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Dikkat oltasını hangi nesneye, olaya, olgu ya da bilgi üzerine bir ışık gibi yö-
neltirsek onu öğreniyoruz. Ona ait duygular ve hisler oluşturuyoruz. Bir nevi 
olaylar, olgular dünyasının bir parçasıyız.

İnsan olarak nice yollardan, duraklardan geçerek geliyoruz bu güne. Her du-
rakta çeşitli duygulara, hislere, zıtlıklara, bize benzeyen ve benzemeyenlerle 
fark ettiğimiz ya da  fark edemediğimiz olay ve olgularla karşılaşıyoruz. Bu 
karşılaşmalarda karanlığı aydınlatan bir fener gibi öğrenme gücünün ışığına 
muhtacız.

Öğreniyorsak yolun sonundaki ışığı görüyoruz, öğrenemiyorsak nasıl bir 
problemle karşılaşacağımızı bilemiyor ve karanlık bir tünele giriyoruz. Hayat 
yolculuğunda ya bilerek dikkatli öğrenme yoluna giriyoruz ya da hayatın ger-
çekleri bizi “doğal dikkatimiz” sayesinde öğrenmeye zorluyor. Tıpkı karşıdan 
karşıya geçerken yol kenarına park etmiş kamyonetin arkasından hızla gelen 
aracın gelebilme ihtimali ile kafamızı ayaklarımızdan önce uzatıp sağa doğru 
çevirmemizle arabanın bize çarpması gibi. Karşımıza çıkan acı gerçek  bir an 
mutluluğumuzu bitirir mi? Yani arabanın çarpması ile kırılan fibula kemiğimiz 
bizi yürümekten vaz geçirir mi? Vaz geçerseniz, kaybedersiniz. Çünkü hayatın 
kendisi bir yolculuktur; “bazen asfaltta, bazen taşlı yollarda…”

Yaşamak sevmeyi, sevmek öğrenmeyi; öğrenmek ise acı ve hüznü getiriyor. 
Sevmek ne kadar basit bir algı olsa da içine girdiğinizde karmakarışık duygu 
bölünmelerini yaşatır içinde bulunana. Bergson’un dediği gibi “atılmışız ha-
yata” yaşamak ve öğrenmek zorundayız. Neleri öğreneceğimiz ise bilinçli bir 
seçim olmalıdır. Aksi takdirde seçilmiş bir senaryonun oyuncusu haline geliriz.

Geçmişten geleceğe öğrenme yolculuğu yaparken, elimizi, zihnimizi, yüreği-
mizi deneyim denen önemli birikimlerle doldururuz. İçinde öğrenme olmayan 
bir yolculuğun boş ve zaman kaybından başka bir şey olmadığı acı bir ger-
çektir.

Hayat bir öğrenmedir, öğrenme yolculuğudur. Bu yolculuğu mutlu yolculuk 
haline getirmek insanın kendi seçimidir. İşte bu seçimi doğru yapmak için bir 
birinden değerli yazarlarımıza yer verdik. Mutlu bir öğrenme yolculuğu diliyor, 
katkıda bulunan yazarlarımıza teşekkür ediyorum.  Bir sonraki yolculuğumuz-
da buluşmak dileği ile...

Editörden
İnsan olarak nice yollardan, 

duraklardan geçerek
geliyoruz bu güne.

Her durakta çeşitli duygulara,
hislere, zıtlıklara, bize

benzeyen ve benzemeyenlerle 
fark ettiğimiz ya da  fark

edemediğimiz olay ve
olgularla karşılaşıyoruz.  

Ömer Öcal
Rehberlik Uzmanı
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Bu yıl kasım ayında Harf Devri-
mi‘nin 80’inci yılını kutlayacağız. 
Latin harflerinin kabul edildiği 

ilk Müslüman toplum biz değiliz; Arna-
vutlar ilktir. Gene Latin harflerini kabul 
eden ilk Türk cumhuriyeti de Azerbay-
can’dır ve çarlık hakimiyeti ile Bolşevik 
Rusya’nın yeniden ilhakı arasındaki 
müstakil Azerbaycan tarafından bu re-
form yapılmıştır. Şimdi de Azerbaycan 
o zamanki alfabeyi yeniden kabul etti, 
kullanıyor. 

Doğrusu Türkiye’deki Latin alfabesi 
mahalli telaffuzdan çok, İstanbul te-
melli bir umumi Türkçeyi hedef edindi. 
Harf Devrimi yapılırken iki gerekçe var-
dı; matbaanın ucuz ve seri kullanımı ve 
Türkçe imlanın bir düzene konması.

Muasır insanlık matbaayı, Strasbourg 
ve Mainz arasında iş tutan Alman 
matbaacı Johannes Gutenberg’in ica-
dı olarak kutlar. Bu doğrudur. Ancak 
el yazması dışında bazı metinleri seri 
olarak basma işi çok daha evvelden 
başvurulan bir teknikti. Özellikle Çin-
liler çokça dağıtılması gereken bazı 
metinleri tahta kalıplar halinde dizerek 
çabuk aşınıp erise de baskı tekniğini 
kullanmışlardır.

Gutenberg’in matbaası mürekkebi da-
ğıtmayan, aynı zamanda da aşınma-
yan yeni bir maden alaşımını bulmaya 

Bugün okuma-yazma alış-
kanlığı bilgisayar sayesinde 

gelişiyor diyoruz. Oysa 
bilgisayarların üstünlüğün-

den yararlanmak için bile 
kitap okumak gerekiyor. 

Başarılı bir matbaanın eseri 
olan güzel bir kitabın yerini 

hiçbir şey alamaz

dayanır ve günümüzün bilgisayar dev-
rimine kadar da beş buçuk asır boyu 
insanlığın hizmetindedir.

Shakespeare’in durumu

Okul eğitiminin getirdiği bir müteari-
fe dolayısıyla, birçok kişi matbaanın 
insanların okumasını hızlandırdığını, 
okumayla aydınlanma vukua geldiğini 
bellemiştir. Oysa yaygın okuma alış-
kanlığının nedenleri daha çeşitli olma-
lıdır. Nitekim Rönesans’ın Avrupa’sın-
da bırakınız Aristoteles’in eserlerini ve 
dini dua kitaplarını, mesela Fransızların 
Bertrandon de la Broquiere veya  Al-
manların Hans Schiltberger tarafından 
kaleme alınan Türkiye seyahatna-
meleri bile matbaanın icadından çok 
önce yüzlerce kopya halinde çoğaltılıp 
okunmuştur. 

Dahası İtalya’da günlük gazete çıkarılır 
ve bunlar elle çoğaltılarak dağıtılırdı. 
Aslında matbaadan sonra da gazete 
değilse de birçok kitap için bu durum 
devam etti. 

William Shakespeare 1616’da öldü. 
Shakespeare’in hiçbir eseri o hayat-
tayken basılmış değildir. Ancak ölü-
münden birkaç sene sonra bazı eser-
lerini tiyatrocu arkadaşlarının kağıda 
döküp iki forma halinde bastırdığını 

Kitabın Yerini
Hiçbir Şey
Tutamaz
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bütün uzmanlar söyler, rahmetli Mina 
Urgan’dan da okuyabilirsiniz. Birçok 
tiyatro eseri, şiir ya kaybolmuştur ya 
da ilginç bir şey, sonradan basılmıştır. 
Demek ki insanlar daha uzun zaman 
hafızalarıyla kültürel mirası yaşatmış 
ve devretmişlerdir. 

Eski Roma edebiyatı ezbere uygun bir 
üslup taşır. Bütün klasik edebiyat tür-
lerinde nesir dediğimiz tarzın böyle bir 
uygunluğu vardır. Arap dilini konuşan 
kitlelerin ezber konusunda yetenekle-
ri olduğu bilinir. Matbaa zamanla düz 
yazıyı hafıza dışına itti ve ayrı bir mat-
baa üslubu hem günlük gazetelerde 
hem edebiyatta gelişti. Ama matbaayı 
Orta Avrupa’da geliştiren bir unsur da 
17’nci asırdaki Türk ilerlemesine karşı el 
ilanlarının basımı ve dağıtımı için daha 
ucuz tekniklerinin icadı oldu.

En iyi matbaa

Şunu söylemek isteriz; Türkiye’de mat-
baa 18’inci asırda hayata girdi, ilk liste-
ye baktığınız zaman en çok okunan ve 
aranan divan yani şiir derlemelerinin, 
vekayinamelerin burada yer almadığı-
nı görürsünüz. Mesela “Naima Tarihi” 
mevcut 50 veya 100 adet el yazması 
nüshadan okunur ve dinleyiciler tara-
fından takip edilirdi. 

İlginç bir şey, 18’inci yüzyılda umumi 
kitaplıklar hayatımıza girmiş ve yazma 
nüshalar burada çoğunluğu meydana 
getirmiştir. Bununla birlikte matbaa 
Türk diliyle ilk defa İbrahim Müteferrika 
sayesinde tanışmıyordu. Sağda solda, 
İtalya’da Türk dilinde metinler pek na-
dir olarak basılmıştır.

İşin ilginci 18’inci asır Rusya’sında Türk 
halklarına dini propaganda yapan 
İskoç misyonerlerin o mahalli lehçe-
lerdeki İncil ve dua kitaplarını Arap 
harfleriyle basmışlardı. Ancak belirt-
mek gerekir ki baskı teknikleri Arap 
harflerini mükemmel şekilde dizmeyi 
imkansız kılıyordu.

Doğrusu Müteferrika matbaası eserleri 
de mükemmel baskı örneklerinden biri 
sayılamaz. 

Mehmet Ali Paşa’nın kurduğu yeni 
Mısır’da Arapça ve Türkçe birlikte kul-
lanıldığından Kahire’deki Bulak mat-
baasında basılan Arap harfli kitaplar 
en mükemmel örnek sayılır ve bizzat 
Türkiye’de bu mükemmelliğe ulaşan 
ve onun tekniğini yer yer geçen ilk 
matbaa Matbaa-ı Amire yani Topka-
pı Sarayı’nda açılan devlet matbaası 
değil, Ebuzziya Tevfik Bey’in kurduğu 
basımevidir.

Bilgisayarla gelen tehlike

Türkiye’de matbaada ilk başta yasak 
edilmesine rağmen Kurân-ı Kerim ba-
sımına kadar yayılması her şeyden ev-
vel ordunun kendi ihtiyaçları için mat-
baayı yaygın olarak kullanmasından, 
sonra merkezileşen eğitim sisteminin 
bu tekniğe başvurmasından ileri gelir. 
Gene de Harf Devrimi’ne geçtiğimiz 
yıllarda, Türkçe matbaa eserleri başlık 
olarak 40 bin kadardı. 

Aynı rakam 18’inci asırdan 20’nci asra 
kadar Rusya’da 300 bine, mesela İn-
giltere’de 2 milyona yaklaşıyordu. İşin 
garibi Harf Devrimi’ne rağmen okul-
lardaki ders notları dahil birçok eser el 
yazısına ve dolayısıyla Arap harflerine 
dayanmıştır. Okuma alışkanlığı için ga-
liba iyi eğitim ve insanların yalnız kal-
mayı sevmesi baş şarttır. 

Bugün okuma-yazma alışkanlığı bilgi-
sayar sayesinde gelişiyor diyoruz. Bil-
gisayardan metin taraması yaptığımız 
zaman okuma dışında dedikodunun 
yaygın olduğu görülüyor. Ciddi bir teh-
like daha var; bilgisayar üslubu nede-
niyle imla bozuluyor. Demek ki bilgisa-
yarın kayıt ve saklama üstünlüğünden 
ve hızlı işlem niteliğinden yararlanmak 
için dahi kitap okumak gerekiyor ve 
başarılı bir matbaanın eseri olan güzel 
bir kitabın yerini hiçbir şey alamaz.
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“Tembellik, bütün 
kusurların anası” sa-
yıldığı için, üzerinde 

önemle durulması 
gereken bir konudur. 

Tembellik; işseverliğin 
çalışkanlığın tersi bir 

haldir. Tembel insanda 
eksik olan şey; iş yap-
ma iradesidir, işe karşı 
isteksizlik ve işten haz 

duymamaktır.

Genel olarak tembel çocuklar-
dan bahsetmek uygun değildir. 
Çünkü çocuklar; genel olarak 

tembel değildir. Ancak, bazı hallerde 
ve bazı münasebetler için isteksiz, yani 
tembel çocuklar vardır. Örneğin; ye-
meğe karşı isteksiz, ders çalışmaya ya 
da giyinip soyunma işine karşı isteksiz 
çocuklar vardır.

Hal böyle iken, birçok ebeveynlerle öğ-
retmenler; bazı çocukların tembellikle-
rinden şikâyet ederler. Bu şikâyetlerin 
asıl sebebi; şikâyet konusu olan çocuk-
ların, kendilerinden şikâyet ettirmeyen 
işsever, çalışkan, sebatlı, sabırlı, her 
şeye karşı istekli, işe ve ders çalışmaya 
bağlı çocuklarla kıyaslanmasıdır.

Unutmamak gerekir ki; bütün çocuk-
lar, aynı derecede çalışkan, işsever, 
hareketli, tutumlu, sebatlı, sabırlı ve 
başarılarına karşı duygulu değildir. 
Hattâ, aynı ebeveynin, aynı şartlar ve 
aile çevresi içinde büyüyen çocukları 
arasında bile işseverlik ve çalışkanlık 
bakımından hayli farklar bulunduğu, 
her zaman görülmektedir. Bu sebep-
ten herhangi bir çocuk; daha hareketli, 
daha zeki, daha çalışkan ve titiz bir ço-
cukla kıyaslanacak olursa; bize, tembel 
ve yeteneksiz görünebilir; fakat bu ço-
cuğu, kendisinden daha az hareketli, 
daha ağır tabiatlı çocuklarla kıyaslar-
sak; birinciye göre tembel görünen bu 
çocuğun, ikinciye göre oldukça çalış-
kan, işsever ve istidatlı olduğu sonucu-
na varılır.

Bazı çocukların; doğuşları, fiziksel ve 
ruhsal yaşayışları itibariyle daha ağır 
tabiatlı, işe ve oyuna karşı daha az is-
tekli oldukları bir gerçektir. Fakat, bu 
tip çocuklarda beden ve ruh oluşuna 
bağlı bir tembellikten bahsetmek doğ-
ru olmaz. Bu gibi hallerde, olsa olsa 
çocuğun, biyolojik karakter itibariyle 
“ağır” veya “soğuk tabiatlı” tipten ol-
duğu ileri sürülebilir. Mamafih, fleg-
matik denilen bu tip soğuk tabiatlı ço-
cuklara, oldukça nadir rastlanır. Bu tip 
çocukları biz; genel olarak çok şişman, 
etli, yağlı, gevşek kaslı, hareketsiz, ağır 
düşünen ve etraflarında olan bitenler-
den fazla etkilenmeyen “vurdumduy-
maz” çocuk olarak nitelendiririz. Fa-
kat, bu tip çocuklar; her zaman, hepsi 
olumsuz olan nitelikleri taşımazlar; her 
zaman ve her işte tembel görünmez-
ler. Örneğin: Yemek yemede bu ço-
cuklar, oldukça çabuk davranırlar; bazı 
işlerde oldukça becerikli, keskin akıllı 
ve tamamen normal görünürler. Fakat 
her işlerinde aceleci ve çabuk oldukla-
rı halde; yemek yemede, giyinmede, 
yatmada, kalkmada çok tembel olan 
çocuklar da vardır.

Dikkatli, çalışkan, işsever, bedenle ya-
pılan fiziksel işlere çok dayanıklı fakat; 
ruhsal ve zihinsel çalışmalara karşı is-
teksiz ve tembel olan çocuklar da az 
değildir. Tersine olarak; oyunlara, hare-
ketli işlere karşı tembel olup da ruhsal 
ve zihinsel çalışmalara karşı isteksiz 
olan tembel çocuklar da çoktur.

Mahmut Özdil
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Bu konu etrafında bilinmesi gereken 
nokta: istisnasız olarak bütün ço-
cukların, fiziksel ve ruhsal gelişmeleri 
sırasında, fiziksel ve ruhsal gevşeme 
denilecek birkaç tembellik devresi ge-
çirmeleridir. Bunların başlıcaları, hızlı 
fiziksel büyüme ve şiddetli ruhsal buh-
ranlar devreleridir. Boyun uzamasıyla 
karakterlenen ilk iki fiziksel büyüme ev-
resinden sonra, kilo alma-şişmanlama 
denilen diğer iki evre gelir. Bunun ar-
kasından da, ikinci, yani erinliğe girme 
evresi başlar. Bu evreler; fizyolojik ba-
kımdan çocuğun büyümesiyle karak-
terlenir ki, bunda göze çarpan noktalar; 
her çocuğun bireysel özelliklerine göre 
fizyolojik bir tembelliğe tutulmasıdır. Bu 
hal, bazı çocuklarda daha uzun; bazıla-
rında kısa süren bir olay olur. Bazen ço-
cukta; birbirine zıt olaylar o kadar sık ve 
çok görülür ki; bunlar insana; çocuğun 
anormal olduğunu bile düşündürebilir.

Ruh hastalıklarıyla uğraşanlara göre, 
marazî tembellik de vardır. Bu; ya bir 
hastalık belirtisidir ya da herhangi bir 
derin ve ağır ruhsal bozukluk ve ka-
rışıklığın başlangıcı sayılabilir. Kaygı-
sız, isteksiz veya gevşek adı verilen ve 
bazı psikopatlar gurubunda rastlanan 
tembellik gibi!... Bu tembellik, bireyi; 
şeref ve haysiyet, ödev ve sorumluluk 
gibi duygulardan yoksun bir insan ha-
line koyar. Bu tembellikte olan birey; 
etrafında olup bitenlere karşı ilgisiz 
görünür; harekete, faaliyete, işe yönel-
tilemez. Hattâ, ceza ve ödül araçlarıyla 
dahi!..

Bazı psikopatlar, tem-
belliği; çevrelerine ve 
çevrelerinden gelen 
etkilere karşı bir reak-
siyon ve yenilmez bir 
savunma aracı olarak 
kullanırlar. Tembel-
lik; bazen şahsiyetin 
tamamen sessiz kal-
masına sebep olan ve 
“Demans Prekoks” 
Demantia Praecox 
- Erken Bunama) de-
nilen bir hastalık evre-
sinin başlangıcında da 

görülür. Bu hastalığa 
tutulan bir öğrencinin; o 

zamana kadar derslerinde başarılı ol-
duğu halde, hastalık başlar başlamaz, 
birdenbire tembelleştiği, üzülme ve 
içlenme duygusunu kaybettiği; hiçbir 
cezadan korkmadığı, övgülerden, tak-
dir ve ödüllerden sevinç ve heyecan 
duymadığı ve her gün biraz daha fazla 
tembelliğe kaydı görülür.

Saralılar da, düşüp bayılmalardan son-
ra tembelliğe kendilerini kaptırırlar.

“Mania” denilen bir tür delilik çeşidin-
de, ferdin ruhsal hal ve yaşayışlarında 
meydana gelen değişikliklerden son-
ra, geçici tembellikler baş gösterebilir. 
Bunlar; daha çok hastanın güçsüz düş-
tüğü hallerde, yani hastanın yetenek-
lerini gösteremediği ve etrafındakile-
rin uyarma, azarlama ve eleştirileriyle 
karşılaştığı, cezalandırıldığı ve bütün 

bunları “haksız” bulduğu zaman baş 
göstermektedir.

Ansızın arız olan ve uzun süren tem-
bellik gibi, geçici olan ve zaman zaman 
baş gösteren tembelliğin de; herhangi 
bir tehlikeli hastalığın belirtisi sayılması 
gerekir. Bu sebepten, bu gibi hallerde, 
hemen yetkili ve tecrübeli bir hekime 
müracaat etmek, onun tavsiyelerine 
göre, gereken tedaviye başlamak ge-
rekir.

Ebeveyn ile öğretmenler için en çok 
ilgi uyandırması gereken tembellik; 
beden yapısı ile, doğal gelişme ile 
ilişkisi olmayan ve herhangi bir ruhsal 
hastalığın belirtisi sayılmayan fakat, 
doğrudan doğruya eğitim yönteminin 
yanlışlığından meydana gelen tem-
belliktir. Hatalı bir eğitim yüzünden 
ve sonradan kazanılmış bu tembellik; 
başlangıçta, bütün fiziksel ve ruhsal 
belirtilere hemen bürünmez. Ancak, 
birkaç ruhsal etkinlik alanında kendini 
gösterir. Fakat, yavaş yavaş, ferdin tü-
mel gelişimi üzerinde etkisini göster-
meye başlar. Bu suretle, fiziksel veya 
ruhsal bir alanda beliren tembellik; 
eğer zamanında ıslah ve tedavi ted-
birlerine başvurulmazsa, ferdin bütün 
insani varlığı üzerinde derin izler bırak-
maktan geri kalmaz.

Dolgun vücutlu ve şişman çocuklar; 
yaradılıştan tembel değildirler. Fakat 
bunlar; ebeveynlerinin veya etrafın ve 
arkadaşlarının etki ve telkinleriyle sis-
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temli surette tembelliğe yöneltilmek-
tedirler. Böyle bir çocuk, günün birinde 
hekime gösterilse ve hekim; çocuğun, 
haddinden fazla şişmanlamış olduğu-
nu söyleyerek ona, mümkün olduğu 
kadar hareket ve oyun tavsiye etse; bu 
defa ebeveyn çocuğu, gece gündüz 
oyuna, harekete sevk ederler ve böy-
lelikle, çocuğun neşesini, oyun zevk ve 
isteğini kırmış, öldürmüş olurlar. Çünkü 
oyun; böyle etki ve telkinle, âdeta zor-
la oynanırsa, ağır bir ödev haline gelir, 
çocuğun canını sıkar, nefret edilen bir 
meşgale haline gelir. Bu suretle oyun 
ve hareketten nefret eden çocuk; gün 
geçtikçe, daha çok tembelleşir. Bütün 
çocuklar tarafından çok sevilen oyun, 
böylelikle, çocuk için nefret edilen bir 
angarya olur.

Beden hareketlerine karşı çocuklarda 
duyulan isteksizlik - tembellik; yavaş 
yavaş ruhsal belirtilere ve yaşayışlara 
da yayılır. Çünkü, bedensel hareketle-
re karşı tembel olan çocuğu, ebevey-
ni veya öğretmenleri işe sevk ederler; 
hattâ çocuğu zorlarlar. Bu zorlama 
sonunda, çocukta; zihinsel ve ruhsal 
işlere, çalışmalara karşı da bir isteksiz-
lik-tembellik başlar. Çocuğun bu istek-
sizliği karşısında ebeveyni onu; zorla, 
etki ve telkinle veya tehditle, zihinsel 
ve ruhsal çalışmalara sevk ederlerse, 
bu hal; çocukta tembel, kabiliyetsiz, 
istidatsız olduğu zannını uyandırır. Bu 
suretle çocuk; ebeveyni ve ev halkı ta-
rafından tembel olarak vasıflandırılır, 
tembel lâkabıyla çağırılır. En yakınları 
tarafından böyle insafsızca muamele 
gören çocuk; kendinin tembel, kabili-
yetsiz, istidatsız olmadığını anlatmak 
için, çaba ve faaliyet göstermek istese 
bile, etrafındakilerin anlayış ve inanış-
larını değiştirecek kadar ileri hamleler 
yapamaz. Bütün çaba ve enerjisini; 
kendisine verilmiş olan tembel unva-
nını üzerinden silkip atmaya harcasa 
bile, tembellik çerçevesi içinden dışarı 
çıkamaz.

Öğrencilerin tembelliği bazen yalnız 
bir veya birkaç derse karşı olur. Bunun 
sebebi; öğrencinin öğretmenine karşı 
duyduğu antipati veya nefret duygu-
sudur; öğretmeninin, dersini sevdi-
rememesi, alaycı halleri, öğrenciyi iyi 
tanımadan değerlendirmesi, tembel 
diye vasıflandırarak sınıf içinde utan-
dırmasıdır. Ya da, ebeveyninin; misa-
firler yanında veya ev halkı içinde; ço-
cuklarının herhangi bir derse karşı özel 

bir kabiliyeti olduğunu fakat, diğer 
bazı derslere karşı istidadı olmadığını; 
öğretmeninin de, çocuğa bu dersleri 
sevdiremediğini çocuk yanında ilân 
etmeleridir. Bu etki ve telkinler karşı-
sında kalan çocuk da, kendi tarafından 
şöyle düşünmeye başlar. Mademki; 
bilen, iyi düşünen ve bir otorite olan 
ebeveyni, kendisi hakkında böyle dü-
şünmektedirler; aksini ispat etmeye 
çalışmanın ne faydası olur?.. Bu dü-
şünceye kendini inandıran çocuk; ya-
vaş yavaş, durumuna alışmaya başlar 
ve kabiliyetsiz olduğu, anlamadığı ve 
sevmediği derslerle ilgilenmemekte, 
onlara çalışmamakta ısrar ve inat eder. 
Bazen öğretmen de sınıfta; çocuklara 
ya da öğrencilerinden birine “Bu dersi 
kavrayamıyorsun! Bu derse karşı kabi-
liyetin yok!.. Sen iyi resim yapıyorsun 
fakat, tarihi aklın almıyor; matematiğe 
istidadın yok!” gibi sözlerle çocukların 
heveslerini kırar; bu derslere karşı olan 
isteksizliklerini artırır.

İlkokuldan itibaren yanlarında ve baş-
ları ucunda duran ve çocuğa ödevlerini 
yapmada, ders çalışmada yardım eden 
ebeveyn de, bu gibi aşırı müdahale-
leriyle çocuğu hazırcılığa, tembelliğe 
alıştırırlar; suni surette onu tembel ya-
parlar. Bu tarzda yardım gören çocuk-
lar, yavaş yavaş, kendi kabiliyetsizlikle-
rine inanmaya başlarlar ve ancak baskı 
altında bulundukları zaman, çalışmaya 
ve böylelikle tembel olmaya alışırlar.

Ev halkından sürekli surette; kız kar-
deşinin veya ağabeyinin çok çalışkan 
ve zeki olduğunu, bu sebepten onu, 
herkesin daha çok sevdiğini şiten ço-
cuklara zorla tembelliğe yöneltici bir 
etki yapılmış, tembellik ruhu aşılanmış 
olur. Gerçi, çoğunlukla ebeveyn; büyük 

çocuklarını işe, çalışmaya yöneltmek, 
onların çalışkanlıklarını kamçılamak, 
kardeşler arasında rekabet uyandır-
mak için böyle açıkça övme yolunu 
tutarlarsa da bu tedbir; çoğunlukla 
rekabet yerine isteksizliği artırır; çocu-
ğun kıskançlık duygusunu kamçılar ve 
artık, bile bile, isteye isteye tembelli-
ğinde devam eder durur.

Eğer çocuk; ailenin biricik evlâdı ise 
ve hele sık sık rahatsızlanıyor ve bu 
yüzden ev halkı; onun üzerine titriyor 
ve herkes, birbirleriyle yarışırcasına 
bu çocuğun her konuda imdadına ko-
şuyor ve bu suretle, ailenin bu biricik 
evlâdına fiziksel ve ruhsal enerji har-
camak imkânı verilmiyorsa; böyle bir 
çocuk da, tembelliğe alışmış olur.

Zihinsel ve ruhsal işlere karşı az istekli 
olan bir çocuk; spor istek ve metotları-
na uygun bir tarzda yapılmayan spor 
çalışmaları sonunda, tesadüfen ve yal-
nız ayaklarını ve ellerini işleterek bir 
başarı gösterirse ve bu yüzden resmi, 
gazete veya dergilere konursa; bulun-
duğu yerlerde övülmeye başlanırsa ve 
hattâ, spordaki başarısı, derslerdeki 
başarısından fazla değerlendirilir ve 
övülürse; bu çocuk, zihinsel çalışma-
lardan zevk almamaya başlar ve böy-
lelikle tembelliğe alışır.

Çocuğa uygulanan yanlış eğitim biçim 
ve yöntemi sonucunda tembellik; nev-
rotik bir belirti olarak kendini göstermiş 
de olabilir. Bu karakterde bir tembelliği 
tedavi edebilmek için araz ve belirtisi 
değil; sinirliliği tedavi ile işe başlamak 
gerekir. Bunun için de, aile içinde ya-
şayan kimselerin birbirleriyle olan iliş-
kilerini iyileştirmek; çocuğa, doğal ve 
çok uygun bir eğitim çevresi hazırla-
mak; bu eğitim çevresi içinde çocuğa, 
ihtiyaç duyduğu oyunları oynamak, is-
tediği işleri yapmak ve bunlardan, ara-
dığı hazzı duymak imkânını vermek; 
bütün bu etkinlikler esnasında, kendi 
kuvvetlerine güvenebileceğini ona 
aşılamak; aile içinde ve okuldaki her 
türlü iyi örnekleri kendisine göstermek 
suretiyle çocuğa, ödevlerini ve kendine 
göre bir sorumluluğu olduğunu hatır-
latmak gerekir. Bu ve bu gibi tedbirler 
yardımıyla çocuk; yavaş yavaş, alıştığı 
işsizlikten, zihinsel ve bedensel işlere 
karşı gösterdiği tembellikten uzaklaş-
mış olacaktır.

Kaynak: Mahmut Özdil, Çocukların Anormallikleri, 
Sayfa Yayınları, 2012.

Çocuğa uygulanan 
yanlış eğitim biçim ve 
yöntemi sonucunda 

tembellik; nevrotik bir 
belirti olarak kendini 

göstermiş de olabilir. Bu 
karakterde bir tembelli-
ği tedavi edebilmek için 

araz ve belirtisi değil; 
sinirliliği tedavi ile işe 

başlamak gerekir.
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Ömer Öcal
Rehberlik Uzmanı

Ne Kadar Çok
 Soru Çözersek?

Sınavlarda dikkat edilmesi gereken 
adımları şöyle sıralayabiliriz:

• Önce nasıl bir geleceğin hayali 
kurulmalı, beyni öğrenmeye hazır 
hale getirmelidir.

• Öğrenmek için istek ve arzu içinde 
olunmalıdır.

• Öncelikle  konu ve kavramlar iyi 
kavranmalı bilgi açığı tamamlan-
malıdır.

• Yeni öğrenilen konular için çözüm-
lü sorulara öncelik verilmeli, soru-
ların mantığı iyi kavranmalıdır.

• Hangi sınav olursa olsun  sınavın 
yapısı, özellikleri ve koşulları iyi 
bilinmelidir. Sınava belli koşullar 
altında girildiğine göre  sınavın ko-
şullarına da uyum sağlanmalıdır.

• Cevaplı testleri çözmeye basitten 
başlanmalı ve bir özgüven egzersi-
zi yapılmalıdır.

• Geçmiş yıllarda çıkmış olan sorula-
rı mutlaka gözden geçirmeli soru 
tarzlarını kavramalı ve buradan ha-
reketle eksik noktaları yakalanmış 
olmalıdır.

• Çokça soru çözerek soru çözme 
tarzımızı oluşturmuş olmalısınız. 
Soru çözerken kullandığınız kısa 
yollar veya formüller artık tam an-
lamıyla kavranmış olmalıdır.

• Bazen doğru cevabı bulurken ba-
zen de yanlışları eleyerek doğruya 
ulaşma tekniğini kullanmayı kavra-
mış olmalısınız.

• Sınavlarda derslere göre soru da-
ğılımları iyi bilinmeli.  Çalışırken, 
öğrenirken ve test çözerken  bu 
soru dağılımındaki ağırlığa göre 
test çözülmelidir. Örneğin  bir ko-
nudan iki soru geliyorsa bu konu-
dan yüzlerce test çözmenize gerek 
yoktur.

• Test çözmeye başladığınızda hı-
zınız eminim yavaştır. Bu nedenle  
sınavlarda süreyi yetiştiremeye-
bilirsiniz, panik yapmayın. Bunun 
için sure tutarak yavaş yavaş hızlı 
test çözme denemesi yapın ancak 
kontrolü elden bırakmayın.

• Eksik olduğunuz ders ile alaka-
lı olarak konuları tespit etmek ve 
onların üzerine odaklanmak sınav-
lara hazırlanan öğrenciler için en 
önemli net arttırma tekniğidir.

• Sınavlar sadece doğru yanlış ve 
net çıkarma cetveli değildir. Eksi-
ğin ve yanlışlarının net analiz ya-
pıldığı bir tür antrenmandır. Her 
sınavdan sonra yeterlilik analizi ya-
pın ve eksiğinizi belirleyin, “hata ya 
da eksiğin nedir?” sorusunu sorun.

• Bunların yanı sıra nerelerde yanlış 
yapıldığının ve bu yanlışın neden 
yapıldığının çabucak kavranma-
sı  ve hemen telafi çalışması  ye-
terli gelecektir.  Sınavlarda yanlış 
yapılmasının birkaç sebebi vardır. 
Bunlar:

• Konu eksiği
• İşlem hatası ve dikkatsizlik
• Okuduğunu iyi anlayamama
• Konuyu hiç bilmeme
• Konuyu birbirine karıştırma
• Tekrar Eksikliği

Yukarıdaki bu maddeler göz önünde 
bulundurulduğunda  sınavlara ilişkin 
tespit net olarak yapılmış olacak ve 
ona göre de adımlarınızı atmış ola-
caksınız. Elde edilen sonuç ne olursa 
olsun sınavlar, ümit ve iyimserlikle  
başarılır. “Başarısızlık yotur sadece 
sonuçlar vardır.”

Akademik hayatın önemli dönüm noktalarından biridir sınavlar.  Gelecekte nerede ve hangi şartlar al-
tında nasıl bir eğitim alacağınıza bu sınavlarda alacağımız sonuçlar belirliyor. Hangi meslek, hangi lise 
veya hangi üniversite sorusunun cevabı bu sınavlarla belirginleşyor. O halde abartmadan, gerçeğinden 
koparmadan  sınavlara hazırlık ciddiye alınmalı ve başarı konusundaki iyimserlik kaybedilmemelidir.
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1. SADECE DERS DİN-
LEMEKLE ÖĞRENME 
GERÇEKLEŞMEZ

Öğrenci ders dinlemekle, kullanılması, 
yani işlenip ürün haline getirilmesi ge-
reken bilgileri sözcük düzeyinde hafı-
zasına geçici olarak kaydeder.

Öğrencinin dersi derste öğrenemeye-
ceğini, bütün öğretmenler ve anne-ba-
balar çok iyi bilmek zorundadır.

Ders derste değil, dersten sonra yapı-
lacak olan doğru çalışma yöntemleri 
ile öğrenilir. Özellikle öğrenciler bugün 
yoğun bir şekilde yaşadıkları sınav te-
laşesi ve koşuşturması içerisinde, ders-
ten derse koşmakta ve kendi başlarına 
evde ders çalışacak zamanı bulama-
makta. Bulanlar da öğrenme çalışması 
yapamamakta, ezber nitelikli tekrarlara 
başvurmaktadır.

Şöyle düşünelim öğrenci bir hafta içe-
risinde diyelim ki açıları, önce okulda 
DİNLİYOR, sonra dershanede DİNLİ-
YOR, sonra dershanedeki grup etü-
tünde DİNLİYOR, sonra dershanede 
birebir etüt alıp yine açıları DİNLİYOR, 
olmadı bir de özel ders hocasından 
DİNLİYOR.

Yani öğrenci bir konuyu, tam beş kez 
dinliyor ve bu beş kez dinleme eyle-

minde sadece öğretmen ve kullanılan 
sözcükler değişiyor. Bütün bunların so-
nucunda öğrenci sözcük düzeyindeki 
bilgileri geçici olarak hafızada tutuyor.

Bu ders dinleme silsilesinin sonucunda 
öğrenci girdiği sınavlarda açılardan ge-
len soruları yanıtlayamıyor ve “bütün 
çabasına rağmen öğrenemeyen, kapa-
sitesi eksik” öğrenci damgasını haksız 
olarak yiyor.

Oysa öğrenci dersi dinledikten sonra, 
mutlaka evde kendi kendine defterde 
yazılanlara çalışıp, o bilgilerin üzerinde 
düşünce üretme aşamasını gerçekleş-
tirdikten sonra, soru çözme işlemine 
geçmesi gerekmektedir.

2. ÖĞRETMENDEN YA DA 
KİTAPTAN ELDE EDİLEN 
BİLGİ ALGIYA DÖNÜŞ-
TÜRÜLMELİDİR

Bilgi işlenmemiş ham haldeki pamu-
ğa benzer. Onu o haliyle gömlek diye 
giyemez, kullanamayız ve yararlana-
mayız. Nasıl ki, elde ettiğimiz pamuğu 
üretilmiş ürüne dönüştürdükten sonra 
ondan gömlek olarak yararlanıyorsak, 
elde ettiğimiz bilgileri de mutlaka işle-
yip, onu çeşitli işlemlerden geçirip, ona 
şekil verip, ona farklı manalar katıp ya-
rarlanabiliriz. Algı, bize anlatılanlardan 
daha fazlasını ve farklısını anlayabili-

Bu yazımızda, öğren-
menin beynin öğ-
renme fonksiyonları 

dikkate alındığında ne kadar 
kolay ve kalıcı hale geldiğini 
anlatmaya ve çok uzun ve ti-
tiz çalışmalarımız sonucunda 
elde ettiğimiz bilgileri sizinle 
paylaşmaya çalıştık. Yalnız 
şunun da altını önemle çiz-
mek isteriz ki, çalışmalarımız 
sadece literatüre, yani daha 
önce yapılmış çalışmalara 
dayanmayıp, saha çalışma-
sı dediğimiz ve doğrudan 
doğruya, öğrenci, öğretmen, 
aileler ve sosyal çevre üze-
rinde yaptığımız titiz çalışma 
sonucunda elde ettiğimiz 
bilgileri akademik çalışmala-
rımızla karşılaştırıp en doğru 
olan bilgiye ulaşmaya çalış-
tık. Şimdi kalıcı ve pratik bir 
şekilde öğrenmek için nelere 
dikkat etmeliyiz bunları tek 
tek ele alalım:

Pratik
Öğrenmenin

14 Koşulu
Süleyman Beledioğlu

Eğitimci - Yazar
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yorsak gerçekleşmiş demektir.

Bilginin algıya, yani öğrenilmiş ve üre-
tilmiş bilgiye dönüşebilmesi için, o bil-
giyi üzerinde hiç düşünmeden yapılan 
tekrarların dışında, irdelemek ve üze-
rinde düşünmek, yazılanlardan hare-
ketle yeni bilgilere ulaşmak gerekir.

Unutmayınız ki, sınavlarda sorular bil-
gi ile değil, algı ve öğrenilmiş bilgi ile 
doğru ve çabucak yanıtlanabilmekte-
dir.

3. ÖĞRENME MOLASI 
VERMEK ÖĞRENMENİN 
GERÇEKLEŞMESİ İÇİN 
ŞARTTIR

Beynimiz ders çalıştıktan sonra, çalış-
madığımız, beynimizi serbest bırak-
tığımız, o zaman aralığında öğrenir. 
Elde ettiğimiz yeni bilgileri beynimizin 
hipokampüs bölgesi onaylar ve öğre-
nilmiş bilgi olarak beynin ilgili bölge-
lerine yerleştirme işlemini bu “serbest 
zaman” diliminde gerçekleştirir.

Bu nedenle, öğrencilerin hiç ara ver-
meden aralıksız bir şekilde yaptıkları 
çalışmalar, öğrenmenin gerçekleşme-
sini oldukça azaltan bir durumdur.

Öğrencilere beyinlerine öğrenme 
molası vermeleri ile ilgili olarak şu 
önerimizi de iletmek isteriz. Anlamak-
ta en zorlandığınız derse yatmadan 
önceki son iki saat çalışın ve hemen 
yatınız. Göreceksiniz ki, uykuda 
iken o konu beyninizde öğre-
nilmiş bilgi olarak yerleşmiştir. 
Beyin uykuda iken de çalışır. 
Bunun en büyük kanıtı 
gördüğümüz rüyalardır.

4. BİR GÜN 
BOYUNCA 
TEK DERSE 
ÇALIŞMAK 
ÖĞRENMEYİ 
HIZLANDIRIR

Öğrencilerin yine yoğun 
ders trafiği içinde her 
derse yarım saat süreyle 
çalışmak ve o gün bütün 
dersleri gözden geçirmek 
gibi bir zorunlulukları da vardır.

Bunu yapmalarında zaten bir sakınca 
yoktur. Ancak şu uyarımıza da kulak 
verilmesinin önemini ısrarla vurgulu-
yoruz.

Öğrencilerin, anlamakta zorlandıkları 
derslere, tam bir günlerini ayırmaları 
halinde, o ders veya konuyu bütün bo-
yutları ile algılamaları yani öğrenmeleri 
kolaylaşacaktır.

Böylece öğrenci, bağlantıları kura kura, 
anlamayı sürekli hale getirerek, bütünü 
görmüş ve öğrenmiş olacaktır.

Bu uygulamayı, içinde bulunulan ko-
şullarda bütün dersler için yapamasak 
da, zorlandığımız konu ve dersler için 
zaman zaman yaparsak çok iyi sonuç-
lar alacağımızı göreceğiz.

5. ÇALIŞTIĞIMIZ KONU-
YU GERÇEK YAŞAMLA 
İLİŞKİLENDİRMELİYİZ

Elde ettiğimiz bilgi, beynimizde ger-
çek yaşamla ilişkilendirilmesi halinde 
tutunacak yer bir yer bulmuş olacaktır.

Özellikle Matematik, Geometri ve Fen 
Bilimleri alanında elde ettiğimiz bil-
gilerin yaşantımızda ne işe yaradığı 
ve nerelerde ne amaçla kullanıldığını 
bilmek, öğrenmenin gerçekleşmesi ve 
beynin o bilgiye ilgisinin uyanması açı-
sından oldukça önemlidir.

6. ELDE EDİLEN BİLGİYİ 
BAŞKASINA ÖĞRET-
MEK ÖĞRENMEYİ HIZ-
LANDIRIR

Öğretmenler bitirdikleri bölümün bil-
gilerini tam olarak, öğretmen olup 
atandıktan sonra, o konuları öğrencile-
re anlatırken, öğretme gayreti göster-
dikleri süreçte öğrenirler.

En iyi öğrenme biçimi, öğretmektir. 
Öğreten kişi, o bilgiyi çok farklı açılar-
dan görerek aktarmaya çalışırken, or-
taya hızlı ve gerçek bir öğrenme çıkar.

Bu nedenle, öğrencilerin birbirleri-
ne ders anlatmaları, hem anlatan 
hem dinleyen açısından çok faydalı 
sonuçlar meydana getirmektedir.

7.  DİNLENİLEN 
DERS VEYA ÇA-

LIŞILAN KONU 
ÜZERİNDE 

KONUŞULMASI 
ÖĞRENMEYİ 

HIZLANDIRIR

Ailelerin çocuğun ça-
lıştığı ders hakkında, 

çocukla sohbet 
etmesi, öğrencinin 

beyninin o bilgi içe-
risinde derinlemesine bir yolculuğa 

çıkmasına neden olacaktır.
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Bu nedenle ailelere, çocukları ile ders 
içeriği hakkında karşılıklı sohbeti öne-
riyoruz.

Öğrencilere de, ders hakkında arka-
daşlarınızla mutlaka sohbet ediniz di-
yoruz.

8. SÜREKLİ GÖZDEN 
YARDIM ALARAK ÇA-
LIŞMAK ANLAMAYI 
HIZLANDIRIR

İnsan beynine giden sinir liflerinin (biz 
diyelim ki bilgi aktarım kablolarının) 
%40’ı retina (göz) bağlantılıdır.

Yani akıl kapasitemizin yarısına yakını 
gözlerimizdedir. Gözlerimizi devre dışı 
bıraktığımızda adeta algılama ve akıl 
kapasitemiz yarı yarıya azalmaktadır.

Bu nedenle ders çalışırken gözlerimiz-
den beynimize gönderilen ileti sayısını 
artırmamız gerekmektedir. Bu algıla-
mamızı ve kavramamızı çok hızlandı-
racaktır.

9. SORU YAZMAK KONU-
YU ÇOK FARKLI BO-
YUTLARI İLE ALGILA-
MAMIZA YOL AÇAR

Soru yazmak, öğrenciyi defterindeki 
bilgi üzerinde düşünmeye sevk eder.

Bu çalışma sonucunda öğrenci bilgiyi 
bütün boyutları ile analiz eder, o bilgi-
nin açılımını yapar.

Böylece öğrenci bilgi üzerinde düşün-
müş ve ham bilgiyi üretilmiş bilgiye 
yani algıya dönüştürmüş olur.

10. ÇALIŞILAN KONUYU 
ÖZETLEMEK ÖĞREN-
MEYİ OLUMLU ETKİLER

Öğrenci kitap veya defterden çalıştı-
ğı konuyu, defter ve kitabı kapatarak, 
aklında kaldığı kadarıyla özetlemelidir.

Özet, beyni zorlayan onun hatırlama ve 
bilgiyi analiz etme kapasitesini artıran 
bir uygulamadır. Ancak önemle altını çi-
ziyorum, kitap-defter açık yapılan özet-
ten yüksek düzeyli bir fayda gelmez.

11. KAVRAMLARIN SAP-
TANMASI ÖĞRENMEYİ 
HIZLANDIRIR

Dinlenilen ders veya çalışılan konunun 
içindeki kavramlar teker teker çıkartı-
lıp, tanımlarının öğrenilmesi, o konu-
nun kavranması ve sorularının çözüle-
bilmesi için mutlaka yapılması gereken 
bir çalışmadır.

Kavramlar, o konunun ana damarları-
dır ve kavramların bilinmesi öğrenciyi 
hızla doğru yanıta ulaştıracaktır.

12. KONU HAKKINDA YÜK-
SEK SESLE DÜŞÜNMEK 
ÖĞRENMEYİ HIZLANDI-
RIR

Özellikle işitsel düzeyi yüksek alan öğ-
renciler sesli okuma ve sesli düşünme-
den çok yararlanırlar.

Ders notlarını açıp, orada yazan bil-
gileri tıpkı bir açık oturumda konuşu-
yormuşçasına dillendirmek, öğrenciyi 
düşünmeye ve etkili bilgi üretimine 
zorlayacaktır.

13. KONULARIN SIRASI VE 
BİRBİRİ İLE OLAN İLİŞ-
KİSİNİ ÖĞRENMEK

Konuların sırasının ne olduğunu bizden 
öncelikle beynimiz talep eder. Beyni-
mizin yürütücü işlevlerinden sorumlu 
olan frontal lob, öğrencinin aldığı bilgi-
lerin sırasını ve bunların birbiri ile olan 
ilişkisini sorar.

Eğer biz, özel bir çalışma ile beynimiz-
de bu düzenlemeyi yapmaz isek, dik-
katimizi asla o bilgiye ve sınav anında 
o bilgiden gelen soruya yoğunlaştıra-
mayız.

Bu nedenle her öğrenci, gördüğü ko-
nuların sırasını aklında tutmalı ve bu 
konuların birbiri ile olan ilişkisini öğ-
renmelidir.

Diğer yandan her öğretmen konuların 
sırasını ve birbiri ile olan ilişkisini öğ-
rencilerin öğrenip öğrenmediğini takip 
etmekle yükümlüdür.

14. ÖĞRENCİYİ BAŞARIYA 
GÖTÜRECEK OLAN YA-
NITI BİLDİKLERİ DEĞİL 
YANITINI BULDUKLARI-
DIR

Aslında bu “beyin duyunca değil, ya-
pınca öğrenir” kuralının bir uzantısı 
olarak karşımıza çıkar.

Öğrencinin sürekli olarak öğretmene 
soru çözdürmesi ve çözülen soruyu 
bilgi düzeyinde aklına yerleştirmesi 
ama, kendi başına hiçbir soruyu çöz-
memesi, yanıtı bilen fakat yanıtı bula-
mayan öğrenci niteliğinin ortaya çık-
masına yol açmaktadır. Bu öğrencinin 
çıraklık döneminde kalmasına ve kendi 
başına soruları yanıtlayamamasına yol 
açacaktır.

Öğrencilerin, çözemedikleri soruyu, 
hemen gidip bir öğretmeme çözdür-
me yoluna başvurmamaları gerekir.

Bu soruları araştırma yaparak, öğret-
menden ders rehberliği alarak kendile-
ri çözmelidir.

Ancak bu durumda öğrenme gerçek-
leşir ve öğrenci önce çıraklıktan usta-
lığa sonra da ustalıktan uzmanlığa ge-
çişi yapabilir. Ustalaşan öğrenci kendi 
başına soruları çözebilirken, uzmanla-
şan öğrenci konuları başkasına öğre-
tebilecek düzeye gelir ve hiçbir soruyu 
yanlış yanıtlamaz.

Evet son önerimiz bu yazıyı okuyanla-
ra.

Bu yazımızı mutlaka sevdik-
lerinizle paylaşınız. Bu yazı 
üzerinde mutlaka, aile ve okul 
ortamında konuşunuz. Bu ya-
zıyı asla tek bir defa değil de-
falarca okuyunuz.

Sağlıcakla kalınız.

www.bonushoca.com

facebook.com/suleymanbeledioglu

instagram/bonushoca
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İlkokula başlamak, hem çocuk hem de aile için çok önemli ve heyecan verici bir durumdur. Çocuğun okul 
hayatında başarılı ve mutlu olması öncelikle okul olgunluğu düzeyi ile ilgilidir. Okul olgunluğu ise çocuğun 
kendisinden istenilen, beklenilen tutum ve davranışları sergileyebilecek durumda olmasıdır. Eğer çocuk 
bu olgunluğa ulaşmadan ilkokula başlarsa okula ve öğrenmeye karşı olumsuz bir tutum sergileyecektir. 

Okula başlama yaşı ülkeden ül-
keye farklılık gösterebilir. Bazı 
ülkeler de okula başlama yaşı 5 

iken bazı ülkelerde 6 yaş sınırı getiril-
miştir. Ülkemizde ise 5,5 - 6 yaş olarak 
belirlenmiştir.

Ailelerin bu süreçte dikkat etmesi 
gereken nokta çocuğun gelişim özel-
liklerini takip ederek okula başlama 
zamanını tespit etmektir. Bu konuda 
ailelerin, Rehberlik ve Araştırma Mer-
kezlerinden, anaokulu öğretmenlerin-
den, sınıf öğretmenlerinden, psikolojik 
danışmanlardan, doktor ve diğer uz-
manlardan görüş almaları sağlıklı ve 
doğru bir karar verme de etkilidir. Okul 
olgunluğuna ulaşmış bir çocuk okula 
başlamaya hazırdır.

Çocuğun okula hazır olma-
sı ne demek?

Okula başlaması düşünülen çocuğun 
okul hazır olup olmaması üç farklı de-
ğerlendirme sonucuna göre karar ve-
rilmelidir.

1- Fiziksel Gelişim ve Hazırlık;

Çocukların fiziksel gelişimleri aynı za-
manda zihinsel, sosyal-duygusal ge-
lişim ve akademik başarıları üzerinde 
çok etkilidir. Okula başlayacak çocuk, 
içinde bulunduğu yaş grubunun fizik-
sel özelliklerini taşıması gerekmekte-
dir.

Fiziksel gelişimi sağlıklı olan çocuklar 
öğrenme ve öğretme etkinliklerinde 
daha istekli ve başarılı oldukları kadar 
daha kolay da uyum sağlayabilirler. 
Mesela küçük kas gelişimi tam anla-
mıyla hazır olamayan bir çocuk kalem 
tutarken çok zorlanacak ve istenilen-
leri yapmakta güçlük çekecektir. Bu 
durumda hem okula tutumu hem de 
akademik başarıyı etkileyecektir.

İlkokula başlamadan önce ailenin, ço-
cuğunda görme ve işitme sorunu olup 
olmadığının araştırılmasını sağlaması 
çok yararlı olacaktır. Bu konuda erken 
teşhis ve tedavi son derece önemlidir. 
Çocukta görme veya işitme ile ilgili 
herhangi bir engel tespit edildiğinde 

Çocuğum
İlkokula

Hazır Mı?
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bu durum mutlaka sınıf öğretmenine 
bildirilerek sınıf içerisinde öğrenciye 
yönelik tedbirler alınması gerekmek-
tedir. Okula başlayacak çocukta sürekli 
yaşanılan bir hastalık ya da düzenli 
kullandığı ilaç varsa bu durumunda 
öğretmeni ile paylaşılması gerekmek-
tedir.

Çocuğun okula başlayacağı dönemde 
kendi başına yemek yemesi, giyinmesi, 
el-yüz yıkaması, düğme ve fermuarı-
nı açıp kapatması, tuvaletini yapması 
gibi öz bakım becerileri fiziksel geli-
şim özellikleri arasındadır. Bu konula-
rın okul başlamadan halledilmesi çok 
önemlidir. Aksi halde sürekli birilerinin 
desteğine ihtiyaç duyacak olana çocuk 
okul hayatında çok zorlanacaktır.

İlkokulda öğretmenlerin çocuklar ile il-
gili en büyük sıkıntılarından birisi kalem 
tutma alışkanlığıdır. Çocuk eğer kalemi 
doğru ve istenilen biçimde tutamazsa 
bu durum hem yazı yazmasında sıkıntı 
oluşturacaktır hem de çabuk yorularak 
sıkılmasına neden olacaktır. 

2- Bilişsel Gelişim ve Hazırlık;

Erken dönemde pek çok deneyimin 
yansıması olan bilişsel beceriler ço-
cukların yeni bilgileri kazanma açısın-
dan hazır hale getirir.  Bilişsel gelişim 
ile birlikte çocuklar gözlem yapmayı, 
benzerlik ve farklılıkları ayırt etmeyi, 
problem çözmeyi ve soru sormayı öğ-
renirler. 

Okul olgunluğuna erişmiş bir çocuğun 
bilişsel gelişim özelliklerinden birisi te-
mel şekillerin yaşamın içinde kullanıl-
dığı biçimde tanımasıdır. Mesela araba 
lastiğinin daire, masanın kare ya da 
dikdörtgen olduğunu bilmesidir. Oku-
la başlayacak bir çocuğun bakmadan 
yazı yazması beklenmez, ancak baka-
rak bir kelime ya da şekli kopya edebil-
mesi bilişsel gelişim açısından önemli 
bir ipucudur. 

Okullar açıldığında çocukların ve öğ-
retmenlerin yaşadığı önemli sorunlar-
dan birisi de dikkat ve ilgi dağınıklığıdır. 
Özellikle okul öncesi kurumlarına yani 
anaokuluna giden bazı öğrencilerde 

sınıf içinde gezme, uzun süre sırada 
oturmada sıkıntı ve sık sık tuvalete git-
me isteği gibi durumlar yaşanabilir. 

Okul olgunluğuna ulaşmış bir çocuk 
için bilişsel gelişim özelliği olarak 20’ya 
kadar sayması ve rakamları tanıması 
da bir veridir. Bu konuda istenilen dü-
zeyde olamayan çocukların da aileler 
tarafından okullar açılmadan çocuk-
larını desteklemeleri yararlı olacaktır. 

Sayıların yanı sıra renk ve şekilleri 
bilmesi de bu yaş gruplarında okul 
olgunluğu için bir etkendir. Aile-
ler çocukları ile ilgili etkinlik ya-
parken sohbet ederken onların 
küçüklük - büyüklük, uzunluk 
- kısalık,  azlık - çokluk, ilk - son 
kavramlarını bilip bilmediklerini 

de gözlemeleri verilecek karar da 
etkilidir.

Okula hazırlık aşamasında aileler ço-
cuklarına bol bol hikâye okuyarak, 
bu hikâyeleri anlatmalarını isteyebilir. 
Bazen de bu hikâyeleri yarısına kadar 
okuyarak hikâyenin bundan sonrasını 
çocuğun kendi duygu ve düşüncele-
ri ile tamamlamasını isteyebilirler. Bu 
yaş grubundaki çocuklar neden sonuç 
ilişkisini kavrayabilirler. Yaptıkları ya 
da yapmadıkları bir durumdan dolayı 
ödül veya ceza almalarının mantığını 
kavrayabilirler. Mesela çok TV izlediği 
için evdeki TV kapattığınızda bunun 
nedenini bilecek durumdadır. Ancak 
ısrarla ve inatla izlemek isteyebilir. Bu 
durumu anlayacağı bir dil ve uygun bir 
üslupla, kararlı bir biçimde yapmanız 
öğrenme açısından yararlı olacaktır.   

3- Sosyal & Duygusal, Dil Gelişimi ve 
Hazırlık

Sosyal ve duygusal yönden gelişmiş 
çocuklar okulda akademik anlamda 
daha başarılı olmaktadır. Çünkü bu 
durumdaki çocuklar öğrenmeye daha 
ilgili ve istekli olmaktadır. Akranları ve 
öğretmenleri ile iyi bir iletişim içinde 
olan çocuklar daha özgüvenli ve öğ-
renmeye karşı daha açık olmaktadırlar. 

Ailelerin bu süreçte çocukları ile iyi bir 
iletişim kurması çocuğun kendi duygu 
ve düşüncelerini rahatça ifade etmesi-
ne neden olacaktır.

Duygu ve düşüncelerinin farkında olan 
ve bunları çevresi ile rahatlıkla payla-
şan çocuklar okuldan ve öğrenmeden 
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zevk alçaktır. Aksi durumda çocuklar 
yalnızlaşacak ve okula karşı isteksizlik 
yaşayabilecektir. Sosyal gelişimin en 
önemli unsuru dil gelişimi ve yeterlili-
ğidir. Bu yeterlilik akademik başarı ve 
arkadaş edinme konusunda son dere-
ce önemlidir.

Çocuğun anlaşılır bir biçimde konuş-
ması akranları ve öğretmeni ile etkin 
iletişim kurması açısından önemlidir. 

İlkokulda çocuklar kendi aralarında-
ki oyunlarda kazanan ve kaybeden-
ler olacaktır. Evde anne ve babası ile 
oynadığı her oyunu ‘kazanan’ çocuk 
aynı durumu okulda da isteyecektir. 
Kazanamadığı ya da gerilerde olduğu 
durumlarda ise hayal kırıklıkları yaşa-
yacaktır.

Çocuklardaki merak duygusu, fark-
lı düşünebilme ve yaratıcılık özelliği, 
öğrenme yöntemi de okul başarısı için 
önemli etkenlerdir.

Okula başlaması düşünülen çocuklar 
yetişkinlerden izin ve yardım almayı 
bilmeli; okulun izinsiz ve habersiz terk 
edilmeyeceği bir yer olduğunun farkı-
na varmalıdır. 

İlkokula başlayan çocukların gerek sı-
nıf içinde gerekse sınıf dışında öfke ve 
gerilim yaşayacağı durumlar olacaktır. 
Mesela bir arkadaşı kalemini alacak 
ya da bir başkası alay edecek. Buna 
benzer birçok durum yaşanması muh-
temeldir. Bu durumlarda çocuk belli 
ölçüde gerilim ve öfkeyle baş edebil-
melidir. Yaşadığı sorunları şiddete 
başvurmadan çözebilmenin yollarını 
öğrenmesi konusunda destek olunma-
lıdır.

Çocuğun okula hazırlanma-
sında ailelere düşen görev-
ler nelerdir?

Aileler çocuğun okula gidecek olma-
sını çocuktan bir kaçış ya da kurtuluş 
gibi, çocuğa verilmiş bir ceza gibi al-
gılamalarına sebep olacak konuşma-
lardan kaçınmalıdırlar. Özellikle ‘Çok 
yaramazlık yapıyorsun, okula başla-
yınca görürsün gününü.’  ’Okula başla 
da senden kurtulayım.’ Gibi cümleler 
çocuğun kendisini değersiz hissetme-
sine ve okula karşı olumsuz bir tutum 
sergilemesine neden olacaktır.

Çocuğunuz okul hakkında ne kadar 
çok bilgi sahibi olursa o kadar az kor-
kacaktır. Okulunu ve çevresini okular 
açılmadan birlikte gezebilirsiniz. Okul-
la ilgili zaman zaman çocuğu sıkma-
dan ve zorlamadan mini sohbetler edi-
lebilir. Okul açılır açılmaz çocuğunuzun 
okulunu, sınıfını ziyaret etmeye ve öğ-
retmenleri ve arkadaşları ile tanışmaya 
gayret edin. 

Okulun ilk gününü anlatan kitaplar 
okuyun. Böylece çocuğunuz bu ko-
nuda fikir sahibi olacaktır. Bazı aileler 
çocuklarına okulu sevdirebilmek ve 
özendirebilmek amacı ile okulun çok 
eğlenceli bir yer olduğundan bahse-
derler. Ancak çocuğun okulda ne ka-
dar eğleneceğini anlatırken, abartıya 
kaçmamaya özen gösterin. Yeni arka-
daşlar edineceğini ve yeni şeyler öğ-
reneceğini ama kimi zaman da canının 
evde olmak isteyebileceğini bilsin. Aksi 
halde okulun her zaman eğlenceli bir 
yer olmadığını görünce hayal kırıklığı 
yaşayabilir. Gerçekçi olmak lazım.

Çocuğunuzun can güvenliği açısından 
okul ve ev arasındaki ulaşımı hakkın-
da ona bilgi verin.  Çocuğunuza oku-
la hangi ulaşım vasıtası ile gideceğini 

önceden anlatın. Yürüyerek gidecekse, 
okul yolunda beraber yürüme alıştır-
maları yapın. Servis ile gidecekse bir-
likte servis durağına yürüyün. Yoldaki 
işaretleri, trafik işaretlerini, yaya ge-
çitlerini, vb. uyarı durumlarını birlikte 
inceleyin.

Çocuğunuza acil durumlarda size 
ulaşabilmesi için adres ve telefon nu-
maranızı öğretin. Okulun ve sınıf öğ-
retmeninin de telefonunu mutlaka 
öğrenin. Özellikle ilk günlerde okul 
dönüşü evde olmayacaksanız telefon 
edin ve gününün nasıl geçtiğini sorun. 
Telefon etmeniz de mümkün değilse 
aileden bir başkasının veya bir arkada-
şınızın sizin yerinize çocuğunuzla ilgi-
lenmesini sağlayın. 

Evde yaşına uygun sorumluluklar ve-
rin. Yapabileceği kendi işlerini, kendi-
sinin halletmesi için imkân ve destek 
verin. Özellikle okulda yaşadığı her 
güçlükte siz müdahale etmeyin. Ken-
disinin de çözüm için gayret göster-
mesini teşvik edin. 

Çocukların okula başlayacak olması 
oyun dönemlerinin geçtiği anlamına 
gelmez. Çocuklar için oyun oynamak 
da bir öğrenmedir. Çocuğunuza oyun 
oynaması ve hareket etmesi için im-
kân ve ortam sağlayın Hoplamayan, 
zıplamayan, dengesini sağlayamayan 
çocuklar şekilleri çizmede, yazı yaz-
mada zorlanır. Zikzak koşmayan çocuk 
zikzak bir şekil çizmede, daire çevre-
sinde koşmayan bir çocuk daire şekli 
çizmede zorlanır.

Okula başlama döneminden önce ço-
cuklar gereğinden fazla TV izlerler. 
Bu durum da onların dikkatlerinin da-
ğılmalarına neden olan etmenlerden 
birisidir. Çocuklar bu dönemde ilgi ve 
dikkatleri çok çabuk dağılır, çabuk sı-
kılılar. Çocuğunuzun bir işe dikkatini 
verip yoğunlaşması olması çok önem-
lidir. Aynı anda birçok işi yapmayı se-
ven çocuğunuz varsa tek bir iş üzerine 
dikkatini toplamasına yardımcı olun. 
Bir konu üzerinde yoğunlaştığında 
destekleyin, övün. Kendi başına oyun 
kurmasına, tek başına meşgul olması-
na imkân verin, destekleyin.

Okul hayatında başarılar, hayat oku-
lunda mutluluklar dilerim…

Çocukların okula başla-
yacak olması oyun dö-
nemlerinin geçtiği anla-
mına gelmez. Çocuklar 
için oyun oynamak da 
bir öğrenmedir. Çocu-
ğunuza oyun oynama-

sı ve hareket etmesi 
için imkân ve ortam 

sağlayın Hoplamayan, 
zıplamayan, dengesini 
sağlayamayan çocuklar 
şekilleri çizmede, yazı 
yazmada zorlanır. Zik-
zak koşmayan çocuk 

zikzak bir şekil çizmede, 
daire çevresinde koş-
mayan bir çocuk daire 
şekli çizmede zorlanır.
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Algılama, anlama ve kavra-
manın önemli faktörler oldu-
ğu,  öğrenmenin birçok tanı-
mı bulunmaktadır. En geniş 
anlamda öğrenme; deneyim-
ler, eğitim ve öğretim sonucu 
davranışta meydana gelen ka-
lıcı değişiklerdir.

İnsanların öğrenmelerinde elbette 
ki bireysel ayrılıklar vardır. Zeki bir 
insanla, daha az zeki bir insanın 

öğrenmesi bir değildir. İnsanlar ze-
kaları ve yetenekleri oranında karşı-
laştığı sorunu ya da öğreneceği alanı 
bütünü ile görebilir, parçalarına ayıra-
bilir ve yeniden kurabilir. Bu nedenle 
öğrenme, insanların zekalarıyla ilişki-
lidir. Ancak durumu algılayamama ya 
da görememede her zaman kişinin al-
gılama problemi olduğu söylenemez. 
Örneğin bir öğrencinin durumu ya da 
konuyu algılayamamasında kötü öğ-
retim yöntemlerinin sorumlu olduğu 
da söylenebilir. Unutulmamalıdır ki bi-
rey nasıl öğrenir sorusuna verilen tek 
bir cevap henüz yoktur. 

Ayrıca öğrenme sadece bilgi edinme 
değildir. Dil öğrenme, Geometri ya da 
tarih bilgisi edinme gibi bilgilenmeler 
öğrenme kapsamı içinde olduğu ka-
dar, gitar çalmak, basketbol oynamak, 
yüzmek gibi el ve bedensel beceri-
ler de birer öğrenmedir. Ayrıca bazı 
şeylerden hoşlanma, bazılarından 
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hoşlanmama, toplumsal değerleri ka-
zanma gibi çeşitli düşünsel duygusal 
ve toplumsal öğrenme durumları da 
vardır. Kısaca hayatımızın her anında 
farkında olarak yada farkında olma-
yarak öğrenme eylemi içerisinde yer 
alırız önemli olan; Hayatımızın her 
anında devam eden bu süreçte “yaşa-
dığımız her anın kendi hakkını istedi-
ğini”  unutmamaktır. Peki Öğrenmeyi 
etkileyen faktörler nelerdir?

Öğrenen ile ilgili faktörler

Olgunlaşma

Organizma hazır oluş durumunda 
olabilir, ama gerekli olgunluğa ulaş-
mamış ise yine öğrenemeyecektir. 
Davranışların öğrenilmesi için, orga-
nizmanın belli bir gelişmişlik düzeyine 
ulaşmış olması gerekir. Olgunlaşma 
yaş açısından ve zeka açısından ele 
alınabilir:

Yaş: İyi bir öğrenmenin olabilmesi 
için, organizmanın o davranışı öğre-
nebilmek için gerekli yaşa gelmiş ol-
ması gerekir.   Ancak zihinsel açıdan 
yeterli olgunluğa ulaşamamış bireyler  
yaş olarak olgunlaşmış olsalar bile öğ-
renemeyebilirler.

Hazırbulunuşluk

Bireyin iyi bir öğrenme yapabilmesi 
yani istenilen davranış değişikliğini 
gösterebilmesi için gerekli biyolojik 
donanıma sahip olması gerekmekte-

dir. Hazır olma, bireyin belli bir gelişim 
görevini olgunlaşma ve ön öğrenme-
ler yoluyla yapabilecek düzeye gel-
mesidir. Örneğin; matematik dersin-
de dört işlem yapmayı öğrenebilmek 
için öncelikle gerekli gelişim düzeyine 
(olgunlaşma) ulaşma ve toplama, çı-
karma, sayma gibi önbilgilere sahip 
olması gerekir.

Örneğin; matematik dersinde iki bi-
linmeyenli denklem konusunu işleye-
cek bir öğretmen önce öğrencilerin 
bir bilinmeyenli denklem konusuyla 
ilgili bilgilerini gözden geçirmeli ve bu 
konuya ilgi ve güdülenmişlik düzeyle-
rini belirlemelidir. Böylece öğrencile-
rinin hazırbulunuşluk düzeylerini dik-
kate alarak dersi işlemiş ve öğrenmeyi 
sağlamış olur.

Genel uyarılmışlık hali ve 
kaygı

Uyarılmışlık düzeyi bireyin dışarıdan 
gelen uyarıcıları alma derecesi ola-
rak anlaşılabilir.  Uyarılmışlığın azı da 
çoğu da öğrenmeyi zorlaştırır. İyi bir 
öğrenmenin meydana gelebilmesi için 
uyarılmışlık düzeyinin orta düzeyde 
olması gerekir. Kaygının öğrenmeye 
etkisi genel uyarılmışlık düzeyine ben-
zerdir. Orta düzeyde bir kaygı duymak 
öğrenmeyi kolaylaştırır ve teşvik eder.

Eski yaşantılar

Öğrenmenin meydana gelebilmesi 
için, diğer şartların yanı sıra uygun 

önbilgilerinde bulunması gerekir. Yani 
birey işi öğrenmeyi kolaylaştıracak ön 
bilgilere sahip olduğunda daha kolay 
öğrenir.  Tabi ki bunun terside doğru-
dur. Birey  öyle bilgilere sahip olabilir 
ki o bilgilere sahip olmak yeni bilgiler 
edinmesini zorlaştırabilir. Buna öğ-
renmede aktarma veya transfer denir. 
Eğer önceden edinilmiş olan bilgiler 
yeni bilgilerin edinilmesini kolaylaştı-
rıyorsa buna olumlu aktarma, zorlaş-
tırıyorsa olumsuz aktarma denir.

Güdü (motivasyon)

Organizmayı harekete geçiren duru-
ma güdü denir. Öğrencinin öğrenme-
ye güdülenmiş olması onun öğrenme-
sini kolaylaştırır.

Güdüler genel olarak, içsel veya dışsal 
olmak üzere iki ana kategoriye ayrılır. 
Dışsal güdü, bireyin dışından gelen 
etkileri içerir. Bir öğrencinin yüksek 
not  aldığı  için  öğretmeni tarafından  
övülerek  pekiştirilmesi buna örnek 
gösterilebilir. İçsel güdü ise , bireyin 
içinde var olan ihtiyaçlarına yönelik 
tepkilerdir. Merak , bilme ihtiyacı, ye-
terli olma isteği, gelişme arzusu içsel 
güdülere örnek gösterilebilir.
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Dışsal Güdü İçsel Güdü
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Dikkat

Bilincin belli bir noktada toplanma-
sıdır. Öğrenmenin iyi olabilmesi için 
öğrencinin derse karşı dikkatli olması 
gerekir. Bu da pekiştirme ve kaygılan-
dırma yoluyla güdüleyerek sağlanabi-
lir.

Eğitimde Öğrenme yönte-
mi ile ilgili faktörler

Öğrenmeyi etkileyen diğer bir faktör 
grubu da öğrenmenin nasıl gerçekleş-
tirildiğidir. öğrenme yöntemleri çeşitli 
açılardan sınıflandırılabilir.

Öğrenmeye ayrılan zaman

Öğrenmeye ayrılan zaman dikkate 
alındığında, öğrenme yöntemleri-
nin aralıklı çalışma ve toplu çalışma 
şeklinde sınıflandırmak mümkündür. 
Aralıklı çalışma ilgili konunun her gün 
veya haftada tekrar edilmesi, derse 
sistematik bir şekilde çalışılması anla-
mına gelir.

Toplu çalışma ise derse sadece sınav 
zamanı çalışmayı ifade eder.  Daha 
sonra işe yaramayacağı düşünülen 
konuların söz konusu olduğu yüksek 
not almanın çok önemli olduğu du-
rumlarda toplu çalışma daha iyidir. 
Ama öğrenilen bilgi hayat boyu kulla-
nılacak ise not almak değil öğrenmek 
birinci planda geliyorsa aralıklı çalış-
mak daha iyi sonuç vermektedir.

Öğrenilen konunun yapısı

Ele alınan konunun yapısına göre 
öğrenme yöntemleri parçalara bö-
lerek çalışma ve bütün halinde ça-
lışma olarak ikiye ayrılır. Hangisinin 
daha yararlı olduğu ele alınan konu-
ya göre değişmektedir. Konunun çok 
bütünleşmiş olduğu parçalara bölün-
düğünde parçaların yeniden birleşti-
rilebilmesi için çok çaba harcamanın 
gerektiği durumlarda bütün halinde 
çalışmak daha yararlı görünmektedir. 
Ancak genel olarak eğitim sistemleri 
parçalara bölerek öğrenmenin kolay 
ve uygun olduğu konu ve dersler içer-
mektedir. Burada önemli olan konu-
nun bütünü hakkında bir fikir edinerek 
hangi noktaya kadar parçalanmasının 
uygun olacağına karar vermektir.

Öğrencinin aktif katılımı

Öğrencinin aktif veya pasif oluşu dik-
kate alındığında öğretim yöntemlerini 
dinleme-okuma-yazma-anlatma şek-
linde bir dizi üzerinde yerleştirilebilir. 
Dinleme durumunda öğrenci pasif bir 
durumdadır, anlatmada ise aktif du-
rumdadır. Anlatma yöntemine doğ-
ru gidildikçe öğrenme artmaktadır. 
Yazma geribildirim sağlamadığı için 
anlatmadan daha az öğrenmeye yol 
açar. Dolayısıyla iyi bir öğrenmenin 
gerçekleştirilmesi için önce dinlemek, 
sonra okumak, sonra yazmak ve en 
sonra anlatmak en iyi öğrenme yön-
temi olarak ortaya çıkmaktadır.

Geribildirim

Öğrenme yöntemi olmamakla beraber 
bu bağlamda vurgulanması gereken 
diğer bir nokta öğrenme sonucunun 
hemen bilinmesidir. Başka bir ifadeyle 
iyi bir öğrenmeni gerçekleştirilmesi için 
öğrencini öğrenip öğrenmediği veya 
ne kadar öğrendiği ile ilgili olarak bil-
gilendirilmesi gerekir. Sınıf ortamından 
örnek verilecek olursa öğrenci sınava 
girmişse sınav sonucu en kısa zaman-
da öğrenmelidir ki doğru cevaplayıp 
cevaplamadığını test edebilsin. Eğer 
sonuç hakkındaki bilgi hemen sağlan-
mazsa öğrenci ne yazdığını unutur ve 
yazdıklarını test edemez. Öğrenmeyi 
olumlu ya da olumsuz yönde etkileyen 
etkenler dört grupta toplanabilir:

a) Öğrenen kişiyle ilgili kaynaklar:

Öğrenmeye hazır olma, yaş, zeka, 
güdülenme, genel uyarılmışlık hali ve 
kaygı.

b) Öğrenme yöntemleri:

Aralıklı ya da toplu öğrenme, okuma 
ya da anlatma, sonuçlara ilişkin bilgi 
edinme, bütün yada parçalara bölerek 
öğrenme, programlanmış öğrenme, 
tekrar sayısının artması.

c) Öğrenilecek malzemenin türü

Bazı öğrenme malzemelerin diğerleri-
ne göre daha kolay öğrenilmesi; örne-
ğin benzer malzemeleri aynı katego-
ride toplamak, çağrışımsal anlam ve 
algısal açıdan kolayca ayırt edilebilen 
malzemeler.

d) Öğrenmenin yapıldığı ortam

Aydınlama, sıcaklık, sessizlik gibi fi-
ziksel koşulların uygunluğu

Öğrenmeye etki eden faktörler göz 
önüne alınırsa kısa zamanda verimli 
öğrenme sağlanmış olur. Öğrenmede 
ilk yapılması gereken, çalışma zama-
nının planlanmasıdır.  Herkesin kendi 
yönteminin seçimini iyi yapması gere-
kir. Parça parça, ya da bütün çalışma 
gibi… Özellikle öğrencilerin, öğrendik-
leri konuyu pekiştirmeleri için anlat-
ması, örnek alıştırma çözmesi gerekir. 
Anlatmayla bilgiler, bireyin kendi bil-
gileri haline dönüşür. Böylelikle öğ-
renilenlerin kalıcılığı sağlanmış olur. 
Öğrenilenlerin kalıcılık durumunun 
en yüksek olduğu bir diğer durum  
uykudur. Uyumadan önce öğrenilen-
ler, uyku anında zihin pasif durumda 
olduğu için daha az unutulur.  Ayrıca 
C. Bernard’ın dediği gibi  “Bildiğinizi 
sanmanız, öğrenmemenizin en büyük 
düşmanıdır.” Sevgiyle…
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Denemeleri çözerken hazırlamış 
olduğunuz fiziksel şartlar ger-
çek sınavı mutlaka çağrıştırıyor 

olmalıdır. Denemenin başlangıcından 
bitimine kadar araya bir başka etkinlik 
konulmamalıdır. Öğrenciler biz eğitim-
cilerin bu şekildeki uyarıları karşısında 
“hocam bu deneme değil mi? neden 
sıkıştırıyorsunuz ki!” dediklerinde veri-
lecek en güzel cevap. Denemeler ger-
çek sınavın bir provasıdır. En zor du-
rumlarda bile denemeye başlandığında 
mutlaka bitirmeyi hedeflemek lazım. 
Hastaydım giremedim, başım ağrıdı 
bitiremedim, bahaneleri mantıklı hale 
getirmeyle kaygıdan uzaklaşılmış olma-
maktadır.

Sizler bütün denemeleri ciddiye alma-
lısınız. Tüm işaretlemeleri ve sistematik 

hale gelen deneme çözüm stratejileri 
mutlaka denemelerin sıklaşacağı son 
üç aya kadar mutlaka netleşmesi ge-
rekmektedir.

Deneme sorularının çözümünün bit-
mesi, denemenin bittiği anlamına asla 
gelmez. Mutlaka denemeden sonra 
sorular ve cevaplarıyla alakalı bir analiz 
çalışması yapılmalıdır. Hangi sorularda 
yanlış yapıldığı veya hangi konularda 
eksik kalındığı bilinmeli ve onun üzerin-
de hemen bir çalışma planı yapılmalıdır. 
Buna erken müdahale planı olarak ba-
kılmalı ve bir sonraki denemeye asla bu 
hatalar tekrar edilmemeye çalışılmalıdır.

Cevap anahtarlarının kontrolü ve sonra-
sında ki doğru ve yanlışların değerlen-
dirmesi konusunda branş öğretmenleri 

ile ciddi ve samimi bir görüşme atmos-
feri oluşturulmalı ve öğretmenlerden 
sorularla alakalı değerlendirmeleri ciddi 
bir şekilde dikkate alınmalıdır.

Denemeler sınavlara hazırlanan öğren-
cilere gerçek sınav hakkında sağlıklı bir 
kanaatin oluşması için yapılmış hazırlık 
çalışmasıdır. Bununla birlikte dene-
melerin gerçek sınav kalitesinde olup 
olmadığı da iyice gözlemlenmelidir. Bu-
nun en pratik yolu, son beş yılın gerçek 
sınavlarını edinmek ve onlar üzerinden 
değişik aralıkla denemeler yapmaktır. 
Her ne kadar denem çözerken karşınıza 
önceden ders çalışırken karşılaştığınızı 
sorular gelse de bu bir anlamda soru 
tarzına alışmanız notasında sizlere yar-
dımcı olacaktır.

Sınavlara hazırlanan öğrencilerin en önemli özelliklerinden bir de düzenli bir şekilde deneme çözme stra-
tejileridir. Bu denemelerin genel amacı öğrencinin genel başarı fotoğrafını çekmektir. Geniş aralar verme-
den ve sınav yaklaştıkça araları sıklaşan şekilde deneme çözmelidirler. Deneme çözecek ortamlara özel-
likle dikkat etmelidirler. Bu anlamda deneme çözülecek ortam bir sınıf ortamı olmasına dikkat edilmelidir.

Sınavlarda Başarılı Olmak İçin

Bol Bol Deneme 
Çözmelisiniz. 
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Eğitim sisteminin en dinamik 
ve işlevsel öğesi olan öğren-
me-öğretme süreci iki temel 
boyuttan oluşmaktadır. Bun-
lardan biri doğrudan sürecin 
içinde olan bireyler ilgilendiren 
“öğrenme”, diğeri ise öğren-
menin oluşmasına dışsal destek 
sağlayan ve öğrenme ortamın-
daki uyarıcıların örgütlenmesi-
ni içeren öğretmedir. 

Öğrenme ve
Öğrenmede

DikkatYrd. Doç. Dr. Bülent Öztürk 

Öğrenme-öğretme sürecinde bir 
etkililikten söz edildiği zaman, 
üzerinde durulan asıl nokta 

“öğrenmek” dir. Yani, istenilen yöndeki 
öğrenmelerin gerçekleşmiş olmasıdır. 
“öğretme” nin veya süreci yönlendiren 
“öğretmen”in etkililiğinden söz edildiği, 
zaman çoğunlukla bu kavram yanlış an-
laşılmakta ve öğretmenin iyi sunu yap-
tığı, disiplini iyi sağladığı, görsel-işitsel 
istenilen şekilde gerçekleşmemişse, öğ-
retmenin etkililiğinden söz etmek sade-
ce kendimizi aldatmak olarak kabul edi-
lebilir. Öğrenme bir anda gerçekleşen 
bir olgu değildir, bir süreç içinde ger-
çekleşir. Öğrencinin uyarıcı durumuyla 
karşılaşması, onu fark etmesi, alması, iş-
lemesi ve depolaması bu sürecin temel 
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öğelerini oluşturur. Günümüzde yaygın 
kabul gören tüm öğrenme modelleri 
öğrenmeyi başlatan mekanizma olarak 
dikkat kavramını kabul etmektedirler. 

Davranışçılar, yapmış oldukları deney-
lerde deneği davranışa yöneltmek için 
öncelikle aç bırakma yoluyla genel 
uyarılmışlık hali oluşturmakta ve daha 
sonra pekiştirme yoluyla benzer bir du-
rumda hangi davranışın seçilmesi ge-
rektiğine dikkat çekmektedirler.

Gözlem yoluyla öğrenmede ilk basa-
mak dikkat etme sürecidir. Bu mode-
le göre, dikkat sürecini yönlendirmede 
gözlemcinin duyu organlarının yeterli-
liği, etkinliklerin gözlemcinin amacına 
uygun olması ve geçmişte alınan pekiş-
tireçler etkili olmaktadır. 

Nörofizyolojik kuram dikkati, uyarıcı 
düzeyi ile bilişsel fonksiyon arasında-
ki ilişki olarak açıklamıştır. Bu kurama 
göre beynin “retiküler aktive edici sis-
temi” uyarılmada önemli bir fonksiyona 
sahiptir. Duyusal uyarıcılar tarafından 
uyarılan bu sistem, beyin kabuğunun 
uyarıcı ile ilgili parçasını uyararak zihnin 
bu uyarıcıya dikkat etmesini sağlar. 

Geştalt kuramında dikkat, şekil-zemin 
ilişkisi yoluyla açıklanmaktadır. Buna 
göre şekil dikkatin üzerinde odaklaştığı, 
zemin ise dikkatin sınır alanında olan 
ancak dikkat edilmeyen şeydir. Bazen 
şekil ve zemin yer değiştirebilir. 

Bilgiyi işleme modeli dikkati, bilginin 
duyusal kayıttan kısa süreli belleğe 
geçişindeki en önemli kontrol süreci 
olarak görür. Modele göre dış dünya-
dan alınan bilgiler zihinsel işleme sis-
teminin ilk öğesi olan duyusal kayıta 
ulaşır. Duyusal kayıt, duyu organlarının 
ulaşabileceği sınırsız miktardaki bilgiyi 
alabilecek geniş bir kapasiteye sahiptir, 
ancak onları çok kısa bir süre için tu-
tabilir. İşlenmesi ve daha uzun bir süre 
depolanması istenilen bilgiler kısa süreli 
belleğe aktarılır. Bu noktada meydana 
gelen dönüşüm seçici algı olarak ad-
landırılır. Sınırlı bir işleme kapasitesine 
sahip olan kısa süreli belleğe sınırsız 
kapasiteye sahip olan duyusal kayıttan 
hangi bilgilerin gönderileceğine karar 
veren mekanizma dikkattir. Dikkat yo-
luyla kısa süreli belleğe gönderilmeyen 
bilgiler duyusal kayıttan atılır ve her 
hangi bir işlemeye tabi tutulmadığın-
dan öğrenilmesi mümkün olmaz. Bir 

bilginin öğrenebilmesi için mutlaka kısa 
süreli belleğe gönderilmesi ve orada iş-
lenmesi gerekir. 

Sistemdeki en aktif işlemenin oluştuğu 
öğe kısa süreli bellektir. Kısa süreli bel-
lek kapasitesi oldukça sınırlıdır. Miller, 
yaptığı çalışmada kapasite sınırlarını 
7+- 2 birim olarak ortaya koymuştur. 
Duyusal kayıttan bilginin dikkat yoluyla 
kısa süreli belleğe aktarılabilmesi için, 
kısa süreli belleğin daha önceki bilgileri 
işleyerek uzun süreli belleğe aktarmış 
ve yeni bilgileri işlemeye hazır olması 
(yani boş olması) gerekir. Aksi takdirde, 
gelen bilgiler dolu olan kısa süreli bel-
lekten geri döner ve işlemeye alınmaz. 
İşlemeye alınmayan bilgiler duyusal ka-
yıttan kaybolur. 

Öğrenme modellerinin ortaya koy-
dukları esaslar temel alınarak dikkat 
kavramının daha ayrıntılı bir şekilde 
incelenmesi etkililiği artırmak için ol-
dukça önemlidir. Bu çalışma, dikkat 
kavramının yapısını, öğrenme-öğretme 
sürecinde dikkatin sağlanabilmesi için 
etkili olan faktörlerin neler olduğunu 
ve dikkatin nasıl sağlanabileceğini in-
celemeyi amaçlamaktadır. Dikkatin bir 
zihinsel süreç olduğu varsayımına da-
yanarak, bilgiyi işleme modelinin orta-
ya koyduğu bulgular çalışmada temel 
esaslar olarak kabul edilmiş ve diğer 
modellerin bulgularından da faydala-
nılmıştır. Bu çalışma bulgularından öğ-
renme-öğretme sürecini etkili kılmada 
faydalanabilecekleri umulmaktadır.

Dikkatin Yapısı

Dikkat, en gelen anlamıyla “zihinsel bir 
faaliyetin odaklaşmasıdır”. Dikkatin ya-
pısında zihinsel bir uyarılmışlık hali ve 
seçme işlemi vardır. Zihin dış dünyadan 
gelen uyarıcıları olmaya Hızır haldedir, 
uyarıcıları fark eder ve karış 
karşıya olduğu büyük mik-
tardaki uyarıcılar arasından 
amacına uygun olanları se-
çer. Bu süreci yönlendiren 
unsur “DİKKAT” mekanizma-
sıdır.

Dikkatin yapısı üç te-
mel çerçeve içerisinde 
incelenebilir.
• Genel Uyarılmışlık hali: Çevre-

ye genel bir duyarlılık ve far-
kındalık düzeyi ve uyarıcıları 
almaya hazır olma. 

• Seçicilik: Önemli ve amaca uygun 
özellikleri araştırarak çevreyi tanıma. 

• Yoğunlaşma: Dikkati bir noktada yo-
ğunlaştırma ve dikkati sürdürme.

Bu üç temel nokta birbirini takip eden 
öğeler olarak görülebilir. Öğrenme-öğ-
retme süresinde ilk olarak öğreniciler 
üzerinde genel bir uyanıklık veya uya-
rılmışlık düzeyi oluşturulur, ikinci olarak 
öğrenicilerin dikkati öğretim görevi, 
materyali ve öğrenme yaşantılarının he-
deflerle ilişkili özelliklerine ve öğelerine 
yöneltilir ve üçüncü olarak da istenilen 
öğrenme ürünlerinin kazanılabilmesi 
amacıyla öğrencilerin zihinsel bir çaba 
içine girmelerine yardım ve teşvik edilir.

ÖĞRENME

Dikkat Kayması

Sınıf öğretmenin girmesiyle birlikte öğ-
renciler yeni (ortamda bulunmayan) bir 
uyarıcıyla karşılaşırlar ve öğrencilerin 
dikkati bu yeni uyarıcı üzerinde odak-
laşmaya başlar. Ancak bazı öğrencilerin 
dikkati hala kendisine daha çekici veya 
yeni gelen ortamdaki çeldirici uyarıcı-
lar üzerindedir. Öğretmen selamlama, 
yeni bir durumdan bahsetme, tahtaya 
vurma, sessiz kalma vb. uyarıcılardan 
bazılarını kullanarak genel uyarılmışlık 
hali oluşturmak yoluyla tüm öğrencile-
rin dikkatini kendi üzerinde toplamaya 
çalışır. 

Dersin başında dikkati üzerinde topla-
yan öğretmen için ikinci önemli nokta, 
hedefleri kazandırmaya yönelik uyarı-
cıları ortama sokarak dikkatin bu uya-
rıcılar üzerinde kalmasını sağlamaktır. 
Çünkü, ortamda bulunan çeldirici uya-
rıcılar bireylerin dikkatini her an kendi 
üzerine çekebilecek durumdadır. Dikka-
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ti sürdürebilmede önemli iki nokta; uya-
rıcı ile ilgili özellikler ve bireyle ilgili özel-
liklerdir. Öğretmen bu iki noktaya özen 
göstererek dikkatin sunulan uyarıcılar 
üzerinde devam ettirilmesine, önemli 
bilgilerin farkına varılmasına ve önemli 
bilgilerin birey tarafından seçilerek ka-
zanılmasına çalışır. Ancak, bazen dikkat 
sunulan uyarıcılarda ortamdaki çeldirici 
uyarıcılara kayar. Bu noktada yapılması 
gereken işlem, uyarıcı ile ilgili özellikler 
ve bireyle ilgili özellikleri dikkate alarak 
sunulan uyarıcılar veya uyarıcıları sun-
ma biçimi üzerinde değişiklikler yap-
mak ve işlemi devam ettirmektir. 

Duyusal Uyum ve Dikkat 
Kayması

Dikkatin uzun bir süre seçicilik görevini 
yerine getirmesi ve istenilen uyarıcılar 
üzerinde yoğunlaşması sürekli uyarıl-
masına bağlıdır. Bu uyarılmaların özel-
liği ve şiddetinde bir değişiklik olması 
gerekir. Bir süre bakılan bir nesne veya 
duyulan bir seste değişiklik olmaması 
o uyarıcılara duyu organlarının alışma-
sına tepkide bulunmamasına ve du-
yusal eşikte bir yükselme olmasına yol 
açar. Duyu organları çevrede bir uyarıcı 
bombardımanı altındadırlar. Bu uya-
rıcıların büyük bir çoğunluğu bireyin 
amacına ulaşmasını sağlayan uyarıcılar 
değildir. Ders çalışan bir birey dışardan 
gelen gürültü, yanıp sönen ışıklar, kaset 
çalardan gelen müzik sesi vb. nin etki-
si altındadır. Bunlara çeldirici uyarıcılar 
denilebilir. Çeldirici uyarıcılarda meyda-
na gelen değişiklikler dikkatin çalışma 
durumundan bu uyarıcılara kaymasına 
yol açar. Ders çalışırken dinlenen müzik 
çok fazla inişli çıkışlı olmayan dinlendi-
rici bir müzik  olduğundan bu müziğe 
duyusal uyum meydana gelir ve dikkat 
kaymasına sebep olmaz. Ancak müzik-
te meydana gelen değişiklikler dikkatin 
müzik üzerine kaymasına yol açar. Ders 
çalışma ortamında fazla değişken uya-
rıcıların bulunmaması dikkat kaymasını 
önlemek içindir. Çalışma ortamının ses 
vb. çeldirici özelliklerden arındırılmış 
olarak seçilmesi bireyin çalışma et-
kinliğini artırır. Okullar ve eğitimle ilgili 
kuruluşların çeldirici özelliklerin fazla 
bulunduğu ana caddelere ve eğlence 
merkezlerine yakın olmaması veya izo-
lasyonunun iyi yapılmış olması gerekir. 
Aksi takdirde çeldirici uyarıcılar daha 
baskın hale gelir. 

DİKKATİ ETKİLEYEN 
ÖZELLİKLER

Dikkati etkileyen özellikler iki ana 
grupta toplanabilir. 

1. Uyarıcı ile ilgili özellikler. 
2. Birey ile ilgili özellikler. 

Dikkati Yönlendiren Dışsal 
Uyarıcı İle İlgili Özellikler

Dış dünyadaki uyarıcılar belirli özellik-
lerine göre dikkat çeker ve algılanırlar, 
dikkatin bir uyarıcı üzerinde yoğunlaş-
masını ve seçilmesini etkileyen temel 
özellikler şunlardır. 

Büyüklük: Çevredeki benzer uyarıcıla-
ra göre daha büyük olanlar diğerlerine 
göre daha çok dikkat çekerler. 

Şiddet: Yoğunluğu yüksek olan uya-
rıcılar daha çabuk algılanırlar. Yüksek 
ses, kuvvetli koku vb. benzer uyarıcılara 
göre dikkati yönlendirmede daha etkili 
rol oynarlar. 

Renk: Renk dikkati çekmede önemli 
bir etkendir. Sadece siyah ve beyazın 
kullanılmasına göre daha çok rengin 
kullanılması dikkatin yoğunlaşmasını 
sağlar. Canlı renkler dikkati çekmede 
daha baskındır. 

Parlaklık: Parlak ışık, parlak renk vb. 
daha az parlak olanlara göre dikkatin 
seçiciliğini etkileyen önemli bir etkendir. 

Zıtlık: Ortamdaki uyarıcılardan farklı 
ve onlara zıt olan özellikler diğerlerine 
göre farklılığı vurgular. Alışılmış ve ben-
zer özellikler duyusal uyum yarattığın-
dan bunlara zıt yönde olan uyarıcılar 
dikkatin kaymasına ve bu uyarıcıların 
seçilmesine yol açar.

Değişkenlik: Konuşan bir kişinin ani-
den durması, sesini yükseltmesi vb. gibi 
mevcut uyarıcıların değişmesi ve mev-
cut hallerinden farklılaşması dikkatin bu 
değişiklik üzerinde toplanmasını sağlar. 

Tekrar: Aynı uyarıcının tekrarı o uyarıcı-
nın fark edilme ihtimalini artırır ve daha 
çok dikkati çeker. 

Hareket: Hareket halinde olan uyarıcı-
lar daha fazla değişkenlik gösterirler ve 

bu da dikkati etkiler. Çocukların reklam-
lara daha fazla dikkatlerini yoğunlaş-
tırmalarının ve dikkatlerini daha uzun 
süre sürdürebilmelerinin temel sebebi 
sürekli değişkenlik gösteren hareketten 
kaynaklanmaktadır. Yürüyerek ders an-
latan bir öğretmenin öğrencilerin dik-
katini çekme ihtimali oturan öğretmene 
göre daha fazladır. 

Yenilik: Bir uyarıcının geçmiş yaşantı-
sında tanımış olduğu uyarıcıların dışın-
daki bir uyarıcıyla karşılaşması dikkatini 
çeker. 

Dikkati Yönlendiren Birey 
İle İlgili Özellikler

Öğrenme durumunda olan bireyle il-
gili dikkati yönlendiren özellikler aşa-
ğıdaki gibi sıralanabilir. 

Bireyin Beklentileri: Birey tarafından 
önemli olarak algılanan uyarıcılar üze-
rinde dikkat daha fazla yoğunlaştırılır. 
Bir çalışma durumunda birey neleri 
öğrenmesi gerektiğine önceden karar 
verir ve nelerin önemli olduğu ve öğ-
renilmesi gerektiği doğrultusunda bek-
lentiler geliştirir. 

Bireyin Geçmiş Yaşantısı: Birey dışsal 
uyarıcıları seçerken dikkat ettiği önemli 
noktalardan biri sahip olduğu zihinsel 
örüntülerdir. Bir çok uyarıcı arasından 
önceden bildiği özelliklere sahip uyarı-
cılar bireyin dikkatini çeker. Bir kalabalık 
arasından daha önce tanınan bireyler 
dikkati çeker. Birey duyusal kayıttan 
kısa süreli belleğe bilgiyi aktarırken ön-
ceki bilgisi önemli rol oynar ve bu bil-
giler üzerinde dikkatin yoğunlaşmasını 
sağlar. 

Bireyin İlgisi: Bireyin ilgi duyduğu ko-
nular daha fazla dikkat çeker. Mimar 
yapılara dikkat ederken, sporcular spor 
yapılacak alanları önemli görür. Kitap 
okuyan bir birey dikkatini ilgili olduğu 
konularda daha fazla yoğunlaştırır. Ga-
zete okuyan bir bireyin ilgisi hangi tür 
yazılar üzerinde dikkatini yoğunlaştıra-
cağı yönünde etkili olur. 

Bireyin İhtiyaçları: Aç olan birey ye-
mek kokularını hemen fark eder. Birey 
ihtiyaçlarını karşılama yönünden genel 
bir uyarılmışlık haline sahiptir ve ihti-
yaçlarını karşılama yönünde bireyi yön-
lendirir. 
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DİKKATİ SAĞLAMA 
YOLLARI

Dikkatin sağlanması genel olarak iki 
temel çerçevede düşünülebilir. 1. kendi 
kendine çalışma durumunda bireyin 
dikti etkili bir şekilde sağlaması için 
yapması gereken davranışlar, 2. bir 
öğrenme-öğretme süresinde öğrenci-
nin dikitini istenen uyarıcılar üzerinde 
toplayabilmek için öğretmenin yap-
ması gereken davranışlar. Bireyin kendi 
kendine çalışma durumu çoğunlukla 
okuduğunu anlama olarak gerçekleşir. 
Bu çerçevede okuduğunu anlamada 
kullanılan dikkat stratejileri esas olarak 
alınmıştır. 

Okuduğunu Anlamada 
Bireyin Kullanması Gereken 
Dikkat Stratejileri

Beklenti oluşturma: Çalışmaya başla-
madan önce bireyin neleri öğrenmesi 
gerektiği ile ilgili beklentilere sahip ol-
ması ve okuduğu metinde hangi özel-
likleri kazanması gerektiğinin farkında 
olması bireyin etkili bir çalışma gerçek-
leştirebilmesi için yararlı bir yol olarak 
kabil edilebilir. Okuduğunu anlamada 
beklenti oluşturmak için kullanılan öğe-
ler: 

1. Ünitenin öğrenme hedeflerini ince-

leme, 
2. Ünite sonunda hangi sorulara ce-

vap vermesi gerektiğini inceleme. 
Ünitemin başında bulunan hedefleri 
veya ünite sonunda bulunan soruları 
inceleyen birey, metni sadece oku-
ma yerine okuma sonunda hangi 
davranışları kazanması gerektiği 
beklentisi içine girer ve okuma süre-
since bilinçli olarak metin içinde bu 
özellikleri arar.

Önemli noktaları ayırt etme: Yazılı 
metinde tüm kelimeler ve cümleler aynı 
şekilde yazılmamıştır. Bazı cümleler ve 
kelimeler normal metin yazısından ay-
rılmış ve farklı olarak yazılmıştır. (koyu, 
italik, büyük harf vb.). Metnin yazılma-
sındaki bu farklılıklar önemli noktaları 
okuyucuya duyurma ve bu noktaların 
tekrar ve anlamlı işlenmesi yoluyla üze-
rinde daha fazla yoğunlaşma sağla-
maya yöneliktir. Önemli noktaların be-
lirlenmesinde kullanılan bir diğer yapı 
ise metnin içine serpiştirilmiş sorulardır. 
Metnin içerisindeki bu soruların ve eğer 
varsa cevaplarının incelenmesi önemli 
noktaların daha etkili bir şekilde işlen-
mesini sağlar 

Zihinsel şema çıkarma: Büyük bir bilgi 
yığını içine giren birey bilgileri kazanma-
ya çalışırken önemli noktalar arasındaki 
bağlantıları kaçırabilir. Bunu önleyebil-
mek için çalışmanın başında metnin ge-
nel yapısını gösteren bir zihinsel şema-

nın kazanılması bireye yardımcı olabilir. 
Zihinsel şemanın kazanılmasındaki en 
etkili yol ünite sonlarında bulunan özet 
kısımları , ünitede sunulan bilgi bütünle-
ri arasındaki bağlantıları gösteren grafik 
ve şemaları incelemektir. Öze ve şe-
maları inceleyen birey ünitede sunulan 
bilgilerin genel yapısını dikkate alarak 
karşılaştığı bilgi bütünlerinden hangisi-
nin önemli olduğuna karar verir ve ilgili 
şemanın içine yerleştireceği bilgileri bu 
yolla seçerek işleme ünitesine gönderir 
ve bilgi bütünlerini birbirleri ile bağlan-
tılı olarak işler. 

Öğrenme-Öğretme Süre-
cinde Öğretmenin Kullan-
ması Gereken Dikkat Stra-
tejileri

Öğrenme-öğretme sürecinde öğret-
menin yaptığı dikkat çekme faaliyet-
leri iki ana başlıkta incelenebilir:

1. Dersin başında yapılacak olan faali-
yetler,

2. Ders süresince yapılan faaliyetler.

SONUÇ

Öğrenme-öğretme süresinde sunulan 
uyarıcıların farkına varılmasını, önemli 
öğelerin ayırt edilmesini ve işleme sü-
recine gönderilmesini en etkili şekilde 
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sağlayan mekanizma dikkattir. Dikka-
tin sağlanmasında hem uyarıcı ile ilgili 
özellikler ve hem de bireyin kendisi ile 
ilgili özellikler önemlidir. Öğretim işiyle 
uğraşanlar bireylerin gelişim özellikleri-
ni dikkate alarak uygun dikkat strateji-
lerini seçmeli ve uygulamalıdır. Dikkat 
stratejisinin etkili bir şekilde kullanıl-
madığı durumda, dış dünyadan alınan 
uyarıcıların sadece bir kısmı (dikkatin 
sağlandığı uyarıcılar) işleme ünitesine 
alınabilecek önemli bir kısmı işlenme-
den atılacaktır. Ayrıcı, sunulan uyarıcı-
ların tümü hedeflere ulaştırıcı davranış 
değişiklikleri meydana getirmede aynı 
etkiyi sahip değildir. Sunulan bir çok 
uyarıcı içerisinden hedeflere ulaştırıcı 
önemli bilginin seçilmesi ve sınırlı işlime 
ünitesine bu bilgilerin gönderilmesi de 
önemlidir. Gereksiz ayrıntılarla işleme 
ünitesinin meşgul edilerek önemli bil-
ginin seçilememesi hedeflere ulaşma-
da ve zamanı kullanmadı problemler 
yaratır. 

Bu çerçevede düşünüldüğünde öğ-
renmenin gerçekleştirilmesinde dikkati 
sağlama can alıcı bir öneme sahiptir. 
Dikkatin sağlanabilmesi için gerekli 
özellikler öğretimde mutlaka uygulan-
malıdır.

Öğrenmeyi etkileyen faktörlerden bi-
ride dikkat dir. Öğrencinin dikkatinin 
öğretim konuları üzerine çekilmesi ve 
devamının sağlanmasına ilişkin prob-
lemler yatabilir.Bilinçli ve bilinçsiz olarak 
bir olayı daha canlı duruma getirmek 
için tümü ya da bir bir parçası üzerinde 
zihinsel gücün toplanması Psiko-fizik 
enerjinin bir nokta üzerine toplanması 
insan duyu organlarına gelen uyarıcıla-
rın bazı kısımlarını almaya ve işletmeye 
yönelmesi olarak tanımlanır.( Fidan 
1996:124).İnsan duy organlarına gelen 
uyarıcıların bir bölümünün farkına va-
rabilmektedir.Çünkü organizma çevre-
deki uyarıcı kaynaklardan duyu organ-
larına ulaşan uyarıcılardan bir kısmını 
alabilmekte ve dikkat edebilmektedir. 
Öğrenci öğrenme ortamında duyum 
eşiği içerisinde olan pek çok uyaran içe-
risinde kendisine yakın bulduğu ihtiyaç 
ve beklentilerine uygun düşen uyaran-
ları almaya hem istekli hem de kararlı 
davranır.Dikkatin sürekliliğine ilişkin 
açıklamalardan çıkarılabilecek ortak 
sonuç: 

İnsanın bir nokta – konu üzerine en 
fazla 16-20 dakika yoğunlaşabildiği 

yönündedir. Bu sonuç çoğu kimse tara-
fından dersler dersler niçin daha uzun 
süreli olarak planlanmaktadır gibi so-
ruları gündeme getirmektedir. Burada 
akla gelebilecek örnek cevap, insanla-
rın ilgi duydukları bir kitabı okumaları, 
filmi seyretmeleri, spor müsabakasını 
izlemesi vb durumlarda gösterdiği dik-
kat genişliğidir.Nasıl ki bir müsabaka 
esnasında seyircilerin gözü sadece to-
pun üzerinde değil de zaman zaman 
hakem, tribün , diğer oyuncular vb. gibi 
müsabakayı oluşturan diğer unsurlarla 
birlikte bir bütün olarak müsabaka da 
ise, öğretme ortamında önemli olanda 
ders sürecinde öğrencinin öğrenme-
ye karşı ilgisinin sağlanması, kendine 
uygun öğretim hedef ve projeleri seç-
meleri, öğrenmenin öğrenci için anlamlı 
hele getirilmesi vb. durumlar öğrenci 
dikkatinin sürekliliğini sağlayabilir. Öğ-
retmen için önemli görevlerden biri de 
öğrencinin öğretim ortamının unsurla-
rıyla etkileşim içerisinde olabilmesine 
yardımcı olur. 

Dikkati Etkileyen Faktörler 

Öğretimde dikkati etkileyen faktörler 
şunlardır: 

Dış Faktörler: 

1. Duyu organlarına gelen uyarımla-
rın seçimi ve neye dikkat edileceği 
uyarıcının şiddetine bağlıdır. (yüksek 
ses, parlak ışık, renk vb.dikkati üzeri-
ne çeker.) Öğretim de yeri ve zamanı 
geldikçe bu uyarıcılardan yararlanılır. 

2. Yeni uyarıcılar alışık olunmayan du-
rumlar dikkatin o noktalar üzerine 
çekilmesine sebep olur.Öğretmen, 
öğretme durumlarını yeni ve alışık 
olmadık durumlar oluşturarak ye-
nileyebilir. Bu değişiklikler sınıf dü-
zenlemeleri, öğretimde takip edilen 
farklı strateji yöntem ve tekniklere 
yer verme, hedefine düzeyine uygun 
değişik öğretmen rollerine bürünme 
gibi alışık olmadık farklı durumlar 
oluşturma dikkati bu noktalar üzeri-
ne çekebilmektir. 

3. Monotonluk taşıyan sürekli bir de-
ğişme içinde olan durumlar hem 
dikkatin seçici olmasını hem de sür-
dürülmesini sağlar. 

İç Faktörler: 

1. İşlenen konuya karşı ilgi azlığı . Öğ-
retimde Öğrenci ilgisinin yeterli dü-

zeyde sağlanmamış olması dikkatin 
farklı noktalara kaymasına neden 
olur. 

2. Organizmanın çeşitli ihtiyaçlarını 
karşılanmaması ya da karşılanma 
derecesi 

3. Organizmanın kapasitesinin çok zor-
lanması ya da yorgunluk. 

4. Merak ve keşfetme duygusunun 
yüksekliği ve eşyalarla iş yapma 
duygusunun yüksekliği 

5. Sürekli kişilik özellikleri 

Öğretmenin bu hususlara dikkat ede-
rek öğretme ortamında öğrenmenin 
niteliğine olumsuz yönde etki yapan 
unsurların varlığını en aza indirecek 
çalışmalar içerisinde bulunması gere-
kir.Bu unsurlar aynı zamanda öğretim 
faaliyetleri içerisinde öğretmenin des-
tekleyici bir unsur olarak kullanacağı 
materyaller özelliğini de taşır. 

Öğrencinin Öğretime Etkin Katılımını 
Sağlamada Dikkat Edilecek Hususlar 

1. Öğrenmeler öğrenci için anlamlı ve 
ihtiyaçlarına uygun hale getirilmeli. 

2. Öğrencinin kendisine uygun hedef 
ve konuların seçilmesine yardım 
edilmeli 

3. Öğrenme durumları öğrenciye hem 
zevk vermeli hem de başardığını du-
yurmalıdır. 

4. Öğretmen öğrencide merak uyan-
dırmalı. 

5. Sınıfta aynı şeyleri tekrar tekrar öğ-
renmede dikkati azaltır. 

6. Öğrenci başardığını hissetmeli başa-
rı umudu kaybetmesine engel olun-
malıdır. 

7. Öğrenciyi harekete yönelten mo-
tiflerin ihtiyaç sıralamasındaki yeri 
önemlidir.Bilhassa, sosyal ve psi-
kolojik ihtiyaçların öğrenci davra-
nışlarını oluşturmada etkisi dikkate 
alınmalı 

8. Katılmanın sürekliliğini sağlamak 
için kaygı ve başarısızlığı doğuran 
sıkıntıların azaltılması gerekir.Kay-
gıdan çok sevdirme , benimsetme;-
güçleştirmeden çok kolaylaştırma 
olabilmelidir. 

9. Öğrencinin öğrenme hızı ve stilleri 
bir birinden farklıdır.Bu yüzden öğ-
renmede ferdi farklara önem veril-
melidir.

Yrd. Doç. Dr. Bülent Öztürk‘ün “Öğren-
me ve Öğretmede Dikkat” konulu yazı-
sından özetlenmiştir.
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Çocuklar beni  de alın içerinize,
Ben de güzel oyunlar oynamayı bilirim,
Çocuklar, imreniyorum şimdi size,
Yıllar oluyor ki kırıldı çemberim.

Bende başımı avuçlarımın içine alıp,
Saatlerce havuzdaki balıklara bakardım,
Bana mendil sallayan Tanrıya gülüp,
Konuşmak için yanına çıkardım.

Benimde devleri vardı masallarımın,
Keloğlan, kahramanıydı sihirli dünyamın,
Periler uyurdu altında kiraz dallarının,
Bir çini kadar zengindi içi rüyamın.

Benimde sapanlarım vardı sağüt dalından yapılı,
Benimde kuşlarım vardı kafessiz ve şen,
Bir güzel evim vardı ki altın kapılı,
Benim de annem vardı ağlarken gülen,

Çocuklar beni de alın aranıza alınız n’olur,
İçimde ağlamak iştiyakı var,
Kaybettiğimi aradım: Bu ne bir parça renk, ne bir parça nur,
Ben cennetimi kaybetmişim çocuklar.

     Ceyhun Atıf Kansu (1919-1978)

Bir Çocuk Bahçesinde
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İnsan Psikolojisini Anlamanın Anahtar Kavramları

Prof. Dr. Ziya Selçuk
TED Üniversitesi

“Can çıkar, huy çıkmaz”
“İnsan 7’sinde neyse 70’inde de odur”

“Kurt tüyünü değiştirir, huyunu değiştirmez”

(Doğal-Sentetik Kişilik)

Mizaç, Karakter
ve Kişilik
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İnsanın psikolojik doğasını anlama 
üzerine çalışmalar yapan psiki-
yatri, psikoloji, felsefe, eğitim gibi 

alanlardan çok sayıda araştırmacı, bu 
güne dek cinsiyet, zekâ, yetenek, ilgi, 
öğrenme stili, kişilik gibi pek çok para-
metreden yola çıkmış ve insanı anla-
maya çalışmıştır. Ancak bu çalışmaları 
incelediğimizde, aslında atalarımızın 
çok eski zamanlarda pek de “bilimsel 
olmayan yollarla” apaçık vurguladığı 
bir parametreye yeterince önem ve 
öncelik verilmediğini söyleyebiliriz: Mi-
zaç (Huy)

Mizaç; bireylerin en temel üç psiko-
lojik işlevi olan eylemsel, duygusal 
(emosyonel) ve bilişsel (kognitif) iş-
leyiş ve organizasyonu şekillendiren 
en küçük yapı taşıdır. Doğuştan gelir, 
yaşam boyu değişmez. Aynı zaman-
da mizaç; bireylerin yaşamdaki temel 
arayış, motivasyon, algı öncelikleri ve 
yönelimlerini belirleyen yapısal bir çe-
kirdektir. Mizaç özellikleri her bireyde 
belirli bir temel motivasyon-varoluşsal 
pozisyon/arayış etrafında bir araya ge-
lir ve bu özelliklerin tutarlı ve uyumlu 
biraradalığı bir mizaç tipini oluşturur. 
Mizaç tipi diğer bir ifadeyle; bireyle-
rin davranışlarının altında yatan en 
temel motivasyonu oluşturan, yaşam 
boyu değişmeyen temel arayışlarıyla 
bağlantılı olarak onu meydana getiren 
özelliklerin bir arada bulunduğu bir 
paket program ya da yazılıma da ben-
zetilebilir.

Bu paket program hem olumlu hem 
de olumsuzluğa açık riskli özellikleri 
bir potansiyel olarak içinde barındırır. 
Bireyde bu potansiyellerin hangilerinin 
yaşamda ne şiddette ortaya çıkacağı 
ise, onun mizaç tipinin içsel (cinsiyet, 
yaş, zeka, genetik yapı, biyolojik özel-
likler v.b) ve dışsal faktörlerle (aile, eği-
tim, kültür, yaşanılan olaylar, inanç v.b) 
etkileşimiyle şekillenen karakter ve ki-
şilik yapılanmasına bağlıdır.

Mizaç tipine ait bazı özelliklerin zaman 
içinde “belirgin”, “stabil” ve “sürekli” 
hale gelmesiyle karakter oluşur. Bir 
başka ifadeyle, bir bireye baktığınız-
da onun hemen hemen her ortamda 
kararlılıkla aynı şekilde sergilemeye 
eğilimli olduğu, kolay tanınabilen, de-
ğişmez değil ancak değişime oldukça 
dirençli olan özellikler bütününe karak-
ter denir. Örneğin, bir öğrencinin mizaç 
tipinde var olan dışa dönük ve girişken 

olma özelliklerini, girdiği hemen her 
ortamda “girişkenlik davranışlarıyla” 
ortaya koyması ve çevresi tarafından 
girişken bir çocuk olarak tanımlanma-
sı, artık onun karakterine ait bir veridir.

Kişilik ise genel bir ifadeyle; mizacın 
zekâ, cinsiyet, genetik yapı, yaş, biyo-
lojik özellikler v.b. gibi üzerinde etkide 
bulunamadığımız içsel / doğuştan ge-
len faktörlerle; aile, eğitim, sosyal çev-
re, yaşanılan olaylar, kültür, inanç v.b. 
gibi üzerinde kısmen etkide bulunabil-
diğimiz çevresel faktörlerin tamamıyla 
etkileşmesiyle oluşur. Mizacın yapısal 
statik/değişmez özellikleri üzerinden 
gelişen kişilik, dinamik/ değişebilir bir 
yapıdır.

Mizaç, karakter ve kişilik ilişkisini bir 
örnekle açıklayacak olursak; mizacı bir 
elma tohumuna, karakteri elma ağa-
cının kalın dallarına kişiliği ise ağacın 
tamamına benzetebiliriz. Tohum; şart-
lar ne olursa olsun, yapısal olarak bir 
elma ağacının programını ihtiva eder 
ve var olduğu sürece hiçbir zaman 
portakal, kiraz ya da limon değil; her 
zaman elma meyvesi verme potansi-
yelini taşır. Ancak bu tohumdan geli-
şecek ağacın (kişiliğin) yeşil, kırmızı, 
sert, sulu, ekşi v.b. nasıl bir meyve ve-
receği çeşitli faktörlere (içsel ve dışsal) 
bağlı olarak değişecektir. Dolayısıyla 
öğrencilerin yaşama bakış açıları, algı 
öncelikleri, motivasyon ve yönelimleri 
bağlamında yetenek, ilgi eğilimleri, öğ-
renme biçimleri ya da motivasyonlarını 
belirleyen en temel çekirdek olan mi-
zaç tipleri; eğitim ya da diğer yollarla 
hiçbir zaman değişmez. Eğitim yoluyla 
öğrencimize etki edip değiştirebildiği-
miz ve geliştirebildiğimiz yapı ise onun 
mizacı değil, karakter ve kişiliğidir. Ay-
rıca nasıl hiçbir elma ağacı birbirinin 
tam olarak aynısı değilse, mizaca etki 
eden içsel ve dışsal faktörler de hiçbir 
birey için aynı olamayacağından dola-
yı, her bir birey kişilik düzeyinde eşsiz 
ve biriciktir.

Yaptığımız tanımlamalara dikkat edi-
lirse, bireysel farklılıkların; ortak köken 
(mizaç tipi) ve etkiyen iç-dış faktörle-
rin bireye özgü aynı olamazlığı ile bir 
arada meydana geldiği açıkça anlaşı-
lacaktır. Öğrencinin kişiliğine ne kadar 
etki etsek ya da geliştirsek de onun 
en temelde yapısının bir “elma cinsi” 
olması gerçeği değişmeyecektir. Bu 
nedenle eğitimde, onun kişilik yapı-

lanmasının mizaç özellikleri yönünde 
gelişen ve davranışların aynen mizaç 
özelliklerinde olduğu gibi sergilenme-
sini ifade eden “doğal kişilik” yönünü 
göz önünde bulundurmak öncelik-
li bir öneme sahip olmalıdır. Zira bir 
başka ifadeyle doğal kişilik, bireyin 
hem olumlu hem de olumsuzluğa açık 
kendi mizaç özellikleri/potansiyelleri 
temelinde gelişen, öngörülebilir kişi-
liğidir. Elbette eğitimin doğal kişiliğin 
sağlıklı gelişiminde önemli bir oran-
da etkisi vardır. Ancak bu etki sabit/
değişmez mizaç özellikleri temelinde 
meydana geldiği için, oluşacak/gelişe-
cek kişilik yapısı da her bir öğrencinin 
mizaç tipiyle karakterizedir. Çünkü bi-
reyin doğal kişiliğini meydana getiren 
mizaç özellikleri değişmezdir. Ancak 
mizacında bulunan bu özellikleri olum-
lu veya olumsuz ya da aşırı biçimde 
sergilemesi aldığı eğitimden önemli 
oranda etkilenir. Yani eğitim, bir öğ-
rencinin mizacında bulunan özellikleri 
yeni baştan oluşturamaz ancak mizaç 
tipine ait özellikleri kişilik görünümü 
olarak daha sağlıklı ve kaliteli bir bi-
çimde sergilemesine yardımcı olabilir.

Günlük yaşamda da sıklıkla karşılaş-
tığımız gibi, bireyler yalnızca kendi 
mizaç tiplerinde bulunan özellikleri 
sergilemezler. Kendi mizaç tipleri üze-
rinden gelişen doğal kişiliğin yanı sıra, 
bazı özellik ve toplumsal değerleri de 
zaman içinde, aile, eğitim, kültür ve 
sosyal çevrenin etkisiyle taklit ya da 
sentezleyerek model alma yoluyla 
sonradan öğrenebilirler. Bir bireyin, 
kendi mizaç yapısının doğasında bu-
lunmayan özellikleri ve toplumsal ah-
laki değerleri; aile, eğitim ve kültürün 
etkisiyle sonradan öğrenmesi sayesin-
de geliştirdiği kişilik, onun sentetik ki-
şiliğidir. Sentetik kişilik, doğal kişiliğe 
zenginlik ve çeşitlilik katar ve bireyin 
kendi mizaç tipinde olmayan özellikleri 
de kişilik görünümünde sergileyebil-
mesine aracılık eder.

Aynı örnek üzerinden doğal kişilik ve 
sentetik kişiliği ifade edecek olursak; 
doğal kişiliği bir kırmızı elma ağacı-
na, sentetik kişiliği ise kırmızı elma 
ağacının dışarıdan bir müdahale olan 
aşılama yoluyla yeşil elma da verebil-
mesi durumuna benzetebiliriz. Ancak 
her halükarda ağaca aşıladığımız ye-
şil elma dalının kırmızı elma ağacının 
kökünden beslenmesi gibi, sentetik 
kişilik de ancak ve ancak mizaç teme-
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masa da bazı özellikleri sonradan öğ-
renmeleri mümkün olabilir mi?”, “bazı 
öğrenciler diğerlerine göre daha fazla 
özgürlüğe ihtiyaç duyarken, bazıları 
sınır ve çerçevesi belirli yönergelere 
ihtiyaç duyuyor olabilir mi?”. Uzak-
tan ya da yakından eğitimle ilgilenen 
hemen hemen herkesin bu sorulara 
vereceği muhtemel yanıt: “Evet, el-
bette olabilir”dir. Öyleyse öğrencilerin 
bireysel farklılıklarını ortaya koyabile-
cekleri özgür ortamların ötesinde, bu 
farklılıkların ortaya çıkması için bazı 
uygun müdahalelere ihtiyaçları oldu-
ğunu söyleyebiliriz. Hangi öğrenciyi, 
hangi konuda, ne kadar ve nasıl des-
tekleyeceğimizi bilmek ve bu ihtiyaca 
yanıt verebilmek için ise, öğrencilerin 
bireysel farklılıklarının tespit edilmesi 
gerekir. Peki ama öğrencilerin birey-
sel farklılıklarını “hangi parametreye 
göre tespit edebiliriz?”

Günümüz eğitimcileri olarak öğrencile-
re bireysel farklılıklara uygun bir eğitim 
ve rehberlik sunmanın önemini artık 
çok iyi biliyoruz, ancak çalışmalarımızı 
“hangi parametreye göre yapılandıra-
cağımız” konusunda bir türlü uzlaşa-
mıyoruz. Öğrencilerin birbirinden farklı 
şekillerde öğrendiklerini, farklı alanlara 
ilgi duyduklarını ya da farklı psikolojik 
öncelik ve ihtiyaçları olduğunu açıkça 
görebiliyoruz.

Bu farklılıkları zeka, kişilik, biyolojik 
faktörler, öğrenme stilleri, yetenek, ilgi, 
motivasyon gibi parametreler üzerin-
den bazı yönleriyle gözlem ya da psi-
kometrik araçlarla ölçebiliyoruz. Ancak 
yine de bu verilerden yola çıkarak öğ-
rencileri bir diğerinden farklı kılanın ne 
olduğunu “bütüncül bir biçimde” anla-
yamıyor, bu farklılıkların altında yatan 
en temel parametrenin ne olduğunu 
tespit edemiyoruz. Peki gerçekten de 
bugüne dek çeşitli parametreler üze-
rinden tespit etmeye çalıştığımız bi-
reysel farklılıkların kaynak aldığı tek bir 
köken olabilir mi?

Mizaç Temelli Eğitim ve Rehberlik Yak-
laşımı, tam da bu noktada, bireysel 
farklılıkları belirleyen en temel para-
metrenin “bireylerin yaşamdaki ana 
arayış ve davranışlarının altında yatan 
temel nedeni ifade eden ve eylemsel, 
duygusal ve bilişsel yapılanmanın ta-
mamını organize eden ve kişiliğin hiza/
yapıtaşını oluşturan mizaç tipi” oldu-
ğunu öne sürüyor. Bu yaklaşım, mizaç 

linde gelişen doğal kişilik öncülüğünde 
gelişebilir. Sentetik kişilik özellikleri 
doğal kişiliğe ne kadar iyi entegre edi-
lebilirse, o kadar kaliteli ve sağlıklı bir 
“harmonik-dengeli kişilik” oluşacaktır. 
(Öğrencilerin; sağlıklı, kaliteli ve zengin 
bir doğal ve sentetik kişilik gelişimleri 
için nasıl bir yol izleyebileceğinizle il-
gili mizaç temelli yaklaşım stratejisini 
4.bölümde “sağlıklı karakter ve kişilik 
gelişimi için yol haritası” başlığı altın-
da bulabilirsiniz. Ayrıca kitabın “mizaç 
tiplerine göre rehberlik yaklaşımı” bö-
lümünde de öğrencilerin mizaç tipleri 
için uygun yaklaşım stratejilerini yaş 
gruplarına göre tablo ve örneklerle ay-
rıntılı olarak sunacağız.)

Öğrencilerin Bireysel Fark-
lılıklarına Mizaç Temelli Bir 
Yaklaşım

Öğrencileri bireysel farklılıklarıyla tanı-
ma ve bireysel farklılıklara uygun eği-
tim ve öğretim (ve bunun bir parçası 
olarak bireysel farklılıklara uygun reh-
berlik hizmeti) sunma gerekliliği, eği-
timin en güncel ihtiyaçlarından biridir. 
Bu ihtiyaç doğrultusunda, son yıllarda 
hem Dünya’da hem de ülkemizde git-
tikçe yaygınlaşan ve bireysel farklılık-
ları eğitime aktarmayı amaçlayan ana 
akım dışındaki eleştirel ve radikal alter-
natif eğitim yaklaşımları, bu ihtiyaca 
yanıt vermek adına ortaya çıkan belki 
de en iddialı girişimlerdir.

Uygulama açısından bakıldığında; öğ-
rencilerin bireysel farklılıklarını ortaya 
koymalarına uygun ortamlar hazır-
lama temelinde geliştirilen bu yakla-
şımlar, öğrencilerin “özgür ortamlarda 
kendiliklerinden sergileyebildikleri 
potansiyelleri ortaya çıkartmakta” ol-
dukça başarılı kabul edilebilirler. Ancak 
konu okul öncesiyle sınırlı olmayacak 
şekilde, “tüm kademelerdeki öğrenci-
lerin bireysel farklılıklarını kitlesel ku-
rumlarla destekleyen” bir eğitim yak-
laşımı ihtiyacı olduğunda, maalesef bu 
ihtiyaca yanıt vermekte kısıtlı kalırlar. 
Ayrıca bu yaklaşımları perspektifimizi 
biraz daha genişleterek ele aldığımız-
da, akla bir de şu sorular gelir: “Acaba 
öğrencilerin özgür bir ortamda bile 
hemen ortaya çıkmayan, ancak uygun 
bir yönlendirme ve destekle rahatlıkla 
ortaya koyabilecekleri başka potan-
siyelleri de olabilir mi”?, “öğrencilerin 
uygun bir yaklaşımla doğalarında ol-

tiplerini merkeze alan yaklaşımıyla, her 
bir öğrencinin “yaşamdaki algı öncelik-
lerini, psikolojik ihtiyaçlarını, motivas-
yonlarını, yetenek ve ilgi eğilimlerini, 
aynı zamanda olumsuzluğa açık riskli 
özelliklerini” tespit etmemizi sağlıyor.

Bireysel farklılıkların temeline mizaç 
tipini yerleştiren bu yaklaşım, mizacın 
doğuştan gelmesi ve yaşam boyu de-
ğişmemesi nedeniyle, öğrenciler için 
boylamsal olarak tutarlı bir takip ve 
destek avantajı sunuyor. Örneğin daha 
okul öncesi dönemden itibaren mizaç 
temelli eğitim ve rehberlik yaklaşımın-
dan yararlanmaya başlayan bir öğren-
ci, okul öncesinden lise sona dek kendi 
mizaç tipi temelinde sağlıklı bir doğal 
kişilik ve sentetik kişilik geliştirebilme-
si için devamlı, tutarlı ve bütüncül bir 
destek alabiliyor. Bu da elbette her bir 
öğrenci için öğretmenden öğretmene 
değişebilen subjektif bir yaklaşıma kı-
yasla daha uzun süreli, sağlıklı ve etkili 
nesnel sonuçlar sağlayabiliyor.

Tüm bu avantajlar, mizacı temel alan 
bir yaklaşım vasıtasıyla, karmaşık bir 
konu olan bireysel farklılıkların basit ve 
pratik bir şekilde tespit edilmesi ve eği-
tim uygulamalarına dönüştürülmesini 
mümkün kılıyor. Bu da mizaç temelli 
eğitim yaklaşımını bilimsel, yaygın-
laştırılabilir ve okul öncesi dönemden 
üniversiteye kadar tüm kademelerde 
uygulanabilir çok yönlü bir eğitim yak-
laşımı olmaya aday kılıyor.

Bu Öğrencide Bir Tuhaflık 
Var; Bireysel Farklılık mı, 
Sorun mu?

Eğitim-öğretim yılının ilk günü, henüz 
hiçbir öğrenciyi tanımayan bir öğret-
men, sınıfa girdiğinde ne görebilir? 
Bu soruya elbette pek çok metaforik 
ve idealist yanıt verilebilir. Gerçekçi 
bir yaklaşımla böyle bir durumda bir 
öğretmenin görebileceği tek şey ise 
“birbirine benzeyen öğrencilerdir”. 
Aslında her öğretmen sınıftaki her bir 
öğrencinin birbirinden farklı olduğunu 
sezer. Ancak henüz öğrencilerin birey-
sel farklılıklarını, kimin o sınıfın “lideri”, 
kimin sınıfın “çalışkanı”, kimin sınıfın 
“sanatçısı”, kimin “uyumlu sakini”, ki-
min ise sınıfın “yaratıcı kâşifi” olacağını 
bilemez. Bunu öğrenmek için zamana 
ve öğrencilerin kendi bireysel farklılık-
larını ortaya koyup, öğretmene ken-
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dilerini “göstermesine” ihtiyaç vardır. 
İdeal senaryoda, duyarlı bir öğretmen, 
kısa bir süre içinde her bir öğrencinin 
bireysel farklılıklarını fark eder, hatta 
pek dışa dönük olmayan öğrencilerin 
bile gizli olumlu potansiyellerini keşfe-
der ve onları ortaya çıkarmalarına na-
zikçe destek olur. Gerçekçi senaryoda 
ise maalesef her zaman böyle olmaz. 
Elbette zaman içinde bazı öğrenciler 
diğerleri arasından sivrilir ve kendi bi-
reysel farklılıklarını doğal olarak ortaya 
koyarlar. Örneğin, liderlik, girişkenlik, 
yardımseverlik ya da çalışkanlık gibi 
dışadönüklük ve ilişkisellik içeren ya da 
eğitim ortamında zaten onaylanan po-
tansiyellere sahip olan öğrenciler, sınıf 
içinde olumlu potansiyellerini ortaya 
koymak konusunda önemli bir avan-
taja sahiptirler. Peki ya naif ve sıra dışı 
bir yaratıcılık potansiyeline sahip olan 
sanatçı ruhlu bir öğrenci, bireysel fark-
lılığının desteklenmesi konusunda aynı 
derecede şanslı mıdır? Ya da ilişkilere 
dahil olmadan çevresini gözlemleyip 
algılamaya çalışan, soyutlayıcı bir zih-
ne sahip olan ve teoriler üreten bir öğ-
renci, bireysel farklılığını öğretmene ne 
kadar “kendiliğinden” ifade edebilir? 
Bu konuda üstün bir dikkat ve çabaya 
sahip olan öğretmenler mevcuttur.

Eğitim sistemi içinde kalabalık sınıf-
larda görev yapan ortalama bir öğ-
retmen, -doğal olarak ancak “kolay 
görülebilen bireysel farklılıkları” fark 
edebilir. Kendiliğinden ortaya çıkma-

yan bireysel farklılıklara sahip olan öğ-
rencileri ise sistemin normlarına göre 
değerlendirip, belki uyumsuz, belki tu-
haf belki de “geri” addederek, zaman 
içinde diğerlerine benzer halde ge-
tirmeye çalışır. Örneğin, çevresine ta-
mamen ilgisiz görünen, arkadaşlarıyla 
ilişki kurmak yerine hep bir köşede 
yalnız kalmayı tercih eden bir öğrenci 
düşünün. Bir öğretmen öğrencinin bu 
davranışlarının mizaç tipi itibariyle sa-
hip olduğu “sessiz bir gözlemci olma 
potansiyelinden” mi yoksa bir gelişim 
probleminden mi kaynaklandığını za-
ten nasıl bilebilir ki? Ya da okul öncesi 
dönemde sürekli olarak “farklı renkler 
ve farklı çizgiler kullanarak” resim ya-
pan bir öğrencinin psikolojik bir prob-
lemini mi yoksa mizaç tipi itibariyle 
sahip olduğu yaratıcılığını mı ifade 
etmeye çalıştığını nasıl anlayabilir? 
Dolayısıyla bu noktada bir öğretmen, 
ya bu öğrencilerin bireysel farklılıkları-
nı görmezden gelerek onları da “diğer 
öğrenciler gibi” olmaya yönlendirir ya 
da bu farklılıkların önemli bir problem 
olduğunu düşünüp, bu çocukların “so-
runları olduğuna ve bir uzmana görün-
meleri gerektiğine” kanaat getirebilir.

 -Güncel psikiyatri ve psikoloji yakla-
şımlarının bu tür durumları psikopato-
loji odaklı değerlendirmeye eğilimli ol-
ması nedeniyle de uzmana götürülen 
bu öğrenciler maalesef genellikle “bir 
psikopatoloji sahibi olurlar”. Bir diğer 
seçenek olarak ise öğretmen, öğren-

cilerin bu davranışlarının onların bi-
reysel farklılıklarından kaynaklandığını 
düşünerek, onları destekler. Peki ya bu 
davranışlar öğrencilerin bireysel farklı-
lıklarına ait olumlu potansiyeller değil 
de, gerçekten bir sorunun ifadesiyse 
ne olur…?

Öğretmenlerin öğrencilerin bireysel 
farklılıklarını önceden bilmeleri müm-
kün olmadığı sürece bu önemli karma-
şadan kurtulmaları da mümkün değil 
gibi görünüyor. Ya da bir başka açı-
dan, öğrencilerin bireysel farklılıklarını 
“zeka, yetenek, ilgi, kişilik, motivasyon 
v.b.” ayrı ayrı parametrelerle değer-
lendirseler bile, bu değerlendirmenin 
sonuçları onları “öğrenci bu davranış-
ları niçin sergiliyor?” sorusunun yanı-
tına götürmüyor. Oysa bir öğretmen 
öğrencinin mizaç tipini bildiğinde; o 
öğrencinin hem “olumlu ya da olum-
suz tüm davranışlarının altında yatan 
en temel nedeni” hem hangi olumlu 
potansiyel özelliklere sahip olduğu-
nu, hem de mizaç tipi itibariyle hangi 
psikopatolojilere yatkınlık gösterdi-
ğini bilebilir. Dolayısıyla bu bilgi ona 
daha eğitim-öğretim yılının başından 
itibaren hangi öğrenciyi, hangi konu-
da desteklemesinin yararlı olacağı ve 
hangi öğrenci nasıl davranışlar sergi-
lerse endişelenmesi ve öğrenciyi bir 
uzmana yönlendirmesi gerektiğinin 
bilgisini sağlar.

Kaynak: Prof. Dr. Ziya Selçuk, Enver Demirel Yılmaz, 
Rehber Benim, Pegem Akademi Yayıncılık, 2015.
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İnsanlar genellikle 3 yoldan; görsel, 
işitse ve dokumsal duyuları kulla-
narak. bilgi edinirler.  Nasıl beyni-

mizin sol ya da sağ yarı küresinden biri 
baskın durumdaysa, aynı şekilde her 
insanın bilgi edinme yollarından birini 
baskın olarak kullanmaktadır.

“Öğrenmeyi öğrenmek” için bilgiyi şu 
anda nasıl alıp işlediğinizi öğrenmek 
çok önemlidir. Kendi öğrenme tarzını 
değerlendirmek “beyin gücünüzden” 
azami ölçüde yararlanmaya giden ilk 
adımdır. 

Temel olarak bakıldığında da, herhangi 
bir konuyu belleğinizde işlerken baş-
vurduğunuz genel olarak üç stil vardır, 
yani baskın olarak kullandığımız beş 
duyu içerisinde üç duyu vardır.   

Çoğu insan yukarıdaki iki, hatta üç 
duyu arasında bir “denge” kurar, ve 
böylece bilgiyi kodlarken birden fazla 
duyusunu kullanabilirken , bazı insan-
lar ise sadece birini kullanabilir. 

Öğrenme stilleri ile zeka arasında her-

hangi bir bağlantı tespit edilememiştir. 
Her insanın bu stillerden yalnız birine 
sahip olması gerekmez, ikisini hatta 
üçünü de taşıyabiliriz Öğrenmeye na-
sıl yaklaşacağını ve kendi açısından en 
yararlı yöntemleri uygulayacağını bil-
mesi için, başlıca öğrenme duyusunu 
bilmesi etkili öğrenme açısından çok 
önemlidir.

Gözleri, kulaklar ve dokunma duyusu 
iletişim kurmada  , gerçekçiliği algıla-
mada ve başkalarıyla ilişkiye geçmede 
önemli roller oynar. Hangi duyunun 
baskın olduğu bilindiğinde ve bu du-
yuları kullanmak için yöntemler geliş-
tirildiğinde  öğrenme açısından büyük 
bir üstünlük olacaktır. öğrenme tarzını 
ve stilini bilen kişiler daha etkin bir şe-
kilde öğrenirken, öğrencilerinin baskın 
öğrenme tarzını bilen öğretmenlerde 
sınıf içerisinde yapacakları etkinlikler-
de, öğretme yöntemlerinde bu baskın 
duyulara göre hareket eder ve böylece 
etkili bir öğretme yöntemi de geliştir-
me fırsatı bulacaktır. Bu durum eğitim-
cilerin de,anne-babaların da öğrenme 
stillerini bilmesini gerekli kılmaktadır. 

Öğrenme Stilleri
ve Siz

Deneyimler bizi değiştirir. Her insanın öğrenme tarzı, öğrenme için kullandığı ve baskın olduğu duyula-
rı farklıdır. Beynimiz sağ ve sol olmak üzere iki yarım küreden oluşmaktadır. Beynimizin sağ ve sol tarafı 
bilgiyi farklı şekilde işler. Beynin sağ tarafı, Somut,sezgisel,sayısal,bütünseldir, beynin sol tarafı ise, 
sözel,soyut,analitik ve mantıksaldır. Genelde her birey beyninin bir tarafını ağırlıklı olarak kullanır fakat 
düşünme ve öğrenme işlemleri her iki tarafta dengeli olarak kullanıldığında gerçek verimine ulaşır. 

Adnan Demirci
PDR Uzmanı
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ÖĞRENME STİLİ NEDEN 
ÖNEMLİDİR?

• öğrenme tarzınızı bilen, ihtiyaçlarını 
karşılama yollarını da daha iyi bilir.

• Bir öğrencinin öğrenme tarzı han-
gi alanda olursa olsun aynıdır. yani 
bir öğrencinin öğrenme stili işitsel 
ise Matematik dersini de, Türkçe 
dersini de işitsel olarak daha çabuk 
öğrenir.

• Kişiler, öğrenme tarzlarına en uy-
gun ortamlarda  daha iyi sonuç 
alırlar.

• Çabuk öğrenme ve ezberlemenin 
anahtar yolu, öğrenilen bilgiyi, bey-
nin en kolay öğrenebileceği biçime 
çevirmektir.

• Bir öğrenci öğrenirken görsel, işitsel 
ve dokunsal duyularını ne kadar çok 
birleştirebilirse, bilgisi de aynı ölçü-
de kalıcı olacaktır.

• Aynı öğrenme tarzına sahip öğret-
menleriyle bir arada olan öğrenciler 
en iyi öğrenme fırsatına sahip kişi-
lerdir. Öğretmenlerinin öğrenme/
öğretme tarzlarını doğru kestire-
bilen öğrenciler bunu yapamayan 
öğrencilerden daha iyi öğrenirler.

ÖĞRENME STİLLERİ  VE 
ÖZELLİKLERİ

1. Görsel Ağırlıklı Öğrenenler

Görerek ve okuyarak öğrenmeyi tercih 
ederler. Kendi kendine okuyarak öğre-
nirler. Renkli şeyleri, grafik ve haritaları 
tercih ederler.

En İyi Öğrenme Yolları: Not alarak, lis-
te yaparak, öğrenilecek bilgileri okuya-
rak, bir gösteriyi izleyerek öğrenir. Ki-
taplardan video filmlerinden ve basılı 
materyallerden yararlanır. Talimatları 
okur, problemleri listeler, düşünceleri 
düzenlerken grafiksel malzemeler kul-
lanır. Akış kartları kullanır, kâğıt üzerin-
de grafiksel çalışmaları görür ve akılda 
canlandırır.

2. İşitsel Ağırlıklı Öğrenenler

İşiterek, dinleyerek ve tartışarak öğ-
renmeyi tercih ederler.

En İyi Öğrenme Yolları: Yüksek sesle 
anlatım, bir öğretmeni dinleme küçük 
ve büyük grup tartışması yapma, ça-
lışma yerinde fon olarak sessiz müzik 
dinleme ile daha iyi öğrenir. Tartışma-
lardan hoşlanır, seçenekler hakkında 
konuşur, bir durumda ne yapılacağını 
o durumu yaşayanlara sorar, hedefi 
sözle ifade eder, sözlü tekrarlar yapar

3. Dokunsal/Kinestetik Ağırlıklı 
(Dokunarak-Hareket Ederek Öğre-
nenler)

Bazılarının aklında hareket enerjisi 
daha iyi kalır. Bunlar öğrenecekleri 
şeylerle fiziksel temas kurarak, yapa-
rak öğrenirler; tacdil, kişinin el ile du-
yumsamasına dayanır. Kinestetik gez-
me, pandomim, vs.yi kapsar.

En İyi Öğrenme Yolları: Canlandır-
ma, taklit yaparak, gezerek ve per-
formansa dayalı öğrenmeyle daha 
iyi öğrenir. Küçük tartışma grupları 
ile öğrenir. Harekete geçer, daha 
sonra da sonuçlara bakarak plan 
yapar, problemleri güç kullanarak 
(fiziksel olarak) çözmeye çalı-
şır. Önemli ölçüde bedensel 
çaba gerektiren çözümler 
arar. Problemleri bireysel 
olarak veya çok küçük 
gruplarla çalışarak 
çözmeyi tercih eder, 
deneme-yanılma 
ve keşfetme yo-
luyla öğrenir.
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No A – KATEGORİSİ X

1
Biri bana ders verir gibi bir 
şeyler anlatırsa başka dünyala-
ra dalarım

2 Temiz ve düzenli bir sıraya 
sahip olmak isterim

3 Sözel yönergeleri kullanamam, 
haritaya gereksinim duyarım

4
Duyduğum ama görmediğim 
yönergelere dikkat ekmekte 
zorlanırım

5 Resimli bulmaca çözmeyi 
severim

6 Sessiz okumayı severim

7 Sözcükleri hatasız yazarım

8 Gördüklerimi iyi hatırlarım

9 Olaylar ve/ya konular şematize 
edilirse daha iyi anlarım

10 Konuşmacının ağzını izlerim

11 Resimli roman okumayı 
severim

12 Şarkı sözlerini hatırlamakta 
zorlanırım

13
Okunmakta olan bir metnin 
kopyasını takip etmezsem 
anlamakta zorlanırım

14 Sözel tariflerin tekrarlanmasını 
isterim

15 Kendi kendime düşünüp, çalı-
şarak öğrenmeyi severim

16 Derslerde not tutmayı tercih 
ederim

17 Boş zamanlarımda okumayı 
severim

18 Başkalarının ne yaptığını 
gözlerim

19 Radyo ve televizyonu yüksek 
sesle dinlerim

20
Telefonda konuşmayı sevmem, 
yüz yüze konuşmayı tercih 
ederim

İşaretlenen madde toplamı

No B – KATEGORİSİ X

1 Kendi kendime konuşurum

2 Bütün yanlışlarımı öğretmenin 
anlatarak düzeltmesini isterim

3 Okurken parmağımla takip 
ederim

4
Sınıfta arkadaşlarımla 
tartışarak ve sohbet ederek 
öğrenmeyi severim

5 Okurken kağıda çok yaklaşırım

6 Gözlerimi ellerime dayarım

7 Daha iyi öğrenmek için müzik 
ve ritmi severim

8 Sınıfta çok fazla konuşurum

9
Boş zamanlarımda arkadaş-
larımla konuşmayı ve şaka 
yapmayı severim

10
Genellikle grafikler, sembol ve 
simgeler benim öğrenmemi 
kolaylaştırmaz

11 Yüksek sesle okumayı severim

12 Yazılı karikatürleri tercih 
ederim

13 Hikaye, şiir ve/ya kitap kasetle-
ri dinlemeyi severim

14 Anlatmayı yazmaya tercih 
ederim

15 Görsel ve sözcük hatırlama 
hafızam iyi değildir

16
Kendi kendime çalışmaktansa 
öğretmeni dinleyerek öğren-
meyi tercih ederim

17
Bir konu bana okunursu 
kendi okuduğumdan daha iyi 
anlarım

18 Kopyalanacak bir şey olmadan 
kolay çizemem

19 Haritalardan çok sözel tarifleri 
ve yönergeleri tercih ederim

20
Sessizliğe dayanamam… ya 
ben ya da diğerlerinin konuş-
masını isterim

İşaretlenen madde toplamı

No C – KATEGORİSİ X

1
Boş bir kağıda sütunlar 
çizmem istendiğinde kağıdı 
katlarım

2 Ellerimi kullanabileceğim bir 
şeyler yapmaktan hoşlanırım

3 Sandalyede otururken sallanı-
rım ya da bacağımı sallarım

4
Defterimin içini genellikle 
resimlerle, şekillerle süslerim, 
karalama yaparım

5 Kalemimi elimde döndürürüm, 
masada tempo tutarım

6 Öğretmenlerim asla çalışmadı-
ğımı düşünürler

7 Öğretmenlerim sınıfta çok faz-
la hareket ettiğimi düşünürler

8 Genellikle hiperaktif olduğum 
söylenir

9 Çalışırken sık sık ara verir, 
başka şeyler yaparım

10 Arkadaşlarıma el şakası yap-
maya bayılırım

11 Kapının üst çerçevesine asıla-
rak odaya atlamak isterim

12 Aktif olarak katıldığım etkinlik-
leri severim

13 Bir şeyi görmek ya da duymak 
yetmez, dokunmak isterim

14 Her şeye dokunmak isterim

15 Objeleri biriktirmeyi severim

16
Sınıfta tahta silmeyi, pencere 
ya da kapı açıp kapatmayı hep 
ben yapmak isterim

17 Kürdanları, kibritleri küçük 
parçalara ayırırım

18
Aletleri açar, içini söker, 
sonra yine bir araya getirmeye 
çalışırım

19 Genellikle ellerimi kullanarak 
ve hızlı konuşurum

20 Başkalarının sözünü sık sık 
keserim

İşaretlenen madde toplamı
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Sever (2007:108)’e göre, okuma 
kültürü, bireylerin edinmesi ge-
reken kazanımlar bütünüdür. 

Ona göre, “yazılı kültür ürünlerinin 
dünyasıyla tanışmış; tanıştığı bu dün-
yanın kendine sunduğu iletileri pay-
laşma, sınama, sorgulama yeterliğine 
ulaşmış; bunların sunduğu olanaklarla 
yaşamayı alışkanlık haline getirmiş bi-
reylerin edinmiş olduğu kültürdür oku-
ma kültürü. Başka bir söyleyişle, yazılı 
kültürle dost olmuş bireyler de diye-
biliriz okuma kültürü edinmiş kişilere. 
Demokratik toplumların gereksinim 
duyduğu düşünen-duyarlı bireylerin 
kazanması gereken en temel beceriler-
den de biridir okuma kültürü.” Yılmaz 
(2009:134)’a göre,  okuma kültürü, “bir 
bireyin, bir toplumsal grubun ya da bir 
toplumun okuma eylemi ile ilişkilerinin 
düzeyi ve niteliği anlamına gelir. Bir 
başka deyişle, okuma kültürü, sözü 
edilen birey, grup ya da topluma ait 
yaşam biçiminin ‘okuma’ alanına yan-
sıyan bölümüdür. Kısaca, okuma kültü-
rü, okuma eylemine ilişkin bireysel ve 
toplumsal yaşama biçimidir.”

Okuma kültürü, en yalın biçimde, bi-

reylerin okuma eylemiyle ilgili olarak 
edindikleri becerilerin, toplumda bir 
yaşama biçimine dönüşmesi biçimin-
de tanımlanabilir. Toplumda edinilmiş 
yerleşik bir kültürden söz edebilmek 
için, o kültürün öznesinin birey olmak-
tan çıkarılıp toplumsal düzeyde temsil 
yeteneği kazanması gerekir. Çocuk-
luk evresinin ilk yıllarından başlayarak 
okuma eylemini içselleştirmiş bireyle-
rin yetiştirilebilmesi, toplumsal yaşam-
da bu yeteneğin kazanılmasının temel 
koşulu olarak düşünülmelidir. Bunun 
için, dizgesel bir anlayışla eğitsel, eko-
nomik, kültürel ve siyasal içerikli uygu-
lamaların yaşama geçirilmesi beklenir. 

Okuma kültürü, birbiriyle ilişkili ve bir-
birini bütünleyen birçok beceriyi içeren 
bir süreçtir.  Bu sürecin ilk basamağı 
görsel okuryazarlık, ikinci aşaması oku-
ma-yazma becerisi edinme, üçüncüsü 
de okuma alışkanlığı becerisi kazan-
madır. Okuma kültürünün yapılanması 
ise, eleştirel okuma becerisinin edinil-
mesiyle olanaklıdır. Bilişim teknolojile-
rinden etkilice yararlanma, günümüz-
de okuma kültürünün uygulama alanı 
bulduğu bir beceridir.

“Okuma kültürü”, ülkemizde, alanyazında son yıllarda kullanılmaya başlanan bir terim-
dir. Terimin anlam çerçevesinin oluşturulmasında bilimsel çalışmaların önemli bir payı 
olduğu söylenebilir. MEB Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürlüğü’nün 2004 yılında dü-
zenlediği, “Okuma Kültürü ve Okullarda Uygulama Sorunları Toplantısı” ile 2008 yılında 
Eğitim Sen Ankara Şubeleri ve Türkiye Yazarlar Sendikası Ankara Temsilciği tarafından 
düzenlenen “Çocuk ve Okuma Kültürü Sempozyumu”, okuma kültürünün birçok boyu-
tuyla anlaşılmasına ve tartışılmasına katkı sağlayan çalışmalar olmuştur.

Okuma Kültürü
Edindirme Sürecinde
Temel Sorunlar ve
Çözüm Önerileri - 1

Prof. Dr. Sedat Sever
Ankara Üniversitesi
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Toplumda okuma kültürünün yaygın-
laşabilmesi için, kişilerin, temel okuma 
yazma becerilerini; okuma alışkanlığı 
ve eleştirel okuma becerisine dönüştü-
rebilmeleri, bu becerilerin birikimiyle, 
bilişim teknolojilerinden amaca uygun 
olarak yararlanabilmeleri gerekir.  Bu 
becerileri edinen bireylerdeki artışın, 
toplumsal yaşamda okuma kültürünün 
yapılanmasına önemli katkılar sağla-
yacağı da açıktır. Bunun için, çocuğun 
ve gencin eğitim sürecinin tümel bir 
anlayışla ele alınması; bu süreçte,  ço-
cuğa ve gence okuma kültürü kazan-
dırmada yaşanan sorunların ve çözüm 
önerilerinin, bilimsel bir yaklaşımla be-
lirlenmesi gerekir.

Okuma kültürü edindirme ardışık bir 
süreç olup kendi içinde, birbiriyle ba-
ğımlı çeşitli evrelerden oluşmaktadır.  
Okuma kültürü edindirmeye yönelik 
her evredeki gereksinmelerin karşı-
lanması, diğer evrelerdeki niteliği de 
etkileyecek bir çaba olarak değerlen-
dirilmelidir. Bu çalışmada, okuma kül-
türünü yapılandıran etkenlerden biri 
olarak “eğitim” değişkeni çerçevesin-
de, çocuk ve gençlere okuma kültürü 
edindirme süreci, üç dönem içinde 
(okulöncesi, ilköğretim ve ortaöğre-
tim) sorunlar ve çözüm önerileriyle in-
celenmeye çalışılmıştır.

OKULÖNCESİ DÖNEM

Okulöncesi; çocukların bilişsel, dilsel, 
toplumsal ve kişilik gelişiminde hızlı 
değişimler yaşandığı bir dönemdir. Bu 
dönemde, çocuğun öğrenme gerek-
sinmelerine duyarlı davranılması; ge-

reksinmelerinin, gelişim sürecine katkı 
sağlayacak uyaranlarla desteklenmesi, 
sonraki yaşam evrelerinin niteliğini de 
belirleyen bir çaba olarak görülmelidir.

“İnsan yavrusu bebeklik döneminin 
ilk aylarında evrimsel gelişimine bağlı 
olan reflekse dayalı tepkilerini aşınca 
yeni şeyleri görmeye, onlara dokun-
maya, ağzına götürerek tanımaya yö-
nelik içkökenli (endojen) davranışlar 
gösterir. 2-3 aylık bir çocuk çevresinde 
gördüğü, dokunduğu yeni şeylere kar-
şı ilgi ve hayretle bakar” (Pomerleau, 
Malurit’ten akt. Öztürk, 2002:17). 

“İnsan zekâsının gelişmesinde bu içkö-
kenli tanıma, keşfetme davranışlarının 
kuşkusuz etkisi olmaktadır. Bunları 
sorma-bilme dürtüsünün doğal öncü-
leri olarak görebiliriz. 2-3 yaşlarında 
hızla gelişmiş olan dili, devinim dizge-
si ve bilişsel yetileri (algılama, dikkat, 
bellek) ile çocuk, açlık ve susuzluk gibi 
birincil gereksinmeleri doyurulmuş 
olduğu anlarda, ister istemez çevre-
de algıladığı uyaranlarla, nesnelerle, 
insanlarla, farklılıklarla ilgilenir, bunları 
tanımaya, ayırt etmeye çalışır.” Tanıma 
ve öğrenmeye yönelik ilginin gide-
rek artmasıyla birlikte 4-5 yaşlarında 
sorma-bilme dürtüsü çocuğun ruhsal 
yaşamında önemli bir itici güç olur. Bir 
yandan, eşeysel farklılıklar, nasıl dün-
yaya geldiği; diğer yandan ay, güneş, 
yıldızlar;  kuşlar, böcekler onun ilgi ala-
nına girer. Her şeyi öğrenme isteğiyle, 
bitmek bilmez sorularıyla büyükleri 
şaşırtır; sorularına ilgi göstermeyenleri 
ise yıldırır (Öztürk, 2002:17). 

Bu dönemde çocuğun dilsel, bilişsel, 
toplumsal ve kişilik gelişimini etkileye-
cek en temel duyarlık, onun sorma-bil-
me, öğrenme isteğinin uyarılması ve 
yanıtlanmasıdır. Bu duyarlığın, çocu-
ğun ilerleyen dönemde okuma kültürü 
edinmesinde de önemli bir etken ola-
cağı düşünülmelidir.

Çocuğun sorma-bilme isteğinin uya-
rılması; yaşamı ve onu bütünleyen 
ilişkileri anlamlandırabilmesi, onun 
duygu ve düşünce birikiminin devindi-
rilmesiyle ilişkili bir süreçtir. Bunun için, 
çocuğun, erken dönemden başlayarak 
kendine sunulanları anlamaya, duyum-
samaya dönük düşsel ve düşünsel bir 
çaba içine yöneltilmesi gerekir. 

Bu çaba için hem ailelere hem de okul 
türü öğrenmeye önemli sorumluklar 
düşmektedir. Erken dönemden baş-
layarak çocukların, duygu ve düşünce 
birikimini devindiren-geliştiren uya-
ranlarla buluşturulması temel bir ilke 
olarak benimsenmelidir. Bu uyaran-
ların, çocuklarda kavramsal gelişime, 
duyarlık oluşumuna, kültürel bilinç-
lenmeye katkı sağlaması; en özlü be-
lirlemeyle sanatsal nitelikler taşıması 
beklenir. Somut bir belirlemeyle, ço-
cukların duyu algılarını uyaran, duygu 
ve düşünce üretmelerine olanak sağla-
yan, sanatçı duyarlığı ile oluşturulmuş 
dilsel ve görsel gereçlere, yapıtlara ge-
reksinim vardır.

Görsel Okuma Dönemi

Görsel ve Dilsel Algının 
Uyarılması

Çocukluk yıllarında, okuma kültürünün 
temellerinin atılabilmesi,  duyu algıları-
nı ve düşünceyi bilinçlendiren uyaran-
ların çocuğun yaşam alanına katılabil-
mesiyle olanaklıdır. Çocuklar, okuma 
yazma becerisi edininceye değin, söz-
cükleri seslendirmeye ve anlamlandır-
maya yarayan simgelerle iletişim ku-
ramazlar. Simgeler (harfler) ve onların 
oluşturduğu anlam evreni, çocuklar 
için öğrenmenin temel araçlarından 
biri değildir. Simgeleri tanımak ve öğ-
renmek isteseler de onlarla sağlıklı bir 
iletişim için, okuma yazama becerisi 
edinmeyi beklemeleri gerekmektedir. 

Okulöncesi dönemde, çocukların duyu 
algılarını uyarmanın en etkili yolu, on-
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ların görsel okuma yapmalarına olanak 
sağlamaktır. Görsel okuma, görme 
duyusunun anlam oluşturma süreci-
ne etkilice katılmasıyla nitelik kazanır. 
Görsel okumada, harflerin yerine, renk 
ve çizgiyle oluşturulmuş biçimlerle, 
düzenlemelerle iletişim kurulur. Bu 
iletişim çocuğun, renk ve çizginin kıla-
vuzluğunda öğrenme gereksinmeleri-
ni yanıtlaması için doğal bir öğrenme 
ortamı yaratır.

Görsel okuma, görsel metinlerle (re-
simlerle) yapılır. Sanatçılar tarafından, 
gelişim özellikleri de öncelenerek ha-
zırlanmış resimli kitaplar, çocuklar için 
görsel birer metindir. 1 yaşından ergen-
lik dönemine kadar, çocukların duygu 
ve düşünce dünyalarına çizgi-renk ve 
sözcüklerin anlatım olanaklarıyla ses-
lenen; onlarda duygu ve düşünce bi-
linçlenmesine katkı sağlayan kitaplar, 
çocuk edebiyatı yapıtları olarak anılır. 
Bu yapıtlar, başlangıçta, çoğunlukla 
özel kesimli biçimleriyle bir oyuncak 
işlevini yerine getirir. Çocuğun çevre-
sindeki nesne ve varlıkları renk ve çiz-
giyle tanıtma sorumluluğu, çocukla ki-
tap arasında ilk iletişimin kurulmasına 
da aracılık eder. İlk yıllarda, bu iletişi-
min kurulmasında seçilecek kitapların, 
çocukların el yapısına uygun ve kendi 
istenciyle dilediği yere götürebilece-
ği hacim ve ağırlıkta olması; tasarım 
özellikleriyle de çocukta kitap denilen 
araca karşı bir ilgi uyandırması bekle-
nir. 2-3 yaşında, değişik boyutlardaki 
kitaplar, çocuklara, öykünebileceği 
yalınlıktaki resimlerle yaşamı ve insan 
gerçekliğini özgün kurgularla sezdirme 
sorumluluğu üstlenmelidir. 

Sözcüklerle de desteklenerek yaratılan 
çocuğa özgü kurgular; çocuk için biliş-
sel ve dilsel gelişimini destekleyecek 
bir ortam yaratır. Çocuk kendisine su-
nulan kitabın kılavuzluğunda, bir yan-
dan görerek, dokunarak hem öğrenme 
gereksinmesine yanıt aramaya koyulur 
hem de yetişkinlerin kitabı okumasıy-
la kitaptaki nesne ve varlıkları adlan-
dırmaya başlar. Çocuk, gerektiğinde 
başkasına gereksinim duymadan; ka-
pağını ve yapraklarını çevirerek renk 
ve çizgiyle oluşturulmuş kurgunun 
kılavuzluğunda düş ve düşünce serü-
venine çıkma denemelerine başlar. Bu 
denemeler, çocuğun bilişsel ve dilsel 
gelişimi için, doğal birer öğrenme or-
tamı yaratır. 

“Bilişsel terimi bilgiyi, belleği, akıl yü-
rütmeyi, sorun çözmeyi, yani zihni içi-
ne alır” (Gander ve Gardiner, 2001:166). 
“Karar verme, akıl yürütme, problem 
çözme ve yaratıcı düşünme gibi zihin-
sel etkinlikler, bilişsel beceriler olarak 
değerlendirilebilir. Bilişsel gelişim için, 
yaşamın ilk yıllarından başlayarak ço-
cuklara; gözlemleme, karşılaştırma, 
sınıflandırma, uygulama ve eleştiri 
yapma becerilerini geliştirebilecekleri 
ortamların yaratılması gerekir. Çocu-
ğun bilişsel gelişimi; onun kendini, çev-
resini ve dünyayı anlamasını sağlayan  
zihinsel becerilerin bir süreç içinde 
değişip yetkinleşmesidir (Sever, Dili-
düzgün vd., 2008:6). Bilişsel gelişim ile 
dil ve düşünce gelişimi arasında güçlü 
bir ilişki vardır. 

“Kavram, bir nesnenin, bir duygu ya 
da düşüncenin zihindeki soyut ve 
genel tasarımı, anlamı, anlam yükü.” 
olarak tanımlanabilir (Püsküllüoğlu, 
2004:1033). “Kavramlar insanın çev-
resindeki nesnelere, olay ve durumlara 
ait, kişisel gözlem ve deneyimlere da-
yanan tasarımların zihinde yer eden 
ve bir “soyutlama”yla (abstraction) 
dile dönüşen yönüdür, göstergelerin 
gösterilen yanıdır. Bir dilin sözvarlığını 
temel alarak da kavramı kabaca bir ta-
nımla ‘bir sözlükte madde başı olarak 
yer alan sözcükler’ biçiminde niteleye-
biliriz” (Aksan, 1999: 41).

İnsan, kavramlarla düşünür. Düşünme, 
kavramlar ve onları simgeleyen söz-
cüklerle gerçekleşir. Dildeki her sözcük, 
zihinde bir kavramı çağrıştırır. İnsanın 
düşünme gücü de edindiği kavram sa-
yısı ve onların bellekteki bağlantılarıyla 
sınırlıdır. Çocuk, önce çevresinde gör-
düğü nesne ve varlıkları görsel özel-
likleriyle tanır ve belleğine yerleştirir. 
Bunları adlandırarak kavramsal gelişi-
mini sürdürür. Zihinde kavram tasarımı 
sürecini hızlandırabilmek için, çocuğun 
çevresindeki görsel ve dilsel uyaranla-
rın da sürekli yenilenmesi ve çeşitlen-
mesi gerekir.

Yaşamın ilk yıllarından başlayarak ço-
cukların kavram gelişimleri için;  gör-
sel öğelerle desteklenmiş, tasarımıyla 
çocukların bilme, öğrenme, oynama 
gereksinmelerine yanıt veren kitaplar-
dan yararlanılmalıdır. Çocuğun, nesne 
ve varlıkların benzer ya da farklı yan-
larını algılayarak zihninde bir tasarım 
oluşturmasında, kitaplardaki görsel 
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öğelerin önemli bir işlevi vardır. Çocuk 
zihni,  görsel metinlerin de katkısıyla, 
genelleme yaparak kavramı oluşturur. 
Sözgelimi, çocuğun “hayvan, bitki vb. 
kavramı” oluşturabilmesi için, birçok 
hayvanı, bitkiyi görmesi, karşılaştırma-
sı ve sonunda bir genellemeye gitmesi; 
bunun için de çocuğa, hayvan ve bitki-
leri benzer ve farklı yönleriyle tanıya-
bileceği ortamların yaratılması gerekir. 
İşte, çocuklar için hazırlanmış, bilgilen-
dirici ve yazınsal nitelikli yapıtlar;  renk, 
çizgi ve sözcüklerin anlatım gücüyle, 
bilişsel ve dilsel gelişime katkı sağlaya-
cak ortamları yaratan araçlardır.

1-3 Yaşında Görsel ve Dilsel 
Algının Uyarılması İçin Ne-
ler Yapılmalıdır?

1-3 yaşında, çocuğun görsel ve dilsel 
algısının uyarılmasının rastlantılara bı-
rakılması; çocuğun yalnızca televizyon 
programlarına bağımlı kılınması ya da 
bilinçsizce seçilen oyuncak ve kitap-
larla buluşturulması önemli bir sorun 
olarak görülmelidir. 



İlk yıllarda nesne ve kavramları tanıtan, 
“ayı, kuş, tavşan, köpek, ev, bardak” 
gibi özel kesimli- el yapısına uygun 
kitaplar, sesli ve özel dokulu kitap-
lar, banyo kitapları vb. ile çocuk-kitap 
iletişimi başlatılmalı; yalın çizgilerle 
oluşturulmuş, çocukların da çizgileri-
ne öykünebilecekleri resimli kitaplarla 
bu iletişim sürdürülmelidir. Masal, an-
latı, kısa öykü, bilmece kitaplarında-
ki resimler, renk ve çizginin anlatım 
olanaklarıyla çocuğun görsel algısını 
uyarmalı; çocuğu görsel okumaya 
isteklendirmelidir. Çocuğun ilgisini 
çeken, onun öğrenme isteğini devin-
diren değişik boyutlardaki kitapların 
resimleri, çocukla birlikte incelenme-
li;  çocuğun sorularına içtenlikle yanıt 
verilmelidir. Çocuk anne, baba gibi en 
çok sevdiği varlıkla zaman geçirme-
sine olanak sağlayan aracın (kitabın), 
bir yandan resimleriyle görsel okuma 
yaparken, diğer yandan, varsa, dilsel 
kurgusunu da yetişkinin okumalarıyla 
anlamlandırmaya çalışmalıdır. Bu ev-
rede, çocuklar için seçilecek kitapların 
anlatımında resimler egemen olmalı; 

ilk yıllarda çocuğun çevresindeki nes-
ne ve varlıkları tanıtan kitaplar gittik-
çe yerini, çocukların ilgisini çeken kısa 
kurgulara bırakmalıdır.  Çocuklara; top 
oynayan ayılar, kitap okuyan kediler, 
bisiklete binen köpekler, konuşan ba-
lıklar, şarkı söyleyen kuşlar vb. kahra-
manlarla yaşam ve insan gerçekliğine 
yönelik ipuçları sunulmalıdır. Çocuklar-
da resim yapma ve görsel metinlerle 
iletişim kurma isteği uyandırması, bu 
kitaplardaki resimlerin en temel özel-
liği olmalıdır.

1-3 yaşında, okuma kültürünün te-
mellerinin atılabilmesi için,  çocuğun 
merak duygusunu devindiren, giriş 
tekerlemeleri de olan kısa masalların 
yetişkinlerce, söyleyiş ilkelerine uygun 
olarak anlatılması, okunması;  sayış-
macaların çocuklarla birlikte söylen-
mesi, resimli kitapların bir oyuncak 
gibi yaşam alanına katılarak çocuklarla 
birlikte incelenmesi, temel bir ilke ola-
rak benimsenmelidir. Okuma eylemin-
de, ses ve sözcüklerin işitsel olarak 
uyandırdığı etkiyle, çocuklar anlatılanı 

dinlemeye isteklendirilmeli; çocukların 
öykünerek gerçekleştirecekleri anla-
tımlar da sabırla dinlenmelidir. 

Bu evrede, aileler,   sanatçılar tarafın-
dan yazılmış, hazırlanmış, çocukların 
ilgi ve gereksinmelerine uygun kitap-
ları, düzenli olarak, duyarlı çabalarla 
çocuğun yaşam alanına katmalıdır. Ai-
leler, çocuğa göre olan kitapları,  duy-
gu ve düşünce evrenini besleyen birer 
araç olarak “çocuğun temel gereksin-
meleri” listesine almalıdır.

Görsel ve Dilsel Uyaranlarla 
İletişim Kurma Alışkanlığı-
nın Yaratılması

Oyun çağı olarak da adlandırılan 3-6 
yaş evresinde, toplumsal çevresini 
genişletme çabası yoğunlaşan çocuk, 
kişiliğine biçim arayışı içindedir. Bu 
arayış, çocuğu her şeye karşı yoğun 
bir soruşturma ve öğrenme isteğine 
yöneltir. Çevresindekilerin sağladığı 
özerkliğe ve desteğe koşut olarak ço-
cuk, sorma, öğrenme çabalarını artıra-
rak sürdürür. 

Duygu ve düşünce gücünü,  girişim-
ciliğini kullanarak araştırma, sorma 
ve doğruya ulaşma isteğinin yoğun-
laştığı bu dönemde; çocuğun yaşam 
çevresinin, öğrenme-bilme gereksin-
mesini uyaracak, destekleyecek bir ni-
teliğe dönüştürülmesi gerekir. Öztürk 
(2007:23)’e göre,  “.....Özerklik duy-
gusu,  sorma-bilme dürtüsü ve girişim 
duygusu birbirinden ayrılamayan üç 
temel öğedir. Uygun özgürlük ve öğre-
nim ortamında bunların sürekli etkile-
şimi ile çocuğun bilişsel, duygusal dün-
yası, iletişim yetisi hızla güçlenir. Canlı, 
devingen, atılgan, öğrenmeye meraklı, 
soran, araştıran, özgürce düşlem kura-
bilen bir çocuk gelişir.”

3-6 yaş döneminde, toplumsal ve kişi-
lik gelişiminin yanında,  dilsel gelişim-
de de büyük değişimler yaşanır. Bu 
yaşlarda, merak ve öğrenme isteği yo-
ğunlaşan çocuk için anadili, çocuğun 
kendisini gerçekleştirmesinde etkili bir 
araçtır. 3-4 yaşındaki çocuklar, 3-4 ya 
da daha fazla sözcükle basit ve bileşik 
tümceleri başarıyla kurabilir; geçmiş, 
şimdiki ve geniş zaman kipleriyle dili, 
etkili bir iletişim aracı olarak kullana-
bilirler. Yaşam çevresi, nitelikli görsel 
ve dilsel uyaranlarla desteklenen ço-
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cuklar, 2-3 yaşında 900 sözcüklük bir 
dağarcığa ulaşabilirler. Bu çabalar sür-
dürüldüğünde, sözcük dağarcığı 4-5 
yaşlarında 2000-2500’e çıkabilir. 5-6 
yaşında, anadili duygu ve düşünceleri-
ni, etkili biçimde anlatabilecek yetkinli-
ğe ulaşır (Sever, 2008: 35-46). 

3-6 yaş, çocuğun, anadilinin olanak-
larını sezme, kavrama ve uygulama 
dönemi olarak da adlandırılabilir. Bu 
dönemde, çocuk, kendini anadiliyle 
özgürce gerçekleştirebileceği; anlama 
ve anlatma aracı olarak dilini sürekli 
geliştirebileceği olanaklarla buluştu-
rulmalıdır. Bunun için, Türkçenin söz-
cük, deyim, terim, kalıp sözler, kalıp-
laşmış sözler, atasözleri gibi söz varlığı 
değerlerinin çocuklara tanıtılması ve 
anlam inceliklerinin sezdirilmesi bağ-
lamında “çocuğa göre olan” araçlara 
gereksinim vardır. Çocuğun dil bilinci, 
duyarlığı ve sevgisi edineceği, duygu 
ve düşüncelerinin aktarımında öykü-
nebileceği masal, öykü, şiir, bilmece, 
tekerleme ve anlatılar bu gereksinmeyi 
karşılayan araçlardır. Çocuklara, kitap-
larla iletişim kurma alışkanlığının ka-
zandırılmasında, onların ilgi ve gerek-
sinmelerine seslenen resimli kitapların 
önemli işlevi olduğu bilinmektedir.

3-6 Yaşında Görsel ve 
Dilsel Uyaranlarla İleti-
şim Kurma Alışkanlığının 
Kazandırılması İçin Neler 
Yapılmalıdır?

Çocukların dil ve anlam evrenine uy-
gun; çizginin-rengin ve sözcüklerin 
anlatım ve anlam kurma olanaklarıyla 
yapılandırılmış kitaplar, bu dönemdeki 
çocukların okuma kültürü edinme sü-
recinin yapı taşları olarak görülmelidir. 
Bu evrede, okulöncesi eğitim kurum-
larının ve ailenin temel amacı; çocuğa 
kitabı sevdirmek, kitaplarla arkadaşlık 
kurma alışkanlığı kazandırmak olmalı-
dır. 

Bu dönemdeki çocukların sürekli çe-
şitlenen ilgi alanları, gülme, eğlenme, 
keşfetme istekleri, zengin düşsel ev-
renleri kısa ve yalın anlatımlı masal, 
öykü ve anlatılarla desteklenmelidir. 
Yetişkinler, kitaplardaki kurguları vur-
gu, durak, tonlama ve ulama gibi söy-
leyiş ilkelerine uygun biçimde seslen-
dirmeli; bu etkileşimlerde çocukların 
anlatılanları ilgiyle dinlemeleri sağlan-

malıdır. Çocuklar, dinleme/inceleme 
etkinliğinden sonra; resimlerin ya da 
dilsel kurgunun kılavuzluğunda,  ken-
di duygu ve düşünce birikimlerini de 
kullanarak masal ve öykü anlatmaları 
(uydurmaları) için isteklendirilmelidir. 
Yetişkinler bu anlatımları, ilgiyle dinle-
yerek ve uygun pekiştireçler (çocuğun 
saçının okşanması, söylediklerinin tek-
rarlanması,  alkışlanması vb.) vererek 
desteklemelidir. Bilinmelidir ki çeşitli 
duyu organlarını (görme, işitme, do-
kunma gibi) öğrenme, eğlenme, keş-
fetme sürecine katan bir çocuk; merak 
etmesine, öğrenmesine, heyecanlan-
masına, gülmesine, hüzünlenmesine 
olanak yaratan araca (kitaba) karşı 
gittikçe ilgi göstermeye başlayacaktır.

3-6 yaş dönemindeki çocuklara sunu-
lacak edebiyat yapıtlarından beklenen 
en temel işlevlerden biri de yazınsal 
kurgular içinde çeşitli kişilik özellik-
lerini sezdirmesi; yaşama, insana ve 
doğaya ilişkin bir duyarlık edindirme-
sidir. Çocuklara sunulacak yazınsal 
metinlerdeki kurgular, onların duygu 
ve düşünce üretmeleri için uyarıcı ol-
malı; bir doğrunun belletilmesi ama-
cından çok, çocukları birer özne olarak 
düş ve düşünce serüvenine taşımalıdır.  
Kitapla kurulan iletişiminin ardından, 
çocuk kendi düş ve düşünce evreninin 
tanıklığında kendi masalını, öyküsünü 
oluşturabilmelidir. Özellikle,  çocukla-
rın ilgileri, kahramanların yaşadıkları; 
sevme, acıma, hüzünlenme, öfkelen-
me, sevinme gibi insana özgü duygu 
durumlarına çekilmeli; çocuklara şid-
det içerikli eylemlerin insan doğasına 
aykırılığı sezdirilmelidir. Kitap okuma 
etkinliklerinde,  çocuğun duygu ve 
düşüncelerini renk ve çizgilerle anlata-
bilmesi için de uygun ortam hazırlan-
malıdır. Bu amaca ulaşabilmek için, ye-
tişkinlerin kitabı önceden okumaları ve 
çocukla gerçekleştirecekleri etkinlikler 
için düşünsel hazırlık yapmaları gere-
kir. Bu etkinliklerde, çocuklara çeşitli 
yönlendirici sorular yöneltilerek onla-
rın kendilerini dille gerçekleştirmeleri; 
kavramsal birikimlerini kullanmaları 
sağlanmalıdır. Sözgelimi, “Kitabı be-
ğendin mi? Neden”, “Kahramanın ye-
rinde sen olsaydın ne yapardın? Hangi 
kitapların okunmasından hoşlanıyor-
sun?” vb. sorularla, çocuklardan ilgi 
duydukları kitaplara yönelik dönütler 
alınmalı;  kitap seçiminde bu dönütler-
den de yararlanılmalıdır. 

Bu dönemde, sayışmaca, tekerleme 
söyleme alıştırmaları,  bilmece sor-
ma-yanıtlama çalışmaları, çocuklara, 
Türkçenin devingen yapısını, duygu ve 
düşünce iletme gücünü sezdiren dilsel 
uygulamalardır. Sözcüklerle yaratılan 
oyun etkinliklerine katılan çocuklar 
hem doğal ve kendiliğinden oluşmuş 
ortamlarda ünlü ve ünsüzleri doğru 
seslendirme deneyimleri edinirler hem 
de düşünme alıştırmaları yaparlar. Bu 
nedenle, söylemekten ve sormaktan 
zevk aldıkları sayışmacalar, tekerleme-
ler, çocuğun oyun etkinliklerinin doğal 
bir parçası durumuna getirilmeli;  ço-
cuklara, bilmece sorma-yanıtlama ça-
lışmalarıyla Türkçenin anlam incelikleri 
sezdirilmelidir.

3-6 yaş dönemindeki çocukların, 
Türkçenin anlatım gücünü ve yaratı-
cı özelliğini sezmeleri bakımından en 
etkili ürünlerden biri de şiirdir. İki üç 
dörtlükten ve bellekte kalıcı kısa dize-
lerden oluşmuş, sözcüklerin yarattığı 
ses örüntüsüyle istekle söylenen ve 
dinlenen şiirler; çocukların Türkçenin 
bilinçli ve duyarlı kullanıcıları olmaları 
açısından önemli bir işlev üstlenir. Sa-
natçıların çocuklar için yazdığı şiirler, 
Türkçenin etkisini ve duygulandırma 
gücünü çocuklara sezdirebilmek için, 
birer araç olarak kullanılmalıdır. Oku-
löncesi dönemde, yetişkinlerce ilkele-
re uygun olarak seslendirilen şiirlerin, 
birkaç yinelemeden sonra, çocuklar 
tarafından da söylenme isteği ilgiyle 
karşılanmalıdır.

Ailedeki modellerin (anne, baba, kar-
deş vb.)  yazılı kültüre yüklediği anlam, 
çocuğun kitapla kuracağı ilişkinin ni-
teliğinde de belirleyici olmaktadır. Bu 
nedenle, öykünmenin etkili olduğu bu 
yaşam evresinde, yetişkinlerin günde-
lik yaşamına kitabı, gazeteyi, dergiyi 
katması gerekir. Çocuğun yaşam ala-
nında, çevresindekilerin kitap vb. oku-
duğuna, bunun için zaman ayırdığına 
tanık olması; onun da benzer eylemleri 
yinelemesinde önemli bir etken ola-
caktır. Ailelerin ve okulöncesi eğitim 
kurumlarının, olanaklar ölçüsünde ço-
cukları kitap fuarlarına, çocuk edebi-
yatının usta sanatçılarının gerçekleş-
tirdikleri söyleşilere götürmeleri; belirli 
aralıklarla kitapçılardan çocuklarla bir-
likte kitap seçmeleri/almaları, bu dö-
nemde yaşama geçirilmesi gereken 
etkinlikler olarak görülmelidir. Özellik-
le, seçilen/alınan kitapların, çocukların 
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yaş ve ilgilerine göre, sanatçılar tara-
fından yazılmış/çizilmiş olmasına özen 
gösterilmesi; ailelerin çocukların ki-
taplarını koyma, bulma ve düzenleme 
için küçük bir kitaplık yaptırmaları/dü-
zenlemeleri, çocuğun kitapla kuracağı 
iletişime önemli katkılar sağlayacaktır.

3-6 yaş döneminde, öğrenme gerek-
sinmelerini renk, çizgi ve sözcüklerin 
yarattığı kurgular içinde yanıtlama 
denemelerine girişen; görsel ve dilsel 
uyaranlarla iletişim kurma alışkanlığı 
edinmiş çocuklar anadiline ilişkin bir 
farkındalık geliştirir. Bir anlamda, ana-
dili sevgisiyle biçimlendirilen ve okuma 
yazmaya hazırlık olarak da değerlen-
dirilebilecek bu farkındalık, ilköğretim 
döneminde, çocuğa yeni beceriler ve 
okuma kültürü kazandırmaya yönelik 
bilinçli çabalarla sürdürülmelidir.

İLKÖĞRETİM DÖNEMİ

Erken dönemden başlayarak dilin ola-
naklarını ve gücünü kavratmaya dayalı 
eğitsel süreçler, çocukların, dili bir ile-
tişim ve düşünme aracı olarak etkilice 
kullanmalarında, önemli bir işlev üst-
lenir. Bunun için, çocukların öğrenme 
sürecinin ilk yıllarından başlayarak dilin 
düşünce ve iletişim aracı olarak örnek-
lendirildiği metinlerle karşılaştırılma-
sı; bu metinlerin de çocukların ko-
nuşma ve yazma etkinliklerinde 

öykünerek 

dilsel yaratıcılıklarını geliştirebilecekle-
ri özellikler taşıması gerekir. İlköğretim 
sürecinde, çocuğa göre olan özgün bi-
çim ve tür örneklerinin, onlarda Türk-
çe sözcüklerle düşünme ve iletişim 
kurmanın önemine dayalı bir bilinç 
ve duyarlığın geliştirilmesine olanak 
sağlayacağı bilinmelidir. Bu bilinç ve 
duyarlığın edindirilmesi, bu dönemde, 
çocukların okuma alışkanlığı edinme-
lerini sağlayan temel bir etken olarak 
görülmelidir.

Görsel Okumadan Dilsel 
Okumaya Geçiş Dönemi

Çocuklar, genellikle, ilköğretim süreci-
nin ilk aylarında okuma yazma becerisi 
edinir. O zamana değin, bireysel olarak 
yalnızca renk, çizgi ve seslerin oluştur-
duğu düzenlemeler ve kendisine yapı-
lan okumalarda işitsel yolla iletişim ku-
rabilen çocuk, harf adı verilen simgeleri 
de tanımaya, seslendirmeye ve anlam-
landırmaya başlar. Bu beceri, çocuğa, 
görsel metinlerle birlikte, simgeler ara-
cılığıyla yeni öğrenme olanakları sunar.  
Çocuk, artık yaşamı ve insanı anlamak 
için anadiliyle oluşturulmuş, yeni bir 
anlam evreniyle karşı karşıyadır. Ço-
cuğun dille oluşturulmuş bu evren-

den yararlanabilmesi 
için,  anadilinin 

yapısını, kural-
larını, anlatım 
o lanak la r ın ı 

tanıması, kavraması ve uygulamaya 
geçirmesi gerekir. İlköğretim sürecin-
de, çocuklara anılan davranışların ka-
zandırılmasında öncelikli sorumluluk 
Türkçe derslerine düşmektedir. 

Ülkemizde, son yıllarda yapılan araştır-
malarda, çocuk ve gençlerimizin büyük 
bölümünün gittikçe yazılı kültürden 
uzaklaştığı, görsel kültüre bağımlılık 
gösterdiği belirlenmiştir. Öte yandan, 
Yılmaz (2007:138-142)’ın,  Ankara mer-
kez ilçelerde görev yapan öğretmenler 
(127 öğretmen ile 19701 öğretmen ör-
neklendirilmiş) üzerinde gerçekleştir-
diği çalışmada, öğretmenlerin yalnızca 
% 9’unun güçlü okuma alışkanlığına 
sahip olduğu saptanmıştır. Hiç okuma-
yan ve zayıf okuma alışkanlığına sahip 
öğretmenlerin oranı % 68.5’e ulaşmak-
tadır. Başka bir söyleyişle, araştırmaya 
katılan öğretmenlerin üçte ikiden faz-
lasının, okuma alışkanlığı edinmediği 
belirlenmiştir. Araştırma verilerinden, 
öğretmenlerin %95,3’ünün, kütüpha-
neye hiç gitmediği, lisans eğitimleri 
sırasında da yalnızca %26’sının, öğren-
cilere okuma alışkanlığı kazandırma ve 
kütüphane kullanma konusunda bilgi-
lendirildiği anlaşılmaktadır.

Devamı 5. Sayıda
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Öğrendim ki...
Kimseyi sizi sevmeye zorlayamazsınız.
Kendinizi sevilecek insan yapabilirsiniz,
Gerisini karşı tarafa bırakırsınız.

Öğrendim ki...
Güveni geliştirmek yıllar alıyor,
Yıkmak bir dakika.

Öğrendim ki...
Hayatında nelere sahip olduğun değil,
Kiminle olduğun önemli.

Öğrendim ki...
Sevimlilik yaparak 15 dakika kazanmak mümkün 
Ama sonrası için bir şeyler bilmek gerek.

Öğrendim ki...
Kendini en iyilerle kıyaslamak değil
Kendi en iyinle kıyaslamak sonuç getirir.

Öğrendim ki...
İnsanların başına ne geldiği değil,
O durumda ne yaptıkları önemli.

Öğrendim ki...
Ne kadar küçük dilimlersen dilimle
Her işin iki yüzü var.

Öğrendim ki...
Olmak istediğim insan olabilmem
Çok vakit alıyor.

Öğrendim ki...
Karşılık vermek
Düşünmekten çok daha basit.

Öğrendim ki...
Bütün sevdiklerinle iyi ayrılman gerek
Hangisi son görüsme olacak bilemiyorsun.

Öğrendim ki...
‘Bittim’ dediğin andan itibaren
Pilinin bitmesine daha cok var.

Öğrendim ki...
Sen tepkilerini kontrol edemezsen
Tepkilerin hayatını kontrol eder.

Öğrendim ki...
Kahraman dediğimiz insanlar
Bir şey yapılması gerektiğinde
Yapılması gerekeni
Şartlar ne olursa olsun yapanlar.

Öğrendim ki...
Affetmeyi oğrenmek deneyerek oluyor.

Öğrendim ki...
Bazı insanlar sizi çok seviyor
Ama bunu nasıl göstereceğini bilemiyor.

Öğrendim ki...
Ne kadar ilgi ve ihtimam gösterseniz
Bazıları hiç karşılık vermiyor.

Öğrendim ki...
Para ucuz bir basarı.

Öğrendim ki...
En iyi arkadaşla sıkıcı an olmaz.

Öğrendim ki...
Düştügün anda seni tekmeleyeceğini düsündüklerinden bazıları
Kaldırmak için elini uzatır.
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Öğrendim ki... 
Öğrendim ki...
İki insan aynı şeye bakıp
Tamamen farklı şeyler görebilir.

Öğrendim ki...
Aşık olmanın ve aşkı yaşamanın cok ceşidi var.

Öğrendim ki...
Her şartta kendisiyle dürüst kalanlar
Daha uzun yol yürüyor.

Öğrendim ki...
Hiç tanımadığın insanlar,
İki saat içinde, senin hayatını değiştirir.

Öğrendim ki...
Anlatmak ve yazmak ruhu rahatlatır.

Öğrendim ki...
Duvarda asılı diplomalar
İnsanı insan yapmaya yetmez.

Öğrendim ki...
Aşk kelimesi ne kadar çok kullanılırsa,
Anlam yükü o kadar azalır.

Öğrendim ki...
Karşındakini kırmamak ve
İnançlarını savunmak arasındaki çizginin
Nereden geçtiğini bulmak zor.

Öğrendim ki...
Gerçek arkadaşlar arasına mesafe girmez.
Gerçek aşkların da!

Öğrendim ki...
Tecrübenin kaç yaşgünü partisi yaşadığınızla ilgisi yok.
Ne tür deneyimler yaşadığınızla var.

Öğrendim ki...
Aile hep ınsanın yanında olmuyor.
Akrabanız olmayan insanlardan,
İlgi, sevgi ve güven ögrenebiliyorsunuz.
Aile her zaman biyolojik değil.

Öğrendim ki...
Ne kadar yakın olursa olsunlar
En iyi arkadaşlar da ara sıra üzebilir.
Onları affetmek gerekir.

Öğrendim ki...
Bazen baskalarını affetmek yetmiyor.
Bazen insanın kendisini affedebilmesi gerekiyor. 

Öğrendim ki...
Yüreğiniz ne kadar kan ağlarsa ağlasın
Dünya sizin için dönmesini durdurmuyor.

Öğrendim ki...
Şartlar ve olaylar,
Kim olduğumuzu etkilemiş olabilir,
Ama ne olduğumuzdan kendimiz sorumluyuz.

Öğrendim ki...
İki kişi münakaşa ediyorsa,
Bu birbirlerini sevmedikleri anlamına gelmez.
Etmemeleri de sevdikleri anlamına gelmez.

Öğrendim ki...
Her problem kendi içinde bir fırsat saklar.
Ve problem, fırsatın yanında cüce kalır.

Öğrendim ki...
Sevgiyi çabuk kaybediyorsun,
Pişmanlığın uzun yıllar sürüyür.
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Sınıf kültürü oluşturmak öğretme-
nin alışkanları ile doğrudan bağ-
lantılıdır. Öğretmenin alışkanlık-

ları çok az bir biliş seviyesi ile otomatik 
olarak gerçekleştirilen sınıf içi pratikleri 
yoluyla oluşur (Leinhardt, 1988; akt: 
Sherin, Sherin, & Madanes, 2000). 
Öğretmenin sınıf içinde yaptığı ru-
tin davranışlar bu alışkanlıklara örnek 
verilebilir (ödevin kontrol edilmesi). 
Herhangi bir sınıfı gözlemlediğinizde 
dikkati çeken noktalardan biri öğren-
cilerin öğretmenden bağımsız olarak 
düşünememeleri ve dolayısıyla karar 
verememeleridir. “Öğretmenim, tahta-
dakileri yazalım mı? Başlık atalım mı? 
(Tahta boş olmasına rağmen) nereye 
yazayım?” Dolayısıyla, öğrencilerimiz 
bu süreç içerisinde pasif öğrenme alış-
kanlıkları geliştirme eğiliminde olup, 
öğrenme sürecinde öğretmene veya 
bir başkasına bağımlı hale gelmekte-
dirler (Osler & Flack, 2008).

Bu durumun dört tane temel faktörü 
vardır. Bunlardan ilki, öğrencilerin sınıf 
ortamını nasıl algıladıkları yani ken-
dilerine biçtikleri rol ile bağlantılıdır. 
Öğrencilerin okuldan ve dolayısıyla 
öğretmenden beklentileri, kendilerine 
hazır bilgilerin aktarılmasıdır. Çünkü 
öğretmen sınıfta bilginin otoritesidir. 
“O zaman bildiklerimizi öğretmene 
onaylatabiliriz veya onun söyledikle-
rini sorgusuz kabul edebiliriz.” Diğer 
faktör, öğretmenin sınıf ortamını nasıl 

algıladığı yani öğrencilerine biçtiği rol 
ile ilişkilidir. Nasıl ki, öğrenci öğretmeni 
sınıfta bilginin otoritesi olarak görüyor, 
öğretmen de bunu öğrenciye şiddetli 
bir şekilde hissettiriyor. Öğrencinin fikir-
lerini doğru-yanlış olarak yorumlaması 
bile basit bir mesajdır öğrenciye. Üçün-
cü faktör, öğretmenin kendine sınıfta 
biçtiği roldür. Öğretmen kendini bilginin 
kaynağı olarak görüyor ise, öğrenme 
ortamını da buna göre düzenleyecek-
tir. Dördüncü faktör ise, öğretmenin 
kavramsal bilgisidir ya da bunun daha 
yumuşatılmış hali, dersi hangi kavram-
sal yapının üzerine kurmuş olduğudur. 
Tartışma ortamının olmadığı sınıflarda 
öğretmenin bu kavramsal bağlantıyı 
kurmadığını gözlemlemek mümkündür.

Bu dört faktör birbirini çift yönlü olarak 
etkilemektedir. Öğrenciler sınıf içinde-
ki rollerini öğretmenlerinin kendilerine 
biçtiği roller dahilinde yerine getirebil-
mektedirler. Öğretmenin buna ne kadar 
izin verdiği ise sınıfta kendine biçtiği 
role bağlıdır. Bir tiyatro yönetmeninin 
oyunculara güvenerek oyunu doğaç-
lama oynamaya karar vermesi gibi, 
öğretmen de öğrencilerini öğrenecek-
leri konu hakkında sorumluluk almaya 
teşvik etmelidir. Ancak böyle bir kararın 
alınabilmesi için öğretmenin konuyu 
kavramsal boyutta ele alıp öğrenciler-
den gelecek alternatif fikirleri konu ile 
ilişkilendirebileceğinden emin olması 
gerekmektedir.

Öğrencilerimiz
Neden

Öğrenemiyor
Öğretmenlerimiz

Neden
Öğretemiyor

Yrd. Doç. Dr. Recai Akkuş
Abant İzzet Baysal Üniversitesi
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Recai Akkuş: Ne bekliyorsun?
Öğrenci: Öğretmenim soru!? [soruyu okuyun demek istiyor]
Recai Akkuş: Soru orada, kitapta.
Bu konuşma, bir öğretmeni gözlemledikten sonra dersi dev-
raldığımda benimle öğrenci arasında geçti. Bu sınıf kültürüne 
göre, tahtaya kalkan öğrenciye öğretmen problemi ya da soru-
yu okur, gerekirse açıklar öğrenci de öğretmenin söylediği şekli 
ile tahtaya işlemleri yazar ve çözer. Ders sonrasında, öğretmen 
benim yürüttüğüm dersi değerlendirdi ve şöyle dedi: “siz 
problemi öğrenciye okuttunuz, benim en büyük eksikliğim bu 
galiba.” Ve hemen ekledi, “ama bizim o kadar vaktimiz yok ki!” 
Her değerlendirmenin ardından bir “ama”mız vardır.

Yukarıda bahsedildiği gibi, öğretmen-
lerin kendi davranışlarında görmedik-
leri şeyler öğrencilerin zayıf öğrenme 
eğilimleri geliştirmelerine neden ol-
maktadır ki, bu da onların verimsiz 
öğrenme süreçleri yaşamalarına yol 
açmaktadır. Matematik öğretmenle-
rinin zümre toplantılarından birinde 
öğrencilerine ne kadar öğrenme so-
rumluluğu verdiklerini sordum. Öğret-
menlerden biri, “Tabiki de veriyoruz. 
Mesela ben, bir tanım yapacaksam, 
tanımın bir kısmını veriyorum, gerisini 
öğrenciye tamamlatıyorum” şeklinde 
bir yanıt verdiğinde, aslında “öğrenci-
nin elinden bir sürecin tamamını ken-
di başına yaşama fırsatını aldığımızı” 
söylemiştim. Gerçekten de özellikle 
matematik sınıflarında problem çözme 
sürecinin büyük bir bölümü öğretmen 
tarafından yönlendirilir ve öğrenciye 
sadece öğretmenin kurmuş olduğu 
matematiksel işlemlere cevap vermek 
kalır  (Akkus & Hand, 2011). “Üçgenin 
alanını bulmak için ne yapıyoruz? Ta-
ban çarpı yükseklik bölüüüü.....” Bura-
daki temel sorun, öğrencinin bilişsel 
zorluk yaşamadan sadece düşük se-
viyede bir bilişsel yük ile süreci ta-
mamlamak istemekte yatıyor. Sınıfiçi 
gözlemlerde dikkatimi çeken bir başka 
nokta ise, öğretmenlerin öğrencilerin 
yanlış yapmalarına izin vermemeleri-
dir. Çoğu zaman yanlış yapan öğrenci-
nin fikri sorgulanmadan düzeltilir veya 
görmezden gelinir. Bu, öğretmenin 
bu durumu sınıf ortamında tartışarak 

düzeltecek kavramsal yapıyı kendi ka-
fasında oturtmamasından kaynaklan-
maktadır.

Öğretmenlerin pedagojik pratiklerini 
değiştirmek ve onların sınıf içi pratik-
lerini desteklemek amacı ile yapılan bir 
proje kapsamında öğretmenleri göz-
lemlemenin yanı sıra onlarla beraber 
dersler de yürüttüm. Kesirler konusu, 
öğretmenlerin ifadesi ile, anlaşılması 
en zor konulardan biridir matematik-
te. Yapmış olduğumuz gözlemlerde 
bu konunun öğretmenler tarafından 
da tam olarak anlaşılmadığını fark 
ediyoruz. Örneğin, kavramsal olarak, 
2/3 kesrinin anlamı, iki tane 1/3 olma-
sı gerekirken, öğretmenler bunu “bir 
bütünü üçe bölüp ikisini almak” olarak 
görüyorlar ve öğrenciye de bu şekilde 
aktarıyorlar. Yapısal olarak çok büyük 
bir fark olmamakla beraber birinci ifa-
dede 4/3 kesri daha anlamlı gelirken 
(1/3’lük parçalardan dört tane almak), 
ikinci ifadede bir bütün üçe bölünüyor-
sa dört tanesinin alınması öğrenciye 
mantıklı gelmemektedir. İkisi arasında-
ki ayrımı ancak öğretmenlerle tartıştı-
ğımızda fark ediyorlar. Daha öncesin-
de bunu hiç düşünmemişler.  

John Dewey’e göre tecrübelerimiz 
geçmiş, şimdi ve gelecek çerçevesinde 
bir biri ile etkileşim halindedir. Şöyle 
ki, öğrencilere şimdi hangi tecrübeleri 
kazandırmalıyız ki, geçmişteki tecrü-

belerini anlamlandırsınlar ve gelecek-
teki tecrübelerine zemin hazırlasınlar. 
Dolayısıyla, eğer şimdinin tecrübesi, 
geçmişin tecrübesinin bir fonksiyonu 
ise, geleceğin tecrübesi de geçmişin 
şimdiye yansımasının ve şimdinin bir 
fonksiyonu olarak karşımıza çıkmak-
tadır:

şimdi = ƒ(geçmiş) ise
gelecek = g(ƒ(geçmiş),şimdi)

Matematikte konuların sarmal bir şekil-
de ilerlediği ve konuların birbiri ile bağ-
lantısının olduğu özellikle öğretmenler 
tarafından sürekli olarak vurgulansa 
da (öğrencilere nasihat olarak) öğren-
cilerin matematik konuları arasında 
bağlantı kuramamaları öğretmenlerin 
en büyük problemlerinden biri olarak 
yansımaktadır. Bunun sebebi, öğrenci-
lerin matematik konularını birbirinden 
bağımsız olarak algılamalarıdır. Örne-
ğin, öğrenciler neden olduğunu bilme-
den payda eşitlemeyi ya da kesirleri 
ters çevirip çarpmayı yapabiliyorlar. 
Ancak, bir problem içerisinde geçen 
sayıları (kesirleri) birbiri ile nasıl ilişki-
lendireceğini bilmiyorlar. “Bir tarladan 
toplam  ton ürün elde ediliyor. 5 
kişi aralarında paylaşırsa her birine ne 
kadar ürün düşer?” Öğrenci bu prob-
lemde 5’i ’e bölebiliyor. Ama “100 
TL’yi beş arkadaş nasıl paylaşır?” diye 
sorduğumuzda hemen cevabı bulabili-
yorlar. Burada bölme işleminin mantı-
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ğının kesirler konusuna aktarılmasında 
bir sıkıntı yaşanmaktadır. O halde bu-
nun sebebi ne olabilir? Ya öğrencinin 
geçmişteki tecrübesinde bir sorun var 
ya da şimdiki tecrübenin oluşturulması 
aşamasında.

Öğretmenler üzerine yapılan çalışma-
lar öğretmenlerin karmaşık bir yapıya 
sahip olduğunu göstermektedir (She-
rin, Sherin, & Madanes, 2000). Artık 
sadece soru sorma ya da öğretim 
stratejilerini ortaya çıkarmak yetmiyor, 
öğretmenlerin yaptıkları şeyleri nasıl 
ve neden yaptıklarının da araştırılması 
ve farklı bileşenlerle bağlantısının ku-
rulması gerekmektedir. Benzer olarak, 
Aguirre and Speer (2000) öğretmen 
inançlarının onların hedef ve sınıfiçi 
pratiklerle nasıl bağlantılı olduğunu 
açığa çıkarmışlardır. İnançlar, süreç 
içerisinde oluşturulan hedeflerin şekil-
lendirilmesinde etkili bir faktör olarak 

göze çarpmaktadır.

Bütün bu tartışmalar birlikte ele alın-
dığında, “öğrenme” bireysel bir muha-
keme süreci, “öğretme” ise bu sürecin 
desteklenmesinde ortamın hazırlan-
ması olarak düşünülürse okullarımız-
daki eğitimin bunu ne kadar yan-
sıttığını sorgulamak gerekmektedir. 
Öğrencilerin sınıf içerisinde kendilerine 
biçtikleri rol kadar öğretmenlerin öğ-
rencilere ne kadar öğrenme sorumlu-
luğu verdiği de önemlidir. Bu anlamda, 
öğrenciye güvenmek, öğrencinin ka-
zanacak olduğu becerilerin oluşması 
için temel bir adım olarak karşımıza 
çıkmaktadır.
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Eser sam yelleri, dostu incitir
Usul yürü, toz çıkartma ne olur
Adın çıkar, adına soysuz denir
Kem söz edip, söz çıkartma ne olur

Kudreti hikmedden iste izzeti
Kusursuz yap Ariflere hizmeti
Hizmetle ölçülür dostun kıymeti
Kaş yaparken, göz çıkartma ne olur

YÖRÜKOĞLU der ki tanrı kuluyuz
Kökümüz toprak, su, insanoğluyuz
Birimiz ne isek, hepimiz oyuz
Durduk yerde söz çıkartma ne olur

Hor görme insanı, ver değerini
Belki de altındır, pul diye satma
Doğru sanma cahilin ikrarını
Dikkat et, dikene gül diye bakma

Bülbül, ayrılır mı sevdiği gülden
Terk eder mi seven, canı gönülden
Menzile gidilmez, böyle her yerden
Her gördüğün ize, yol diye bakma

YÖRÜKOĞLU der ki, yürü bu izden
Seven aşığını sakınır gözden
Ben seni seviyom gönülden özden
Gel Muhterem bana el diye bakma

Sevgiliye Öğüt Hor Görme İnsanı

İsmail Yörükoğlu
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Hastaya Doktor,
Savunmaya Avukat,

Uzaya Astronot,
Geri kalan her şey için

ENDÜSTRİ
MÜHENDİSİ

Doç. Dr. İbrahim Akgün
Abdullah Gül Üniversitesi Endüstri mühendisi, söz konu-

su kurumlarda, hizmet alan ve 
sağlayanın memnuniyeti ile ku-

rumun verimliliğinin arttırılmasına yö-
nelik süreçler tasarlayabileceği ve poli-
tikalar belirleyebileceği gibi, doktorun, 
avukatın ve astronotun daha iyi karar-
lar verebilmesi için onlara destek ola-
cak sistemler de geliştirebilir. Örneğin, 
sağlık sektöründe, salgın hastalık riski-
nin analiz edilmesi ve kontrol mekaniz-
malarının oluşturulmasından, hizmet 
ve yatak kapasite planlaması (örneğin, 
hastane sayısı ve yeri, doktor/hemşire 
sayısı, yatak sayısı, ameliyat odası sayı-
sı, vs.) ile ilaç, serum, kan, vs. tedariği, 
üretimi ve stok kontrolüne kadar çeşitli 
işler yapabilir. Bu işleri, küçük bir böl-
geye hizmet edecek bir hastane için 
yapabileceği gibi, ulusal ve uluslararası 
düzeyde kurum ve kuruluşlar için de 
gerçekleştirebilir.

Aynı şekilde, bir endüstri mühendisi, 
bir organ naklinin en iyi zamanının be-

“Hastaya doktor, savunmaya avukat, uzaya astronot, geri kalan 
her şey için Endüstri Mühendisi” ifadesi, fazla iddialı gibi gözük-
mekle beraber, endüstri mühendisleri ile ilgili fiili bir durumu, 
biraz da eksik olarak ifade etmektedir. Çünkü bir endüstri mü-
hendisi, hemen hemen her sektörde çalışma imkanı bulabildiği 
gibi, doktor, avukat ve astronota da, işlerini daha iyi yapabil-
meleri için destek olabilir. Nitekim hastanelerde, adliyelerde ve 
NASA gibi uzay ve havacılık ile ilgili kurumlarda da fazla sayıda 
endüstri mühendisi istihdam edilmektedir. 

lirlenmesi ile bir röntgen filminin daha 
iyi yorumlanmasına yardımcı olacak 
teknikler de geliştirebilir. Daha uç ör-
nekler vermek gerekirse, kanser teda-
visinde, diğer organlara asgari zarar 
verecek fakat kanserli bölgede mak-
simum etkiyi yaratacak ışın açı ve şid-
detinin belirlenmesi için matematik-
sel modeller de oluşturabilir. Robotik 
cerrahide ve kapalı ameliyatta, diğer 
organlara zarar vermeden ilgili organa 
giden en kısa yolun belirlenmesine yö-
nelik modeller de geliştirebilir. 

Her ne kadar, “-ebilir” ifadesi kulla-
nılmış olsa da, aslında yukarıda sağ-
lık sektörü ile ilgili ifade edilen işlerin 
tamamı, endüstri mühendisleri ya da 
farklı isimlerde benzer eğitimi almış 
kişiler tarafından halihazırda gerçek-
leştirilmektedir (Bkz. [1]-[3]). Benzer 
ve sıra dışı örnekleri, diğer sektörler 
için de vermek mümkündür. Tabii bu-
rada, yanlış anlaşılmamak için, hemen 
şu açıklamayı ve vurguyu da yapmak 
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gerekir: “Endüstri mühendisi her işi 
yapar” iddiasında değiliz. Aynı şekilde, 
bir doktora, bir avukata ya da uzmanlık 
gerektiren başka bir meslek sahibine, 
“Sizin mesleğinizi sizden daha iyi bili-
yoruz, işinizi daha iyi yaparız” demiyo-
ruz. Elbette ki ameliyatı doktor yapa-
cak ve elbette ki röntgen filmini doktor 
yorumlayacaktır. Ancak iyi bir endüstri 
mühendisi de, ameliyatın daha iyi ger-
çekleştirilmesi ya da röntgen filminin 
daha iyi yorumlanmasını sağlayacak 
yöntemlerin ya da sistemlerin gelişti-
rilmesine yardımcı olabilecektir. Bunu 
yaparken de, doktorun ya da ilgili ci-
hazı geliştiren şirketin mühendislerinin 
uzmanlıklarından yararlanacaktır. 

Endüstri mühendislerinin çalışma alan-
larının farklılığını çeşitli kaynaklardan 
görmek mümkündür. Örneğin, Wiki-
pedia’da, Finans Mühendisliği, Proje 
Yönetimi, Maliyet Mühendisliği, Kalite 
Mühendisliği, Yöneylem Araştırması/
Yönetim Bilimi, Lojistik, Mühendis-
lik Yönetimi, Ergonomi, Danışmanlık, 
Emniyet Mühendisliği, Muhasebe ve 
Tesis Yönetimi gibi endüstri mühen-
dislerinin ilgilendiği 18 farklı alandan 
bahsedilmektedir (Bkz. [4]). Türki-
ye’de kariyer.net tarafından yapılan bir 
çalışmada, endüstri mühendislerinin 
çalıştığı sektörler, Tablo 1’de görüldüğü 
gibi 20 ve çalıştığı departmanlar, Tab-
lo 2’de görüldüğü gibi 13 kategoride 

ele alınmıştır. Tablo 1’e göre, endüstri 
mühendisleri, enerjiden sağlığa finans-
tan bilişim sektörüne kadar çok farklı 
sektörlerde istihdam edilmektedir. Bu 
alanları, daha da farklılaştırmak ya da 
ilaveler yapmak mümkündür. Tablo 
2’ye göre de, bir işletmenin tüm de-
partmanlarında endüstri mühendisleri 
çalışabilmektedir. Bu bağlamda, bir 
endüstri mühendisi, kendi ilgi alanı-
na ve yeteneklerine uygun herhangi 
bir sektörde kariyer yapma imkanına 
ve hatta kariyerini üst seviye yönetici 
olarak noktalama imkanına sahiptir. 
Nitekim, 2011 yılında 183 CEO ve genel 
müdür ile yapılan bir araştırmaya göre, 
Türkiye’deki CEO’ların %52’si mühen-
dislik kökenine, %20’si işletme kökeni-
ne sahiptir.

Mühendislikler arasında, endüstri 
mühendisliği ile makine mühendisli-
ği %31’lik bir oranla başı çekmektedir. 
%31’lik oran içinde, bazı sektörler hariç, 
endüstri mühendislerinin ağırlıklı ol-
duğunu söylemek mümkündür (Bkz. 
[5]). Birkaç örnek vermek gerekirse, 
Turkcell Genel Müdürü ile Unilever, 
Microsoft Türkiye, Marks&Spencer, 
ETİ CEO’ları ve Merkez Bankası Baş-
kan Yardımcısı, endüstri mühendisliği 
kökenlidir. Dünyaca bilinen Apple’ın 
şu anki CEO’su Tim Cook’da, endüstri 
mühendisidir.

Bu noktada şu soruyu sormak yerinde 
olacaktır: “Endüstri mühendisleri ne 
yapıyor ya da net tür özelliklere sahip 
de, hem çok farklı alanlarda çalışabili-
yor, hem de üst seviye yönetici olarak 
seçilebiliyorlar?”

Bir endüstri mühendisi, diğer tüm mü-
hendisliklerde olduğu gibi, analiz ya-
par, problem çözer ve sistem tasarımı 
yapar. Ancak endüstri mühendisliğinin 
ilgi alanında olan sistemler, diğer mü-
hendisliklerden çok daha farklıdır. Bir 
makine mühendisi makine sistemleri-
ne, bir bilgisayar mühendisi bilgisayar 
sistemlerine, bir elektrik-elektronik 
mühendisi elektrik-elektronik sistem-
lere odaklanırken, endüstri mühen-
disliği, insan, makine, malzeme, bilgi, 
para ve enerji gibi kaynakları kullanan 
karmaşık sistemlere ve süreçlere odak-
lanmaktadır. Bu bağlamda, hem sağlık 
sistemi ve ulaştırma sistemi gibi strate-
jik seviyedeki sistemler, hem de hasta 
kabul sistemi ve araç planlama sistemi 
gibi operasyonel seviyedeki sistemler 
endüstri mühendisinin ilgi alanına gir-
mektedir.

Bu durum, endüstri mühendislerinin 
daha farklı akademik ve kişisel bece-
rilere sahip olmasını ve farklı bir yak-
laşımla problemleri ele almasını gerek-
tirmektedir. 
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nolojileri ile optimizayon, simülasyon 
ve istatistik gibi çeşitli teknikleri yaratı-
cı bir şekilde kullanabilmelidir. Endüst-
ri mühendisleri, problemlere çözüm 
odaklı yaklaşmalı ve araştırmacı bir 
ruha sahip olmalıdır. Üzerinde çalıştık-
ları sistemi, “daha etkin, daha verimli, 
daha düşük maliyetli, daha karlı, daha 
kaliteli, daha hızlı, daha koordineli, ...” 
yapmak için yaratıcı çözümler üretme-
lidir. Bir endüstri mühendisinin, insan 
faktörünü göz ardı etme lüksü yoktur. 
Tam tersine, insan odaklı çözümler 
üretmek durumundadır. Bu bağlamda 
endüstri mühendisleri, sosyal ve yük-
sek iletişim becerisine sahip olmalıdır. 
Diğer yandan, bir endüstri mühendi-
sinin, masanın başında oturarak veya 
bir odaya kapanarak işini yapması da 
mümkün değildir. Bu nedenle, hareket-

Bir endüstri mühendisi, bir mühendis-
ten beklenen fonksiyonları (analiz yap-
ma, problem çözme, tasarım yapma) 
yerine getirirken, sistemin tüm unsur-
larını dikkate almak, bütünsel yani sis-
tem bakış açısı ile bakmak durumun-
dadır. Endüstri mühendisinin, sadece 
sistemdeki belirli unsurları dikkate ala-
rak problem çözme, analiz yapma ve 
tasarım yapma lüksü yoktur. Endüstri 
mühendisi, çok yönlü ve çok amaçlı 
düşünerek çözümler geliştirmelidir. 
Karmaşık sistemleri ve problemleri 
yönetilebilir kılmak ve çözümler üre-
tebilmek için analitik düşünce yete-
neğini kullanarak sistemleri/problem-
leri analiz edebilmeli, önemli unsurları 
belirleyerek çözümler üretebilmeli ve 
sistemleri tasarlayabilmelidir. Bunları 
yaparken de, bilgisayar ve bilişim tek-

li bir yaşam tarzını sevmelidir. Endüstri 
mühendisi, yukarıdaki tüm faaliyetleri 
gerçekleştirmek için, çok iyi seviyede 
planlama ve organizasyon yeteneğine 
sahip olmalıdır. 

Endüstri mühendislerinin çok fark-
lı sektörlerde çok farklı işler yapması 
nedeniyle, endüstri mühendisliğinin 
formal bir tanımını vermek ve sınırla-
rını çizmek çok zor olsa da, Amerika 
Birleşik Devletleri merkezli Endüstri 
Mühendisleri Enstitüsü (Institute of 
Industrial Engineers) tarafından veri-
len aşağıdaki tanım genel olarak kabul 
görmektedir:

“Endüstri mühendisliği, enerji, ekip-
man, bilgi, malzeme ve insandan olu-
şan girdiler kullanarak ürün ve hizmet 
üreten sistemlerin tasarımı, iyileştiril-
mesi, geliştirilmesi, bütünleştirilmesi, 
kurulumu ve yönetimi ile uğraşır. Bunu 
gerçekleştirebilmek için, matematik-
sel, fiziksel ve sosyal bilimlerden özel 
bilgi ve yetenekleri, mühendislikte kul-
lanılan analiz ve tasarım yöntemleri ve 
prensipleri ile bütünleştirir. Çok disip-
linli bir yaklaşım ile karmaşık problem-
leri basitleştirerek, bilimsel yöntemler 
ışığında maliyet-etkin çözümler üretir.”

Endüstri mühendisleri, tanımda belir-
tilen hususları yerine getirebilmek için, 
hem mühendislik hem de işletme ala-
nını entegre eden bir eğitim alırlar. Bu 
eğitim, mühendislik ve işletme alanla-
rından alınacak dersler ve içeriklerine 
bağlı olarak çok farklı şekillerde tasar-
lanabilir. Ancak hemen hemen tüm 
programlarda, olasılık, istatistik, opti-
mizasyon, karar ve risk analizi, simü-
lasyon, yöneylem araştırması, iş/süreç 
analizi, muhasebe, maliyet analizi, eko-
nomi, bilgisayar bilimi ve programlama 
gibi temel dersler öğretilir. Son dönem-
lerde, iş sağlığı ve güvenliği ile tekno-
loji/inovasyon yönetimi ve girişimcilik 
konuları da endüstri mühendisliğinin 
ilgi alanları içine girmiş ve buna bağlı 
olarak endüstri mühendisliği program-
larında yerini almaya başlamıştır. Te-
mel derslerin üzerine alınacak sektör 
bazlı derslerle, endüstri mühendisle-
rinin belirli alanlarda uzmanlaşmaları 
mümkündür. Örneğin, bir endüstri 
mühendisi, enerji, sağlık veya lojistik 
gibi çok farklı alanlarda uzmanlaşabi-
lir. Ancak iyi bir endüstri mühendisi, 
bir bilgisayar mühendisi gibi bilgisayar 
kodu yazabilir; bir istatistikçi gibi ista-
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Sektör Oran (%) Sektör Oran (%)

Otomotiv 13 Kimya 3

Tekstil 10 Hizmet 2

Üretim ve Endüstriyel Ürünler 10 Eğitim 2

Bilişim 6 Taşımacılık 2

Finans 4 Hızlı Tüketim Malları 2

Danışmanlık 4 Sağlık 2

Maden ve Metal Sanayi 4 Ev Eşyaları 2

Elektrik-Elektronikk 4 Enerji 2

Yapı 4 Telekomünikasyon 2

Gıda 3 Diğer 19

Tablo 1 - Endüstri Mühendislerinin Çalıştığı Sektörler

Sektör Oran (%) Sektör Oran (%)

İş Geliştirme ve Planlama 19 Pazarlama 5

Üretim ve İmalat 13 Lojistik 4

Mühendislik 11 Finans 3

Kalite 6 Satın alma 3

Yönetim 6 İdari İşler 3

Satış 5 Diğer 17

Bilgi İşlem 5

Tablo 2 - Endüstri Mühendislerinin Çalıştığı Departmanlar



tistiksel analizler yapabilir; bir yönetim 
danışmanı gibi çalışabilir. Endüstri mü-
hendisliği programları, Sistem Mühen-
disliği, İşletme Mühendisliği, Yöneylem 
Araştırması, Karar Bilimi, Mühendislik 
Yönetimi ve Yönetim Bilimi gibi prog-
ramlarla büyük oranda örtüşmektedir. 
Bu nedenle, endüstri mühendisleri söz 
konusu alanlarda da istihdam edilmek-
tedir. 

Endüstri mühendisliği, eskimeyen ve 
eskimesi söz konusu olmayan mühen-
dislik disiplinlerinden biridir. Bunun en 
önemli sebebi, endüstri mühendisliği-
nin sürekli kendisini yenilemesi, güncel 
gelişmeler ile barışık olması ve sürekli 
yeni çözüm yöntemleri ile metodo-
lojileri geliştiren bir disiplin olmasıdır. 
Aşağıdaki haberler, endüstri mühen-
disliğinin gelecekte de popüler olmaya 
devam edeceğini göstermektedir:

• Endüstri mühendisliği, 2009 yılında 
yayımlanan “İşte geleceğin gözde 
meslekleri” başlıklı haberde yer alan 
18 meslekten biridir. (Bkz. [6])

• Endüstri mühendisleri, “2015’in en 
iyi 10 mesleği” arasında bulunan, 
aktüer, matematikçi, istatistikçi, veri 
bilimcisi ve yazılım mühendisi ola-
rak çalışabilmektedir. (Bkz. [7])

• Endüstri mühendisleri, “Geleceğin 
en iyi 20 mesleği” arasında bulu-
nan, genel ve operasyon müdürü, 
pazar araştırması ve pazarlama 

analisti uzmanı, denetçi, medikal ve 
sağlık hizmetleri müdürü ve yöne-
tim analisti olarak da çalışabilmek-
tedir. (Bkz. [8])

Özetle, “Hastaya doktor, savunmaya 
avukat, uzaya astronot, geri kalan her 
şey için Endüstri Mühendisi” ifadesin-
de önemli bir gerçeklik payı vardır.

Yazımızı endüstri mühendislerinin 
problemlere yaklaşım farkını anlatan 
bir anlatı ile sonlandıralım (Bkz.[9]).

İtalya’nın Pisa şehrinde bulunan belir-
li bir eğime sahip olan Pisa Kulesi’nin 
yüksekliğinin nasıl bulunabileceği so-
rulduğunda matematikçi; Pisa Kule-
si’nin gölgesi düştüğü zaman Pisagor 
bağıntısını kullanarak kulenin yüksek-
liğini bulabileceğini söyler. İnşaat Mü-
hendisi; kulenin tepesinden aşağıya bir 
şakül salıp şakülün ip uzunluğu yardı-
mıyla bulabileceğini söyler. Endüstri 
Mühendisi ise şu cevabı verir; “Yahu bu 
kadar uğraşmaya ne gerek var gider 
görevliye sorarım cevabını verir”. 

Sorularınız için ibrahim.akgun@agu.
edu.tr

Kaynaklar

[1] Brandeau, M.L., Sainfont, F., Pier-
skalla W.P. Operations Research and 

Healthcare: A Handbook of Methods 
and Applications, Kluwer Academic 
Publishers, New York, 2005.

[2] Alves, C.J.S., Pardalos, P.M., Vi-
cente, L.N. Optimization in Medicine, 
Springer, 2008.

[3] Yih, Y. Handbook of Healthcare 
Delivery Systems, CRC Press, 2011.

[4] https://en.wikipedia.org/wiki/In-
dustrial_engineering

[5] https://burcuozcelik.wordpress.
com/2011/03/06/turkiyede-ceo-pro-
fili-bogazicili-odtulu-muhendis-ve-sa-
tis-kokenliler-4/

[6] http://www.milliyet.com.tr/iste-
-font-color-navy--gelecegin-mes-
lekleri---font-/ekonomi/ekonomide-
tay/15.07.2009/ 1117742/default.htm

[7] http://finans.mynet.com/haber/
detay/haber-analiz/2015in-en-ko-
tu-ve-en-iyi-meslekleri/100614/12

[8] http://www.endustrimuhendisli-
gim.com/endustri-muhendisligi-ile-il-
gili-hosunuza-gidecek-5-bilgi

[9] http://www.sauemk.com/vitrin/
endustri-muhendisligi-nedir-ne-degil-
dir.html

E ğ i t i m d e  R e h b e r l i k  |  5 1

O c a k  -  Ş u b a t  2 0 1 6



5 2  |  w w w. e g i t i m d e re h b e r l i k . n e t

İnsan ve
Nörolojik
ÖğrenmeDr. Mehmet Özden

Sağlık Bakanlığı E. Genel Müdür / Yazar

Peki insanoğlunun en yüksek 
potansiyeli nedir? Bu soruya 
verilebilecek kısa ve özet yanıt 

“insan aklının” varlığıdır. İnsan, yüksek 
potansiyele sahip aklı sayesinde; diğer 
canlılardan farklı olarak her şeyi tanım-
layan sosyal bir varlık olmuştur. Zira 
İnsanoğlu varolduğu kabul edilen ilk 
insandan bu yana; yani 280 - 300 bin 
yıldan beri aklı sayesinde çevresindeki 
olay ve olguları sorgulamaktadır. Sor-
guladığı her olay ve olgu dan bir sonuç 
çıkarmakta, çıkardığı sonucu aklımda 
depolamakta, düşünmekte ve zihinsel 
ürünler elde etmektedir. Davranışları-
nı bu ürünlere göre düzenlemektedir. 
Elde ettiği yeni bilgi, tutum ve davra-
nışları diğer insanlarla paylaşmakta ya 
da yeni nesillere aktarmaktadır. O hal-
de İnsanoğlu aklı sayesinde yüksek dü-
zeyde öğrenme ve öğretme özelliğine 
sahip üstün bir varlıktır.

İnsanın Nörolojik Yapısı 
ve Öğrenme

Öğrenme insan organizmasında ger-
çekleşen nörofizyolojik bir süreçtir. 
İnsan genetiğine uygun olarak bu sü-
reci gerçekleştiren yapı sinir sistemidir. 
Sinir sistemi “nöron” denilen milyar-
larca hücreden meydana gelmektedir. 
Nöronlar sinirsel dokuyu ve sistemi 
oluşturmaktadır. Nöronların uyarıları 
duyu organlarından merkeze (beyine) 
ileten (duyurucu nöron), uyarıları de-
ğerlendiren (ara nöron) ve merkezde 

oluşan uyarıları diğer organlara ileten 
(çalıştırıcı motor nöron) türleri vardır. 
Sinirsel dokuyu oluşturan nöronlar iş-
levlerine göre özelleşmiştir. Nöronlar, 
insan vücudunun (organizmasının) iç 
ortamından ya da dış ortamından al-
dıkları uyarıların etkisiyle işlev yapar. 
Bu işlevi düzenleyen ve yöneten mer-
kez beyin omurilikten oluşur. Beyin ve 
omurilikten duyu organlarına (göz, ku-
lak, burun, dil, deri) ve diğer organlara 
uzanan nöronlar ise uyarıları (impuls) 
merkezlere getiren ve götüren çevre-
sel sinirlerdir. 

İnsan aklını (zihnini) oluşturan nöro-
lojik yapının esası beyindir. Beyin, mil-
yarlarca özelleşmiş nörondan oluşur. 
İnsan beyninin ağırlığı 1100-1200 gram 
kadardır. Beynin yüzeyi girintili-çıkıntı-
lı kıvrımlar şeklindedir. Hiç bir hayvan 
beyni, insan beyni kadar büyük ve kıv-
rımlı değildir. Zira kıvrımlar beynin yü-
zölçümünü genişleterek (2000 - 2100 
cm2) diğer canlılara göre daha fazla 
nörondan oluşmasını sağlamaktadır. 
Bu durum insan beyninin potansiyelini 
(gücünü) artırmaktadır. Beynin kıvrımlı 
dış yüzeyi kümeleşmiş nöron gövdele-
rinin oluşturduğu 2.5 mm kalınlığında 
bir kabuk (korteks) şeklindedir. “Boz 
madde” olarak adlandırılan bu kabuk 
kısıma beyin korteksi denir. Beyin kor-
teksinin “frontal, paryetal, temporal, 
oksipital” olarak adlandırılan lobları 
vardır. Bu lobların her birinde bilişsel 
ve duyuşsal öğrenmeye ait alanlar 
mevcuttur.
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Gezegenimizde milyarlarca 
yıldan beri biyolojik yaşamın 
koşulları süregelmektedir. 
Milyarlarca hayvansal ve bit-
kisel canlıların varlığı birbirini 
dengeleyerek dünyamızda 
yaşam sürmektedir. Ekolojik 
yaşam da her canlının bir rolü 
ve işlevi vardır. Zira her can-
lının güçlü olduğu bir özelliği 
(potansiyeli) söz konusudur. 
Bu potansiyel (güç) sayesin-
de canlılar yaşamını sürdür-
mekte ve ekolojik dengeye 
katkı sağlayabilmektedir. 
Örneğin bir baykuşun en 
yüksek potansiyeli, karanlıkta 
avını (fare, yılan vs.) görme 
ve yakalama özelliğidir.



Bu alanlar arasında ara nöronlarla (in-
ternöron) bilgi ve duygulara ait uyarı 
aktarımları oluşmaktadır. Örneğin kitap 
okuyan bir insanın beyninde Işık uyarıla-

rı önce görme alanına ulaşmakta, daha 
sonra bu alanda oluşan uyarılar diğer 
merkezlere (alanlara) aktarılarak zihin-
sel (akılla ilgili) faaliyetler oluşmaktadır.

Zira ses, görüntü, duyu, koku ve tatla ilgili 
uyarıları algılayan, yorumlayan, depola-
yan ve değerlendiren özelleşmiş nöron-
lardan oluşan alanlar (nöron kümeleri) 
öğrenmeyi gerçekleştiren merkezlerdir. 

Böylece görme, işitme, koklama, tat 
alma, duygulanma gibi algılarımız; bel-
leme, düşünme, hatırlama, yorumlama, 
karar verme, problem çözme gibi zihinsel 
faaliyetlerimizi ortaya çıkarmaktadır.

Öğrenmenin 
Nörolojik Boyutu

Beyni oluşturan nöronların kalıtsal, ya-
pısal ve işlevsel özelliklerinin toplamı 
bireyin zihinsel kapasitesini (potansi-
yelini) gösterir. Zihinsel kapasite aynı 
zamanda “zekâ” olarak adlandırılır. 
Gardner zekâyı “bir problem çözme ya 
da farklı kültürel ortamlarda bir ürüne 
şekil verme yeteneği” olarak tanımlar. 
Her insanın kendine özgü bir zekâ pro-
fili vardır. İnsanlar “sözel-dilsel, sosyal, 
görsel-uzamsal, mantıksal, matema-
tiksel, içsel, bedensel, müzikal, doğa-
sal” zekâ boyutları ile donanık nörolo-
jik yapıya sahiptir.

Ancak bu zekâ boyutlarından bir ya da 
ikisi kalıtımsal olarak baskındır. Birey 
zekâsının baskın olduğu alanda daha 
kolay ve etkin öğrenir; zekâsının bas-
kın olduğu alanda meslek seçimi ya-
pan bireylerde başarı oranı yüksektir. 
Örneğin sözel-dilsel zekâsı baskın olan 
bireyler başarılı bir “şair, yazar, spiker, 
politikacı” ya da mantıksal-matematik-
sel zekâsı baskın olan bireyler başarılı 
bir “matematikçi, mühendis, bilgisayar 
programcısı, istatistikçi vb.” olabilir.

İnsan zekâsı çok yönlüdür ama kendi 
içinde bir bütündür. Her bir zekâ “dik-
kat, algı, hafıza, yorumlama, anlama, 
belleme, olgunlaşma, güdülenme, ha-
tırlama, problem çözme” gibi özellikler 
bakımından farklı bir nörofizyolojik ka-
pasiteye sahiptir. Ancak zekâ kapasite-
si öğrenme ve öğretme etkinlikleriyle 
geliştirilebilir.
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Şekil 1 - Beynin bilişsel, duyuşsal ve devinişsel öğrenme ile ilgili duyu ve motor alanları

Şekil 2 - Uyarılar beyin korteksinde algılanır, yorumlanır, depolanır ve yanıtlanır.

Şekil 3 - İnsan beyni diğer canlılardan farklı 
olarak üstün yeteneklere sahiptir.
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Algı: Duyuşsal uyarıların beyin korteks 
alanlarında yarattığı tepkilerin yorum-
lanması ve anlamlandırılmasıdır. Algı 
büyük ölçüde geçmiş yaşantılara ve ön 
öğrenmelere dayalıdır, beklentilerden 
etkilenir. Ancak dikkat doğru algılama-
yı olumlu yönde etkiler.

Tanıma: Beyin korteksine yeni gelen 
uyarıların (bilgilerin) uzun süreli bel-
lekteki bilgilerle karşılaştırılması so-
nucu anlamlandırılmasıdır. Yeni bilgi 
(uyarı) konusunda, bellekteki bilgilerle, 
karşılaştırılması sonucu anlamlandır-
ma oluşur. Yeni bilgi uyarı konusunda, 
birlikte ne kadar depolanmış (saklan-
mış) bilgi ve duygu varsa, o kadar ko-
lay tanıma, anlama ve öğrenme oluşur.

Belleme (Bellek): Beyin korteksine 
gelen uyarıların bilgi ve duygu olarak 
anlamlandırılması ile zihinde depolan-
masıdır. İnsan beyninde bellek sistemi 
olmasaydı uyarıların hiçbirisi saklana-
maz, birey adını bile hatırlayamazdı. 
Belleğin olmadığı bir yerde öğrenme-
den de öğrenilenlerin saklanmasından 
da bahsedilemezdi. Bu nedenle beyin 
korteksine uyarı olarak gelen mesajları 
depolayan ve saklayan güç nöronların 
belleme (bellek) özelliğidir. Bilginin 
işlenmesinde ve saklanmasında üç 
bellek deposu vardır. Bunlar: (a) Duyu-
sal bellek (anlık bellek), (b) Kısa süreli 
bellek (işleyen bellek), (c) Uzun süreli 
bellektir.

Kalıcı öğrenme, bilgilerin (uyarıların) 
uzun süreli bellekte depolanması ile 
gerçekleşir. Bu nedenle iyi öğrenilmiş 
bilgiler ile yeni öğrendiğimiz bilgiler 
uzun süreli bellekte bütünleşerek çağ-
rışım şeklinde depolanır. Depolama ka-
pasitesi sınırsızdır; sınırları belli olma-
dığı için kapasitesi sonsuz olarak kabul 
edilir. O nedenle adeta dünyanın tüm 
kitaplarını alabilecek bir kütüphaneye 
benzetilmektedir. Uzun süreli bellek-
te uygun şekilde düzenlenmiş bilgiler, 
gerektiğinde kullanılmaya hazırdır. Her 
istenildiğinde kullanıma izin veren bir 
ağa sahiptir. Bilgi örgütlenirse (örneğin 
dikkat, planlama, pekiştirme vb.) iste-
nilen uzunluk ve miktarda depolanır, 
asla unutulmaz ve istenildiğinde geri 
getirilebilir. Uzun süreli bellekte tatlar, 
renkler, kokular, sesler, problem çözme 
stratejileri, ilkeler, kurallar gibi birçok 
yararlı bilgiler vardır. Otomatik işlemler 
uzun süreli bellekten gelir. Uzun süreli 
belleğin “anlamsal, işlemsel ve anısal” 

Nörolojik Öğrenmede 
Bazı Kavramlar

Nörolojik öğrenmenin anlaşılabilmesi 
için bazı kavramları kısaca açıklama-
mız gerekir. Bunlar:

Uyarıcı: Organizmayı duyu organları 
ve sinir sistemi aracılığı ile harekete 
geçiren (uyaran), organizmada bir 
tepkiye yol açan etkidir. Uyarıcılar or-
ganizma içi ve dışı olabilir. İçsel uyarılar 
genel olarak organizma içi dengenin 
(homeostasi) bozulmasından (stres, 
heyecan, ağrı vb.) kaynaklanır. Dışsal 
uyarıcılar ise fiziksel, kimyasal ve me-
kanik nitelikler taşır. Örneğin nöronla-
rın uyarılmasını görmede ışık, işitmede 
ses dalgaları, tat alma ve koklamada 
kimyasal moleküller sağlar. Uyarıcılar 
nöronlarda elektriksel akım (uyarı) 
yaratır. Sonuç olarak uyarıların oluştur-
duğu her mesaj (bilgi - duygu) beyin 
korteksinde bir etki ve tepki yaratır.

Tepki: Uyarıcının organizmada (be-
yin - omurilikte) yol açtığı etkiye karşı, 
organizmanın gösterdiği her türlü bi-
lişsel, duyuşsal ve devinişsel değişime 
(davranışa) tepki adı verilir. Herhangi 
bir tepki bir başka zihinsel faaliyetin ya 
da davranışın motor (çalıştırıcı) uya-
rıcısı olabilir. Bu nedenle öğrenmede 
nörolojik olarak etki ve tepki önemlidir.

Dikkat: Bilincin ve psikofizik enerjinin 
bir noktada toplanmasıdır. Duyu or-
ganlarına gelen uyarıcılara odaklanma 
çabasıyla beyin korteksinde bilinçli 
algılamanın gerçekleştirilmesidir. Dik-
kat öğrenme sürecinin başlangıcıdır; 
zihinsel yeteneklerin etkin kullanımını 
sağlar. Algılama, tanıma, belleme ve 
öğrenme gibi süreçleri sırasıyla etkile-
yen öncül zihinsel faaliyet dikkattir.

bellek olarak alt bölümleri vardır. Bu 
bölümlerin nörofizyolojik faaliyetleri 
insana düşünme ve yorumlama (mu-
hakeme etme)” özelliği kazandırır.

Anlamlı Kodlama: Uzun süreli bellek-
te var olan bilgi ile kısa süreli bellekteki 
yeni bilginin eşleştirilmesi sonucu bel-
lek sisteminin şifrelendirilmesidir. Kod-
lar uyarıları temsil eden simgelerdir 
(ses, görüntü, duyu vb.). Kodlama öğ-
renmeyi anlamlı kılar; anlamlı öğrenme 
bilgilerin hatırlanmasını ve geri getiri-
lerek kullanılmasını kolaylaştırır. Böyle-
ce öğrenilenlerin kalıcılığı sağlanır.

Sonuçta, insan organizmasında oluşan 
nörofizyolojik ve zihinsel faaliyetler 
öğrenilmiş davranışlara neden olur. Bi-
lişsel, duyuşsal ve devinişsel düzeyde 
oluşan insan davranışları insan yaşa-
mını yönlendirir. İnsan öğrendikleri ile 
birçok alanda yeteneklerini ve zihinsel 
potansiyelini geliştirir.
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DİKKAT

ALGI

TANIMA

BELLEME (Bellek)

ÖĞRENME

Şema 1 - Bilginin duyusal kayıttan belleğe
aktarılmasını sağlayan süreçler



Nörolojik Öğrenme Süreci 

Yukarıda yaptığımız açıklamalardan 
sonra nörolojik öğrenme sürecini ba-
samaklar halinde şöyle sıralayabiliriz:

1. Öğrenme süreci duyu organları 
aracılığı ile çevredeki uyarıcıların 
nörolojik almaçları (reseptörleri) 
uyarması ile başlar.

2. Reseptörlerden duyurucu nöronla-
ra (sinirlere) geçen uyarılar beyin 
korteksindeki ilgili alanlara iletilerek 
kayıt edilir.

3. Duyuşsal kayıt seçici algı süreçle-
riyle kısa süreli belleğe gönderilir.

4. Kısa süreli bellekteki uyarılar, belirli 
bir süre içinde tekrar edilir ve uzun 
süreli belleğe kodlanarak gönderilir.

5. Tekrar ve kodlama süreçlerine tabi 
tutulan uyarı (bilgi) uzun süreli bel-

lekte depolanır. İhtiyaç olması ha-
linde bilgi kısa süreli belleğe tepki 
uyarıları şeklinde tekrar gelir.

6. Kısa süreli belleğe gelen tepki uya-
rıları ilgili organlara (kaslara vb.) 
motor nöronlarla gönderilir. Böyle-
ce ilgili organlarda öğrenmeye da-
yalı ve istemli devinişsel (hareketli) 
bir aktivite (davranış) şeklinde orta-
ya çıkar.

Nörolojik Öğrenme 
Kuramları

Kuram herhangi bir konuyla ilgili kanıt-
lanmış sistematik bilgiler bütünüdür. 
Nörolojik öğrenmenin oluşumuyla ilgili 
olarak değişik bilim adamları (kuram-
cılar) farklı kuramlar ortaya koymuştur. 
Tüm farklılıklara rağmen kuramcıların 
nörolojik öğrenme ile ilgili ortak yakla-
şımları şunlardır:

• Öğrenme, birey organizmasına 
“uyarıları alma, işleme, depolama 
ve geri getirme (hatırlama)” gibi 
zihinsel faaliyetlerin oluşturduğu 
değişimlerdir. 

• Öğrenme, insan beyninde aynı bil-
gisayarın girdileri işleyip çıktılara 
dönüştürmesi gibi bir süreçtir.

• İnsan zihni (aklı), dış dünyadan 
(çevreden) gelen uyarıların bom-
bardımanı altındadır. Duyu organ-
larına gelen uyarılar seçilerek sinir-
sel iletilere dönüşmekte, bu iletiler 
gelecekte kullanılmak üzere belirli 
değişimlere tabii tutularak beyin 
korteksinde (bellekte) depolan-
maktadır. Bellekte depolandıktan 
sonra geri getirilen (hatırlanan) 
uyarılar “bilgi, yazma, konuşma, so-
ruya yanıt verme, problem çözme, 
beceride ve davranışta bulunma, 
duygulanma” gibi etkinliklere dö-
nüşmektedir.
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3. Nesil
Üniversiteler

1800’lü yıllara gelindiğinde ise ikinci 
nesil üniversiteler bilgiyi aktarma gö-
revlerinin yanında bilgiyi üretme, yani 
araştırma işlevini de üstlenmişlerdir. 
Öncelikle ‘bilim için bilim’ ilkesi ile ha-
reket eden ikinci nesil üniversitelere en 
iyi örnek, Berlin Humboldt Üniversite-
sidir. İkinci nesil üniversiteler, otoriter 
bir yaklaşımla, toplum ve diğer kurum-
larla işbirliği içinde olmayan, disiplin-
lerin birbirinden kopuk olduğu, dev-
let tarafından desteklenen ve ulusal 
boyutla sınırlı kalan, adeta ‘sırça köşk’ 
görünümünde eğitim kurumları haline 
gelmişlerdir. Buna karşın, üniversitele-
rin dünyadaki bilimin gelişimine önem-
li katkılar sağladığı yadsınamaz. Günü-
müzde pek çok ikinci nesil üniversite 
eğitim faaliyetlerine devam etmesine 
rağmen, dijital devrimin bir sonucu 
olarak klasik öğrenme yöntemlerinin 
öğrenciler üzerinde etkisini kaybetme-
ye başlaması, bilginin üniversitelerin 
tekelinden çıkması ve toplumun üni-
versitelerden beklentilerinin farklılaş-

Yüzyıllar boyunca yüksek öğretimin 3 misyonu olmuştur.  Bu 3 işlev eğitim, araştırma ve top-
lumsal katkı olarak ifade edilebilir. Tarihsel gelişimlerine baktığımızda, üniversitelerin ilk olarak 
bilgiyi aktarma (eğitim) görevini üstlendikleri görülmektedir. Batı dünyasındaki üniversitelerin 
başlangıcı kabul edilen Bologna Üniversitesini takiben, bilgiyi aktarma işlevlerini yerine getiren 
birinci nesil üniversitelere en önemli örnek, 1200 yılında eğitime başlayan Paris Üniversitesidir. 
Onu Oxford, Cambridge ve Napoli Üniversiteleri izlemiştir. İslam dünyasında da Medreseler bu 
kategoride değerlendirilebilir. 

ması ikinci nesil üniversitelerin sürdü-
rülebilirliğini sorgulamaktadır. Gelişen 
eğitim teknolojileri öğrenenden daha 
çok öğretenin işini kolaylaştırmıştır.  
Öğrenmenin değil bilgi aktarmanın işi-
ni kolaylaştırmıştır. Ama asıl amaç öğ-
renen işini kolaylaştırmak ve aktif hale 
getirmek olmalıdır. 

Dünyada hızlı yaşanan değişim süre-
ci bilginin dört duvar arasında sınır-
lı kalmayıp, topluma yararlı bir hale 
dönüştürülmesini, iş dünyası ve si-
vil toplum örgütleri ile yakın işbirliği 
içinde topluma aktarılmasını gerekli 
kılmıştır. Özellikle internet çağında 
üniversiteler bilgini tek kaynağı olma 
özelliğini kaybetmişlerdir. Bu nedenle, 
üniversitelerin de eğitim ve araştırma 
yaklaşımlarında değişim ve dönüşüm 
zorunlu hale gelmiştir. Bu zorunluluk, 
3. nesil üniversitelerin oluşumunda en 
önemli etkendir. Böylece yüksek öğre-
tim kurumları, bilgiyi toplumsal yarara 
ve değere dönüştürebilen, uluslararası 
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rekabet ortamında en iyi akademisyen, 
öğrenci ve araştırma desteği için yarı-
şan, iş ve sanayi dünyası ve diğer üni-
versitelerle yakın işbirliği içinde olan, 
çok kültürlü, kozmopolit kurumlara, 
başka bir deyişle 3. nesil üniversitele-
re dönüşmek durumundadırlar. Belli 
konularda eğitim vermek amacıyla 
yola çıkan birinci nesil üniversiteler ve 
eğitimin yanı sıra araştırma yapma gö-
revini gerçekleştiren ikinci nesil üniver-
siteler yerlerini yavaş yavaş eğitim ve 
araştırmaya topluma hizmet işlevini de 
harmanlayarak bir arada sunan yüksek 
öğretim kurumlarına bırakacaklardır. 

Eğitim ve araştırma

Eğitim ve araştırma işlevlerini toplum-
sal hizmet boyutuyla bütünleştirerek 
yerine getirebilmek amacında olan 3. 
nesil üniversiteler, mezunlarının iş ve 
yaşamlarında başarılı olmaları için bil-
giyi öğrenciye adeta kürekle aktarmak 
yerine, sosyal ve kişisel gelişimi,  kendi 
kendine öğrenmeyi ve deneyim kazan-
mayı ön plana çıkarmaya başlamışlar-
dır. Bunun başarılması için de, üniversi-
te eğitiminde aktif öğrenmeye yönelik 
uygulamalara ihtiyaç duyulmaktadır.

Artık eğitim sadece sınıf ortamında 
içerek aktararak öğretme değil, ya-
şayarak veya yaparak öğrenme öne 
çıkmaktadır. Dersler yanlızca konu an-
latımı şeklinde sınıflarda  değil,  fabri-
kalarda, ofis ortamlarında, şantiyede, 
laboratuvarlarda her yerde yapılabil-
mektedir.

Öğrencilerin bir proje etrafında yerel, 
küresel veya ulusal sorunlara iş dünya-
sıyla işbirliği içinde çözüm üretmeleri, 
deneyerek ve sorgulayarak bilginin 
sentezini yapabilmeleri ve disiplinler 
arası kalın duvarların yok olduğu bir 
ortamda eğitim almaları ve tasarım 
yapmaları 3. nesil üniversitelerin temel 
hedeflerindendir.  

3. nesil üniversiteler araştırmaya bü-
tünsel bakmaktadırlar. Araştırma top-
lumdan uzak, dört duvar arasında ve 
bilgisayar karşısında yapılan ve yan-
lızca makale üretmeye odaklanmış bir 
entelektüel çalışma olmaktan çıkıp, 
toplumun ihtiyaçlarına odaklı, küre-
sel mesellere eğilen, eğitimle enteg-
re olmuş, gerçek problemlere çözüm 
üreten ve multi-disiplinler yürütülen 
bir bilimsel çalışmaya dönüşmektedir. 

Araştırma sonuçlarının topluma eko-
nomik, teknolojik ve sosyal olarak bir 
değer yaratması hedeflenmektedir.

Öğretim üyesi ve öğrenci-
nin rolü

3. nesil üniversite konseptinde doğal 
olarak öğretim üyesi ve öğrencinin 
rolleri de değişmiştir. Öğretim üyesi 
eskisi gibi yalnızca öğreten bir “bilen” 
kişi değil, öğrenenin işini kolaylaştıran, 
kendisi de öğrenen, öğrencileri motive 
eden,  yönlendiren,  onlara rehberlik 
eden bir profesyonel bir kişi olacaktır. 
Öğrencide eskisi gibi pasif ve yalnızca 
dinleyen bir kişi değil, kendi kendine 
öğrenen, araştıran, pratik yapan, iş ha-
yatı ve uluslararası deneyim kazanan, 
girişimci, yenilikçi, toplumun problem-
lerine duyarlık gösteren, küresel me-
seleleri bilen ve mesleki formasyonu 
kazanmanın ötesinde yetkinliklerini 
geliştiren bir rol üstlenmek zorunda 
olacaktır.

Küresel meseleler

3. nesil üniversitelerin en önemli öze-
liklerinden biri de sistemin küresel me-
selelere önem vermesi ve mezunlarını 
bu konulara da farkındalıkları yüksek 
bireyler olarak yetiştirmeleridir. Ayrıca 
araştırma faaliyetlerinde küresel prob-
lemlere uzanarak , disiplinler arası çö-
züm aramaktadırlar. 

Yönetim yapısı

Günümüzde üniversiteler giderek ağır-
laşan rekabet koşullarında gerek top-
lumun yükselen beklentilerini karşıla-
mak ve gerekse kaynakların kısıtlı hale 
gelmesi nedeniyle çok iyi organize 
olmak ve etkin bir şekilde yönetilmesi 
gerekmektedir. Bu nedenle üniversite-
ler bir şirket gibi olmasa da daha çok 
sayıda profesyonel ve uzmanla çalış-
mak zorunda kalmaktadır. Organizas-
yon yapılarını yalın ve çok yönlü ileti-
şim kurmaya uygun bir şekilde kurmak 
zorundadırlar. 3. nesil üniversitelerin 
bu özellikleri vakıf üniversitelerinde 
göreceli olarak daha rahat gerçekleş-
tirilebilir. Devlet üniversitelerinde ise 
bazı mevzuat değişikliklerine ihtiyaç 
duyulmaktadır.

AGÜ

Tüm bu gözlemler ışığında Abdullah Gül 
Üniversitesi (AGÜ) olarak, Türkiye’de 3. 
nesil üniversitelerin öncüsü olmak viz-
yonu ile yola çıkmış bulunuyoruz. Bu 
amaçla, 2013 ve 2014 yıllarında 6 tane 
ortak akıl toplantısı gerçekleştirilmiş ve 
Türkiye’nin iş ve sanayi dünyası, sivil 
toplum örgütleri ve akademik kurum-
larının önde gelen 600’den fazla tem-
silcileri ile bir araya gelinmiştir. Böylece, 
AGÜ’nün özgün bir küresel üniversite 
olarak yer almasını sağlayacak, kavram, 
strateji ve uygulama adımları tasar-
lanmıştır. AGÜ tasarımında beş temel 
unsur göz önüne alınmıştır. Bu unsurlar 
Kayseri’nin kimliği, özellikleri, ihtiyaçla-
rı, işveren ve öğrencilerin ihtiyaçları, 21. 
yy. Üniversitelerinin özellikleri ve Türki-
ye Üniversite sisteminin gereksinimle-
rinden oluşmaktadır. 

Bu verilere dayanarak hazırlanan bü-
tünleşik eğitim programlarımız öğren-
cilerimize,  eleştirel düşünme, temel ya-
şam becerileri, iletişim becerileri, takım 
çalışması, İngilizce yetkinlikleri, prob-
lem çözme ve uluslararası farkındalık 
becerilerini kazandırmayı hedeflemek-
tedir. Öğrencilerin sosyal ve kişisel ge-
lişimi için Gençlik Fabrikası ile Öğrenci 
Dekanlığı sistemi tüm destek unsurları 
ile birlikte hayata geçirilmektedir. Ulus-
lararasılaşma boyutunda uluslararası 
kurum ve kuruluşlarla farklı düzeyler-
de işbirliği, ABD’de dil eğitimi, değişim 
programları ve uluslararası öğretim 
üyeleri öğrencilerimize önemli katkı-
lar sağlamaktadır. Eğitim ve araştırma 
boyutunda ise, klasik araştırma labo-
ratuvarlarından farklı olarak tüm pay-
daşlarıyla projelerle toplum sorunlarına  
çözümler üretmek üzere AGÜ Labs 
kurulmaktadır. AGÜ Labs üniversitenin 
artı değer üretme motoru olarak birey-
lerin mesleki ve akademik heyecanları-
nı arttıran, büyük etki yapacak projeler 
üzerinde çalışılan bir laboratuvar ola-
caktır. AGÜ Labs küresel meselelerin 
konuşulduğu, çalışıldığı ve çözümler 
üretildiği bir platform olarak işlev göre-
cektir. Bunu yapmak için anti-disipliner 
bir yaklaşımla, bilgi disiplinlerini buluş-
turacak ve bütünleştirecektir. 

Bir 3. nesil üniversitesi olarak AGÜ, öğ-
rencisinin sahip olması gereken bilgi ve 
becerileri küresel sorumluluklar pers-
pektiflerinde bütünleştirerek öğrenci-
lerine kazandıracaktır.
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Probleme Dayalı
Öğrenme ve
Beyin Temelli Öğrenme

Prof. Dr. Ayhan Aydın
Osmangazi Üniversitesi

PDÖ Yaklaşımının Temel 
Özellikleri 

1. PDÖ, özellikle küçük gruplarda 
gerçekleşen aktif öğrenme süreç-
lerinde bireyin çok yönlü gelişimine 
katkı sağlar. 

2. Problemi betimleme, sınırlandırma, 
tanılama, çözümleme, denence 
geliştirme, denenceyi test etme, 
deneme, uygulama, değerlendir-
me gibi bütün süreçlerde karşılıklı 
olarak öğrenme –öğretme rollerini 
oynayan öğrenciler için benzersiz 
öğrenme fırsatları sunar. 

3. Grup içi yaşantılarda öğrenciler 
hem kendi deneyim ve yaşantıları 
yoluyla hem de süreçte birlikte rol 
aldıkları arkadaşlarının yaşantıların-
dan beslenirler. 

4. Öğretmenin temel görevi, prob-
lemi, onu oluşturan bileşenlerle 
aşamalı bir biçimde öğrencilerle 
paylaşmaktır. Bu süreçte öğretmen 
esasen kılavuzlayıcı, kolaylaştırıcı 
ya da yönlendirici olarak tanımla-
nabilecek bir konumdadır. Başka bir 
anlatımla öğrenci etkin, öğretmen 
edilgin konumdadır. 

5. Problemin çözümü sürecinde ge-
rekli kaynaklara ulaşma, yöntem 
seçimi ve denence geliştirme, test 
etme, uygulama, değerlendirme 

PROBLEME DAYALI 
ÖĞRENME

Probleme dayalı öğrenme, kısaca PDÖ 
(problem-based learning) öğrencilerin 
gerçek yaşam sorunları üzerinde, bir-
likte çalışarak öğrenmeleri ilkesi üzeri-
ne temellenen bir öğrenme yaklaşımı 
olarak tanımlanabilir.

Dewey’in “yaparak yaşayarak” öğren-
me ilkesi üzerine kurulu olan bu yakla-
şım, esasen yapılandırıcı kuram içinde 
yer alır. 1950’li yıllarda ABD’de Case 
Western Üniversitesi Tıp Fakültesinde 
başlayan öğrenme deneyleri, 1960’lı 
yıllarda Kanada Mc Master Üniversi-
tesi Tıp fakültesindeki uygulamalarla 
zenginleşerek, gelişmiştir. Başlangıçta 
tıp eğitiminde özellikle hastalıkların 
tanı ve tedavi süreçlerinde uygulama 
alanı olan PDÖ araştırmaları giderek, 
mühendislik, mimarlık, şehir planlama-
sı, iletişim, ulaşım, sosyal güvenlik gibi 
yaşamın tüm alanlarına da yaygınlaş-
mıştır.

Esasen PDÖ kolektif yaşamın gelişip 
zenginleşmesi ve bu bağlamda sosyal-
leşme, uzlaşma, birlikte yaşama, hoş-
görü ve empati gibi temel insansal ve 
toplumsal becerilerin tümü için uygun 
bir yöntemdir. Başka bir anlatımla de-
mokratik yaşama özgü beceriler, du-
yuşsal özellikler ve bilişsel yeterlikler 
için PDÖ çok yönlü öğrenme fırsatları 
sunar.

Bu makalede güncel ve önemli iki öğrenme yaklaşımı üzerinden
öğrenme-öğretme süreci irdelenmektedir. 
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aşamalarında öğretmen, rehber-
lik rolünün sınırları içinde kalarak 
öğrenciyi etkin olmaya özendirir. 
Öğretmen süreç içinde yanlış yada 
eksik bilgilenmeler ve yorumları dü-
zelterek sürecin pürüzsüz bir biçim-
de akışını sağlar. 

6. Örnek olay inceleme, senaryolaş-
tırma, forum, rol oynama, psiko ya 
da sosyo drama gibi bir dizi yak-
laşımı problemin niteliğine uygun 
biçimde, düzenleme ve desenleme 
sorumluluğu esasen öğrenciden 
beklenir. Bu süreçte öğretmen, be-
yin fırtınası tekniğinden yararlana-
rak öğrencileri tüm kapasiteleriyle 
problemin çözümüne odaklanma-
ları için güdüler. 

7. Problemin sunulması aşamasında 
öğretmen olabildiğince fazla duyu 
organına hitap eden görsel-işitsel 
vb araçlar kullanır. Bu amaçla se-
naryolar, resimler, haritalar, video-
lar, filmler, bilgisayar animasyonları 
gibi araçlardan yararlanılır. 

8. Öğretmen süreç içinde elde edile-
cek kazanımları, strateji ve teknikle-
ri belirlerken esnek ve katılımcı bir 
konumdadır. 

9. Öğretmen, öğrencilerin grup içi 
süreçlerde başarısız, gülünç ya da 
onur kırıcı durumlara düşmesine 
izin vermez. Bütün yaşantılarda öğ-

rencilerin eşit ve adil bir biçimde rol 
almalarını sağlar. Liderlik ve izleyici 
rollerin belli kişi ya da grupların ini-
siyatifine bırakmaz. 

10. Grup yaşantılarının katılımcıların tü-
müne coşku, haz, mutluluk, merak, 
hayret, şaşkınlık, heyecan ve öğ-
renme aşkı kazandırması için özen 
gösterir. 

11. Problemlerin yaşamsal sorunlarla 
ilgili, ilginç, çok boyutlu ve çok se-
çenekli olmasına ayrıca öğrencilerin 
hazır bulunuşluk düzeylerine uygun 
olmasına özen gösterir. 

12. Problemin tanımından başlayarak 
öğrencilerin, yeni sorular yoluyla 
daha kapsamlı bilgilere ulaşması 
ve böylece esasen problemi betim-
leme aşamasının, çözümünün bir 
parçası olarak tasarlanması, temel 
ilkedir. Öğrencilerin özgüven ka-
zanmaları, yeni öğrenme yaşantı-
larına güdülenmeleri, ortak çalışma 
ve öğrenme deneyimlerine haz du-
yarak katılabilmeleri için sınıf içinde 
tam bir demokrasi sağlanmalıdır. 

13. PDÖ de temel amaç, çözümü değil 
problemi bir başka deyişle sorunu 
doğru anlama ve yorumlama bilinci 
kazanmaktır. Buna göre yaşamak 
problem çözmek demektir. Eğitim 
bazen bize problemlerin tümüne 
sağlıklı ve mutlak doğru çözümler 

bulmayı değil, daha çok problem-
lerle baş etmeyi öğretir. 

14. PDÖ, uslamlama yeteneğinin geliş-
mesi olumlu benlik algısının oluş-
ması, Türkçe, Fen ve Matematik gibi 
bütün öğretim alanlarında işlevsel 
okur-yazarlık bilincinin gelişmesi 
gibi boyutlarda zengin öğrenme fır-
satları sunar. 

15. İşbirliğine dayalı öğrenme süreç-
leriyle oldukça benzer özellikler 
taşıyan PDÖ yaklaşımı eleştirel dü-
şünme becerilerinin gelişimini des-
tekler. Ayrıca öğrencinin yetenek, 
hedef ve amaçlarını doğru tanım-
lamasına ve yaşam becerilerini zen-
ginleştirmesine yardımcı olur. 

Atatürk eğitimin amacını anlatırken 
şöyle diyor; “Milli eğitimin gayesi yalnız 
hükümete memur yetiştirmek değil, 
daha çok memlekete ahlaklı, karakterli, 
cumhuriyetçi, yenilikçi, olumlu, atılgan, 
başladığı işleri başarabilecek yetenekte 
dürüst, düşünceli, iradeli, hayatta rastla-
yacağı engelleri aşmaya kudretli, karak-
ter sahibi gençleri yetiştirmektir. Sonuç 
olarak öğretim programları ve sistemle-
ri bu ilkelere göre düzenlenmelidir.” 

Bu özlü anlatım, bütün modern öğren-
me kuramları ve öğretme yaklaşımları 
gibi PDÖ’ nün de karakteristik yapısını, 
işlevini ve içeriğini başarılı bir biçimde 
özetliyor.
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leri eleyerek seçer ve bunları öznel 
bir biçimde her organizma kendine 
göre yapılandırır. 

5. Beynin düşünme merkezi olan 
Neokorteks, korku, stres ve tehdit 
altında kilitlenir ve işlem yapmayı 
reddeder. 

6. Dil gelişimi neokorteksin gelişimiy-
le doğrudan ilgilidir. Böylece beyin 
problem çözme sürecinde yeni 
kavram ve bağlamlar oluşturarak 
yetkinleşir. Hart’ın bu devrim niteli-
ğindeki bulguları, dikkatleri beynin 
yapı ve işleyişine yöneltmiştir. BTÖ, 
öğrenme kavramını nöro-fizyolojik 
bağlamda bir dizi biyokimyasal ya 
da elektro-kimyasal etkileşim dizisi 
olarak açıklamaktadır. 

Buna göre öğrenme işlemi beyin hüc-
releri arasında yeni bağlantılar, örüntü-
ler ya da dizilişler yoluyla gerçekleşir. 
Beynin yarı küreleri, lobları(bölümleri) 
belli uyaranlarla ilgilidir. Dolayısıyla 
beyin iş bölümü ilkesi uyarınca, kendi 
alanlarında uzmanlaşmış birimlerin 
karşılıklı etkileşimiyle ve olağanüstü bir 
sistem bütünü olarak çalışır.

Sinir sisteminin merkezi olan beyin 
yaklaşık 1400 gram ağırlığındadır. Or-
ganizmada dolaşan kanın yaklaşık %25 
ini barındıran beyin, aynı zamanda en 
fazla kalori ve enerji tüketen organdır. 
Beyin, üst, orta ve alt olarak üç ana 

Sonuç olarak PDÖ, iyi planlanması ve 
desenlenmesi gereken ve başarıyla 
uygulandığında oldukça zengin, çok 
yönlü kazananımlar sağlayan bir yak-
laşımdır. 

Yapılandırmacı öğrenme yaklaşımında 
da belirtildiği gibi PDÖ içinde öğret-
menin felsefe eğitimi alması ve dola-
yısıyla sokratik tartışma yönteminde 
yetkinleşmesi gereklidir. Aksi halde 
PDÖ yaklaşımı sıkıcı, yorucu ve sığ bir 
uygulama haline gelir ki bu durumda 
cevapları herkes tarafından bilinen 
“çoktan seçmeli sorulara” dönüşür. 

BEYİN TEMELLİ ÖĞRENME 

Beyin Temelli Öğrenme, BTÖ (Bra-
in-based learning) yaklaşımı tarihsel 
olarak 1836 yılında Dr.Marc Dax’ın bey-
ninin sol yarısının hasara uğraması ve 
bu nedenle konuşma kaybı yaşaması 
sonucu oluşan yeni bilgilerle başlar. 
Dax’ın ölümünden sonra sağ ve sol be-
yin yarı küreleriyle yapılan çalışmalar 
gündeme gelmiştir. 

1960’lı yıllarda özellikle Michael Gaz-
zaniga ve R.W Sperry’nın araştırmala-
rıyla ivme kazanmıştır. Bu araştırma-
larda sol beyin küresinin dil, konuşma, 
problem çözme, eleştirel düşünme 
gibi işlevlerden sağ beyin küresinin ise 
görsel şekillerin, imajların, uzamsal bil-
ginin ve sezgisel duyarlılıkların merke-
zi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 1980’li 
yıllarda Leslie A.Hart, beyin temelli öğ-
renme ya da beyinle uyumlu öğretim 
olarak adlandırılan kuramın yapı taşla-
rını oluşturmuştur. Hart’a göre beynin 
temel işleyiş yasası şöyledir; 

1. Beyin; doğrusal (linear), düz, sıra-
dan ve mekanik bir biçimde değil 
helezonik halkalar şeklinde işlem 
yapar. 

2. Beyin; amaç, beklenti ve gereksi-
nimlere göre algılanan bilgiyi farklı 
kategori ve sınıflarda alt birimlere 
böler. 

3. Beyin, edilgin biçimde uyaranları al-
mak için beklemez. Aksine etkin bir 
biçimde etrafındaki dünyayı algıla-
maya, anlamaya ve yorumlamaya 
programlanmıştır. 

4. Beyin uyaranları, ilgi, beklenti ve 
gereksinimlerine göre algılar, girdi-

bölümden oluşur. Beynin asıl kütle-
sini serebrum (cerebrum) oluşturur. 
Serebrum, sağ ve sol yarım küreyi de 
kapsayan merkez üstü konumdadır. 

Sağ ve sol yarım küre arasında veri 
alışverişi ve iletişim yaklaşık 250 mil-
yondan fazla hücreden oluşan korpus 
kallosum (corpus callasum) sağlar. 
Korpus kallosum belleğinde merkezi 
olarak kabul edilir. Dolayısıyla düşün-
me, konuşma gibi temel etkinliklerin 
merkezidir.

Beyin sapı (brain stem) alt ve orta be-
yinleri birbirine bağlar. Ayrıca dolaşım 
ve solunumu başka bir anlatımla kalp 
ve akciğerlerin koordinasyonunu sağ-
lar. Serebellum (Cerebellum) olarak ta-
nımlanan bölüm ise fiziksel hareketler, 
denge, uyum, koordinasyon gibi işlem-
lerin eşgüdümünden sorumludur. 

Orta beyin bölümünde bulunan Amig-
dala (Amygdala) ve hipokampus (Hi-
pocampus) ile Talamus (Thlamus) 
bellek sisteminin işleyişinden sorumlu 
birimlerdir. Bunlardan Talamus duyu 
organlarından gelen uyaranları orga-
nize etmek Amigdala bu uyaran ve 

iletiler arasında bağlantılar kurmak, hi-
pokampus ise, kısa süreli bellekte bu-
lunan veriler üzerinde çalışarak orga-
nizmanın beklenti ve gereksinimlerine 
göre yeni yapılar oluşturarak, bellekte 
kalıcılığını sağlamakla görevlidir.
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Şekil-2 de görülen beynin bölümlerinin 
her birinin kendine özgü görev ve işlev-
leri bulunmaktadır. Örneğin Temporal 
bölge ağırlıklı olarak dinleme, anlama, 
konuşma ve devinim gibi süreçleri fron-
tal lob, yaratıcılık, üretkenlik, mantıksal 
düşünme, sonuçlandırma, karar verme 
gibi eylemleri koordine eder. Parietal 
lob, entelektüel ve soyut düşünme be-
cerilerinin ayrıca duyu ve hareketlerin 
eşgüdümünden sorumluyken, oksipital 
lob’un görevi, görme işleviyle ilgilidir. 

Bu açıklamaların ışığında beynin yapı 
ve işleyişini anlamak için beyin hücre-
sini yakından tanımak yararlı olacaktır. 

Şekil-3’te görüldüğü gibi Nöron (Neo-
ron); Dendrit, hücre çekirdeği ve akson 
olarak adlandırılan ve 3 ana bölüm-
den oluşmaktadır. Hücre içinde oluşan 
elektriksel titreşimler bu birimler kana-

lıyla yeni uyaranlara dönüşürler. Buna 
göre organizmanın aldığı herhangi bir 
uyaran, nöronları uyararak yeni bağ-
lantılara neden olurken, aksonlardan 
geçerek çok sayıda yeni nöron diziliş-
leri oluşur. 

Dendritler bu nöronlar arasındaki bağ-
lantıları sağlayan alıcı (receivers) bi-
rimlerdir. Aksiyonlar çevresel etkenler-
den korunmak için yağ ve proteinden 
oluşan myelin kılıflarla kaplıdırlar. Bu 
kılıflar herhangi bir kaza sonucu zarar 
gördüğünde, organizmanın tepkide 
bulunma hızında yavaşlamalar olduğu 
gözlenir. Sinirler arası bağlantı nokta-
ları olarak bilinen Synapses (synap-
salar) bir tür veri iletişim bankalarıdır. 
Nöronlar arasında etkileşim arttıkça 
nicelik ve nitelik açısından daha çok 
ve karmaşık yeni synapsa bağlantıları 
kurulur. Buna göre uyaran sayısı arttık-

ça bilgi miktarı ve dolayısıyla synapsa 
bağlantıları artar. Aksi halde uyaran al-
mayan bir organizmada beyin içi etki-
leşim de azaldığı için, giderek algılama 
ve öğrenme güçlükleri gözlenir. 

Özetle yeni bilgiler beceriler, anlamlar, 
değerler üretmek için programlanmış 
olan beyin hücrelerinin temel besin 
kaynağı, zengin bir sosyal çevre, dola-
yısıyla nitelikli uyaranlardır. 

Beyin gerçekte mucizevî bir organdır. 
Gizeminin tümüyle çözüldüğünü dü-
şünmek beyni yeterince anlamamak 
hatta insanın bilinmeyeni öğrenme ve 
başka dünyaları keşfetme arzularını da 
algılayamamak olur. Başka bir anlatımla 
beyin donmuş durağan bir yapı olma-
dığı için, tümüyle tanımlanmasının ve 
anlaşılmasının da zamana bağlı oldu-
ğu kabul edilmelidir. Ortalama insan 
beyninde yaklaşık 100 milyar hücre 
bulunduğunu ve her bir hücrenin 50 
binden fazla beyin hücresiyle bağlantı 
kurabileceği düşünülecek olursa, ortaya 

çıkacak çapraz kombinasyonların sayısı 
olağanüstüdür. Beyin hücreleri arasın-
daki etkileşimin farklı frekans ve dalga 
boylarında olduğu bilinmektedir. Buna 
göre Beta dalgaları beynin ön (frontal) 
bölümünden salgılanırlar ve saniye de 
13–15 kez tekrarlanırlar. Karmaşık ta-
sarımlar düşünsel etkinlikler tartışma 
gibi aktiviteler bu tür dalgalanmalara 
yol açar. Alfa dalgaları beynin orta (pa-
rietal) ve arka (occpital) kesitlerinden 
salınırlar. Saniyede yaklaşık olarak 10–12 
kez tekrarlandığı düşünülen bu titre-
şimler, düşünsel etkinliklerden (okuma, 
yazma vb.) kaynaklanır. Etkileşim (li-
near) olmadığı için beynin işleyişini bir 
neden-sonuç dizgisi olarak algılamak 
yerine çembersel ve helezonik bir yapı 
içerisinde düşünmek gerekir. Delta dal-
gaları serebral korteksten uyku ve din-
lenme(rest and relaxtion) halinde sani-
yede 1–5 kez tekrarlanan titreşimlerdir. 
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içerik, yapı ve kapsam açısından da 
zengin olması, tercih edilmelidir. 
Öğrenme, kümülatif (cumulative), 
esnek ve Makale 37 Türkiye Özel 
Okullar Birliği Dergisi gelişimsel bir 
yapıda oluşur. Beyin sürekli soru so-
rar, anlam üretir denence geliştirir, 
test eder, bütünleştirir, yeni örün-
tüler geliştirerek tekrar soru sorar 
bir önceki yaşantıyı doğrulamak ve 
yanlışlamak için yeni bilgiler üretir. 

5. Öğrenme hem odaklanmış dikkat 
ve hem de çevresel uyaranların al-
gılanmasıyla oluşur. Organizma, 
uyaranlar üzerinde seçici algı ilkesi 
uyarınca odaklanma ve bu amaçla 
eleme, seçme ve sınıflama yapma 
eğilimindedir. Ancak bu süreç için-
de seçici dikkatin dışında yer alan 
uyaranlar da algılanır. Buna göre 
beyin hem mikro hem de makro iş-
lemcidir. Her yaşantı bağlamsal ko-
şullara ve organizmanın özgün bek-
lenti ve gereksinimlerine göre farklı 
şekillerde yapılandırılır. Fakat bu 
yapılar, ayrıca çembersel bir dön-
gü içindedirler. Ayrıca geçişken ve 
akışkandırlar. Bilinçli olarak algıla-
nan uyaranlar gibi kısmen bilinçsiz 
algılanan sinyallerde (bir kaş çatış, 
gülüş ya da anlamlı bir bakış gibi) 
kodlanır ve bellekte depolanır. Öğ-
renme yaşantılarında şekil olarak 
verilen uyaranlar gibi arka fonda 
yer alan başka bir anlatımla zemini 
oluşturan uyaranların da özenle se-
çilmesi gerekir (Şekil zemin ilişkisi). 
Buna göre öğrenme ortamının dü-
zenlenmesi ve desenlenmesi aşa-
malarında görsel uyaranlar (Şekil 
grafik harita vb), işitsel ve uzamsal 
uyaranlar (müzik, doğa ve uzay 
görüntüleri) öğrenme yaşantılarını 
zenginleştirir. Dikkati yoğunlaştır-
ma ve çeşitlendirme süreçlerinde 
birincil değişkenler diğerleriyle za-
man içinde yer değiştirebilir. 

6. Her beyin, kişiye özgüdür ve ben-
zersizdir. Her birimiz fizyolojik ola-
rak aynı türden bir beyin yapısına 
sahip olsak da ilgi, beklenti, gerek-
sinim ve hedeflerimiz farklıdır. Bu 
durum öğrenme-öğretme süreci-
ni bireyselleştirilmesi gereğine de 
işaret eder. Öğretmen, öğrencilerin 
ortak güdü kaynakları olduğu gibi 
farklı sosyal ilgi ve güdülerle motive 
edilebileceğini bilmeli ve bu amaçla 
öğrenme ortamlarının oluşturulma-

Bu bilgiler ışığında BTÖ’ nün temel 
ilkeleri şöyle sıralanabilir; 

1. Beyin eş zamanlı bir işlemcidir. Be-
yin en basit fiziksel uyaranlardan en 
karmaşık soyut uyaranlara dek her 
tür tepki, duygu, düşünce, mesaj, 
imgelem ve eğilimleri aynı anda al-
gılama ve bunlar aracılığıyla sayısız 
kombinasyonlar oluşturma beceri-
sine sahiptir. 

2. Öğrenme sosyal sonuçlar üreten 
fizyolojik bir süreçtir. Akciğerler 
solunum yapar. Çünkü görevi solu-
num yapmaktır. Beyin düşünür çün-
kü görevi düşünmektir. Nefes almak 
refleksif bir davranıştır. Ancak nefes 
almakta öğrenilir ve bireylerin be-
yinleri gibi nefes alma biçimleri de 
farklılık gösterir. Beyin okul ve sos-
yal yaşamdan özetle bütün çevre-
sel değişkenlerden etkilenir. Aynı 
yaşta bulunan iki öğrenci arasında 
olgunlaşma arasında 5 yıllık bir fark 
olabilir. Bu makas yaş ilerledikçe 
bağlamsal koşullara göre açılabilir. 

3. Beyin problem çözmeye ve an-
lam üretmeye programlanmıştır. 
Bilgilere, yaşantılara, deneyimlere 
anlam verme, problem çözme süre-
cinin yansımalarıdır. Her organizma 
kendi öznel algıları ve iç dünyasına 
göre uyaranları kodlar ve önceki 
öğrenmelerle ilişkilendirerek kate-
gorize eder. Anlam arama ve prob-
lem çözme davranışı organizmanın 
varlık sebebidir. Kendiliğinden ger-
çekleşmesi gereken bu süreçler için 
dıştan zorlama yöntemindense, öğ-
renme ortamının ilginç ve haz verici 
olmasına dikkat edilmelidir. Anlam 
arayışı yeni örüntüler yoluyla gide-
rek çeşitlenir ve zenginleşir. Aynı 
şekilde problem çözme yeteneğinin 
farkındalığı kişiyi giderek daha zor 
ve karmaşık sorunlara hazırlıklı hale 
getirir. 

4. Beyin parçaları ve bütünleri eş za-
manlı olarak kendiliğinden işler. 
Beynin sol yarım küresi bilgileri ay-
rıştırırken sağ yarım küresi bütün-
leştirir ve organize eder. 

Beynin iki yarım küresi birbirinden 
ayrılmaz; sürekli ve karşılıklı etkile-
şim içinde çalışır. Dolayısıyla öğren-
me yönteminin olabildiğince her iki 
yarım küreye yönelik olması ayrıca 

sında ve sınıf yönetiminde esnek, 
yaratıcı ve üretken olmalıdır. 

7. Öğrenme özendirilerek, yüreklen-
dirilerek artırılabilir. Beyinde kor-
ku ve endişe anında performans 
kaybı oluşur. Çaresizlik, başarısızlık 
endişesi, kıyaslanma, dışlanma vb. 
olumsuz duygular performansı dü-
şürürken, gerileme ve saldırganlık 
(içe ya da dışa dönük) türü davra-
nışlar oluşur. Bu durumda limbik 
sistem içinde yer alan hipokampus 
kasılır ve beynin belli bölümlerine 
giden kanallar kapanır. Başka bir 
deyişle organizma haz aldığı yaşan-
tılara yönelme bunların sayısını ve 
niteliğini artırma ve tekrar yaşantı-
lamaya eğilimlidir. 

8. İnsan beyni uzamsal (spatial) ve 
ezber öğrenme ya da mekanik (ro-
le-learning) olarak adlandırılan iki 
bellek sistemine sahiptir. Uzamsal 
bellek bağlantısız bilgileri kaydede-
rek depolarken bir yandan da işle-
yerek yeniden yapılandırır. Olgu ve 
beceriler uzamsal bellekte yer alır. 
Ana dilini öğrenme gibi deneyime 
bağlı öğrenmeler de, bu bölümde 
depolanır. Zihinsel süreçlerin geli-
şimi (ki aynı zamanda yaşantıların 
zenginleşmesinin hem nedeni hem 
de sonucudur) uzamsal belleği 
güçlendirir, ezberci ya da mekanik 
bellek ise, birbiriyle bağlantısı olma-
yan, bilgilerin yığınağı şeklinde oluş-
muştur. Gerçek anlamda öğrenme 
uzamsal belleğin olgunlaşmasına 
bağlıdır. Böylece hatırlama, anlama, 
yordama gibi etkinlikler başarıyla 
gerçekleştirilir. Dolayısıyla öğrenme 
yaşantılarını; projeler, geziler, öykü-
ler metaforlar, drama, resim, müzik 
gibi etkinliklerle zenginleştirmek ve 
bu süreçte öğrencilerin etkin şekilde 
yer almasını sağlamak, öğrenmeyi 
kalıcı ve sürekli hale getirir. 

Sonuç olarak yapılandırıcı yaklaşım 
içinde yer alan BTÖ, her bireyin ve 
beynin eşsiz ve biricik olduğu gerçeği 
üzerine temellenmiştir. Öğrenci mer-
kezlilik, demokrasi, katılımcılık, güven, 
mutluluk, çok boyutluluk, duyarlılık, 
farkındalık ve duygusal coşku gibi kav-
ramlarla karakterize olan BTÖ, güncel 
ve önemli bir öğretme yaklaşımdır. 

Kaynak: Ayhan Aydın, Eğitim Psikolojisi, Pegem 
Akademi, Ankara, 2012.
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