kısmın faktör yüklerinin 0.435 ile 0.763 değerleri arasında 
kaldığı gözlemlenmiştir. Faktör yükleri yorumlandığında faktör yükleri 0.40 
değerinden düşük olmadığından dolayı herhangi bir maddenin çıkarılması 
lüzumlu görülmemiştir. Aynı zamanda madde-toplam korelasyonlarının 
0.30’dan büyük olması bu değere sahip maddelerin yönetici ve öğretmenlerin 
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ödül sistemine ilişkin görüşlerini ölçmeye uygun olduğunu göstermektedir. Bu 
nedenle bu bölümden herhangi bir madde çıkarılmamıştır. 

2.7.  Nitel Verilerin Analizi

Bu çalışmada, nitel veri toplanarak ödül sisteminin, örgütsel adalet algısının 
ve örgütsel sinizmin nedenleri ve sonuçlarına ilişkin saptamalarda bulunulması 
amaçlanmıştır. Bu çalışmada nitel veri toplama tekniklerinden en önemlilerinden 
biri olan görüşme tekniği kullanarak katılımcılara sorular sorulmuş, elde edilen 
cevapların nicel çalışmayla elde edilen sonuçlarla benzerlik ve farklılıkları tespit 
edilmeye çalışılmıştır. Görüşmede ele alınan konuları üç baslık altında incelemek 
mümkündür. Birinci ele alınan tema katılımcıların ödül sistemine bakış açılarını 
ve fikirlerini belirlemeye yöneliktir. İkinci tema, örgütsel adalet kavramına 
bakış açıları ve fikirlerini öğrenmeye yönelik sorulardır. Üçüncü örgütsel sinizm 
kavramına bakış açıları ve fikirlerini öğrenmeye yönelik sorulardır. İçerik 
analiziyle incelenerek cevapların kodlanması ve sonuçlandırılması planlamıştır. 
Katılımcılara aşağıdaki sorular sorulmuş ve görüşmenin gidişatına göre 
katılımcılara sorunun özünden çıkmamak kaydıyla ek sorularda sorulmuştur.

Katılımcılara

1-)  Ödül türleri yeterli midir ve yeterince tatmin edici midir ?
2-)  Ödül dağıtımı adaletli midir ?
3-)  Ödül verenler yeterince donanım ve yetkiye sahip midir ?
4-)  Çalıştığınız kurumda iş yükü, çalışma koşulları, ücretler adil midir, sosyal 

imkanlar yeterli midir?
5-)  Çalıştığınız kurumda verilecek ödüllerin belirlenmesi ve iş süreçleri 

hakkında alınan kararlarda fikirleriniz soruluyor mu? 
6-)  Çalıştığınız kurumda iş ile ilgili alınan karalarda yöneticiler ihtiyaçlarınıza 

düşüncelerinize yada itirazlarınız hakkında size nazik kibar ve saygılı 
davranırlar mı ?

7-)  Çalıştığınız kurumda adalet, dürüstlük ve içtenlikten yoksun olduğunuzu 
düşünüyor musunuz ?

8-)  Çalıştığın kurumu düşündükçe kızdığın hiddetlendiğin üzüldüğün yada 
endişelendiğin zamanlar oluyor mu ? Eğer oluyorsa ne sıklıkta oluyor.

9-)  Çalıştığın kurumdaki uygulamaları eleştirir misiniz ?
10-) Çalıştığınız kurumdaki işleyiş hakkında başkaları ile konuşurken hiç 

güldüğünüz alay ettiğiniz yada komik bulduğunuz şeyler olur mu ?
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Görüşmeden ele alınan konuların hepsi içerik olarak verilen anket formunda 
da yer almaktadır. İçerikleri ve ifade ediliş tarzı incelendiğinde, soruların 
anket formundakinin aksine katılımcıların görüşlerini rahatça belirtebilecekleri 
şekilde, açık uçlu bir şekilde tasarlandığı görülmektedir.

3.  Bulgular

3.1.  Nicel Analizdeki Bulgular

Çalışmada SPSS 25 (Statistical Program in Social Sciences) programı ile 
güvenilirlik analizi ve çoklu doğrusal bağlantı kontrolü yapılmıştır. Daha sonra 
IBM SPSS AMOS 24 paket programı ile ödül algısının örgütsel adalet ve 
örgütsel sinizm üzerine etkisini demografik değişkenler açısından görebilmek 
için Yapısal Eşitlik Modeli (YEM) kurulmuş ve çoklu grup analizi yapılmıştır. 
Anlamlılık düzeyi 0,05 olarak alınmıştır.

Çok değişkenli analiz yapabilmek için verilerde ilk olarak çoklu normal 
dağılım kontrolü yapılmıştır. Modele ait çarpıklık değerinin 9,967 olduğu 
hesaplanmış olup 10’dan küçük bir değere sahip olduğu için çok değişkenli 
normal dağılım koşulu sağlanmıştır (İnceoğlu, 2018). 

Bağımsız değişkenler (ölçekler) arasında ilişki olmadığına emin olmak 
için verilerde çoklu doğrusal bağlantı kontrolü yapılmış ve hesaplanan Varyans 
Büyütme Faktörü (Variance Inflation Factor – VIF)  değerlerinin 10’u (VIF; 
1,000) aşmadığı görülmüştür (Albayrak, 2005).

Bu bölümde, araştırmaya katılanların sosyo-demografik değişkenlerine 
ilişkin bulgular ve araştırma hipotezlerine yönelik yapısal eşitlik modelleri yer 
almaktadır.

Çalışmaya ait demografik bilgiler Tablo 1. de verilmiştir.
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Tablo 1. Demografik bilgiler
Demografik Özellikler Frekans 

(N)
Yüzde 

(%)
Cinsiyet Kadın

Erkek

97

297

24,6

75,4
Görevi Öğretmen

Yönetici

370

24

93,9

6,1
Mesleki Kıdem 1-5 yıl

6-10 yıl

11-15 yıl

16-20 yıl

21 ve üstü

46

101

102

91

54

11,7

25,6

25,9

23,1

13,7
Okuldaki Çalışma Yılı 1-5 yıl

6-10 yıl

11-15 yıl

16-20 yıl

21 ve üstü

148

133

73

26

14

37,6

33,8

18,5

6,6

3,6
Branş Sosyal Bilimleri

Fen Bilimleri

Yabancı Diller

Güzel Sanatları

Spor Dersleri

Mesleki Dersleri

113

74

39

28

31

109

28,7

18,8

9,9

7,1

7,9

27,7
Alınan Ödüller Teşekkür-Başarı Belgesi

Taktir-Üstün Başarı Belgesi

Aylıkla ödüllendirme-Ödül

Hiçbiri

Diğer

124

67

37

147

19

31,5

17,0

9,4

37,3

4,8
Tablo 1.e göre demografik ve mesleki değişkenlere baktığımızda veri gurubu 
çalışma yıllarına göre 6-15 yıl arasında belli bir tecrübeyi edinmiş eğitimcilerin 
ağırlıklı olduğu gözükmektedir.
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Araştırmanın hipotezleri Yapısal Eşitlik Modeli (YEM) ile analiz edilmiştir. 
Parametre tahminleri için En Çok Olabilirlik yöntemi kullanılmıştır. Aracılık 
etkili YEM ile veriler analiz edilerek, kurulan model ile değişkenlerin aracılık 
etkilerine ait test ve uyum iyiliği değerleri yorumlanmıştır. 

Araştırma neticesinde bulunan faktörler ile oluşturulan modelin 
doğrulanması için birden fazla uyum indeksi ile hesap edilir. (Özdamar, 
2016). Hesaplanan χ2/ df değeri 3’ten daha düşük bir değer olduğunda 
model istatistiksel olarak kabul edilebilir bir model olduğu sonucuna varılır, 
NFI, CFI ve GFI değerlerine bakıldığında modelin uyumu görülmektedir 
(NFI>0,90,CFI>0,90,GFI>0,90), Yani örneklem ulaşılan verilerle temsil 
edilebilmektedir, RMESA değeri irdelendiğinde örneklem sayısının yeterli 
olduğu kanısına varılabilir (RMSEA <0,05) (Cole 1987, Jöreskog, Sörbom 
1993).

Aracılık etki modelleri bağımsız değişkenin bağımlı değişkene etkisine 
aracılık eden bir bağlantı mekanizmasına ilişkin hipotezlerin test edilmesinde 
kullanılmaktadır. Aracı değişken iki değişken arasındaki ilişkinin nasıl ve neden 
meydana geldiğinin anlaşılmasına yardımcı olan bir değişkendir (Gürbüz,2019). 
Analizde ilk olarak ölçüm modelini içeren “H1: Ödülün, örgütsel sinizm üzerinde 
anlamlı bir etkisi vardır.” hipotezi için kurulan birinci model test edilmiştir. 
Modele ait diyagram aşağıda Şekil 1.de verilmiştir:

Şekil 1. Birinci Modele İlişkin YEM Diyagramı
Analiz sonucunda elde edilen ilişkilere ait regresyon katsayıları ve anlamlılık 
değerleri aşağıdaki Tablo 2.de verilmiştir;

Tablo 2. Modeldeki ilişki katsayıları

Bağımsız Değişkenler Bağımlı Değişkenler β1 β2 p- değeri R2

Ödül Sinizm -0,593 -0,583 <0,001* 0,34
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β1; Standartlaştırılmamış regresyon katsayıları, β2; standartlaştırılmış regresyon 
katsayıları, *p<0,05; regresron katsayılarının anlamlılığı için t testi sonucu, R2; 
Açıklayıcılık Katsayısı

Tablo 2’ye göre model denklemi;

Örgütsel Sinizm = -0,583*Ödül Sistemi +  ile verilebilir. 

Kurulan yapısal eşitlik modelinde bağımlı sinizm değişkeninin % 34’nün,  
bağımsız ödül değişkeni tarafından açıklandığı görülmektedir. Ödül bağımsız 
değişkeninde meydana gelecek 1 puanlık değişim bağımlı sinizm değişkeninde 
0,593 puanlık bir eksilmeye neden olacaktır (β1=-0,593, p<0,05, Tablo 2). 
Ödül bağımsız değişkeninde meydana gelecek 1 standart sapmalık ise değişim 
bağımlı sinizm değişkeninde 0,583 puanlık bir azalmaya neden olacaktır (β2=-
0,583, p<0,05, Tablo 2).

Modelde uyum indeksi değerleri; χ2 0,750 , χ2/df 0,375, RMSEA 0,079, 
GFI 0,972, IFI 0,998 ve CFI 0,988 olarak bulunmuştur. Hesaplanan χ2/ df değeri 
3’ten daha düşük bir değer olduğunda model istatistiksel olarak kabul edilebilir 
bir model olduğu sonucuna varılır, NFI, CFI ve GFI değerlerine bakıldığında 
modelin uyumu görülmektedir (NFI>0,90,CFI>0,90,GFI>0,90), Yani örneklem 
ulaşılan verilerle temsil edilebilmektedir, RMESA değeri irdelendiğinde 
örneklem sayısının yeterli olduğu kanısına varılabilir (RMSEA <0,05) (Gürbüz, 
2019).  Sonuç olarak H1 hipotezi (“Ödülün, örgütsel sinizm üzerinde anlamlı bir 
etkisi vardır.”) desteklenmiştir.

Örgütsel adaletin aracı değişken olduğu ikinci model kurulmuştur. İkinci 
modele ait yol diyagramı aşağıda Şekil 2.de verilmiştir:

Şekil 2. İkinci modele ilişkin YEM diyagramı
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Analiz sonucunda elde edilen ilişkilere ait regresyon katsayıları ve anlamlılık 
değerleri aşağıdaki tablo 3.de verilmiştir;

Tablo 3. İkinci Modeldeki İlişki Katsayıları

Bağımsız Değişkenler Bağımlı Değişkenler β1 β2 P- değeri R2

Ödül Adalet 1,099 0,695 <0,001* 0,483
Ödül Sinizm -0,023 -0,022 <0,001* 0,678
Adalet -0,519 -0,808 <0,001*

β1; Standartlaştırılmamış regresyon katsayıları, β2; standartlaştırılmış regresyon 
katsayıları, *p<0,05; regresron katsayılarının anlamlılığı için t testi sonucu, R2; 
Açıklayıcılık Katsayısı

Tablo 3’ye göre model denklemi;

Örgütsel Adalet = 0,695*Ödül Sistemi +e

Örgütsel Sinizm = -0,022*Ödül Sistem+e – 0,808*Örgütsel Adalet + 

Tablo 3.e göre adalet ölçeği bağımlı değişkeninin % 48,3’ünün,  ödül bağımsız 
değişkeni tarafından açıklandığı hesaplanmıştır (R2=0,483).   Ödül bağımsız 
değişkeninde meydana gelecek 1 puanlık değişim sinizm ölçeği bağımlı 
değişkeninde pozitif yönde 1,099 puan düzeyinde değişime sebep olacaktır 
(β1=1,099, p<0,05, Tablo 3.). Ödül bağımsız değişkeninde meydana gelecek 1 
standart sapmalık  değişim ise örgütsel adalet ölçeği bağımlı değişkeninde pozitif 
yönde 0,695 puan düzeyinde değişime sebep olacaktır (β2=0,695, p<0,05, Tablo 3.). 

Kurulan YEM’de sinizm ölçeği bağımlı değişkeninin % 67,8’inin,  
ödül bağımsız değişkeni olan ödül ve adalet tarafından açıklandığı 
hesaplanmıştır (R2=0,678). Ödül bağımsız değişkeninde meydana gelecek 1 
puanlık değişim sinizm ölçeği bağımlı değişkeninde negatif yönde 0,023 puan 
düzeyinde değişime sebep olacaktır (β1=-0,023, p<0,05, Tablo 3.). Ödül bağımsız 
değişkeninde meydana gelecek 1 standart sapmalık  değişim ise sinizm ölçeği 
bağımlı değişkeninde negatif yönde 0,022 puan düzeyinde değişime sebep 
olacaktır (β2=-0,022, p<0,05, Tablo 3.). Adalet bağımsız değişkeninde meydana 
gelecek 1 puanlık değişim sinizm ölçeği bağımlı değişkeninde negatif yönde 
0,519 puan düzeyinde değişime sebep olacaktır (β1=-0,519, p<0,05, Tablo 3.). 
Adalet bağımsız değişkeninde meydana gelecek 1 standart sapmalık ise değişim 
sinizm ölçeği bağımlı değişkeninde negatif yönde 0,808 puan düzeyinde 
değişime sebep olacaktır (β2=-0,808, p<0,05, Tablo .3).
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Modelde; analiz sonucunda elde edilen uyum iyiliği indeks değerleri χ2 
0,632 , df 2,  χ2/df 0,316, RMSEA 0,032, GFI 0,998, NFI 0,986 ve CFI 0,985 
olarak bulunmuştur. Hesaplanan χ2/ df değeri 3’ten daha düşük bir değer 
olduğunda model istatistiksel olarak kabul edilebilir bir model olduğu sonucuna 
varılır, NFI, CFI ve GFI değerlerine bakıldığında modelin uyumu görülmektedir 
(NFI>0,90,CFI>0,90,GFI>0,90), Yani örneklem ulaşılan verilerle temsil 
edilebilmektedir, RMESA değeri irdelendiğinde örneklem sayısının yeterli 
olduğu kanısına varılabilir (RMSEA <0,05) (Gürbüz, 2019). Sonuç olarak “H2: 
Ödülün, örgütsel adalet üzerinde anlamlı bir etkisi vardır “ ve “H3: örgütsel 
adaletin,  örgütsel sinizm üzerinde anlamlı bir etkisi vardır” hipotezleri 
desteklenmiştir.

Ödülün sinizm üzerindeki toplam etkisi (standardized total effects) β2= 
-0,583 (p<0,01, Tablo 2.)  olup bu etki aracı değişken olmadan elde edilen 
etkidir. Ödül ile sinizm arasındaki ilişkide adalet değişkeninin aracılık rolü 
olup olmadığını test etmek amacıyla bootstrap yöntemini esas alan yol analizi 
yapılmıştır. Bootstrap yönteminin Baron ve Kenny’nin geleneksel yönteminden 
ve Sobel testinden daha güvenilir sonuçlar verdiği öne sürülmekte olup (Baron, 
Kenny, 1986, Hayes,2018). 5000 yeniden örneklem seçeneği tercih edilmiştir. 
Bootstrap yöntemi ile yapılan aracılık etki analizlerinde, araştırma hipotezinin 
desteklenebilmesi için analiz sonucunda elde edilen %95 güven aralığındaki 
(GA) değerlerin sıfır (0) değerini kapsamaması gerekmektedir (Gürbüz,2019). 
Tablo 4’te ödüllendirme sisteme ve örgütsel adalet algısının örgütsel sinizm 
üzerindeki etkisine ilişkin aracılık modeli sonuçları yer almaktadır. Ödül Ve  
Adaletin Sinizm Üzerindeki Etkisine İlişkin Aracılık Modeli sonuçları Tablo 4. 
te verilmiştir.

Tablo .4. Ödül Ve  Adaletin Sinizm Üzerindeki Etkisine  
İlişkin Aracılık Modeli AMOS Sonuçları

Bağımsız 
Değişken

Bağımlı 
Değişken

Toplam 
Etki

Direkt 
Etki

Dolaylı Etki (Kısmi 
Aracılık Etkisi)

Standart Hata

ödül adalet 0,695 1,099 - 0,057
adalet sinizm -0,808 -0,519 - 0,041

ödül -0,022 -0,583 -0,561 0,026

Tablo 4.e göre Bootstrap sonuçlarına göre ise ödüllendirme sistemin örgütsel 
adalet aracılığı ile örgütsel sinizm üzerindeki kısmi aracılık etkisinin anlamlı 
olduğu tespit edilmiştir (β= -0,561, GA [-0,618,-0,504]). Yüzdelik yöntem ile 
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elde edilmiş Bootstrap alt (-0,618) ve üst (-0,504) güven aralığı değerleri sıfır 
(0) değerini kapsamamaktadır. Elde edilen sonuçlar ödül ile sinizm arasındaki 
ilişkide adalet değişkenin aracılık etkisinin olduğunu göstermektedir. Buna göre 
H4 (“Ödülün ve örgütsel sinizm arasındaki ilişkide örgütsel adaletin aracılık 
etkisi vardır.”) hipotezi de desteklenmiştir. DFA için uyum iyiliği İndeks 
değerleri Tablo 5. de verilmiştir.

Tablo 5. DFA için uyum iyiliği İndeks değerleri
Uyum İndeksi 1.Model 2. Model İyi

Uyum
Kabul Edilebilir Uyum

CMIN 0,750 0,632 En küçük değere sahip olan model daha 
uyumludur,

χ2 / sd 0,375 0,316 ≤ 3 3 - 5
GFI 0,972 0,998 ≥ 0,95 0,90 –0,95
CFI 0,988 0,985 ≥ 0,97 0,95 – 097
RMSEA 0,079 0,032 ≤ 0,05 0,05 –0,08

Kaynak: Özdamar K, Eğitim, Sağlık ve Davranış Bilimlerinde Ölçek ve Test 
Geliştirme Yapısal Eşitlik Modellemesi, 2016/1, Nisan Kitabevi, Eskişehir,

Tablo 5.e göre CMIN değeri; χ2 testi ile varyans-kovaryans matrislerinin 
(modelin değişkenleri arasında) birbirine olan benzerliğini araştırılmaktadır. 
Modeldeki gözlenen kovaryans örgüsü ile model ile ulaşılmış kovaryans örgüsü 
uygunluk göstermektedir. İstatistiksel olarak Model uygun bulunmuştur. χ2/ df 
değeri; 3’ten düşük çıkması matris yapılarının benzer olduğunu göstermektedir. 
Örneklem büyüklüğüne duyarlıdır örneklem sayısı artarsa χ2 azalmaktadır. χ2/ 

sd değeri için; 3-5 arası olduğu için modelin veriye kabul edilebilir derecede 
uyum sağladığı görülmektedir. Hesaplanan değer kabul edilebilir aralıktadır. 
GFI değeri; χ2 değerine model uyumunda örneklem büyüklüğünü dahil 
etmeyerek alternatif olarak geliştirilmiştir. Modelde kovaryans matrisini düşük 
olarak ölçtüğü tespit edilmiştir. Modelin açıkladığı örneklem varyansını ifade 
etmektedir. Modelden elde edilen değer anlamlıdır ve değer istenilen aralıktadır. 
CFI değeri; hesaplanırken örneklem büyüklüğüde dahil edilmektedir. Gizli 
(örtük) değişkenler arasında herhangi bir ilişkinin olmadığı bağımsızlık 
modelinin ürettiği kovaryans matrisi ile önerilen yapısal eşitlik modelinin 
kovaryans matrisi karşılaştırılarak hesaplanır ve örneklem büyüklüğünün küçük 
olduğu durumlara oldukça duyarlıdır. küçük. Modelden elde edilen değer 
istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. RMSEA değeri; Örneklem sayısına 
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duyarlılığı nedeniyle küçük örneklemli modellerde fiilen kabul edilecek 
bir modelin reddedilmesine neden olabilir. Bu nedenle küçük örneklemli 
çalışmalarda kullanılması önerilmez Modelden elde edilen değer istatistiksel 
olarak anlamlı bulunmuştur. Kullanılan örneklem sayısının modeli açıklamada 
yeterlidir.

3.2. Nitel Analizdeki Bulgular

Yöntem kısmında belirtildiği gibi, anket yöntemiyle elde edilen sonuçları 
teyit etmek ve bu yöntemle elde edilemeyen bazı bilgilere ulaşmak amacıyla 
öğretmenlerle mülakat yapılmıştır. Söz konusu görüşmelerde, önceden ana 
hatları belirlenen konu ve sorular çerçevesinde nitel veri toplanmış; bu veriler 
içerik analizi kullanılarak incelenmiş ve katılımcıların verdikleri bazı cevaplar 
Nvivo 9 (QSR International Pty, 2011) programı kullanılarak kodlanmıştır. 
Katılımcıların kendilerine yöneltilen sorulara verdikleri cevaplar göz önünde 
bulundurularak, sonuçların üç ana baslık altında incelenmesine karar verilmiştir. 
Görüşmede ele alınan temalar ve konular tablo 6. da verilmiştir.

Tablo 6. Görüsmelerde ele alınan temalar  ve kodlar
Temalar ve Sorular Kodlar
Ödüllendirme 
Sisteme ( Ödül )

Siyaset, Taraflılık, Gizlilik, Bilgisizlik, Etkisiz, Pasif, 
Çeşitlilik, Adil, Kriter, Gerçekçi,Tarafsız, Öznellik, Zümre, 
İsteksizlik, Bürokrasi, Merkeziyetçilik, Liyakat, Tecrübe

Örgütsel Adalet 
Algısı

Kişisel İlişkiler, Adaletsizlik, Yetersizlik, Adil ve Teknik 
Denetleme, Bireysellik, Saygı, Çözümsüzlük, İlgisizlik, Örtülü 
Tehdit, Korku, Siyasi ilişkiler, Çıkarlar, Rekabet, İkiyüzlülük

Örgütsel Sinizm Nadiren, Sıklıkla, Umursamamak, Kayırmacılık, Baştan 
savma, Samimiyetsizlik, Adaletsizlik, Statükoculuk, 
Umutsuzluk, Komik, Eleştiri, Sitem

Tablo 6.ya göre katılımcıların cevaplarından yola çıkarak ödül türlerinin yetersiz, 
tatmin edici olmadığı ve mevzuatta önemini yitirmiş, pasifleştirilmiş bir süreç 
olduğu sonucuna varılmaktadır. Var olan ödül sisteminde yaşanan adaletsiz 
yaklaşımlara ve bu yaklaşımların kendi üzerlerinde bıraktığı güvensizlik 
duygusuna vurgu yapmaktadırlar. Sorunun çözümü olarak ise, sınırları çizilmiş 
yani kriterleri mevzuatça belirlenmiş, gerçek ihtiyaçlara göre ve bireysel 
özelliklerin de ön planda tutulduğu çeşitli ödül türlerinin bulunduğu ve bu ödül 
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türlerinin tarafsız ve adil bir yaklaşımla sunulduğu bir ödüllendirme sistemi 
önermektedirler.

Ödül dağıtımının adaletsiz olduğu sonucuna varılmaktadır. Siyasi, idari ve 
kişisel yakınlıklara göre ve diğer personellerden habersiz/gizli bir şeklide ödül 
dağıtımının yapıldığını ve yapılan ödüllendirmenin de güdüleyici/motivasyon 
edici bir güce sahip olmadığını vurgulamaktadır. Sorunun çözümü olarak ise, 
ödül dağıtım kriterlerinin belirlenmesini ve titiz bir değerlendirme sürecinin 
izlenmesini önermektedirler.

Katılımcıların cevaplarından yola çıkarak ödül verenlerin yeterince donanım 
ve yetkiye sahip olmadığı sonucuna varılmaktadır. Katılımcılar, ödülü verenlerin 
İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri gibi daha merkezi birimlerdeki yöneticiler 
olması ve bu kişilerin okullardaki öğretmen ve öğretmenlerin çalışmaları 
hakkında doğru ve sağlıklı bilgilendirilmediklerini, bu durumun ödüllerin belirli 
bir grup arasında çark ettiğini, ödüllendirme sürecinin çok bürokratik olmasından 
idarecilerin bu sürece isteksiz yaklaştığını vurgulamışlardır. Katılımcılar bu 
sorunun çözümü olarak ise, ödül verecek kişilerin bilgi ve tecrübe birikimin 
dikkate alınarak yetkilendirilmesini ve yetkilendirilen kişilere liyakate uygun 
davranma ve bağımsız karar verme ortamının sağlanmasını önermektedirler.

Katılımcıların cevaplarından yola çıkarak iş yükü, çalışma koşulları 
ve ücretlerin adilliği hususunda farklı görüşlere sahip olduğu, ancak sosyal 
imkânların yetersizliği hakkında ortak görüşe sahip olukları görülmektedir. 
Katılımcıların farklı okullarda görev yapıyor olmaları ve bazı katılımcıların 
daha mikro açıdan yani ülkemiz sınırları dâhilinde düşünmesinden ötürü 
farklı görüşlere sahip olduğu düşünülmektedir. Katılımcılar, kişisel ilişkilerin 
iş yükü dağlımda ve çalışma koşullarının belirlenmesinde etkili olduğunu ve 
bununda iş yükü, çalışma koşulları ve ücret arasındaki adaletsizliği arttırdığını 
vurgulamışlardır. Katılımcılar bu sorunun çözümü olarak ise, iş yükü ve çalışma 
koşullarının bağımsız ve teknik bir denetimden geçerek örneğin -müfettiş gibi- 
iyileştirilmesinin ve sosyal imkanların sağlanması gerektiğini önermektedirler.

Kurumda verilecek ödüllerin belirlenmesi ve iş süreçleri hakkında alınan 
kararlarda fikirlerinin sorulmadığı sonucuna varılmaktadır. Fikirlerinin usulen 
sorulduğunu ve beyan ettikleri fikirlerin uygulamaya konulmadığını, alınan 
kararların idarecilerin bireysel kararları olduğunu vurgulamışlardır. Katılımcılar 
bu sorunun cevabına sinik bir yaklaşımda bulunarak herhangi bir çözüm 
önerisinde bulunmamışlardır.

İş süreçleri ile ilgili alınan kararlara karşı yapılan itiraz ve ifade edilen 
düşüncelere karşı yöneticilerin nazik, kibar ve saygılı davrandığı sonucuna 
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varılmaktadır. Katılımcılar, yöneticilerin kendilerini kibar ve nazik bir 
atmosferde dinleseler bile düşünce ve ihtiyaçlarına karşı yöneticilerin çözümsüz 
ve ilgisiz olduklarını, bazen bu durumun baskı olarak kendilerine yansıdığını 
vurgulamışlardır.

Eğitimciler kurumda başta adalet ve dürüstlük olmak üzere içtenlikten 
yoksun olduğunu düşündükleri sonucuna varılmaktadır. Adaletsizliğin 
kaynağının siyasi ilişkiler olduğunu; meslektaşlar arasındaki çıkar ilişkisinin 
ve rekabetin bireyleri ikiyüzlü yaptığını ve negatif durumlarla karşılaşmamak 
için bireylerin kendileri gibi davranamamalarının dürüstlük ve içtenliğin yok 
olmasına sebep olduğunu vurgulamışlardır.

Katılımcıların cevaplarından yola çıkarak katılımcıların bir kısmının 
çalıştıkları kurumu düşündükçe kızdığı, hiddetlendiği, üzüldüğü ya da 
endişelendiği zamanlar olduğu ancak bunun sıklığının değişkenlik gösterdiği 
bir kısmının da sinerek umursamazca davranmaya başladıkları sonucuna 
varılmaktadır. Katılımcılar kendilerini bu duygu ve düşüncelere iten durum 
ve uygulamaların öğrencilerin eğitim öğretim sürecindeki duyarsızlığı ve 
başarısızlığı, işlerin yoğun olduğu süreçler, işlerle ilgili alınan kararlar ile 
karar süreçleri, sendikaların baskısı ve ülkedeki siyasi gelişmeler, plan ve 
programlarda olan sürekli güncelleme ve değişimler ile kariyer olanaklarının 
siyasi yakınlığa bağlı olması olduğunu vurgulamışlardır.

Eğitimciler kurumlarındaki uygulamaları eleştirdikleri sonucuna 
varılmaktadır. Kayırmacı yaklaşımları, baştan savma alınan kararları, 
samimiyetsiz çalışma iklimini, statükocu yöneticileri eleştirdiklerini 
vurgulamışlardır. Katılımcıların bazıları ise sıklıkla yaşanan bu durumların 
kendilerinde sinik davranışların gelişmesine sebebiyet verdiğinden bu durumları 
umursamadıklarını vurgulamışlardır.

Katılımcıların cevaplarından yola çıkarak çalıştıkları kurumdaki işleyiş 
hakkında başkaları ile konuşurken komik buldukları durumların olduğu 
sonucuna varılmaktadır. Bu tavırlarını, kendi fikirlerinin hiçe sayılmasından 
ötürü sitem nitelikli eleştiriler olarak ifade etmişlerdir.

4.  Sonuç

Toplumların gelişmesi var olması ve gelişen dünyaya adapte olması için 
eğitim kavramı çok önemli bir kaynak olarak karşımıza çıkmaktadır. Eğitim 
de öğretmenler çok önemli bir etmendir. Öğretmenler adeta öğrenci, veli, 
okul yönetimi ve merkezi yönetimin etkileri ile dört boyutlu bir örgütün 
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odak noktasındadır. Özellikle öğretmenlerin eğitim öğretim sürecinde sinizm 
düzeylerinin yükselmesi örgütlerine olan inançlarının kaybolmasına ve 
verimliliklerinin düşürerek, öğrencilere verdikleri eğitimin ve öğretimin 
kalitesini düşürmektedir. Bu nedenle toplumların var olabilmesi, gelişen 
dünyaya adapte olması ve yeni gelişmelerin önünü açması açısından eğitimin 
iyi bir sistem içerisinde var olması ve öğretmenlerin moral ve motivasyon gibi 
kavramların yüksek tutulması gerekmektedir. 

Araştırmamızda ödül sisteminin örgütsel sinizm algısı arasında anlamlı 
negatif yönde bir ilişkisi olduğu tespit edilmiştir. Ödül sisteminde yapılan 
iyileştirmeler ya da olumlu algıların geliştirilmesi örgütsel sinizm düzeyinde 
azalmalara neden olacağı sonucuna varılmıştır. Ayrıca örgütsel adalet algısının 
örgütsel sinizmle olan ilişkisi incelenmiş ve aralarında negatif yönde anlamlı 
bir ilişkinin olduğu örgütsel adalet algısında yapılan iyileştirmeler ya da olumlu 
algılar örgütsel sinizmde azalmaya neden olacaktır. Ödül sisteminin örgütsel 
adalet aracı değişkeni ile örgütsel sinizm algısına kısmı aracılık etkisinin olduğu 
saptanmıştır. Dolayısıyla ödül sistemi örgütsel adalet algısını ve örgütsel adalet 
algısı da örgütsel sinizmi etkilemektedir.

Araştırmanın nitel veriler kısmına bakıldığında ödül sistemi ile ilgili olarak  
ödül türlerinin yeterli, tatmin edici olmadığı ve mevzuatta önemini yitirmiş, 
pasifleştirilmiş bir süreç olduğu, var olan ödül sisteminde yaşanan adaletsiz 
yaklaşımlara ve bu yaklaşımların kendi üzerlerinde güvensizlik duygusu 
oluşturduğu, ödül dağıtımının adaletsiz olduğu sonucuna varılmaktadır. Siyasi, 
idari ve kişisel yakınlıklara göre ve diğer personellerden habersiz/gizli bir 
şeklide ödül dağıtımının yapıldığını ve yapılan ödüllendirmenin de güdüleyici/
motivasyon edici bir güce sahip olmadığını, ödül verenlerin yeterince donanım 
ve yetkiye sahip olmadığı sonucuna varıldığı, ödülü verenlerin İl ve İlçe Milli 
Eğitim Müdürlükleri gibi daha merkezi birimlerdeki yöneticiler olması ve bu 
kişilerin okullardaki öğretmen ve öğretmenlerin çalışmaları hakkında doğru ve 
sağlıklı bilgilendirilmediklerini, bu durumun ödüllerin belirli bir grup arasında 
çark ettiğini, ödüllendirme sürecinin çok bürokratik olmasından idarecilerin bu 
sürece isteksiz yaklaştığını vurgulamışlardır.

Bu sorunun çözümü olarak ise, sınırları çizilmiş yani kriterleri mevzuatça 
belirlenmiş, gerçek ihtiyaçlara göre ve bireysel özelliklerin de ön planda 
tutulduğu çeşitli ödül türlerinin bulunduğu ve bu ödül türlerinin tarafsız ve 
adil bir yaklaşımla sunulduğu, ödül dağıtım kriterlinin belirlenmesini ve titiz 
bir değerlendirme sürecinin izlenmesini, ödül verecek kişilerin bilgi ve tecrübe 
birikimin dikkate alınarak yetkilendirilmesini, yetkilendirilen kişilere liyakate 
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uygun davranma, bağımsız karar verme ortamının sağlanmasını ve neyin değerli 
olduğu ve neye ödül verildiğinin bilinmesi önerilmektedirler.

Örgütsel adalet ile ilgili olarak; iş yükü, çalışma koşulları ve ücretlerin 
adilliği hususunda farklı görüşlere sahip olduğu, ancak sosyal imkânların 
yetersizliği hakkında ortak görüşe sahip olukları görülmektedir. Kişisel 
ilişkilerin iş yükü dağılımında ve çalışma koşullarının belirlenmesinde etkili 
olduğunu ve bununda iş yükü, çalışma koşulları ve ücret arasındaki adaletsizliği 
arttırdığını vurgulanmıştır. Kurumda verilecek ödüllerin belirlenmesi ve iş 
süreçleri hakkında alınan kararlarda fikirlerinin sorulmadığı, sorulsa bile usulen 
sorulduğunu ve beyan ettikleri fikirlerin uygulamaya konulmadığını, alınan 
kararların idarecilerin bireysel kararları olduğu vurgulanmıştır. İş süreçleri 
ile ilgili alınan kararlara karşı yapılan itiraz ve ifade edilen düşüncelere karşı 
yöneticilerin nazik, kibar ve saygılı davrandığı, yöneticilerin kendilerini 
kibar ve nazik bir atmosferde dinleseler bile düşünce ve ihtiyaçlarına karşı 
yöneticilerin çözümsüz ve ilgisiz olduklarını, bazen bu durumun baskı olarak 
kendilerine yansıdığı tespit edilmiştir.  Eğitimde çalışanların başta adalet ve 
dürüstlük olmak üzere içtenlikten yoksun olduğunu, adaletsizliğin kaynağının 
siyasi ilişkiler olduğunu; meslektaşlar arasındaki çıkar ilişkisinin ve rekabetin 
bireyleri ikiyüzlü yaptığını ve negatif durumlarla karşılaşmamak için bireylerin 
kendileri gibi davranamamalarının dürüstlük ve içtenliğin yok olmasına sebep 
olduğunu vurgulamışlardır.

İş yükü ve çalışma koşullarının bağımsız ve teknik bir denetim biriminin 
sağlamaya çalışılması ve sosyal imkanların sağlanması gerektiği önerilmektedir. 
Birçok çalışanın adaletin düzeleceğine olan inancı kaybolmuştur.

Örgütsel sinizmle ilgili olarak eğitimde çalışanların, çalıştıkları kurumu 
düşündükçe kızdığı, hiddetlendiği, üzüldüğü ya da endişelendiği zamanlar 
olduğu ancak bunun sıklığının değişkenlik gösterdiği bir kısmının da sinerek 
umursamazca davranmaya başladıkları sonucuna varılmaktadır. Kendilerini 
bu duygu ve düşüncelere iten durum ve uygulamaların, öğrencilerin eğitim 
öğretim sürecindeki duyarsızlığı ve başarısızlığı, işlerin yoğun olduğu, işlerle 
ilgili alınan kararlar ile karar süreçleri, sendikaların baskısı ve ülkedeki siyasi 
gelişmeler, plan ve programlarda olan sürekli güncelleme ve değişimler ile 
kariyer olanaklarının siyasi yakınlığa bağlı olmasıdır.

Kurumlarındaki, kayırmacı yaklaşımları, baştan savma alınan kararları, 
samimiyetsiz çalışma iklimini, statükocu yöneticileri eleştirdiklerini, kurumdaki 
işleyiş hakkında başkaları ile konuşurken komik buldukları durumların olduğu 
sonucuna varılmaktadır. Katılımcılar bu tavırlarını, kendi fikirlerinin hiçe 
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sayılmasından ötürü sitem nitelikli eleştiriler olarak ifade etmişlerdir. Örgütsel 
sinizme bakıldığında artık çalışanların bir şeylerin değişmeyeceğine olan 
inançlarının o kadar arttığı gözükmektedir ki çalışanlar artık tepkisiz kalmaya 
tamamen sinmeye yönelmişlerdir. Özellikle kendilerini sistemin kurbanı 
görmelerinden dolayı asıl işleri olan eğitim ve öğretimi gündemlerinden 
çıkararak her olayda kendilerine gelebilecek zararı en aza indirebilecek 
pozisyona geçmektedirler.

Bütün bu sonuçlara bakıldığında ödül sisteminin örgütsel adalet algısının 
örgütsel sinizm düzeyine önemli bir etkisi olduğu gözükmektedir. Eğitimde 
siyasi erklerden kişisel ilişkilerden uzak, en önemlisi bağımsız ve teknik bir 
yapıya dönüştürülmesi gerekmektedir. Çünkü yenidünya sisteminde sadece 
özel şirketlerin iyi ve kalifiye elemanları elinde tutması fikri ve kamuda iyi ve 
kalifiye elemanların zamanla sistem içinde körelerek verimliliğinin azalması 
yadsınamaz bir sonuçtur. Bu nedenle devletler ve toplumlar için çok önemli bir 
yer tutan milli eğitim kavramında adil bağımsız ve etkili bir ödül sisteminin ve 
örgütsel adalet algısının geliştirilmesi büyük önem arz etmektedir.

Yapılan araştırmalar sonucunda ödül sistemi ile örgütsel adalet arasında 
ve örgütsel adaletle örgütsel sinizm arasında kayda değer ilişkilerinin olduğu 
saptanmıştır. Ancak ödül sistemi, örgütsel adalet ve örgütsel sinizmin birlikte 
olduğu bir araştırmaya ve üç kavramın birbirine dolaylı ya da aracılık ederek 
etkilerini araştıran bir çalışmaya rastlanılmamıştır. Bununla birlikte bu üç 
kavramın birbiriyle nitel ve nicel veriler kullanılarak araştırılması itibariyle 
özgündür.

Çalışmamız eğitimde örgütsel sinizm düzeyinin düşürülmesi ve daha iyi bir 
eğitim sisteminin oluşturulması açısından gelecek çalışmalarda faydalı olacağı 
düşünülmektedir. Ayrıca araştırmanın ilköğretim ve özel eğitim kurumlarını da 
kapsayacak şekilde araştırmaların yapılmasında fayda vardır.
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GİRİŞ 

Uyum, bireylerin yaşadığı çevre ile kendisi arasında oluşturduğu 
dengeyi ifade etmektedir. Bireyler hem bedensel değişimlere, hem 
toplumsal ekonomik değişimlere hem de sosyal kültürel değişimlere 

uyum sağlama ihtiyacı içinde olan canlılardır. Bu ihtiyaç yaşamamızın 
başlangıcından itibaren karşılaştığımız her duruma karşı adapte olma süreci 
olarak da düşünülebilir.  Birey bu uyum sürecini gerçekleştirebilmek için var 
olan potansiyelini keşfederek kullanmayı öğrenmektedir. Bireyin hayatında 
gerçekleşen birçok değişimlere yanıt vermesini sağlayan uyum sürecinde 
ne yaptığı, nasıl baş ettiği, günlük akışı, düşünceleri davranışları değişkenlik 
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gösterebilmektedir. Öyle ki kişinin nasıl uyum yaptığı, onun yaşamına ve kişilik 
özelliklerine doğrudan etki etmektedir (Çelik ve Çırak, 2020).

Psikolojik açıdan incelediğimizde uyum, bireyin çevreyle etkileşim yoluyla 
doyurulması gereken bazı ihtiyaçları olduğu ve bu ihtiyaçların giderilmesi 
sırasında ortaya çıkan engellerle başa çıkabilme becerisini kapsamaktadır 
(Özkan ve Yılmaz 2010). Uyum sağlanması gereken değişimleri, yenilikleri 
içeren, gencin yaşamındaki yeni ve farklı süreçleri kapsayan üniversite dönemi 
öğrencilik yıllarında sosyal, psikolojik, biyolojik, ebeveynlerden özerkleşme, 
mesleğe yönelme, kişisel gelişim gibi birçok alanda hızlı ve sert değişimler 
yaşanabilmektedir. Beliren yetişkinlik döneminde gençlerde hem ergenliğin 
de hala etkileri devam etmektedir diğer bir deyişle kimlik arayışı, prensip ve 
değerlerde özerkleşme, arkadaş ilişkilerinde derinleşmeye karşın bir yandan da 
yalnızlık, ahlaki ve değer karmaşası, duygulanımlarda iniş çıkışlar yaşanması 
süregitmektedir. Bu dönemde beliren yetişkinin içinde yer aldığı toplumsal 
yapıya, okula, kültüre, çevreye, beklentilere, sorumluluklara, ilişkilere ve 
yeni değişimlere uyum sağlayabilmek önem arz etmektedir. Çünkü, internetin 
problemli kullanımı psikolojik iyi oluşu olumsuz etkilemektedir ve bu hızlı 
değişen koşullara sağlanan yapıcı yararlı uyum becerisi, bireyin hem sosyal 
doyumunu arttırmakta ve psikolojik iyi oluşunu desteklemektedir (Uz Baş, 
Soysal ve Aysan, 2016).

Beliren yetişkinlik döneminde biyolojik açıdan gelişimi sürerken kişilik ve 
sosyal açıdan geçiş dönemi içerisinde olan bireyin öğrenim sürecinde olması, 
üniversite eğitimi kapsamı ve beklentilerini yerine getirmeye çalışması, meslek 
edinme ve gelecek kurmaya yönelik kariyer planlaması, gencin gelişmesi 
ve aşması gereken diğer geçiş süreçleridir.  Bu geçişlerde uyum sağlamaya 
çalışırken çoğu etkene açık olan bireyler, farklı etkenler doğrultusunda bağımlı 
davranışlarda bulunabilmektedir. Bu etkenler genetik yatkınlık olabileceği 
gibi, sosyal veya çevresel kaynaklı da olabilmektedir. Bağımlılık kişinin bir 
etkinliğe, olguya, maddeye karşı aşırı muhtaç hale gelip dürtülerini kontrol 
edememe durumudur (Savcı ve Aysan, 2017; Deniz ve Eryılmaz, 2020). 
Bağımlılıklar davranışsal ve maddesel olarak ikiye ayrılmaktadır. Davranışsal 
bağımlılıklarla ilgili yapılan araştırmalar günümüzde maddesel bağımlılıklara 
nispeten yeni artış göstermektedir. Bunun en gözlemlenebilen sebebi, teknoloji 
çağı içerisinde yetişen bir genç nesilin olması olarak ifade edilirken pandemi 
sürecinde bireylerin değişen yaşam tarzıyla birlikte artış göstermiştir. Maddesel 
bağımlılık türleri alkol, sigara, uyuşturucu kötüye kullanımı ve kullanımının 
kontrol edilememesi ve bireye zararlı sonuçlarına rağmen kullanımın 
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sürdürülmesi olarak değerlendirilirken; davranışsal bağımlılıklar ise alışveriş, 
kumar, oyun, yeme, ilişki, seks, internet, sosyal medya kullanım bozukluğu ve 
davranışlarının, maddenin yarattığı aynı nörolojik, fizyolojik, kişisel, sosyal ve 
davranışsal etkileri yaratması ile gözlemlenmesi durumunu kapsamaktadır 
(Deniz ve Eryılmaz, 2020). 

Bu sınıflandırmalara bakılarak pandemi süreciyle de en çok artış gösteren 
bağımlılıklar ise genel anlamda internet, sosyal medya ve madde 
bağımlılıklarıdır. Pandemi süreciyle birlikte hızlı teknolojik ve ekonomik 
değişimler meydana gelmiştir. İnsanların sosyal ve iş hayatına yönelik 
kısıtlamalar, sağlıklı yaşama ve hastalıktan korunmaya yönelik zorlanmalar, 
ekonomik ve teknolojik baskılar küresel anlamda oluşmuştur.  Bireylerin eğitim, 
öğrenme ve çalışma süreçlerinin yanı sıra sosyalleşme ve kişilerarası ilişki 
kurma, bağ kurma ve sürdürme biçimleri de farklılaşmıştır. Eğitim, öğrenme ve 
kişisel gelişim süreçlerine teknoloji egemen olmuş, hızlı ve sert bir şekilde 
online yaşantı deneyimleriyle yüz yüze kalınmıştır. Yeni bir yaşantının 
başlangıcı olan üniversite hayatına online başlamak, veya bu süreci fiziki olarak 
birliktelik olmaksızın hiç tanıyamadığı öğretim üyeleri ve arkadaşlarıyla online 
platformlardan sürdürmek zorunda kalmak, öğrenmek, kendini kişisel ve 
mesleki olarak geliştirmek zorunda olmak ve başarılı da olmak zorunda 
kalmanın, gençleri yeni uyum süreçlerine zorladığı düşünülmektedir. Pandemi, 
(İkiz, 2020) oluşumu açısından beklenmedik, ani, hızlı gelişmiştir. Gidişatı 
açısından uzun süreli, belirsizlikler ve sürekli değişen kararlar içeren bir süreç 
olarak yaşanmıştır. Hastalık ve ölüm tehdidi altında olmak başlı başına bir kriz 
durumudur. Teknolojinin gelişmesi ile birlikte internetin kolay ulaşılabilir hâle 
gelmesi, bu gelişen çağa gençlerin kolay adapte olabilmesi internet bağımlılığına 
yol açıyorken madde bağımlılığı ise beliren yetişkin bireyin pandemiye uyum 
sürecinde yaşadığı engellenme, zorlanma, baskıya bağlı olarak, bir yandan da 
ulaşmak istediği hedef ve beklentilerinin ve geleceğine ilişkin bakış açısının 
yarattığı aşırı stres ve kaygıya bağlı olarak ortaya çıkmaktadır.

İnternet bağımlılığı, gelişen teknoloji ile birlikte imkanlarının elverişli 
olmasıyla yaygınlık gösteren bir bağımlılık türüdür. Yaşamımıza olumlu 
kazanımları olsa da çağımızda zorunluluk hali taşıyan internet, bilinçsiz 
kullanımı sonucunda zarar verici sonuçlara sebep olmuştur. Caplan (2002)’a 
göre internet bağımlılığı, çoğunlukla bireylerin internet kullanımını kontrol 
edememe ve zarar verici şekilde kullanım sağlama olarak ifade etmiştir (Koca & 
Tunca, 2019). Bireyler interneti yaşamlarında devamlı olarak kullanırken aşırıya 
kaçan bir duruma sebebiyet vererek zaman algısını kaybetmeye başlarlar. Günün 
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birçok saatini internet ortamında geçiren bireyler zamanla gerçek dünyadan 
soyutlanabilmekte, işlerini aksatabilmekte, aile ve sosyal çevresiyle ilişkisini 
azaltabilmektedir. Bu tür olumsuzluklar giderek bireyin hayatındaki her alanda 
kendini göstermeye başlamaktadır.

Madde bağımlılığı ise bireyde uyuşturucu, tahrik edici, keyif verici olarak 
tanımlanabilen maddelere bağımlı hale gelmeyi ifade eder. Bu tür maddelerin 
uyuşturucu olup olamayacağı konusunda birçok tanımı yapılmaktadır. Dünya 
Sağlık Örgütü (WHO) tanımına baktığımızda ise; engellenemez gereksinim 
yaratan,  miktarı arttırma eğilimi, ruhsal, fiziksel bağımlılık hali yaratan maddeleri 
uyuşturucu madde kavramı içine almaktadır  (Gökler & Koçak, 2008). Maddeye 
olan bağımlılıklar iki farklı kaynakla gelişebilmektedir. Bunlar fiziksel ve 
psikolojik bağımlılık olarak adlandırılmaktadır. Bu iki kaynak birbirine eşlikte 
edebilmektedir. Özellikle ergenlik ve beliren yetişkinlik çağı, gençlerin bu tür 
bağımlılıklara yatkın olunduğu ve risk grubu olduğu bilinmekte ve bu konuda 
birçok önleyici çalışmalar gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Maalesef bu yaş 
grubuna yönelik yapılan bağımlılıkları önleme çalışmaları yetersiz kalmakta 
ve gitgide bağımlı genç sayısı artış göstermektedir. Okul düzeylerine yönelik 
yapılacak olan etkili önleme çalışmalarının artış kazanması ve daha farkındalık 
sahibi gençlerin yetişmesi önem arz etmektedir.

Beliren yetişkinlik gelişim döneminde bulunan üniversite öğrencilerinde 
bağımlılığın oluşmasında birçok etken vardır (Deniz ve Eryılmaz, 2020; Savi 
Çakar, 2020). Araştırmalara bakıldığında öğrencileri bağımlı olmaya iten problem 
alanları genellikle gelecek kaygısı, iş arayışı, boş zamanı değerlendirememe, 
romantik ilişkilerde yaşanan sorunlar, sosyal ilişkilerin zayıf olmasıdır ve 
üniversite döneminde uyum sorunlarının bağımlılıkla ilişkisinin görüldüğüne 
dair pek çok araştırma bulgusu yer almaktadır (Özgüven, 1992; Kandemir, 
2007; Owen, Kepir, Özdemir, Ulaş & Yılmaz, 2013, Deniz ve Eryılmaz, 2020). 
Pandemi sonrası kullanımı yaygınlaşması sebebiyle dijital araçların kullanım 
sıklığının artması ile günlük yaşam işlevselliğinin yitirilmesi bir arada beliren 
yetişkinlerde dijital bağımlılıklara eğilimi arttırmaktadır (Savcı ve Aysan, 
2017; Uğurlu, Şengül ve Şengül, 2012). Bu çalışma kapsamında da üniversite 
döneminde yaygın olan bağımlılıklardan madde ve internet bağımlılıkları 
araştırma sürecine dahil edilmiş ve pandemi sürecinin etkileriyle birlikte uyum 
sağlama yollarına ilişkin belirleme yapmaya dair araştırma yürütülmüştür. Bu 
çalışmanın amacı beliren yetişkinlikte üniversite öğrencilerinin uyum ihtiyaçları 
ve bağımlılıkların pandemi süreci etkileri açısından değerlendirilmesidir. 
Çalışmada aşağıdaki sorulara yanıt aranmaktadır.
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1- İnterneti ne sıklıkla ve hangi amaçlar doğrultusunda kullanıyorsunuz?
2- Madde kullanma isteğiniz oldu mu? Olduysa nasıl oldu /olmadıysa nasıl

oldu?
3- Üniversiteye başladığınızda adapte olmak konusunda sorunlar yaşadınız

mı?
4- Pandemi ile birlikte hayatınızda olan olumlu /olumsuz değişiklikleri

açıklar mısınız?

YÖNTEM

Araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Olay ve algıların doğal 
ortamda bütüncül ve gerçekçi olarak gerçekleştirilmesine yönelik yürütülen 
süreci nitel araştırma olarak adlandırabiliriz. Nitel araştırmada gözlem, 
görüşme ve doküman analizi gibi nitel bilgi toplama yöntemleri kullanılır. 
Nitel yöntemler arasında en sık kullanılanı görüşmedir. Görüşme insanların 
perspektiflerini, tecrübelerini, duygularını ve algılamalarını ortaya koyan etkili 
bir yöntemdir. Görüşmede kullanılan temel yöntem sözlü iletişimdir. Günlük 
yaşamda kullanıldığı gibi konuşarak bilgi toplamaya çalışılır (Yıldırım,1999).

1. Katılımcılar

Katılımcılar pandemi sürecinde, araştırmaya uygun olacak yaş seviyesine göre 
ve ulaşılabilir örnekleme yöntemine göre online seçilmiştir. Bu çalışmada 
görüşme yapılacak öğrencilerin seçiminde gönüllülük esas alınarak üniversitede 
öğrenim görenlere araştırmacıların sosyal medya hesaplarından çağrıya 
çıkılmış, katkı sağlamak isteyenlerle ön görüşmeler yapılarak çalışmanın amacı, 
kapsamı, süresi ve verilerin nasıl kullanılacağı, nasıl saklanacağı ile ilgili gizlilik 
kapsamı anlatılmış ve bilgilendirme yapılmıştır. İki hafta süren bu belirleme 
süreci sonunda,  görüşmelere katılmaya gönüllü toplam 22 kişi katılımcıları 
oluşturmuştur.

2. Veri Toplama Araçları

Bu çalışmada, bu çalışmayı hazırlayanlar tarafından geliştirilmiş olan 
bilgilendirilmiş onam formu, ön görüşme formu kullanılmış ve veriler 
araştırma amacına göre araştırmacılar tarafından oluşturulmuş görüşme soruları 
aracılığıyla toplanmıştır. Bilgilendirilmiş onam formu çalışmayla ilgili genel 
bilgileri ve dikkat edilecek hususları içerecek şekilde hazırlanmıştır.
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3. Nitel Veri Toplama Formu

Araştırmada kullanılmak üzere, araştırmacılar tarafından katılımcıların cinsiyet, 
yaş, üniversite- bölüm bilgileri, nerede yaşadıkları, kiminle yaşadıkları, ekonomik 
düzey, medeni durum, çocuk sahibi olup olmama, devam eden hastalık-ilaç 
bilgileri, daha önce kaza geçirip geçirmeme, okul başarı durumu, burs ve maaş 
alıp almadıklarını belirlemek amacıyla 13 kapalı uçlu; araştırmacılar tarafından 
katılımcıların interneti ne sıklıkla ve hangi amaçla kullandıklarını, madde 
kullanma isteği hissettikleri oldu  mu olduysa ya da olmadıysa bunun nedenini, 
üniversiteye başladıklarında uyum sorunu yaşayıp yaşamadıklarını, pandemiyle 
birlikte hayatlarındaki olumlu olumsuz değişiklikleri öğrenmeye yönelik 7 açık 
uçlu sorudan oluşan toplam yirmi soruluk bir  görüşme  formu geliştirilmiş ve 
uygulanmıştır.

Sorular geliştirilirken araştırma konularına ilişkin literatür taraması 
yapılmış ve alanyazından yararlanılmıştır. Geliştirilen soru formu alanında 
uzman olan bir akademisyen tarafından incelenmiş ve uzman görüşleri 
doğrultusunda düzeltmeler yapılmıştır. Formda yer alan açık uçlu görüşme 
soruları aşağıda sıralanmıştır;

1. İnterneti ne sıklıkla kullanıyorsunuz?
2. İnterneti  hangi amaçlar doğrultusunda kullanıyorsunuz?  
3. Madde kullanma isteğiniz oldu mu? Olduysa nasıl oldu?
4. Madde kullanma isteğiniz olmadıysa nasıl oldu?
5. Üniversiteye başladığınızda adapte olmak konusunda sorunlar yaşadınız 

mı?
6. Pandemi ile birlikte hayatınızda olan olumlu değişiklikleri açıklar mısınız?
7. Pandemi ile birlikte hayatınızda olan olumsuz değişiklikleri açıklar 

mısınız?

4. Veri Toplama Süreci ve Analizi

Bu araştırma kapsamında 22 kişi ile görüşme yapılmıştır. Bu görüşmelerin 20 
tanesi çevrimiçi, 2 tanesi yüz yüze gerçekleştirilmiştir. Görüşmeler ortalama 
20 dakika sürmüştür. Görüşmeler sırasında ekran kaydı, ses kaydı ya da not 
alınmıştır. Görüşme verilerinin tüm grup tarafından toplanıp tek bir dosyada 
birleştirilmesi 1 hafta sürmüştür. Sosyodemografik veriler betimsel analiz 
edilmiştir, görüşme metinleri içerik analizi ile analiz edilmiştir. İçerikler 
soru kapsamı ve alt başlıklarına göre kategorize edilmiş ve her bir kategori 
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ve alt kategoriye katılımcıların dağılımları betimsel verilere dökülerek 
tablolaştırılmıştır. 

BULGULAR

Sosyo demografik özelliklere ilişkin bulgular incelendiğinde, katılımcıların  14 
’ü kız 8’ i erkektir.  Bu katılımcıların yaşları 19 ila 23 arasında değişmektedir. 
Yaş ortalaması 20,5’tur. Katılımcıların yaşadıkları bölgeye göre dağılımlarına 
bakıldığında Ege bölgesi 10 (%45,5), Akdeniz bölgesi 6 (%27,3), Marmara 
bölgesi 3 (%13,65), İç Anadolu bölgesi 1 (%4,55), Karadeniz Bölgesi 1 
(%4,55), Kıbrıs 1 (%4,55)’ tır. Katılımcılar çeşitli üniversite ve bölümlerde 
öğrenim görmektedir. Ailesiyle yaşayan 20 kişi %91, tek yaşayan ise 2 kişi 
%9,1’dir. Ekonomik düzeyi iyi olan 7 kişi %31,85, orta olan 14 kişi %63,77, 
kötü olan 1 kişi %4,55’dir. Medeni durumu tüm katılımcıların (22) bekardır ve 
kimsenin çocuğu yoktur. Kaza geçiren 2 kişi %9,1 dir, diğer 20 kişi %90 ı bir 
kaza geçirmemiştir. Hastalığı olan 4 kişi %18,2 dir, bir hastalığı olmayan ise 18 
kişi %81,4 dir. İlaç kullanan 3 kişi %13,65, kullanmayan 19 kişi %86,45’dir. 
Okul başarısı iyi olan 13 kişi %59,15, orta olan 9 kişi %40,95, kötü olan kişi ise 
yoktur. Burs alan 6 kişi %27,3, almayan 16 kişi %72,8 dir. Çalışıp geliri olan 3 
kişi %13,65 iken 19 kişinin (%86,45) geliri yoktur.. 

Görüşmeler sonucunda elde edilen veriler, tablolar ve altında yer alan 
açıklamalar aracılığıyla sırasıyla aşağıda açıklanmaktadır. Araştırmanın ilk 
problemine dayalı olarak “interneti ne sıklıkla ve hangi amaçlar doğrultusunda 
kullanıyor” olmalarına dair bulgular Tablo 1’de verilmektedir.

Tablo 1 İnternet Başında Geçirilen Saat Aralığı  ve Kullanım amaçları

Katılımcı Sayısı İnternet 
Başında 
Geçirilen 
Saat

Kullanım amaçları 

4 0-4 Akademik sebepler, sosyal medya, eğlenme
2 4-6 Akademik, seminer konferans takibi, sosyal medya, 

eğlenme
6 6-8 Araştırma, eğlenme, film video izleme, müzik 

dinleme, sosyal medya, oyun oynama, alışveriş 
yapma

10 8+ Akademik sebepler, sosyal medya, eğlenme, oyun 
oynama (uyku hariç her an)
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Tablo 1’te üniversite dönemi gençlerin ‘’ İnterneti ne sıklıkla ve hangi amaçlar 
doğrultusunda kullanıyorsunuz?’’ sorusuna verilen yanıtlara ilişkin bulgular yer 
almaktadır. Buna göre, gençlerin %18,1’i İnternet başında 4 saat ve daha az 
vakit geçirmektedir. Gençlerin %9’u İnternet başında 4 ile 6 saat arası vakit 
geçirmektedir. Gençlerin %27,2’si İnternet başında 6 ile 8 saat arası vakit 
geçirmektedir. Gençlerin %45,4’ü ise İnternet başında 8 saat ve daha 8 saatten 
fazla vakit geçirmektedir.

Katılımcıların örnek ifadeleri şunlardır:

- “Akademik sebeplerden dolayı neredeyse sürekli ders takibi, bölüm
ödevleri, konferans, seminer vs. için çeşitli amaçlarla ve her gün
kullanılıyoruz şu an. Tabii ki pandeminin getirdiği bir neden bu da.
(Katılımcı 13, Kadın)’’;

- “Hem eğlence amaçlı hem de araştırma, bilgi edinme amaçlı kullanıyorum
ama genellikle eğlence amaçlı. Günde üç-dört saatimi alır. (Katılımcı2,
Erkek)’’

- “İnterneti günümün nerdeyse uyku hariç tüm saatlerinde kullanıyorum.
(Katılımcı 12, Kadın)’’.

Araştırmanın ikinci problemine dayalı olarak madde kullanma isteğine yönelik 
bulgular Tablo 2’de verilmektedir.

Tablo 2 Üniversite Dönemi Gençlerin Madde Kullanımı ile İlgili Düşünceleri

Katılımcı Sayısı Madde Kullanma İsteği
4 İsteğim oldu ama kullanmadım.
7 İsteğim oldu ve kullanıyorum.
11 Böyle bir isteğim olmadı.

Tablo 2’te üniversite dönemi gençlerin ‘’ Madde kullanma isteğiniz oldu mu? 
Olduysa/olmadıysa neden?’’ sorusuna verdikleri yanıtlara ilişkin bulgular yer 
almaktadır. Buna göre, gençlerin %50’si madde kullanma isteğinin olmadığını 
belirtmişlerdir. Gençlerin %18,1’i madde kullanma isteğinin olduğunu 
ancak madde kullanmadığını belirtmişlerdir. Gençlerin %31,8’i ise madde 
kullandığını belirtmiştir. Kullanma istekleri genellikle merak, deneyim, 
sosyalleşme ihtiyacı ve duygu durum kaynaklı olduğu belirtilirken kullanma 
istememe sebepleri ise sağlık, öz kontrollerini sağlamış olmaları, ebeveyn 
yetişme tarzı ve ihtiyaç duymayarak merak uyandırmamasıdır. Katılımcıların 
örnek ifadeleri şunlardır:
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- “Hayır böyle bir isteğim olmadı. Çünkü çocukluğumdan beri madde
kullanımının her zaman her konuda maddi manevi olarak çok kötü bir şey
olduğu aşılandı ve bu gerçek hiçbir yöne sapmadan ilerledi. (Katılımcı11,
Kadın)’’;

- “Olmadı, çünkü sahte mutluluğu o maddede bulabileceğimi düşünecek
kadar aklımı kaybetmedim. (Katılımcı 17, Kadın)’’

- “Danışan: Evet, oldu. Çünkü bu hayatta her şeyi denemek gerektiğini
düşünüyorum. (Katılımcı 10, Erkek)’’.

Araştırmanın üçüncü problemine dayalı olarak ‘’üniversiteye başladığınızda 
adapte olmak konusunda sorun yaşadınız mı?’’ sorusuna verdikleri yanıtlara 
ilişkin bulgular incelendiğinde, 3 öğrenci üniversiteye pandemi döneminde 
geçtiği için cevaplayamayacağını belirtmiştir. Öğrencilerin %50’ si adapte   
olmakta   sorun   yaşamıştır. Öğrencilerin %36,3’ü sorun yaşamadığını belirtmiştir. 
Öğrencilerin %13,6’sı henüz üniversiteye gidemediklerini belirtmiştir.

Katılımcıların örnek ifadeleri şu şekildedir:

- “Hayır yaşamadım. Çevremde gördüğüm insanlarla konuşmaktan pek
fazla çekinmem bu yüzden arkadaşlıklarımı kolay kurdum. (Katılımcı 11,
Kadın)’’

- “Yaşadım. Bizzat oda arkadaşlarımla olan ilişkilerim dolayısıyla bir
sıkıntı yaşadım çünkü onların yaşam tarzlarıyla benim yaşamın pek uygun
olmadığını düşündüm (Katılımcı 1, Kadın)’’.

Araştırmanın dördüncü problemine dayalı olarak “pandemi ile birlikte hayatınızda 
olan olumlu /olumsuz değişiklikleri açıklar mısınız’’ sorusuna verdikleri 
yanıtlara ilişkin bulgular incelendiğinde %95,45 inde olumsuz değişiklikler 
gözlemlenirken, %5.55 i olumlu değişikliklerin olduğunu belirtmiştir. Genellikle 
bireylerde sosyalleşme becerisi azalırken içe kapanma, bireyselleşme durumları 
daha çok gözlemlenmiştir. Öte yandan pandemiyle birlikte insanların kendilerine 
daha fazla zaman ayırarak gelişimlerini destekledikleri için kendilerine fırsat 
yarattıklarını dile getirmişlerdir.

Katılımcıların örnek ifadeleri şu şekildedir:

- “Sürekli evde durmaktan dolayı fiziksel sağlığım ve psikolojim olumsuz
etkilendi. (Katılımcı 9, Kadın)’’

- “Benim yaşam stilime çok uygun bir dönem oldu. Tek olumsuz yanı daha
az staj yapıp az hasta bakmam. (Katılımcı 20, Erkek)’’.
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SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER

Bu çalışmanın amacı beliren yetişkinlikte üniversite öğrencilerinin 
uyum ihtiyaçları ve bağımlılıkların pandemi süreci etkileri açısından 
değerlendirilmesidir. Bu amaçla belirlenen dört problem durumuna ilişkin 
belirlemeler yapılabilmesi için yirmi soruluk bir görüşme formu geliştirilmiş ve 
uygulanmıştır. Katılımcıların 14 ’ü kız 8’ i erkektir. Bu katılımcıların yaşları 19 
ila 23 arasında değişmektedir. Yaş ortalaması 20,5’tur.Pandemi sürecinin beliren 
yetişkinlik döneminde yer alan üniversite öğrencilerinde uyum ihtiyaçlarını ve 
bağımlılıkları nasıl etkilediğine dair fenomenolojik açıdan etkileyici sonuçlara 
ulaşılmıştır. Gençlerin günde 6 saatten fazla interneti kullandıkları ve araştırma, 
eğlenme, film video izleme, müzik dinleme, sosyal medya, oyun oynama, alışveriş 
gibi yaşamın her alanını kapsayan her türlü etkinlik amacıyla kullandıkları 
belirlenmiştir. Araştırmalarında üniversite döneminde uyum sorunlarının 
bağımlılıkla ilişkisinin görüldüğüne dair pek çok araştırma bulgusu yer 
almaktadır (Özgüven, 1992; Kandemir, 2007; Owen, Kepir, Özdemir, Ulaş & 
Yılmaz, 2013).

Alanyazına bakıldığında araştırmalar bilgisayar ve internet kullanımı 
hakkında öğrencilerin sahip oldukları bilgilerin büyük çoğunluğunun okul 
ortamında değil de kendi olanakları ile öğrendiklerini göstermektedir. Günlük 
internet kullanımlarında en çok elektronik posta göndermek, haberleri takip 
etmek, medyayı izlemek gibi şeyler yapılırken en az internet kullanımı ise internet 
aracılığıyla gelir elde etmek için kullanıldığı görülmektedir (Balcı, Gölcü & 
Öcalan, 2013). Bu çalışmada katılımcıların internet kullanım sıklığı hakkında 
toplanan bulgulara bakıldığında ortalama sekiz saatini ve üstünü internette 
geçiren katılımcı sayısının çokluğu göze çarpmaktadır. Verilen yanıtlar 
incelendiğinde internet kullanımında görülen bu sıklığın başlıca nedenleri 
arasında pandemi sürecinde online eğitime geçiş, yüz yüze eğitimin ara vermesi 
ve online eğitim sürecinin gerektirdiklerinin, araştırma yapma, derse katılma, 
canlı ders kayıtlarını izleme, konuyla ilgili yayınları videoları takip etme, sınıf 
arkadaşlarıyla ve hocalarla görüşme gereksinimleri gibi akademik çalışmaların 
etkili olduğu anlaşılmaktadır. Pandemi süreci etkileri açısından bakıldığında, 
yaşamın her alanında internet kullanımının yaygınlaşmasının, sosyalleşme 
ve eğitim süreçlerini yönetme ihtiyacının, haber alma ihtiyacının ve 8 saat 
ve fazlası internet kullanımının, beliren yetişkinlerde internet bağımlılığı ve 
bağlantılı dijital bağımlılıklar (alışveriş, oyun, sosyal medya bağımlılıkları gibi) 
açısından risk faktörü olduğu anlaşılmaktadır. Sonuçlar alanyazınla genel olarak 
tutarlıdır, öyleki  dijital medya araçlarına ayrılan sürenin artması, bireyin günlük 
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yaşamdaki işlevselliğinin zedelenmesi gibi pek çok sorun alanı dijital bağımlılığa 
yönelik problemlerin ortaya çıkmasına yol açabildiği vurgulanmaktadır (Savcı 
ve Aysan, 2017). Madde bağımlılığında olduğu gibi davranışsal bağımlılıklarda 
bireyin yaşamı üzerinde istenmeyen sonuçlara yol açabilmektedir (Savcı ve 
Aysan, 2017; Uğurlu, Şengül ve Şengül, 2012).

Bu çalışmada maddesel bağımlılıklar açısından elde edilen  
bulgulara göre ise %18’inin madde kullanma isteğinin olduğunu ancak 
madde kullanmadığı, %32’sinin ise madde kullandığı belirlenmiştir. 
Kullanma istekleri genellikle merak, deneyim, sosyalleşme ihtiyacı ve 
duygu durum kaynaklı olduğu belirtilirken kullanma istememe sebepleri 
ise sağlık, öz kontrollerini sağlamış olmaları, ebeveyn yetişme tarzı 
ve ihtiyaç duymayarak merak uyandırmamasıdır. Araştırmalar beliren 
yetişkinlik döneminin madde kullanımı açısından riskli yaş grubu olduğunu 
ve uyum sorunları ile madde kullanımlarının ilişkili olduğunu ortaya 
koymaktadır (Deniz, Eryılmaz, 2020; Savi Çakar, 2020). Mevcut araştırma 
sonuçlarına göre, pandemi sürecinde ortaya çıkan sosyalleşme ihtiyacının 
ve duygudurum değişimlerinin gençleri madde kullanımına yöneltmiş olan 
risk faktörleri olduğu; merak etmek ve deneyim yaşamış olmak da madde 
kullanımı açısından beliren yetişkinlerde bireysel risk faktörleri olarak 
saptanmıştır. Mevcut çalışmada pandemi süreci etkileri açısından bulgular 
değerlendirildiğinde, otokontrol düzeyinin yüksek olması ve sağlığına 
önem vermesi beliren yetişkinlerde bireysel olarak madde bağımlılığına 
karşı koruyucu faktörler olarak saptanmıştır. Ebeveynlerinden duygusal, 
değerler ve ekonomik olarak özerkleşme ihtiyacında olan beliren 
yetişkinlerin (Savi Çakar, 2020) ebeveynlerinden yetişme tarzlarında madde 
kullanımın olmaması ve madde karşıtı tutumlar içeren yetişme tarzının 
madde kullanımına yönelik koruyucu faktör olduğu anlaşılmaktadır. Uyum 
süreciyle birlikte oldukça karmaşık olan üniversite döneminde bireylerde 
farklı etkenler doğrultusunda bağımlılıklar gözlemlenebildiği söylenilebilir. 
Bu etkenler genetik, sosyal veya çevresel kaynaklı olduğu belirtilmiştir. Bu 
bağımlılıklar ise kişinin bir olguya, maddeye karşı aşırı muhtaç hale gelip 
dürtülerini kontrol edememe durumunda ortaya çıkan sonuçlardandır.  

Bulgularda katılımcıların yarısı üniversiteye başladığında ortama 
adapte olma konusunda sorun yaşadıklarını belirtmişlerdir. Gençlerin 
hayatında köklü bir değişime neden olan üniversite dönemi, bu değişimlere 
adaptasyon konusunda sorunlara açık bir dönemdir. Pandemi süreci etkileri 
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açısından bakıldığında beliren yetişkinlerin hayatında yüksek oranda olumsuz 
değişiklikler olduğu, sosyalleşme becerisi azalırken içe kapanmanın arttığı 
ve bireyselleşme durumlarının arttığı saptanmıştır.  COVID-19 sebebiyle 
üniversite öğrencileri yaşadıkları sağlık sorunları ve karantinalar beraberinde 
getirdikleri sıkıntılara ek olarak iş kaybı, başka şehre taşınma, eğitim hayatına 
son verme gibi gündelik yaşamlarında da aniden meydana gelen olumsuzluklarla 
da karşı karşıya kalmışlardır (Yorguner, Bulut, & Akvardar, 2021). İş seçmek, 
atıldıkları bu yeni yaşamda alacakları rollerine yönelik düşünceleri, kuracakları 
arkadaşlıklar, işsiz kalmak ve sorumluluk almak gibi konular kişilerde kaygıya 
sebep olan bazı etmenler olarak sayılabilir (Kula & Saraç, 2016). Dünyayı 
etkisi altına alan küresel salgın ve getirdiği pandemi süreci ile birlikte yaşanılan 
olumlu-olumsuz değişiklikler kıyaslandığında olumsuz etkilerin katılımcılar 
üzerinde daha fazla olduğu görülmektedir. Bu tarz olumsuz durumların 
yaşanması, pandemiyle birlikte yaşam tarzlarının değişmesi bireylerde, çeşitli 
negatif duygu durumlarda bulunmasına sebep olmuştur. Negatif duygu durum 
halinin etkisinde uzun süre kalan bireyler genellikle bu zamanlarda çeşitli 
bağımlılıklara yönelmekte artış göstermektedirler. Stres, kaygı, özenme hali, 
yalnızlık vb. durumlarda bilinçsizlik hali baş gösterebilmekte ve farklı alanlara 
yönelim daha kolay olabilmektedir. Bu doğrultuda yapılan araştırmada da 
bağımlılıklara sebep olan durumların her yeni uyum sürecinde daha fazla 
gözlemlendiği söylenebilir. 

Çalışma sonuçlarına göre, beliren yetişkinlikte değişen ihtiyaçlara yönelik 
ve yükseköğretimde psikolojik danışmanlık çalışmaları açısından önleyici ve 
müdahale edici çalışmalarda artış sağlanmasına ihtiyaç duyulduğu anlaşılmakta ve 
önerilmektedir. Ülke dinamizmini oluşturan  gençlere yönelik uyum becerilerini 
arttırıcı, bağımlılıklarına yönelik önleyici ve genel olarak yaşam becerilerini 
geliştirmelerini içeren psikolojik danışma ve psikoeğitim çalışmalarına 
önem verilmesi düşünülmekte ve önerilmektedir. Öğrencilerin kendilerini 
bölümlerine uygun görmeleri, üniversiteye geçiş sürecinde verilen rehberlik ve 
psikolojik danışma hizmetlerinin büyük ölçüde etkili olduğunu göstermektedir. 
Dolayısıyla yüksek öğretimde rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinde 
ve üniversitelerde yürütülen oryantasyon programlarının beliren yetişkinlerin 
pandemi süreci etkileri açısından yaşadıkları uyum ihtiyaçları ve bağımlılıklarına 
yönelik yapılandırılması; hem akademik hem de sosyal adaptasyonu sağlama 
noktasında yeterli olacak düzeyde hazırlanması gerekli görülmekte ve 
önerilmektedir.  
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1. Giriş

İnsan merak eden bir canlıdır. Bu merak neticesinde atılan adımlar insanoğlu 
için yeni öğrenme alanları ortaya çıkartmıştır. Bir disiplin olarak coğrafyanın 
gelişiminde de insanoğlunun merak duygusu yadsınamaz bir gerçektir. 

Yaşadığı çevreyi merak eden insanoğlu zaman içerisinde coğrafya biliminin 
gelişimini şekillendirmiş ve bu bilimin uzmanları, coğrafyacılar oluşmuştur. 
Coğrafyacı, tabiatla insan arasında ilişki kurar. Bu etkileşimde insanlığın 
faydasına olacak girişimlerde ve önerilerde bulunur. Tabiat onun laboratuvarı 
hükmündedir. Buradaki doğal, beşeri ve ekonomik özellikler birlikte, gerçek 
boyutları ile incelenir. Bunun için coğrafyacı, coğrafi arazi uygulamaları yapar 
(Balcı, 2012). İnsanın yaşadığı yeri tanıyabilmesi, orada bulunan her unsuru tek 
tek inceleyip analiz etmesi, gözlemlemesi ile mümkündür (Aytaç, 2014). 

Coğrafya bilimi doğal ve beşeri olayların dağılışı ile insan-mekân ilişkisini 
nedensellik ilkesiyle inceler (Ünlü, 2014). Coğrafyacılar ya da coğrafya 
eğitimcileri bu incelemeleri yaparken pek çok yöntem kullanırlar. Her bilim 
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kolunun araştırma şekilleri (gezi, deney, arşiv çalışmaları) ve bunun için gereken 
hazırlıkları (araçlar, çeşitli malzeme…) olur. Geniş alanlı bir bilim olarak 
coğrafyanın da başta gelen araştırma yollarından biri geziler (gözlemler, ölçmeler, 
kıyaslamalar ile bunların değerlendirilmeleri)’dir (İzbırak, 1968). Geniş anlamıyla 
arazi çalışması ve gözlemi yöntemi, olayların meydana gelmiş olduğu ve bizzat 
devam ettiği mekânlara giderek gözlem yapmak, yerinde değerlendirmelerde 
bulunarak, olaylar arası korelasyonları tespittir. Bütünüyle eğitim ve öğretimde 
önemli yeri olan arazi çalışması ve gözlemi yönteminin coğrafya öğretiminde 
de geniş bir uygulama alanı vardır. Arazi çalışması, coğrafyada lisans eğitiminin 
önemli bir parçası olarak kabul edilir ve öğretim üyeleri genellikle hem personel 
hem de öğrenciler için en etkili ve eğlenceli öğretme ve öğrenme biçimlerinden 
birini temsil ettiği konusunda hemfikirdir (Kent, Gilbertson & Hunt, 1997). 
Coğrafya öğretimindeki arazi çalışmaları sağladığı deneyimler ile birçok kavram 
ve pratik bilgiyi sentezleme olanağı sağladığı için nitelikli öğretmen adaylarının 
yetişmesine imkân sağlar (Şahin & Özey, 2012). 

Coğrafya, uygulamaya yönelik çalışmalar olmadan öğretilemez. Teorik 
olarak aktarılan konuların soyuttan somuta dönüştürülememesi ve yaşamla 
gerekli bağların kurulamaması coğrafya öğretiminin yeterince etkili olmasını 
etkilemektedir (Karakuş, 2009) ve bu etki olumsuz olarak gerçekleşmekte, 
öğretim amacına ulaşamamaktadır. Coğrafya biliminde arazi çalışmaları 
kuşkusuz derslerin pekiştirilmesinde ve doğru bilgilerin aktarılmasında en önemli 
yöntemlerden birisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmalar ile öğrenciler 
sınıf ortamında anlatılan konuları arazi de gözlemleme fırsatı bulmaktadır. 
Duyu organları aracılığı ile doğrudan elde edilen bilgiler kalıcı öğrenmeler 
sağlamaktadır (Özdemir, 2017). Üniversitelerde lisans seviyesinde sınıf 
ortamında yapılan çalışmalar, anlatılan ve hatta görsellerle desteklenen bilgilerin 
tamamının öğretmen adaylarında kalıcı öğrenme olarak kalması mümkün 
değildir. Ancak en fazla kalıcı izli öğrenmenin hedeflenmesi gerekmektedir. 
Arazi çalışmasının sınıfta çoğaltılamayan öğrenme fırsatları sağladığı kabul 
edilmektedir. Arazi çalışmaları, öğrencilerin coğrafi özellikleri ve kavramları 
anlamalarını büyük ölçüde geliştirir ve öğrencilerin hem özel hem de genel 
beceriler geliştirmelerini sağlar. Ayrıca arazi çalışmasının öğrenci öğrenimini 
arttırdığı; daha düşük öğrenme düzeyleri (bilgi hatırlama) etkilenmemiş olsa 
da daha derin öğrenmenin (anlama, uygulama, analiz ve sentez) önemli ölçüde 
iyileştirdiği söylenebilir (Fuller, Edmondson, France, Higgitt & Ratinen, 2006).

Coğrafya öğretmenliği adayları ile yapılan arazi çalışmalarının bilimsel 
bir boyutta gerçekleşebilmesi için katılımcı grubun yeterli teorik bilgilere 
sahip olması faydalı olacaktır (Garipağaoğlu, 2001). Coğrafya araştırmalarının 
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laboratuvarı olarak da ifade edilen coğrafi mekân ya da çevrede coğrafi olaylar 
oluş halinde ya da gerçekleşmiş olayların sonuçlarını ortaya koyacak biçimde 
gözlemlenebilir (Ünlü, 2014). Hem beşeri hem de fiziki unsurları yerinde görmek, 
belirlenen kriterlere göre incelemek ve sınıflandırmak öğrenme üzerinde önemli 
bir etkiye sahiptir. 

Arazi çalışmaları sayısız kelimeler yığını kurularak ve onlarca kaynak, 
materyal kullanılarak bize anlatılmaya çalışılanı, fazla kelime oyunlarına 
girmeden, metaforlar kurmadan doğrudan birincil kaynaktan gösterme imkânı 
sağlar. Öğrencilerin gözlemledikleri yerle ilgili daha başka bilgiler edinmesine 
olanak tanır. Öğrenciler hiçbir videokaset, slayt ve fotoğrafın veremeyeceği 
kokuyu, o yöreye ait sesleri, gözlemledikleri yere ait davranışları hakkında da 
arazi çalışmaları sayesinde bilgi sahibi olurlar ve bu çalışmalarla öğrenmeyi 
öğrenirler (Kaleli, 2018). Toplumsal bir varlık olan insanı diğer canlılardan 
ayıran en büyük özelliği düşünmesi ve öğrenmesidir. Bununla birlikte her 
insanın farklı şekillerde çevresini algıladığı ve öğrendiği bilinmektedir. Ancak 
neyi, nasıl ve ne kadar öğrendikleri konusunda insanların çoğu zaman bir fikir 
sahibi oldukları söylenemez. Hatta bu durum eğitimciler arasında da ihmal edilen 
bir konu olarak sıklıkla tartışılmaktadır. Ancak insanların nasıl öğrendikleri 
konusunda bilgi sahibi olmak hem eğitimcilerin hem de kişilerin daha kolay ve 
kalıcı bir şekilde öğretmelerine ve öğrenmelerine imkân sağlamaktadır (Bilasa, 
2014).

Kent & Foskett (2000)’te göre arazi çalışması, coğrafi eğitiminde 
benimsenecek ayrı bir öğretim tarzı değil, coğrafya yoluyla iyi eğitimin olmazsa 
olmazı olarak açıklanmıştır. Bu anlamda coğrafya öğretmeni adaylarının arazi 
çalışması tecrübesi edinmesi önem arz etmektedir. Karabağ (2007), coğrafya 
öğretmenlerinin arazi uygulamaları, gezi ve yerinde uygulama yaptırma becerisi 
ve bilgisine sahip olması gerektiğini belirtmektedir. Özgen (2011) coğrafya 
konularının öğretiminin anlatım yöntemiyle yalnızca sınıf ortamında yapılması 
coğrafya branşının doğasına uygun bir yaklaşım değildir. Coğrafya öğretiminde 
arazi gezileri, öğrencilere geniş deneyimler sağladıkları, soyut kavramları 
somutlaştırdıkları, pek çok kavram ve pratik bilgiyi birleştirdikleri ve sonuçta 
öğretimin kalıcı hale getirilebilmesinde rol oynadıkları için önemlidir (Türker, 
Ünaldı Eser & Karagüç Çakır, 2020).

Alkış (2010), coğrafyada arazi gezilerinin en önemli amaçlarını Hore 
(2007)’den şu şekilde aktarmaktadır:

·	 Arazi gezileri öğrencilerin bilgi birikimlerini artırma ve anlamlandırma 
becerileri bakımından gelişmelerini sağlar.
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·	 Arazi gezilerinde ders kitaplarında anlatılan bilgilerden öte değişimi, 
bugünkü etkilerini ve güncel sorunlara ilişkin çözümleri gözlemleme şansı 
sunar. 

·	 Arazi gezileri ile öğrencilerde veri toplama, kaydetme, harita kullanma 
ve yorumlama, analiz etme ve ilişki kurma gibi becerilerinde gelişmesine 
katkı sağlar.

Doğal çevrenin tanınması ve beşeri faaliyetler üzerindeki etkilerinin fark 
edilebilmesi ile insanın doğal ortamın bir unsuru olduğunu anlatabilmek 
adına arazi çalışmaları özellikle fiziki coğrafya derslerinde büyük katkı sağlar 
(Özgen, 2011). Öğrenme beş duyu organı yoluyla elde edilir. Ancak tüm 
duyu organlarının öğrenmedeki etki derecesi aynı değildir. Taşpınar (2020)’a 
göre bireylerdeki hatırlama becerileri üzerinde en etkili duyu organları %83 
ile göz ve %11 ile burundur. Ayrıca zamanın sabit tutularak gerçekleştirilen 
çalışmalarda ise insanların okuduklarının %10, duyduklarının %10, hep görüp 
hem duyduklarının %50, söylediklerinin %70, yapıp söylediklerinin ise %90’ını 
hatırladıkları tespit edilmiştir (Çilenti, 1994’ten akt. Taşpınar, 2020).

Yaşam boyu devam eden bir süreç olarak öğrenme ve öğretme her geçen 
gün değişim ve gelişim içerisindedir. Öğrenenlerin bilgiye ulaşması, bilgiyi 
algılaması ve düzenlemesi, problem çözme becerileri ile ortaya koydukları 
ürünler farklılık gösterir. Bu süreçte karşımıza çıkan durumlardan biri de 
öğrenenlerin öğrenme stilleridir (Veznedaroğlu & Özgür, 2005). Açıkgöz 
(2007) öğrenme stilini öğrencilerin nasıl daha iyi öğrendiği (duyarak mı? 
konuşarak mı? yoksa yapıp-yaşayarak mı?) konusuna odaklandığını ifade 
eder. Öğrenme sürecinde öğrenci özellikleri ile ilgilenen pek çok araştırmacı 
öğrenme stillerini incelemiştir. Önemli miktarda araştırmanın öğrencilerin 
farklı şekillerde öğrendiklerini gösterdiğini ve “öğrenme stilleri” nin öğrenciler 
arasında farklılık gösterdiğini kabul ettiklerini ortaya koymuştur. Bir kişinin 
ideal öğrenme biçimini belirleyen özelliklerin bir özeti olarak bir öğrenme 
stili belirlenmektedir. Deneyimsel öğrenme teorisi ile şu dört öğrenme stili 
tanımlanır: somut deneyim, yansıtıcı gözlem, soyut kavramsallaştırma ve 
aktif deney (Dunphy & Spellman, 2009). Öğrenme stilleri bilginin algılanma, 
düzenlenme, işlenme ve hatırlanmasındaki sabit bireysel farklılıklardan oluşur 
(Shipman & Shipman, 1985). Stiller bilgiyi düzenleme ve işlemedeki sabit 
bireysel farklılıklardan anlaşılır. Stiller biliş, duygular ve davranışı etkileyerek 
bilişsel, duygusal ve sosyal işleyişleri birbirine bağlar. Böylece stil farklılıkları 
öğrenme ve öğretim şekillerinin kavranmasındaki farklılıklarla ilişkilendirilir 
(Schunk, 2014). 
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Konu ile ilgili literatür incelendiğinde geçekleştirilen çalışmaların, 
coğrafya öğretiminde gezi-gözlem yönteminin önemi (Kent, Gilbertson & Hunt, 
1997; Gök & Girgin, 2001; Garipağaoğlu, 2001; Pawson ve Teather, 2002; 
Fuller, Edmondson, France, Higgitt & Ratinen, 2006; Ballı, 2009; Dunphy & 
Spellman, 2009; Taşoğlu, 2010; Özgen, 2011; Hupy, 2011; Krakowka, 2012) 
ve öğrenimine devam eden öğretmen adaylarının eğitiminde arazi çalışmaları 
ve gezi gözlem yönteminin önemi (Yılmaz & Bilgi, 2011; Leydon & Turner, 
2013; Aytaç, 2014; Türker, Ünaldı Eser & Karagüç Çakır, 2020) amacıyla 
gerçekleştirildiği dikkat çekmektedir. Literatürdeki araştırmalardan da yola 
çıkıldığında arazi çalışmalarının coğrafya öğretimi sürecinde büyük öneme 
sahip olduğu açıktır. 

2. Yöntem

2.1. Araştırmanın Modeli

Araştırmada arazi çalışmalarının coğrafya öğretmeni adaylarının öğrenme 
ve öğretme stillerine etkilerinin belirlenebilmesi amacıyla nitel araştırma 
yöntemlerinden faydalanılmıştır. Nitel araştırmalar temelde bireylerin 
yaşamlarının nasıl yorumladıkları, deneyimlerine nasıl anlam yükledikleri 
ve dünyalarını nasıl inşa ettikleriyle ilgilenir. Nitel araştırma süreçlerinde 
araştırmacı olgular hakkındaki görüş ve düşüncelerini ifade ederken sayısal 
çıkarımlardan ziyade kelime ve ifadeleri kullanır. Nitel araştırmanın açıklayıcı 
doğası gereği araştırmacı tarafından bulguları destelemek amacıyla belge, alan 
notları ve görüşmelere ait doğrudan alıntılara başvurması gerekir (Merriam, 
2013). Bu nedenle araştırmada katılımcıların görüşlerine ait doğrudan alıntılara 
yer verilmiştir. 

2.2. Katılımcılar

Araştırma 2021-2022 eğitim öğretim yılında Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim 
Fakültesi Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalı’nda öğrenim gören 25 öğretmen adayı 
ile yürütülmüştür. Katılımcılar 2021-2022 Güz yarıyılında Güdül- Beypazarı 
(Ankara) güzergâhına yapılan arazi çalışmasına katılan 3. ve 4. sınıf lisans 
öğrencileri arasından gönüllülük esasına göre belirlenmiştir. Katılımcıların 12’si 
3. Sınıf öğrencilerinden 13’ü 4. Sınıf öğrencilerinden oluşmaktadır.

Katılımcılar belirlenirken ölçüt örneklem seçim stratejilerinden 
faydalanılmıştır. Araştırma sürecinden bilgi zengini durumlar oluşturulabilmesine 
olanak sağladığı için ölçüt örneklem stratejisinden faydalanılmıştır (Patton, 
2002).  Arazi çalışmasına katılan öğretmen adaylarını seçiminde ölçüt olarak 
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lisans eğitim sürecindeki coğrafya ile ilgili temel dersleri almış olmaları 
ölçütü dikkate alınmıştır. Bu bağlamda birinci ve ikinci sınıf öğrencileri arazi 
çalışmasına ve araştırmaya dâhil edilmemiştir. 

2.3. Veri Toplama Aracı

Araştırma verileri araştırmacılar tarafından geliştirilen, iki alan ve iki eğitim 
bilim uzmanının görüşleri alınarak son şekli verilen açık uçlu soru formu ile elde 
edilmiştir.  Literatür tarama süreci ve yapılan önceki araştırmalarda üzerinde 
durulan konular dikkate alınarak araştırma soruları belirlenmiştir. Hazırlanan soru 
formu araştırma öncesinde arazi çalışmasına katılan bir öğrenciye uygulanarak 
pilot çalışma yapılmıştır. Pilot uygulama sonucunda bir soru çıkarılmış iki soru 
ise revize edilmiştir. Arazi çalışmasına bizzat katılım sağlayan araştırmacılar 
öncesinde çalışma hakkında katılımcılarla bilgi paylaşımı yapılmamıştır. Bunun 
temel nedeni öğrencilerin arazi süreçlerinde doğal süreçteki kazanımların 
kontrol edilebilmesidir. Uygulama aşamasına getirilen soru formları arazi 
çalışması sonrasında araştırmacılar tarafından uygulanmıştır.  

2.4. Verilerin Analizi

Katılımcıların 4 Kasım 2021’de gerçekleştirilen arazi çalışması sonrasında 
uygulanan açık uçlu soru formuna verdikleri cevaplar betimsel analiz yöntemi 
kullanılarak analiz edilmiştir. Betimsel analiz işlemleri sırasında bulgular 
kategorilere ayrılarak yüzdelik oranları hesaplanmıştır. İlk olarak araştırmacılar 
tarafından ayrı ayrı yapılan kategorileştirme ve yüzde hesaplamaları sonrasında 
birleştirilerek son şekli verilmiştir. Hazırlanan tablolarda katılımcı görüşlerinden 
doğrudan alıntılara yer verilmiştir. Miles ve Huberman (1994), nitel 
araştırmalarda veri sunumu için çizelgeler ve grafikler yapılmasının; verileri 
görünür hâle getirilmesi ve kavramlaştırılmasını sağlayacağını savunmaktadır. 
Hazırlanan tablolarda yer verilen doğrudan alıntılarda katılımcılar K.1, K.2 gibi 
isimler verilerek belirtilmiştir. Miles ve Huberman (1994) modeline göre, iç 
tutarlılığının sağlanması için araştırmacılardan başka bir uzmanın daha araştırma 
verilerini analiz etmesi istenmiştir. Araştırmacıların analizi ile diğer uzman 
tarafından yapılan analiz işlemlerini test etmek amacıyla uygulanan formülde 
% 89 görüş birliği olduğu belirlenmiştir. Miles ve Huberman (1994) ve Patton 
(2002) görüş birliğinin en az %80 olmasının araştırmanın iç tutarlığı açısından 
gerekli olduğunu vurgulamaktadır. Bu kapsamda, diğer uzman tarafından 
yapılan analizler ile araştırmacıların yaptığı analizlerin büyük oranda örtüştüğü 
görülmüştür. 
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3. Bulgular

Bu bölümde araştırmada elde edilen bulgular tablolar halinde sunulmuştur. 
Katılımcıların öğrenme ve öğretme stillerine etkileri ayrı tablolar halinde ve 
katılımcı görüşlerinden doğrudan alıntılar yapılarak sunulmuştur. 

Tablo 1. Arazi Çalışmasının Öğretmen Adaylarının Yatay 
Yapılara İlişkin Öğrenme Stillerine Etkilerine İlişkin Bulgular

Kategori % Katılımcı görüşü
Önceki öğrenmeler 
ile ilişkilendirme

32 Yatay yapılı arazilerdeki katmanların derslerde yaptığımız 
çizimler kadar belirgin olduğunu sanmıyordum. Arazide 
ise sert tabakaların dümdüz şekilde karşımda görünce 
çizimlerimle neredeyse aynı olduğunu gördüm. (K.18)

Ayırt edici 
öğrenme

20 Arazi çalışması ile mesa ve bütler zihnimde daha ayırt 
edilebilir hale geldi. (K.9)

Kalıcı izli öğrenme 16 Daha öncesinde yalnızca görsellerle destekli olan bilgileri, 
direkt oluşumları görmek algıyı kalıcı kıldığını düşünüyorum. 
(K.22)

Yeryüzü şeklinin 
boyutunu fark etme

12 Mesa ve bütlerin gerçekte ne kadar büyük yapılar olduğunu 
fark ettik. (K.10)

Zihinde yanlış 
öğrenmenin 
giderilmesi

8 Görsel üzerinde gördüğüm yatay yapı ile canlı olarak 
gördüğüm yatay yapılı araziyi zihnimde karşılaştırarak yanlış 
olarak düşündüğüm, öğrendiğim şeyleri düzeltme imkânım 
oldu. Zihinsel şemamı (Yatay yapılı arazi hakkındaki) birazcık 
düzelttim diyebilirim. (K.7)

Yeryüzü şeklinin 
oluşumunu fark 
etme

4 Yatay yapılı arazilerin birbirlerine paralel uzandığı ve katmanlı 
bir şekilde oluştuğuna dair bir şekil zihinsel şemamda oluştu. 
(K.6) 

Yatay yapılı 
şekilleri arazide 
fark etme

4 Türkiye’nin tamamını görmemiş olsak bile arazinin baskın 
olarak nasıl şekillendiği konusunda bilgilendirici ve aydınlatıcı 
olmuştur. Ayrıca yatay yapıyı çok net ayrım yapabilmeme 
katkı sağlamıştır. (K.5)

Konuyu daha iyi 
anlama

4 Şekillerde gördüklerimi arazi üzerinde görmek benim için 
büyük bir avantaj oldu. Ve daha iyi anlamama yardımcı oldu. 
(K.14)

Tablo 1 incelendiğinde arazi çalışmaları sonucunda coğrafya öğretmeni 
adaylarının güzergâhtaki yatay yapılı arazilerdeki gözlemlerinin teorik 
olarak edindikleri bilgileri anlamlandırma, yapıda gelişen yeryüzü şekillerini 
ayırt edebilme, görsellerdeki duruma göre yeryüzü şekillerinin gerçekteki 
boyutlarının anlamlandırılmasına fazlaca katkı sağladığı görülmektedir. Arazi 
çalışmasının öğrenme stili ve zihinsel şema üzerinde yaptığı büyük etkilerin 
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yanında teorik bilgilerin daha kalıcı hale getirilmesi ve yanlış öğrenmelerin 
giderilmesi bakımından da faydalı olduğu katılımcılar tarafından belirtilmiştir. 

Tablo 2. Arazi Çalışmasının Öğretmen Adaylarının Yatay 
Yapılı Arazileri Öğretme Stillerine Etkilerine İlişkin Bulgular

Kategori % Katılımcı görüşü
Fotoğraf kullanırım 24 Farklı bölgelerden çekilmiş veya alınmış farklı ve fazlaca 

fotoğraf göstererek anlatılabilir. Çünkü sadece söz ile 
anlatılan bilgiler kalıcı olmaz. (K.20)

Arazi gezisi yapmak 12 Bu yapının aktarılmasında arazi çalışmalarının uygun 
olacağını düşünüyorum. (K.9)

Video gösterimi 
yapmak

12 Görsel ve varsa videolar kullanırım. Böylece şekilleri tam 
olarak görmek teorik bilgileri anlamlandırmada katkı sağlar. 
(K.15)

Sınıf içerinde 
bulunan malzemeleri 
kullanmak

12 Sınıfta yapılan bir çalışma kapsamında zemini yer yüzeyinin 
gerçekte kullanılan alanı olarak masaları mesa, çöp kovasını 
şahit tepe olarak gösterebilirim. Bu şekilde öğrencilerin 
zihinlerinde bunlar hakkında gerçeğe yakın izlenimler 
olabilir. (K.23)

Köpük malzemeden 
materyal tasarımı

8 Yatay yapılı arazileri daha iyi anlayabilmeleri için kalın 
köpük kullanarak bu köpüğü oyarak içine yatay yapılı 
arazilerde görülen yer şekillerini yapabilirim. (K. 25)

Düğün pastası 
kullanımı

8 Yatay yapılı arazileri bir düğün pastasına benzetebilirim. Üst 
üste farklı sertlikteki ve farklılıktaki katmanların oluşumu ile 
büyük oranda benzemektedir. (K.4)

Farklı şekillerde 
malzeme kullanımı

8 Öğretmen olduğumda sınıfa çeşitli materyaller getirip 
ve bunları üst üste koyduğumda oluşan şekil üzerinden 
anlatabilirim. (K. 24)

Görsel materyal 
kullanımı

4 Öğretmen olduğumda yatay yapılı arazileri anlatırken 
öğrencilerin konuyu etkin ve doğru şekilde öğrenmeleri adına 
görsel materyal (Akıllı tahta, amaca uygun harita ve beyaz 
tahtada yatay yapılı arazi çizimi) kullanımına dikkat ederim. 
(K.1.)

Renkli kum 
kullanımı

4 Yatay yapılı arazileri anlatırken, beş yada altı farklı 
malzemeyi (bunlar renkli kumlar olabilir) üst üste koyarak 
derse sunum yaparım. (K.6)

Kendi hazırladığım 
maketleri kullanırım

4 Yatay yapılı arazileri anlatırken önceden hazırladığım 
maketleri kullanırım. (K.10)

Google Earth 
kullanırım

4 Yatay yapılı arazileri ilk başta nasıl olduklarını açıklarım 
sonra dijital haritalardan Google earth gibi yatay yapılı 
arazileri göstererek sanal olarak arazi gezisi düzenleyerek 
anlatmaya çalışırım. (K.12)



Arazi Çalişmalarinin Coğrafya Öğretmeni Adaylarinin Öğrenme Ve Öğretme . . .     195

Arazi çalışmalarının öğretmen adaylarının öğrenme stillerine etkisi kadar 
öğretme stillerine de etki edeceği düşüncesiyle yöneltilen soruya verilen 
cevaplar incelendiğinde katılımcıların büyük oranda fotoğraf ve video gibi 
görsel materyallerden faydalanabileceklerini ifade ettiği görülmektedir. 
Bunların yanında sınıf içerisindeki mevcut eşyalar, maketler ve bir metafor 
olarak düğün pastası örneğinin verildiği görülmektedir. Öğretmen adaylarının 
öğrenme stilleri üzerindeki gerçek boyutu görme, kalıcı izli öğrenme sağlama, 
görsel ile gerçekteki durum arasındaki farklılıkları ortaya koyma ya da hataları 
düzeltme gibi etkilerin mesleki yaşamlarını doğrudan etkileyeceği düşünülen 
öğretme stillerini de olumlu etkilediği ve farklı ürün kullanımı ya da yaklaşımlar 
içerisinde oldukları görülmektedir. 
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Tablo 3. Arazi Çalışmasının Öğretmen Adaylarının Epijenik Yarma Vadiye 
İlişkin Öğrenme Stillerine Etkilerine İlişkin Bulgular

Kategori % Katılımcı görüşü
Kalıcı öğrenme sağladım. 28 Arazi çalışmasında epijenik yarma vadiyi gördüğümde çok 

etkilenmiştir. Daha önce sadece kitaplarda gördüğümüz bir 
şekli arazide görmemiz zihinsel şemamıza kalıcı şekilde 
yerleşmesini sağladı. (K.1.)

Araziyi ayırt 
edebiliyorum.

12 Epijenik yarma vadiye ilişkin bilgilere sahip olduğumu 
düşünüyorum. Arazi çalışmasına giderek Epijenik 
yarma vadisini zihnimde canlandırmama yardımcı oldu. 
Nasıl oluşur veya bu konu hakkında bilgiler aldığımı 
düşünüyorum ve önceden ayırt edemiyordum. (K.19.)

Farklı vadiler hakkında 
görsel boyutlar 
oluşturabilirim. 

12 Vadiler farklı sınıflara ayrıldığı için, bu vadiden yola çıkarak 
diğer vadiler hakkında görsel boyutlar oluşturabildim. 
(K.23)

Arazide rahatça 
tanıyabilirim.

8 Epijenik yarma vadinin görüntüsü arazi çalışmasından önce 
ayırt edebileceğim bir yapı değilken arazi çalışmasından 
sonra arazi ortamında rahatça tanıyabileceğim ve fark 
edeceğim bir hale geldi. (K.21.)

Somut öğrenme sağladım. 8 Arazi gezisi ile Epijenik yarma vadiye ilişkin bilgilerim 
daha somut hale geldi. (K.9.)

Zihnime daha iyi 
kodlayacağımı 
düşünüyorum.

8 Epijenik yarma vadiyi arazi üzerinde canlı olarak ilk defa bu 
arazi çalışmasında gördüm. Epijenik yarma vadiyi zihnimde 
daha iyi kodlayacağımı düşünüyorum. (K.2.)

Pek bir etkisi olmadı 4 Zir vadisi gibi önemli bir Epijenik yarma vadinin olduğu 
yerde durup inceleme yapmadığımız için bende pek bir 
etkisi olmadı. (K.18)

Suyun aşındırıcı kuvvetini 
fark ettim.

4 Sert tabakanın akarsu ile aşındırılması suyun kuvvetine 
ilişkin bir farkındalık oluşturdu. (K.4)

Kitabi bilgi ile araziyi 
sentezledim

4 Kitap üzerindeki akademik bilgi ile doğadaki örneğini 
sentezledim. (K.3.)

Zihnimde 
canlandırabiliyorum.

4 Yapılan arazi çalışmasından önce Epijenik yarma vadi iki 
tepe arasında kalan bir şekil olarak zihnimde bulunmaktaydı. 
Arazi gördükten sonra ise zihnimde bu şemanın üstüne 
gördüklerim canlanmaya başladı. (K.16.)

Şekli daha iyi 
anlamlandırmamı sağladı.

4 Şekli canlı olarak görmek, yarılmanın nasıl olduğunu 
yerinde tespit etmek daha iyi anlamlandırmama yardımcı 
oldu. (K.15.)

Öğrenme değişikliği 
meydana geldi.

4 Epijenik yarma vadinin kıyılarına baktığımızda iki farklı 
şekil ile karşılaştık. Derin ve uzun bir yarma vadinin 
zihnimde oluşturduğu şekil bir yarıntıydı.(K.6.)

Tablo 3 incelendiğinde arazi çalışmasında epijenik yarma vadi örneği üzerindeki 
gözlem ve anlatımların en temelde kalıcı izli öğrenme ve yeryüzü şekillerini 
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arazide ayırt edebilme noktasında katkı sağladığı ifade edildiği görülmektedir. 
Katılımcıların bir bölümü vadi tipini zihninde daha kolay canlandırmasına katlı 
sağladığını ve teorik ile pratik arasında güçlü bir sentez kurabilmesine katkı 
sağladığını belirtmiştir. Katılımcıların % 8’i ise vadi tipleri hakkında sadece 
gördüğü tür için değil diğer vadi tipleri hakkında da zihninde görsel boyutlar 
oluşturabileceğini ifade etmektedir. 

Tablo 4. Arazi Çalışmasının Öğretmen Adaylarının Epijenik 
Yarma Vadiye İlişkin Öğretme Stillerine Etkilerine İlişkin Bulgular

Kategori % Katılımcı görüşü

Fotoğraf ve video gibi 
görseller kullanırım.

28 Epijenik yarma vadinin gösterildiği videolar, animasyonlar ve 
görsellerle yapının oluşumu gösterilerek görsel anlamda kalıcı 
öğrenme sağlanabilir. (K.21.)

Deney yaparım. 12 Aynı kapta taş ve kum yerleştiririm. Toprak alarak (kil ve kum) vs. 
Daha sonra kabı hareket ettiririm ve maddelerin hareketlerine göre 
hangisinin üstte kaldığına, ortaya ne çıktığına bakarım. Bir kısım 
diğerinden farklı olarak aşınmış olur. Daha farklı kayaçlar dirençlerine 
göre yüzeyde kalır. (K.5.)

Şekil çizerek anlatırım. 12 Vadinin teorik olarak sadece V şeklinden ibaret olmadığını yarılmanın 
boyutlarından bahsedip çizebildiğim kadar çizerdim. (K.15)

Arazi gezisi yaparım. 8 İmkân ve fırsat olduğu sürece arazi gezilerinde edinilen bilgilerin 
daha kalıcı olduğu bildiğim için bu konuda bir hazırlık yapılabilir. Bir 
bilgiyi deneyimlemek bilgiyi daha kalıcı yapar. (K.20)

Maket kullanırım. 8 Epijenik yarma vadiyi sınıf ortamında yapay bir maket hazırlayarak 
gösterebilirim. Daha kalıcı bir öğrenme sağlayabilmek ve öğrencilerin 
öğrendiklerini daha detaylı olarak zihinlerinde canlandırabilmesi için. 
(K.25.)

Kitap, kâğıt kullanarak 
anlatırım.

8 Elimde bulunan kitap, kâğıt gibi materyalleri vadi şeklinde kıvırarak 
veya sıralar arasındaki boşluklardan faydalanarak anlatabilirim. (K.13)

Etkileşimli tahta 
kullanarak

4 Akıllı tahta kullanarak dünyanın farklı yerlerindeki epijenik yarma 
vadileri göstererek araziye farklı bir boyutta bakmalarını sağlarım. 
(K.1)

Sınıf içinde yer alan 
sıra gibi malzemeleri 
kullanırım.

4 Sınıftaki sıralardan yararlanabilirdim. Yan yana bulunan iki sırayı 
ve aralarındaki boşluğu veya çukuru bir epijenik yarma vadiye 
benzetebilirdim. Bu örnek üzerinden öğrencilerime anlatımlar 
yapardım. Böylece basit bir örnek ile etkili ve akılda kalıcı bir epijenik 
yarma vadi tanımı yapardım. (K.2.)

Örnek göstererek 
anlatırım.

4 Dünyadan ve ülkemizde örneklerini göstererek akıllarında kalmasını 
sağlardım. (K.12)

Üç boyutlu materyal 
kullanırım.

4 3 boyutlu materyal kullanırım ve öğrencilerime daha görsel bir şekilde 
anlatmaya çalışırım. (K.14)

K.9 ve K.18 bu soruya 
cevap vermemiştir.
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Tablo 4’te görüldüğü gibi katılımcıların %28’si epijenik yarma vadileri 
dersinde anlatmak için video ve fotoğraflar kullanacağını, %12’si deney 
yaparak kayaçların direnç durumlarına göre farklılıklarını vurgulayarak 
anlatabileceğini %12’si ile vadi tiplerinin şeklini çizerek anlatacağını 
belirtmiştir. Katılımcılardan gelen cevaplar incelediğinde çeşitli materyaller ve 
teknolojik araçlar yardımıyla konuyu görselleştirme yoluyla aktarabileceklerini 
vurguladıkları görülmektedir. 

Tablo 5. Arazi Çalışmasının Öğretmen Adaylarının Kırgıbayır Şekline İlişkin 
Öğrenme Stillerine Etkilerine İlişkin Bulgular

Kategori % Katılımcı görüşü
Kalıcı öğrenme 
sağladım.

24 Kırgıbayır denildiğinde zihnimde daha net 
görseller belirebiliyor. Bu doğrultuda arazi gezisi 
öğrencilerin kendini aktif kılabilmesi ve oluşumu 
direk yerinde incelemesi öğrenmeyi kalıcı hale 
getirecektir. (K.9)

Zihnimde 
şekillendirdim.

16 Daha öncesinde bildiğimi arazide görüp 
anlamlandıramadığımı yani birleştirmeyi 
yapamadığımı düşünüyorum. Çalışma sayesinde 
gördüğümü, nedenini ve nasılını zihnimde daha 
doğru yaşatabildim. (K.22)

Yeni öğrenmeler 
gerçekleşti.

12 Kırgıbayır arazide benim için anlaşılması en kolay 
yapıydı. Fakat oluşumu hakkında pek bir bilgim 
yoktu. Arazi çalışması dolayısıyla şeklini bildiğim 
bu yapıyı hem canlı olarak görebildim hem de 
oluşumuyla ilgili bilgiler öğrendim. (K.21)

Oluşumu ile ilgili 
zihinde canlandırma 
yaptım.

12 Kırgıbayırın oluşumu süreci ve oluşum süreci 
boyunca etkili olan kuvvetlerin neler olduğu 
aşama aşama ve dönem dönem arazi çalışması 
ile zihnimde canlandı arazide kırgıbayırı uzaktan 
görerek ve fotoğraf çekerek genel anlamda 
kırgıbayırın nasıl olduğunu gördüğüm için zihnime 
oturdu.(K.11)

Dış kuvvetlerin 
aşındırıcı gücünün 
farkına vardım.

8 Kırgıbayırı arazide gözlemlediğimde bu alanın bitki 
örtüsünden yoksun olduğu için erozyona daha açık 
durumda olduğunu fark ettim. Kırgıbayırı derslerde 
bir yeryüzü şekli olarak gördüğümüzde bu yönünü 
değerlendirme ikanı bulamazdım. (K.3)
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Gerçek boyutlarını 
anımsadım.

4 Kırgıbayıra ilişkin oluşumlarında bir farkındalık 
bir farkındalık oluşmuştur. En belirgin olarak 
boyutlarına ilişkin bir değişim olmuştur. (K.4)

Eski bilgilerim ile 
ilişkilendirdim.

4 Kırgıbayırı kitaplarda ve videolarda görürdüm 
ve gidip yerinde görmek çok isterdim. Yakından 
gördüğümde bu muazzam yapıya bir kere daha 
hayran kaldım. (K.8)

Somut hale dönüştü. 4 Daha önce gördüğüm bir yer şekli olduğu için arazi 
çalışması ile birlikte daha da somut bir hale geldi. 
(K.10)

Herhangi bir değişiklik 
olmadı.

4 Kırgıbayır örneklerini arazide de gördüğüm de 
tanıyabiliyordum. Bir değişiklik olmadı. (K.12)

İsmini duyunca 
zihnimde canlanmaya 
başladı.

4 Önceden kırgıbayır denildiğinde zihnimde bir 
şeylerin canlanması geç bir süreçte olurken şu an 
direkt olarak gözümün önüne kırgıbayır geliyor. 
(K.23)

Adıyla ilgili farkındalık 
oluştu.

4 Kırgıbayırın “Kırgı” şekillerini daha iyi görmek 
ve adının neden kırgıbayır olduğunu daha iyi 
anlamama yardımcı oldu. (K.15)

Fotoğrafta 
gördüğümden farklı

4 Kırgıbayırın izlerini görmek fotoğrafta 
gördüğümden daha farklı bir yapıya sahip olduğunu 
gösterdi. (K.14)

Katılımcıların arazi çalışmasında yakından görme ve oluşumunu anlamlandırma 
imkânı bulduğu kırgıbayır ile ilgili öğrenme stillerine etkileri ile ilgili 
görüşlerine bakıldığında büyük bölümünün yeryüzü şeklini zihinlerinde daha 
net biçimde canlandırabildikleri ve kalıcı izli öğrenmenin sağlandığı ifade 
edildiği görülmektedir. Katılımcıların bazıları ise teorik bilgileri ile gerçekteki 
yapıyı ilişkilendirme imkânı bulduğu için dış kuvvetlerin yeryüzünün 
şekillenmesindeki gücünün farkına vardığını belirtmiştir. 
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Tablo 6. Arazi Çalışmasının Öğretmen Adaylarının Kırgıbayır 
Şekline İlişkin Öğretme Stillerine Etkilerine İlişkin Bulgular

Kategori % Katılımcı görüşü

Görsel 
materyal 
kullanırım.

28 Öğretmen olduğum zaman kırgıbayırı anlatırken görseller ve 
sunumları materyal olarak kullanır ve bu şekilde öğrencilere 
anlatırım. (K.16)

Kum ve su 
ile deney 
yaparım.

20 Sınıf ortamında Kırgıbayırın oluşumunu anlatabilmek için 
bir kaba kum doldurup üzerine yavaşça su dökerek kum 
tepesinin kenarlarında kırgıbayırı anımsatacak şekilde 
yarıklar oluşturarak bu yeryüzü şekli öğretilebilir. (K.3)

Tahtaya şekil 
çizerim.

12 Öğrencilerime kırgıbayırı anlatırken bu şekli görsel olarak 
tahtaya çizebilirim. (K.25)

Benzetme 
yaparak 
anlatırım.

12 Benzetme olarak; dağlarda devasa yılan izleri var gibi akılda 
kalıcı şekilde anlatmaya benzetmeye çalışırım. (K.14)

Arazi gezisi 
yaparım.

8 Öğretmen olduğumda, öğrencilerime bu muazzam yapıyı 
yüzeysel olarak salt bilgi aktarmaktansa arazi gezisi 
düzenleyerek görmelerini isterim. Çünkü, öğrencileri aktif 
tutmak, onlara coğrafyayı sevdirmek, konunun zihinlerinde 
daha kalıcı olmasını sağlardım. (K.8)

Kâğıdı 
yelpaze 
yaparım.

4 Kâğıdı yelpaze şekline getirebilmek için onu katlamamız 
gerekir. Bu sayede açtığımızda boşlukların ve dik yüzeylerin 
olduğu bir şekil karşımıza çıkar tuttuğumuz kısım yukarı 
gelecek şekilde tuttuğumuzda akan suların boşluk kısımları 
oluşturduğu, dik yani yukarı kısımda kalan yerlerin ise su 
akışından etkilenmediği görülebilir. (K.23)

Pileli etek 
kullanırım.

4 Benzetme olarak pileli eteklerin şekli bana kırgıbayırları 
hatırlatır.  (K.5)

Oyun hamuru 
kullanırım

4 Kırgıbayırı oyun hamurları ile anlatırdım. Sert bir 
mukavvanın üzerine oyun hamurlarından birbirlerinden ayrı 
fakat birleşik olacak şekilde tombul şekiller yapardım ve 
anlatırdım. (K.6)

K.9 ve K.10 
bu soruya 
cevap 
vermemiştir.
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Tablo 6’da görüldüğü üzere katılımcıların %28’si kırgıbayır kavramının öğretimi 
sırasında görsel materyallerden yararlanacağını belirtmiştir. %20’si kırgıbayır 
oluşumunun sınıfta deney yöntemini kullanarak anlatabileceğini ifade etmiştir. 
Katılımcıların bir kısmı ise kâğıdı yelpaze biçimine getirerek, dev yılan izlerine 
benzeterek ya da pileli etek gibi metaforlar aracılığıyla kırgıbayır kavramını 
öğrencilerine öğretebileceğini vurgulamıştır. 

Tablo 7. Arazi Çalışmasının Öğretmen Adaylarının Rölyef 
Terselmesine İlişkin Öğrenme Stillerine Etkilerine İlişkin Bulgular

Kategori % Katılımcı görüşü
Kalıcı öğrenme 
sağladım.

48 Arazi çalışmasında resimler üzerinde gördüğüm rölyef 
terslemesini yerinde görmek çok daha kalıcı oldu. 
Öncesinde rölyef terselmesine ilişkin bilgi edindiğim 
hocalarımızın arazi çalışmasında verdiği bilgiler ile kalıcı 
öğrenme gerçekleşmiş oldu. (K.8)

Teorik bilginin 
zihnimde 
oturmasını 
sağladı.

40 Rölyef terselmesinin teorik olarak öğrendiğim kısmının 
üzerine uygulamalı olarak gördüğüm bu şema ve şekiller 
bilgilerim daha iyi oturmasını sağladı. (K.25). Rölyef 
terselmesi teorik olarak çok oturmamıştı. Gittiğimizde 
net olarak gördüm genç arazinin altta kalıp yaşlı arazinin 
üste çıkmasıyla oluştuğunu örneğini de görerek kavram 
zihnimde canlandı. (K.12)

Benzetme ile 
öğrendim.

4 Arazi çalışmasından önce aklımda dinozor sırtına benzer 
şekiller vardı. Arazi çalışmasından sonrada aklımda 
dinozor sırtı benzetmesi daha net bir şekilde işledi. (K.16)

Zihnimde yer 
edinmedi.

4 Arazi çalışması sonrasında rölyef terselmesini 
hatırlamakta zorluk çektim. Çünkü bu oluşumu diğer 
yapılara göre daha uzak bir noktadan gördük bu durumda 
zihnimde yer edinememiştir. (K.9)

Şekli net olarak 
gördüm.

4 Şekil olarak daha net görmeme yardımcı olmuştur. (K.5)

Tablo 7’ye bakıldığında öğretmen adaylarının büyük bölümü arazi çalışmasının 
rölyef terselmesi kavramına ilişkin öğrendikleri teorik bilgilerin gerçekteki 
durumunu görme, ayırt etme olanağı bulduğu için kalıcı izli öğrenme 
sağlamalarına katkı sağladığını vurguladığı görülmektedir. Yeryüzü şekillerinin 
gerçek boyutuyla oluştuğu ortamda yakından görmüş olmanın öğrenme stillerine 
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ve kalıcı izli öğrenmenin gerçekleşmesine büyük katkı sağladığı katılımcılar 
tarafından ifade edilmiştir. 

Tablo 8. Arazi Çalışmasının Öğretmen Adaylarının Rölyef 
Terselmesine İlişkin Öğretme Stillerine Etkilerine İlişkin Bulgular

Kategori % Katılımcı görüşü
Görsel 
kullanarak 
(Fotoğraf, video, 
maket) anlatırım. 

48 Öğretmen olduğum zaman materyal olarak görselleri 
kullanırım çünkü görsel hafıza sayesinde öğrenciler daha 
net anlamasına yardımcı olacaktır. (K.16)

Materyal 
tasarlayarak 
oluşumunu 
anlatırım.

16 Kum ve çamur ile rölyef terselmesinin süreçlerini 
öğrencilerime daha etkili bir şekilde anlatacağıma 
inanıyorum. Kum ve çamur kullandığım zaman öğrenciler 
daha basit ve akılda kalıcı bir şekilde rölyef terselmesini 
öğreneceklerdir. (K.2)

Arazi gezisi 
yaparım.

8 Öğretmen olduğumda gerekli izinleri alarak arazi gezisi 
düzenlemek çok isterim.  (K.8)

Metaforlardan 
yararlanırım.

4 Sandalyeleri bir ters bir düz olmak şartıyla yan yana 
koyduğumda antiklinal ve senklinalin normalde olması 
gereken halleri öğrenci tarafından kavranabilir. Ancak 
normalin dışına çıkarak antiklinal göstermesi gereken 
sandalyeyi senklinal sandalyesinin yanından alırsam 
senklinal sandalyesi tek başına yukarda yüzeyde kalır ve 
bu rölyef terselmesi şeklinde yer yüzeyinde görülebilir. 
(K.23)

Benzetme 
yaparak 
anlatırım.

4 Renk geçişlerinden bahsetmek, mozaiklere benzetmek 
gibi benzetmeler kullanabilirdim. (K.15)

Tahtaya çizerim. 4 Tahta üzerinde çizim ile anlatmanın kolay olabileceğini 
düşünmekteyim. (K.4)

Öğrencilerin 
hayal 
güçlerinden 
yararlanırım.

4 Görsel olarak onlara hayal güçlerini de devreye sokarak 
anlatırım, bulduğum hazırladığım etkinliklerle daha 
yararlı olmaya çalışırım. (K.14)

K. 9 , K.10 
ve K. 24  bu 
soruya cevap 
vermemiştir.
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Dış kuvvetlerin aşındırma etkisi sonucunda başlangıç aşamasındaki durumdan 
farklı ve neredeyse tam tersi bir duruma dönüşümün yaşandığı rölyef 
terselmesine ait yapı örneklerini arazi çalışması sırasında görme fırsatı bulan 
öğretmen adaylarının  %48’si bu konuyu öğrencilerine aktarmada görsellerden 
faydalanabileceğini belirtmiştir. Ayrıca katılımcılar arasında materyal yapımı, 
oluşum sürecinin şeklini çizme ve metaforlardan yararlanabilirim gibi farklı 
öğretme stillerine sahip olanlarda görülmektedir. 

4. Tartışma, Sonuç ve Öneriler

Coğrafya öğretmeni adaylarının katıldıkları arazi çalışmalarının öğrenme ve 
öğretme stillerine etkilerinin araştırıldığı bu araştırmanın yukarıda verilen 
bulgularından da görüleceği üzere arazi çalışmalarının genel olarak yeryüzü 
şekillerinin zihinlerinde canlanmalarına yardımcı olduğunu ve kalıcı izli 
öğrenmenin sağlanmasına katkı sağladığını ifade ettikleri görülmektedir. 
Katılımcı görüşlerine benzer biçimde Türker, Ünaldı Eser ve Karagüç Çakır 
(2020) tarafından yapılan araştırmada bilimsel amaçlı arazi çalışmalarının 
coğrafya öğretmen adaylarının arazi yeryüzü şekillerini tanımlama, ayırt etme 
ve tasvir etme becerilerinin gelişimine büyük katkı sağladığı belirlenmiştir. 
Balcı (2010b) ve Korkmaz (2006) tarafından yapılan araştırma sonuçlarında 
da benzer biçimde arazi çalışmalarının katılımcıların bilgi testlerindeki son test 
puanlarında anlamlı farklılığa neden olduğu belirlenmiştir. Demirkaya, Kaya 
ve Aydın (2010) tarafından yapılan çalışmada da arazi çalışmalarının sınıf içi 
öğrenmelere göre daha faydalı olduğu ve kalıcı öğrenmeleri sağladığı sonucuna 
ulaşılmıştır. 

Araştırma bulgularına bakıldığında arazi çalışmalarının öğretmen 
adaylarının öğrenme stilleri üzerindeki en büyük etkilerinden bir diğeri 
olarak da teorik bilgileri arazide yeryüzü şekli eşleştirme imkânı bulma ve 
yeryüzü şekillerinin gerçek büyüklüklerini anlamlandırabilme olduğu ön 
plana çıkmaktadır. Balcı (2010a) tarafından coğrafya öğretmen adaylarının 
görüşlerinin incelendiği araştırmada da arazi çalışmalarının kalıcı öğrenmeyi 
sağladığı ve teorik bilgilerin uygulamaya aktarılmasında kolaylık sağladığı 
sonucuna ulaşılmıştır. 

2018 yılında uygulanmaya başlanan Coğrafya Dersi Öğretim 
Programı’ndaki kazanımların coğrafi becerilerle ilişkili olma durumuna 
bakıldığında Arazide Çalışma becerisi ile doğrudan ilişkilendirilmiş 14 kazanım 
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bulunmaktadır (MEB, 2018). Coğrafya öğretmen adaylarının öğrencilerine 
arazide çalışma becerisi ile ilişkilendirilmiş konularda faydalı olabilmeleri 
için de lisans eğitimleri süresinde yapılan arazi çalışmalarının önemli katkısı 
olacağı açıktır. Dando & Wiedel (1971) yükseköğretim düzeyindeki coğrafya 
öğretiminin başarıya ulaşabilmesinin önemli koşullarından birinin arazi 
çalışmaları olduğunu ifade ederken Kent, Gibertson ve Hunt (1997) arazi 
çalışmalarının coğrafi bilgi ve becerilerin yanı sıra liderlik, birlikte çalışma ve 
organizasyon becerilerini de geliştirdiğini vurgu yaptığı görülmektedir.  

Coğrafya öğretmeni adaylarının arazi çalışmalarının öğretme stillerine 
etkilerine dair sorulara verdikleri yanıtlar incelendiğinde büyük bölümünün 
arazide gördükleri yapı ve yeryüzü şekillerinin öğretiminde görsel materyallerden 
faydalanacaklarını belirttikleri görülmektedir. Ayrıca arazi çalışmalarında 
yeryüzü şekillerinin yerinde görülmesinin coğrafya öğretmen adaylarının 
öğretme stillerinde deney, materyal kullanımı ve metaforlardan faydalanma gibi 
noktalarda da büyük katkı sağladığı katılımcıların görüşlerinden ulaşılmaktadır. 
Dunphy & Spellman (2009) tarafından yapılan araştırmada arazi çalışmaları 
ile öğrenme stilleri arasında bir ilişki olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Ancak 
bulgular kısmında verilen katılımcı görüşlerine bakıldığında arazi çalışmalarının 
coğrafya öğretmeni adaylarının öğrenme ve öğretme stillerine katkısının olduğu 
görülmektedir. 

Lise öğrencilerinin arazide çalışma becerilerinin geliştirilebilmesi için 
öncelikle lisans eğitimi sürecinde coğrafya öğretmenleri tarafından bu becerilerin 
kazanılmış olması gerekir. Arazi çalışması sürecinin organizasyonu ve verimli 
arazi çalışmasının nasıl yapılacağına ilişkin başarılı deneyimler yaşamamış 
olan coğrafya öğretmenlerinin öğrencilerine arazide çalışma becerilerini 
kazandırmada yetersiz kalacağı düşünülmektedir. Buradan hareketle coğrafya 
eğitimi lisans programlarındaki arazi çalışması derslerinin sayılarının artırılması 
ve öğretmen adaylarının arazi çalışmalarına yalnızca bir katılımcı olarak değil 
organizasyon, ön hazırlık, liderlik etme gibi süreçlerle ilgili de deneyimler 
kazanmaları sağlanmalıdır.  
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1. Giriş

Teknolojik gelişmeler hayatımıza büyük ölçüde etki etmektedir. Bu gelişme 
1990’lı yıllarda bilgisayar teknolojisi açısından gelişirken; şu anda farklı 
türdeki akıllı cihazlar ile gerçekleşmektedir. İnternetin hayatımızın her 

alanında etkisini gösterdiği bu çağda iletişim teknolojilerindeki değişim ve 
gelişimler belli alanlara yönelmemiş her alanda kendisine yer bulmuştur. Eğim 
de, iletişim teknolojilerinde yaşanan değişimden etkilenerek bulunmuş olduğu 
çağa ayak uydurma yolunda faaliyetlerine başlamıştır. 21. yüzyılda gerçekleşen 
öğrenme ve öğretme faaliyetleri, teknolojiye uyarlanmış sınıf ortamlarında 
yürütülmektedir. Bu ortamlarda öğrenenler, bilgiye sınırsız erişim için gelişen 
teknolojilere sahip mobil öğrenme cihazları, çevrimiçi uygulamalar ve sosyal 
medya araçları kullanarak öğrenmelerini gerçekleştirmektedirler (Malita & 
Martin, 2010; Robin, 2008). Bilgiye erişim araçları yalnız ilgili birimlerin 
yazmış olduğu kitaplar ve öğretenlerle sınırlı kalmayıp, aynı zamanda iletişim 
teknolojilerine de yayılmıştır. Hayatın her alanından kendine yer edinmiş olan 
iletişim teknolojileri çağımızda eğitimin açısından da önemli hale gelmiştir. 
İletişim teknolojileri dünyanın birçok ülkesinde okuryazarlık, matematik, temel 
kavramlar, beceriler, değer öğretimi ve tarih öğretiminde sıkça kullanılmaktadır 
(Yiğit, 2011). İnternetin yaygınlaşması ile gelişen iletişim teknolojilerinin aktif 
olarak kullanıldığı bu çağda, bir takım dijital araçlar ve yazılımlar (iMovie, 
Movie Maker ve photography story vb.) eğitimde de kendine yer bulmaktadır. 
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Bu araçların eğitimde kullanılması ile öğretmenlerin ders ortamlarında çeşitli 
etkinlikler yapabilmesi için fırsatlar sunmaktadır (Hughes, 2005; Sadık, 2008). 
İletişim teknolojisi ile birlikte gelişen dijital araçlarının varlığı farklı bir boyut 
kazanmış ve daha sonraki yıllarda eğitimde sıkça kullanılacak bir teknoloji aracı 
meydana getirmiştir. Bu eğitim teknolojisi aracın adı dijital hikâyelerdir.

Günümüz teknolojileriyle ilişkili olmasına karşın, dijital hikâyenin ilk 
oluşumu 1990’lı yıllarda gerçekleşmiştir. İlk zamanlarda yetişkinler tarafından 
standart bilgisayarlar ile yapılan dijital hikâyeler daha sonraki zamanlarda 
gençler tarafından kullanılmaya başlanmıştır. Günümüzde multimedya 
araçlarına kolayca erişilebildiği için dijital hikâye oluşturma sürecinin maliyeti 
azalmıştır. Uygulayıcılar tarafından oluşturulan dijital hikâyelere, internet 
üzerinden kolayca paylaşıldığı için dünyanın her yerinden insanlar tarafından 
erişilebilmektedir. Dijital öyküler gelişen bilgi teknolojileriyle birlikte okul 
ve sınıflardaki öğretmen ve öğrencilere daha fazla fırsat sunmakta ve dersi 
eğlenceli hale getirmektedir. Günümüzde okullardaki öğretmenler, öğrencilerin 
temel içerik standartlarını karşılamada ve öğrencilerin sorularını yanıtlamada 
zorluk çekmektedir. Bu bağlamda dijital hikâyeler, öğretmen ve öğrenciler için 
çağın şartlarına uygun sınıf ortamlarında öğrencinin derste daha aktif olduğu bir 
sınıf ortamı oluşturmaktadır (Robin, 2015; Royer & Richards, 2008).

Dijital hikâye oluşturmak öğrencilerin bilgiye dayalı bir toplumda başarılı 
olmaları için gereksinim duydukları çağın becerilerinin birçoğunu desteklemesi 
açısından önemli bir eğitim aracıdır. Sınıf uygulamalarındaki dijital öyküler, 
öğrencileri öğrenme sürecine dâhil etme ve karar verme becerilerini geliştirme, 
gerçek dünya bağlantılarını geliştirme ve öğrencileri işbirliği içinde çalışmaya 
teşvik etmesi açısından önemlidir. Sınıflarda öğretmen ve öğrenciler tarafından 
etkili bir şekilde kullanılan dijital hikâyeler, öğrencileri proje çalışmaları için 
uzun zaman blokları sağlamaya, teknoloji becerilerini anlamlı bir ilişki içinde 
öğretmeye, teknolojiyi kullanırken öğretmenleri desteklemeye ve öğrenme 
sürecinde arkadaşlarına ilginç öyküler anlatmaya motive etmektedir (Behmer, 
Schmidt & Schmidt, 2006; Robin, 2015). Dijital hikâyeler sadece öğrencilerin 
başarılarını arttırmakla kalmaz, aynı zamanda öğrenme motivasyonlarını da 
arttırır. Benzer şekilde, dijital hikâyeler sınıfta işbirliğine dayalı öğrenmeyi 
tetikler ve eleştirel düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirir (Pitler, 
2006). Sınıflardaki dijital hikâye anlatımında önemli bir faktör, öğretmen veya 
öğrencinin dijital bir hikâye oluşturmasıdır. Dijital hikâyeler hakkında, sınıftaki 
öğretmenler tarafından nasıl kullanıldıklarına bağlı olarak bir seçim yapılabilir. 
Öğretmenler işleteceği konuya ilişkin dijital hikâyeleri kendileri oluşturur ve 
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bu hikâyeleri bir kitaptan veya farklı bir konudan bir bilgiyi öğretmek için 
kullanırlar. Dijital hikâyeciliğin öğretmenler tarafından sınıfta kullanılmasının 
farklı uygulaması da öğrencilere portfolyolar ve bir konuyu öğrenme gibi 
çeşitli amaçlar için oluşturacakları dijital hikâyeleri nasıl yapacakları ve bunları 
nasıl kazandıklarına rehberlik etmektir (Doğan, 2007; Hess, 2014; Jenkins & 
Lonsdale, 2007; Robin, 2015). 

Son yıllarda eğitimde kendine isim yapan dijital hikâyeler eğitimin her 
alanında çalışmalara konu olmuştur. Literatüre bakıldığında okul öncesinden 
yükseköğretime kadar her kademede konu ile ilgili araştırmalar yapıldığı 
görülmektedir.

Liu, Huang ve Xu (2018), dil derslerinde dijital hikâyelerin kullanılmasının 
öğrenci motivasyonu, yaratıcılık ve akademi üzerinde önemli bir etkisi olduğunu 
belirtmiştir. Smeda, Dakich ve Sharda (2014), dijital öyküler öğrencilerin 
ders başarısında olumlu olarak etkilemektedir. Doğan ve Robin (2009), dijital 
öykülerin kullanımının derse motivasyon ve derse katılım bakımında olumlu 
bir etkisi olduğunu belirtmişlerdir. Yang ve Wu (2012), dijital öykülerin 
kullanılmasının öğrencilerin akademik başarısını, motivasyonunu ve eleştirel 
düşünme becerilerini artırdığını belirtmişlerdir. Yüksel ve diğerleri (2011), dijital 
öyküler akademik başarıyı, bilimsel araştırma becerilerini olumlu yönde katkı 
sağlamaktadır. Sadık (2008), dijital öyküler öğrencilerin akademik başarılarına, 
işbirliğine ve eleştirel düşünme becerilerine katkıda bulunur. Nam (2017), dijital 
hikâyelerin öğrencilerin akademik başarısı, sosyal uyumu ve tutumuna katkısı 
bağlamında olumlu yönde olduğunu belirtmektedir. Aktaş ve Yurt (2017), dijital 
öyküler, öğrencilerin akademik başarısını, motivasyonunu ve derste kalıcılığını 
arttırmaktadır. Arslan ve diğerleri (2016) dijital öyküler, okul öncesi eğitimde 
öğretim konularında öğrencilerin öğrenmeleri üzerinde olumlu bir etkiye 
sahiptir. Abiola (2014) dijital öyküler anaokulu eğitiminde önemli bir katkıya 
sahiptir. Karaoğlu (2016), dijital öykülerin okul öncesi öğretmenleri tarafından 
derslerde kullanılması sınıf katılımını olumlu yönde etkilemektedir.

Banaszewski’nin (2002) dijital hikâyeler, sosyal bilgiler dersinde 
konularının öğretiminde öğrenciyi derse motive etmeye yardımcı olur. Figg, 
Ward ve Lanier-Guillory (2006), sosyal bilgiler dersinde öğrencilerin dijital 
öykülerden faydalanması derste etkili olmaları ve derse olan motivasyonuna 
olumlu olarak katkı sağlamaktadır. Yine,  Sadık (2008) dijital öykülerin sosyal 
bilgiler dersi öğrencilerin derse olan motivasyonu ve derse katılımı üzerinde 
olumlu bir katkısı vardır. Turan ve Şeker (2018), dijital öykülerin sosyal 
bilgiler dersinde kullanılması öğrencilerin derse katılımını ve motivasyonunu 
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etkilemektedir. Demirer (2013) çalışmasında da benzer bir sonucu bulmuştur. 
Çalışmalara bakıldığında sosyal bilgiler dersinde dijital hikâye uygulamalarına 
ilişkin öğrenci görüşleri üzerine herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu 
durum, çalışmayı önemli kılmaktadır. Bu bağlamda araştırmada, sosyal bilgiler 
dersinde öğrencilerin dijital hikâye uygulamalarına ilişkin görüşlerini tespit 
etmek amaçlanmıştır. Bu temel amaç doğrultusunda araştırmanın problem ve alt 
problemleri aşağıdaki gibi ortaya konulmuştur. 

Sosyal bilgiler dersinde dijital hikâye uygulamalarına ilişkin öğrenci 
görüşleri nelerdir? Problem cümlesine ilişkin alt problemler;
1. Dijital hikâye çalışmalarının sosyal bilgiler dersi başarısına ilişkin öğrenci 

görüşleri nedir?
2. Dijital hikâye çalışmalarının sosyal bilgiler dersinde tutuma ilişkin öğrenci 

görüşleri nedir?
3. Dijital hikâye çalışmalarının konularda kalıcılığa ilişkin öğrenci görüşleri 

nedir?
4. Dijital hikâye çalışmalarının beceriye etkisine ilişkin öğrenci görüşleri 

nedir?
5. Dijital hikâye çalışmalarının diğer derslerde uygulanmasına ilişkin öğrenci 

görüşleri nedir?
6. Dijital hikâye çalışmalarının faydalarına ilişkin öğrenci görüşleri nedir?

2. Yöntem

Araştırmanın bu bölümünde; araştırma modeli, çalışma grubu, veri toplama 
araçları ve veri analizi yer almaktadır.

2.1. Araştırma modeli

Araştırma, nitel araştırma yönteminden durum çalışması deseninde tasarlanmıştır. 
Nitel araştırma; Veri toplama ve analizinde temel araç olarak tümevarım 
sürecini, insanların deneyimlerini nasıl yorumladıklarını, dünyalarını nasıl 
şekillendirdiklerini, deneyimlerine ne anlam kattıklarını kullanan bir yöntemdir 
(Merriam, 2008). Durum çalışmaları, özellikle değerlendirme süreçleri gibi 
birçok alanda kullanılan, araştırmacının bir durumu, sıklıkla da bir programı, 
olayı, eylemi, süreyi ya da bir veya daha fazla bireyi derinlemesine analiz ettiği 
bir araştırma desenidir. Durumlar zaman ve eylemle sınırlı olup, araştırmacılar 
uzun bir zaman sürecince çeşitli veri toplama yöntemlerini kullanarak detaylı 
bilgi toplar (Creswell, 2017).
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2.2. Çalışma grubu

Araştırmanın çalışma grubunu 2019-2020 eğitim öğretim yılı birinci döneminde 
Erzurum ilinde yer alan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bir devlet okulunun 
6.sınıfında öğrenim gören 24 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmaya katılan 
6. sınıf öğrencileri herhangi bir kritere bakılmaksızın bir şubede kayıtlı olan 
öğrencilerden seçilmiştir. Katılımcılara ait bilgiler şekil 1’de gösterilmiştir.

Şekil 1: Katılıcı bilgileri

2.3. Veri toplama araçları ve uygulama süreci

Araştırmaya katılan öğrencilerin dijital hikâye anlatımı yaklaşımı ve sosyal 
bilgiler dersine ilişkin uygulama hakkındaki görüşlerini belirlemek amacıyla 
yarı yapılandırılmış bir görüşme formu oluşturulmuştur. Görüşme formu 
hazırlanırken ilgili literatür incelenmiş ve araştırmanın kapsamı dikkate alınarak 
sorular hazırlanmıştır. Mülakat soruları 6 tane açık uçlu sorulardan oluşmaktadır. 
Mülakat soruları derse yönelik başarı, tutum, kalıcılık, beceriler, diğer derslerde 
uygulama ve fayda açısından oluşturulmuştur. Son olarak hazırlanan mülakat 
formu, araştırmanın kapsamı ve mülakat sorularının yapısı hakkında uzman 
görüşü alınmış, alınan öneriler doğrultusunda gerekli düzeltmeler yapılmış 
ve mülakat formuna son şekli verilmiştir. Görüşmeler araştırmacı tarafından 
araştırmanın yapıldığı okulun bilgisayar laboratuvarında yapılmıştır. Görüşme 
bir ses kayıt cihazı ile yapılmıştır. Görüşme sırasında önemli noktalar 
kaydedilmiştir. Görüşme 4 saat 12 dakika sürmüştür. Bu süre planlanan süreden 
daha uzun sürmüştür.
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2.4. Veri analizi

Araştırmanın verileri içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. İçerik analizi, 
verilerin tanımlayıcı bir yaklaşımla sunulduğu, temalar arasındaki ilişkilerin 
belirlendiği ve araştırmacının veri analizi sürecine kendi yorumlarını ekleyerek 
daha aktif rol oynadığı bir analiz yöntemidir (Yıldırım & Şimşek, 2013). 
Görüşmeler, uygulamadan hemen sonra bilgisayara kaydedilerek yazıya 
aktarılmıştır. Görüşmenin aktarımı yaklaşık 2 ay sürmüş ve 63 sayfalık veri 
ortaya çıkmıştır. Daha sonra veriler araştırmacı tarafından ayrı ayrı okunarak 
her katılımcı için kodlar hazırlanmıştır. Bulgular, katılımcıların ifadelerinden 
kodlar oluşturularak şekiller ve alıntılar ile sunulmuştur.

3. Bulgular

3.1. Dijital Hikâye Çalışmalarının Sosyal Bilgiler Dersi Başarısına İlişkin 
Öğrenci Görüşleri

Öğrenciler dijital hikâye anlatımı çalışmalarının sosyal bilgiler dersi başarısını 
farklı şekillerde olumlu yönde etkilediğini belirtirken, bir öğrenci dersin 
başarısını etkilemediğini belirtmiştir. Öğrenci cevaplarının özeti şekilde 2’de 
gösterilmiştir.

Şekil 2: Dijital hikâye çalışmaları sosyal bilgiler dersindeki başarı durumunuzu 
nasıl etkiledi? Sorusuna ilişkin görüş kodları

Öğrencilerin dijital hikâye çalışmalarının sosyal bilgiler dersindeki başarıya 
etkisi hakkındaki görüşleri incelendiğinde; «Sosyal bilgiler dersinde daha 
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yüksek notlar almaya başladığı» görüşü öğrenciler tarafından önemli bir etki 
olarak görülmüştür. Konuyla ilgili olarak Ö11 kodlu öğrenci, “Dijital hikâyeler 
sayesinde sosyal bilgiler dersinde daha yüksek notlar alamaya ve daha çok 
çalışmaya başladım.”  ifadesini kullanırken, Ö9 kodlu öğrenci ise, “Dijital 
hikâye etkinliklerini ilk defa yaptım. Dijital hikâye uygulamalarını öğretmenimle 
beraber yapmak sosyal bilgiler dersi notumu yükseltti” olarak belirtmiştir.  
Öğrenciler dijital hikâye etkinlikleri sayesinde “sosyal bilgiler dersine daha 
çok çalışma isteği uyandığını” belirtmişlerdir. Ö8 kodlu öğrenci, “İlk defa 
sosyal bilgiler dersine bu kadar çok çalıştım. Öğretmenimiz dijital öyküleme 
çalışmalarını nasıl yapacağımızı öğretmek için bize seminer verdi. Ben de o 
zamandan sonra sosyal bilgiler dersine daha çok çalışmaya başladım. İfadesini 
kullanmıştır. Öğrenciler, «Önceden sosyal bilgiler dersini sevmediklerini, fakat 
şu anda dersi sevdiklerini” belirtmişlerdir. Ö2 kodlu öğrenci, “Eskiden sosyal 
bilgiler dersine girmek istemezdim. Açık konuşmak gerekirse, sosyal bilgiler 
dersini sevmezdim. Ama öğretmenimiz sosyal bilgiler dersinde uygulattığı 
çalışmalardan sonra dersi sevmeye başladım.” ifadesinde bulunurken,  Ö12 
kodlu öğrenci ise, “Sosyal bilgiler dersini bu kadar seveceğim hiç aklıma 
gelmezdi.” görüşünde bulunmuşlardır. Öğrenciler, merkezi sınavlarda sosyal 
bilgiler dersinde başarılı olacakları görüşünü belirtmişlerdir. Ö17 kodlu 
öğrenci” Sene sonunda merkezi bursluluk sınavında girdiğimde sosyal bilgiler 
dersi sorularını daha kolay yapacağıma inanıyorum.” ifadesini kullanmıştır. 23 
kodlu öğrenci ise “dijital hikâye uygulamalarının ders başarısını etkilemediğini» 
belirtmiştir. Bu konu ile ilgili olarak Ö23 kodlu öğrenci, “Uygulamaları 
nasıl yaptık pek anlamadım. Hocamızın bu süreçte bize uygulattığı dijital 
hikâyelerin sosyal bilgiler dersinde başarımı artırdığını görmedim.” ifadesinde 
bulunmuştur.

3.2. Dijital Hikâye Çalışmaları Sosyal Bilgiler Dersinde Tutuma İlişkin 
Öğrenci Görüşleri

Öğrenciler, dijital hikâye çalışmalarının sosyal bilgiler dersine yönelik tutumu 
farklı şekillerde olumlu yönde etkilediğini belirtmişlerdir. Öğrenci cevaplarının 
özeti şekilde 3’te gösterilmiştir.
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Şekil 3: Dijital hikâye çalışmalarının sosyal bilgiler dersine ilişkin tutumunuzu 
nasıl etkiledi? Sorusuna ilişkin görüş kodları

Öğrencilerin dijital hikâye çalışmalarının sosyal bilgiler dersine yönelik 
tutum üzerindeki etkisine ilişkin görüşleri incelendiğinde; öğrenciler «sosyal 
bilgiler dersi için öğrenme isteğinin geliştiği» düşüncesi olduğu görülmektedir. 
Bu konuyla ilgili olarak Ö10 “Hocamız yaklaşık 10 hafta bize bu etkinliği 
uyguladı. Sanki sosyal bilgiler dersi dijital öyküleme dersi gibi oldu Bu 
durum derse olan öğrenme isteğimi arttırdı.” Ö14 kodlu öğrenci, “Sosyal 
bilgiler dersini hiç sevmezdim. Ama şimdi derse olan ilgim arttı ve sosyal 
bilgiler hakkında çok şey öğrenmek istiyorum.” ifadelerini kullanmışlardır. 
Öğrenciler “sosyal bilgiler dersini daha çok sevdiklerini” belirtmişlerdir. Ö7 
kodlu öğrenci, “İlk zamanlarda sosyal bilgiler dersinde canım çok sıkılırdı. 
Sosyal bilgiler dersi sözel bir dersti ve hoşuma gitmezdi. Ama şimdi dersten 
sıkılmadım, hoşlanmaya başladım ve sosyal bilgiler hakkında çok şey öğrenmek 
istiyorum.” derken, Ö19 kodlu öğrenci ise, “Dijital konulara ilgim zaten 
vardı. Dolayısıyla bu etkinliklerin sosyal bilgiler dersinde kullanılmasının 
dersten keyif almamı sağladığını söyleyebilirim.” ifadesini kullanmıştır. 
Öğrencilerden biri ise “sosyal bilgiler dersinde öğretmenlerine olan güvenin 
arttığını” belirtmişlerdir. Ö10, “Sosyal bilgiler dersinde yaptığımız dijital 
hikâye anlatımı çalışmaları, öğretmenime olan ilgimi ve güvenimi artırdı.” 
ifadesini kullanmıştır.
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3.3. Dijital Hikâye Çalışmalarının Konularda Kalıcılığa İlişkin Öğrenci 
Görüşleri

Dijital hikâye anlatımının kalıcılığı sağlaması konusunda öğrenciler farklı 
görüşte bulunmuşlardır. Konuya ilişkin bulgular şekil 4’te gösterilmiştir.

Şekil 4: Dijital hikâye çalışmaları konularda kalıcılığı nasıl etkiledi? Sorusuna 
ilişkin görüş kodları

Öğrencilerden dijital hikâyelerin kalıcılığı sağlaması ile ilgili olarak “sınavlara 
hazırlanırken konuları kolay hatırlamak” şeklinde belirtmiştir. Bu konuyla ilgili 
Ö18 kodlu öğrenci, “Dijital hikâye anlatımı ile yaptığımız derslerin konularını 
çalışırken fazla dikkat etmedim. Çünkü konunun yüzüne baktığımda hemen 
hatırladım.’ Ö24 kodlu öğrenci, “Sınavda dijital hikâye ile işlediğimiz dersin 
sorularını daha kolay çözdüm.” ifadesinde bulunmuşlardır. Ö2 kodlu öğrenci ise, 
“Dijital hikâye anlatımı ders konularının kalıcılığı açısından benim üzerimde 
hiçbir etkisi olmadı.” ifadesini kullanmıştır. Ö24 “Bu konu hakkında hiçbir 
şey söyleyemem. Açıkçası, hiçbir fikrim yok.” Ö18 kodlu öğrenci, “Kalıcılık 
hakkında hiçbir fikrim yok.” ifadesini kullanmıştır.
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3.4. Dijital Hikâye Çalışmalarının Beceriye Etkisine İlişkin Öğrenci 
Görüşleri

Öğrenciler, dijital hikâye anlatımı çalışmalarının kendilerinde farklı beceriler 
geliştirdiğini belirtirken, 22 kodlu öğrenci ise bu konu hakkında fikrinin 
olmadığını belirtmiştir. Öğrencilerin cevaplarına ilişkin kodlar şekil 5’te 
gösterilmiştir. 

Şekil 5: Dijital hikâye çalışmaları beceriyi nasıl etkiledi? Sorusuna ilişkin 
görüş kodları

Öğrencilerin dijital hikâye anlatımı çalışmalarında hangi becerilerin geliştiğine 
ilişkin görüşleri incelendiğinde; Öğrencilerin 14›ü «sosyal becerilerinin» 
geliştiğini belirtmiştir. Öğrenciler sosyal becerilerin gelişmesinin nedenini 
arkadaşlarıyla birlikte grup halinde çalışmak olarak belirtmişlerdir. Konuyla 
ilgili olarak Ö17, “Dijital hikâye videoları oluştururken arkadaşlarımla 
grup halinde çalışmam sosyalleşmemi sağladı diyebilirim.” Öğrencilerden 
12’si «sözel becerilerinin» geliştiğini belirtmiştir. Sözel becerilerin gelişme 
sebebini oluşturmuş oldukları dijital hikâye çalışmalarını sınıfta sunmaya 
bağlamaktadırlar. Ö20 kodlu öğrenci konu ile ilgili olarak, “Dijital hikâye 
anlatımı çalışmalarımızı sınıfta arkadaşlarıma sunarak konuşma becerimin 
geliştiğini düşünüyorum. Kendime olan güvenim arttı. Öğretmenim bana her 
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derste konuşma hakkı verirse, dersi anlatmaya hazırım.” ifadesini kullanmıştır. 
Öğrencilerden 7’si “yaratıcı düşünme becerisinin” geliştiğini belirtmişlerdir. 
Ö4 kodlu öğrenci, “Dijital hikâye anlatımı süreci yaratıcı düşünme yeteneğimi 
geliştirdi. Dijital hikâyeyi düzenlemek, yapmak ve sunmak zaten belli yaratıcı 
düşünme becerileri gerektiriyor hocam.” ifadesinde bulunmuştur. Öğrencilerden 
5’i “eleştirel düşünme becerisinin” geliştiğini belirtmişlerdir. Bu durumun 
nedenini dijital hikâye anlatımı videoları ve dijital hikâye yapma süreci üzerine 
yapılan yorumlar olarak belirtmişlerdir. Öğrencilerden Ö18 “Arkadaşlarımın 
yaptığı dijital hikâye anlatımı videolarını eleştirdiğim için eleştiri becerilerimin 
geliştiğini düşünüyorum.” ifadesinde bulunmuştur. Öğrencilerden biri “Hiçbir 
fikrim yok” demiştir. Ö22 kodlu öğrenci, “Bu konu hakkında hiçbir şey 
söyleyemem. Açıkçası, hiçbir fikrim yok.” ifadesini kullanmıştır.

3.5. Dijital Hikâye Çalışmalarının Diğer Derslerde Uygulamasına İlişkin 
Öğrenci Görüşleri

Öğrenciler, dijital hikâye anlatımı çalışmalarının farklı açılardan diğer derslerde 
yapılmasını istediklerini belirtmişlerdir. Öğrencilerin cevaplarının özeti şekil 
6’da gösterilmiştir.

Şekil 6: Dijital hikâye çalışmalarını diğer derslerde yapılmasını ister 
misiniz? Sorusuna ilişkin görüş kodları
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Öğrencilerin 27’si diğer derslerde dijital hikâye anlatımı çalışmalarının 
uygulanmasını istediklerini belirtmişlerdir. Öğrencilerin 12’si, diğer derslerde 
dijital hikâye anlatımı çalışmalarının yapılmasını istemelerinin nedeninin 
konunun öğrenilmesinin kolay olması olarak belirtmişlerdir. Konuyla ilgili 
Ö13 kodlu öğrenci, “Dijital hikâyelerin diğer derslerde yapılmasını isterim. 
Sosyal bilgiler dersinde nasıl ki konuları kolay öğrendiysek diğer derslerde 
de dijital hikâyeler sayesinde kolay öğreniriz “ ifadesinde bulunurken, Ö5 
kodlu öğrenci, “Diğer derslerde de yapılmasını isterim. Özellikle matematik 
dersinde. Çünkü matematik çok zor bir derstir. Dijital hikâye uygulamaları ile 
dersi daha kolay öğrenebilirim.” ifadesini kullanmıştır. Öğrencilerin 9’u, dijital 
hikâyelerin diğer derslerde de kullanılmasının sebebini “konunun akılda daha 
kalıcı olması” olarak belirtmiştir. Bu konuyla ilgili olarak Ö11 kodlu öğrenci, 
“Az önce sorduğunuz soruda cevapladığım gibi, sosyal bilgiler dersindeki gibi 
diğer derslerde kullanılmasını istiyorum. Çünkü konular aklımda daha kolay 
kalıyor.” görüşünü belirtmiştir. Öğrencilerden 5’i, diğer derslerde dijital hikâye 
anlatımı çalışmalarının yapılmasını istemelerinin nedenini «dersi eğlenceli hale 
getirme» olarak belirtmiştir. Konuyla ilgili olarak Ö16 kodlu öğrenci, “Sosyal 
bilgiler dersi dijital hikâyeler sayesinde daha eğlenceli hale geldi. Uygulamarın 
diğer derslerde de uygulanması ile derslerin eğlenceli geçeceğini umuyorum.” 
ifadesinde bulunmuştur. Öğrencilerden 2’si dijital hikâye anlatımı çalışmalarının 
diğer derslerde yapılmasını istemesinin nedenini “ilginç” olarak belirtmiştir. Ö11 
kodlu öğrenci, “Özellikle Fen Bilimleri dersinde yapılmasını çok isterim. Çünkü 
bu dersi çok seviyorum. İlginç konular var. Dijital hikâyeler de ilginç olduğu 
için çok isterim.” ifadesinde bulunmuştur. Öğrencilerden 2’si ise diğer derslerde 
dijital hikâye anlatımı çalışmalarının yapılmasını istemediklerini belirtmiştir. 
Bu durumun nedenini “diğer derslere uygun olmamak” ve “çok sıkıcı olmak” 
olarak belirtmişlerdir. Ö20 kodlu öğrenci, “Dijital hikâye anlatıcılığının sadece 
sosyal bilgiler dersi için uygun olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle diğer 
dersler için uygun değildir.” ifadesinde bulunmuştur.

3.6. Dijital Hikâye Çalışmalarının Faydalarına İlişkin Öğrenci Görüşleri

Öğrenciler, dijital hikâye anlatımı çalışmalarının farklı açılardan faydalı 
olduğunu belirtirken, öğrencilerden 1’i ise dijital hikâyelerin faydalı olmadığını 
belirtmiştir. Öğrencilerin cevaplarının özeti şekilde gösterilmiştir.
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Şekil 7: Dijital hikâye çalışmalarının faydaları nelerdir? 
Sorusuna ilişkin görüş kodları

Öğrencilerden 15’i dijital hikâye çalışmalarının faydalarını «konunun 
anlaşılmasını kolaylaştırır» olarak belirtmişlerdir. Ö19 kodlu öğrenci konuyla 
ilgili olarak, “Grupla yapılan dijital hikâye etkinlikleri ile arkadaşlarımla 
birlikte çalışma imkânı bulduğumdan konuyu daha kolay anlıyorum.” ifadesini 
kullanmıştır. Öğrencilerden 12’si, dijital hikâye anlatımı çalışmalarının 
faydalarını “dersin daha eğlenceli geçmesi” olarak belirtmiştir. Ö25 kodlu 
öğrenci “Bilgisayarlarla uğraşmak ve dijital şeylerle ilgilenmek benim için en 
büyük zevktir. Bu nedenle, dijital içerikli her şey ders için eğlenme kaynağıdır.” 
ifadesinde bulunmuştur. Öğrencilerden 9’u, dijital hikâye çalışmalarının 
faydasını “konunun kalıcı olması” olarak belirtmiştir. Ö23 kodlu öğrenci “Dijital 
hikâye anlatımı çalışmasıyla öğrenilen konular akılda daha kalıcıdır.” ifadesini 
kullanmıştır. Öğrencilerden yedisi, dijital hikâye anlatımı çalışmalarının 
faydalarının sebebinin ‘dersi ilginç hale getirdiği’ olarak belirtmiştir. Konuyla 
ilgili olarak Ö15 kodlu öğrenci, “Dijital hikâye çalışmaları sınıfın havasını 
değiştirmektedir. Sanki derse bizi bağlıyor. Bu durum da dersin daha eğlenceli 
ve ilginç hale getiriyor.” ifadesini kullanmıştır. Öğrencilerden 4’ü, dijital hikâye 
çalışmalarının faydasını “sınavlarda yüksek puanlar alma” olarak belirtmiştir. 
Konuyla ilgili olarak Ö17 kodlu öğrenci, “Sınavlarda daha yüksek puanlar 
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almaya başladım. Umarım Milli Eğitimin yaptığı bursluluk sınavında da iyi bir 
puan almama sebep olur.” ifadesinde bulunmuştur. Öğrencilerden 1’i ise dijital 
hikâye çalışmalarını “faydalı bulmadığını” belirtmiştir.

4. Sonuç, Tartışma ve Öneriler

Öğrenciler dijital hikâye anlatımı çalışmalarının sosyal bilgiler dersi başarısını 
farklı şekillerde olumlu yönde etkilediğini belirtirken, 23 kodlu öğrenci dersin 
başarısını etkilemediğini belirtmiştir. Öğrencilerin dijital hikâye çalışmalarının 
sosyal bilgiler dersine olan akademik başarıya etkisine ilişkin görüşlerine göre; 
sosyal bilgiler dersinde daha iyi notlar almaya başladıkları, sosyal bilgiler 
dersine daha çok çalışma isteği uyandığını, önceden sosyal bilgiler dersini 
sevmedikleri fakat şuanda dersi sevdikleri ve merkezi sınavlarda sosyal bilgiler 
dersinde başarılı olacakları sonucuna ulaşılmıştır. Barret’e (2006) göre; dijital 
hikâye çalışmalarının öğrencinin akademik başarısı üzerinde olumlu bir etkisi 
olduğu sonucunu bulurken, başka bir çalışmada Özpınar (2008) dijital hikâye 
anlatımının öğrencilerin ders başarısı üzerinde olumlu bir katkıya sahip olduğunu 
belirtmiştir. Büyükcengiz (2017), dijital hikâyelerin derslerde kullanılması 
öğrencilerin derse olan ilgilerini arttırmakta ve akademik başarılarına olumlu 
olarak etki etmektedir. Wang ve Zhan (2010)’ göre ise; dijital hikâye uygulamaları 
öğrenciyi derse motive ederek ders başarısını arttırmaktadır sonucuna ulaşmıştır. 
Dijital hikeyelerle uygulamaları ile ders başarısının artmasına dönük çalışma 
sonuçlarıyla parelellik gösteren (Burmark, 2004; Çiçek, 2018; Dupain & 
Maguire, 2005; Figg & McCartney, 2010; Göçen, 2014; Jenkins & Lonsdale, 
2007; Ohler, 2013; Faruk vd. 2018; Özerbaş & Öztürk, 2017; Robin & McNeil, 
2019; Sadık, 2008; Ulum, 2016; Yang & Wu, 2012; Yoon, 2013) çalışmalar 
bulunmaktadır.

Öğrenciler, dijital hikâye çalışmalarının sosyal bilgiler dersine yönelik 
tutumu farklı şekillerde etkilediğini belirtmişlerdir. Öğrenci görüşlerine göre; 
sosyal bilgiler dersi için öğrenme isteğinin geliştiği, dersi daha çok sevdikleri 
ve sosyal bilgiler dersinde öğretmenlerine olan güvenin arttığı sonucuna 
ulaşılmıştır. Akın ve Çeçen’e (2015) göre; dijital hikâye anlatımlı derslerden 
sonra öğrencilerin derse karşı tutumları olumlu düzeyde artmaktadır. Robin 
ve McNeil (2011)’e göre; dijital hikâye uygulamaları öğrencinin derse olan 
duygusal bağını arttırır ve dersi kendi içinde yaşar, derse karşı olumlu tutum 
içinde olur. Aynı şekilde Ulum (2016) tarafından yapılan çalışmada da dijital 
hikâye etkinliklerinin öğrencinin sosyal bilgiler dersine karşı tutumuna olumlu 
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olarak katkı sağladığı sonucuna varmıştır. Hung, Hwang ve Huang (2012) 
yürütmüş oldukları çalışmada dijital hikâye anlamına dönük derslerde öğrenciler 
daha çok eğlendikleri ve öz güvenlerinin arttığı sonucuna ulaşmışlardır. (Baki 
& Feyzioğlu, 2017; Çiçek, 2018; Demirer, 2013; Kahraman, 2013) çalışmaların 
sonuçları da bu çalışmanın sonucu ile örtüşmektedir.

Dijital hikâye anlatımının kalıcılığı sağlaması konusunda öğrenciler farklı 
görüşte bulunmuşlardır. Öğrenci görüşlerine göre; dijital hikâyelerin kalıcılığı 
sağlaması ile ilgili olarak sınavlara hazırlanırken konuları kolay hatırladıkları 
ve soruları daha kolay çözdükleri sonucuna ulaşılmıştır. Kahraman (2013) da 
dijital hikâye etkinlikleri ile yapılan derslerde öğrenci kalıcılığa etkisinin daha 
çok olduğu sonucuna ulaşmıştır. Yüzer ve Kılınç, (2015)’ın yaptığı çalışmada da 
dijital hikâye anlatımının kalıcılık üzerinde olumlu etkisi olduğunu belirtmiştir. 

Özerbaş ve Öztürk (2017) yapılan çalışmada ise dijital hikâye etkinliklerinin 
akademik başarı üzerinde olumlu bir etkisinin olduğu fakat kalıcılık üzerinde 
anlamlı bir farklılık oluşturmadığı sonucuna ulaşmıştır.    

Öğrenciler, dijital hikâye çalışmalarının kendilerinde farklı beceriler 
geliştirdiğini belirtirken, 22 kodlu öğrenci ise bu konu hakkında fikrinin 
olmadığını belirtmiştir. Öğrencilerin dijital hikâye anlatımı çalışmalarında 
hangi becerilerin geliştiğine ilişkin görüşlerine göre; dijital hikâye çalışmaları 
sosyal becerileri, sözel becerileri, yaratıcı düşünme becerileri ve eleştirel 
düşünme becerilerini geliştirdiği sonucuna ulaşılmıştır. Öğrenciler, sosyal 
becerilerin gelişmesinin nedenini arkadaşlarıyla birlikte grup halinde çalışmak 
olarak, sözel becerilerin gelişme sebebini oluşturmuş oldukları dijital hikâye 
çalışmalarını sınıfta sunma ve eleştirel düşünme becerisinin gelişme nedenini ise 
dijital hikâye anlatımı videoları ve dijital hikâye yapma süreci üzerine yapılan 
yorumlar olarak belirtmişlerdir. Yang ve Wu (2012) yaptıkları çalışmada dijital 
hikâye anlatımlarının eleştirel düşünme üzerinde klasik öğretimden daha etkili 
olduğu sonucuna ulaşmıştır. 

Öğrenciler, dijital hikâye anlatımı çalışmalarının farklı açılardan diğer 
derslerde yapılmasını istediklerini belirtmişlerdir. Öğrenci görüşlerine göre; 
diğer derslerde dijital hikâye anlatımı çalışmalarının yapılmasını istemelerinin 
nedenini konunun öğrenilmesinin kolay olması, konunun akılda daha kalıcı 
olması, dersi eğlenceli hale getirme ve ilgi çekici yapma sonucuna ulaşılmıştır. 
Öğrenciler, dijital hikâye çalışmalarının faydalarını; konunun daha kolay 
anlaşılabileceğini, derslerin daha eğlenceli olacağı, konunun daha kalıcı 
olacağı ve sınavlarda daha yüksek puanlar aldıkları şeklinde belirtmişlerdir. 
Baki (2015), dijital hikâye uygulamalarının dersi sıkıcılıktan kurtararak dersin 
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havasını değiştirdiği ve öğrenciyi derse odakladığını belirtmiştir. (Demirer, 
2013; Karaman, 2013; Tabak, 2017) dijital hikâye çalışmalarının derste farklı 
öğrenme ortamları oluşturarak dersi daha eğlenceli hale getirdiğini belirtti. 
Aynı şekilde ilgili yabancı literatürde yapılan çalışmalarda, (Morgan, 2014; 
Reinders, 2011; Robin, 2019; Royer & Richards, 2008; Sadık, 2008; Tobin, 
2012; Yoon, 2013; Yüksel, Robin & McNeil, 2011) derslerde dijital hikâye 
anlatımı yöntemlerin kullanılmasının öğrencilerin bazı becerilerini geliştirdiği, 
dersin anlaşılmasını kolaylaştırdığı ve dersi daha ilginç hale getirdiği sonucuna 
varmışlardır.  Araştırma sonuçları ışığında aşağıdaki önerilere yer verilmiştir.

·	 Dijital hikâye uygulamalarına ilişkin öğrenci görüşlerine göre dijital 
hikâyeler, sosyal bilgiler ders başarısını artırarak kalıcılığı sağladığı, 
derse olan tutuma olumlu yönde katkı sağladığı görülmüştür. Bu açıdan 
bakıldığında dijital hikâye uygulamalarının farklı derslerde de uygulanması 
benzer katkılar sağlaması açısından önemli olacaktır.

·	 Öğrenci görüşlerine göre; dijital hikâye uygulamaları bazı becerileri 
(sosyal, eleştirel ve yaratıcı düşünme becerileri) geliştirdiği görülmektedir. 
Farklı becerilerin kazandırılmasında dijital hikâyelerden faydalanılabilir.

·	 Dijital hikâye uygulamaları ile işlenen dersler daha ilgi çekici ve eğlenceli 
geçmektedir. Bu bağlamda derslerde dijital hikâye uygulamaları tabanlı 
etkinliklere yer verilmesi dersi sıkıcılıktan kurtararak ilgi çekici hale 
getirilebilir.

·	 Son zamanlarda gelişen dijitalleşme olgusu eğitimde kendinden sıkça 
bahsettirmektedir. Bu açıdan bakıldığında dijitalleşme olgusu göz önünde 
bulundurularak öğrencilerin dijital hikâye uygulamaları yapmasına olanak 
sağlayacak içerikte öğretim programları hazırlanabilir.
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1. Giriş 

“Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir” diyen Herakleitos 
(1979, akt. Kahn), günümüze kadar deneyimlediğimiz her 
değişimi bu sözüyle meşrulaştırmış gibidir. Günümüze 

değin benimsenen farklı eğitim anlayışları ve bu anlayışların etki ettiği 
eğitim akımları bu değişimin içerisinde kendine her zaman bir yer 
bulabilmiştir. Tarih içerisinde farklı topluluklarda farklı zamanlarda 
ortaya çıkan eğitim akımlarından bahsetmek mümkündür. Bu akımlar 
içerisinde sosyal ve felsefi değişikliklerle birlikte gelen, geldiği dönemin 
özelliklerini taşıyan birçok akım yer almaktadır. Çağdaş eğitim akımları 
daha çok Avrupa’da başlayan Reform Hareketleri ile yaygınlaşan akımlar 
olarak tanımlanabilir (Aytaç, 2006). Reformasyonun eğitim üzerindeki 
hareketliliği özellikle 19. yüzyılın sonlarında Almanya’da kendini 

1 Bu araştırmanın bir kısmı 2. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları 
Kongresi’nde sözlü bildiri olarak sunulmuştur.



230    Eğitim Bilimleri Çalışmaları

göstermeye başlamış ve buradan diğer ülkelere yayılma göstermiştir. 
Günümüzde benzer felsefi anlayışı ve arayışı sürdüren bazı ülke ve 
okullar, bu hareketliliğin adapte edilmiş halini misyonlarına ve eğitim 
politikalarına dâhil etmişlerdir. 

Reformist eğitim hareketliliği, özellikle eğitimde sosyal politika ve 
felsefe değişikliği arayışı, sosyo-kültürel hayatta değişiklik arayışı ve okulun 
işlevselliğinde ve iç dinamizminde yenilik arayışı olarak başlamıştır (Ergün, 
1992).  Kronolojik olarak kendi içinde odaklandığı felsefenin farklılaşmasından 
kaynaklanan iki devrede bu hareketlilikten bahsetmek mümkündür. 20. yüzyılın 
ilk periyotlarında hâkim olan ferdiyetçilik anlayışı bireyi-öğrenciyi-çocuğu 
ön planda tutan eğitim hareketlerine yönelmiş, devam eden yıllarda sosyal 
yerleştirme anlayışı ön plana çıkmış ve iş ve üretkenlik kavramları üzerine 
yoğunlaşılmıştır (Aytaç, 2006). Bu iki devre içerisinde gelişen anlayışların takip 
ettiği akımlar genel çerçevesi ve sırası ile sanat eğitimi akımı, çocuktan hareket 
akımı, kır eğitim yurdu akımı, iş eğitimi akımı, kolektif eğitim akımı olarak 
sıralanabilir. Bu çalışmanın odağı olan eğitim akımı çocuktan hareket akımıdır. 
Çalışma içerisinde belirlenen genel çerçeve, bahsi geçen akımın tanımı, temel 
aldığı felsefe, öncü reformistleri, akım içerisinde eğitim programının, öğretmenin 
ve öğrencinin yeri, okul uygulamaları ve örnek okullar ile sınırlandırılmıştır. Bu 
başlıklar altında çağdaş eğitim akımlarından biri olan çocuktan hareket akımına 
ilişkin bir derleme çalışması yürütülmüş, günümüz eğitim anlayışı ile bu akımda 
önerilen eğitim modeli betimlenmeye çalışılmıştır. 

2. Çocuktan Hareket Akımı 

Çocuktan hareket akımı, eğitim sözlüklerinde eğitim programı ve öğretim 
sürecinin çocuğun ilgilerini, ihtiyaçlarını ve doğayı yakından tanıma ve 
anlaması sonucu olması gerektiği inancı ile yönlendirilen bir çocuk gelişimi 
hareketi olarak tanımlanmaktadır (Good, 1973). 1800’lü yılların sonu ve 1900’lü 
yılların başı itibari ile çocuğa yönelik farklı eğitim arayışları dünya genelini 
etkilemiştir. Bu arayışların içerisinde özellikle, çocukların yetişkinlerden farklı 
olması, bu farklılığın eğitimde de dikkate alınması gerektiği, çocuğun gelişimsel 
aşamalarının etkilerinin eğitim faaliyetlerinde etkisi olduğunun önemsenmesi 
ihtiyacı yer almaktadır. Bu süreç zarfında çocuğun eğitimi ile ilgili yeniden 
keşifler başlamış ve reform hareketlerinde bulunulmaya başlanmıştır. 

Günümüzde de “bir grup yetişkin” tarafından belirlenmeye devam 
eden çocuğa yönelik eğitim ve öğretim faaliyetleri, 1800’lü yılların sonunda 
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çocuktan hareket etmeye başlamıştır ve çocuk temelinde eğitim planlaması ön 
planda tutulmuştur. Bu akım J.J. Rousseu’nun çocuğa yönelik bakış açısından 
da oldukça etkilenmiş ve çocuğun doğuştan iyi bir varlık olduğu bilincini 
taşımıştır. 1879 yılında Clark Üniversitesi rektörü olan G. Stanley Hall tarafından 
öncülüğü yapılan anaokulu çalışmasında birçok konu üzerine veri toplanmış ve 
hazırlanan eğitim programının çoğu yönüyle çocuklara uygun olmadığı fark 
edilmiştir. Araştırma sonuçlarına istinaden, Hall (1901) okul öncesi eğitimden 
itibaren çocuğun eğitimine ve gelişimine yönelik birçok tavsiyede bulunmuştur. 
Bu tavsiyeler çoğunlukla çocuğun okul dışı deneyimler yaşamaya teşvik 
edilmesi, vücudunun fiziksel ve zihinsel gelişimine yönelik etkinliklerin ve 
özgürlük alanlarının arttırılması, daha büyük materyallerle etkileşime geçmesi 
ve oyuncakların ve ders materyallerinin çeşitliliğinin arttırılması üzerine 
verilmiştir. Türk eğitim tarihi çalışmalarında da çocuktan hareket akımının 
dikkat çektiği dönemlerde, J.J.Rousse’nun çocuğun doğasına yönelik kullandığı 
ifadeler ve eğitime yönelik görüşleri dikkat çekmiş, eğitim araştırmacılarının 
seslerine yansımıştır (Tozlu, 1989). 

Benzer tavsiyelerde bulunan Thorndike (1921), çocuğun oyun alanının 
arttırılması ve öğrenme ortamının bu alana göre şekillendirilmesini, öğretim 
etkinliklerinde kullanılan materyallerin çocuğun yakın çevresi ile de ilgili 
olmasını, çocuğun ilgisine yönelik birçok materyalin öğrenme ortamlarına 
taşınmasını ve gerçek hayatında da sürdürülebilir alışkanlıklar kazanmasına 
teşvik edilmesini özellikle vurgulamıştır. Çocuğun öğrenci rolünün dışında 
bir birey olarak topluma kazandırılması ve eğitimin daha fonksiyonlu bir araç 
olarak kullanılması yönünde birçok görüş belirten Dewey (2013), öğrenmeyi 
okul ortamında organizma tarafından gerçekleştirilen aktif bir girişim olarak 
açıklamış ve çocuğun bu doğrultuda sosyal katılımının önemini açıkça 
vurgulamıştır. 

Birçok felsefeci, eğitimci ve psikolog tarafından farklı önerilerle 
geliştirilmeye çalışılan çocuktan hareket akımı, daha büyük ve daha geniş 
çeşitliliğinin kullanılması, yaratıcılığa imkân sağlaması, etkinliğe ve inşaya 
özgürlük tanıması ve informel, rahat, esnek, çocukların zihinsel ve fiziksel 
gelişimine uygun ortam sağlayan bir sosyal öğrenme ortamı anlayışı ile çocuk 
eğitiminde önemli değişikliklere öncülük etmiştir. Bu akımla birlikte eski 
okul olarak adlandırılan geleneksel eğitim tutumuyla çocuğun gelişimine ve 
öğrenmesine eğitim yoluyla yapılan müdahale eleştirilmiş, yeni okul olarak 
tarif edilen, çocuğun bireysel varlığına saygı duyan, natüralist felsefenin özünü 
temel alan, çocuğun potansiyel gelişimini eğitimle sınırlandırmayan, çocuğu 
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özgürlüğüne bırakan bir anlayış geliştirilmiştir. Bu akımdan etkilenen paydaşlar, 
çocuğun doğasında var olan (oyun, yaratıcılık, keşfetme gibi) özellikleri 
sınırlandırmayı doğru bulmamış, aksine bu özelliklerin çocuğun birincil 
öğrenme kaynakları olduğunu savunmuştur (Aytaç, 2006). 

Çocuktan hareket akımı öncüleri, yeni okul olarak benimsedikleri ve 
çocuğu temel alan sosyal-öğrenme ortamı olarak tanımladıkları okulları, birçok 
yönüyle geleneksel okul eğitimi anlayışından ayırmıştır. İlk olarak daha özgür 
okul ortamı olarak tanımlanan bu yeni okul kavramı, eski okulun uyguladığı ceza 
yoluyla disiplinden, ders programları aracılığıyla çocuğun maruz bırakıldığı 
yoğun bilgiden, içeriğin kitaplarla sınırlı kalması ve deneyimleri göz ardı etmesi 
gereği ile okulun uyumsayıcı (Ergün, 1992) yerine yabancılaştırıcı etkisinden 
azade edilmeye çalışılmıştır. 

Eski okulun özelliklerinden sıyrılmış bu yeni okul hayatın kendisi olarak 
yorumlandığından herhangi bir öğretmene, öğretim planına, öğretim tekniğine 
ihtiyaç da duymamıştır. Öğretmenin yeni okuldaki sorumluluğu insani 
özellikleri ön plana çıkmış, öğrencilerin güvenliğinden sorumlu, (Hesapçıoğlu, 
2011) çocuğun kendini keşfetmesini sağlayıcı bir çevre düzenleyicisi olarak 
benimsenmiştir. Herhangi bir ders etkinliğinin olmaması, kitabi bilgilerin sınıf 
içine dâhil edilmemesi de ölçme değerlendirme gibi planlı eğitimin önemli bir 
parçasına da ihtiyacı kaldırmıştır. 

Bu akım eğitimin temel unsuru olarak merkeze çocuğu almış ve yeni bir 
çocuk portresi çizmiştir. Eğitimin temelini oluşturan bu yeni portreye göre; 
“Çocuk, bir küçük yetişkin değildir. O, ruhsal yapısı yönünden olduğu gibi, 
fiziksel gelişim kademesi yönünden de yetişkin insanlardan farklıdır. Çocuk 
kendine has bir varlıktır. Hayatın özel bir biçimini temsil etmektedir.” (Aytaç, 
2006). Bu anlayış çocuğun kendine has özelliklerini ve beklentilerini anlamayı 
ve bu duruma uygun bir eğitim anlayışını gündeme getirmiştir. Geleneksel 
eğitim anlayışını şiddetle reddeden akımın en temel ilkelerinden birisi çocuğu 
yetişmeye terk etmek olarak ifade edilebilir. Bunun için geleneksel eğitimin 
kalıplarından ve dayatmalarından kurtularak çocuğun var olan potansiyelini 
geliştirmek gerekmektedir.

Çocuktan hareket akımı çocuğa doğru açılan, çocuğun ihtiyaçlarının 
hüküm süreceği yeni bir çağın en etkili reform hareketi olarak kabul edilmiştir. 
Bu akımda en büyük vurgu çocuğun bireysel varlığının tanınmasına yapılmıştır. 
Bireysel varlığın içerisinde öncelikli olarak çocuğun özgürlüğü, bireysel ilgi 
ve yetenekleri yer almıştır (Özgen, 2012). Bu temel felsefe Orta Avrupa’da 
bir arayış olarak başlasa da dünya genelinde birçok ülkeyi etkilemiş ve okul 
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öncesi eğitim anlayışında temel reformlara öncülük etmiştir. Ancak değişen 
dünyada, etkisinde kalınan politika, ekonomi, teknoloji gibi birçok dinamiğin 
yönlendirmesi ile geçerliğini günümüze kadar koruyamamıştır. Fakat temel 
felsefesi ile özelleşen eğitim kurumlarında ve reformist eğitim politikalarına 
sahip devlet okullarında dünyanın farklı yerlerinde hala etkisini görmek de 
mümkündür.

Eğitim alanında geçmişten günümüze yaşanan paradigma değişimleri yeni 
yönelimleri de beraberinde getirmiştir. Eğitime ve eğitim sistemi içerisinde yer 
alan bileşenlere yönelik bakış açıları nasıl bir insan yetiştirmek istediğimizi 
ve bunun için yapılacak uygulamaları da büyük oranda etkilemektedir. Bu 
bağlamda ortaya konan eğitim akımları ve bu akımlar çerçevesinde yer alan 
düşünceler eğitim alanında incelenmesi önemli konular arasında yer almaktadır. 
Çocuktan hareket akımı, eğitimin temel öğelerinden birisi olan çocuğun temele 
alınması gerekçesiyle ön plana çıkmaktadır. Akım öncelikle merkeze çocuğu 
almakta ve diğer bileşenleri bu doğrultuda hazırlamak gerektiğine vurgu 
yapmaktadır. Bu bağlamda günümüz eğitim sistemlerinde de yapılacak olan 
çalışmalarda çocuktan hareket akımının özelliklerinden faydalanmak mümkün 
görünmektedir. İlerleyen kısımlarda çocuktan hareket akımının temel aldığı 
felsefe, öncü isimler, eğitim programı, çocuk ve eğiticinin yeri ve akımda yer alan 
okulların incelenmesi ile bu akımın kuramsal temelleri ortaya konulmaktadır. 

2.1. Çocuktan Hareket Akımının Temel Aldığı Felsefe

Çocuktan hareket akımının temel perspektifi natüralist felsefeye dayanmaktadır. 
Natüralizm (doğalcılık), her şeyin, hatta Tanrının ve dinin bile doğallığını 
savunan, dolayısıyla da her tür bilimsel araştırmanın bütün gerçekliğini doğada 
ve doğaya uygun yöntemlerle yapılması yönündeki zorunluluğu dile getiren; 
bu yönüyle doğaya yöneliş çağrısı yapan ve toplumsal teorileri de bu yönde 
etkileyen bir düşüncedir (Bakır, 2007). Natüralist felsefe 16. yüzyıl itibari ile 
yaygınlaşmaya başlamış ve Orta Avrupa’da birçok alanda birçok temsilcisiyle 
reform hareketlerinin de başlangıcı olmuştur. Bu felsefe doğanın ve doğallığın 
var olan her şeyi açıklayabileceği, insanın da bu yeterlik içerisinde açıklanabilir 
bir varlık olduğunu, doğaüstü bir varlık olmadığı anlayışını benimsemektedir. 
Doğa gerçekliğin kendisini ifade ve temsil etmektedir. 

Natüralizm doğaya ve insan doğasına göre bir eğitim anlayışını 
savunmaktadır. Bu nedenle eğitimin merkezinde öğrenci yer almakta ve temel 
amaç öğrencinin özgür bir şekilde kendini gerçekleştirmesine imkân sağlamaktır. 
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Özünde yalınlık ve doğallık bulunan Natüralizme göre eğitim düşünceleri şu 
şekilde belirtilmektedir (Gutek, 2014):

·	 Eğitimin hedefleri belirlenirken, evrensel düzenin bir parçası olan doğaya 
ve insan doğasına bakılmalıdır.

·	 Doğayı anlamanın yolu duyumlardan geçer, duyum gerçekliğe ilişkin 
bilgimizin temelidir.

·	 Doğadaki süreçler/oluşumlar yavaş, dereceli ve evrimsel olduğundan 
eğitimimizin de seyri yavaş olmalıdır.

J. J. Rousseau natüralizm felsefesini benimsemiş ve felsefesinin büyük bir 
kısmını eğitimle ilişkilendirmiş isimlerin başında gelmektedir. Fransız ve 
dünya edebiyatında, çevre tanımlamasının içine doğayı dâhil eden ilk yazar 
olup eğitim alanında natüralist eğitim görüşüyle farklı bir çocukluk ve eğitim 
kuramı geliştirmiştir (Dündar, 2007). Natüralist felsefenin en önemli temsilcisi 
olarak görülen Rousseu, “Emile” isimli eserinde özellikle bir çocuğun doğuştan 
iyi olarak doğduğunu, çocuğun doğal gelişiminin eğitiminin kendisi olduğunu, 
öğretmen otoritesinin yanlış olduğunu, çocuğun kendi duyu deneyimleri 
ile doğayı, kendini ve evreni anlayabileceğini vurgulamaktadır. Ona göre 
öğretim ve eğitim, fikirleri telkin etmede değil ancak her aşama için doğal 
olan bu faaliyetlerin işleyiş olanakları ile çocuğa döşenmesinde gerçekleşir. 
Eğitim teorisinin kalbi çocuğun doğasının çalışmasıdır (Korkmaz ve Öktem, 
2014). Eğitimin temelinde çocuğun önemine dikkat çeken Rousseau, doğanın 
çocuğa öğreteceği fikrinden hareket etmiş ve öğretmenlerin de buna fırsat 
sağlamaları gerektiğini savunmuştur. Rousseau eğitimde zamanlamanın hayati 
olduğuna inanmış ve çocukların belirli zamanlarda belirli şeyleri öğrenmek 
için hazır olduklarını, öğretmenlerin uygun fırsatları hazır hale getirmek 
için öğrencileri dikkatle gözlemlemeleri gerektiğini belirtmiştir (Noddings, 
2016). Rousseau’nun eğitim ile ilgili görüşleri eğitime radikal bir yaklaşım 
olarak değerlendirilerek eğitimde yeni bir dönemin başlangıcı olarak kabul 
edilmiştir. Onun toplumsal yapı içerisinde bireyselliği öne çıkararak ama aynı 
zamanda toplumsal sorunları önemseyerek ortaya koyduğu anlayış eleştirel 
pedagojiye ve ilerlemeci eğitim yaklaşımına temel ortam oluşturmuştur 
(Özgen, 2012). Çocuktan hareket akımı içerisinde de özellikle çocuğun kendi 
kendisinin kâşifi olduğu ve eğitim etkinliği içerisinde bir öğretmen otoritesine 
ihtiyaç duyulmadığı görüşü natüralist felsefe ile ortak savunular arasında yer 
almaktadır. 
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Çocuktan hareket akımının içerisinde yapılanan bir felsefe de 
varoluşçuluktur (existensialism). Varoluşçuluk 19. yüzyılda kendisini göstermeye 
başlayan, sonrasında oldukça ün kazanmış bir felsefedir. Varoluşçuluk bireyin 
tekliğini ve kendine özgülüğünü savunmakta ve bireylerin kendi özlerini 
tanıma ve geliştirme sorumluluğunun kendilerinde olduğunu vurgulamaktadır 
(Kaygısız, 1997). Eğitim dünyasında sistemsel ve öğrenen merkezli olmayan 
okul yaklaşımını ciddi olarak eleştiren varoluşçuluk, birey merkeziyetinde özgür 
eğitimi desteklemektedir. Çocuktan hareket akımının, bireye birey olma özelliği 
ile yaklaşımı varoluşçuluk felsefesi ile paylaştığı ortak özellikler arasında yer 
almaktadır. 

Bireyin kendi bilgisini kendisinin oluşturduğuna dikkat çeken ve 2005 
itibari ile Türkiye’de ilk ve ortaöğretim eğitim programlarında yapılan 
değişikliklere de kaynaklık eden yapılandırmacılık anlayışını çocuktan 
hareket akımı içerisinde de görmek mümkündür. Çocuğun birtakım etkinlikler 
ve kendi fizyolojik, psikolojik ve zihinsel gelişimi ile kendi öğrenmelerini 
gerçekleştirebilmesi, çocuktan hareket akımının yapılandırmacılık anlayışı ile 
de birleştiğini göstermektedir. 

2.2. Çocuktan Hareket Akımının Öncü İsimleri

Çocuktan hareket akımın ortaya çıkmasında ve ün kazanmasında etkili olan 
birçok isimden bahsetmek mümkündür. Gerek felsefi düşünceleri gerekse de 
eğitimci bakış açılarıyla çocuğun eğitimine ilişkin düşünceleri ile çocuktan 
hareket akımının ortaya çıkmasında etkili olan ve bu akımla anılarak öne çıkan 
isimler bu çalışmada daha öncelikli olmuştur. Bu isimlerin arasında özellikle 
Ellen Key, Ludwig Gurlitt, Berthold Otto, H. Scharrelmann, Fritz Gansberg, 
Maria Montessori, Helen Parkhurst, Carleton Wolsey Washburn ve Peter 
Petersen ön plana çıkmaktadır. 

Ellen Key

Ellen Key, İsviçre’de bir politikacının kızı olarak dünyaya gelmiş ve bir eğitimci 
olarak hayatına devam etmiştir. Çocuktan hareket akımının ilk sözcülüğünü 
“Çocuk Yüzyılı” adlı eseri ile Ellen Key (1849-1926) yapmıştır (Arslan, 2008). 
Natüralist felsefe ve varoluşçuluk düşüncesi ile birleştirdiği eğitim görüşünü 
bu eserinde özellikle vurgulamıştır. Key, (1912) çocuktan hareket akımının 
özünü oluşturan eski okula karşı yeni okul anlayışını kökünden savunmuş ve 
değişikliğin eski okulların yerini çocukların ruhlarıyla bütünleşik olduğu, kendi 
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öğrenmelerinden sorumlu olan, otorite ve disiplin cezalarından uzak yeni okulun 
almasıyla gerçekleşeceğini belirtmiştir. Bu fikir, akımın temel özelliklerinden 
biridir.

Ellen Key, özellikle C. Darwin, H. Spencer ve F. Nietzsche’nin etkisi 
altında, “Hristiyanlık düşmanı bir natüralizm” görüşüne bağlı bulunmaktadır 
(Aytaç, 2006). Bu görüşüyle öne çıkan savunularından birisi de dini zihniyetin 
okul içerisinde fazlaca yer alması, pozitif bilimlerin ise arka planda kalması 
olmuştur. Klasik kitabi bilgilerle verilen dini öğretilerin çocukların daha ruhsuz 
bir eğitim almasına sebep olduğunu düşünen Key, çocukların doğa içerisinde 
kendi hallerinde daha iyi eğitim alacaklarını söylemektedir. O da Rousseau gibi 
çocuğun doğuştan iyi olduğunu ve çevre nedeniyle kötüleştiğini belirtmektedir. 
Jean Jack Rousseau ile benzer fikirleri olan eğitim eleştirmeni, çocukları kendi 
hallerine bırakmanın eğitimin kendisi olduğu mottosunu kullanmıştır. 

Ludwig Gurlitt

Ludwig Gurlitt, okulu orta sınıf gençlerinin kültürsüz burjuva sınıfına ve 
entellektüeliteden yoksun okullara başkaldırışının somutlaşmış hali olarak 
tanımlamaktadır. Gurlitt’in böyle bir okulu reddetmesi onu çocuktan 
hareket akımına yöneltmiş ve yeni öğretim teknikleri ve pedagoji arayışına 
yönlendirmiştir. Ortaya koyduğu yeni hayat doğa ile iç içeliği, doğa sevgisi 
geliştirmeyi ve yenilenmiş vücudun fiziksel sağlığını anlatmaktadır. Gurlitt’in 
kitapları yeni fikir ortaya atmamakta fakat mevcut olanı sert bir dille 
eleştirmektedir. Savunduğu görüşlerin gerçek hayattan uzak kalması ve yeni 
fikirler ortaya atmaması nedeniyle eleştirilmiştir. L. Gurlitt, okullarda uygulanan 
Hristiyancı bir eğitimi de reddetmiştir. Ona göre: “Gençler, Hristiyanlık 
öğretisini teorik yönden kavrayamaz, pratikte uygulayamaz ve fiziki yönden ise 
yerine getiremez.” (Aytaç, 2006).

Berthold Otto

Otto, toprak sahibi zengin bir aileye mensup olarak doğduğundan iyi eğitim 
görmüş ve eğitim üzerine yaptığı çalışmalarla özel olarak Berlin’e çağrılmış 
önemli bir eğitim eleştirmenidir. Otto’nun hareket noktasını bir temel ilke olarak 
çocuğun bireyselliği oluşturmaktadır. Yaptığı eleştirilerle hem eğitim camiasının 
hem de ailelerinin dikkatini çekmiş ve kendi okulunu açmıştır. Berthold Otto da 
kendi dönemdaşları gibi çocuğun bireyselliğini ön plana almış ve eski okulun 
uyguladığı kalıplaşmış eğitim faaliyetlerine karşı çıkmıştır (Aytaç, 2006). Bu 
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eleştiriler ışığında her zaman çocuğun ilgi alanlarını azami düzeyde dikkate 
alan ve tek tip eğitim modelinden uzak bir eğitim anlayışı geliştirmiştir (Meyer, 
1940). 

Tabii öğretim için çocuğun gerçek yaşantılarına yönelmek gerektiğini 
savunan Otto, eğitim anlayışı içerisinde ulusal kültür ve ana dile büyük önem 
vermiştir. Ona göre, çocuğun içgüdülerine dayanarak eğitim yönelimleri 
geliştirilmeli ve çocuk kendi kültürü içinde sosyalleşerek ana dil eğitiminde 
ilerlemelidir. Dilin özellikle iletişim aracı olmasının yanı sıra çocuğun güdülerine 
de dayalı bir öğrenme aracı olarak kabul edilmesi Otto’nun özellikle üzerinde 
durduğu konulardan biridir. Bu noktada eğitmene düşen görev çocuğun her yaş 
döneminde taşıdığı dilsel gelişimi göz önünde bulundurarak eğitim faaliyetlerini 
geliştirmesidir. Ellen Key’in savunduğu gibi doğal öğretim modelinin en 
uygun öğretim modeli olduğunu savunan Otto, çocuğun kendi merakı yoluyla 
öğrenmesi yolunun tercih edilmesi gerektiğini savunmuştur. 

Dönem reformistlerinden farklı olarak, Otto toplu öğretim yaklaşımını 
çocuktan hareket akımı içerisinde barındıran bir anlayış da geliştirmiştir. Bu 
anlayışın temelinde, çocuğun aile içerisindeki gibi, normal ders alanları dışında 
belirli zamanlarda belirli gruplarla bir araya gelerek istedikleri konular üzerinde 
serbest olarak tartışmaları, konuşmaları ve sohbet etmeleri vardır (Aytaç, 2006). 
Bu yaklaşım aile içerisindeki iletişimden kaynaklanan doğal öğretimi benzer 
şekilde okula taşımaktadır. Böylelikle okul daha büyük bir aile özelliğini de 
taşımış olmaktadır. 

H. Scharrelmann ve Fritz Gansberg

Bremen’li okul reformcularından olan H. Scharrelmann geleneksel okulların 
bağlı bulunduğu bürokrasicilik ile şematizmciliğe karşı çıkmıştır. Öğretmenlere 
ve öğrencilere geniş bir özgürlük alanı verilmesi için savaşmıştır. Ona göre, 
eğitimde önemli olan birey ile kişiliğidir. Onun bütün çabaları, öğretimin 
çocuğun bireysel yapısına uygun düşen bir biçime sokulmasına yönelmiştir 
(Aytaç, 2006).

Fritz Gansberg öğretimde yaşantı ilkesini esas olarak almıştır. Ona göre 
öğretimde öğrencinin iç yaşantısı, bilgi kazandırma işinden daha önemlidir. Bu 
sebeple, öğrenci ile yapılacak serbest sohbeti ön planda tutmuştur (Aytaç, 2006).

Maria Montessori

İtalya’da dünyaya gelen Montessori, tıp eğitimi almasına izin verilen ilk kadın 
olarak tarihe geçmiştir. Tıp öğreniminde ve sonrasında zekâ geriliği ve öğrenme 
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güçlüğü sorunlarıyla yüzleşen çocukların eğitimine yönelik çalışmalar yapması 
ile hekim kimliğinin yanı sıra eğitimci kimliğine de sahip olmuştur. Yaptığı 
çalışmalar vasıtasıyla geliştirmiş olduğu çocuğun kendi kendine etkinliği ilkesi 
çocuktan hareket akımı içerisinde kullanılan ilklerin de temelini oluşturmuştur. 
Montessori’ye göre eğitimin ilk amacı, çocuğun kendisini keşfetmesi ve 
özgürleştirilmesidir (Oğuz ve Köksal Akyol, 2006). Çocuğun yaratıcılığının onun 
doğasına uygun ve özgür bir eğitimle geliştirilebileceğini savunan Montessori bu 
anlayış ile onlara sorumluluk, disiplin, dikkat ve düzenin kazandırılabileceğine 
inanmıştır. Bu hususta eğitmen geleneksel anlayışın aksine öğrenciye müdahale 
eden değil bu sürecin iyi bir gözlemcisi olmalıdır. Onun pedagojisinin etkin 
bir eğitim metodu olarak uygulamalarını genişletmesinde gözlem metodunu 
kullanması etkili görülmüştür. Bu yöntem çocuğun ruhsal, ahlaki, bilişsel ve 
sosyal gelişimi için veriler toplamada kullanılmıştır (Özgen, 2012). 

Özellikle zekâ geriliği olan çocuklarla çalıştığı için geliştirdiği 
materyaller ve bu öğrenciler için açmış olduğu okul diğer dönemdaşlarından 
biraz daha farklıdır. Bu okullarda uyguladığı ilkeler ve kullandığı materyaller 
normal okullarda eğitim alan çocuklar için de kullanılmaya başlanmış 
ve verimli olduğu tespit edildikçe yaygınlaşmıştır (Montessori, 2013). 
Eğitimde çocuğun kendisinden hareket ederek doğal öğrenimini ve gelişimini 
destekleyen Montessori, çocuğun kendi öğrenmelerinde etkin gücü olduğunu 
savunmuştur. Bu noktada eğitmenin ve okulun görevini çocuğun ihtiyaçlarını 
belirleyen ve bu ihtiyaçlara yönelik faaliyet gösteren kişi ve kurum olarak 
tanımlamıştır. 

Montessori’nin eğitim anlayışında çocuk ve eğitmen gibi öne çıkan bir 
başka unsur da çevredir. Çevrenin çocuğun doğasına uygun özel materyallerle 
düzenlenmesi önemli görülmektedir. Eğitimde kullanılacak olan bu özel 
materyaller çocuğun gelişimsel özelliklerine uygun, rahatlıkla ulaşabileceği 
konumda ve gerçek hayatı temsil edecek şekilde düzenlenmelidir. Bunun 
yanı sıra gelişimde bebeklik, çocukluk, ergenlik ve olgunluk olmak üzere 
dört hassas dönem bulunmaktadır. Montessori her dönemin kendine özgü 
özellikleri olduğunu söyleyerek eğitimin bu özelliklere göre düzenlenmesi 
gerektiğini savunmuştur (Şahin, 2010). Özellikle öğretimde kullanılacak 
araç-gereçlerin basitliği üzerine vurgu yapılması ve öğrenme ortamının ve 
çevresinin basit ve doğal olarak düzenlenmesi günümüzde hala varlığını 
sürdüren Montessori okullarının temel yöntemi olarak kabul görmektedir. 
Böylelikle çocuğun dikkatini toplaması daha kolay ve öğrenme daha basit 
gerçekleşebilecektir. 
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Helen Parkhurst

Amerika’lı Parkhurst dört yıl süre ile Montessori’nin öğrencisi olarak onunla 
çalışmış ve Laboratuvar Planı olarak geliştirdiği uygulamayı çalışma arkadaşı 
gibi zeka geriliği olan öğrencilerde uygulamıştır. Bu plan 1904-1920 yılları 
arasında Dalton adında bir şehirde devam ettiğinden sonrasında adı Dalton 
Planı olarak bir model haline dönüşmüştür (Sorokin ve Elena, 2016). Kuzey 
Amerika’da geliştirilmesi ve uygulanması ile Amerika’da çocuklara yönelik 
uygulanan ilk eğitim modellerinden biridir. Dalton planının temelinde yatan ana 
ilke, sınıf biriminin kaldırılarak öğrencilerin bireysel çalışmalar yoluyla kendi 
ilgi ve yeteneklerine uygun düşen bir tarzda desteklenmesidir (Aytaç, 2006).  
Montessori’nin de etkisi ile çocukların kendilerinden hareketle, pedagojik yönü 
ağır basan bir öğretim modeli olarak kullanılan Dalton Planı, geleneksel sınıf 
sistemine dayanan zorunlu eğitime karşı çıkmış, öğrencinin kendi bireysel hızı, 
ilgi ve yetenekleri doğrultusunda öğrenim görmesini amaçlamıştır. Bu bağlamda 
sınıf olarak adlandırılan öğrenme ortamlarına laboratuvar adını vermiş ve her 
bir ders için derse özel materyallerin içinde bulunduğu laboratuvarlar açmıştır. 
Sistemli ve katı ders planlarının takip etmektense sözleşmelerle ders planları 
hazırlamayı uygun gören Parkhurst, bu planları alternatif yaklaşımlar olarak 
açıklamıştır (Parkhurst, 2013). 

Parkhurst’un pedagoji alanına en büyük katkısı çocuğa olan bakış açısı 
ve inancından ileri gelmektedir. Ona göre, çocukların birer öğretmen olmadığı 
unutulmamalı, her bir çocuğa özel olarak zamanını en iyi şekilde kullanım fırsatı 
sağlayacak bir yapılandırma sunulmalıdır (Dündar, 2007).

Carleton Wolsey Washburn

Amerika’da doğan ve yükseköğrenimi tamamladıktan sonra sınıf öğretmeni 
olarak görev almaya başlayan Washburn, sonraki dönemlerinde eğitim danışmanı 
olarak Winnetka’da hizmet vermiştir. Kendisinin geliştirdiği bir öğretim planını 
bu şehirde gerçekleştirdiği için bu plana Winnetka Planı adı verilmiştir. Plan ortak 
temel bilgiler ile toplumsal ve yaratıcı çalışmalar olmak üzere iki tür programdan 
oluşturulmuştur. İlkinde öğrenciler bireysel olarak çalışırken ikincisinde 
çoğunlukla grup çalışmaları yapılmıştır. Winnetka Planı diğer reformistlerin 
de desteklediği görüşü temel almış, okul sistemleri içerisinde yerleşik öğretim 
faaliyetlerinin ve ders program ve içeriklerinin çocuğun özelliklerine göre 
esnekleştirilmesi gerektiğini savunmuştur. Dalton Planı içerisinde kendince 
gözlemlediği eksik yönleri Winnetka Planında tamamlamaya çalışmış ve 
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Amerika’da yaygın bir uygulama haline getirmiştir. Bu plan içerisinde bireyin 
serbest çalışmasını temel alan Dalton Planını bireysel ve grup çalışması olarak 
bölmüştür. Bireyin kendi ilgi ve özelliklerine yönelik çalışmayı bireysel çalışma 
alanı, toplumsal var oluşu destekleyen ve bu anlamda yaşamayı öğrenmeye 
yönelik çalışmayı grupla çalışma alanı olarak tanımlamıştır. Böylelikle çocuk 
hem kendi hızı ve ilgisi ile öğrenebilir hem de topluluk içerisinde birlikte 
çalışarak kendine bir yer bulabilir (Morphett ve Washburn, 1931). 

Peter Petersen

Peter Petersen 1884 yılında Flensburg’da dünyaya gelmiş ve öğrenimlerini 
tamamladıktan sonra öğretmenlik yapmaya başlayarak eğitim hayatına dahil 
olmuştur. Sonrasında akademisyen olarak devam ettiği Jena Üniversitesinde 
çalışırken yapmış olduğu uygulamalar sonrasında bir öğretim planı ortaya 
koymuş ve buna Jena Planı denmiştir. Bulunduğu dönem içerisinde gelişen çocuk 
akımından etkilenmiş, eski okula karşılık bir gençlik okulu anlayışı geliştirmiş 
ve bunu Jena Planı içerisine yerleştirmiştir. Bu anlayışta bireyin kendi hayatının 
önemini vurgulamış ve toplumsal varoluşun içerisinde birey yaşantısının 
işlevini ortaya koymuştur. Petersen’e göre çocuklarda içgüdüsel öğreniş vardır 
ve öğretim bu bilgi edinme içgüdüsü üzerine kurulmalı, onun gelişimine yardım 
etmeli ve arızalarını ortadan kaldırmalıdır (Hesapçıoğlu, 2011). 

Jena planını diğer planlardan özellikle farklı kılan görüş, eğitim faaliyetinin 
devlet, din ve dünya etkisinden ve görüşlerinden azade kılınmasıdır. Eğitimin bu 
üç öğe ile bağlantısı olmaması gerektiğini ön plana çıkarmıştır. Ayrıca okulun 
tabakalaşmış sistemden uzak olması görüşü ile genel eğitim hakkını savunmuştur. 
Okul içerisinde bireyleri yaşlarına göre gruplamış ve sınıf sistemini bu şekilde 
yıkmaya çalışmıştır. Tüm grupların oluşturduğu okul atmosferinde birlikteliğe 
de önem vermiştir. Önerdiği gruplamanın içerisinde öğrenci sayısının avantajını 
kullanmış ve öğretmenlerin öğrencileriyle daha yakından ve bireysel olarak 
ilgilenmesi gereğini vurgulamıştır.

Özetle; çocuktan hareket akımı temsilcilerinin görüşleri incelendiğinde bu 
akımın temelini oluşturan fikirlerde ortak özellikler şu şekilde sıralanabilir:

 Çocuğun bireyselliği 
 Çocuğun doğası
 Çocuğun içsel yetenekleri
 Özgürlükçü eğitim
 Geleneksel okulu reddetme 
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2.3. Çocuktan Hareket Akımında Eğitim Programları 

Çocuktan hareket akımı birçok yönüyle geleneksel okul anlayışına karşı 
çıkmıştır. Geleneksel anlayış içerisinde geliştirilen ve uygulanan eğitim 
programlarının katı ve hiyerarşik yapısını eleştirmiş ve programların öğrenciyi 
merkeze alacak bir biçimde geliştirilmesi gerektiğini savunmuştur. Bu görüşten 
hareketle önceden belirlenmiş bir program yerine çocuğun doğasına uygun 
olan ve bireysel farklılıkları göz önünde bulunduran bir program önerilmiştir. 
Çocuktan hareket akımına uygun bir programın öğrencinin özgür kılınmasını 
sağlayan ve var olan potansiyelini geliştirmesine imkân sağlayan bir yapıda 
olması fikri ön planda tutulmuştur. Bu nedenle çocuktan hareket akımında 
geleneksel programlarda yer alan önceden belirlenmiş taksonomik hedefler yer 
almamaktadır. 

Akımın geleneksel okullara eleştirilerinde göze çarpan detay özellikle ders 
programlarının egemenliği ve bu programların da içerik olarak bilgiye fazla önem 
vermesidir. Amacın çocuğu eğitmek değil onlara alacaklarından daha fazla bilgi 
kazandırmak olduğu belirtilmektedir (Aytaç, 2006). Geleneksel anlayışın çocuk 
için öğrenilecek konuları çok önemsemesi bu akımda eleştirilip bu bilgilerin 
öğrenilmesi çocuğun kişilik gelişiminin önüne koyulmamıştır (Özgen, 2012). 
Bununla birlikte içerikte yer alan konuların öğrencilerin gerçek yaşantılarından 
kopuk olduğu vurgulanmaktadır. Bu durum çağdaş eğitim akımının tabii öğretim 
ilkesine uygun görülmemektedir.

Çocuğun kendine özel bir varlık olarak kabul edilmesi, onun öğreneceği 
her şeyi de etkilemektedir. Bu bağlamda ilk olarak ön plana çıkan çocuğun 
doğal gelişimine özgü ilgi, istek ve yetenekleridir. Öğrenme ortamında takip 
edilecek bir programın temelini de bunlar oluşturmaktadır. Çocuğun doğuştan 
iyi ve ahlaklı bir varlık olarak kabul edilmesi bu hareket içerisinde kabul edilen 
en temel ilkelerden birisidir (Siege ve White, 1982; Gruenberg, 1929; Key, 
1912) . Bu ilke eğitim programlarında herhangi bir ahlak eğitimini de dışarıda 
tutmaktadır. Programın içeriği çocuğun kendi doğasında bulunan potansiyel 
gelişim alanına göre düzenlenmelidir. 

Çocuğun mevcut dünyasında en iyi program oyun olarak görülmüştür. 
Programın en etkin görevi oyunların içlerine yerleştirilmeye çalışılan potansiyel 
becerilerdir. Ders programlarının ağırlaştırılmış bilgi yumağı olarak görülmesi 
ve bu programlara maruz bırakılan çocukların yürüyen kitaplar olarak görülmesi 
en fazla eleştiriyi toplayan konulardan biridir. Reformcuların istediği daha 
özgür, daha fazla hayata yakın, daha doğal ve daha etkin öğrenci anlayışı için bu 
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özellikleri taşıyan yeni müfredatlar önerilmiş ve öncüler tarafından uygulamaya 
konulmuştur. 

Çocuğun kişilik özelliklerine göre düzenlenen yeni program esnek 
tutulmuştur. Böylelikle program her çocuğa göre yeniden düzenlenebilir hale 
getirilmek istenmiştir. Çocuğun yetiştiği kültürden uzak kalmaması için (Hall, 
1901) ana dil becerilerini özellikle kazanması programlarla desteklenmiştir. 
Böylelikle çocuğun hem toplumsal hem de ferdi kültürel gelişimini sağlaması 
amaçlanmıştır. 

Tabii bilgiler çocuktan hareket akımının temel içerik anlayışını 
oluşturmaktır. Çocuğun çevresinde olup bitenleri anlayabilmesi için bu 
bilgilerle etkileşime geçmesi sağlanmıştır. Matematik, coğrafya, biyoloji, tarih 
gibi temel ders içerikleri için geliştirilen materyallerle çocuk etkileşime geçerek 
öğrenmelidir. Bu noktada çocuğun ilgisi oldukça önemlidir. Çocuğun ilgi 
duymadığı hiçbir ders içeriği öğretilmek için zorlanmamalıdır. Bu dersler yıllık 
ders planları şeklinde hazırlanmamalıdır çünkü programın esneklik ilkesine ters 
düşmektedir. Öğrencilerin bireysel ve toplu olarak çalıştığı öğrenme saatlerinde 
içeriğe yönelik hazırlanan öğrenme ortamları çocuğun keşfettiği kadar anlamlı 
sayılmıştır. 

Çocuktan hareket akımının savunmuş olduğu program anlayışında 
öğrencinin kişilik gelişimini destekleyen, özgür ve demokratik bir öğretim süreci 
söz konusudur. Bu nedenle öğrencilere bilgi aktarma için kullanılan ve öğrenciyi 
süreç içerisinde pasifleştiren öğretim yöntemleri şiddetle reddedilmektedir. 
Öğretim yöntemine yapılan eleştiriler büyük ölçüde olmak üzere bizzat öğretim 
yönteminin reddine kadar gitmiştir (Aytaç, 2006).

Temele alınan program anlayışı öğrencilerin standardize edilmiş 
testlerle ve sınavlarla değerlendirilmesini içeren bir ölçme anlayışına karşıdır. 
Öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini ön planda tutan akımın temsilcilerine göre 
geleneksel eğitimde yer alan yıllık sınıflar ve diploma çoğu zaman gereksiz 
görülmüştür. Bunun yerine öğrencilerin doğal gelişimine uygun gruplar 
oluşturma fikri ön plandadır. Çocuğun kendi ihtiyacına yönelik öğrenmesi 
gerekeni aldığı varsayımından hareketle, çocuğun bilgisi ya da becerileri 
herhangi bir sınamadan geçirilmemiştir. Eğiticiler tarafından tutulan gözlem 
raporları kullanılmıştır. Bu raporlara karşılık düzenlenen herhangi bir not 
sistemine, ödüle, cezaya ya da karneye ihtiyaç duyulmamıştır (Aytaç, 2006). 
Sınıf ve içerik değişikliği sadece çocuğun olgunlaşma ve doğal gelişimine göre 
şekil almıştır. Bu bağlamda öğrenme içeriği ve ne derece öğrenildiği çocuğun 
kendi sorumluluğuna bırakılmıştır. 
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2.4. Çocuktan Hareket Akımında Çocuk ve Eğiticinin Yeri

Çocuktan hareket akımı temel aldığı felsefe ve çocuğa bakış açısıyla öğrenciyi 
her zaman kendi doğal gelişiminde ve özerk öğrenme alanında yorumlamaktadır. 
Çocuk kendisine sunulan materyali kendi merak ve ilgisi doğrultusunda 
yaşayarak ve yaparak öğrenmektedir. Becerilerini geliştirmede kendi tabii 
özelliklerini kullanmaktadır. Bu bağlamda çocuğa didaktik bilgi aktarımı 
yapılmamıştır ve çocuğa görelik ilkesi temel alınmıştır. 

Çocuktan hareket akımında öğrenci etkin ve eğitimin merkezinde 
görülmektedir. Yapılan her türlü faaliyet çocuğun bilişsel, duyuşsal ve 
psikomotor becerilerinin geliştirilmesi için gerçekleştirilmektedir. Çocuğun 
tüm okul ortamında yaparak yaşayarak, kendi faaliyetleri sonucu öğrenmesine 
fırsatlar oluşturulmuştur (Özgen, 2012). Çocukların tek tip değil bireysel 
farklılıklar göz önünde bulundurularak ilgi ve yeteneklerine göre yetiştirilmesi 
savunulmaktadır.

Çocuk öğrenci rolünden ziyade bir varlık olarak kabul edilmiş ve ferdi 
şahsiyetçilik anlayışı ile kendi kültürüne ve çevresine uyum sağlaması için 
yönlendirilmiştir. Ferdi şahsiyetçilik özelliği (Ergün, 1992), bireyin bağlı 
olduğu toplum kültürü içerisinde bireysel ve toplumsal kimliğini koruyabilmesi 
ile kazandırılmaktadır. Bu özelliğin kazandırılması konusunda çocuktan 
hareket akımı ve bu akım içerisinde fikir üreten birçok reformist çocuğu ferdi 
şahsiyetinden uzak yetiştirilmesine sebep olabilecek herhangi bir baskın etkeni 
(din, devlet vs.) okulun dışında bırakmaya çalışmıştır. 

Öğrenci olma rolü çocuğa kazandırılmak istenen bir rol olarak görülmemiş 
ve çocuğun doğası gereği belirli bir potansiyele sahip olduğu düşünülmüştür. 
Okulun ve eğitimin birincil amacı bu potansiyeli ortaya çıkaracak çevre 
düzenlemesinin yapılması olarak kabul edilmiştir. Böyle bir ortamda çocuğa 
düşen tek sorumluluk kendi öğrenmesi olmuştur. Ceza ve ödül sisteminin yaptırıcı 
gücü, çocuğun kendi öğrenme sorumluluğunu taşıması sebebiyle eğitimde bir 
araç olarak düşünülmemiştir. Belirli ilgi merkezlerine yönlendirilen, bireysel 
ve grupla serbest çalışma faaliyetleri içerisinde eğitim gören çocuk, kendi 
yaratıcılığını ortaya çıkarabilen, özgür fikir alışverişlerinde bulunabilen, kendi 
ilgi ve ihtiyaçlarına yönelik eğitim gören bir varlık olarak bu akım içerisinde 
yerini almıştır. 

Çocuğun bir varlık olarak ön planda tutulduğu ve esnek eğitim 
programlarının etkin olduğu bir okul ve eğitim anlayışında eğiticilerin de 
sorumlulukları ve rolleri oldukça farklı yorumlanmıştır. Eğitici, Ergün’ün (1992) 
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de dediği gibi bir çevre düzenleyicisi olarak kabul edilmiş ve her eğiticinin her 
çocuğun eğitimi ile bireysel olarak ilgilenmesi beklenmiştir. Terminoloji olarak 
akımın içerisinde yer almasa da yapılandırmacılık anlayışının da var olduğunun 
gözlenebildiği çocuktan hareket akımı, eğiticileri aktif bilgi aktaran rolü ile değil 
öğrenmeye rehberlik eden kişi olarak yorumlamaktadır. Eğiticilerin çocukları 
tanıması ve onların gelişimine katkıda bulunabilmesi için iyi bir gözlemci 
olması gerekmektedir.

Eğiticinin öğretme yöntemlerinde esnekliği söz konusudur. Sınıf ortamında 
eğitici otoritesinin baskınlığından ziyade çocuğun aktifliği yaratılmaya 
önemsenmiştir (Özgen, 2012). çocuğun etkinleştirilmesini temele alan akımda 
geleneksel eğitimde yer alan bilgi aktaran öğretmen profili söz konusu değildir. 
Aksine eğitici çocuğun içsel olarak sahip olduğu yeteneklerin geliştirilmesi için 
bir çevre düzenleyicisi olarak görülmektedir.

Akım içerisinde yazılı hedef ve kazanımlara odaklanılmaması, hedeflere 
ulaşılıp ulaşılmadığını denetleme ve kontrol etme ihtiyacını da ortadan 
kaldırmaktadır. Bu amaçla çocuğun gelişim seyri sadece raporlaştırılmış ve 
çocuğun ihtiyaçlarının belirlenmesinde rehber olarak kullanılmıştır. 

Yeni bir okul anlayışının geliştirilmesi fikri yeni bir eğitici modelinin 
belirlenmesi fikrini de beraberinde getirmiştir (Davidson ve Benjamin, 1987). Bu 
fikre uygun olarak eğiticilerin yetiştirilmesinde yeni önermeler geliştirilmiştir. 
Reformistlere göre eğiticiler bir okul yılı boyunca gözlenmeli, yeni okul 
anlayışına uygunlukları değerlendirilmeli ve yılsonunda bir komisyon tarafından 
görevinin devam edip etmeyeceğine karar verilmelidir. Bu komisyonun yanı sıra 
çocukların rehber eğiticilere yönelik görüşleri de önem taşımaktadır. Böylelikle 
okul eğiticilerin değil çocukların olarak yorumlanmıştır. 

Çocuğun oyunlar yoluyla öğrenmelerinin desteklenmesi eğiticilerin 
öğrenme ortamlarındaki rehberlik rolünü daha baskın kılmıştır. Eğiticilerin bu 
oyunlara müdahale etmemesi, oyunların ya öğrenme etkinliklerinin sürelerini 
belirlememesi ve çocukların okulda bulundukları zamanlarda güvenliklerini 
sağlamaları istenmiştir. 

2.5. Çocuktan Hareket Akımı Temelinde Okullar

Çağdaş eğitim akımında okul önemli bir unsur olarak görülmekte ve yapılması 
gereken reformun okulları kapsaması gerektiği belirtilmektedir. Geleneksel 
eğitimde yer alan okullar “eski okul” olarak adlandırılırken reformun getirdiği 
okul “yeni okul” olarak adlandırılmaktadır. Çocuktan hareket akımının 
temsilcileri eski okulu eleştirme konusunda ortak bir duruş sergilemişlerdir. 
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Öyle ki bu eleştiriler ile eski okul adını verdikleri geleneksel okulu adeta yıkılışa 
mahkûm etmişlerdir (Aytaç, 2006). İki okul felsefesi, program anlayışı, öğretmen 
ve öğrenci anlayışı gibi birçok yönden zıtlıklar göstermektedir. Çağdaş eğitim 
akımı temsilcilerine göre eski okul ve yeni okulun taşıdığı özellikler Şekil 1’de 
karşılaştırmalı olarak verilmiştir:

Şekil 1. Eski Okul ve Yeni Okulun Özellikleri

Çocuktan hareket akımına göre yeni okulun kabul etmiş olduğu dört temel ilke 
bulunmaktadır. Bunlar; özgürlük ilkesi, hayata yakınlık ilkesi, tabii öğretim 
ilkesi ve çocuğun etkinleştirilmesi ilkesidir. Özgürlük ilkesi sadece çocuğun 
değil eğiticinin ve okulun da özgürlüğünü ifade etmekte ve her türlü baskıyı 
reddetmektedir. Hayata yakınlık ilkesi okulun katı yapısının yıkılması ve canlı 
bir okul oluşturulması için esas olan bir ilkedir. Reformculara göre ancak 
dogmatik olmayan bir öğretim yoluyla okul ile hayat arasındaki sahte ayrımı 
kaldırmak mümkün olabilecektir (Aytaç, 2006). Yeni okulun tabii öğretim ilkesi 
çocuğun doğasına ve doğal olarak getirmiş olduğu yeteneklere uygun bir sürece 
imkân sağlamaktadır. Reformcular yeni okulda çocuğun etkinleştirilmesini 
okulun en önemli görevlerinden birisi olarak görmüşlerdir. Bu sayede çocuğun 
tüm güçlerinin geliştirilmesi sağlanabilecektir.

Çocuktan hareket akımı kendi dönem anlayışı içerisinde var olan 
geleneksel okul anlayışına karşı çıkan, çocuğun eğitilmeye hazır küçük yetişkin 
olarak görülmediği ve belli temel ilkeleri eğitim anlayışına yerleştirmeye çalışan 
bir akımdır. Böyle bir akım içerisinde geliştirilen okulun yapısı, donanımı, 
özellikleri, vizyonu ve misyonu da yeniden düzenlenmeye çalışılmıştır. Çocuğun 
kendine ve toplumuna yönelik doğal gelişimine katkı sağlaması amaçlanan 
okullarda da doğal bir ortam oluşturulmasına önem verilmiştir. 

Okul binası özellikle doğal ortamlara yerleştirilmiştir. Derslik olarak 
tasarlanan öğrenme ortamları çoğunlukla okulun bahçesi olarak kullanılmış ve 
çocukların bu alanlarda serbestçe vakit geçirebilmeleri sağlanmıştır. Bunun yanı 
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sıra (Aydın, 2016) okul içerisinde çocukların el işleri, marangozluk gibi zanaatlerle 
de ilgilenmesi sağlanmıştır. Toplu yemek salonları, grup olarak çalışabilecekleri 
derslikler, farklı ders içeriklerine göre düzenlenmiş ilgi merkezleri de çocuktan 
hareket akımı anlayışının temel okul yapısını oluşturmuştur. 

Günümüzde çocuktan hareket akımını felsefesini kendi özerkliğinde 
sürdürmeye çalışan okullar bulunmaktadır. Sistematik eğitim içerisinde alternatif 
okullar olarak gördüğümüz bu okullar, çocuğa görelikten hareket eden bir eğitim 
anlayışı izlemeye çalışmaktadır. Waldorf Okulları, Montessori Okulları, Reggio 
Emilia Okulları, Jenaplan Okulları, Freinet Eğitim Yaklaşımı ve Dalton Okulları 
çocuktan hareket akımının felsefesini temel alan başlıca okullardır.

Reggio Emilia Okulları aslında bir programdan ziyade erken çocukluk 
eğitimine yönelik bir felsefi yaklaşım olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu 
yaklaşımın kurucusu olarak bilinen Loris Malaguzzi’nin (1920-1994) eğitim 
düşüncesi doğumdan itibaren sosyal, zekâ dolu ve meraklı çocuk imgesi, onun 
ilişkisel temelli eğitim felsefesi, her bir çocuğun diğer çocuklarla ilişki içinde 
olması, çocukların aile, öğretmen, toplum, çevre ile karşılıklı ilişkilerini harekete 
geçirmesi ve desteklemesi üzerine kurulmaktadır (Erten Bilgiç ve Surur, 2016). 
Bu felsefe doğrultusunda bu yaklaşımda çocuğun pasif bir öğrenen değil, kendi 
öğrenmesinden sorumlu olan aktif bir birey olduğu düşüncesi vardır. 

‘’Hayatı içine alan bir eğitim ve sınırlarını toplumdan alan bir program 
her çocuğun içindeki insani tarafı açığa çıkarır’’ ilkesiyle ortaya çıkan Jena Plan 
Okulları Peter Petersen tarafından hayat bulmuştur. Bu okulların en belirgin 
özelliği, anaokulundan ortaöğretim son sınıfına kadar farklı eğitim kademelerinde 
bulunan öğrencilerin aynı ortamda eğitim görmesidir (Bayoğlu, 2017). 
Organizasyon yapısı nedeniyle yenilikçi bir okul anlayışı olarak tanımlanan Jena 
Plan Okulları’nın pedagojik konseptinin amacı, bütün öğrencilere, öğretmenlere 
ve ailelere demokrasinin sadece bir devlet sistemi olmayıp, aynı zamanda bir 
öğrenme ve yaşam tarzı olduğunu anlatmaktır (Özdağ, 2014).

Freinet Yaklaşımı Célestin Freinet (1896–1966) tarafından, 1920’li 
yıllarda Fransa’da geliştirilen alternatif bir okul metodudur. Freinet’in öğrenme 
kavramı, her şeyden önce, eğitim seviyesini iyileştirmek, öğrencilerin bağımsız 
çalışabilmelerini sağlamak, öğrencinin okul ve toplumdaki günlük yaşamının 
yeniden düzenlenme süreci ile ilgilenmektedir (Nasin, 2019). Freinet, yaklaşımını 
geliştirirken, sadece öğretmenin nasıl olması gerektiğini tanımlamamakla 
kalmamış, eğitim-öğretim sürecini ise; araştırma ve keşfi başlatmak, merak 
duygusunu arttırmak ve deneyim temelli öğrenmeyi desteklemek olarak 
tanımlanabilecek sacayakları üzerine yapılandırmıştır (Ay, 2012). 
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Dalton Okulları daha önceki bölümlerde açıklandığı gibi Helen Parkhurst 
tarafından geliştirilen Dalton Planını esas almaktadır. Bu okul modelinde 
her bir ders için özel “laboratuvarlar”, mesela tarih, coğrafya, aritmetik gibi 
laboratuvarlar kurulmuştur. Yer yönünden gerekli olanaklara sahip olmayan 
okullarda ise, bunların yerine “ders köşeleri” kurulmuştur (Aytaç, 2006). Bu 
okulda öğrencilerin kendi ilgi ve yetenekleri doğrultusunda öğrenmesi teşvik 
edilmektedir. Bu durum sayesinde bireysel öğrenme hızına göre öğrencilerin 
ilerlemesi söz konusudur.

Bu okulların en bilindiklerinden olan Waldorf ve Montessori Okulları 
aşağıda daha detaylı olarak belirtilmiştir. 

Waldorf Okulları

Rudolf Steiner’in antropozofi anlayışı ile başlattığı insanın özünün ve doğasının 
tanınması ve ortaya çıkarılması anlayışı yeni bir okul akımını da beraberinde 
getirmiştir (Easton, 1997). Çocuktan hareket akımının içerisinde yatan öz ve 
doğallık ilkeleri Steiner’in de ortaya çıkarmaya çalıştığı eğitim anlayışı ile 
kaynaşmıştır. Waldorf okulları özellikle belirli temel ilkeler üzerine bir vizyon 
geliştirmiştir. Bu ilkelerin en başında çocuk gelişimi gelmektedir. Burada 
çocuk gelişimi ile ön plana çıkarılan beden, zihin ve ruh birleşiminde bir çocuk 
anlayışıdır (Carlgren, Pardes ve Rudel, 1986). Bu imgeye göre çocuğun her 
duyusu kullanılmalı ve her bir parçanın gelişimine katkı sağlanmalıdır. Çocuktan 
hareket reformu içerisinde olduğu gibi Waldorf okullarında da eğitimin temel 
başlangıç noktası çocuktur. Çocuğun gelişim dönemlerine uygun olarak – ki 
bunlar 0-7, 7-14, 14-21 yaş aralıkları olarak üç ritmik aşamaya bölünmüştür – 
etkinlikler ve içerikler de değişiklik göstermektedir. 

Waldorf okullarında öğretim programları çocuğun bütününe odaklanılarak 
hazırlanmaktadır. Yaş ve gelişimsel özelliklerine göre öncelikle çocuğun ana 
dilinin geliştirilmesi için masallar, şarkılar, efsaneler, şiirler gibi içerikler 
sunulmaktadır. İlerleyen yaşlarda merak ve ilgi değişkenlerine göre farklı 
kültürlerin iç içe olduğu tarihi bilgilere de yoğunlaşılmaktadır (Aydın, 2016). 
Öğretmenler her yılın başında belirledikleri ana ders konularına istinaden 
(matematik, fen bilgisi, edebiyat vb.) karar verdikleri düzey grubuna göre 
içeriklerini hazırlamakta bağımsız ve serbesttirler. İçeriği zenginleştirecek, 
yaratıcılığı arttıracak her türlü faaliyet ve materyalin hazırlanması öğretmene 
bırakılmaktadır. Takip edilen bir ders kitabının olmaması çocukların derste 
uyguladıkları etkinlikleri oldukça önemli kılmaktadır. Ana derslerin yanı sıra 
okul içerisinde güzel sanatlara yönelik çalışmalar, sanat derslerinin teorik ve 
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uygulamalı çalışmaları, özellikle müzik ve el işi dersleri de önemli bir yere 
sahiptir. Çocuğun ruhsal ve bedensel gelişimi için bu dersler ana dersler kadar 
önemli kabul edilmektedir. Öğretim yöntemleri de bu sebeple sanat üzerinden 
geliştirilmekte, zihni bilişsel yöntemler tercih edilmemektedir. 

Okul yönetimi tüm okul görevlileri ve paydaşları ile işbirliği içerisinde 
yürütülmektedir. Bir başöğretmen liderliğinde sürdürülen okul yönetiminde 
tüm paydaşlar söz sahibidir. Tüm okulun hem öğrenen hem öğreten olarak 
kamu içerisinde yer alması Waldorf okullarının aynı zamanda kendi içerisinde 
bir toplum olarak var olmasını da sağlamaktadır. Kültür ve sorumluluk sahibi 
çocukların yetiştirilmesine önemli katkı sağlayan Waldorf okulları, verdiği 
mezunlarıyla yapılan araştırmalarda da akademik ve sosyal becerilerde de 
farklılık yarattığını göstermiştir (Carlgren, Pardes ve Rudel, 1986).

Montessori Okulları 

Maria Montessori çocuktan hareket akımı içerisinde öncülük etmiş isimlerden 
biri olarak, çocukların kendi öğrenme etkinliklerinde serbest oldukları bir eğitim 
anlayışı ile farklı öğrenme yaklaşımı geliştirmiş isimlerden biridir. Montessori’nin 
çocuğun bütününe odaklanması, onu geleneksel öğretmen merkezli sınıflardan 
daha farklı bir okul ortamı oluşturmaya yöneltmiştir. Bu farkı ortaya koymak 
için de, açtığı ilkokulun ismini “Çocuk Evi (=Casa de Bambini=Children’s 
House)” olarak belirlemiştir (Danişman, 2012).  Montessori okulları bu anlayış 
içerisinde bir okul ortamı yaratmış ve dünya genelinde yaygınlaşmıştır. 

Montessori okullarının genel özellikleri incelendiğinde, belirli yaş 
gruplarının bir arada bulunduğu öğrenme ortamları olduğu dikkati çekmektedir. 
Yaş gruplaması Maria Montessori’nin çocuk gelişimi ile ilgili geliştirdiği üç yıl 
aralıklarını temel alır. Öğrenme ortamları olarak düzenlenen okul ve dersliklerde, 
öğretmenin değil çocuğun aktif olarak kullanacağı materyaller vardır. Her dersin 
materyali o dersin konularına ilişkin hazırlanır ve çocuk o materyalle etkileşime 
geçerek kendi öğrenmesini gerçekleştirir. Bu materyaller öğretmenler tarafından 
verilmez. Aksine sınıf içerisinde cezbedici şekilde öğrencilerin boylarına uygun 
yerlere yerleştirilir (Jacobson, 2007). 

Öğrenme ortamlarının hazırlanmış çevreler olması çocuğun bu ortamda 
serbestçe keşif yaptığı ve mental ve bedensel gelişimini sağlayabildiği 
ortamlardır. Çocuğun doğal yaşam ortamına uygun olarak düzenlemiştir ve 
bu ortamlar öğrenmenin gerçekleşmesinde oldukça önemlidir ve dikkatli 
düzenlenmelidir. Bu doğal yaşam içerisinde çocuğun kendi kişisel bakımından 
çevresel bakıma kadar her türlü ihtiyacı da kendi sorumluluğuna bırakılmış 
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ve gerekli malzemeler sağlanmıştır. Bugün birçok öğrenme-öğretme ilkeleri 
içerisinde de yer alan temel ilkeler devam ettirilmiş ve her şey somuttan soyuta 
görelik ilkesi ile organize edilmiştir. 

Belirli bir ders kitabının takip edilmemesi öğrenme ortamlarındaki 
etkinlikleri oldukça önemli kılmaktadır ve çocukların bu etkinliklerde aktif 
olarak var olması önemlidir. Rekabet ortamından uzak, işbirliğine dayalı bu 
öğrenme ortamları etkinlikleri öğretmenlerin rehberliğinde sürdürülmektedir. 
Normalleşme terimini kullanarak eğitimin doğallığına vurgu yapan Montessori, 
çocuğa özgür öğrenme ortamının sağlanması ile meyve veren ağacın normalliği 
gibi kendi üretimini normal olarak ortaya koyabileceğini düşünmüştür (Byford, 
2013). 

Montessori okullarında karşılaşılan en büyük sıkıntı öğretmen sayısıdır. 
Öğretmenlik için belirli standartlar ve sertifikalar isteyen Montessori okulları, 
öğretmenleri kendi bünyesinde çalıştırmadan önce okullarında belirli bir dönem 
eğitime zorunlu tutmaktadır. Montessori okullarının çoğunlukla da öğrenme 
ortamlarını ve öğretmenlerini küçük yaş grubu için hazırlamaları bu okulların 
daha çok okul öncesi ve temel eğitim kurumları olarak kullanılmasını teşvik 
etmiş ve diğer kademeler için çok da uygun bulunmamıştır.  

3. SONUÇ

Eğitim sisteminin yıllar içerisinde her alanda sürdürdüğü arayışlar ve bu 
arayışlardan ortaya çıkan farklı model ve yöntemler daha iyi bireyler yetiştirmeye 
odaklanmıştır. Bireylerin iyi yetiştirilme ölçütleri dönemin sosyoekonomik 
yapısından, dünya görüşünden, dini öğretilerinden, politik yapısından ve 
düzeninden oldukça etkilenmiş ve hala etkilenmeye devam etmektedir. 
Çocuktan hareket akımının en önemli odaklarından (Aydın, 2016; Goodman, 
2014; Brehony, 2009; Davidson ve Benjamin, 1987) birisi çocuğun kendi doğal 
gelişimini, içinde bulunulan dönemin herhangi bir yapısından ve düzeninden 
etkilenmesini engellemeye çalışmaktır. Böylelikle çocuğun olmak istediği kişi 
olmasına destek sağlanmaya çalışılmıştır.

Çocuktan hareket akımında belirli bir yaş ve sınıf düzeyine yönelik 
net bilgiler verilmemektedir. Okul öncesi ve temel eğitimin devam ettiği yaş 
gruplarına yönelik vurgulara rastlansa da, bu akım içerisinde yetişkin eğitimine 
kadar çocuk olarak kabul edilen tüm bireylerin dahil olabileceği alternatif 
bir eğitim modelinden bahsedilmektedir. Bu kapsamda çalışma içerisinde de 
yaş ve sınıf düzeyine özel bir vurgu yapılmamakta, yetişkin birey tanımına 
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girmeyen her yaş grubunun öğrenmesinde öğrenen merkezinde tanımlamalara 
odaklanılmaktadır.

Çocuk dünyasının önemli bir parçası olan oyun gerçeğini ön planda 
tutan çocuktan hareket akımı ve bu anlayışın uygulandığı okul yapıları çocuk 
dünyasını eğitim ve öğretimle birleştirmeye çalışmıştır. Geleneksel didaktik 
yöntemle çocuğa bilgi aktarımı yerine, çocukların hem eğlenerek hem öğrenerek 
yaratıcılık ve keşfedicilik özelliklerini geliştirmesine önem verilmiştir. Oyunun 
bir zamanla sınırlandırılmamış olması ve çocuğun kendi süresini kendisinin 
belirlemesi (Humphreys, 1985; Gruenberg, 1929; Hall, 1901) öğrenmeyi 
kısıtlamayan ve öğrenme süresini öğrenciye bırakan önemli özelliklerden 
biridir. Böylelikle oyun öğrenciye verilen bir ödül değil, öğrenme sürecinin 
kendisi olmuştur.

Çocuktan hareket akımı reformistlerinin özellikle önemsediği çocuğun 
gelişimsel özellikleri öğrenmenin günümüzde planlanmasında hala geçerliğini 
koruyan bir konudur. Bireyin doğumundan ölümüne dek süren öğrenme 
süreci gelişim özellikleri ile de yakından ilgilidir. Bireyin öğrenmeye hazır 
bulunuşluğu, kas yapısı, zihinsel gelişimi, psikolojik süreçleri, ilgi ve ihtiyaçları 
eğitimin planlanmasında önemli yere sahiptir. Çocuktan hareket akımı 
içerisinde bu özelliklerin ön plana çıkartılarak bir okul uygulaması planlanması 
günümüz eğitim planlamasına da temel oluşturmuştur. Günümüzde postmodern 
eğitim paradigması da çocuktan hareket akımının temel aldığı görüşleri 
desteklemektedir. Postmodern modelde, çocuk her şeyden önce bir öznedir. 
Bir özne olarak çocuk, bilgisini, yorumsal şemalarını, öznel kavramlarını ve 
deneyimlerini kullanarak kendisi yapılandırır ve kendisi organize eder (Aydın, 
2006). 

Günümüz eğitim sisteminde çocukların maruz kaldığı fazla bilgi, bu 
bilginin nasıl kullanılacağının bilinememesi, uygulama ve teori boşluğu önemli 
bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Dewey (2017), geleneksel eğitim 
sisteminde çocuğun değişik yeteneklerinin ve ihtiyaçlarının tespit edilmediğini, 
tekdüze yöntem ve programlar ile bunları öğrenmek için belirlenen zaman 
diliminde elde edilen teknik sonuçlar olduğunu eleştirmiştir. Bu bağlamda 
çocuktan hareket anlayışının bilginin miktarına ve türüne önceden belirtilmiş 
hedefler yoluyla karar vermemesi çocukların lehine kullanılmış bir yöntemdir. 
Çocuğun kendi doğası gereği ortaya çıkan merak, bilginin keşfinde ve türünde 
doğal ve içsel bir dürtüdür. Bu dürtü çocuğun öğrenme etkinliklerinde 
kullandığı en önemli motivasyon kaynağıdır. Sosyo-bilişsel yaklaşım 
taraftarları motivasyon dinamiğinin ana kaynaklarının öğrencinin algılarından 
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temellendiğini düşünmektedirler (Viau, 2015). Çocuktan hareket akımında da 
etkisi görülen bu düşünceye dayalı olarak öğrenmeye teşvik için dışarıdan çok 
fazla etkiye gerek duyulmamaktadır.

Özellikle çağımızın en büyük zorluklarından biri olan ölçme ve 
değerlendirme standart ve etkinlikleri, çocuktan hareket akımı içerisinde 
önemli bir eğitim ögesi olarak görülmemiştir. Öğrencileri notlar ile 
değerlendirmenin başarıdan çok başarısızlığa vurgu yaptığı belirtilmekte ve 
bu tür bir değerlendirmenin öğrencilere düşünmeyi öğretme konusunda katkı 
sağlamadığı ifade edilmektedir (Glasser, 2016). Çocukların rekabet içerisinde 
birbirleri ile kıyaslaması yapılmamış, yeni bir dönem yeni bir öğrenme süreci 
için bir diploma ya da karne gibi değerlendirme sonucu kullanılmamıştır. Sınav 
yoluyla değerlendirme yapılmaması, çocukların öğrenmeyi doğal yaşamın bir 
parçası olarak görmesini sağlamış ve not karşılığı ezberci eğitim anlayışını uzak 
tutabilmiştir. Günümüzde eğitim-öğretim sisteminin paydaşlarının her birinin 
farklı sebeplerle mağdur ve rahatsız olduğunu belirttiği hassas konulardan birisi 
de sınav yoluyla değerlendirme ve öğrenci seçme faaliyetleridir. 

Yüzyıl öncesinde kapıları aralanan alternatif bir reform hareketi ve 
eğitim anlayışı olarak çocuğun yetiştirilecek bir birey olarak görülmediği, 
eğitimin doğal yaşamın bir parçası olarak yorumlandığı, öğretmenin tüm 
eğitim ve öğretimden sorumlu kişi olarak tanımlanmadığı, okulun kendisinin 
bir toplum ve kültür olarak var olduğu çocuktan hareket akımının, günümüz 
eğitim anlayışı içerisinde etkisini büyük ölçüde kaybettiği söylenebilir. Ancak, 
küreselleşme etkisinin okul kuruluşlarında bu kadar yoğun görüldüğü bilgi ve 
teknoloji çağında, eğitimde gerçekleştirilmesi gereken bazı düzenlemelerde bu 
akımın birçok ilkesinden faydalanmak da mümkündür. Çocuğun kendi başına 
bir varlık olarak kabul edilmesi ile başlayabilecek bu düzenlemelerde, çocuğun 
yoğun bilgi aktarımı içerisinde kaybolmasını engellemek, yaratıcılığını ön plana 
çıkarmaya çalışmak ve kendi kişiliklerini hem birey olarak hem de sosyal varlık 
olarak kazanmalarını sağlamak önemli görülmektedir. 

KAYNAKÇA

Arslan, M. (2008). Günümüzde Montessori pedagojisi. Milli Eğitim Dergisi 36 
(177), 65-79.

Ay, F. (2012). Erken çocukluk döneminde okuma–yazma: Bir Celestin Freinet 
okulu örneği. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 1(3), 213-222.

Aydın, H. (2006). Eğitimde modern ve post-modern modeller. Bilim ve Gelecek 
Dergisi, 33, 60-69.



252    Eğitim Bilimleri Çalışmaları

Aydın, H. (2012). Felsefi temelleri ışığında yapılandırmacılık. Ankara: Nobel 
Akademik Yayıncılık.

Aydın, İ. (2016). Alternatif okullar. Ankara: Pegem Akademi.
Aytaç, K. (2006). Çağdaş eğitim akımları. Ankara: Mevsimsiz Yayınları. 
Bakır, K. (2007). Jean-Jacques Rousseau’nun natüralist eğitim anlayışı. Kâzım 

Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 15, 103-122.
Bayoğlu, T. (2017). Erken çocukluk eğitimi-büyük düşünceler/fikirler, modeller 

ve yaklaşımlar. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim 
Bilimleri Dergisi, 46(46), 151-156.

Bradbury, D. E. (1937). The contribution of the child study movement to child 
psychology. Psychological Bulletin, 34(1), 21.

Brehony, K. J. (2009). Transforming theories of childhood and early 
childhood education: child study and the empirical assault on Froebelian 
rationalism. Paedagogica Historica, 45(4-5), 585-604.

Byford, A. (2013). Parent diaries and the child study movement in late imperial 
and early Soviet Russia. The Russian Review, 72(2), 212-241.

Carlgren, F., Pardes, J. R. & Rudel, S. (1986). Education towards freedom: Rudolf 
Steiner education: A survey of the work of Waldorf schools throughout the 
world. Stuttgart: Lanthorn Press.

Cook, D. T. (2000). The other “child study”: Figuring children as consumers in 
market research, 1910s–1990s. The Sociological Quarterly, 41(3), 487-507.

Danişman, Ş. (2012). Montessori yaklaşımına genel bir bakış ve eğitim ortamının 
düzenlenmesi. Journal of Policy, 1(2), 85-113.

Davidson, E. S. & Benjamin, L. T. (1987). A history of the child study movement 
in America. Historical Foundations of Educational Psychology, 
41-60.

Dewey, J. (2013). The school and society and the child and the curriculum. 
University of Chicago Press. 

Dewey, J. (2017) Okul ve toplum. (H. A. Başman, Çev.). Ankara: Pegem 
Akademi.

Dündar, S.  (2007). Alternatif eğitimin felsefi temelleri ve alternatif okullardaki 
uygulamalar. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi, 
Eğitim Bilimleri Enstitüsü: İstanbul.

Easton, F. (1997). Educating the whole child, head, heart, and hends: learning 
from the Waldorf experiences. Theory Into Practice, 36(2), 87.

Ergün, M. & Özdaş, A. (1997). Öğretim ilke ve yöntemleri. İstanbul: Kaya 
Matbaacılık.



Çağdaş Eğitim Akimlari Üzerine: Çocuktan Hareket Akimi     253

Ergün, M. (1992). Eğitim ve toplum. Ankara: Ocak Yayınları.
Erten Bilgiç, D., & Surur, A. S. (2016). Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında 

Uygulanan Eğitim Sistemlerinin Mekân Biçimlenişine Etkisi 
ve Reggio Emilia Eğitim Sisteminin Mekân Tasarımı Üzerine 
Denemeler. Megaron, 11(1), 162-176.

Glasser, W. (2016). Başarısızlığın olmadığı okul. İstanbul: Beyaz Yayınları.
Good, C. V. (1973). Dictionary of education. New York: McGraw-Hill Book 

Company.
Goodman, Y. M. (2014). Observing children in the classroom. Making Sense 

of Learners Making Sense of Written Language: The Selected Works of 
Kenneth S. Goodman and Yetta M. Goodman, 197.

Gruenberg, B. C. (1929). Guidance of childhood and youth: Readings in child 
study. Macmillan.

Gutek, G. L. (2014). Eğitime felsefi ve ideolojik yaklaşımlar. (N. Kale, Çev.). 
Ankara: Ütopya Yayınevi.

Hall, G. S. (1901). The ideal school as based on child study. Forum, 32, 24–39.
Hesapçıoğlu, M. (2011). Öğretim ilke ve yöntemleri: Eğitim programları ve 

öğretim. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
Humphreys, J. T. (1985). The child-study movement and public school music 

education. Journal of Research in Music Education, 33(2), 79-86.
Jacobson, L. (2007). Taming Montessori. Education Week, 26(27), 30-33.
Kahn, C. H. (1979). The art and thoughts of Heraclitus. İngiltere: Cambrdige 

University Press.
Kaygısız, İ. (1997). Eğitim felsefesi ve Türk eğitim sisteminin felsefi 

temelleri. Eğitim ve Yaşam, 8, 5-15.
Key, E. (1912). The century of the child. GP Putnam’s Sons.
Korkmaz, E. (2006). Montessori metodu / Eğitimde bir alternatif. Ankara: Algı 

Yayıncılık.
Korkmaz, M & Öktem, G. (2014). Rousseau’nun eğitim anlayışı. Eğitim ve 

Öğretim Araştırmaları Dergisi, 3(1), 174-185.
Meyer, A. E. (1940). Development of education in the twentieth century.
Montessori, M. (2013). The Montessori method. Transaction publishers.
Morphett, M. V. & Washburne, C. (1931). When should children begin to 

read? The Elementary School Journal, 31(7), 496-503.
Nasin, G. D. (2019). Alternatif eğitim yaklaşımlarının yeni nesil öğrenme 

ortamlarına yansıması: Reggio Emilia okulları örneği. (Yayınlanmamış 
Yüksek lisans tezi). Avrasya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü: Trabzon.



254    Eğitim Bilimleri Çalışmaları

Noddings, N. (2016). Eğitim felsefesi (R. Çelik, Çev.), Ankara: Nobel Yayınları.
Oğuz, V. & Köksal Akyol, A. (2006). Çocuk eğitiminde Montessori 

yaklaşımı. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15(1), 
243-256.

Özdağ, S. A. (2014). Montessori metodu’nun eğitim mekânlarına yansıması 
üzerine kavramsal bir analiz. (Yayınlanmamış Yüksek lisans tezi). 
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü: Trabzon.

Özgen, R. (2012). Eğitime alternatif felsefi yaklaşımlar. (Yayımlanmamış 
Yüksek Lisans Tezi). Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü: 
Kütahya.

Parkhurst, H. (2013). Education on the Dalton Plan. Read Books.
Patton, M. Q. (2014). Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri (M. Bütün 

ve S. Demir, Çev. Ed.). Ankara: Pegem
Siege, A. W. & White, S. H. (1982). The child study movement: Early 

growth and development of the symbolized child. Advances in Child 
Development and Behavior, 17, 233-285.

Sorokin, A. & Elena, S. (2016). Dalton-Plan in the Context of Reforms of the 
Training Process in Soviet Higher Education in 1920-1930s. Anthropologist, 
23(1-2), 120-125.

Şahin, D. (2010). Erken çocukluk dönemine yönelik temel eğitim programları 
ve yaklaşımlar. Diken, İ. (Ed.), Erken çocukluk eğitimi içinde (94-134). 
Ankara: Pegem Akademi.

Temel, Z. F. (1994). Montessori’nin görüşleri ve eğitim yaklaşımı. Okul Öncesi 
Eğitimi Dergisi, 26(47), 18-22.

Thorndike, E. L. (1921). Educational psychology: The psychology of learning. 
Teachers college, Columbia University.

Tozlu, N. (1989). İsmail Hakkı Baltacıoğlu›nun eğitim sistemi üzerine bir 
araştırma (Vol. 4). Millı̂ eğitim bakanlığı.

Viau, R. (2015). Okulda motivasyon: Okulda güdüleme ve güdülenmeyi öğrenme. 
Ankara: Anı Yayıncılık.



255

B Ö L Ü M  X

HEAD START PROGRAMI

Head Start Program

Esra ERGİN1 & Büşra ERGİN2 & Kübra ÜSTÜNDAĞ3

1KTO Karatay Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu,  
Çocuk Gelişimi Bölümü, esra.ergin@karatay.edu.tr

Orcid:0000-0002-3810-4142 

2Selçuk Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,  
Okul Öncesi Eğitimi Bölümü, busra.ergin@selcuk.edu.tr

Orcid: 0000-0001-5177-7096 

3Milli Eğitim Bakanlığı, kubra.kayhan@hotmail.com
Orcid: 0000-0002-3294-5688

1. GİRİŞ

Erken çocukluk döneminde çocukların keşfetme ve öğrenme arzusu, 
çevresi ile kurduğu iletişim, yeni fikirler üretmelerine, geliştirmelerine 
imkan tanımaktadır. Bu noktada çevre önemli bir faktör olarak 

görülmektedir. Çocuğun gelişimi sürecinde karşılaştığı deneyimler, onlara 
öğrenme alanı doğurmakta ve gelişimlerine destek olmaktadır. Nitelikli bilişsel 
uyaranların bulunduğu çevrenin varlığı ile, zengin dil etkileşimleri, bağımsız 
hareket özgürlüğü ve olumlu sosyal-duygusal beceri geliştirmeleri amacıyla 
erken çocukluk döneminde eğitim ortamları özenle oluşturulmalıdır. Çocuklar 
okul öncesi eğitimde gözlem yapmalı, hayal güçlerini zenginleştirmeli, olumlu 
benlik geliştirmeli, problem çözme becerisi kazanmalı, düşüncelerini ifade 
ederek sorumluluk almalıdır (Yazar, 2007). Kaliteli ve nitelikli bir okul öncesi 
eğitim, ancak kaliteli bir program ile gerçekleştirilebilir. Bu amaçla hazırlanan 
program çocukların bireysel ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak çocukların 
gelişimine tüm yönüyle odaklanmalıdır. Ülkemizde program geliştirilirken 
çocukların bütün gelişim alanları dikkate alınmış, onları ilkokula ve yaşama 
hazırlayacak çeşitli beceriler kazanması önemsenmiştir. Bu sebeple farklı 
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kuram ve modellerden yararlanılarak okul öncesi eğitim programının eklektik 
yönü vurgulanmıştır (MEB, 2013). Çocukların gelişiminde etkili olan bütün 
yaklaşımlar temelinde çocukların merak duygularını desteklemek, ilgi ve 
ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmak yatmaktadır (Şahin, 2014). Okul 
öncesinde farklı yaklaşım ve modellerden bazıları; Montessori, Proje, High 
Scope, Head Start, Bank Street, Açık Eğitim, Çocuktan Çocuğa, Waldorf, Ev 
Okulu, Reggio Emilia’dır (Başal, 2010; Şahin, 2014; Temel, 2012). Bu bölümde 
okul öncesi programlarından Head Start programının tarihsel süreç içerisinde 
gelişimi, felsefesi, ilke ve hedefleri ve program içeriği ile ilgili açıklamalara yer 
verilmiştir. 

2. Head Start Programının Tarihçesi

Head Start programı, Amerika Birleşik Devletleri’nde hükümet desteği 
sağlanarak bebeklere ve okul öncesi dönem çocuklarına yönelik olarak 
tasarlanmış bir programdır. 1965 yılında Jule Meyer Sugarman öncülüğünde, 
düşük sosyoekonomik koşullardan gelen okul öncesi dönem çocuklarının 
duygusal, sosyal, psikolojik, sağlık ve beslenme ile ilgili ihtiyaçlarını karşılamak 
üzere geliştirilmiştir. Başlangıçta sekiz haftalık bir yaz programı olarak 
düşünülen Head Start, 1966 yılında bir yıllık süren bir program olarak kabul 
edilmiştir. Daha sonra 1968 yılında televizyonda yayınlanan “Susam Sokağı” 
isimli bir televizyon programını destekleyerek popülerliğini artıran Head Start, 
1981 yılında Head Start Yasası ile genişletilmiş olup 2007 yılında yenilenerek 
uygulanmaya devam etmektedir (Aktan-Acar ve Kınık-Kılıç, 2020). Ayrıca 1995 
yılında düşük gelirli ailelerin ihtiyaçlarına cevap vermek, doğumdan itibaren 
üç yaşına kadar çocuğun ve annenin desteklenmesi amacıyla Erken Head Start 
programı geliştirilmiştir. Head Start programı kapsam olarak 0-5 yaş çocuklarının 
ve ailelerinin desteklenmesini amaçlayan bir program olarak yaygınlaşmıştır. 

Head Start, sağlık, tıbbi izleme ve tedavi uygulamalarının yanı sıra aile 
katılımı ile aile desteği sağlamayı amaçlamaktadır. Özellikle dezavantajlı 
bölgelerdeki çocuklar ve ailelerine yönelik hizmet veren bu program ABD’nin 
kırsal ve banliyö bölgelerinde yaygın olarak uygulanmaktadır. Başlangıçta 
dezavantajlı sosyal sınıfları desteklemeye yönelik hazırlanan Head Start, 
günümüzde ailelere ev merkezli gelişimsel destek hizmeti vermektedir. 
Kültürlerin ve eğitim ihtiyacının toplumlar arasında farklılık gösterebileceği 
düşüncesinden hareketle hazırlanan programın en önemli özelliklerinden 
birisi, çocuğun ihtiyaç ve beklentileri temelinde programın bireyselleştirilerek 
uygulanabilmesine imkan tanımasıdır (Jackman, 2005).
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1950’lerin sonunda başlayan insan hakları hareketinde azınlık haklarının 
kongre tarafından korumaya alınması Head Start’ın doğmasına yol açmıştır. 
1963-1969 dönemi ABD Başkanı Johnson’nın döneminde eğitime toplumu 
yoksulluktan kurtarabilecek bir araç olarak bakılmaktadır. Bu anlayışla bütüncül 
ve kaliteli bir eğitim sayesinde yoksulluğun önlenebileceği düşünülerek, 
Johnson tarafından dezavantajlı bölgeler için yoksullukla mücadele girişimleri 
başlatılmıştır. Bütüncül bir yaklaşımla eğitim verilmesindeki amaç, yoksul 
ve dezavantajlı bölgelerde yetişen çocukların eğitim hayatlarında başarı 
gösterememeleri ve bu çocukların gelişimsel açıdan riskli çocuklar olmalarıdır. 
Sahip olduğu bu felsefeyle Head Start’ın hedefleri arasında sayılabilecek konu 
alanları, çocuklara tıbbi destek ve diş bakımı verilmesi, eğitimsel kaynaklara 
erişimlerinin sağlanması, evde dil gelişimine yönelik uyaran eksikliğinin 
giderilmesine yönelik destek sağlanması olarak sıralanmaktadır. Head Start 
Programı geliştiricileri, çocuklara okul öncesi eğitim verilmesinin hayati bir 
önemi olduğu bilinciyle, anaokulundan 12. sınıfa kadar hem devlet bütçesinden 
fonlamayla hem de gönüllü bağışlarla bu program için kaynak desteği 
sağlamışlardır (Curtis, 2002; Wardle, 2009).

3. Head Start Programının Felsefesi

Disiplinler arası ve geniş kapsamlı olarak hazırlanan, Head Start Programı’nın 
felsefesi, çocuğun gelişimine ve gelişimsel sorunlarının çözümüne yardımcı 
olmak için en üst düzeyde yarar sağlamaktır (Leik ve Chalkley, 1990). Head 
Start Programı yoksulluğu sosyal kalıtımla gelen bir kader olması inancından 
kurtararak bu zincirin kırılmasının ancak erken eğitim ile sağlanabileceği 
görüşünü savunmaktadır. Head Start Programında çocuğun eğitimi bir bütün 
olarak değerlendirildiği için aile ve toplum faktörleri de çocuğun eğitim sürecine 
dahil edilmektedir. Bu düşüncelerden yola çıkarak Head Start eğitiminin felsefesi 
beş bileşenden oluşmaktadır.

1. Program aile katılımı, ebeveynlerin çocuk gelişimi hakkında 
bilinçlendirilmesi, sağlık ve diş sağlığı ve düşük gelirli ebeveynlere iş 
imkanı tanımasıyla bütüncül bir yaklaşıma sahiptir.

2. Her çocuğun yaşamdaki farklı sosyal durumlara uygun sosyal beceriler 
sergilemeleri için sosyal yeterliliklerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. 

3. Program bütçesinin onaylanması ve uygulanacak programa karar 
verilmesi, performans standartlarının belirlenmesi amacıyla yerel yönetim 
bulunmaktadır.  
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4. Programın önemli bir özelliği de ailelerin fikirlerini ve sürece katılımını 
önemsemesidir. Programın uygulandığı her bölgede kurulan politika 
konseyi; aileler, aktivistler, doktorlar, yerel politikacılardan oluşmaktadır. 

5. Programın uygulanabilmesi için gerekli kaynakların karşılanması, yerel 
halk tarafından sağlanan bağışlarla ve gönüllülerin çalışması sayesinde 
oluşan toplumsal taahhüt ile gerçekleşmektedir (Morrison, 2014).

4. Head Start Programı İlke ve Hedefleri 

Head Start Programı, birincil bakım verenin öneminden yola çıkarak etkili bir 
aile katılımı uygulaması ile başarılı çıktıları olan bir programdır. Hem düşük 
gelirli ailelerin çocuklarının okul terkinin önüne geçilmesine destek olmakta 
hem de tüm gelişim alanlarına yönelik olarak kaliteli bir okul öncesi eğitim 
sağlamaktadır (Curtis, 2002).

Gelişimsel bir program olan Head Start, erken çocukluk eğitiminde 
Amerikan Ulusal Erken Çocukluk Derneği’nin (NAEYC) standartlarını temel 
almaktadır. Ayrıca Head Start kurumları kendi programlarını geliştirebilir 
ya da var olan bir eğitim programını uyarlayabilirler (Yılmaz, 2012). 2021-
2022 program yılında Head Start’ın odaklandığı konulardan biri Covid-19’un 
etkisiyle yoksulluğun artmasıdır. Bir diğer hususta, Head Start Programının 
sağlık koşullarına göre uyarlanabilmesinin kolaylaştırıcılığıyla Head Start 
çalışmalarının bu dönemde artırmış olmasıdır. Örneğin, Head Start pandemi 
döneminde sağlık hizmetlerine erişim açısından dezavantajlı bölgelerde 
yaşayan bireylere Covid-19 aşı erişim imkanı sağlamıştır. Ayrıca çocuk ve 
ebeveyn eğitimlerine erişim ise, pandemi koşullarında geçici olmak kaydıyla 
aksatılmadan uzaktan eğitim şeklinde sürdürülmüştür. Aile katılımını ve evde 
öğrenmeyi destekleyecek yeni sanal uygulamalar geliştirilerek acil durumlarda 
Head Start’ın eğitime aralıksız devam etmesi sağlanmıştır (https://eclkc.ohs.acf.
hhs.gov). Görülmektedir ki Head Start Programı sahip olduğu, sürekli izleme 
ve kendini yenileme süreçleriyle her koşulda uygulamada aktif olarak aile ve 
çocuklara destek vermeye devam eden bir programdır. 

Head Start Programı aşağıdaki hususların geliştirilmesini hedeflemektedir: 

·	 Zenginleştirilmiş eğitim ortamı sunarak çocuğun gelişimini desteklemek,
·	 Birincil bakım verenleri güçlendirmek,
·	 Çocuklara kapsamlı bir eğitim, beslenme ve sağlık desteği sağlamak,
·	 Karar verme süreçlerine ailelerin de dahil edildiği, iyi yönetilebilen 

programları garanti altına almaktır (Morrison, 2014).



Head Start Programi     259

Head Start Programı geliştiricileri, çocukların erken dönemden itibaren büyüme 
ve gelişmelerine bütüncül bir bakış açısıyla destek olmanın yanı sıra ailelerin de 
çocukların eğitim süreçlerine aktif katılımlarını sağlayan önemli bir programdır. 
Head Start Programında keşif yaparak öğrenmesini sağlayan oyun gibi öğrenme 
stratejileri kullanılarak, çocuklarda bağımsız karar verme ve sürdürebilme, 
muhakeme yapabilme, deney, araştırma, analiz ve gözlem yapabilme, başkalarının 
haklarına saygı gösterme ve öz kontrol becerisi kazanmaları desteklenmektedir. 
Ayrıca, Head Start Programı çocukların kendilerini ifade etme becerilerini sanat 
ve müzik etkinleriyle desteklemektedir. Onların, dil becerilerini geliştirmek 
amacıyla zenginleştirilmiş materyaller ile çocuklarda fonolojik farkındalık, 
seslerin yazılı harfler ile birleştirilmesi gibi kazanımlar sağlayarak çocuklarda 
erken okuryazarlık becerisinin gelişimi desteklenmektedir (Roopnarine ve 
Johnson, 2005).

Head Start Programında eğitim dört şekilde uygulanmaktadır; yarım veya 
tam günlük eğitim planını kapsayan kurum merkezli, ev merkezli ve hem ev hem 
kurumu içeren kurum-ev merkezli ve aile çocuk bakım programıdır. Aşağıda 
Head Start program tercihlerine yer verilmiştir (Temel ve İmir, 2020).

Kurum Merkezli Program: Kurum merkezli programda çocukların fiziksel, 
sosyal, duygusal ve zihinsel olarak maksimum düzeyde eğitim almaları 
amaçlamaktadır. Programda çocuğa sunulan zengin materyal desteği ile uyaran 
sayısı artırılarak, çocukların yaratıcılıklarını geliştirmek, problem çözme 
becerilerinin geliştirmek, olumlu benlik kazanımı ve sosyal yeterlilik becerisini 
kazanmaları amaçlanmaktadır (Ömeroğlu, 1992). 

Kurum Merkezli Programın standartları (US Department of Health and 
Human Services, 2020);

·	 Grup büyüklüğü ve personel-çocuk oranları grupta yer alan çocukların 
ihtiyaçları ve yaşına göre belirlenmelidir. 

·	 36 aydan küçük çocuklara hizmet veren Erken Head Start, Migrant veya 
Mevsimlik Head Start sınıflarında 2 öğretmen için en fazla 8 çocuk, 3 
öğretmen için en fazla 9 çocuk kuruma kabul edilmelidir. Öğretmenin 
çocukla birebir ilgilenmesini kolaylaştırmak amacıyla bir öğretmene en 
fazla dört çocuk verilebilir.

·	 Sınıflarda karma yaş grupları oluşturularak, çocukların bakımının 
sürekliliğinin sağlanması için yıl boyunca öğretmen değişikliği en aza 
indirilmelidir.
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·	 Üç yaş grubu sınıflarında bir öğretmen ile bir yardımcı öğretmen veya iki 
öğretmen olmak üzere en fazla 17 çocuk bulunabilir, yarım gün hizmet 
veren kurumlarda bu sayı 15 olarak belirlenmiştir.

·	 4-5 yaş grubuna hizmet veren sınıflarda bir öğretmen ile bir 
yardımcı öğretmen veya iki öğretmen olmak üzere en fazla 20 çocuk 
bulunabilir, yarım gün hizmet veren kurumlarda bu sayı 17 olarak 
belirlenmiştir.

·	 Erken Head Start Programında planlanan bir program yıllık 1380 saati 
doldurması gerekmektedir.

·	 Head Start Programlarında kurum merkezli program yıl boyunca her hafta 
dört gün eğitim veriyorsa 128 gün, beş gün eğitim veriyorsa yıl boyunca 
toplam 160 gün eğitim vermesi gerekmektedir. Ayrıca kurumlar gün 
boyunca asgari 3,5 saat hizmet vermekle yükümlüdürler.

·	 Kurum Merkezli Head Start Programlarında yıl boyunca en az sekiz ay 
süreyle 1020 saati doldurması gerekmektedir.

·	 Programda yıllık planlar kötü hava koşulları sebebiyle kurumun eğitime 
ara vermesi ihtimalini de düşünerek planlanmalıdır. Eğitimlerin program 
tarafından belirlenen saatin altına düşmesi durumunda telafi uygulaması 
yapılmaktadır.

·	 Kurum tabanlı olan bu programda çocuk başına 35 metrekare kapalı alan 
(salon, banyo, mutfak, personel odaları, depolama alanları hariç) ve 75 
metrekare açık oyun alanına sahip olmalıdır.  

·	 Kurumda çocukların etkinliklerini gerçekleştirdikleri alanlarda dikkatin 
dağılmayacak ve seslerin rahatsız etmeyeceği şekilde sınıf planı 
yapılmalıdır. 

·	 Head Startın aile katılımını önemsemesinden yola çıkılarak programa 
öğretmenlerin yılda en az iki kere aile ev ziyareti eklenmiştir. Göçmen 
aileler ile çalışılan kurumlarda ise yılda en az iki kere veli öğretmen 
görüşmesi yapılması gerekmektedir.

Ev merkezli Program: Bu programda ailelerin haftada bir kez ziyaret edilmesi 
gerekmektedir. Ev ziyaretçisinin en fazla 12 aile olmak üzere 10-12 aileye 
ulaşması gerekmektedir. Ev ziyaretçisinin çocuk ve ebeveynler ile beraber 
çalıştığı bu program türünde, ayda iki defa çocuk ve ebeveynler, alan gezisi ve 
sınıf yaşantısını deneyimlemek amacıyla piknik, gezi, kurum gibi alanlarda bir 
araya gelmeleri sağlanır. Ev ziyaretlerinde yapılandırılmış, yapılandırılmamış 
ve ebeveyn eğitim etkinlikleri kullanılır. Bu özellikleri ile ev ziyaretleri aile 
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katılımının desteklenmesinde önemli rol oynamaktadır. Bütün aileyi kapsayan 
program ile ailenin bireysel planlarının değerlendirilmesine yardımcı olmaktadır. 
Coğrafi açıdan dezavantajlı olan çocuk ve ailesinin desteklenmesinde çok yönlü 
gelişimsel bir program olan Head Start; deneyimli bir ev ziyaretçisi tarafından 
uygulanması programın güçlü yönlerindendir.

Head Start programının bir özelliği ise çok kültürlü eğitime destek 
vermesidir. İngilizce konuşamayan aileler ile de çalışan Head Start bu ailelerin 
desteklenmesi için ev ziyaretlerini kullanmaktadır. Çok kültürlü eğitimin ihtiyaç 
duyduğu temel bilgi ve beceriler açısından sınıfta eğitim veren personel yeterli 
değildir. Head Start programı gelişime ek olarak sağlık, güvenlik ve beslenmeyi 
kapsaması sebebiyle ebeveynler programı evde pekiştirmek ve zenginleştirmek 
üzere eğitilmektedir (Morrison, 2014).

Ev merkezli program standartları Erken Head Start Programı için 2017 
Ağustos ayından itibaren;

·	 Ev ziyaretleri yaklaşık 1,5 saat sürmeli ve yılda en az 46 ev ziyareti 
gerçekleştirilmelidir.

·	 Aileler ile yıl boyunca en az 22 sosyalleşme etkinliği planlanmalıdır.

Head Start Programı için ise;

·	 Ev ziyaretleri yaklaşık 1,5 saat sürmeli ve yılda en az 32 ziyaret 
gerçekleştirilmelidir.

·	 Program süresince ailelere yılda en az 16 sosyalleşme aktivitesi 
düzenlenmelidir (US Department of Health and Human Services, 2020).

Kurum-Ev merkezli Program: Üçüncü bileşen ise, kurum ve ev merkezli 
yaklaşımın karması olarak diğer programların özelliklerini kapsamaktadır.

Aile-Çocuk Bakım Programı: Bu programda eğitim ve çocuk gelişimi 
hizmetleri, uzman bir bakım veren tarafından çocukların evde veya benzeri bir 
ortamda sunulmaktadır. Programda bakım veren kişinin hak ve sorumlulukları 
belirlenmiş olup, istihdam edildiği takdirde maddi kaynağı programın 
karşılaması sağlanarak aile ve çocuk güvence altına alınmaktadır. Bakım veren 
bireyler hizmet verebilmek için Head Startın ana çerçevesine bağlı olmak 
koşuluyla eyalet, kabile, yerel kuruluşlar tarafından lisanslanmalıdır. Ayrıca bu 
program özel gereksinimli çocukların ve ailelerinin barınabileceği ev imkanı 
da sağlamaktadır. Programda aile ve çocuğun ihtiyaçlarını karşılamak üzere 
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bakım veren bireyler programı yılda en az 1380 saat gerçekleştirmelidir (US 
Department of Health and Human Services, 2020).

Aile-Çocuk Bakım Programının standartları:
·	 Programda belirlenen grup büyüklüğü korunmalı ve sınırlanan oranda 

çocuğa hizmet vermelidir. Ayrıca programda hizmet veren bakım verenin 
varsa altı yaşından küçük çocuğu eğitime dahil edilmelidir.

·	 Kurumda yalnızca bir aile-çocuk bakım veren kişi çalışıyorsa grup 
büyüklüğü en fazla ikisi 24 aylıktan küçük olmak kaydıyla toplam altı 
çocuk eğitim alabilir. Biri aile-çocuk bakım veren biri de yardımcı bakım 
veren olmak kaydıyla kurumda en fazla dördü 24 aylıktan küçük toplam 
12 çocuğa hizmet verilebilir. 

·	 En fazla ikisi 18 aylıktan küçük olmak üzere 36 aylıktan küçük toplam dört 
çocuğa hizmet verilebilir.

·	 Çocuklara kaliteli bir eğitim sunulması amacıyla bakım veren bireyler 
alanında deneyimli olmalıdır.

·	 Programda eğitim verilen alanın tamamında çocuğun güvenliğini 
sağlayacak sistemler bulundurulmalıdır.

Programda bakım veren bireylere aile-çocuk bakım evlerinde sağladığı hizmet 
kalitesini artırmak amacıyla bir çocuk gelişimi uzmanı rehberlik etmelidir. 
Çocuk gelişimi uzmanları;

·	 En az iki haftaya bir bazıları habersiz olmak üzere her eve düzenli ziyaretler 
gerçekleştirmelidir.

·	 Aile-çocuk bakım sağlayıcıları ile aileler arasındaki iletişimi 
güçlendirmelidir.

·	 Gerek duyulduğu takdirde teknik destek materyal noktasında bakım veren 
bireylere rehberlik etmelidir.

5. Head Start Programı Planlama Döngüsü

Head Start programı planlama döngüsü, iç içe ve devam eden bir planlama, 
uygulama ve değerlendirme süreçlerinden oluşmaktadır. Nitekim program aile 
ve çocuklar için olumlu sonuçların elde edilmesini sağlamak amacıyla sürekli 
olarak program kalitesini iyileştirmektedir. Program diyagramı bir iç daire 
ve büyük daire olarak döngü şeklinde ifade edilmektedir. Döngüdeki okların 
yönü basamağı tanımlamakta olup bu süreç programda beş yıl süreyle takip 
edilmektedir (Şekil 1).
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Şekil 1. Program Planlama Döngüsü Şeması 
(https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/hslc/tta-system/operations) 

Aşağıda bu döngüde yer alan basamaklar ve açıklamalarına yer 
verilmiştir (https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/hslc/tta-system/operations): 

1. Döngünün ilk basamağı olarak topluluk değerlendirmesi veya 
öz-değerlendirme ile sürece başlanmaktadır. Bu basamakta 
yeni programların oluşabilmesi için ailelerin var olan 
kaynakları ve ihtiyaçları, programın uygulanacağı hedef kitle 
hakkında verilerin toplanması ve analizi süreçlerini 
kapsamaktadır.  

Her beş yılda bir uzun 
vadeli ve ölçülebilir 

hedeflerin 
belirlenmesi 

Her yıl hedeflerin 
gözden geçirilmesi 

Hedefleri yansıtan 
bütçe ve eylem 

planının 
oluşturulması 

Uygulama ve eylem 
planı 

Devam eden izleme 
süreci ile 

uyumluluğunun 
analizinin yapılması 

Yıllık öz 
değerlendirme 

yoluyla ilerlemeyi 
değerlendirmek 

Programda 
iyileştirme 
yapılması 

Topluluk 
değerlendirmesini 

yürütmek veya 
güncellemek 

Şekil 1. Program Planlama Döngüsü Şeması (https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/hslc/
tta-system/operations)

Aşağıda bu döngüde yer alan basamaklar ve açıklamalarına yer verilmiştir 
(https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/hslc/tta-system/operations):

1. Döngünün ilk basamağı olarak topluluk değerlendirmesi veya 
öz-değerlendirme ile sürece başlanmaktadır. Bu basamakta yeni 
programların oluşabilmesi için ailelerin var olan kaynakları ve ihtiyaçları, 
programın uygulanacağı hedef kitle hakkında verilerin toplanması ve 
analizi süreçlerini kapsamaktadır. 

2. Program kapsamında hibe başvuruları için beş yıllık süreçte 
gerçekleşmesi planlanan uzun vadeli hedeflerin belirlenmesi bu basamakta 
gerçekleşmektedir. Beklenen sonuçlarla uyumlu olarak spesifik, ölçülebilir, 
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ulaşılabilir, amaca uygun, güncel hedefler de bu basamakta tanımlanarak 
gerekli programlama yapılmaktadır. 

3. Program kapsamında gerçekleştirilmesi planlanan hedefleri özetleyen eylem 
planı hazırlanmaktadır. Eylem planı amaç ve hedeflerle uyumlu bir bütçe ile 
desteklenir. Programda, veri ve değerlendirme sistemi aracılığıyla ilerlemeyi 
ölçmek ve etkiyi belirlemek için hangi verilerin toplanacağı belirlenir.

4. Program planının uygulanmasında, teknoloji ve bilgi sistemleri aracılığıyla 
veri toplanır ve bu veriler kayıt tutma ve raporlama sistemi aracılığıyla 
yönetilir.

5. Programda, izleme ve iyileştirme sistemi ile toplanan veriler gözden 
geçirilerek, amaç ve hedeflere yönelik ilerleme sürekli olarak 
değerlendirilir. Bu şekilde programdaki hedeflerin süreç ile uyumu test 
edilmiş olmasının yanı sıra programdaki etkililiğin raporlanmasına da veri 
desteği sağlamaktadır.

6. İzleme sonuçları sayesinde olumlu sonuç veren uygulama programda 
uygulanmaya devam ederken, düzeltilmesi gereken uygulama Head Start 
programı ile uyumlu olacak şekilde revize edilerek programa dahil edilmektedir. 
Programın etkililiği için izleme çalışmaları büyük bir önem taşımaktadır. 

7. Son olarak Head Start programında yıl boyunca yapılan çalışmalar için 
özdeğerlendirme yapılmaktadır. Bu aşamada programın hedeflerine ulaşıp 
ulaşmadığı, topluluk değerlendirmeleri, çocuklardan gelen değerlendirme 
verileri, mesleki gelişim verileri, aile katılım verilerinin tamamı 
değerlendirilerek beklenen sonuçlara ulaşılması durumu analiz edilir.

6. Head Startın Sağladığı Hizmetler

Head Start programı ana felsefesi, çocukların okula başlamadan önce kazandığı 
beceriler okul yaşamında kritik bir öneme sahiptir. Bu düşünceden hareketle 
program çocukların tüm gelişim alanlarında yeterli bilgi ve beceriye sahip 
olmalarını amaçlamaktadır. Ayrıca çocukların çevresi ile etkileşimini de göz ardı 
etmemekle beraber çocukları ihtiyaç duyduğu sağlık, beslenme ve ruh sağlığı 
gibi alanlarda da desteklemektedir. Sahip olduğu bütüncül bakış açısı ile Head 
Start programı ana tema olarak aile ortaklığı, toplumsal ortaklık, beslenme, 
sağlık ve güvenlik, ruh sağlığı konularını kapsamaktadır.

4.1. Aile Ortaklığı

Head Start çocuğun ilk etkileşime girdiği ebeveynleri geliştirmenin çocuğun 
gelişimine sağladığı katkıdan yola çıkarak aile katılımını çocuk eğitiminde 
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oldukça önemsemektedir. Bu sebeple Head Start programı geliştirilmesi ve 
uygulanması için aile katılımını destekleyerek, aileye merkez ve yerel politika 
komitesinde karar verici olarak yer vererek, ailenin sınıfın bir üyesi olarak, 
sınıftaki etkinliklere gönüllü katılımlarını sağlayarak aile katılımı programa 
yansıtılmaktadır. Nitekim Head Start personelinin çoğunluğunu Head Start 
ebeveynleri oluşturmaktadır. Sınıflarda gönüllü olarak çalışan ebeveynler 
daha sonra aldıkları eğitim ile tam zamanlı ücretli Head Start personeli olarak 
istihdam edilmektedir (Jackman, 2005).

4.2. Toplumsal Ortaklık

Head Start programı kurduğu toplumsal ortaklıklar ile aile ve çocuğun ihtiyaç 
duyduğu gereksinimlerini karşılayarak ailelerin ve çocukların gelişimlerini 
desteklemekte ve geliştirilmiş olan yerel programın toplumsal beklentiye cevap 
vermesini sağlamayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda Head Start programı ile 
iletişim, bilgi paylaşımı ve işbirliği kuran toplumsal organizasyonlardan bazıları; 
sağlık hizmeti veren bireyler ve kurumlar, ruh sağlığı hizmeti veren kurumlar, 
beslenme hizmeti veren kurumlar, çocuk bakım hizmeti sağlayan kurumlar, 
aile koruma ve bakım hizmeti veren kurumlar, özel gereksinimli çocuklar ve 
ailelerine destek sağlayan kurumlardır (Temel ve İmir, 2020).

4.3. Beslenme

Head Startın çocuk ve ebeveyne bireysel destek sağlama hizmeti her bir çocuğa 
yönelik olarak kültürel tercihleri ve özel diyet gereksinimleri doğrultusunda 
hazırlanmaktadır. Ebeveynler beslenme planlanması, hazırlanması sürecine 
zorunlu olarak katılarak beslenme becerilerini güçlendirmektedir. Beslenme 
uzmanlarının desteği ile öğretmenler beslenme bilgilerini ve etkinliklerini 
programa entegre ederek ailelerin bilinçli beslenme alışkanlığı kazanmalarına 
yardımcı olmaktadır (Roopnarin ve Johnson, 2009; Office of Head Start, 
2015).

4.4. Sağlık ve Güvenlik

Head Start toplumdaki gönüllüler ve profesyonellerinden oluşan Sağlık Hizmeti 
Danışma Komitesi ile aldığı kararlar çerçevesinde düşük gelirli ailelere yönelik 
destek sağlamaktadır. Head Start ile işbirliği yapan doktorlar, diş hekimleri 
çocukları ve ailelerini takip ederek diş hijyeni, yaralanma gibi konularda 
yardımcı olmaktadır (Roopnarin ve Johnson, 2009; Office of Head Start, 2015).
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4.5. Ruh Sağlığı

Head Start programına katılan ailelerin dezavantajlı olması yoksulluk temelli 
toplum baskısı, istismar gibi sebepler ruh sağlığı sorunlarını doğurmaktadır. 
Bu amaçla Head Start programı desteğe ihtiyacı olan her bir çocuk ve ailesini 
kaynağa ulaşımını kolaylaştırmak, sağlıklı davranışlar geliştirmek ve sınıflarda 
ruh sağlığının korunması için çalışmaktadır (Wardle, 2009).

7. Erken Head Start Programı

Head Startın erken çocukluk eğitimine yönelik olarak geliştirilmiş, düşük 
gelirli 0-3 yaş grubu çocuk ve aileler ile hamile kadınlara destek veren toplum 
kaynaklı bir kuruluş olan Erken Head Start aileye ve çocuğa hizmet sağlayan 
bir programdır. Program içeriği olarak; sağlıklı hamileliğin desteklenmesi, 
çocukların gelişiminin desteklenmesi, sağlıklı ailelerin topluma kazandırılması 
süreçlerini kapsamaktadır. Erken Head Start %10 oranında engeli olan çocuk ve 
aileye destek vermenin yanında programa katılım koşulu olarak ailelerin fakirlik 
sınırında veya fakirlik sınırının altında olması şartı aramaktadır.  

Erken Head Start programı dört farklı alanda gelişimsel destek sunmaktadır. 
Bunlar, sağlık, sosyal-duygusal, dil ve bilişsel gelişimi kapsayan çocuk gelişimi, 
aile sağlığı, aile katılımı, çocukla iletişim ve maddi olarak güç yetirebilirliği 
kapsayan aile gelişimi, ailelerle iletişim ve personellerin profesyonelleşme 
sürecini kapsayan personel gelişimi, toplulukların katılımı ile küçük çocukların 
ve ailelerin gelişimini destekleyen toplum gelişimidir (Aktan-Acar ve Kınık-
Kılıç, 2020).

8. Head Start Personeli

8.1. Yönetim

Head Start kurumlarında ebeveynin de katılımı ile bir yönetim düzeni belirlenir. 
Yönetimde yer alan birimler; politika konseyi, politika komitesi, ebeveyn 
politika komitesidir. 

Politika Konseyi: Head Start kurumu işletme hakkı olan veya kar amacı 
gütmeyen delege kuruma işletme hakkı verebilen hibe kuruluşu düzeyinde 
kurulan yapıdır. Politika konseyinin görevleri; eğitim programında değişiklik 
yapılması, personel ile ilgili kararların alınması, kurum yönetimi kararlarının 
alınması, yönetmeliklerin hazırlanmasıdır.
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Politika Komitesi: Hibe kuruluşlardan Head Start kurumu işletme hakkını alan 
delege kurumlarından oluşmaktadır. Politika komitesi görevleri; gönüllü hizmet 
idaresini sağlamak, politika konseyi ile ebeveyn politika komitesi arasında köprü 
konumunda olan politika komitesi aynı zamanda ebeveyn politika komitesinin 
ihtiyaç duyduğu mali desteği sağlamakla yükümlüdür.

Ebeveyn Politika Komitesi: Head Start kuruma kayıtlı ebeveynlerden 
oluşmaktadır. Ebeveyn Politika Komitesinin sorumlulukları; ebeveynler ve 
personeller için hizmet içi eğitim düzenlemek, kurum çalışanlarına danışmanlık 
yapmaktır.

Bütün komite ve konseyde bulunan üyeleri ebeveynler ve iş adamları, yerel 
kamu görevlileri, STK temsilcileri gibi toplum temsilcileri oluşturmaktadır 
(Head Start Bureau, 2001).

8.2. Öğretmen

Yerel hibe kuruluşlarının her bir Head Start kurumunda görevlendirilmek üzere, 
sosyo-duygusal, bilişsel ve fiziksel gelişimlerini desteklemek, aile katılımını etkili 
olarak kullanabilecek, güvenli ve sağlıklı öğrenme ortamı sağlayan nitelikli gerekli 
bilgi ve becerilerle donatılmış en az bir birey görevlendirilir. 2013 yılı sonrasında 
istihdam edilen öğretmenlerin yarısı en az lisans veya yüksek lisans mezunu olması, 
yardımcı öğretmenlerin ise en az ön lisans mezunu olma şartı getirilmiştir. Ayrıca 
sınıflarda gönüllü olarak tercihen bir ebeveynin bulundurulması önerilmektedir. 
Ev ziyaretleri yapan personel ise, en az önlisans mezunu olup, erken çocukluk 
eğitimi ile ilgili gerekli bilgi ve beceriye sahip olması gerekmektedir.

8.3. Diğer Personeller

Sağlık hizmetleri personelleri, halk sağlığı, hemşirelik ve anne çocuk sağlığı 
alanları uzmanları, beslenme hizmetleri için lisans mezunu diyetisyen, çocuk 
ruh sağlığı destek personeli ise çocuk ve aileler üzerine uzmanlık yapmış 
bireylerden oluşmaktadır (Head Start Bureau, 2001).

9. Programın Değerlendirilmesi

Head Start programında çocukların gelişimlerinin değerlendirilmesinde otantik 
değerlendirme yöntemi kullanılmaktadır. Otantik değerlendirme, çoktan 
seçmeli, boşluk doldurma gibi yalnızca tek doğru cevabı olan geleneksel ölçme 
yaklaşımlarının dışında kalan ölçme yöntemleridir (Bahar, Nartgün, Durmuş 
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ve Bıçak, 2006). Çocukların eğitim süreçlerinde kazandığı bilgi ve becerileri 
yaşamlarında deneyimlemelerine olanak sağlamak, çocukların portfolyoları gibi 
değerlendirme yöntemleri ile çocuğun öğrenme sürecinin ve çıktısının bir bütün 
olarak değerlendirildiği yöntemdir (Fer ve Cırık, 2007). Ayrıca öğretmenlerin 
kullandığı anektodlar, kontrol listeleri yanında gözlem de Head Startın 
değerlendirilmesinde kullanılmaktadır (Morrison, 2014).

10. Head Startın Etkililiği ile İlgili Güncel Araştırmalar

Head Start programının etkililiği ile ilgili yapılan çalışmalar çoğunlukla 
müdahale araştırmaları olmakla beraber son yıllarda Head Startın çocuk ve 
aileler üzerinde çeşitli faktörler açısından etkisinin araştırıldığı araştırmaların 
sayısı oldukça fazladır. Literatürde oldukça geniş olarak yer verilen Head Start 
programının uygulanmasının çocuk gelişimi üzerinde kısa ve uzun vadeli 
sonuçlar vermektedir (Barr ve Gibbs, 2019; Bailey, Brenden ve Shuqiao, 2020; 
Gonzalez, 2020; Kline ve Walters, 2016; Bitler, Hilary ve Thurston, 2014; Gelber 
ve Isen, 2013; Carneiro ve Ginja, 2014; Puma, Stephen, Ronna ve diğerleri, 
2010; Puma, Stephen, Ronna ve diğerleri, 2012; Deming, 2009; Ludwig ve 
Miller, 2007; Garces, Thomas ve Currie, 2002; Anderson, James ve David, 
2010), Head Startın ebeveynler üzerindeki etkiliğini inceleyen araştırmalar da 
literatürde oldukça fazladır (Wikle ve Wilson, 2020; Padilla, 2020; Schochet ve 
Padilla, 2019; Pihl, 2018; Long, 2016a, 2016b; Hsueh ve Farrell, 2012; Sabol ve 
Chase-Lansdale, 2015; Gelber ve Isen, 2013).

Nitekim gelişimsel yetersizliğe sahip olan çocuklara sağlanan erken 
müdahale hizmetleri de Head Startın değer verdiği konulardan biri olmuştur. 
Çocuklar için gelişimsel yetersizliğin erken teşhisi sayesinde çocuklarda gelişim 
açısından engel teşkil eden davranışları azaldığı belirlenmiştir. Ailelerin çocuğun 
gelişimi için doğru stratejileri kullanması ve bu amaçla kaynak elde etmede 
gecikmemeleri erken müdahale hizmetlerine erişim açısından kritik bir öneme 
sahiptir (Bradshaw, Steiner, Gengoux ve Koegel, 2015; Estes, Munson, Rogers 
ve diğerleri, 2015; Noyes-Grosser, Elbaum, Siegenthaler ve diğerleri, 2018). Bir 
dizi hizmet ve desteği içeren erken müdahale programları, maliyetli müdahalelere 
olan ihtiyacı azaltmaktadır (Cidav, Munson, Estes ve diğerleri, 2017). Erken 
çocukluk eğitim programları gelişimsel izleme çalışmaları ile çocukların 
desteklenmesinde oldukça büyük bir öneme sahiptir. Yapılan araştırmalar 
erken çocukluk dönemi eğitimcilerinin özel eğitim alanında uzman olmadan 
bile gelişimsel geriliği olan çocukları tanılayabildiği ancak teşhisin tedavi 
ve iyileştirilmesine yönelik sınırlı bilgi sağlamaktadır (Branson ve Bingham, 
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2017; Zhang, Krieber-Tomantschger, Poustka ve diğerleri, 2019). Head Start 
ve Erken Head Start gibi fedaral olarak finanse edilen programlar, program 
standartları aracılığıyla erken müdahale imkanı sağlamaktadır ve programın en 
önemli gelişimsel ve tanılama kaynağı olan materyallere her geçen gün yenisi 
eklenmektedir. Erken Head Start programının uygulandığı grupla yapılan bir 
çalışmada Learn the Signs. Act Early (LTSAE) materyalleri ile gelişimsel 
yetersizliğin tanılanması ve aile görüşlerine başvurulmuştur. Araştırma bulguları 
materyallerin program ile uyum sağladığı ailelerin gelişimsel göstergelerden 
yola çıkarak destek sağladığı için kullanımı ergonomik bir materyal olarak 
nitelendirmektedir (Abercrombie, Pann, Shin ve diğerleri, 2021).
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Giriş

Eğitim sisteminin ne kadar etkili olduğu konusunda ki en önemli gösterge 
öğrenci başarısıdır (Uzun & Çokluk Bökeoğlu, 2019). Eğitim sisteminin 
iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için öğrenci başarısını etkileyen faktörler 

her zaman araştırılmış ve başarısızlığa yol açan etmenler ortadan kaldırılmaya 
çalışılmıştır (Amoo, 2011).

 Öğrencilerin başarmakta zorluk yaşadığı derslerden biri matematik 
dersidir (Poyraz vd., 2013). Nitekim 2021 YKS sonuçlarına göre öğrencilerin 
matematik ortalaması 5’tir (ÖSYM, 2021) ve bulunduğumuz çağda bireylerin 
bir meslek sahibi olmasında, teknolojik ürünlerin geliştirilmesinde ve ülkelerin 
her alanda gelişmesinde matematiğin rolü büyüktür (Akdeniz, 2013). Ayrıca 
matematik dersinde başarılı olan öğrencilerin genel olarak diğer derslerinde de 
başarılı oldukları tespit edilmiştir (Şentürk, 2010). Bu kapsamda bu çalışmada 
ilkokul öğrencilerinin matematikteki yaşadığı zoruluklar cinsiyet, sınıf düzeyi 
ve okul başarılarına göre incelenmiştir.

* “İlköğretim 1., 2. ve 3. Sınıf Öğrencilerinin Matematikte Dört İşlem Konusunda 
Yaşadığı Zorluklar ve Çözüm Önerileri” adlı tez çalışmasından türetilmiştir.
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Öğrencilerin matematik dersinde zorluk yaşamasının birçok nedeni 
olabilir. Öğrencinin ekonomik durumu (Karabay, 2012; McCoy, 2005), 
cinsiyeti (Okur vd., 2011), ebeveyn eğitim düzeyi (Karabay, 2012), Türkçe’yi 
iyi kullanabilme ve okuduğunu anlama düzeyi (Keşan vd., 2008), okul ve sınıf 
düzeyi (Kurbanoğlu ve Takunyacı (2012) bunlardan bazılarıdır. Matematik 
eğitimi konusunda yapılan birçok çalışma, farklı seviyelerde yeralan öğrencilerin 
matematik başarısını etkileyen etmenleri tespit etmeye çalışmıştır. Yapılan 
bazı çalışmalarda genel olarak matematik başarısında cinsiyetin bir etkisinin 
olmadığı ifade edilmiştir (Armstrong, 1981; Baloğlu, 2021; Efe Çetin, 2019; 
Ethington, 1992; Forgasız, 2005; Gürbüz & Birgin, 2008; Hedges & Nowell, 
1995; Hyde, Fennema & Lamon, 1990; Hilton & Berglund, 1974; Potter & 
Levy, 1968; Saraçoğlu, 2016; Savaş & Duru, 2005; Sevgi, Harput & Bayezıt, 
2021; Swafford, 1980; Tanrıverdi, 2021; Yenilmez & Teke, 2008; Yücel & Koç, 
2011). Efe Çetin (2019) çalışmasında öğrencilerin matematik okuryazarlık 
düzeyleri ile matematik başarı puanları arasında anlamlı bir ilişkinin olduğunu, 
ancak matematik okuryazarlık düzeyinin cinsiyet ve öğrenme stili değişkeni 
arasında anlamlı bir ilişkisi bulunmadığını ifade etmiştir. Kurbanoğlu ve 
Takunyacı (2012) çalışmalarında öğrencilerin cinsiyeti ile matematik kaygı, 
tutum ve öz-yeterlik inançları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farkın 
olmadığını, ancak öğrencilerin okul türü ve sınıf düzeylerine göre kaygı, tutum 
ve öz-yeterlik inançları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farkın olduğunu 
ifade etmişlerdir.

Yücel ve Koç (2011) çalışmasında matematik tutumu ve başarısında kız 
ve erkek öğrenciler arasında bir farklılık olmadığını ifade etmişlerdir. Dursun ve 
Bindak (2011) 6. ve 7.sınıf öğrencilerinin matematik kaygı düzeylerini incelemiş 
ve cinsiyete göre anlamlı bir farklılık olmadığını belirtmişlerdir. Yenilmez ve 
Teke (2008) yapmış oldukları çalışmada cebirsel düşünme düzeyleri konusunda 
kız ve erkek öğrenciler arasında anlamlı bir farklılık olmadığını, ancak kızların 
derse daha aktif olarak katıldığını, erkek öğrencilerde ise dikkat eksikliğinin 
fazla olduğunu belirtmiştir. Benzer şekilde Gürbüz ve Birgin (2008) rasyonel 
sayılar, cebirsel ve geometrik model ve sayı doğrusu gösterim biçimlerini 
kullanarak işlem yapma becerilerinde kız ve erkek öğrenciler arasında anlamlı 
bir fark olmadığını ifade etmiştir. Kaliforniya Değerlendirme Programı (CAP, 
1978) yaptığı çalışmada, 6. sınıfta okuyan kız ve erkekler arasında matematik 
başarısında çok açık farklılık olmadığını ancak kız öğrencilerin ölçüm, geometri, 
olasılık ve istatistik becerilerinin erkek öğrencilere göre nispeten daha zayıf 
olduğunu belirtmişlerdir.
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Kız ve erkek öğrenciler arasında matematik başarısında fark olduğunu 
destekleyen çalışmalarda bulunmaktadır (Altunok, 2019; Ernest, 1977; Kaya, 
2018; İpek, 2019; İlhan & Sünkür, 2013; Özkan, 2019; Selamet, 2014). Nitekim 
bu araştırmacılardan biri olan Özkan (2019) çalışmasında matematik dersi 
başarısını cinsiyet değişkenine göre incelenmiş ve cinsiyet değişkenine göre 
dolaylı yaşantılar faktöründe anlamlı bir fark tespit etmiştir. Benzer şekilde 
Altunok (2019) öğrencilerin matematiksel anlamalarının sınıf düzeylerine göre 
farklılık göstermediğini, kız öğrencilerin matematiksel anlamalarının erkek 
öğrencilere göre daha iyi seviyede olduğunu, öğrencilerin okul matematik notuyla 
matematiksel anlamaları arasında doğru bir orantı olduğunu ve köylerden şehir 
merkezine doğru gidildikçe öğrencilerin matematiksel anlamaların daha yüksek 
olduğunu tespit etmiştir. Ipek (2019) çalışmasında cinsiyete göre öğrencilerin 
matematik kaygı düzeylerinin farklılık gösterdiğini, matematik kaygı düzeyleri 
öğrencilerin sınıf seviyelerine göre de anlamlı düzeyde farklılaştığını tespit 
etmiştir. Aynı çalışmada genel olarak alt sınıflardaki öğrencilerin matematik 
kaygılarının üst sınıflardaki öğrencilerden anlamlı seviyede daha yüksek 
düzeyde olduğu görülmüştür. Kaya (2018) çalışmasında cinsiyet değişkeninin 
öğrencilerin kavram yanılgılarına sahip olmalarında kızlar lehine anlamlı 
bir farklılık oluşturduğunu ancak öğrencilerin matematik başarısı ile kavram 
yanılgılarına sahip olma durumu arasında ters bir orantı tespit etmiştir. Selamet 
(2014) çalışmasında cinsiyet değişkeninin önemli bir faktör olduğunu ve kız 
öğrencilerin çizgi grafiği ile ilgili soruları çözmede erkeklere göre daha başarılı 
olduklarını ifade etmiştir. İlhan ve Sünkür’e (2013) göre kız öğrencilerde 
matematik kaygısının matematik başarısını yordama gücünün erkek öğrencilere 
göre daha yüksektir. Araştırmada ayrıca, öğrencilerin sınıfları ilerledikçe 
matematik kaygısının matematik başarısını yordama gücünün arttığı tespit 
edilmiştir. Ernest’e (1977) göre bu farkın nedeni liseye kadar kız ve erkek 
öğrencilerin aldığı matematik eğitimi arasında bir fark yokken, kız öğrencilerin 
lise yıllarında erkek öğrencilere göre daha az matematik eğitimi almasından 
veya matematiğe karşı daha az güven geliştirmelerinden kaynaklanmış olabilir. 
Nicole vd. göre (2010) kız öğrencilere de matematikte aynı imkânlar sağlanırsa 
onlar erkek öğrencileri yakalayabilir hatta onlardan daha iyi olabilir. Çünkü 
dünyada kızların matematiği yapamayacaklarına dair bir inanış vardır ve eğer 
onlarda erkekler gibi matematiği yapmaları konusunda cesaretlendirilirlerse 
onlarında fen ve matematik alanında başarılı olmaları muhtemeldir. Kane ve 
Mertz’e (2011) göre bu biyolojik bir mesele değildir. Bulgulara göre çocukların 
doğuştan getirdiği biyolojik farklılık matematikte ki cinsiyet farkının hiçbir 
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zaman birincil nedeni değildir. Aksine yapılan çalışmalar matematik cinsiyet 
farkının sosyo-kültürel nedenlerden kaynaklandığını göstermektedir (Akgün, 
Gönen & Aydın, 2007). Yapılan bu çalışmalar test performanslarıyla ilgilidir. 
Kessel ve Linn’e (1996) göre bu testlerle kimin daha hızlı ve doğru çözdüğü 
ölçülmektedir buda yavaş soru çözen öğrenciler için bir dezavantajdır ve 
kız öğrenciler erkek öğrencilerden daha yavaşdır. Bu durum erkeklerin kız 
öğrencilerden matematikte daha başarılı oldukları anlamına gelmez.

Taşdemir (2015) beşinci sınıfta okuyan öğrencilerin matematik kaygı 
düzeylerinin sekizinci sınıfta okuyan öğrencilerinkine göre anlamlı düzeyde 
düşük olduğunu belirtmiştir. Yenilmez ve Uysal (2007) çalışmalarında 4. 
sınıfların matematiksel kavram ve sembolleri günlük hayatla ilişkilendirmede 
5. ve 6. sınıflara göre daha başarılı olduklarını ifade etmişlerdir. Çocuğun 
başarısında okulun niteliklerinin etkisinin çok düşük olduğunu ortaya koyan 
çalışmalarda bulunmaktadır (Colleman vd., 1966; Günçer & Köse, 1992; Jencks 
vd., 1972; Richards, 1986). Odden ve Picus (2000), matematik test puanlarını 
etkileyen faktörlerin belirlendiği çalışmasında, okulun etkisini % 8 olarak 
açıklamıştır. 

Daha önce yapılan çalışmaların çoktan seçmeli olması ve süreye dayalı 
olarak yapılmış olması çalışmanın güvenirliliği açısından eksik bir unsur 
olarak görüldüğünden bu çalışmada öğrencilerin test çözme performansları 
değil işlemsel performansları göz önünde bulundurulmuştur ve süre konusunda 
esnek olunmuştur. Bunun yanında öğrencilerin eğitime başladıkları ilk üç 
senede matematikte yaşadıkları zorlukların araştırılması, öğrencilerin temelden 
mi bazı farklılıklarla geldiklerinin anlaşılması açısından önem taşımaktadır. 
Ayrıca daha önce yapılan çalışmalarda dört işleme yönelik yaşanan zorlukların 
çeşitli etkenlere göre nasıl olduğunu araştıran bir çalışmaya ulaşılamamıştır. Bu 
kapsamda araştırmanın genel problemi “Ilkokul 1, 2 ve 3.sınıf öğrencilerinin 
matematikte dört işlem konusundaki yaşadığı zorluklar cinsiyetlerine, sınıf 
düzeylerine ve okul başarı düzeyine göre nasıldır?” sorusudur. Genel probleme 
dayalı olarak alt problemler şunlardır?

· Ilkokul 1, 2 ve 3.sınıf öğrencilerinin matematikte dört işlem konusunda 
yaşadığı zorluklar cinsiyetlerine göre nasıldır?

· Ilkokul 1, 2 ve 3.sınıf öğrencilerinin matematikte dört işlem konusunda 
yaşadığı zorluklar sınıf düzeylerine göre nasıldır?

· Ilkokul 1, 2 ve 3.sınıf öğrencilerinin matematikte dört işlem konusunda 
yaşadığı zorluklar okul başarı düzeyine göre nasıldır?
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2.  Yöntem

Bu araştırmada ilkokul öğrencilerinin dört işlemde yaşadığı zorlukları tespit 
etmek amaçlandığından, verilerin toplanmasında nitel araştırma yöntemlerinden 
döküman incelemesi tekniği benimsenmiştir. Doküman analizi, yazılı belgelerin 
içeriğini analiz etmek için kullanılan bir nitel araştırma yöntemidir (Wach, 
2013) ve dökümanlar öğrenci gelişimini ve değişimini izlemek için önemli bir 
araçtır (Bowen, 2009). Bu amaç kapsamında öğrencilerin sorulan problemlere 
verdikleri yazılı cevaplar betimsel analiz tekniğine göre incelenmiş ve öğrenci 
cevapları doğru, yanlış ve boş olma durumuna göre sınıflandırılarak frekans ve 
yüzde değerlerine yer verilmiştir.

Katılımcılar

Araştırma okullarının ve katılımcı öğrencilerin belirlenmesinde nitel araştırmaya 
uygun olarak amaçlı örnekleme yöntemleri kullanılmıştır. Okulların tespit 
edilmesinde aşırı ve aykırı durum örnekleme yöntemi kullanılarak ÖSYM 
tarafından yapılan sınavlarda başarı oranı en yüksek ve en düşük olan iki devlet 
okulu seçilmiştir. İlkokul öğrencilerinin belirlenmesinde ölçüt örnekleme yöntemi 
kullanılmış ve 1, 2 ve 3.sınıfta okuyan tüm öğrenciler araştırmaya katılımcı 
olarak davet edilmişlerdir. Bu kağsamda okuldaki tüm 1, 2 ve 3.sınıf öğrencileri 
çalışmaya katılımcı olarak davet edilmiş ve 468 öğrenci çalışmaya gönüllü olarak 
katılmayı kabul etmiştir. Katılımcılarla ilgili bilgilere Tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo 1. Araştırmaya katılan öğrencilerin sınıf seviyelerine,  
cinsiyet ve eğitim gördükleri okullara göre sayısı

Okul Adı
1.Sınıf

f   %
2.Sınıf

f   %
3. Sınıf

f   %

En başarılı okul
Kız 81 49 71 55 37 45
Erkek 86 51 58 45 45 55
Toplam 167 35 129 28 82 17

En başarısız okul
Kız 20 56 14 61 14 45
Erkek 16 44 9 39 17 55
Toplam 36 8 23 5 31 7

TOPLAM
Kız 101 50 85 56 51 45
Erkek 102 50 67 44 62 55
Toplam 203 43 152 33 113 24

Tablo 1’de görüldüğü gibi tüm katılımcıların % 50’sini kız (n=237) ve % 50’sini 
erkek (n=231) öğrenciler oluşturmaktadır. 
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 Çalışma aynı anda bütün sınıflarda farklı araştırmacıların gözetiminde 
gerçekleştirilmiştir. Öğrencilerin soruları çözerken birbirleriyle iletişim 
kurmasına izin verilmemiştir. Çalışmada en başarılı okul A, en başarısız okul ise 
B harfiyle temsil edilmiştir.

Veri toplama aracı

Bu çalışmada öğrencilerin dört işlemdeki başarılarını belirlemek amacıyla 
araştırmacı tarafından her sınıf seviyesine yönelik 10 açık uçlu aritmetik sözel 
problem geliştirilmiştir. Problemlerin geliştirilmesinde ders kitapları, yardımcı 
kitaplar, İlkokul Matematik Dersi Öğretim Programında var olan kazanımlar 
ve uzman görüşleri dikkate alınmıştır. Bu kapsamda 1. sınıflara sadece toplama 
ve çıkarma problemleri sorulurken, 2.ve 3.sınıflara toplama, çıkarma, çarpma 
ve bölme problemleri sorulmuştur. Çalışma aynı anda bütün sınıflarda farklı 
araştırmacıların gözetiminde gerçekleştirilmiştir. 

Veri Analizi

Bu çalışmada öğrencilerin problemlere vermis olduğu cevaplar, araştırmacı 
tarafından önceden belirlenen cevap anahtarına göre değerlendirilerek betimsel 
analiz yapılmıştır. Toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemi gerektiren 
problemlere öğrencilerin vermiş olduğu cevaplar, doğru yanlış ve boş olma 
durumlarına göre sınıflandırılmıştır. Genel anlamda birinci sınıflar kendi 
arasında, ikinci sınıflar kendi arasında ve üçüncü sınıflar kendi arasında olacak 
şekilde toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerinde ki doğru, yanlış ve boş 
sayılarının frekans ve yüzde değerlerine yer verilmiştir. Daha sonra okulların 
başarı durumları göz önünde bulundurularak en başarılı ve en başarısız okulda 
eğitim gören birinci, ikinci ve üçüncü sınıf öğrencilerine ilişkin frekans ve 
yüzde değerlerine yer verilmiştir. İkinci aşamada tablolar kullanılarak veriler 
görsel hale getirilerek temalar, alt temalar ve kategoriler yorumlanmış ve 
birbirleriyle karşılaştırılmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlar daha önce 
yapılmış çalışmalarla desteklenmiştir.

3. Bulgular

Öğrencilerin yaşamış olduğu zorluklar genel olarak incelendiğinde kız 
öğrencilerin (f=237) % 70’i toplama işlemi gerektiren sorulara doğru cevap 
verirken, % 25’i hatalı cevap vermiştir. Genel olarak erkek öğrenciler (f=231) 
toplama işlemi gerektiren sorulara % 70 oranında doğru cevap verirken, % 28 
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oranında hatalı verdikleri görülmektedir. Çıkarma işlemi gerektiren sorulara 
ise kız öğrencilerin % 57’si doğru olarak cevap verirken, % 38’i yanlış olarak 
cevap vermiştir. Erkek öğrencilerin ise % 59’u doğru cevap verirken, % 39’u 
yanlış olarak cevap vermişlerdir. İlkokul öğrencilerinin çarpma ve bölme 
işlem türlerinde yaşamış olduğu zorluklar genel olarak ele alındığında; kız 
öğrencilerin (f=136) % 79’u çarpma işlemi gerektiren sorulara doğru cevap 
verirken, % 18’i hatalı cevap vermiştir. Erkek öğrenciler (f=129) ise genel 
olarak çarpma işlemi gerektiren sorulara %76 oranında doğru cevap verirken, 
% 22 oranında hatalı cevap vermişlerdir. Bölme işlemi gerektiren sorulara 
genel olarak kız öğrencilerin % 65’i doğru olarak cevap verirken, % 34’ü 
yanlış olarak cevap vermiştir. Bölme işlemi gerektiren sorulara genel olarak 
erkek öğrencilerin % 77’si doğru cevap verirken, % 23’ü yanlış olarak cevap 
vermişlerdir. 

Tablo 1. 1., 2. ve 3. sınıf öğrencilerinin toplama ve çıkarma işlemlerine 
yönelik verdiği cevapların frekans ve yüzde değerleri

Toplama Çıkarma
Kız Erkek Kız Erkek

f % f % f % f %

1.sınıf
D 57 56 61 60 45 45 45 44
Y 39 39 38 37 50 50 53 52
B 5 5 3 3 6 5 4 4
TOPLAM 101 100 102 100 101 100 102 100

2.sınıf
D 76 90 52 78 61 72 48 72
Y 7 8 14 21 22 26 19 28
B 2 2 1 1 2 2 0 0
TOPLAM 85 100 67 100 85 100 67 100

3.sınıf
D 33 65 49 79 29 57 43 69
Y 14 27 13 21 19 37 18 29
B 4 8 0 0 3 6 1 2
TOPLAM 51 100 62 100 51 100 62 100

Tablo 1’de de görüldüğü gibi birinci sınıfta okuyan kız öğrencilerin % 56’sı 
toplama işlemi gerektiren sorulara doğru cevap verirken % 39’u hatalı cevap 
bildirmiştir. Birinci sınıfta okuyan kız öğrencilerin % 5’i toplama işlemi 
gerektiren sorulara herhangi bir cevap verememiştir. Birinci sınıfta okuyan 
erkek öğrenciler toplama işlemi gerektiren sorulara % 60 oranında doğru 
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cevap verirken, % 37 oranında hatalı cevap vermişlerdir. Birinci sınıfta okuyan 
erkek öğrencilerin % 3’ü toplama işlemi gerektiren sorulara herhangi bir cevap 
verememiştir. 

Birinci sınıfta okuyan kız öğrencilerin % 45’i çıkarma işlemi gerektiren 
sorulara doğru cevap verirken, % 50’si hatalı, % 5’i ise hiçbir cevap vermemiştir. 
Birinci sınıfta okuyan erkek öğrenciler ise çıkarma işlemi gerektiren sorulara % 
44 oranında doğru, % 52 oranında hatalı cevap bildirmişlerdir. Birinci sınıfta 
okuyan erkek öğrencilerin % 4’ü ise çıkarma işlemi gerektiren sorulara herhangi 
bir cevap verememiştir. 

İkinci sınıfta okuyan kız öğrencilerin % 90’ı toplama işlemi gerektiren 
sorulara doğru cevap verirken % 8’i hatalı cevap bildirmiştir. İkinci sınıfta 
okuyan kız öğrencilerin % 2’si toplama işlemi gerektiren sorulara herhangi 
bir cevap verememiştir. İkinci sınıfta okuyan erkek öğrenciler toplama işlemi 
gerektiren sorulara % 78 oranında doğru cevap verirken, % 21 oranında hatalı 
cevap vermişlerdir. İkinci sınıfta okuyan erkek öğrencilerin % 1’i toplama işlemi 
gerektiren sorulara herhangi bir cevap verememiştir. 

İkinci sınıfta okuyan kız öğrencilerin % 72’si çıkarma işlemi gerektiren 
sorulara doğru cevap verirken, % 26’sı hatalı, % 2’si ise hiçbir cevap vermemiştir. 
İkinci sınıfta okuyan erkek öğrenciler ise çıkarma işlemi gerektiren sorulara % 
72 oranında doğru, % 28 oranında hatalı cevap bildirmişlerdir. İkinci sınıfta 
okuyan erkek öğrencilerden çıkarma işlemi gerektiren sorulara cevap vermeyen 
olmamıştır. 

Üçüncü sınıfta okuyan kız öğrencilerin % 65’i toplama işlemi 
gerektiren sorulara doğru cevap verirken % 27’si hatalı cevap bildirmiştir. 
Üçüncü sınıfta okuyan kız öğrencilerin % 8’i toplama işlemi gerektiren 
sorulara herhangi bir cevap verememiştir. Üçüncü sınıfta okuyan erkek 
öğrenciler toplama işlemi gerektiren sorulara % 79 oranında doğru cevap 
verirken, % 21 oranında hatalı cevap vermişlerdir. Üçüncü sınıfta okuyan 
erkek öğrencilerden toplama işlemi gerektiren sorulara herhangi bir cevap 
veremeyen öğrenciye rastlanmamıştır. 

Üçüncü sınıfta okuyan kız öğrencilerin % 57’si çıkarma işlemi gerektiren 
sorulara doğru cevap verirken, % 37’si hatalı, % 6’sı ise hiçbir cevap vermemiştir. 
Üçüncü sınıfta okuyan erkek öğrenciler ise çıkarma işlemi gerektiren sorulara % 
69 oranında doğru, % 29 oranında hatalı cevap bildirmişlerdir. Üçüncü sınıfta 
okuyan erkek öğrencilerin % 2’si ise çıkarma işlemi gerektiren sorulara herhangi 
bir cevap verememiştir. 
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Tablo 2. 2. ve 3. sınıf öğrencilerinin çarpma ve bölme işlemlerine yönelik 
verdiği cevapların frekans ve yüzde değerleri

Çarpma Bölme
Kız Erkek Kız Erkek

f % f % f % f %

2.sınıf
D 76 89 60 90 53 62 58 87
Y 8 10 7 10 31 37 9 13
B 1 1 0 0 1 1 0 0
TOPLAM 85 100 67 100 85 100 67 100

3.sınıf
D 32 63 38 61 35 69 41 66
Y 16 31 22 36 15 29 20 32
B 3 6 2 3 1 2 1 2
TOPLAM 51 100 62 100 51 100 62 100

Tablo 2’de görüldüğü gibi ikinci sınıfta okuyan kız öğrencilerin % 89’u çarpma 
işlemi gerektiren sorulara doğru cevap verirken % 10’u hatalı cevap bildirmiştir. 
İkinci sınıfta okuyan kız öğrencilerin % 1’i çarpma işlemi gerektiren sorulara 
herhangi bir cevap verememiştir. İkinci sınıfta okuyan erkek öğrenciler çarpma 
işlemi gerektiren sorulara % 90 oranında doğru cevap verirken, % 10 oranında 
hatalı cevap vermişlerdir. 

İkinci sınıfta okuyan kız öğrencilerin % 62’si bölme işlemi gerektiren 
sorulara doğru cevap verirken, % 37’si hatalı, % 1’i ise hiçbir cevap vermemiştir. 
İkinci sınıfta okuyan erkek öğrenciler ise bölme işlemi gerektiren sorulara % 
87 oranında doğru, % 13 oranında hatalı cevap bildirmişlerdir. İkinci sınıfta 
okuyan erkek öğrencilerden bölme işlemi gerektiren sorulara cevap vermeyen 
olmamıştır.  

Üçüncü sınıfta okuyan kız öğrencilerin % 63’ü çarpma işlemi gerektiren 
sorulara doğru cevap verirken % 31’i hatalı cevap bildirmiştir. Üçüncü sınıfta 
okuyan kız öğrencilerin % 6’sı çarpma işlemi gerektiren sorulara herhangi bir 
cevap verememiştir. Üçüncü sınıfta okuyan erkek öğrenciler çarpma işlemi 
gerektiren sorulara % 61 oranında doğru cevap verirken, % 36 oranında hatalı 
cevap vermişlerdir. Üçüncü sınıfta okuyan erkek öğrencilerden çarpma işlemi 
gerektiren sorulara herhangi bir cevap veremeyenler % 3’tür. 

Üçüncü sınıfta okuyan kız öğrencilerin % 69’u bölme işlemi gerektiren 
sorulara doğru cevap verirken, % 29’u hatalı, % 2’si ise hiçbir cevap vermemiştir. 
Üçüncü sınıfta okuyan erkek öğrenciler ise bölme işlemi gerektiren sorulara % 
66 oranında doğru, % 32 oranında hatalı cevap bildirmişlerdir. Üçüncü sınıfta 
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okuyan erkek öğrencilerin % 2’si ise bölme işlemi gerektiren sorulara herhangi 
bir cevap verememiştir. 

Tablo 3’de A okulunda, Tablo 5’de B okulunda eğitim gören 1. 2. ve 3. 
sınıf öğrencilerinin toplama ve çıkarma işlemi gerektiren sorularda yaşamış 
olduğu zorluklara yer verilmiştir.

Tablo 3. A okulunda eğitim gören 1., 2. ve 3. sınıf öğrencilerinin toplama ve 
çıkarma işlemlerine yönelik verdiği cevapların frekans ve yüzde değerleri

Toplama Çıkarma
Kız Erkek Kız Erkek

f % f % f % f %

1.sınıf
D 51 63 53 62 38 47 41 48
Y 26 32 30 35 39 48 41 48
B 4 5 3 4 4 5 4 4
TOPLAM 81 100 86 100 81 100 86 100

2.sınıf
D 67 94 45 77 57 80 45 78
Y 4 6 12 21 14 20 13 22
B 0 0 1 2 0 0 0 0
TOPLAM 71 100 58 100 71 100 58 100

3.sınıf
D 26 70 37 82 26 70 35 78
Y 10 27 8 18 10 27 10 22
B 1 3 0 0 1 3 0 0
TOPLAM 37 100 45 100 37 100 45 100

A okulunda eğitim gören ve birinci sınıfta okuyan kız öğrenciler toplama işlemi 
gerektiren sorulara % 63 oranında doğru cevap verirken, B okulunda eğitim 
gören ve birinci sınıfta okuyan kız öğrenciler toplama işlemi gerektiren sorulara 
% 30 oranında doğru cevap vermiştir.  A okulunda eğitim gören ve birinci sınıfta 
okuyan erkek öğrenciler toplama işlemi gerektiren sorulara % 62 oranında 
doğru cevap verirken, B okulunda eğitim gören ve birinci sınıfta okuyan erkek 
öğrenciler toplama işlemi gerektiren sorulara % 50 oranında doğru cevap 
vermiştir. 

İkinci sınıfda okuyan kız öğrencilerden A okulunda eğitim görenler toplama 
işlemi gerektiren sorulara % 94 oranında doğru cevap verirken, B okulundaki kız 
öğrenciler % 64 oranında doğru cevap vermişlerdir. İkinci sınıfda okuyan erkek 
öğrencilerden A okulunda eğitim görenler toplama işlemi gerektiren sorulara % 
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77 oranında doğru cevap verirken, B okulundaki kız öğrenciler % 78 oranında 
doğru cevap vermişlerdir. 

Üçüncü sınıfda okuyan kız öğrencilerden A okulunda eğitim görenler 
toplama işlemi gerektiren sorulara % 70 oranında doğru cevap verirken, B 
okulundaki kız öğrenciler % 50 oranında doğru cevap vermişlerdir. Üçüncü 
sınıfda okuyan erkek öğrencilerden A okulunda eğitim görenler toplama işlemi 
gerektiren sorulara % 82 oranında doğru cevap verirken, B okulundaki kız 
öğrenciler % 71 oranında doğru cevap vermişlerdir. 

Tablo 4. B okulunda eğitim gören 1., 2. ve 3. sınıf öğrencilerinin toplama ve 
çıkarma işlemlerine yönelik verdiği cevapların frekans ve yüzde değerleri

Toplama Çıkarma
Kız Erkek Kız Erkek

f % f % f % f %

1.sınıf
D 6 30 8 50 7 35 4 25
Y 13 65 8 50 11 55 12 75
B 1 5 0 0 2 10 0 0
TOPLAM 20 100 16 100 20 100 16 100

2.sınıf
D 9 64 7 78 4 29 3 33
Y 3 22 2 22 8 57 6 67
B 2 14 0 0 2 14 0 0
TOPLAM 14 100 9 100 14 100 9 100

3.sınıf
D 7 50 12 71 3 21 8 47
Y 4 29 5 29 9 64 8 47
B 3 21 0 0 2 15 1 6
TOPLAM 14 100 17 100 14 100 17 100

A okulunda eğitim gören ve birinci sınıfta okuyan kız öğrenciler çıkarma işlemi 
gerektiren sorulara % 47 oranında doğru cevap verirken, B okulunda eğitim 
gören ve birinci sınıfta okuyan kız öğrenciler çıkarma işlemi gerektiren sorulara 
% 35 oranında doğru cevap vermiştir. A okulunda eğitim gören ve birinci sınıfta 
okuyan erkek öğrenciler çıkarma işlemi gerektiren sorulara % 48 oranında 
doğru cevap verirken, B okulunda eğitim gören ve birinci sınıfta okuyan erkek 
öğrenciler çıkarma işlemi gerektiren sorulara % 25 oranında doğru cevap 
vermiştir. 

A okulunda eğitim gören ve ikinci sınıfta okuyan kız öğrenciler çıkarma 
işlemi gerektiren sorulara % 80 oranında doğru cevap verirken, B okulunda 
eğitim gören ve ikinci sınıfta okuyan kız öğrenciler çıkarma işlemi gerektiren 
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sorulara % 29 oranında doğru cevap vermiştir. A okulunda eğitim gören ve 
ikinci sınıfta okuyan erkek öğrenciler çıkarma işlemi gerektiren sorulara % 78 
oranında doğru cevap verirken, B okulunda eğitim gören ve ikinci sınıfta okuyan 
erkek öğrenciler çıkarma işlemi gerektiren sorulara % 33 oranında doğru cevap 
vermiştir. 

A okulunda eğitim gören ve üçüncü sınıfta okuyan kız öğrenciler çıkarma 
işlemi gerektiren sorulara % 70 oranında doğru cevap verirken, B okulunda 
eğitim gören ve üçüncü sınıfta okuyan kız öğrenciler çıkarma işlemi gerektiren 
sorulara % 21 oranında doğru cevap vermiştir. A okulunda eğitim gören ve 
üçüncüsınıfta okuyan erkek öğrenciler çıkarma işlemi gerektiren sorulara % 
78 oranında doğru cevap verirken, B okulunda eğitim gören ve üçüncü sınıfta 
okuyan erkek öğrenciler çıkarma işlemi gerektiren sorulara % 47 oranında 
doğru cevap vermiştir. 

Tablo 5. A okulunda eğitim gören 2. ve 3. sınıf öğrencilerinin çarpma ve 
bölme işlemlerine yönelik verdiği cevapların frekans ve yüzde değerleri

Çarpma Bölme
Kız Erkek Kız Erkek

f % f % f % f
2.sınıf D 68 96 53 91 53 75 47

Y 3 4 5 9 18 25 11 19
B 0 0 0 0 0 0 0 0
TOPLAM 71 100 58 100 71 100 58 100

3.sınıf D 26 70 29 64 29 78 34
Y 10 27 14 31 8 22 10 22
B 1 3 2 5 0 0 1 2
TOPLAM 37 100 45 100 37 100 45 100

A okulunda eğitim gören ve B okulunda eğitim gören kız ve erkek öğrencilerin 
çarpma ve bölme işlemi gerektiren soru türlerindeki doğru, yanlış ve boş 
değerlerine yer verilmiştir. A okulunda eğitim gören ikinci sınıf kız öğrencileri 
çarpma işlemi gerektiren sorulara % 96 oranında doğru cevap verirken, B 
okulunda okuyan kız öğrenciler % 57 oranında doğru cevap verebilmiştir. A 
okulunda eğitim gören ve ikinci sınıfta okuyan erkek öğrencilerin çarpma işlemi 
gerektiren sorulara % 91 oranında doğru cevap verirken, B okulunda okuyan 
ikinci sınıf erkek öğrencileri % 78 oranında doğru cevap vermiştir. Üçüncü sınıfta 
okuyan kız öğrencilerden A okulunda eğitim alanlar çarpma işlemi gerektiren 
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soruların % 70’ini doğru cevaplarken, B okulunda okuyanlar % 43’ünü doğru 
cevaplayabilmiştir. Üçüncü sınıfta okuyan erkek öğrencilerden A okulunda 
okuyanlar çarpma işlemi gerektiren soruların % 64’ünü doğru cevaplarken, B 
okulunda okuyanlar % 53 oranında doğru cevaplamıştır. 

Tablo 6. B okulunda eğitim gören 2. ve 3. sınıf öğrencilerinin çarpma ve 
bölme işlemlerine yönelik verdiği cevapların frekans ve yüzde değerleri

Çarpma Bölme
Kız Erkek Kız Erkek

f % f % f % f %

2.sınıf
D 8 57 7 78 0 0 1 11
Y 5 36 2 22 13 93 8 89
B 1 7 0 0 1 7 0 0
TOPLAM 14 100 9 100 14 100 9 100

3.sınıf
D 6 43 9 53 6 43 7 41
Y 6 43 8 47 7 50 10 59
B 2 14 0 0 1 7 0 0
TOPLAM 14 100 17 100 14 100 17 100

Okulların başarı durumları ile bölme işleminde yaşanan zorluk karşılaştırıldığında 
A okulunda okuyan ikinci sınıf kız öğrencilerin % 75’i bölme işlemi gerektiren 
soruları doğru olarak cevaplarken, B okulunda okuyan ikinci sınıf kız öğrencilerin 
hiçbiri doğru olarak cevaplayamamıştır. A okulunda okuyan ikinci sınıf erkek 
öğrenciler bölme işlemi gerektiren sorulara % 81 oranında doğru cevap verirken, 
B okulunda okuyan öğrenciler %11 oranında doğru cevap verebilmişlerdir. 
Üçüncü sınıfta okuyan öğrencilere baktığımızda A okulunda okuyan üçüncü 
sınıf kız öğrenciler bölme işlemi gerektiren sorulara % 78 oranında doğru cevap 
verirken, B okulunda okuyan kız öğrenciler % 43 oranında doğru cevaplamıştır. 
Üçüncü sınıf erkek öğrencilerden A okulunda okuyanlar bölme işlemi gerektiren 
sorulara % 76 oranında doğru cevap verirken, B okulunda okuyanlar % 41 
oranında doğru cevaplamışlardır. 

4. Sonuç ve Öneriler

Çalışma sonucunda; genel olarak erkek ve kız öğrencilerin toplama, çıkarma ve 
çarpma işlemlerine doğru cevap verme yüzdelerinin birbirine çok yakın olduğu 
görülürken, bölme işleminde erkek öğrencilerin doğru cevap verme yüzdelerinin 
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(%77) kız öğrencilerden (%65) kısmen daha yüksek olduğu görülmüştür. Bu 
sonuçlar daha önce yapılan bazı çalışma sonuçlarını desteklerken (Armstrong, 
1981; Baloğlu, 2021; Efe Çetin, 2019; Ethington, 1992; Forgasız, 2005; Gürbüz 
& Birgin, 2008; Hedges & Nowell, 1995; Hyde, Fennema & Lamon, 1990; Hilton 
& Berglund, 1974; Potter & Levy, 1968; Saraçoğlu, 2016; Savaş & Duru, 2005; 
Sevgi, Harput & Bayezıt, 2021; Swafford, 1980; Tanrıverdi, 2021; Yenilmez 
& Teke, 2008; Yücel & Koç, 2011), bazı çalışma sonuçlarıyla (Altunok, 2019; 
Ernest, 1977; Kaya, 2018; İpek, 2019; İlhan & Sünkür, 2013; Özkan, 2019; 
Selamet, 2014).

Toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlem türlerinin hepsinde öğrenciler 
ikinci sınıfta en fazla doğru yapma yüzdesine sahiptir. Doğru cevap verme 
yüzdeleri birinci sınıftan ikinci sınıfa geçerken bir artış göstermekle birlikte, 
ikinci sınıftan üçüncü sınıfa geçerken tüm işlem türlerinde düşüş göstermiştir. 
Bu sonuçlardan hareketle sınıf seviyesi arttıkça doğru cevap verme yüzdeleri de 
doğrusal bir şekilde artmamaktadır. Bu sonuçların daha önce yapılan çalışma 
sonuçlarını kısmen desteklediği söylenebilir (Altunok, 2019; Kurbanoğlu 
&Takunyacı, 2012; İlhan & Sünkür, 2013; İpek, 2019; Taşdemir, 2015)

Doğru cevap yüzdelerinde görülen en büyük farklılık veriler okul başarı 
durumlarına göre ele alındığında ortaya çıkmıştır. Her sınıf seviyesinde ve tüm 
işlem türlerinde A okulunda okuyan öğrencilerin doğru cevap verme yüzdelerinin 
B okulunda okuyan öğrencilerin doğru cevap verme yüzdelerinden daha yüksek 
olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuçlar daha önce yapılan çalışma sonuçlarını 
(Colleman vd., 1966; Günçer & Köse, 1992; Jencks vd., 1972; Odden & Picus, 
2000; Richards, 1986) desteklerken Odden ve Picus (2000), tarafından yapılan 
ve okulun etkisini % 8 olarak açıklayan çalışma sonucuylaçelişmektedir. 

İleride yapılacak çalışmalarda okul başarısının öğrencinin yaşadığı zorluklar 
üzerindeki etkisi daha ayrıntılı olarak incelenebilir. Okulun niteliği; sınıfların 
büyüklüğü, öğretmen-öğrenci oranı, öğretmenlerin mesleki yeterlilikleri, 
fiziksel olanaklar, öğretme metodları, öğrenci rehberlik hizmetlerinin kalitesi 
gibi değişkenler açısından konu daha ayrıntılı olarak ele alınabilir.
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Giriş

Okullarda sağlık hizmetleri, okul personelinin ve öğrencilerinin sağlık 
bilincinin geliştirilmesinde ve sürdürülmesinde, dolayısıyla topluma 
sağlık eğitiminin verilmesi için gerekli tüm çalışmaları ifade eder (MEB, 

2019). Okulda sağlık, okul personelinin ve öğrencilerinin ruhsal, bedensel ve 
sosyal açıdan tam bir iyilik hali olarak ifade edilebilir (ODPİP, 2019). Okul 
ortamı fiziksel ve sosyal çevresiyle insan sağlığını doğrudan etkileyebilmekte ve 
sağlıkla ilgili olumlu tutum ve davranışların kazandırılmasında oldukça etkili bir 
kurumdur (Pekcan, 2006). Okulda gerekli ortam sağlanarak bireylerin özellikle 
öğrencilerin bedensel, ruhsal ve sosyal sağlığa kavuşmaları sağlanabilir ve 
toplumun sağlık düzeyi yükseltilebilir (Kalyoncu vd, 2011). 

Diyabet çocuklarda sık görülen hastalıklardan olup, ömür boyu tedavi 
gerektiren bir hastalıktır (ODP, 2019). Okuldaki çocukların %15’i kronik 
hastalığa sahiptir ve diyabet bunlar içerisinde en sık görülenlerden biridir 
(Nóvoa, 2018). Ülkemizde 20 bin civarında diyabetli çocuğun olduğu bilinmekte 
(MEB, 2013) ve her yıl yaklaşık 1700 çocuğun diyabet tanısı aldığı tahmin 
edilmektedir (ODP, 2019). Kalyoncu vd. (2011) okullarda yapmış oldukları sağlık 
taramasında diyabetli öğrenci oranını %5 olarak tespit etmişlerdir. Bu yüksek 
oran öğretmenlerin uzun süren meslek hayatları boyunca diyabetli çocuklarla 
karşılaşma ihtimalini de artırmaktadır (Barrio vd., 2020). İlkokul çağı büyüme 
ve gelişmenin hızlı olduğu, yaşam boyu devam edecek davranışların kazanıldığı 
bir dönemdir (Kutlu vd., 2008). Diyabet hastası çocuklar insülin kullanma, 
kan şekerini kontrol altında tutma ve kan şekerini ölçme gibi çoğu müdahaleyi 
yaşlarının küçük olmasından ve çeşitli nedenlerden yerine getiremezler ve 
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büyüklerinin desteğine ihtiyaç duyarlar. Ayrıca okulda diyabet yönetiminin tüm 
sorumluluğunun diyabetli çocuğa verildiği bir yaş bulunmamaktadır (Lawrence 
vd., 2015). Çocuklar günlerinin en az dört birini okulda geçirmektedir ve okul 
ortamında hem tıbbi müdahale konusunda hem de akranlarıyla aynı ortamda eşit 
fırsatlardan yararlanabilmeleri için okul personelinin farkındalıklarının yüksek 
olması gerekmektedir. Freiman ve Settel (1994) öğretmenlerin öğrencilerinin 
hastalıklarının temel özelliklerini, tıbbi tedavilerini ve yaptıkları müdahalenin 
etkilerini bilmeleri gerektiğini ifade etmişlerdir. Bratina vd. (2018) göre okulda 
diyabeti en uygun şekilde yönetmek, okulda başarılı olmanın ve yaşanan 
komplikasyonların önüne geçmenin birincil şartıdır.

Öğretmenler ve okul idarecileri diyabetin erken fark edilmesinde, okul 
ortamında diyabetin kontrol altında tutulmasında, acil bir durumda çocuğa 
gerekli müdahalenin yapılmasında, çocukların diyabet hastalığı konusunda 
bilinçlendirilmesinde önemli rol oynayabilir. Diyabetli öğrencilerin okul 
ortamındaki davranışları öğretmenleri tarafından daha iyi gözlemlenebilir 
ve diyabetli öğrencilerin okul ortamında yaşayacağı sorunlar daha iyi tespit 
edilebilir ve bu sayede bütüncül bir değerlendirme yapılabilir (Bratina vd., 
2018). Diyabetli çocuklar diğer çocuklara göre istismar ve kötü muamele 
içinde büyük risk grubundadır (Lucas vd., 2015). Yapılan çalışmalarda kronik 
rahatsızlığı olan çocukların istismara ve zorbalığa uğrama oranı daha yüksek 
bulunmuştur (Sullivan & Knutson, 2000; Svensson vd., 2011). Okullar 
öğrencileri her türlü zarara (sağlık, güvenlik vb.) karşı korumakla yükümlüdür 
(ADA, 2003; AMA, 2017). Okul yönetimi öğrencilerine ve öğretmenlerine 
karşı görev ve sorumluluklarını devredemez ve diyabetli öğrencilerin okul 
ortamında güvende olması için gerekli önlemleri almak zorundadır (Bratina vd., 
2018). Diyabetin komplikasyonlarını azaltmak, öğrencinin öğrenme becerisini 
arttırmak, öğrencinin istismarlara karşı okul ortamında güvende olmasını 
sağlamak için diyabetli çocuklar okul ortamında gözetim altında tutulmalıdır 
(Kratzer, 2012). 18 yaşın altındaki bireylerde tıbbi karar zorunluluğu veliye 
aittir. Diyabetli çocuğun velisi okulda diyabet yönetimi konusunda tedirginlik 
yaşarken, öğretmenlerde bilgi eksikliğinden kaynaklı çocuklara müdahale 
etmek konusunda kararsızlık yaşamaktadır (Bratina vd., 2018).  İlkokul 
öğrencileri gelişme çağındadır, sağlıklı beslenmesi ve ara ve ana öğünlere 
ulaşması büyük önem taşımaktadır. Benzer şekilde bu çocuklarda arkadaşlık 
ilişkilerinde, okul ortamında ayrımcılığa maruz kalma, özgüven eksikliği, sınav 
ve başarı kaygısı gibi sorunlar yaşanmaktadır (Bratina vd., 2018). Nitekim 
Peyrot (2009) çalışmasında diyabetli öğrencilerin ve velilerinin öğretmenlerin 
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bilgi yetersizliğinden şikâyetçi olduklarını ve öğretmenlerin acil müdahaleler 
konusunda eğitim almaları gerektiğini bildirmişlerdir. 

Diyabet hastası çocuklar bir yandan hastalıkları ile mücadele ederken, 
diğer yandan okul ortamında çeşitli sorunlar yaşamaktadırlar (Sakarya, 2003). 
Okul döneminde diyabet hastalığına sahip çocukların gereksinimleri fiziksel, 
psikolojik ve akademik olmak üzere üç başlıkta incelenmiştir (Çakır & Altay, 
2021). 

Okul ortamında insülin uygulama, sağlıklı beslenme ve ara öğün alma, 
kan şekeri ölçümü yapma, fiziksel aktivite gerektiren derslerin ve etkinliklerin 
düzenlenmesi ve çocuğa yönelik iğne yapabileceği ve ilaçlarını saklayabileceği 
bir ortamın sağlanması fiziksel gereksinimler arasında yer almaktadır (Çakır 
& Altay, 2021). Sakarya’ya (2003) göre çocuğun fiziksel sağlığının bozulması 
ile ruhsal sağlığı arasında doğrudan bir ilişki bulunmaktadır. Hasta öğrenci bu 
nedenle okulda öğretmenleriyle ve arkadaşlarıyla çeşitli sorunlar yaşamaktadır. 
Hastalığa sahip olan çocukların yaşamlarındaki değişimler, uzun süren hastane 
tedavileri, oyun ve arkadaş çevresinden uzak kalma, ailelerin kontrolcü 
tutumu, çocuğun dışlanması ve hastalığın merkezi sinir sistemini etkilenmesi 
sebebiyle çocuğun aşırı sinirli ve stresli olması sonucunda arkadaşlarıyla ve 
öğretmenleriyle yaşadıkları disiplin sorunları psikolojik gereksinimler arasında 
sayılabilir (Yılmaz Bolat, 2018; Çavuşoğlu, 2008). McGrady vd. (2009) diyabetli 
çocukların depresyona daha fazla eğimli olduklarını ifade etmişlerdir. Bratina vd. 
(2018) diyabetli çocukların sınıfta acil bir durumda veya ihtiyaç anında yardım 
istemekte utandıklarını, yardım istemek konusunda isteksiz olduklarını ifade 
etmiştir. Öğrencilerin kan şekerlerinin düşmesi veya yükselmesi sonucunda 
öğrencilerin dersten çıkarılması, okuldaki çeşitli faaliyetlerden uzaklaştırılması 
ve eve kapatılması bu durumu arttıran faktörlerdendir. Arkadaşlarıyla sorun 
yaşamak, sosyal çatışmalar çocukların ruhsal durumlarını bozarken, kan şekeri 
değerinin yükselmesine neden olabilmektedir (Helgeson, 2007). Çocuklar 
diyabetin ilk dönemlerinde yaşadıkları stresi kontrol edememekte ve buna bağlı 
olarak umutsuzluk, korku, öfke ve çaresizlik gibi duygular hissetmektedirler 
(Yılmaz & Alptekin, 2003). Storch vd. (2004) diyabetli öğrencilerde akran 
mağduriyetini ve psikososyal uyumu incelemişlerdir. Sonuçta diyabetli 
çocukların arkadaşlık ilişkilerinde daha fazla sorun yaşadıklarını, akran 
baskısına daha fazla maruz kaldıklarını ve daha az akran desteği aldıklarını tespit 
etmişlerdir. Hasta öğrencinin sağlık problemlerine yoğunlaşmak yerine okul 
devam zorunluluğu gibi konulara yoğunlaşan okul idarecileri bu sorunu daha 
ağırlaştırmaktadır (Sakarya, 2003). Diyabet hastası çocukların yaşadıkları bu 
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zorluklara yönelik gerekli adımlar atılmadığında veya önlemler alınmadığında 
diyabetli çocuklar akranlarına göre eğitimde geri kalacak ve bu da eğitimde 
fırsat eşitliği ilkesine ters düşecektir.

Okulda yaşanan öğrenme güçlükleri, sınav kaygısı, okula devam edememe, 
okuldaki sosyal ve kültürel faaliyetlere katılamama gibi sorunlar ise akademik 
sorunlar kapsamında ele alınabilir. Gonder-Frederick vd. (2009) kan şekerinin 
düşmesinin ve yükselmesinin çocuğun bilişsel performansına sekte vurduğunu 
ve algılama sorunlarına yol açtığını ifade etmiştir. Bratina vd. (2018) göre bu 
durum çocukta problem çözme becerisini, yer-zaman algısını bozar. Diyabetli 
çocuk o sırada bilişsel kapasitesinin tamamını kullanamadığı için öğrenme 
güçlüğü yaşar ve dersin büyük bir kısmını anlamayabilir. Kan şekeri düşen 
veya yükselen çocuklarda aşırı yorgunluk, dikkat eksikliği, hatırlama güçlüğü, 
nörobilişsel sorunlar görülebilmektedir (Martin vd., 2006; Schoenle vd. 2002). 
Bu nedenle öğretmenler diyabetli çocuklara akademik anlamda ek destekler 
sağlamalıdır (Pallodino vd., 2012).  Yılmaz vd. (2007) ve Kleibenstesin ve 
Broome (2000) yapmış oldukları araştırmalarda diyabetli çocukların en fazla 
okula devam sorunu yaşadıklarını ve okul faaliyetlerine katılmakta güçlük 
çektiklerini ifade etmişlerdir. Amerikan Diyabet Birliği (2002) diyabetli 
çocukların halsiz hissetme, sık sık rahatsızlanma, sabah kalkmakta zorlanma 
gibi sorunlar nedeniyle okula devam etmekte sorunlar yaşadığını tespit etmiştir.

Yıldız (2019) 10-18 yaş aralığında yer alan diyabetli öğrenciler üzerinde 
yapmış olduğu çalışmada bu çocukların okul ortamında en fazla ara öğün alma ve 
kan şekerini ölçme noktasında sorun yaşadıklarını ifade etmiştir. Aynı çalışmada 
öğrencilere verilen sosyal destek arttıkça öğrencilerin HbA1c değerlerinin 
düştüğü tespit edilmiştir. Bratina vd. (2018) dünyadaki diyabetli çocukların 
eğitim yetersizliği ve insüline ulaşma konusunda zorluk yaşadıklarını tespit 
etmişlerdir. Tarı ve Kitiş (2016) 159 diyabet hastası çocuk üzerinde yapmış 
oldukları çalışmada çocukların tamamına yakınının okulunda sağlık hizmetinin 
olmadığı ifade edilmiştir. Çocukların %54.6’sının velisi diyabet takibi için 
sürekli okula gelmektedir ve okulda insülin uygulamakta zorluk yaşama ve ara 
öğün alma temel sorunlar arasındadır. 

Junco ve Fernandez-Hawrylak (2022) çalışmasında öğretmenlerin 
yarısının diyabetli öğrencilerin yasal hakları konusunda bilgi sahibi olduğunu, 
%45’inin hastalıkla ilgili özel eğitim aldıklarını ifade etmişlerdir. Aynı çalışmada 
öğretmenlerin %92’si diyabetli öğrencilere ayrımcılık yapmadıklarını ve %82’si 
okul gezilerine katılmak istediklerinde itiraz etmediklerini belirtmişlerdir. 
Baytüre ve Özel (2016) sınıf öğretmenlerinin %82.7’sinin tıbbi müdahale 
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konusunda bilgi almak istediğini ifade etmişlerdir. Sakarya (2013) sınıf 
öğretmenlerinin %60’nın çocukların yaşadığı kronik hastalıklardan haberdar 
olduğunu ve bu oranın %75’i ise hastalığı çocuğun velisinden duyduğunu 
belirtmiştir. Çocukların hastalıkları veliler tarafından çoğunlukla okul 
devamsızlığı, akademik yetersizlik ve hastaneye yatış sebepleriyle öğretmene 
anlatılmaktadır (Cox, 1994). Sakarya (2013) çalışmaya katılan öğretmenlerin 
%70’inin hasta öğrencinin yasal hakları konusunda bilgi sahibi olmadığını 
ifade etmiştir. Yapılan birçok çalışma öğretmenlerin hastalıklar konusunda bilgi 
düzeylerinin çok düşük olduğunu göstermektedir (Broome & Kleibenstein, 
2000; Çeçen, 1997; Sakarya, 2003). Yıldırım (2009) çalışmasında “Okul 
müdürlerinin tamamının kronik hastalıklarla ilgili bilgilerinin yeterli olmadığını; 
okul personeli ve öğrencilerine bu konuda bilgi vermediklerini; okullarda sağlık 
personeli ve işlevsel revir odalarının olmadığını; velilerin ve öğrencilerin 
hastalıkları hakkında bilgi vermekten çekindiklerini, okullarında hasta öğrenciler 
hakkında bir acil eylem planının olmadığını” ifade etmiştir. Amillategui vd. 
(2007) diyabetli çocukların velileriyle birlikte yürüttüğü çalışmasında; ailelerin 
okulda ya hemşire ya da eğitimli bir öğretmen istediklerini ifade etmişlerdir. 
Aynı çalışmada ailelerin yarısına yakını çocuklarıyla ilgilenmek için iş düzenini 
değiştirmek zorunda kaldığını belirtmiştir. Benzer şekilde Amillategui vd. 
(2009) diyabetli öğrencilerinin ailelerinin çocuklarının hastalıklarını okula 
bildirdiklerinde %2’sinin ret aldıklarını, %1’inin okul değiştirmek zorunda 
kaldıklarını ifade etmişlerdir.

Öngün (2001) öğretmenlerin %20,8’inin diyabet hastalığı konusunda 
hiçbir bilgisinin olmadığını ifade etmiştir. Hasta öğrencisi olan öğretmenlerin 
%54,2’sinin acil durumlarda öğrencisine hiçbir müdahale yapamadığını 
belirtmiştir. Öğretmenlerin yaptığı uygulamaların %92.2’sinin yanlış olduğu 
tespit edilmiştir. Öngün (2001) çalışmasında acil bir durumda öğretmenlerin 
%33,2’sinin öğrencilerine kesme şeker verdiği, %33’ünün beklediği, %54’ünün 
ise kolonya ile baş ve boyun bölgesini ovduğunu ifade etmiştir. Öğrenciler 
üzerinde yapılan çalışmalar diyabetle ilgili eğitimlerin olumlu sonuç verdiğini, 
katılımcıların bilgi puanlarında önemli derecede artış olduğunu göstermiştir 
(Ayar & Öztürk, 2015; Demir, 2019; Sögüt & Cangöl, 2017). Kratzer (2012) göre 
okul personelinin diyabet hakkında eğitilmesi klinik uygulamaların önemli bir 
ayağını oluşturmaktadır. Çoğu ülkede okullarda sağlık personelinin olmaması, 
çocukların insülini tek başına kullanamaması, acil durumlarda kendi kendini 
yönetememesi bu konuda okul personelinin sorumluluğu artırmaktadır.
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Evrensel hukuka göre diyabet bir engellilik nedenidir ve diyabetli 
çocukların okul yaşamına eşit bir şekilde katılımı çoğu ülkede yasalarla koruma 
altına alınmıştır (Bratina vd., 2018). Ayrımcılık kavramı diyabetli çocuğun 
hastalığından dolayı farklı muamele görmesini ifade etmektedir (AGDSS, 
2014). Diyabetli çocuklar okul ortamında ayrımcılığa uğramaması, akranlarıyla 
eşit fırsatlardan yararlanabilmesi ve bireysel tedavisinin aksamaması için 
okul ortamında çeşitli düzenlemeler yapılmalıdır. Ülkemizde ilkokul zorunlu 
eğitim dönemine girmektedir ve bu seviyedeki çocuklar okula devam etmek 
zorundadır. Zorunlu olarak belirli saatler içerisinde okulda tutulan çocukların 
akranlarıyla eşit bir şekilde eğitim alması ve tüm bakımlarının yapılması için 
haklarının koruma altına alınması gerekmektedir (Bratina vd., 2018). Kan 
şekeri normal seviyede seyreden öğrenci tıbbi açıdan sorun yaşamayacak 
dolayısıyla öğrenme güçlüğü çekmeyecek ve arkadaşlarıyla birlikte tüm okul 
faaliyetlerine katılabilecektir.  Çoğu ülkede olduğu gibi bizim ülkemizde 
de diyabetli çocuklara yönelik okullara çeşitli programlar ve genelgeler 
gönderilmektedir. Aşağıda bu programların ve genelgelerin amaçlarından ve 
içeriğinden bahsedilmiştir.

1. Okullarda Diyabet Programı 

2010 yılında başlatılan bu program “Türkiye Diyabet Kontrol Programı” 
çerçevesinde Çocuk Endokrinoloji ve Diyabet Derneği Diyabet Çalışma Grubu 
tarafından hazırlanmış; Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlıkları tarafından kabul 
edilmiştir. Bu programın süresi üç yıl olmakla beraber 2014 ve 2017 yıllarında 
tekrar imzalanarak üçer yıl daha uzatılmıştır (MEB, 2018). Bu programın 
amaçları; Bu programın esas olarak üç amacı vardır: “Tip 1 diyabet konusunda 
okullar ve öğretmenler aracılığıyla farkındalık oluşturmak. Bu sayede okul 
çağındaki çocuklarda Tip 1 Diyabet erken tanısını sağlamak ve diyabetik 
ketoasidoz sıklığını azaltmak. Okul çağındaki diyabetli çocukların bakımlarını 
güçlendirmek ve yaşadıkları sorunları çözmek. Okul çağı çocuklarında sağlıklı 
beslenme tutumu ve şişmanlık konusunda farkındalık oluşturmaktır” (MEB, 
2018). Bu kapsamda program; 

a) çocuklarda diyabetin erken tanınması ve diyabetli çocuklara karşı 
ayrımcılığın önlenmesi

b) diyabetli çocukların okuldaki bakımının desteklenmesi, 
c) kan şekeri düşüklüğü ve tedavisi
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d) kan şekeri dengesinin izlemi ve genel destek alt başlıklarından 
oluşmaktadır. Program kapsamında; diyabet farkındalığı için okullara 
afiş asma (Resim 1), elektronik ortamda eğitimcilere broşür gönderme, 
eğitimciye mektup, çocuklarda diyabet konulu öğretmenlere eğitimler 
verilmesi, diyabetli çocukların sınavlarda yaşayabilecekleri sorunlar 
konusunda ülke genelinde sınav gözetmenlerinin bilgilendirilmesi, eğitim 
amaçlı filmlerin tüm okullara gönderilmesi, rehber kitapçığın okullara 
ulaştırılması, sağlıkla ilgili derslerde diyabete değinilmesi, 14 Kasım 
Dünya Diyabet gününde okullarda etkinliklerin yapılması, öğretmenlere 
glukagon yapma eğitiminin verilmesi amaçlanmaktadır.

Resim 1. Okullarda diyabete yönelik afiş (MEB, 2018).
Okullarda Diyabet Bakım Rehberine göre (ODBR, 2019) çocuklarda diyabetin 
erken tanılanması için “Öğretmenlerin, çok su içme, ders sırasında sık olarak 
tuvalete gitme, kilo kaybı, okul performansında beklenmeyen düşüklük ve 
izah edilemeyen bitkinlik gibi bulguları bilerek aileleri uyarmaları gereklidir.” 
Anaokulu ve ilkokul seviyesindeki diyabetli çocuklar okul personelinin 
sorumluluk almaması nedeniyle okula gelememekte ve ayrımcılığa uğramaktadır. 
Bu nedenle diyabeti çocukların akranlarıyla aynı ortamda eşit fırsatlardan 
yararlanabilmesi için okul ortamında gerekli tüm önlemler alınmalıdır. 
Okullarda diyabet programı kapsamında diyabetli öğrencinin öğretmenine bir 
mektup gönderilmektedir. Bu mektubu alan öğretmenin aile, doktor ve okul 
idarecileriyle işbirliği içerisinde gerekli önlemleri alması beklenmektedir. 
Okullarda diyabetli öğrenciden sorumlu bir kişi belirlenmelidir ve bu kişi okul 
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hemşiresi yoksa çoğunlukla çocuğun sınıf öğretmeni olmalıdır. MEB (2022) 
çoğu okul pansiyonlarında görev yapan 500 okul hemşiresinin bulunduğunu 
açıklamış ve okul sağlığı hemşirelerinin çalışma usullerine yönelik 18 Nisan 
2022 tarihinde bir yönerge hazırlanmıştır. Sorumlu kişide acil durumlarda 
aranmak için öğrencinin velisi ve doktorunun ve en yakın sağlık kuruluşuna 
yönelik iletişim numaraları bulunmalıdır. Diyabetli çocukların okul yaşamında 
desteklenmesi amacıyla; 

Öğrencilerin okul ortamında kan şekerlerini ölçmelerine ve insülin 
yapmalarına imkân tanınmalı, gerekirse bunun için özel bir oda hazırlanmalıdır. 
Öğretmen bu konuda öğrencinin iznini alarak sınıftaki diğer öğrencileri de 
bilgilendirmelidir. Diyabetli öğrencinin ders sırasında ara öğün almasına ve 
istediği kadar su içmesine ve tuvalete gitmesine izin verilmelidir. Eğitimciler 
diyabetli çocukların arkadaşlarıyla aynı sosyal ve kültürel faaliyetlere 
katılabilmesi için gerekli önlemleri almalı, çocuklar bu faaliyetlerden 
dışlanmamalıdır. Diyabetli öğrenci doktor kontrolüne gittiği gün izinli 
sayılmalıdır” (ODBR, 2019).

Diyabet kan şekerini kontrol altında tutmayı gerektiren bir hastalıktır 
ve gün içerisinde beslenme ve yaşam tarzına göre kan şekeri düşüp 
yükselebilmektedir. Okullarda Diyabet Bakım Rehberine (2019) göre; 
öğretmenler kan şekeri düşüklüğünün belirtilerini bilmeli ve öğrencilerinde 
bu belirtileri gördüğünde gerekli müdahaleleri yapabilmelidir. Bu kapsamda 
öğretmenlerin özellikle fiziksel aktivite ve sınav öncesinde gerekli önlemleri 
alması gerekir. Öğrencinin sosyal ve kültürel faaliyetler öncesinde kan 
şekerini ölçmesine destek olmalı, kan şekeri düşük olan öğrencinin ara öğün 
almasını sağlamalıdır. Benzer şekilde sınav anında kan şekeri düşen öğrenci 
belirli bir algılama güçlüğü yaşayacağından sınavlarının tekrar edilmesinde 
kolaylık sağlamalıdır. Eğer öğrencinin kan şekeri aşırı düşmüş ve bilinç kaybı 
meydana gelmişse “öğretmenler glukagon yapabilmeli, aileye bilgi vermeli 
ve acil yardım istemelidir”. Ayrıca öğretmenler öğrencilerinin kan şekeri 
dengesini takip etmeli acil durum belirtilerinde öğrencinin acilen hastaneye 
gitmesini sağlamalıdır.

MEB (2022) bu program ile 25 bine yakın okulda eğitimler gerçekleştirmiş 
ve 7.5 milyondan fazla öğrenciye, 500 binin üzerinde öğretmene ve 600 bine 
yakın veliye eğitim vermiştir. 
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Resim 2. Okulda Diyabet Programı çerçevesinde verilen  
çevrim içi bir eğitim örneği (MEB, 2021)

2. Diyabetli Öğrenciler Genelgesi

Bu genelge 2013 yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tüm okullara 
gönderilmiştir. Genelgede diyabet takibinin süreklilik gerektirdiği, bu nedenle 
okul ortamında öğrencilerin kan şekerine bakılması ve insülin yapılması gerektiği 
belirtilmiştir. 11 maddeden oluşan genelgede; öğrencilerin yaşayabileceği acil 
bir durumda sağlık kuruluşlarının aranması, tüm okul personelinin diyabet 
konusunda bilgilendirilmesi, öğretmenlerde diyabetin belirtileri konusunda 
farkındalık oluşturmak ve gerekli durumlarda aileyi bilgilendirmesini sağlamak, 
öğretmenlerin okul ortamında diyabetli öğrencinin bakımını desteklemesini 
sağlamak, çocuğun yaşıtlarıyla aynı imkânlardan yararlanması sağlanarak 
ayrımcılığın önüne geçmek ve diyabetli öğrencilerin her açıdan okulda 
kendilerini güvende hissetmelerini sağlamak amaçlanmıştır (MEB, 2013).

3. Tip 1 Diyabetli Öğrencilerin Okul/Kurumlarda Bakımı ve 
Desteklenmesi Hakkında Yönerge

Bu yönerge 2020 yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tüm resmi ve özel 
okul/kurumlarda eğitim gören Tip I diyabetli öğrencilerin okulda bakımı ve 
desteklenmesi ile ilgili usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır. 

Bu yönergeye göre okulda diyabet bakımının temel ilkeleri şu şekildedir: 
“okul yönetimi diyabetli öğrencinin akranlarıyla eşit bir şekilde okul hayatına 
katılımını sağlamalıdır ve öğrencinin tedavi planı çerçevesinde gerekli 
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düzenlemeleri yapmalıdır. Bu kapsamda Okullarda Bireysel Tedavi Planı 
hazırlanmalıdır. Öğrencilerin gün içerisinde kan şekerlerini 70-180mg/dl 
arasında tutmalarına destek olunmalı ve okul aktiviteleri, beden eğitimi dersleri 
ve sınavlara göre kan şekeri düzeni planlanmalıdır. Öğrencinin insülin yapması 
için uygun bir oda ve glukagon kitinin saklanması için bir buzdolabı sağlanmalıdır. 
Tedavi süreçleri, iğne vurma, kan şekerini ölçme, insülin pompası, sürekli glikoz 
izlem sistemleri hakkında okul personeli eğitim almalıdır ve gerektiğinde bu 
araç-gereçleri kullanma konusunda gönüllü olmalıdır. Çocukların beslenmesine 
uygun besinlerin okul ortamında bulundurulması sağlanmalıdır” (MEB, 2020).

Bu yönergeye göre (MEB, 2020); okul ve okul personeli, Tip 1 diyabetli 
öğrencinin ailesinden, insülin enjeksiyonu ve glukagon uygulanması gibi 
konularda kendi adlarına tıbbi uygulama yapabilme yetkisi vermelerini 
sağlayan “Okulda İnsülin ve Glukagon Uygulaması İçin Aile Onam Belgesi” 
almalıdır. Onam formu bireyin tamamen özgür iradesiyle verilmelidir ve 
geçerli olabilmesi için tüm bilgiler ve riskler açıklanmalıdır (Bratina vd., 
2018). Okulda acil durumlarda devreye sokulmak üzere “Acil Eylem Planı” 
hazırlanmalıdır. Yönerge kapsamının okullarda uygulanması ve gerekli sürecin 
izlenmesinden okul yönetimi sorumludur. Diyabet konusunda okul personelini 
bilgilendirmek, diyabet yönetimi ve arkadaşlık ilişkileri, personel yaklaşımı ve 
aile gibi konularda sunumlar yapmak benzer şekilde okul yönetiminin görev ve 
sorumlulukları arasındadır. “Öğretmene Mektup” ve “Okulda Bireysel Tedavi” 
belgelerini inceleyip, diyabetli öğrenci için bir plan yapmak sınıf öğretmeninin 
görev ve sorumluklarındandır. Öğretmen eğitim almak koşuluyla kan şekeri 
düşüklüğü ve yüksekliğinde çocuğa müdahale edebilmeli ve bunun için aileden 
onam belgesi almalıdır. Öğrencinin sınıf ortamında fiziksel, ruhsal ve sosyal 
anlamda sorun yaşamaması için gerekli olan ortamın sağlanması benzer şekilde 
öğretmenlerin görevidir.

4. Çocukluk Çağı Diyabeti Eğitimci Rehberi

Bu yayın T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Sağlıklı Beslenme 
ve Hareketli Hayat Daire Başkanlığı tarafından 2020 yılında hazırlanmıştır. Bu 
rehber ile “Çocukluk Çağında Diyabet Bakım ve Tedavisinin Geliştirilmesi” 
amaçlanmıştır. Bu kapsamda çocuğun okulda ve sosyal yaşamında diyabeti 
yönetebilmesi için eğitimcilerin bilinçlendirilmesi ve eğitimcilerin bu 
noktada çocuğun yaşına uygun yöntem ve yaklaşımları kullanması gerektiği 
belirtilmektedir.
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Çocukluk Çağı Diyabeti Eğitimci Rehberinde (2020); Diyabetin ne 
olduğu, diyabetin nasıl yönetilebileceği, diyabette beslenmenin ve egzersizin 
nasıl olması gerektiği, yaş gruplarına göre nasıl bir diyabet eğitimi verilmesi 
gerektiği, okulda diyabet bakımı ve diyabette psikolojik yaklaşımlar yer 
almaktadır.

Bu program ve genelgelerin dışında Okul Sağlığı Hizmetleri (2018) ve Okul 
Kantinlerinde Satılacak Gıdalar ve Eğitim Kurumlarındaki Gıda İşletmelerinin 
Hijyen Yönünden Denetlenmesi Genelgesinde (2020) Tip 1 diyabete özellikle 
vurgu yapılmıştır.

Sonuç

Yapılan alan araştırması sonucunda okulda diyabet yönetimi konusunda yeterli 
çalışma yapılmadığı, bu alanda çalışan eğitimcilere yönelik daha detaylı 
çalışmalara ihtiyaç olduğu söylenebilir. Ülkemizde eğitimcilere diyabet 
hastası çocukların eğitimine ve gelişimine yönelik yöntemlerin öğretilmesi 
bir gerekliliktir. Bu konuda yapılacak çalışmaların hem alanda çalışan 
araştırmacılara hem de diyabet hastası çocuklara ve ailelerine katkı sağlayacağı 
düşünülmektedir. Diyabetli çocukların yasal hakları doğrultusunda eğitim 
ortamlarının düzenlenmesini konu alan bu çalışmanın ulusal ve uluslararası 
literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
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1.  Giriş

Bireylerin çok yönlü yetişmesi açısından, eğitimin en etkili kollarından 
biri şüphesiz ki müzik eğitimidir. Sun (2006)’a göre “müzik eğitimi; 
söyleme, dinleme ve çalma temelleri üzerine dayanmalıdır. Şarkı 

söyleyerek gelişen duygu ve düşünce birliğinin yanında, dinleme, öğrencinin 
zeka gelişimi ve beğenisini beslerken, çalgı çalma da algı ve devinişsel beceriler 
arasında bağlantı kurulmasına yardımcı olmaktadır.” Bu nedenle çocuğun 
bilişsel, duyuşsal ve devinişsel boyutlarıyla bir bütün olarak gelişmesinde, üst 
düzey müziksel davranışlar kazanmasında ve müziği sevmesinde müzik dersinin 
önemi büyüktür.  
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Tufan 1992’de yaptığı çalışmasında MEB müzik ders programlarının 
hedefinin, uygar insan yetiştirmede çocuğu ya da genci her yönüyle tamamlamak 
amacıyla kulağını, sesini, zevkini eğitmek ve ona genel bir müzik kültürü 
kazandırmakla beraber, müzikal yönden diğerlerinden farklı yeteneklere sahip 
olan öğrencilerin saptanması ve yönlendirilmesi gibi, baştaki hedefi bütünleyen 
yeni düşünce ve yaklaşımları da içermesi gerektiğini ifade etmiştir. 

Türkiye’de örgün müzik eğitiminin dört basamağından biri olan ve  7-14 
yaş arası çocuklara sekiz yıllık zorunlu-kesintisiz eğitim veren ilköğretim 
basamağında müzik dersi ilk üç sınıfında/yılında haftada 2 saat ve son beş 
sınıfında haftada 1 saat okutulmaktadır. Örgün genel müzik eğitimi, ilköğretim 
okullarının ilk beş sınıfında sınıf öğretmenleri ve son üç sınıfında müzik 
öğretmenleri tarafından yürütülmektedir (Özgül, 2007).

Müzik dersi temel kazanımları doğrultusunda bu kazanımların sonuçlarına 
bakılarak bir takım tutumlar meydana gelmektedir. İlköğretim müzik eğitiminde, 
öğrenci tutum ve müziksel davranışlarının erken oluşması ve kalıcı olması 
büyük önem taşımaktadır. 

TDK’ya göre kelime anlamı, tutulan yol, davranış olan tutum terimi sosyal 
psikolojide genel olarak “Bir bireye atfedilen ve onun psikolojik bir nesneye 
ilişkin düşünce, duygu ve muhtemelen davranışlarını organize eden bir eğilime 
işaret etmek için kullanılmaktadır” (Aydın, 2004). Kısacası bireyin diğer insanlar 
ve nesnelere karşı olan değerlendirmeleridir. Bireyin davranışlarını yönlendirir, 
düşüncelerinde ve duygularında tutarlı olmasını sağlar.    

Erkuş (2003), tutumlar ve tutumların oluşması, değişmesi ya da 
değiştirilmesi ve ölçülmesinin genelde psikolojinin, özelde ise sosyal 
psikolojinin önemli konularından biri olduğunu belirtmiştir. Aynı zamanda 
tutumun, zekâ ve güdü gibi pek çok psikolojik değişken ile bileşik, doğrudan 
gözlenemeyen ve gözlenen bazı davranışsal göstergelerle yordanan kuramsal bir 
değişken olduğunu ifade etmiştir.

Tutumun yapılan birçok tanımı bulunmaktadır. Örneğin, Smith (1994) 
tutumu, bir bireye atfedilen ve onun bir psikolojik obje ile ilgili düşünce, duygu 
ve davranışlarını düzenli bir biçimde oluşturan bir eğilim olduğunu ifade ederken 
(akt. Kağıtçıbaşı, 2005). Anderson tutumu, bir nesne ile karşılaşıldığında, 
uygun olan ve olmayan tarzda tepki vermek için bireyin eğilimli olması veya 
hazırlanmasını sağlayan, orta düzeyde yoğunluğun olduğu bir heyecan olarak 
açıklamıştır. Allport (1935) ise tutumu, bireyin ilgili durum ya da nesnelere 
ilişkin tepkisi üzerinde dinamik ya da yönlendirici bir etki yapan, yaşantı içinde 
biçimlenmiş bir zihinsel ya da sinirsel hazırlık durumu olarak tanımlamıştır (akt. 
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Erkuş, 2003). Doob ise tutumu, bireyin içinde yaşadığı toplumda önemli olduğu 
düşünülen örtülü ve güdüleyici bir tepki olarak tanımlarken (Tavşancıl, 2002), 
tutum konusunda yapılan araştırmalar tutumun erken yaşlarda edinildiğini ve o 
konu ile ilgili çok önemli deneyimler ya da yaşantılar olmadıkça kolay kolay 
değişmediğini göstermiştir (Kocabaş, 1997). 

Bu bağlamda tutumlar doğuştan gelen özellikler olmayıp, çoğunlukla 
yaşantılar sonucunda gelişen koşullar çerçevesinde şekillenmektedir. Birçok 
araştırma çocukların ilköğretim sonuna doğru kazandığı tutumları değiştirmenin 
güç olduğunu ortaya koymaktadır. 

Bireyin her seviyedeki davranışlarını yönlendiren, bilişsel, duyuşsal ve 
davranışsal ögelerden oluşan tutum, müzik öğrenme sürecindeki iç koşullardan 
biridir (Selçuk Otlak, 2019). Saruhan ve Deniz’e (2011) göre eğitimin 
verimliliğini artırmak ve yüksek düzeyde tutmak için öğrencilerin derse karşı 
ilgi ve tutumlarının farkında olmak ve değişimleri gözlemlemek gerekmektedir. 
“Müzik dersinin amacına ulaşmasında tutumlar müzik eğitimi araştırmalarında 
sıklıkla incelenen ve akademik başarıya yön verebilen en önemli değişkenlerden 
biri olmuştur ” (Özmenteş, 2006). Bu nedenle genel müzik eğitiminde başarıya 
ulaşılmasında öğrencilerin müzik dersine ilgileri çok önemlidir. Eğer öğrencilerin 
müzik dersine tutumları olumlu olur ve ihtiyaçlarına cevap verebilecek 
bir eğitim öğretim ortamı onlara sunulursa, genel müzik eğitiminde başarı 
sağlanacaktır (Otacıoğlu, 2007). Başer ve Aksu’ya (2022) göre öğrencinin derse 
yönelik olumlu ya da olumsuz bir tutuma sahip olması, dersle ilgili her durumu 
etkilemektedir. Bundan dolayı öğrencilerin tutumlarının belirlenmesi önemlidir. 
Uluocak ve Tufan’a (2011) göre ise bir öğretmenin, öğrencilerinin derse yönelik 
tutumlarının hangi değişkenlere bağlı olarak değiştiğini bilmesinin dersteki 
uygulamalarından daha verimli sonuçlar elde etmesinde önemlidir.   

Tüm bunlardan hareketle erken yaşta geliştirilen olumlu ya da 
olumsuz tutumların, bireylerin müziğe karşı ilgi ve başarısını etkileyeceği 
düşünülmektedir. Çünkü müzik eğitiminin hedeflerinden biri olan müziğe 
yönelik olumlu tutum geliştirme, bireyin müziksel gelişimi ve kazanacağı 
müziksel davranışların kalıcı olabilmesi için önemlidir. Müzik derslerine yönelik 
tutumların geliştirilmesinde;  kullanılan yöntemler, okullarda etkili müzik dersi 
için uygun ortam ve materyallerin sağlanması, öğrencinin okul dışındaki müzik 
yaşamı,  müzikal faaliyetlerdeki doğrudan ya da dolaylı katılımlarının etkili 
olduğu düşünülmektedir. Bu bağlamda özel okullar ile devlet okulları arasındaki 
fiziki, ekonomik, kültürel vb. değişkenlerin farklı tutumlar geliştireceği konusu 
bir problem olarak ele alınmıştır. 
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Ülkemiz son yıllarda eğitimdeki yükünü özel okullar ile paylaşarak 
eğitimin toplumun her kesimine yaygınlaşmasını amaçlamış ve üzerindeki yükü 
hafifletmeye çalışmıştır. 4+4+4 eğitim sisteminin uygulanmaya başlaması ile 
birlikte özel okullarda eğitim gören ve görecek olan öğrenciler devlet tarafından 
teşvik edilmeye başlanmış olup, bu öğrencilerin okul giderlerinin bir kısmı 
devlet tarafından karşılanmaktadır. Bu durum özel okullara olan talebi arttırmış, 
özel okulların sayıları da bu talebe bağlı olarak artmıştır. 

Nitekim özel okullar ve devlet okulları imkanları dahilinde 
karşılaştırıldığında bina, eğitim öğretim materyalleri vb. donanımlar gibi 
birçok alanda farklılıkların ortaya çıktığı görülmektedir. Mevcut bu farklılıklar 
aşağıdaki şekilde sıralanabilir;

Yeterli donanıma sahip olan özel okullarda öğrenciler müzik derslerini 
işlerken oluşturulan müzik laboratuvarlarında ders ile ilgili gitar, bağlama, 
piyano vb müzik aletlerini hem teorik olarak tanımakta hem de uygulama 
yapmaktadırlar. Devlet okullarında müzik dersleri genel olarak sınıflarda, 
büyük çoğunluğu teoriye dayalı olarak işlenmektedir. Öğrenciler bir eğitim 
öğretim yılı içerisinde genellikle tek bir çalgıyı tanıma imkanına sahip 
olabilmektedirler. 

Özel okullarda eğitim gören öğrencilerin ailelerinin maddi durumlarının 
iyi ve eğitim seviyelerinin yüksek olması nedeniyle bu öğrenciler, okul hayatına 
başlamadan ailesinin yönlendirmesiyle müzik ile tanışmaktadırlar. Bu durum 
öğrencilerin eğitim hayatı süresince görecekleri müzik dersi için hazır bulunuşluk 
düzeylerini arttırmaktadır. Devlet okullarına devam eden öğrencilerin büyük 
bir çoğunluğunun ailesinin maddi durumunun ve eğitim seviyesinin düşük 
olması bu ailelerin çocuklarını eğitim öğretim hayatı öncesi ve okul hayatında 
herhangi bir müzik faaliyetine yönlendirememesine sebep olmaktadır. Müziğin 
bu öğrencilerin hayatındaki yeri okulda gördüğü ders olarak kalmaktadır.  

Özel okullarda çeşitli çalgıları kullanmayı öğrenen öğrencilerin bir araya 
gelerek oluşturdukları müzik grupları, hem öğrencinin müziği bir yaşam biçimi 
haline getirmesine hem de öğrencilerin sosyalleşme sürecine olumlu katkı 
sağlayacaktır. Devlet okullarında fiziki ortamın yetersizliği,  sınıfların kalabalık 
olması gibi nedenlerle yapılacak grup çalışmaları zorlaşacaktır.

Özel okullar ve devlet okulları arasındaki belirtilen bu farklılıkların, 
özel okullarda öğrenim gören öğrenciler ile devlet okullarında öğrenim gören 
öğrencilerin müzik dersine ilişkin tutumlarının da farklılaşmasına yol açacağı 
düşünülmektedir. Bu nedenle araştırmada devlet okullarında ve özel okullarda 
öğrenim gören ilköğretim 6. sınıf öğrencilerinin müzik dersine ilişkin tutumları 
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arasında farklılık olup olmadığı üzerinde durulmuştur. Araştırmada kapsanan 
ana problem ve alt problemler buna göre oluşturulmuştur.

1.1.  Araştırmanın Amacı

Araştırmanın amacı, devlet okulları ve özel okullarda öğrenim gören ilköğretim 
6.sınıf öğrencilerinin, müzik dersine ilişkin tutumlarını tespit ederek bunların ne 
gibi değişkenlere bağlı olarak farklılık gösterdiğini ortaya koymaktır. 

1.2.  Araştırmanın Önemi

Bu araştırmayla devlet okulları ile özel okullardaki öğrencilerin müzik dersine 
ilişkin tutumlarının nasıl şekillendiği, hangi değişkenlerin etkili olduğu 
belirlenmiş olacaktır. Çalışma ile elde edilecek bulgular sonucunda, müzik 
dersi tutumlarının şekillenmesinde etkili olan değişkenler belirlenerek, mevcut 
durumun geliştirilmesi ve verimliliğin arttırılması konusunda yapılacak 
çalışmalara kaynak oluşturması açısından önemli bulunmaktadır.

2.  Yöntem

Bu bölümde, araştırmanın modeli, evren ve örneklem grubu, verilerin toplanması 
ve çözümlenmesine ilişkin bilgiler yer almaktadır.

2.1.  Araştırmanın Modeli

Bu araştırmada, Sakarya ilinde 6. Sınıf düzeyinde öğrenim gören özel okul ve 
devlet okullarındaki öğrencilere tutum ölçekleri uygulanarak, müzik dersine 
karşı tutumlarının incelenmesi ve değerlendirilmesini amaçlamıştır. Araştırma 
taşıdığı amaç ve bu amaca uygun izlenen yöntem ve toplanan verilerin niteliği 
açısından durum saptamaya yönelik betimsel bir çalışmadır.

Araştırmanın yürütülmesinde, tarama modelinde, betimsel araştırma 
yöntemi kullanılmıştır. Tarama modelleri, geçmişte ya da halen var olan bir 
durumu var olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan araştırma yaklaşımıdır. 
Araştırmaya konu olan olay, birey ya da nesne, kendi koşulları içinde ve olduğu 
gibi tanımlanmaya çalışılır (Karasar, 2002). 

2.2.  Evren ve Örneklem

Bu araştırmanın evrenini Sakarya ilinde bulunan, devlet okulları ve özel okullarda 
öğrenim gören 6.  Sınıf düzeyindeki öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırmanın 
örneklemi ise Sakarya İline bağlı Erenler, Serdivan ve Hendek İlçelerinde 
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bulunan, devlet okulları ve özel okullarda öğrenim gören 6. sınıf düzeyindeki 
253 öğrenci oluşturmaktadır. Örnekleme alınan okullar belirlenirken farklı 
ilçelerden olması, öğrencilerin benzer sosyo-ekonomik düzeye sahip olduğu bir 
özel okul ve bir devlet okulu olması dikkate alınmıştır.  

Tablo 1. Örneklem Grubunun Kişisel Özellikleri
f %

Cinsiyet

Kız 127 50,2

Erkek 126 49,8

Toplam 253 100

Okul Türü

Devlet Okulu 130 51,4

Özel Okul 123 48,6

Toplam 253 100

Anne Eğitim Durumu 

Okur Yazar Değil 4 1,6

İlkokul mezunu 96 37,9

Ortaokul mezunu 71 28,1

Lise mezunu 50 19,8

Lisans 24 9,5

Lisansüstü mezunu 7 2,8

Toplam 252 100

Baba Eğitim Durumu

Okur Yazar Değil 2 0,8

İlkokul mezunu 60 23,7

Ortaokul mezunu 73 28,9

Lise mezunu 70 27,7

Lisans 31 12,3

Lisansüstü mezunu 12 4,7

Toplam 248 100

Tablo 1’de araştırmanın örneklemini oluşturan öğrencilerin cinsiyetleri, öğrenim 
gördükleri okul türü ve ebeveynlerinin eğitim durumlarına göre dağılımları 
görülmektedir. Örneklem grubu 127’si kız, 126’sı erkek olmak üzere toplam 253 
6.sınıf öğrencisinden oluşmaktadır. Öğrencilerin 123’ü (%48.6) özel okul, 130’u
(%51.4) devlet okulu öğrencisidir. Öğrencilerin annelerinin % 66.0 oranıyla
büyük bir çoğunluğunun, babalarının ise % 52.6 oranıyla çoğunluğunun ilkokul
ve ortaokul mezunu olduğu görülmektedir.
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2.3.  Verilerin Toplanması

Bu araştırmada kullanılan nitel bilgiler (veriler) kaynak tarama/çözümleme, nicel 
veriler ise anket yöntemiyle toplanmıştır. Nitel bilgilerin toplandığı taramada 
konuyla doğrudan veya dolaylı olarak ilgili yerli ve yabancı kaynaklardan 
yararlanılmıştır. Bu kaynaklar konuyla ilgili kitap, tez, makale ve internet 
vb.den oluşmaktadır. Nicel verilerin toplanması amacıyla araştırmacı tarafından 
cinsiyet, başarı algısı, okulda müzik sınıfı bulunma durumu, anne ve babanın 
eğitim durumu vb. bağımsız değişkenlerin bulunduğu bilgi formu ile müzik 
dersine ilişkin tutum ölçeği oluşturulmuştur. Çalışma kapsamında Müzik Dersi 
Tutum Ölçeği geliştirilmesi için yapılan literatür taramasından sonra oluşturulan 
tutum ölçeği uzman kişilere de sunulmuştur. Tutum maddelerinin, ortaokul 6. sınıf 
öğrencilerinin düzeyine uygunluğu ve onların müzik dersindeki duygu, düşünce 
ve davranışlarına yönelik tutumlarını ölçüp ölçmediği hakkındaki görüşleri 
doğrultusunda bazı maddeler eklenip çıkarılarak kapsam geçerliliği sağlanmıştır. 
Ölçme aracının ön çalışması 6. Sınıf düzeyindeki 20 öğrenciye araştırmacının 
gözetiminde uygulanmış, anlaşılmayan, zayıf maddeler belirlenmiş ve düzeltme 
ya da eksiltmeler yapılmıştır. Ölçme aracının pilot uygulama sonrasında 
Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı 0,91 olarak hesaplanmıştır. Bu çerçevede 
oluşturulan ve geliştirilen veri toplama aracı, örneklemi oluşturan öğrencilere 
öğrenim görmekte oldukları kurumlarda uygulanmıştır.  

2.4.  Verilerin Analizi

Araştırmada veri toplama aracıyla elde edilen ilk aşamada bilgisayar ortamına 
aktarılmış ve SPSS 26 programı kullanılarak çözümlenmiştir. Ankette yer alan 
cevabı tek seçenekli bulguların sergilenmesinde “frekans” (f) ve “yüzde” (%) 
kullanılmıştır. Alınan frekans yüzdeleri satır yüzdeleri olup sütun yüzdeleri 
sadece “toplam” sütunlarında kullanılmıştır. Öğrencilerin müzik dersine ilişkin 
tutumlarında belirlenen okul türü ve cinsiyet değişkenlerine göre farklılık 
olup olmadığı ve fark varsa bunun anlamlı olup olmadığının sergilenmesinde 
bağımsız iki örnek T- Testi kullanılmıştır. Anlamlılık seviyesi olarak 0,05 
kullanılmış olup, p<0,05 olması durumunda anlamlı ilişkinin olduğu; p>0,05 
olması durumunda ise anlamlı ilişkinin olmadığı belirtilmiştir.

2.5.  Güvenilirlik Analizi ve Normallik Varsayımı 

Tutum ölçeği için yapılan güvenilirlik analizi sonuçlarına göre hesaplanan 
Cronbach’s Alpha katsayısı %91,9 olarak hesaplanmıştır. Bu değer tutum 
ölçeğimizin çok güvenilir olduğunu göstermektedir.
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Yapılan normallik testi sonuçlarına göre eğiklik (0,68)  ve basıklık (-0,69) 
değerleri -1,5 ile 1,5 referans aralığı baz alınarak normal dağılım sergiledikleri 
varsayılmıştır. Bu nedenle parametrik testler yapılmaya karar verilmiştir.

Öğrencilerin cinsiyetlerine göre müzik tutumları arasında anlamlı bir 
farklılık olup olmadığını test etmek amacıyla Bağımsız İki Örnek T-Testi 
uygulanmış ve bulunan sonuçlara bulgular kısmında yer verilmiştir.

3.  Bulgular ve Yorum

Bu bölümde araştırma için toplanmış verilerin yöntem bölümünde belirtilen 
tekniklerle çözümlenmesi sonucunda elde edilen bulgular ve onlara ilişkin 
yorumlar sergilenmektedir.  Analiz sonuçları tablolar halinde düzenlenerek 
sözel olarak açıklanmış daha sonra yorumları yapılmıştır.

Tablo 2. Öğrencilerin Okullarında Müzik Sınıfı Olup  
Olmadığının Okul Türüne Göre Dağılımı

Okulda Müzik Sınıfı 
Bulunma Durumu

Devlet Okulu
f    %

Özel Okul
f    %

Toplam
f    %

Var 4 3,1 123 96,9 127 50,2

Yok 126 96,9 0 0 126 49,8

Genel Toplam 130 51,4 123 48,6 253 100

Tablo 2’de görüldüğü gibi, okullarda müzik sınıfı bulunma durumu özel okul 
öğrencilerinin tamamı tarafından ‘’var’’,  müzik sınıfı bulunduğu yönünde ifade 
edilirken, devlet okulu öğrencilerinin 126’sı tarafından ise ‘’hayır’’ şeklinde 
işaretlenmiştir. Buna göre, özel okulların fiziksel olanakları bakımından devlet 
okullarına göre daha avantajlı durumda olduğu söylenebilir.

Tablo 3. Öğrencilerin Okullarındaki Müzik Sınıfını  
Kullanma Durumlarının Okul Türüne Göre Dağılımı

Okulda Müzik Sınıfı 
Kullanma Durumu

Özel Okul
f   %

Devlet Okulu
f   %

Toplam
f   %

Evet 116 94,3 - - 116 94,3

Hayır 7 5,7 - - 7 5.7

Genel Toplam 123 100 - - 123 100
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Tablo 3’te görüldüğü gibi, müzik sınıfının kullanım durumu özel okulda öğrenim 
gören 116 öğrenci tarafından ‘’evet’’ şeklinde işaretlenmiştir. Buna göre müzik 
sınıfının özel okullarda aktif bir şekilde kullanılıyor olduğundan söz edilebilir.

Tablo 4. Öğrencilerin Müzik Derslerinde Kullandıkları  
Çalgıların Okul Türüne Göre Dağılımı

Müzik Dersinde 
Kullanılan Çalgılar

Devlet Okulu
f    %

Özel Okul
f   %

Toplam
f   %

Piyano 1 0,4 92 36,7 93 37,1

Org 32 12,7 0 0 32 12,7

Gitar 10 4 14 5,6 24 9,6

Bağlama 1 0,4 10 4 11 4,4

Diğer (melodika, blok flüt vb.) 43 17,1 0 0 43 17,1

Hiç çalgı kullanmayanlar 41 16,3 7 2,8 48 19,1

Genel Toplam 128 51 123 49 251 100

Tablo 4‘te okullarda müzik dersinde kullanılan çalgılara ilişkin özel okullarda; 
92 öğrenci piyano, 14 öğrenci gitar, 10 öğrenci bağlama ve 7 öğrenci hiçbiri 
seçeneğini işaretlerken, devlet okullarında 1 öğrenci piyano, 32 öğrenci org, 
10 öğrenci gitar, 1 öğrenci bağlama, 43 öğrenci diğer (melodika, blok flüt) 
ve 41 öğrenci tarafından ‘hiçbiri’ seçeneğini işaretlemiştir. 2 öğrenci ise bu 
soruya yanıt vermemiştir. Buna göre özel okullarda ağırlıklı olarak piyano ve 
gitar çalgılarının varlığından bahsedebilirken, devlet okullarında org ve diğer 
çalgıların kullanımı söz konusudur, şeklinde yorumlanabilir. Özel okullarda 
ikinci bir müzik aleti olarak gitar kullanılırken, devlet okullarındaki öğrencilerin 
çoğunluğu müzik derslerinde melodika ve blok flüt kullandıklarını ifade etmiştir. 

Tablo 5. Öğrencilerin Okul İçi ve Okul Dışı Müzik Etkinliklerine Katılma 
Durumlarının Okul Türüne Göre Dağılımı

Devlet Okulu
f   %

Özel Okul
f   %

Toplam
f   %

Müzik etkinliklerine katılanlar 38 29,2 70 56,9 108 42,7
Müzik etkinliklerine katılmayanlar 92 70,8 53 43,1 145 57,3
Genel Toplam 130 100 123 100 253 100

Tablo 5’te görüldüğü gibi, okul türlerine göre müzik etkinliklerine katılma 
durumu özel okullarda %56,9 iken, devlet okullarında %29,2’dir. Buna göre 
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özel okullardaki müzik etkinliklerine katılımın devlet okullarına göre daha 
yüksek olduğu söylenebilir.

Tablo 6. Öğrencilerin Müzik Dersine İlişkin  
Tutumlarının Frekans, Yüzde ve Aritmetik Ortalama Dağılımları

f % x̄

Müzik çok sevdiğim 
dersler arasındadır.

Katılıyorum 137 54,2%
1,62Orta Derece Katılıyorum 73 28,9%

Katılmıyorum 43 17,0%

Müzik dersinde kendimi 
rahat hissederim.

Katılıyorum 157 62,1%
1,54Orta Derece Katılıyorum 54 21,3%

Katılmıyorum 42 16,6%
Müzik dersinin beni 
kültürel anlamda 
geliştirdiğini 
düşünüyorum.

Katılıyorum 132 52,2%

1,7Orta Derece Katılıyorum 64 25,3%

Katılmıyorum 57 22,5%

Müzik dersinde müzik 
yeteneğimin geliştiğini 
hissediyorum.

Katılıyorum 158 62,5%
1,55Orta Derece Katılıyorum 49 19,4%

Katılmıyorum 46 18,2%

Müzik dersi kendime 
güvenimi arttırır.

Katılıyorum 108 42,9%
1,84Orta Derece Katılıyorum 76 30,2%

Katılmıyorum 68 27,0%

Müzik dersinde kendimi 
rahatça ifade edebilirim.

Katılıyorum 113 44,7%
1,79Orta Derece Katılıyorum 80 31,6%

Katılmıyorum 60 23,7%
Güzel şarkı söylemek 
ya da çalmak beni mutlu 
eder.

Katılıyorum 168 66,7%
1,48Orta Derece Katılıyorum 47 18,7%

Katılmıyorum 37 14,7%
Müzik dersinin 
yaşantımda gerekli 
olduğunu düşünüyorum.

Katılıyorum 118 46,8%
1,74Orta Derece Katılıyorum 80 31,7%

Katılmıyorum 54 21,4%

Müzik dersini eğlenceli 
buluyorum.

Katılıyorum 168 66,7%
1,46Orta Derece Katılıyorum 50 19,8%

Katılmıyorum 34 13,5%
“Müzik çok sevdiğim dersler arasındadır.” sorusuna öğrencilerin %54,2’si 
katıldıklarını, %28,9’u orta derecede katıldıklarını ve %17’si katılmadıklarını 
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belirtmişlerdir. Bu önermeye ilişkin genel ortalama 1,62’dir.  Öğrencilerin 
büyük bir kısmının müzik dersini sevdikleri söylenebilir.

“Müzik dersinde kendimi rahat hissederim.” sorusuna öğrencilerin %62.1’i 
katıldıklarını, %21,3’ü orta derecede katıldıklarını ve %16,6’sı katılmadıklarını 
belirtmişlerdir. Bu önermeye ilişkin genel ortalama 1,54’tür.  Öğrencilerin 
büyük bir kısmının müzik dersinde rahat hissettikleri söylenebilir.

“Müzik dersinin beni kültürel anlamda geliştirdiğini düşünüyorum.” 
sorusuna öğrencilerin %52,2’si katıldıklarını, %25,3’ü orta derecede 
katıldıklarını ve %22,5’i katılmadıklarını belirtmişlerdir. Bu önermeye ilişkin 
genel ortalama 1,7’dir.  Öğrencilerin büyük bir kısmı müzik dersinin onları 
kültürel anlamda geliştirdiğini düşünmektedir.

“Müzik dersinde müzik yeteneğimin geliştiğini hissediyorum.” sorusuna 
öğrencilerin %62,5’i katıldıklarını, %19,4’ü orta derecede katıldıklarını ve 
%18,2’si katılmadıklarını belirtmişlerdir. Bu önermeye ilişkin genel ortalama 
1,55’tir.  Öğrencilerin büyük bir kısmı müzik dersinde, müzik yeteneğinin 
geliştiğini söylemektedir.

“Müzik dersi kendime güvenimi arttırır.” sorusuna öğrencilerin %42,9’u 
katıldıklarını, %30,2’si orta derecede katıldıklarını ve %27’si katılmadıklarını 
belirtmişlerdir. Bu önermeye ilişkin genel ortalama 1,84’tür.  Öğrencilerin 
çoğunluğu müzik dersinin özgüvenlerini artırdığını ifade etmektedir.

“Müzik dersinde kendimi rahatça ifade edebilirim.” sorusuna 
öğrencilerin %44,7’si katıldıklarını, %31,6’sı orta derecede katıldıklarını ve 
%23,7’si katılmadıklarını belirtmişlerdir. Bu önermeye ilişkin genel ortalama 
1,79’dur.  Öğrencilerin çoğunluğu müzik dersinde kendilerini rahatça ifade 
edebilmektedir.

“Güzel şarkı söylemek ya da çalmak beni mutlu eder.” sorusuna 
öğrencilerin %66,7’si katıldıklarını, %18,7’si orta derecede katıldıklarını ve 
%14,7’si katılmadıklarını belirtmişlerdir. Bu önermeye ilişkin genel ortalama 
1,48’dir. Şarkı söylemek veya çalmak öğrencileri genel olarak mutlu etmektedir.

“Müzik dersinin yaşantımda gerekli olduğunu düşünüyorum.” sorusuna 
öğrencilerin %46.8’si katıldıklarını, %31,7’si orta derecede katıldıklarını ve 
%21,4’ü katılmadıklarını belirtmişlerdir. Bu önermeye ilişkin genel ortalama 
1,74’tür. 

“Müzik dersini eğlenceli buluyorum.” sorusuna öğrencilerin %66,7’si 
katıldıklarını, %19,8’i orta derecede katıldıklarını ve %13,5’i katılmadıklarını 
belirtmişlerdir. Bu önermeye ilişkin genel ortalama 1,4’tür. Öğrencilerin büyük 
çoğunluğu müzik dersini eğlenceli bulmaktadır.
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Tablo 7. Öğrencilerin Müzik Dersine İlişkin  
Tutumlarının Cinsiyete Göre Dağılımları

Cinsiyet Gözlem Ortalama Standart Sapma

Tutum
Kız 127 1,4357 ,51598
Erkek 126 1,8483 ,62469

Tablo 7 incelendiğinde kız öğrencilerin tutum ölçeğine ilişkin ortalamaları 1,43 
iken, erkek öğrencilerin ortalaması 1,84’tür. Erkek ve kız öğrencilerin sayısı 
hemen hemen eşit olmasına rağmen, erkek öğrencilerin ortalamasının daha 
yüksek olması dikkati çekmektedir.

Tablo 8. Cinsiyet ve Tutuma İlişkin Uygulanan T-Testi

F Sig. t df
Sig. 
(2-tailed)

Mean 
Difference

Std. Error 
Difference

Tu
tu

m

Equal variances 
assumed

10,645 ,001 -5,730 251 ,000 -,41263 ,07201

Equal variances 
not assumed

-5,726 241,651 ,000 -,41263 ,07207

T-testi sonuçlarına göre hesaplanan Sig.(2-tailed) değeri p=000 olarak 
hesaplanmıştır. Hesaplanan Sig.(2-tailed) değeri 0,05’ten küçük olduğundan 
kız ve erkek öğrencilerin tutum puanları arasında anlamlı bir fark bulunmuştur. 
Erkek öğrencilerin müzik dersine ilişkin tutumlarının kız öğrencilere oranla 
daha olumlu olduğu görülmektedir.

Tablo 9. Öğrencilerin Müzik Dersine İlişkin  
Tutumlarının Okul Türüne Göre Dağılımları
Okul Türü Gözlem Ortalama Standart Sapma

Tutum Devlet Okulu 130 1,6368 ,49222
Özel Okul 123 1,6459 ,71193

Devlet okulunda okuyan öğrencilerin sayısı 130 iken ortalamaları 1,63’tür. 
Özel okulda okuyan öğrencilerin ortalaması ise 1,64’tür. Her iki grubun 
ortalamalarının hemen hemen birbirine eşit olduğu görülmektedir. Standart 
sapması düşük çıkan devlet okul öğrencilerinin homojen bir grup olduğu ve 
standart sapması yüksek çıkan özel okul öğrencilerinin ise tutumları arasındaki 
farklılaşmanın fazla olduğu söylenebilir. 
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Tablo 10. Okul Türü ve Tutuma İlişkin Uygulanan T-Testi

F Sig. t df
Sig. 

(2-tailed)
Mean 

Difference
Std. Error 
Difference

Tu
tu

m

Equal variances 
assumed

38,065 ,000 -,119 251 ,905 -,00914 ,07660

Equal variances 
not assumed

-,118 215,601 ,906 -,00914 ,07736

Öğrencilerin okudukları okul türüne göre tutum puanları arasında anlamlı bir 
farklılık olup olmadığına ilişkin yapılan T-Testi sonuçları Tablo 10’da verilmiştir. 
Tablodan hareketle hesaplanan Sig.(2-tailed) değeri p= ,905’tir. Bu değerimiz 
0,05’ten büyük hesaplandığından öğrencilerin okul türüne göre tutum puanları 
arasında anlamlı bir farklılığa rastlanmamıştır.

4.  Sonuçlar ve Öneriler

Araştırmanın bu bölümünde, Sakarya ilinde devlet okullarında ve özel okullarda 
öğrenim gören 6. Sınıf öğrencilerinin müzik dersine ilişkin tutumları arasında 
farklılık olup olmadığını tespit etmek amacıyla yapılan araştırmadan elde 
edilen bulgular ve yorumlara bağlı olarak varılan sonuçlar ile bunlar ışığında 
oluşturulan öneriler sunulmaktadır. 

4.1.  Sonuçlar

1. Araştırma Sakarya İline bağlı Erenler, Serdivan ve Hendek İlçelerinde 
bulunan, devlet okulları ve özel okullarda öğrenim gören 6. sınıf düzeyinde 
253 öğrencinin yer aldığı bir çalışmadır.

2. Araştırmada yer alan öğrencilerin 130’u (%51,4) devlet okulu, 123’ü 
(%48,6) özel okul öğrencisidir.

3. Araştırmada yer alan öğrencilerin 127’si (%50,2) kız, 126’sının (%49,8) 
erkek öğrencidir.  

4. Araştırmada yer alan öğrencilerin annelerinin eğitim durumuna göre 
dağılımları incelendiğinde; % 37,9’ unun ilkokul, % 28,1’ inin ortaokul, % 
19,8’inin lise mezunu olduğu, Lisans ve lisansüstü eğitim alan annelerin 
oranının ise % 12,3 olduğu görülmüştür.

5. Araştırmada yer alan öğrencilerin babalarının eğitim durumuna göre 
dağılımları incelendiğinde; % 23,7’inin ilkokul, % 28,9’unun ortaokul, % 
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27,7’nin lise mezunu olduğu, % 17’sinin ise lisans ve lisansüstü eğitim 
aldıkları sonucu ortaya çıkmıştır. 

6. Araştırma örnekleminde seçilen özel ve devlet okulları her ne kadar 
birbirine yakın sosyo-ekonomik çevrelerden seçilmiş olsa da, özel 
okulların, fiziki imkanları bakımından devlet okullarından daha avantajlı 
durumda olduğu ve buna göre, özel okullarda müzik sınıfının bulunması, 
müzik aletlerinin çeşitliliği ve öğrencilerin okul dışı etkinliklerdeki aktif 
katılımın özel okullarda daha fazla olduğu sonuçları ortaya çıkmıştır. 

7. Özel okulların olanakları bakımından daha ulaşılabilir ve fiziksel 
donanımlarının daha çeşitli olması, derslerin işleyişi dolayısıyla öğrencinin 
müzik dersine karşı geliştireceği tutumu olumlu yönde etkilemesi ve 
devlet okullarına devam eden öğrencilere oranla daha olumlu tutuma sahip 
olabilecekleri düşüncesini kuvvetlendirse de, yapılan analiz sonucunda 
özel ve devlet okulu öğrencilerinin ortalama bir tutum geliştirdikleri ve 
aralarında anlamlı bir farklılık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

8. Öğrencilerin müzik dersi tutumlarının cinsiyete göre incelenmesi 
sonucunda; müzik dersi tutumlarının kız ve erkek öğrenciler arasında 
anlamlı düzeyde farklılık gösterdiği görülmüştür. Elde edilen bulgular 
erkek öğrencilerin lehine olup, erkeklerin müzik tutumlarının kızlara 
oranla daha olumlu olduğunu ortaya koymaktadır.

4.2.  Öneriler

Araştırmanın sonuçlarına dayanarak aşağıdaki öneriler getirilmiştir. 
1. Okullarda müzik eğitiminin etkili şekilde uygulanabilmesi için fiziki 

şartlar sağlanmalıdır. Okullarda müzik odası oluşturulmasının ve gerekli 
çalgıların, araç ve gereçlerin temin edilerek müzik odasının etkin 
kullanımının yararlı olacağı düşünülmektedir.

2. İlköğretimde müzik ders saatleri toplu etkinlik yapabilmek ve ürün 
çıkarabilmek için yeterli değildir. Müzik dersi dinleme, çalma, söyleme 
gibi öğrenme alanları bakımından uygulamaya yönelik bir derstir. Verimli 
bir eğitim için ders saatleri arttırılmasının faydalı olacağı düşünülmektedir. 

3. Özel okul ve devlet okulları, olanakları bakımından incelendiğinde müzik 
dersine ilişkin öğrenci tutumlarında farklılığın çıkmaması beklenen bir 
durum değildir. Bu duruma yönelik farklı araştırmalar yapılmasında yarar 
görülmektedir.  

4. Okullarda müzikal etkinlikler, projeler arttırılmalı, sanat, okulun birçok 
alanında etkili hale getirilmelidir. Öğrencilerin derslerde ve ders dışındaki 
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müziksel etkinliklerde görev almaları sağlanmalıdır. Böylece öğrencilerde 
sorumluluk bilinci gelişecek ve sanat aktiviteleri sahiplenilecekleri 
düşünülmektedir.

5. Müzik öğretmenlerinin tutum oluşturmada öğrencilerin dersle ilgili 
düşüncelerini ve beklentilerini dikkate almalarının yararlı olacağı 
düşünülmektedir.
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