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Drama Çalıştayları /Workshops
Drama Çalıştayı 1 / Workshop I: Çoklu Zekâ ve Yaratıcı Drama Uygulamaları / Applications
of Multiple Intelligence and Creative Drama
Çalıştay Yürütücüsü: Doç. Dr. Necdet AYKAÇ
Bu atölyede günümüz toplumundaki yabancılaşma kavramı çoklu zekâya uygun olarak sözel,
matematiksel, içe dönük, müziksel, bedensel, sosyal, görsel zekâya uygun etkinlikler ve yaratıcı
drama uygulamaları ile işlenmiştir. Bireylerin etkili katılımına olanak sağlayan yaratıcı drama ve
çoklu zekâ uygulamaları katılımcıların yaparak yaşayarak öğrenmelerine olanak sağlayarak oyunsu
süreçlerde canlandırmalar yoluyla kişilerin yaşamlarını, kendilerini ve yabancılaşma kavramını
sorgulamalarına olanak sağlanabilmiştir. Ayrıca katılımcılar bir konuyu işlerken yaratıcı drama
yöntemini çoklu zekâ uygulamaları ile birlikte nasıl kullanabileceklerine ilişkin olarak farkındalık
kazanmışlardır.
In this workshop, the concept of alienation in today's society has been studied with verbal,
mathematical, introspective, musical, physical, social, visual intelligence and creative drama
practices in accordance with multiple intelligences. Creative drama and multiple intelligence
practices, which enable the effective participation of individuals, enabled the participants to learn by
experiencing and make life possible to question the lives of people and the concept of alienation
through animations in the playful processes. Participants also gained awareness of how they could
use the creative drama method with multiple intelligence practices when processing a topic.
Drama Çalıştayı 2 / Workshop II: Demokrasi Kültürünün İçselleştirilmesinde Yaratıcı
Dramanın ve Çocuk Edebiyatının Önemi / The Importance of Creative Drama and Children's
Literature in Internalizing the Culture of Democracy
Çalıştay Yürütücüsü: Dr. Öğr. Üyesi Murtaza AYKAÇ
Demokratik toplumların, özgür düşünebilen, duyarlı bireylere gereksinimi vardır. Demokrasi
kültürünün yerleşebilmesi için demokratik düşünebilen, kendisini ifade edebilen, yaratıcı
düşünebilen, olaylara kişilerden bağımsız özgürce bakabilen, bağımlılıktan kurtulmuş bireylere
gereksinim vardır. Bireylerin toplumsal, sosyal ve kültürel konulara karşı duyarlılık kazanmalarında
yaratıcı drama ve çocuk edebiyatının önemli bir rolü vardır. Çocuk edebiyatı ürünleri, çocuğun
bağımsız düşünebilmesinde, demokratik, hoşgörülü ve yaratıcı bireyler olarak yetişmelerinde ve
toplumsal bir kimlik kazanmalarında önemli bir işleve sahiptir. Kendisini tanıyan, kendisini tanıdığı
ölçüde başkalarını da tanıyan bir birey, kurallara uyar ve başkalarının haklarına saygı duyar. Bu
atölyede, çocuk edebiyatı metinleriyle kurgulanan drama etkinlikleri kullanılarak ve yapıtlardaki
karakterlerden ve onların ilişkilerinden yola çıkılarak oluşturulan kurgularla, demokratik kültür
kavramı incelenmiştir.
Democratic societies need free thinking, sensitive individuals. To acquire democracy culture, we
need democratic and creative thinking who can evaluate events independently and get rid of
dependence individuals. Creative drama and children's literature have an important role to play in
sensitizing individuals related to social and cultural issues. Children's literature works have an
important role in the child's independence, in the development of democratic, tolerant and creative
individuals and in the acquisition of a social identity. An individual who knows herself and knows
others respects the rules and others’ rights. In this workshop, the concept of democratic culture has
been studied with the drama activities based on the texts of children's literature, and with the fictions
drawn from the characters and their relations in the works.
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AYDINLANMA DÖNEMİNDE EĞİTİM
EDUCATION IN THE AGE OF ENLIGHTENMENT
Erdal İSBİR
Aydınlanma döneminin önde gelen düşünürlerinin eğitim konusundaki görüşlerinden
hareket edecek olan bu çalışma, yöntem olarak literatür okumalarına dayanmaktadır. Özel
olarak Mendelssohn ve Jacobi arasındaki tartışmadan hareketle, Aydınlanma döneminde
eğitimin, akıl ve inanç arasındaki ilişkide sahip olduğu önemin ve işlevin belirlenmesi
amaçlanmaktadır. Böylece Aydınlanma döneminde eğitimin kendi başına bir ideal mi yoksa
etik ve politik bir araç olarak mı görüldüğü sorusuna yanıt verilmek istenmektedir.
Aklın inançtan bağımsızlaşması, Aydınlanmayı tanımlayan temel bir ölçüt olarak
kabul edilir. Aydınlanmacı ilerlemenin entelektüel koşulu varsayılan bu ölçüt, aslında bütün
batı düşüncesinin doğrudan ya da dolaylı olarak yüzlemek zorunda kaldığı bir soruna işaret
eder. Bu, insanın bireyselliği ile toplumsallığı arasındaki uyum sorunudur. Kant ve Rousseau
gibi, insanın bireysel yapısı ile toplumsal yapısını birbirinden ayıran Mendelssohn, insanın
bireyselliğinin aydınlanmaya, toplumsallığınınsa kültüre ihtiyaç duyduğunu söyler. Bu
bakımdan aydınlanmanın “kötüye kullanılması”, insanın bireyselliğiyle ilgili olan ahlakını
zayıflatırken, kültürün “kötüye kullanılması”, insanın toplumsallığıyla ilgili olan yurttaşlık
duygusunu zayıflatır. İşte Mendelssohn için her durumda, bunu engelleyecek olan eğitimdir.
Ancak “her seferinden kötülük, ele geçirilmek istendiğinde, kutsallığa sığınarak kendisini
kurtardığından”, eğitim seküler olmalıdır. Akıl ve inanç ayrımı konusunda, Mendelssohn’a
karşı çıkan Jacobi’ye göre, “nasıl bir toplum içinde doğmuş olup, onun içinde kalmak
zorundaysak, aynı şekilde inançla doğarız ve inançlı kalmak zorundayız”. İnancı, insanın
bireysel yapısını bastırıp toplumsal yapısını yükselten, başka bir deyişle bir kimsenin
başkasıyla ortaklaşmasının aracısı kabul eden Jacobi, doğal olarak Mendelssohn’un eğitime
biçtiği role de karşı çıkar. Ona göre, eğitim, “inanç” ve “ulusu” koruma amacını taşımalıdır.
Bu bakımdan seküler eğitim fikrine karşı çıkan Jacobi, eğitimi, insanın bireysel yapısının
“dinsel rehabilitasyonu” olarak belirler.
Mendelssohn ve Jacobi arasındaki tartışma, akıl ve inanç ayrımı sorununun, Tanrının
inayetinin nasıl bilineceğine ilişkin olmadığını, daha çok insanın özsel ve toplumsal
yetilerini yükseltme sorunu bağlamında etik ve politik bir odağa sahip olduğunu gösterir
(Gottlieb, 2011, 113). Bu bakımdan hem Mendelssohn hem Jacobi, eğitimi, insanın
bireyselliği ile toplumsallığını uyuşturan bir araç olarak kabul eder. İki düşünür arasındaki
farklılık, eğitimin içeriğine ilişkindir. Böylece, Aydınlanmanın eğitime biçtiği görevin,
toplum için “iyi bir birey” yetiştirmek olduğunu söylemek yanlış olmaz. Eğitime biçilen bu
rol bakımından, genel olarak Aydınlanma, Rönesans’ın, özel olarak da Mendelssohn ve
Jacobi, Erasmus’un gerisindedir. Çünkü Erasmus, eğitimi öncelikle, bir politik araç olarak
değil, bir ideal olarak kabul eder.
Anahtar sözcükler/Keywords: Aydınlanma, eğitim, bireysellik, toplumsallık
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ÖLÜME DOĞRU OLUŞ: TRIER’İN MELANKOLIA FİLMİ VE CAMUS’NÜN
SİSİFOS SÖYLENİ KİTABININ İNCELENMESİ
BEING UNTO DEATH: A DISCUSSION ON TRIER’S MELANCHOLIA AND
CAMUS’S THE MYTH OF SYSIPHOS
Elif HENEK1
Bu sunuşta, 2011 yılında Lars Von Trier’in yazıp yönettiği, dram ve sanat filmi olan
Melankolia ve sonrasında Albert Camus’nün Sisifos Söyleni isimli eseri ele alınır. İki yapıt
içinde ortak olan ölüm ve intihar konusu çözümleyici bir bakış açısı, film ve kitap arasında
analojiler kurulan bir yazım ile anlatılır. Öncelikle Trier’in yaşamı ve yapıtları hakkında bir
tanıtım yapılır. Daha sonra da Melankolia filminin içerikleri ele alınır. Bu noktada
Melankolia’nın anlamı ile başlanır. Melankolia, Eski Yunanca “kara safra” anlamına
gelmektedir. Modern tıp öncesi anlayışa göre vücuttaki dengeyi sağlayan dört maddeden biri
kara safra idi (www.melankolice.wordpress.com,2018). Filmde ise Melankolia karşımıza
dünyaya çarpmak üzere olan bir gezegen olarak çıkar. Melankolia filmi iki bölümden
oluşmaktadır. İlk bölümde topluma uyum sağlayamayan Justine, ikinci bölümde ise toplum
normlarını sağlamaya çalışan Claire karakterleri ele alınır. Film Justine’ın düğün töreni ile
başlar. Justine kendi düğününde normal olmayan hareketler sergiler. Ablası Claire ise onu
toplumdaki insanların bir düğünde nasıl davranması gerekiyorsa o şekilde davranmaya iter.
İkinci bölümün odağı Claire’dir. Melankolia gezegeni dünyaya yaklaştıkça Claire ve eşi
John strese girer, her şeye usçu yaklaşan bu iki insan tıpkı ilk bölümdeki Justine ’in
karakterine bürünür. Justine ise daha sakin ve mantıklı yaklaşımlarda bulunur. Bilimsel bir
zihin yapısına sahip olan John, dünyaya çarpacak gezegenin gerilimine daha fazla
dayanamaz ve intihar eder. Gezegen dünyaya bir hayli yaklaştıkça Justine’nin öncülüğünde
Claire ve Cleire’in oğlu Teo bahçeye çıkıp ölümü beklerler. Justine, Claire ve Teo bahçeye
çıkarlar ve ölümü beklerler (www.filmmodu.com, 2018). Ölümü bekleyiş anlarındaki duygu
yani kaygı ve korku seyirciye yoğun bir şekilde iletilir. Bu filmde pratik halde gördüğümüz
ölüm ve intihar, Sisifos Söyleni’nde teorik olarak ele alınmıştır. Albert Camus uyumsuz
insandan, ölümden ve intihardan bahseder. Uyumsuz Camus’ye göre yaşamın
dengesizliğinin farkına varan bilinçli insandır (Camus, 2012). Buradaki uyumsuz insan
anlayışı adeta Melankolia filminde Justine’de hayat bulmuştur. Camus’ye göre önemli olan
yaşamın tüm saçmalığına rağmen ölümü bir kaçış olarak değil yaşamı bir kurtuluş olarak
görmektir (Camus, 2012).
Anahtar sözcükler/Keywords: Lars Von Trier, Albert Camus, ölüm, Sisifos
Söyleni, Melankolia
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ÖLÜ OZANLAR DERNEĞİ FİLMİNDEKİ ÇATIŞMANIN EĞİTİM FELSEFESİ
AÇISINDAN ÇÖZÜMLENMESİ
AN ANALYSIS OF THE CONFLICT IN THE MOVIE DEAD POETS SOCIETY
FROM EDUCATIONAL PHILOSOPHY PERSPECTIVE
Abdurrahman ŞAHİN
Orhan KUMRAL
Sokrates, “Sorgulanmayan bir hayat yaşanmaya değmez” derken aslında insanlığa,
insani eylemler için felsefenin ne denli önemli olduğunu ortaya koyan çok temel bir anahtar
sunmuştur. Felsefesiz bir yaşam veya eylem, insanı, çoğu zaman pusulasız bir geminin
hareketi gibi meçhul bir sona doğru sürüklerken; felsefe, yaşam ve eylemlerin amaçlı ve
anlamlı olmasına zemin hazırlayan temel unsurlardan biri haline gelmektedir. Bu önemine
rağmen, felsefe öğretimi, okullardaki öğretim faaliyetleri içindeki başlıca sorun alanlarından
biri olarak göze çarpmaktadır. Önceki araştırmalar felsefe öğretiminde tarihsel ve bağlamsal
temelli, veli ve öğrencilerin felsefeye dönük tutumlarından kaynaklanan ve felsefe
öğretiminde kullanılan yöntemlerin yetersizliğinin oluşturduğu sorunlara dikkat
çekmektedir. Araştırmalar, felsefe öğretiminde sunuş yolunun baskın olarak kullanıldığını;
araç ve materyal olarak en fazla yazı tahtasının ve sonrasında da bilgi/kavram haritasının
kullanıldığını ortaya koymaktadır. Daha da özelde bakıldığında araştırmalar, film ve video
materyallerinin sınırlı düzeyde veya çok az öğretmen tarafından kullanıldığını ortaya
koymaktadır. Oysa filmler, felsefeyi ve felsefi yaklaşımları öğrenirken, öğrenenlerin felsefi
kavramları somutlaştırmalarına ve bakış açısını genişletmelerine olanak vermek yoluyla
eğitim ve felsefe arasındaki boşluğu dolduran önemli materyallerdir. Üstelik filmler ve diğer
video materyalleri birçok açıdan hazır olup, çok az bir emekle öğretim faaliyetlerine
uyarlanabilmektedir. Dil, tarih, sosyal bilgiler, sosyoloji, turizm, spor gibi farklı alanlarda
video materyallerinin kullanımı ve etkililiğini ortaya koyan çalışmalar mevcutken; felsefe
öğretimine bu açıdan bakan çalışmalar yok denecek kadar azdır. Bu sorunların, eğitim
felsefesi öğretimi için de geçerli olduğu kolaylıkla söylenebilir. Dolayısıyla bu araştırmanın
temel amacı Ölü Ozanlar Derneği filmini eğitim felsefelerini temele alarak çözümlemek
yoluyla, farklı felsefi anlayışların okul ve sınıf ortamında somutlaştığı alanları ortaya
koymaktır. Elde edilen bulgular, eğitim fakültelerinde bu dersi veren uygulayıcılara bir yol
haritası sunacaktır.
Araştırma, tarihte yer almış olan olaylara ilişkin belgelerin incelenerek
değerlendirilmesini içeren, tarihi nitel araştırma desenindedir. Bu desen, geçmişte olup
bitenler ile şimdi (veya gelecek) arasında ilişki kurmaya fırsat vermesi açısından önemlidir.
Araştırmanın veri kaynağını, yaklaşık iki saatlik bir film olan ve gerçek hayat deneyimleri
üzerine kurulu olan Ölü Ozanlar Derneği (1989) içindeki diyaloglar oluşturmuştur. Bu
seçim, nitel araştırma yazınında veri yoğunluklu örneklem (intensity sampling) olarak ifade
edilmektedir. Filmin çözümlenmesi, eğitim felsefesi literatüründe yer alan felsefelere
(daimicilik, esasicilik, ilerlemecilik, yeniden kurmacılık vs.) göre yapıldığı için; veri
çözümleme sürecinde betimsel analiz temele alınmıştır. Elde edilen bulgular, her bir
felsefeye ilişkin diyaloglardan ortaya çıkan konular (bağımsızlık, disiplin, özgüven vs.)
olarak sunulmuştur.
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Bulgular, Welton Akademisi yönetiminde ve Bay Keating’in yaklaşımlarında
kendini gösteren iki ayrı felsefi yaklaşımın yer aldığını göstermektedir. Okul yönetimi;
gelenek, disiplin, onur ve mükemmellik söylemi üzerinden daimici felsefenin merkeze
oturduğu ve dolayısıyla daha gelenekçi ve katı yaklaşımı olan felsefeleri (daimici, esasici,
positivist) sentezleyen bir yaklaşımı yansıtmaktadır. Buna karşın Bay Keating karakteri ise
anı yaşama, kendi sesini bulma ve farklı olma vurguları üzerinden varoluşçu felsefeyi
merkeze oturtan ve dolayısıyla daha popüler ve yenilikçi felsefeleri (ilerlemecilik, yeniden
kurmacılık, varoluşçuluk, romantizm, postmodernizm) sentezleyen başka bir yaklaşımı
belirgin hale getirmektedir. Bu ikili karşıtlık (tez-antitez) üzerinden, film, sentezi öğrencinin
yapacağı bir diyalektik sürecin kapılarını aralayan bir materyal görüntüsü de vermektedir.
Yansıyan felsefeler ve bu felsefeleri niteleyen vurgular dikkate alındığında, bir öğretim
materyali olarak bu filmin, eğitim felsefesi derslerinin daha verimli hale getirilmesi için
uygun olduğu söylenebilir.
Anahtar sözcükler/Keywords: Eğitim felsefesi, öğretim, film çözümleme
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KUANTUM FİZİĞİNİN İDEALİST VE MATERYALİST YORUMLARI
ON THE IDEALISTIC AND MATERIALISTIC CONCEPTIONS OF THE
QUANTUM PHYSICS
Vural BAŞARAN
Kuantum fiziği temel olarak iki ana akım felsefe okulu tarafından farklı şekilde
yorumlanmıştır. Bunlardan birisi kökenleri Platon’a dayanan idealist felsefe okuludur.
İkincisi ise Demokritos tarafından temelleri atılan materyalist felsefe ekolünün Kuantum
fiziği yorumudur. Ben de çalışmamda bu iki okulun kuantum fiziği yorumlarını ve felsefi
kökenlerini ortaya koymaya çalışacağım.
Klasik fizik, diğer bir deyişle Newton fiziği XVII. yüzyıldan XX. yüzyıla kadar olan
süreçte fizikçiler topluluğunun temel paradigmasını belirlemiştir. 1900 yılında Alman teorik
fizikçi Max Planck’ın enerji kuantaları fikrini ortaya atmasıyla yeni bir doğa anlayışı
fizikçilerin önünde belirmiştir. Dönemin önemli bilimcileri sadece fizik sahasında kalmamış
ayrıca felsefi problemlere de el atmışlardır. Hatta bilimciler bu alanlarda disfidalara
girişmişlerdir. Bunlardan en bilineni Einstein-Bohr arasında cereyean etmiş olan tartışmadır.
Yüzyıla damgasını vuran bu iki bilimcinin arasındaki düellonun temelinde felsefi kaygıları
ve dünya görüşleri vardır. Elbette tartışma sadece bu iki bilimciyle sınırlı kalmamıştır.
Heisenberg’den Schrödinger’e kadar pek çok kişi tartışmalara devam etmiştir. Hesinberg
belirsizlik ilkesi olarak bilinen ve kuantum fiziğinin temellerini oluşturan ilkenin sonucunda
gözlemcinin deneye etkisi tartışmanın seyrini duyumcular lehine değiştirmiştir.
Tartışmalara bundan sonraki önemli bir katkı XX. yüzyılın ortalarında David Bohm
tarafından gelmiştir. Hayatının büyük bölümünü Amerika ve Brezilya’da geçiren Bohm,
Bohr tarafından şekillendirilen ve Kopenhag Yorumu olarak bilinen idealistik fiziği
eleştirmiştir. Bunun yerine kendi dünya görüşüne daha uygun olan bir matematikle yazılmış
kuantum kuramını geliştirmeye çabalamıştır. Kuantum fiziğinin kesikli ve nedensel
zorunluluğu dışlayan idealistik yorumu karşısında sürekli ve nedensel zorunluluğu içe alan
Bohm yorumu iki temel yorum olarak ortaya çıkmıştır.
Ben de sunumumda kuantum fiziğinin söz konusu yorumlarını geliştiren fizikçilerin
önvarsayımlarını ortaya koyabilmek, bu bilim insanlarının dünya görüşlerinin kuram
seçimlerine olan etkisini tartışmayı amaçlıyorum. Buradan çıkacak sonuçlar ile bilim
insanlarının önvarsayımlarının kuramlara olan tesiri ortaya konmaya çabalanacaktır.
Anahtar sözcükler/Keywords: Kuantum fiziği, idealizm, materyalizm
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NIETZSCHE’NİN MODERN BİLİMLERE YÖNELİK ELEŞTİRİSİ
NIETZSCHE’S CRITIQUE OF MODERN SCIENCES
B. Utkan ATBAKAN1
Çağdaş felsefenin gündemini teşkil etmekte olan pek çok soruna işaret eden ve söz
konusu sorunlara ilişkin çözümlemelerini ve çözüm önerilerini ortaya koyan Nietzsche,
felsefe tarihinde eleştirel yönü oldukça ağır basan felsefî söylemi ile ön plana çıkmaktadır.
Nitekim Nietzsche’nin genel olarak bilime, özel olarak ise bilimsel bilginin niteliği sorununa
yaklaşımında da bu eleştirel tutum açıkça görülmektedir. Onun bilimlere yönelik
eleştirilerinin en temel dayanaklarından biri ise, her bilimsel bilgi ve kesinlik iddiasının
esasen belirli bir perspektiften hareketle yapılan bir yorum olduğu yönündeki perspektivist
anlayışıdır.
Nietzsche’ye göre doğa bilimleri, iddia ettikleri gibi, doğada olup-bitenleri nesnel bir
şekilde açıklıyor değildirler. Yaptıkları iş, sahip oldukları perspektif uyarınca ve
kullandıkları büyük ölçüde bu perspektif ile şekillenen araç ve yöntemlerin yetenekleri
kadarınca, duyumsadıklarını tasvir etmek, tarif etmek ve bundan hareketle yorumlamaktır.
Ne var ki, doğa bilimlerinin mümkün yorumlardan sadece bir tanesi olan kendi anlayışları,
Nietzsche’ye göre son derece isabetsiz, yüzeysel, kaba ve verimsizdir. Zira modern doğa
bilimleri doğayı, yaşamı, varoluşu niceliğe indirgeyerek salt bir hesap ve formül nesnesine
dönüştürmüşler, böylece sığ ve bayağı bir karaktere büründürmüşlerdir. Fakat bilimler söz
konusu tasvir ve tariflerin esasen dünyaya ilişkin kesin ve mutlak birer açıklama değil de
yorum olduğu yönündeki tevâzuyu yitirmişlerdir. Dahası, mekanist-maddeci yorumun
yegâne meşru yorum olduğu iddiasıyla, bulgu ve tasvirlerini onlara neredeyse hakikat payesi
vererek dayatmaktadırlar.
Öte yandan, Nietzsche, deney ve gözleme dayalı sınanabilirlik ile nesnelliğin –bunlar
bilimin kendi bağlamı ve kesin sınırları içerisinde pek çok meziyete sahip olmakla birlikte–
bilimsel bilginin meşrûiyet ve kesinlik iddialarını haklı çıkarmadığını düşünmektedir. Çünkü
bilimin söz konusu gerek şartları, yani bilimin bilim olabilme koşulları, Nietzsche’ye göre
titizlikle sınanmamış yahut göz ardı edilmekte olan örtük ön-kabuller, ön-varsayımlar
içermektedirler.
Bu çalışma Nietzsche’nin modern bilimlerin kabul ve iddialarına yönelik eleştirel
yaklaşımını perspektivizm bağlamında ortaya koymayı amaçlamaktadır. Böylelikle bir
yandan Nietzsche’nin söz konusu eleştirilerinin gerekçelerine işaret edilecek, öte yandan
bilimsel bilginin temel nitelikleri Nietzsche’nin perspektifinden hareketle tartışmaya
açılacaktır.
Anahtar sözcükler/Keywords: Nietzsche, bilim, perspektivizm, yorum

1

Dr. Öğr. Üyesi, Bartın Üniversitesi, Felsefe Bölümü, utkan.atbakan@gmail.com

7

3. Uluslararası Felsefe, Eğitim, Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu, 10-13 Ekim 2018 – Giresun
3rd International Symposium on Philosophy, Education, Art and History of Science, 10th-13th of October, 2018 – Giresun

BELİRSİZLİĞİN, OLASILIĞIN, ÇOK DEĞERLİ MANTIĞIN VE
NON-AKSİYOMATİZMİN FELSEFİ ETKİLERİ
PHILOSOPHICAL INFLUENCES OF UNCERTAINTY, PROBABILITY,
MULTI-VALUED LOGIC AND NON-AXIOMATISM
O. Ufuk DAĞLI1
Bu çalışmada non-aksiyomatik ve stokhastik anlayışın bilgi ve varlık felsefesindeki
olası etkileri üzerinde durulacaktır. Doğanın modellenmesi üzerindeki binlerce yıllık bilgi
birikiminin sonunda 20.yüzyılın başlarında yapılan atom modeli araştırmalarında J.J.
Thomson tarafından bulunan model, erikli kek modelidir. Bu modelde elektronlar kekimsi
bir yapının içine gömülen erikler gibidir. Kekimsi kısım pozitif bir yapıyı erikler de negatif
yapıyı yani elektronları göstermektedir. Daha çekirdek fikrine gelinmemiştir. Ortada yoğun
bir yapının olduğu ve atomun kütlesinin büyük bir kısmının ortada olduğu Rutheford
tarafından birkaç sene sonra bulundu. Atomun, elektronlar etrafta yoğun çekirdek ortada
modeli ise Niels Bohr tarafından 1913 yılında kendi adıyla anılan model ve postulalarla
önerildi. Siyah cisim radyasyonu üzerine yapılan araştırmalar sırasında teori ile deney
arasında çok büyük farklılıklar görüldü. Fizikçi Max Planck 1900 yılında sunduğu
makalesinde, teoride bulunan integral işaretinin yerine toplam işareti koymanın uyumu
sağladığını saptadı. Yapılan, işaret değişiminden çok fazlasıydı ve yepyeni bir anlayışın da
haberciydi. Enerji sürekli değil kesikliydi yani quantizeydi ve yayılan dalganın saniyedeki
titreşimi ile doğru orantılıydı. Bu yoğun enerji paketine daha sonra photon ve buna dayanan
teoriye de quantum teorisi adı verildi. Photonların kütleleri yoktu ama momentumları vardı.
Işık hızında hareket etmekteydiler. Kısa bir süre sonra ışık hızının doğadaki hız sınırı olduğu
ve kütlenin, hızın, konumun ve zamanın ışık hızı ile bağlı olarak değişimi Albert Einstein
tarafından ortaya kondu. Kütle çekimi uzayı büküyordu, ışık artık doğru yolda ilerlemiyordu,
eğilebiliyordu. Kütle ve dalga ilişkisi Louis de Broglie tarafından açıklandı maddesel
harekete dalga eşlik ediyordu. Zaman değişimi artık doğrusal değildi. Werner Heisenberg
çok küçükler düzeyinde konumun ve momentumun ya da enerjinin ve zamanın kesin olarak
birlikte belirlenemeyeceğini, kesin bilinebilirlik yerine olasılıkla bilinebilirliği, belirsizlik
ilkesi adı altında açıkladı. Artık ilişkilerdeki kesinlik, istatistiksel şekil aldı. Böylece doğa
araştırmalarında kullanılan dildeki iki doğruluk değeri, yerini belirsiz değeri de eklenerek üç
doğruluk değerli bir dile bıraktı. Burada önermeler doğru, yanlış ve belirsiz olarak nitelenir.
Matematikteki gelişmeler artık bir başlangıç kabulünün yani aksiyomun yapı
oluşturmakta gerekli olmadığı non-aksiyomatik yapıların olabildiğini göstermiştir. Böyle
yapıların davranışındaki raslantısallığın Yunanca ifadesine stokhastik yapılar denmektedir.
Stokhastik yapılar doğa bilimlerinde, sosyal bilimlerde özellikle ekonomide ve sanatın
birçok dalında artık uygulanmaktadır.
Anahtar sözcükler/Keywords: Non-aksiyomatik, stokastik, belirsizlik, olasılık,
felsefe
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BELİRSİZLİK İLKESİNİN FİZİKSEL GÖZLEMİN NESNE ÜZERİNDEKİ
ETKİSİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
EVALUATION OF THE HEISENBERG’S UNCERTAINITY PRINCIPLE IN
TERMS OF EFFECTED OF THE OBSERVATION ON OBJECT
Oğuz DOĞAN1
Newton, evreni neden-sonuç sürekliliği içinde kesin matematiksel yasalara uygun
olarak işleyen mekanik bir saat benzetmesiyle açıklamaktadır. Bu modele göre, aynı şartlar
altında aynı etkiler aynı sonucu doğurur ve bir cismin gelecekteki durumu hakkında (eğer
herhangi bir zamanda cisme ait bilgiler bütün ayrıntılarıyla biliniyorsa) mutlak kesinlikle
önceden tahmin edilebilir.
Max Planck tarafından 20. yüzyıl başında ortaya atılan kuantum teorisi, doğaya nasıl
soru sormamız gerektiğini bize öğreterek, yepyeni dünyaların kapılarını açtı. Olasılıklar,
süreksizlik, düalite ve dalga fonksiyonları ile yepyeni bir yapı/düzen inşa eden kuantum
fiziği; belirsizlik ilkesi ile gerçekliğin sınırlarına ulaştı. Belirsizlik ilkesine göre; bir
parçacığın konumunu ne kadar doğru olarak belirlersek, momentumunu o kadar
belirsizleştiririz, aynı şekilde tersi de geçerlidir.
Belirsizlik ilkesinin ölçme hassasiyetimize bir sınır getirdiği gerçektir. Zira
yapılacak her ölçme işlemi, ölçümü yapılan parçacığın bir özelliğini değiştirecek bir etki
ortaya çıkartmaktadır. Ölçmeye dair her türlü girişim nesnenin ölçüm yapılmadan önceki ilk
durumunu değiştirmektedir. Çünkü ölçüm yapmak için gözlem gerekir, gözlem yapabilmek
için nesneyi bir şeyle uyarmak gerekir. Heisenberg, bütün ölçümlerin belirsizliğinin gözlem
yoluyla nesnenin bozulmasının bir sonucu olduğunu ileri sürdü. Bazı felsefeciler ve
fizikçiler bu ifadeyi fiziksel açıdan, geleneksel felsefi fikirlerin onaylanması olarak
yorumladılar. Belirsizlik ilkesinde, ölçüm yapanın (gözlemci) kesin bir biçimde dış
dünyadan ayrılamayacağı, gözlemci ve nesne arasındaki sınır çizgisinin rastgele
belirlendiği; ya da algılama sırasında gözlemcinin nesneyi yarattığı; ya da nesnenin
kendisinin daima insan bilgisinden kaçarken, sadece bir görüntü olduğu; ya da insan
bilincine girmeden önce doğadaki şeylerin belirli koşullar altında değişikliğe uğraması
gerektiği vb. yorumlar sergilediler. Bir nesnenin gözlem yoluyla bir bozulmaya uğradığı ve
bu ilkeyle belirsizlik ilkesi arasında bir bağlantı olduğu fikri kabul edilebilir. Fakat bu kabul
edilebilirlik, ibareyi bu haliyle ifade etmek yerine; belirsizlik ilkesinin gözlem yoluyla
nesnedeki bozulmaya işaret ettiği şeklinde ifade etmenin daha doğru olacağı söylenebilir.
Bizler ölçüm yapmadan önce fiziksel durumların hiçbir kesin bilgisine sahip değiliz; ölçüm
yaptıktan sonra ise başka bir fiziksel durum hakkında bilgi sahibi oluyoruz. Çünkü gözlem
öngörülemez bir biçimde bozulma yaratır. İfade, bu haliyle doğrudur; ancak belirsizlik
ilkesinin doğrulanması olarak yorumlanamaz.
Kuantum mekaniğinde yer alan kesinlikle en temel gerçeklerden birisi olan bir
nesnenin gözlem yoluyla bozulması, gözlemciler olarak insanlardan kaynaklanan etkilere
herhangi bir referans içermeyen bütünüyle fiziksel bir olaydır.
Anahtar sözcükler/Keywords: Kuantum felsefesi, bilim felsefesi, belirsizlik ilkesi
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BİLİM VE ARAŞTIRMA ALTYAPISI OLARAK FELSEFE
PHILOSOPHY AS AN INFRASTRUCTURE OF SCIENTIFIC RESEARCH AND
SCIENCE
Can EKİZ1
Özellikle ilk felsefe derslerinde karşılaşılan felsefenin tanımı sırasında sosyal bilim
disiplinleri içerisinde yer alan ancak kendisi bilim olmayan, tüm bilimlerin anası sayılan
ancak kendisi bilim sayılmayan felsefe ile karşılaşılır. Bunun nedeni olarak da bilimin nesnel
felsefenin ise öznel oluşu gösterilmektedir. Bu gün için buna itiraz edilemez. Hatta bu çizgi
fen bilimlerinin yanı sıra sosyal bilimlerin de kendi metotlarını ortaya koyup bağımsız bir
disiplin haline gelmeye başladıkları 19. Yüzyıla kadar götürülebilir. Ancak daha geriye
gittiğimizde hem Orta Çağda hem de İlk Çağda felsefenin bilim olmadığını söyleyemeyiz.
İşte bu çağlar felsefenin bilim kabul edildiği dönemler olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunun
iki nedeni vardır.
1. İlk Çağ filozofları aynı zamanda bilim insanlarıdır. Aristo’ya bilim insanı değildir
demek oldukça zorlayıcı bir ifade kabul edilebilir. Orta Çağda ise bu kişiler hem filozof hem
bilim insanı hem de din adamıdır. Saint Thomas Aquinias da bu kişilere bir örnek olarak
gösterilebilir.
2. O günkü bilim insanları bilimsel konulardaki çözümlemelerinde felsefe ile aynı
metodu kullanmışlardır. Her alan için gelişmiş bir metodoloji yoktur. Daha çok gözlem ve
deneye dayalı faaliyetler sürdüren tıp ve kimya gibi alanları bir parça bunlardan ayrı
tutabiliriz.
Felsefenin bilim olmaktan kopuşu, bilim alanlarının varlığın her bir alanını
kendilerine konu edinip ele aldığı ve felsefeye ise daha çok soyut, metafizik ve değerler
alanının uğraş olarak kaldığı Yeni Çağ ve sonrasına denk düşmektedir.
Bu gün bilimde çok önemli bir yer tutan geçerlik ve güvenirlik kavramları felsefenin
temel problemlerinden biri olan epistemolojiyle alakalı gözükmektedir. Özellikle bilginin
doğruluk derecesi, bilginin kaynağı ve bilginin sınırları gibi epistemolojinin alt problemleri
bilimsel araştırmaya altyapı oluşturmada çok önemlidir. Hem felsefenin bilim sayıldığı İlk
ve Orta Çağda hem de daha sonrasında felsefe bu soruları sormaktan vazgeçmemiştir.
Bilginin sınırları geçerliliği bilginin doğruluk derecesi de güvenirliği çağrıştıran ve bunlara
oldukça yakın duran kavramlardır.
Yine felsefenin temel problemlerinden olan bilim felsefesi de bu araştırmaya altyapı
oluşturma hususunda bilime yol gösterici olarak hizmet etmektedir. Günümüzde felsefe ile
bilim insanlığın karşılaştıkları problemleri çözme noktasında kol kola olmasa da en azında
yan yana yürümektedir.
Anahtar sözcükler/Keywords: Felsefe, bilim, araştırma
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BİLİM FELSEFESİNDEN HAREKETLE: HİLMİ ZİYA ÜLKEN VE
KARL POPPER’IN BİLİM ANLAYIŞI ÜZERİNE BİR KARŞILAŞTIRMA
ON THE MOVEMENT FROM THE PHILOSOPHY OF SCIENCE: A
COMPARISON OF HILMI ZIYA ULKEN AND KARL POPPER'S
UNDERSTANDING OF SCIENCE
Ekin KAYNAK ILTAR1
Felsefenin, en geç özerkleşen alanlarından biri olan bilim felsefesi, felsefeye özgü
düşünme ve çözümleme yönteminden yararlanarak bilimin kavramsal yapısını ve işleyişini
aydınlatma amacı taşıyan felsefi bir etkinliktir. Bu etkinlik en kısa şekilde “bilim üzerine
düşünme etkinliği” olarak da değerlendirilebilir. Bilime ilişkin tüm sorulara bilim felsefesi
bünyesinde yanıt aranır. “Bilim” kavramının, bilim dallarının içerikleri, temelleri, sonuçları,
uygulamaları, bilime ilişkin farklı yaklaşımlar, yöntemler felsefi bir bakış açısıyla incelenir,
sorgulanır ve tartışılır. Her ne kadar özerk bir alan olarak felsefe sahnesine çıkışı 20. Yüzyılı
bulmuş olsa da, filozofların bilim üzerine düşünmeleri bu kadar da yeni değildir. Aslında,
20. Yüzyıldan sonraki bilim felsefecilerinin ilgilendiği sorular tarih boyunca tartışıla
gelmiştir. Yunan’dan günümüze dek, geniş bir çerçeveden bakıldığında, yüzyıllardır “bilim
üzerine düşünme etkinliği”ne başka bir deyişle “bilimi anlama çabasına” rastladığımızı
söylemek mümkündür. Aristoteles, Francis Bacon, Immanuel Kant ve Auguste Comte gibi
pek çok filozofun bilimi kendilerine konu edindikleri görülmektedir. Fakat bilim felsefesi,
Mantıkçı Pozitivistler, Henri Poincaré, Karl Popper, Thomas Kuhn, Imre Lakatos gibi
isimlerin bilimi odak noktası olarak belirleyerek yürüttükleri çalışmalar neticesinde
bağımsızlığını kazanmıştır. Bilim olanla bilim olmayanı ayırma, başka bir deyişle bilimden
metafizik öğeleri elimine etme çabasıyla başlayan bilimi merkeze alma girişimi Mantıkçı
Pozitivistler ve Karl Popper’ın düşünceleri ve onlara gelen eleştirilerle birlikte doruk
noktasına ulaşmıştır.
Batıdaki bilim felsefecilerinin bilime getirdikleri kriterler ve bilimin gelişimine
ilişkin yaklaşımları, döneminde ve sonrasında batıda olduğu kadar ülkemizde de büyük etki
yaratmıştır. Ülkemizdeki çalışmalar incelendiğinde, 20. yüzyıl Türk filozofu Hilmi Ziya
Ülken’in de bu hareketten etkilendiği görülmektedir. Ülken’in sosyal bilimlerin hemen her
alanında yapmış olduğu detaylı çalışmalarının içerisinde, Batı’daki bilim felsefecilerinin
çalışmalarını incelemiş ve bunlara eleştirilerde bulunmuş olduğu eserlerde yer almaktadır.
Özellikle Bilim Felsefesi isimli eserinde bilim bünyesindeki çalışmaların, kavramların,
kuramların hem tarihsel hem felsefi bir değerlendirmesini yapmıştır. Bu eserinde Mantıkçı
Pozitivistler, Popper, Poincare gibi önemli bilim felsefecilerinin görüşlerini incelemesinin
yanı sıra kendi düşüncelerini de ortaya koymuştur. Bu çalışmada, -Bilim Felsefesi ışığındaÜlken’in ve ünlü bilim felsefecisi Karl Popper’ın bilim anlayışları karşılaştırmalı bir
yöntemle ortaya konulacaktır.
Anahtar sözcükler/Keywords: Bilim felsefesi, Hilmi Ziya Ülken, Karl Popper
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PARADİGMA BAĞLAMINDA SOSYAL BİLİMLERİN EPİSTEMOLOJİK
KONUMU: SOSYOLOJİ VE BİLİM SOSYOLOJİSİ
IN THE CONTEXT OF PARADIGM EPISTEMOLOGICAL POSITION OF
SOCIAL SCIENCES: SOCIOLOGY AND SOCIOLOGY OF SCIENCE
Selin DAL1
Bilim felsefesini önemli ölçüde değişime uğratan ve pozitivizmden ilk özgün
kırılmayı yaratan, Thomas Kuhn’un Bilimsel Devrimlerin Yapısı’nda ortaya koyduğu
“paradigma” kavramı ve bilim topluluklarının yapısına dair yaptığı önemli vurgudur. Bilim
topluluklarına yapmış olduğu vurgu, Kuhn’u sosyal bilimlerin epistemolojik çerçevesini
belirlemede önemli bir yere konumlandırmıştır. Kuhn’un görüşleri, zaman içerisinde sosyal
bilimlerde “yorumlayıcı” bakışın gelişmesine büyük katkılarda bulunmuştur. Yorum
olmadan incelenmesi eksik kalacak sosyal bilimlerde var olan boşluğu doldurması ve
pozitivizmin güçlü hakimiyetini kırması bakımından Kuhn’un teorisi ayrı bir önem taşır.
Ancak Kuhn’un ortaya koyduğu bilimsel süreçler, sosyal bilimlerin -özelinde bu çalışma
boyunca incelenmiş olan sosyolojinin- tarihsel gelişim süreçlerinden farklı olarak
seyretmektedir. Kuhn bilim modellemesini doğa bilimleri üzerinden temellendirmiştir. Bu
modelde, doğa bilimlerinin olanaklı kılacağı baskın tek bir paradigma üzerinden olağan
bilim döneminin yapısını açıklamaya çalışmıştır. Ancak doğa bilimlerine nazaran yeni
kurulmuş sayılabilecek sosyal bilimlerin içinde barındırdığı çok seslilik, Kuhn’un modelinin
sosyal bilimlere uygulanmasında, epistemolojide birtakım farklılaşmaları beraberinde
getirmiştir. Buna örnek olarak; sosyoloji tarihsel gelişimi boyunca hiçbir zaman baskın bir
paradigma üzerinden ilerlememiştir. Sosyoloji hep çok paradigmalı olmuştur. Alanda baskın
olan pozitivist ve yorumlayıcı paradigma eksenlerinde sosyolojik kuramlar konumlanmıştır.
Bu durum, sosyal bilimlerin ve sosyolojinin epistemolojik gelişimiyle Kuhn’un paradigma
kavramını uzlaştırmaya yönelik çalışmalara zemin hazırlamıştır. Thomas Kuhn’un
modelindeki güçlü sosyoloji vurgusu sosyolojinin epistemolojik gelişiminde bir dayanak
noktası sayılmaya çalışılırken, aynı zamanda paradigmaya ilişkin çizdiği çerçeve sınırları,
sosyolojinin tarihsel gelişimiyle tam olarak uyuşturulamamaktadır. Kuhn’un modeliyle
sosyal bilimlerin uzlaştırılma çabası, sosyal bilimlerde –özelinde sosyolojideepistemolojiye bakışın artmasını sağlayarak, ona eleştirel bir kimlik kazandırmıştır. Bu
eleştirel yaklaşıma örnek olarak; Kuhn’un modelinde bilim topluluklarına yaptığı vurgu,
toplumsal kurumları inceleyen sosyologların gözlerini bilime çevirmelerine olanak
sağlamıştır. Böylelikle, sosyologların kendi bilimsel yöntemleri doğrultusunda yaptığı
çalışmaların yanına, bu çalışmalarda kullanılan bilimsel bilgi modelinin analizi üzerine
yapılan çalışmalar eklenmiştir. Bu çalışmalardan doğan “bilim sosyolojisi” bilimsel bilgiye
eleştirel bir bakış ortaya koyması bakımından değerlidir. Bilim sosyolojisi, Kuhn’un
modeliyle paralel olarak; bilim topluluklarına, onların algısını şekillendiren kültüre ve bu
bağlamda yapılan bilimsel çalışmaların niteliğine dair incelemeler yapması bakımından,
sosyolojideki gerekli bir boşluğu doldurma görevini üstlenir.
Anahtar sözcükler/Keywords: Paradigma, Thomas Kuhn, Bilimsel Devrimlerin
Yapısı, pozitivizm, yorumlayıcı perspektif, nicel araştırma, nitel araştırma, etnometodoloji,
bilim sosyolojisi
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MODERN BİLİM TARİHİNDE KURUCU FELSEFİ BİR MÜDAHALE: FRANCIS
BACON’DA DOĞA, İNSAN VE TEKNİK
FOUNDING PHILOSOPHICAL INTERVENTION IN THE HISTORY OF
MODERN SCIENCE: NATURE HUMAN AND TECHNIQUE IN FRANCİS
BACON
Ali KARAKAYA1
Modern bilim, bir anda tüm teçhizatı ile belirmiş değildir. 11. ve 15. yüzyıllarda İslam
coğrafyasında güçlü biçimde gelişen felsefi ve bilimsel çalışmaların (İbn-i Heysem, Farabi, İbni Sina, İbn-i Haldun vd.) Avrupa’ya yayılması ile birlikte ilk temelleri atıldı. Avrupa’da ise 13.
ve 14. yüzyıl düşünsel figürleri (Roger Bacon, Ockhamlı William, Nicolaus Cusanus) ve
özellikle 14. yüzyıl veba salgınları etkisi ile birlikte doğayı, şeylerin doğal süreçlerini,
dolayısıyla tümellerden önce tikelleri anlama yönünde bir eğilim görülür. Veba karşısındaki
acizlik, uzun süredir yüz çevirilmiş doğayı ve onunla ilişkide insanı anlamanın hayati olduğunu
öğretir. Diğer yandan, bu anlamanın yolunun Platoncu, Aristotelesçi Skolastik felsefe
gelenekleri ile mümkün olmayacağı da çoktandır dillendirilmektedir. Dillendirilen fikir şudur:
aranan yol, doğadaki şeylerin bilgisine ulaşmalıdır ve ‘deney-gözlem’ ilkeleri ile döşenmelidir.
Son olarak 15. ve 16. yüzyıllarda coğrafi keşiflerin etkili olduğu, yeni ekonomik ilişki biçimleri
ile birlikte ticaretin canlandığı ve yeni bir doğa algısının şekillendiği bir dünya görünür olur.
Bu dünyada, Machiavelli ile birlikte politikaya, Copernicus ile birlikte kozmolojiye,
Bruno ve Nicolaus Cusanus gibi büyük düşünürler ile birlikte de dünyaya/evrene bakış
değişmeye başlar. Sonunda, yeni bir epistemolojinin veya ‘epistemolojik bir yenilenme’nin, hatta
kendi doğrudan ifadesiyle ‘Büyük Yenilenme’nin (Great Instauration) zamanını muştulayan
Francis Bacon’ın sesi duyulur. Bacon, yenilenmenin merkezine ‘Yeni Bilim’ kavrayışını
yerleştirir. Bu kavrayışın en önemli değeri, klasik felsefe geleneklerine karşı ciddi bir
epistemolojik mücadeleyi başlatmış olmasıdır. Bu mücadele ilk olarak doğa kavrayışına
müdahaleye dayanır. Doğa artık kesin olarak bilinebilir, sınıflandırılabilir, üzerinde tahakküm
kurulabilir ve böylelikle insan yararı ilkesi temelinde değiştirilip dönüştürülebilir bir yapı olarak
görülür. Doğa kavrayışındaki bu değişim, klasik dönemin farklı referanslarla da olsa doğal
belirlenimlere tabi insan kavrayışının, bu belirlenimleri aşabilir bir insan kavrayışı ile yer
değiştirmesini getirecektir. Zira değiştirilebilir ve dönüştürülebilir bir doğa, artık özsel
belirlenim unsuru olarak görülemeyecektir. Doğa karşısında özerk konum kazanan insan, bu
özerkliği doğanın bilgisi ile sağlayacak olandır. ‘Bilgi, güçtür’ diyen Bacon’da bu bilgi, doğayı
değiştirip dönüştürmeyi mümkün kılan teknik bilgidir. İnsanı doğal belirlenimlerinden
kurtaracak olan, doğayı kullanarak üreteceği teknikler olacaktır. Dolayısıyla bilimin bütün
amacı, bu teknikleri yapabilmenin bilgilerini elde edip yapılabilir olan tekniği insan yararı için
yapmak olacaktır.
Bu bildiride yukarıda sözü edilen gelişmelerden ve koşullardan beslenerek sahneye çıkan
Francis Bacon’ın ‘Yeni Bilim’ kavrayışının modern bilim tarihindeki yeri ve günümüz için önemi
serimlenmeye çalışılacaktır. Bugün teknolojik gelişmelerin seyri bakımından can alıcı olduğu
düşünülen kavramlar da (yarar, dönüştürme, tahakküm vb.) özellikle vurgulanmaya
çalışılacaktır.
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SIRAT-I MÜSTAKİM DERGİSİNDE YAYINLANAN ETHEM NEJAT’IN EĞİTİM
İLE İLGİLİ YAZILARININ İÇERİK ANALİZİ
CONTENT ANALYSIS OF ETHEM NEJAT’S ARTICLES RELATED TO
EDUCATION PUBLISHED IN SIRAT-I MÜSTAKİM MAGAZINE
M. Çağatay ÖZDEMİR1
Selime TURĞUT2
II. Meşrutiyet dönemi (1908–1918), Osmanlı’da siyasi hayatın ve fikir hareketlerinin
çok canlı olduğu bir dönemdir. Bu ortamda daha önce çeşitli nedenlerle ülkeden ayrılanların
geri gelmesi, ardından da Balkan Savaşları ve bu savaşlar sonrası gelen göçler, siyasi ve
toplumsal alanda birçok düşüncenin ortaya çıkmasına, gelişmesine ve tartışılmasına ortam
hazırlamıştır. Bu dönemde birçok dernek/cemiyet kurulmuş, gazete ve dergiler yolu ile her
türlü fikir ve düşünce tartışılarak toplumla paylaşılmıştır. Tanzimat yıllarında oluşmaya
başlayan, Batıcı, Türkçü ve İslamcı paradigmalar, kültürel ve bilimsel miraslarını işleyerek
en yüksek düzeyini bu dönemde oluşturmuştur (Gündüz, 2007). Bernard Lewis (1998) bu
dönemin en önemli ve ilginç yönünün entelektüel ve kültürel hayattaki canlılık olduğunu
ifade etmiştir.
İkinci Meşrutiyet’in ilanıyla ilk dikkati çeken, gazete ve dergi sayısındaki artıştır. Bu
tarihten itibaren “iki ay içinde 200’den fazla gazete ve dergiye yayın izni verilmiş, bir yıl
içinde İstanbul’da 353 gazete ve dergi çıkarılmıştır.” (Çetişli 2007). Osmanlı Devleti’nin
yıkılış sürecinde dönemin aydınları bu yıkılışı durdurmak amacıyla ortaya birçok fikir
atmışlardır. Ülkenin kurtuluşu açısından her alandan fikirler ortaya çıkmıştır. İkinci
Meşrutiyet Döneminde ise yenileşme fikirleri eğitim üzerinde gerçekleşmiştir. Her
kesimden/ideolojiden aydın eğitim üzerine bir yenileşme ve/veya ıslahat önerisi sunmuştur.
Bu dönem yayınlarının diğer bir önemli özelliği ise hemen hemen tamamının bir
siyasi parti ya da kuruluşla özdeşleşmiş olmalarıdır. Herhangi bir kuruluşa desteğini
doğrudan göstermeyen yayınlar ise meşrutiyetin ilanı ile açıkça ifade edilen, “Osmanlı
İmparatorluğu nasıl kurtulur?” sorusuna cevap arayan fikirlerin teşekkül ettiği akımların
sözcüsü durumundadır. “Politik alanda başlıca iki partinin, yani İttihat ve Terakki ile
Hürriyet ve İtilaf partilerinin mücadelesi göze çarpmaktadır. Sosyal alanda ise basın
aracılığıyla üç grubun temsilcileri mücadele etmektedir.”(İnuğur 1982) Bu gruplar
İslamcılık, Osmanlıcılık ve Türkçülük fikir akımlarının oluşturduğu gruplardan meydana
gelmiştir.
Dönemin dikkat çeken dergilerinden biri olan Sırat-ı Müstakim 1908 yılında yayına
başlamıştır ve İslamcı görüşleri içerisinde barındırmıştır. Derginin genel yazar kadrosunda
dikkatleri üzerine çeken daha sonradan sosyalist olan Ethem Nejat’ın eğitim ile ilgili yazıları
ilgi çekmektedir. Bu araştırmada Sırat-ı Müstakim dergisinde, dönemin aydınlarından
Ethem Nejat’ın eğitim ile ilgili yayınlanmış 14 yazısı incelenmiştir. Çalışmada, nitel
araştırma yöntemlerinden içerik analizi kullanılmıştır.
Anahtar sözcükler/Keywords: Sırat-i Müstakim Dergisi, Ethem Nejat, eğitim
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ARAS ÖREN’İN ESERLERİNDE TÜRK GÖÇMEN İMGESİ
TURKISH MIGRANT IMAGE IN THE BOOKS OF ARAS ÖREN
Yüksel KOCADORU
Şengül BALKAYA²
Yaşam biçimi olarak tanımlanan kültürün ait olduğu toplumun özelliklerini, fiziksel
ve sosyokültürel eylemleri etkilediği bilinen bir gerçektir. Bu eylemler filmler, gazeteler ve
edebi eserler aracılığıyla topluma tekrar aktarılabilir. Böylece edebi eserler ait oldukları
kültürün aynası olma işlevini üstlenirken ait olduğu dönem ve kültüre yönelik bilgi
aktarımında da bulunurlar. Edebiyatı ise okuyucuya dil aracılığıyla bilgi, eğlence, yeni ve
farklı görüşler ve okuma zevki sunan, aynı zamanda yazarın tarihsel, toplumsal ve sosyal
olguları kendi bakış açısıyla okura aktardığı bir sanat dalı olarak tanımlamak mümkündür.
Yazarın tarihsel, kültürel, toplumsal ve sosyal olguları okura kendi görüş ve düşünce
süzgecinden geçirerek sunduğu kabul gören bir gerçektir. Bunun yanı sıra yazarın kendi
alımla ve algılama biçimi doğrultusunda farklı nesne, olay, olgu ve izlenimlere dair okura
imgeler de aktardığı bilinmektedir. Aytaç (1999) imgeyi “yoğunlaştırılmış bir içeriği olan
ve yorumlamaya, açıklamaya elverişli çok katlı bir anlatım (s. 226)” olarak tanımlar.
Bununla birlikte TDK Sözlüğünde ise imge “duyu organlarının dıştan algıladığı bir nesnenin
bilince yansıyan benzeri” ve “duygularla algılan ani bir uyaran söz konusu olmaksızın
bilinçte beliren nesne ve olaylar, hayal, imaj (TDK, 1998)” olarak yer alır. Toplumun
tarihsel, sosyal ve kültürel öğelerini yansıtması bakımından edebi eserlerdeki imgelerin
oldukça önemli bir işleve sahip olduğu bilinen bir gerçektir.
1960’lı yıllarda Türklerin Almanya’ya göç etmesiyle başlayan ve yeni bir edebi türün
ortaya çıkmasına kaynaklık eden göçmen edebiyatı birinci kuşakta hem Türkiye’den hem de
Almanya’dan tarihsel, sosyal ve kültürel izler, imgeler taşıması bakımından oldukça önemli
eserlerdir ve geçmişe tanıklık ederler. Göçmen edebiyatının birinci kuşak yazarlarından Aras
Ören Almanya’ya ilk göçen yazarlar arasında olması ve Almanya’da hala yaşıyor olması
bakımından iki kültüre ait özellikleri, kültür çatışmalarını ve özellikle de Almanya’daki Türk
göçmenlerin dünü ve bugününü yansıtması açısından edebiyatta oldukça önemli bir yere
sahiptir. Bu çalışmada Aras Ören’in eserlerindeki Almanya’daki Türk işçi imgelerinin
tarihsel olarak araştırılması ve başlangıçta yalnızca işçi olan Türklerin zaman içerisinde
Almanya’da değişen sıfatlarının Ören’in Gündoğduların Yükselişi (Ören, 1985), Kaybolan
Şefkat (Ören, 1987), Büyülü Çınarlar (Ören, 2003) ve Yanılsamalar ve Sonrası (Ören, 2004)
isimli farklı dört eseri aracılığıyla saptanması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda
Türklerin Almanlar tarafından nasıl algılandığı, Türklerin Almanları nasıl algıladığı
sorularına okur odaklı analiz tekniğiyle yanıt aranacak ve eserler aracılığıyla sunulan
toplumsal, tarihsel ve sosyal olgulara ilişkin imgelere eserden alınan doğrudan alıntılarla yer
verilecektir.
Anahtar sözcükler/Keywords: İmge, göçmen edebiyatı, Aras Ören



Prof. Dr., Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, ykocadoru@anadolu.edu.tr
² Arş. Gör., Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, sengulbalkaya@anadolu.edu.tr

16

3. Uluslararası Felsefe, Eğitim, Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu, 10-13 Ekim 2018 – Giresun
3rd International Symposium on Philosophy, Education, Art and History of Science, 10th-13th of October, 2018 – Giresun

Kaynakça/References
Aytaç, G. (1999). Genel edebiyat bilimi: İnceleme-araştırma. İstanbul: Papirüs Yayınevi.
Ören, A. (1985). Gündoğduların yükselişi. İstanbul: Kaynak Yayınları.
Ören, A. (1987). Kaybolan şefkat. İstanbul: Afa Yayınları.
Ören, A. (2003). Büyülü çınarlar. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
Ören, A. (2004). Yanılsamalar ve sonrası. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
Türk Dil Kurumu Türkçe Sözlük, (9. bs.), Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 1998.

17

3. Uluslararası Felsefe, Eğitim, Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu, 10-13 Ekim 2018 – Giresun
3rd International Symposium on Philosophy, Education, Art and History of Science, 10th-13th of October, 2018 – Giresun

DEDE KORKUT HİKÂYELERİNDE ÖZGECİLİK
ALTRUISM IN THE DEDE KORKUT STORIES
Ayten KOÇ AYDIN1
Hatice ŞAHİN2
Günümüz insanın yaşamında meydana gelen hızlı gelişme ve değişimler, insan
yaşamını hem olumlu hem de olumsuz olarak etkilemektedir. İnsan bu gelişmelere ayak
uydurmaya çalışırken en yakınındakileri hatta kendisini ihmal etmeye başlar. Bu noktada
toplumumuzda aslında popüler bir kavram olan fakat bazı faktörlerden dolayı eksikliği
görülmekte olan özgecilik düşüncesi karşımıza bir çözüm olarak çıkmaktadır.
Özgeci tutumlar, karşı tarafa verilen birer armağan gibidirler. Bu tür armağanlar
vermek çoğunlukla kendimizi iyi hissettirir. Bu armağanı kendi çıkarımız için değil,
başkasının iyiliği için veririz. İnsanlara ödül beklentisi olmadan yardım etmek hem
bireylerin, hem de toplumsal olarak bütün bireylerin mutlu olmasının yollarından biridir
(Kasapoğlu, 2014, s. 275).
Özgecilik kavramının tanımına baktığımızda Türkçede daha çok, ‘’diğergamlık, isar,
hasbilik’’ şeklinde kullanılmaktadır (Günör, 2014, 1-5). TDK sözlüğünde özgecilik, çıkar
gözetmeksizin başkalarının iyiliği için özveride bulunmayı bir ilke olarak benimseyen ahlak
tutum ve görüştür (TDK, 2008). İngilizce de ise özgecilik‘’alturizm’’ benimseyen ahlaki
tutum ve görüştür (Ümmet, Ekşi ve Otrar, 2013, s. 304).
Özgecilik, basit şekilde yapılan bütün iyilikler ya da toplumsal yaşamdaki tüm ahlaki
davranışların temelinde olan bir kavramdır. Günümüzde ihtiyaç sahiplerine yapılan veya
yapılmayan davranışların sorgulandığı, bu ahlaki eylemlerin neden gerçekleştirildiği veya
gerçekleştirilmediği noktasındaki tartışmaların temelinde ‘’özgecilik’’ kavramı vardır
(Günör, 2014, ss. 1-5). Özgeci davranışta önemli olan, davranışın sonucunda bir ödül
olmaksızın başka birine yardım sağlamaktır. Çıkar sağlayabileceği düşüncesi ile bağışta
bulunma ya da gösterişte bulunmak için para yardımı yapma gerçek anlamda özgeci bir
davranış değildir (Kasapoğlu, 2014, s. 274). Bu nedenle insanın eylemlerini neye göre
şekillendirdiği ve gerçekleştirdiği sorusu, ahlak felsefesinin en önemli sorularından birisidir.
Bu soruya yanıt arayan başlıca ahlak teorilerinden birisi de özgecilik düşüncesidir.
İnsanların yaşadığı kültür ve özellikleri ahlaki eylem seçimlerinde etkili olmaktadır.
Duygular geçmişten günümüze dek edebi anlatımla kuşaktan kuşağa aktarılmıştır. Dede
Korkut Destanı, anlatımı ile gelenek ve görenekler, toplumsal yaşam ve toplumsal birliktelik
anlayışı gibi Türk kültür değerlerini kazandırmada ve sürekliliğini sağlamada etkin bir rol
oynamaktadır. Bu nedenle Türk toplumunun yaşantısına dair geçmişten günümüze
çıkarımlar yapabilmeyi mümkün kılarken, yanısıra geçmiş ile gelecek arasında köprü görevi
görmektedir (Özkartal, 2009, s. 2).
Dede Korkut Kitabı’nın, Türk milletinin binlerce yıllık geçmişine geniş bir
yelpazeyle ışık tuttuğu görülmektedir. Bunun içindir ki; Muharrem Ergin, Dede Korkut
Kitabı’nın önsözünde “…Türk kültürünün temel eserlerinden biri ve belki de birincisi” diye
tanımlamaktadır (Susar, 2015, s. 6). Dede Korkut Hikayesi kahramanları bilek gücüne aklını
da katıp önce topluma kendini kanıtlayarak bir kahramanlık benliği kazanır, daha sonra
toplum menfaatlerini düşünerek, benliğini (beni), topluma (bize) feda eder (Yalçın ve
Şengül, 2004, s. 219). Örneğin; Dede Korkut Kitabı (Ergin, 2017, ss. 169-182) Tepegöz
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Hikâyesi’nde benlik arayan Basat, demiri ateşte ısıtıp Tepegöz’ün gözüne batırmak ve koyun
postuna bürünmek gibi akıl ürünü olan eylemlerle yenip, önce benlik kazanır sonra da
toplumu beladan kurtararak biz misyonunu yakalar (Yalçın ve Şengül, 2004, s. 219).
Bireylerin ben düşüncesinden hareketle biz düşüncesine ulaşmasını sağlayabilecek özgecilik
düşüncesidir.
Sonuç olarak bütün özellikleriyle Dede Korkut Hikayeleri günümüz yaşantısında
adından sıkça bahsedilen fakat yaşantısal olarak eksikliği görülen ahlak felsefesinin önemli
kavramı özgecilik düşüncesi açısından değerlendirilmesi, günümüz insan ilişkilerine örnek
oluşturması açısından zengin bir eserdir. Bu nedenle ‘’Dede Korkut Hikayelerinin’’ Ahlak
Felsefesi ‘’özgecilik’’ kavramı bağlamında, Türk kültürü ve yaşantısındaki önemi
vurgulanarak günümüze farkındalık kazandırılmalıdır
Anahtar Sözcükler/Keywords: Türklerde felsefe, özgecilik, ahlak
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EĞİTİM ÖRGÜTLERİNDE ÖRGÜTSEL ERDEM ALGISININ, ÖRGÜTSEL
MUTLULUK ALGISINA ETKİSİ: GİRESUN İLİ ÖRNEĞİ
THE EFFECT OF ORGANIZATIONAL VIRTUE PERCEPTION ON
ORGANIZATIONAL HAPPINESS PERCEPTION IN EDUCATIONAL
ORGANIZATIONS: EXAMPLE OF GIRESUN PROVINCE
Fatmanur ÖZEN
Nilgün AÇICI
Celal KARAKAYA
Ahlaki mükemmellik olan erdem, ahlaki varlığın temeli kabul edilir. Kişisel
erdemler, kolektif ve bireysel büyüklüğün teşvik edilmesi olarak değer verilen özelliklerdir.
Bireylerin, yapabileceklerini en üst düzeye çıkmak istemeleri, erdemliliktir (Caza, Barker &
Cameron, 2004; Akt. Erkmen & Esen, 2012). Örgütsel erdemlilik ise, bir örgütte
erdemliliğin bütün üyeler tarafından benimsenmesi ve devamlı olmasını sağlayan, örgüt
üyelerinin bireysel ya da birlikte gerçekleştirdiği eylem, kültürel özellik ya da süreçlerdir
(Cameron, Bright & Caza, 2004; Akt. Eşkin Bacaksız, 2016). Örgütsel erdemlilik, üyelerin
örgütteki bütün olaylara karşı ilgili olması, sorumluluk alması ve toplu yapılan bütün
organizasyonlara katılmasıdır (Çınar, 2000; Akt. Kaynak, 2007). Örgütsel erdemlilik,
örgütte benimsenmiş olan kültürün ve üyeler arasındaki iletişimin güçlenip gelişmesine
katkıda bulunur (Çelik & Telman, 2013; Akt. Akbolat, Durmuş & Ünal, 2017). Çünkü
bireyler, erdemliliğin benimsendiği örgütlerde dürüst, anlayışlı ve hoşgörülü bir ortamda
çalışırlar ve kendilerinin daha saygın olduklarını hissederler (Tsachouridi & Nikandrou,
2016; Akbolat vd., 2017). Örgütsel mutluluk ise Maenapothi’ye (2007) göre, üyelerin
çalışırken mutlu olduğu, verimlilik düzeylerinin arttığı, hem bireylerin hem de kurumun
ulaşmayı planladığı hedeflere ulaştığı iş yerindeki olumlu durumlar anlamına gelmektedir
(Akt. Güner & Çetinkaya Bozkurt, 2017). Örgütsel mutluluk, örgütün ve bireylerin ulaşmayı
amaçladığı hedeflere engel teşkil edebilecek her türlü sorunla baş etmesine yardımcı olmaya
çalışmaktadır (Bulut, 2015). Bir örgütteki üyelerin mutluluğunun sağlanması, o örgütün
başarıya ulaşmasını kolaylaştıracaktır (İşcan & Sayın, 2010). Dürüst, hoşgörülü, anlayışlı
bir iklimde çalışan öğretmenlerin örgütlerine karşı daha olumlu duygular beslemeleri
beklenmektedir. Bunun sonucu olarak da örgütsel erdemli örgütlerde üyelerin daha mutlu
olduğu öngörülür. Bu araştırma, eğitim örgütü çalışanlarının iş yerleri olan okullarında
algıladıkları örgütsel erdemin, algıladıkları örgütsel mutluluk düzeylerine etkisi
araştırılacaktır. Araştırmada veri toplamak için üç bölümden oluşan bir anket formu
hazırlanmıştır. Birinci bölümü Kişisel Bilgi Formunu içeren anketin, izleyen bölümlerinde
aslı Bright ve Caza’a (2004) ait olan Cameron (2004) tarafından geliştirilen ve Türkçe
uyarlaması Erkmen ve Esen (2012) tarafından gerçekleştirilen “Örgütsel Erdemlilik Ölçeği”;
Bulut (2015) tarafından geliştirilen Örgütsel Mutluluk Ölçeği bulunmaktadır. Anketin alana
uygulanması için, ölçekleri uyarlayan ve geliştirenlerden ön izinler alınmıştır. Çalışma
evrenini Giresun ili temel eğitim (okul öncesi, ilkokul, ortaokul) okullarında çalışan
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öğretmenlerin (N=3327) oluşturduğu araştırma için, evreni temsil etmek üzere tabakalı
örnekleme yöntemi benimsemiş ve bu bağlamda alana 450 anketin dağıtımı sağlanmıştır.
Anahtar sözcükler/Keywords: Örgütsel erdem, örgütsel mutluluk, eğitim örgütleri
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ÖĞRETMENLERİN PSİKOLOJİK GÜÇLENDİRİLMELERİ İLE ÖZYETERLİK
İNANÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ
THE RELATIONSHIP BETWEEN TEACHERS’ PSYCHOLOGICAL
EMPOWERMENT AND SELF-EFFICACY BELIEFS
Yılmaz İlker YORULMAZ
İbrahim ÇOLAK
Yahya ALTINKURT
Etkili bir öğretimin gerçekleşebilmesinde öğretmenler önemli bir role sahiptir.
Çünkü öğretmenler yetenekleri ve özyeterlik inançları sayesinde iyi bir öğretim için gerekli
olan sınıf ortamını oluşturabilmektedirler. Alanyazında bireyin kendine duyduğu güven veya
bireyin ne yapabileceğine ilişkin inancı olarak tanımlanan özyeterlik, öğretmenlerin
güdülenmelerinde, var olan bilgi ve yeteneklerini kullanmalarında ve zor durumlarda
harekete geçmelerinde etkili olabilmektedir. Eğitim örgütlerinin çok yönlü boyutu göz
önünde bulundurulduğunda, özyeterlik inancı öğretmenlik mesleği için daha önemli hale
gelebilmektedir. Özyeterlik inancının oluşmasında bireyin kendi deneyimleri veya durumsal
etmenler etkili olmaktadır. Bu etmenlerin var olabilmesi için de psikolojik güçlendirmenin
gerekli olduğu düşünülmektedir. Psikolojik güçlendirme, yönetsel olarak çalışanların motive
edilerek güçlü hissetmelerini sağlamayı ifade etmektedir. Örneğin örgüt içinde çalışanların
desteklenmesi, çalışanlara söz hakkı ve fırsatlar sunulması veya iyi bir iletişim ortamının
yaratılması çalışanların psikolojik güçlendirilmelerine katkıda bulunacaktır. Nitekim
psikolojik güçlendirme ile çalışanların özyeterlik inançlarının artırılmasına katkı
sağlanabilir. Bu bağlamda bu araştırmada, öğretmenlerin psikolojik güçlendirilmeleri ile
özyeterlik inançları arasındaki ilişkinin belirlenmesi amaçlanmıştır.
Tarama modelinde desenlenen araştırmanın evrenini 2016-2017 eğitim-öğretim
yılında Muğla ili Menteşe ilçesinde görev yapan 1.577 öğretmen oluşturmaktadır.
Araştırmanın örneklemini oransız küme örnekleme tekniği ile belirlenen 312 öğretmen
oluşturmuştur. Araştırmada Spreitzer (1995) tarafından geliştirilen, Sürgevil, Tolay ve
Topoyan (2013) tarafından Türkçeye uyarlanan ve Odabaş’ın (2014) öğretmenler üzerinde
geçerlik ve güvenirlik analizlerini yaptığı Psikolojik Güçlendirme Ölçeği kullanılmıştır.
Öğretmenlerin özyeterlik inançları ise Çolak, Yorulmaz ve Altınkurt (2017) tarafından
geliştirilen Öğretmen Özyeterlik İnancı Ölçeği ile belirlenmiştir. Veriler analiz edilmeden
önce uç değer ve normallik analizleri yapılmıştır. Araştırma verilerinin analizinde betimsel
istatistikler, t-testi ve ANOVA kullanılmıştır. Psikolojik güçlendirmenin öğretmenlerin
özyeterlik inançlarını ne düzeyde yordadığının belirlenmesinde ise çoklu regresyon analizi
kullanılmıştır. Regresyon analizi sonuçlarına göre öğretmenlerin psikolojik
güçlendirilmeleri özyeterlik inançlarının %39’unu açıklamaktadır. Psikolojik
güçlendirmenin boyutları ile özyeterlik inancı arasında pozitif ve orta düzeyde anlamlı
ilişkiler bulunmaktadır. Psikolojik güçlendirmenin hem birey merkezli hem ilişki
güçlendirme boyutu öğretmenlerin özyeterlik inançlarının anlamlı yordayıcılarıdır.
Anahtar sözcükler/Keywords: Psikolojik güçlendirme, özyeterlik inancı, öğretmen
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OKUL MÜDÜRLERİNİN KULLANDIĞI GÜÇ KAYNAKLARI VE OKUL
KÜLTÜRÜNÜN ÖĞRETMENLERİN DUYGUSAL EMEK DAVRANIŞLARI
ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
THE IMPACT OF SCHOOL MANAGERS' POWER RESOURCES AND SCHOOL
CULTURE ON TEACHERS’ EMOTIONAL LABOR BEHAVIORS
İsa YILDIRIM1
Durdağı AKAN2
Sinan YALÇIN3
Muhammed ÇİFTÇİ4
Yönetim işi maddi kaynaklarla birlikte insan davranışlarının istenilen doğrultuda
yönetilmesiyle ilgilidir. İnsan davranışlarının istenen doğrultuda yönetilmesi ise
davranışların etkilenmesini gerektirmektedir. İnsanların davranışlarını etkilemek ancak belli
bir güç kullanımı ile mümkün kılınabilir (Şimşek, 2005). Güç ise bir kişinin diğerlerine
yaptırmak istediğini onlara yaptırabilme becerisidir. Lider olsun olmasın bütün yöneticilerin
güç sahibi oldukları söylenebilir (Hoy ve Miskel, 2010). Yöneticilerin kullandığı güç tipleri
incelendiğinde zorlayıcı, yasal güç ve ödül gücü olarak isimlendirilen makam güçlerinin
resmi otoriteden; karizma ve uzmanlık olarak isimlendirilen güçlerin ise kişisel özelliklerden
kaynaklandığı anlaşılmaktadır (Koşar, 2016). Okul yöneticilerinin öğretmenlerin
davranışlarını yönlendirmek için kullandıkları bu güç tipleri öğretmenlerin duygusal emek
davranışlarını etkileyebilir. Çünkü yöneticilerin tutumu çalışanların örgütsel amaçlara karşı
güdülenmelerinde ve sahip oldukları tüm güçleri örgüt için kullanmalarında önemli bir
etkendir (Başaran, 2004).
Genellikle kişilerarası işlemler sırasında örgütsel olarak istenen duyguyu ifade etmek
için gereken çaba, planlama ve kontrol olarak tanımlanan, bir başka deyişle hizmet anında
örgütsel olarak istenen duyguları ifade etme eylemi olarak tanımlanan duygusal emek
davranışlarının (Morris ve Feldman, 1996) okul yöneticilerinin kullandığı güç
kaynaklarından etkilenip etkilenmediğinin ortaya çıkarılması, okul müdürlerinin
kullandıkları makam gücü ve kişisel güçlerle öğretmenlerin duygusal emek davranışları
arasındaki ilişkiye yönelik yeni bulguların ortaya çıkmasını sağlayabilecektir.
Diğer taraftan okul kültürü çalışanların duygusal emek davranışlarını etkileyebilecek
önemli bir değişken olarak görülmektedir. Örgüt içindeki bireyler ve gruplar tarafından
paylaşılan ve uyulan değerler olarak tanımlanan örgüt kültürü, ortak yaklaşım ve çözüm
tarzlarını belirleyen fonksiyonel bir davranış etkeni olarak algılanmaktadır (Sabuncuoğlu ve
Tüz, 2016). Etkililiği destekleyebilen ya da buna engel olabilen örgütteki kültür, üyelerin
davranışlarının oluşmasına ve değişmesine rehberlik etmektedir (Hoy ve Miskel, 2010). Bu
anlamda okul kültürü ile öğretmenlerin duygusal emek davranışlarının ilişkili olduğu
düşünülebilir. Bu konuda yapılmış bazı çalışmalar incelendiğinde duygusal emek
davranışları ile iş doyumu, örgütsel vatandaşlık, tükenmişlik, psikolojik sermaye gibi çeşitli
örgütsel değişkenler arasında ilişkilere değinilmesine rağmen (Mengenci, 2015; Bıyık,
Aydoğan, 2014) ulusal alan yazında okul kültürü ile duygusal emek davranışları arasındaki
olası ilişkileri ele alan bir çalışmaya ulaşılamamıştır.
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Bu çalışmada öğretmenlerin algılarına göre okul müdürlerinin kullandığı güç
kaynaklarının ve okul kültürünün öğretmenlerin duygusal emek davranışları üzerindeki
etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki alt problemlere yanıt
aranmıştır; (a) Öğretmen algılarına göre okul müdürlerinin kullandığı güç kaynakları ile
öğretmenlerin duygusal emek davranışları arasında anlamlı bir ilişki var mıdır? (b)
Öğretmen algılarına göre okul müdürlerinin kullandığı güç kaynaklarının öğretmenlerin
duygusal emek davranışları üzerinde yordayıcı etkisi var mıdır? (c) Öğretmen algılarına göre
okul kültürü ile öğretmenlerin duygusal emek davranışları arasında anlamlı bir ilişki var
mıdır? (d) Öğretmen algılarına göre okul kültürünün öğretmenlerin duygusal emek
davranışları üzerinde yordayıcı bir etkisi var mıdır?
Nicel araştırma deseni, ilişkisel tarama modelinde tasarlanan çalışmanın evreni
Erzurum ili Yakutiye ilçelerinde devlet ortaokullarında görev yapmakta olan öğretmenler
oluşturmaktadır. Araştırmada Duygusal Emek Ölçeği (Basım ve Begenirbaş, 2012), Okul
Kültürü Ölçeği (Terzi,2005), Güç Tipi Ölçeği (Koşar, 2008) olmak üzere üç farklı ölçme
aracı kullanılmıştır.
Anahtar sözcükler/Keywords: Örgütsel davranış, öğretmen davranışları
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ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİNE YÖNELİK İLKOKUL
ÖĞRETMENLERİNİN VE ÖĞRETİM ELEMANLARININ GÖRÜŞLERİNİN
İNCELENMESİ
EXAMINING OF THE VIEWS ON INSTRUCTORS AND PRIMARY SCHOOL
TEACHERS FOR THE COURSE TEACHING PRACTICE
Onur BATMAZ
Yusuf ERGEN
Günümüzde, bilimsel ve teknolojik gelişmeler eğitimin ne kadar önemli olduğunu ortaya
koymakta ve eğitimde önemli aktörlerden biri olan öğretmenin de eğitim sürecinde
yetiştirmesinin önemli olduğu vurgulanmaktadır. Öğretmen yetiştirme sürecinde, adayların
mesleki hayatları boyunca daha başarılı olmalarını sağlamak için gerekli bilgi, beceri, tutum ve
davranış kazandırılması amaçlanmaktadır. Bu süreçte öğretmen adaylarına gerekli bilgi, beceri,
tutum ve davranışın kazandırılmasında önemli derslerden biri de öğretmenlik uygulamasıdır.
Öğretmenlik uygulaması, öğretmenlik mesleğine yönelik uygulama ve etkinliklerin yer aldığı,
öğretmen adaylarının hizmet öncesi mesleğe ilişkin deneyim kazandığı, görüş ve kanaatlerin
oluşmasına katkı sağlayan bir süreci kapsamaktadır. Dolayısıyla öğretmenlik uygulaması dersi
sayesinde öğretmen adayının, öğretmenlik mesleğine ilişkin hizmet öncesinde teorik olarak
edinmiş olduğu bilgileri, becerileri ve tutumları gerçek bir ortamda uygulayabilme olanağı
ortaya çıkmaktadır. Böylece öğretmen adaylarının yetiştirilmesi sürecinde önemli etkenlerden
olan öğretim elemanları ile uygulama öğretmenlerinin etkili ve koordineli bir şekilde çalışması
hem nitelikli öğretmenlerin yetişmesine hem de “öğretmenlik uygulaması” dersinin daha verimli
bir şekilde yürütülmesine katkı sağlayabilir. Bu süreçte uygulama öğretmenlerinin ve öğretim
elemanlarının öğretmenlik uygulaması dersindeki rol ve işlevlerinin benzer yönleri olduğu gibi
farklılıkları da bulunmaktadır. Uygulama öğretmenleri sınıf içi etkinliklere yoğunlaşırken
öğretim elemanları ise hem sınıf içi etkinliklere hem de dersin akademik boyutuna
yoğunlaşmaktadır. Uygulama öğretmenleri, öğretmen adaylarının sınıf içi uygulamalarına ve
ders içeriğine yönelik pratik bilgiler sunarken öğretim elemanları ise öğretmen adayının mesleki
gelişimine ve ders içinde kullanılan yöntem ve tekniklere yönelik bilgiler sunmaktadır. Bu
araştırma, öğretmenlik uygulaması dersine yönelik uygulama öğretmenlerinin ve öğretim
elemanlarının görüşlerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırma, tarama modelinde
gerçekleştirilmiş bir durum çalışmasıdır. Araştırmanın çalışma grubunu, Bayburt Üniversitesi
Eğitim Fakültesi 2017-2018 eğitim öğretim yılı güz dönemi öğretmenlik uygulaması dersini
yürüten 6 öğretim elemanı ile bu dersin yürütüldüğü okullarda görev yapan 10 sınıf öğretmeni
oluşturmaktadır. Araştırmanın çalışma grubunun belirlenmesinde uygun örnekleme yöntemi
kullanılmıştır. Araştırma verileri araştırmacılar tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış
görüşme formu aracılığı ile toplanmıştır. Araştırmada elde dilen veriler betimsel analiz yöntemi
kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmada elde edilen sonuçlar tam metinde belirtilecektir.
Anahtar sözcükler/Keywords: Öğretmenlik uygulaması, ilkokul öğretmeni, öğretim
elemanı
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ÖĞRETİM ELEMANLARININ SINIF YÖNETİMİNDE KULLANDIKLARI GÜÇ
TÜRLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
THE EVALUATION OF LECTURERS’ TYPES OF USING POWER IN
CLASSROOM MANAGEMENT
Tevfik UZUN1
Güven ÖZDEM2
Örgütsel amaçların başarıyla gerçekleşmesinde, yöneticilerin çalışanların tutum ve
davranışlarını örgütsel amaçlar doğrultusunda etkilemesi oldukça önemlidir. Bu noktada
karşımıza örgütsel davranışı ve sosyal ilişkileri belirleyen güç kavramı çıkmaktadır. Güç,
sosyal yaşamda diğer insanları etkilemek için kullanılan yetenek olarak tanımlanmaktadır
(Aslanargun ve Eriş, 2013). Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin öğretmenler ve öğrenciler
arasındaki bir etkileşim süreci olduğu düşünüldüğünde öğretim elamanlarının kullandıkları
güç türünün önemi artmaktadır. Öğretim elamanlarının sınıf yönetiminde kullandıkları güç
türleri okulun en temel amacı olan öğrenci öğrenmesi konusunda belirleyici olabilmektedir.
Öğretim elamanları sınıfta kullandıkları çeşitli güç türleri ile öğretmen adaylarının tutum ve
davranışlarını etkileyebilmektedir.
Bu araştırmanın genel amacı, öğretmen adaylarının görüşlerine göre öğretim
elamanlarının sınıf yönetiminde kullandıkları güç türlerini incelemektir. Bu amaca ulaşmak
için şu sorulara yanıt aranmıştır: (1) Öğretim elemanlarının sınıf yönetiminde hangi güç
türlerini (kişisel güç, zorlayıcı güç, karizmatik güç, bilgi gücü, uzmanlık gücü, yasal güç,
anlayış gücü) kullanmaktadır? (2) Öğretim elemanlarının sınıf yönetiminde kullandıkları
güç türlerinin bölümlere göre kullanım düzeyleri nedir? (3) Öğretim elemanlarının sınıf
yönetiminde kullandıkları güç türleri öğretmen adaylarının cinsiyetlerine göre
farklılaşmakta mıdır? (4) Öğretim elemanlarının sınıf yönetiminde kullandıkları güç türleri
öğretmen adaylarının sınıflarına göre farklılaşmakta mıdır? (5) Öğretim elemanlarının sınıf
yönetiminde kullandıkları güç türleri öğretmen adaylarının bölümlerine göre farklılaşmakta
mıdır?
Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, bir devlet
üniversitesinin eğitim fakültesinin 3. ve 4. sınıflarında eğitim gören 208 öğretmen adayı
oluşturmaktadır. Veriler, 2017-2018 akademik yılında toplanmıştır. Öğretmen adaylarının,
143’ü kız (%68.8), 65’i erkektir (%31.3). Öğretmen adaylarının 94’ü 3. sınıf (%45.2), 114’ü
(%54.8) 4. Sınıftır. Öğretmen adaylarının 25’i (%12.0) Bilgisayar ve Teknoloji
Öğretmenliğinde, 30’u (%14.4) İlköğretim Matematik Öğretmenliğinde, 30’u (%14.4)
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlikte, 31’i (%14.9) Sosyal Bilgiler Öğretmenliğinde, 32’si
(%15.4) Okul Öncesi Öğretmenliğinde, 30’u (%14.4) Sınıf Eğitiminde, 30’u (%14.4) Türkçe
Öğretmenliğinde eğitim görmektedir.
Araştırmaya veri toplamak amacıyla Aslanargun ve Eriş (2013) tarafından
geliştirilen “Öğretim Elemanları Güç Türleri Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek, 5’li Likert
tipindedir (1-Hiçbiri, 5-Hepsi) ve 34 maddeden oluşmaktadır. Ölçekte kullanılan güç
türlerini belirleyen 7 alt boyut bulunmaktadır. Ölçekte bulunan alt boyutlar şunlardır: Kişisel
güç boyutu, Zorlayıcı güç boyutu, Karizmatik güç boyutu, Bilgi gücü boyutu, Uzmanlık
gücü boyutu, Yasal güç boyutu, Anlayış gücü boyutu. Bu araştırmada için ölçeğin Cronbach1
2
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Alfa iç tutarlılık katsayısı 34 madde için 0.79 olarak hesaplanmıştır. Araştırma verilerinin
analizinde; yüzde, frekans, aritmetik ortalama, t testi ve ANOVA kullanılmıştır.
Öğretim elamanlarının sınıf yönetiminde kullandıkları güç türlerini belirlemeyi
amaçlayan bu araştırmada şu sonuçlara ulaşılmıştır:
(1) Öğretmen adaylarının algılarına göre öğretim elamanlarının sınıf yönetiminde
kullandıkları güç türleri genel ortalamaları şu şekilde sıralanmıştır: Yasal güç: 𝑥̅ =3.59;
Karizmatik güç: 𝑥̅ =3.10; Uzmanlık gücü: 𝑥̅ =3.08; Anlayış gücü: 𝑥̅ =3.08; Kişisel güç:
𝑥̅ =2.92; Bilgi gücü: 𝑥̅ =2.75; Zorlayıcı güç: 𝑥̅ =2.30.
(2) Matematik öğretmenliğinde eğitim gören öğretmen adaylarının görüşlerine göre,
öğretim elamanlarının kullandıkları güç türleri şu şekilde sıralanmıştır: Yasal güç: 𝑥̅ =3.40;
Anlayış gücü: 𝑥̅ =3.13; Uzmanlık gücü: 𝑥̅ =2.92; Karizmatik güç: 𝑥̅ =2.90; Zorlayıcı güç:
𝑥̅ =2.84; Kişisel güç: 𝑥̅ =2.79; Bilgi gücü: 𝑥̅ =2.52.
Türkçe öğretmenliğinde eğitim gören öğretmen adaylarının görüşlerine göre, öğretim
elamanlarının kullandıkları güç türleri şu şekilde sıralanmıştır: Yasal güç: 𝑥̅ =3.82;
Karizmatik güç: 𝑥̅ =3.18; Uzmanlık gücü: 𝑥̅ =3.17; Anlayış gücü: 𝑥̅ =3.08; Kişisel güç:
𝑥̅ =2.90; Bilgi gücü: 𝑥̅ =2.90; Zorlayıcı güç: 𝑥̅ =1.88.
Sosyal Bilgiler öğretmenliğinde eğitim gören öğretmen adaylarının görüşlerine göre,
öğretim elamanlarının kullandıkları güç türleri şu şekilde sıralanmıştır: Yasal güç: 𝑥̅ =3.27;
Anlayış gücü: 𝑥̅ =3.03; Uzmanlık gücü: 𝑥̅ =2.97; Karizmatik güç: 𝑥̅ =2.79; Zorlayıcı güç:
𝑥̅ =2.75; Kişisel güç: 𝑥̅ =2.63; Bilgi gücü: 𝑥̅ =2.55.
Okul Öncesi öğretmenliğinde eğitim gören öğretmen adaylarının görüşlerine göre,
öğretim elamanlarının kullandıkları güç türleri şu şekilde sıralanmıştır: Yasal güç: 𝑥̅ =3.67;
Anlayış gücü: 𝑥̅ =3.08; Karizmatik güç: 𝑥̅ =3.05; Uzmanlık gücü: 𝑥̅ =2.97; Kişisel güç:
𝑥̅ =2.71; Bilgi gücü: 𝑥̅ =2.61; Zorlayıcı güç: 𝑥̅ =2.12.
Psikolojik danışmanlık ve rehberlikte eğitim gören öğretmen adaylarının görüşlerine
göre, öğretim elamanlarının kullandıkları güç türleri şu şekilde sıralanmıştır: Yasal güç:
𝑥̅ =3.33; Karizmatik güç: 𝑥̅ =3.07; Uzmanlık gücü: 𝑥̅ =3.04; Kişisel güç: 𝑥̅ =2.91; Bilgi gücü:
𝑥̅ =2.87; Anlayış gücü: 𝑥̅ =2.85; Zorlayıcı güç: 𝑥̅ =2.12.
Sınıf eğitiminde eğitim gören öğretmen adaylarının görüşlerine göre, öğretim
elamanlarının kullandıkları güç türleri şu şekilde sıralanmıştır: Yasal güç: 𝑥̅ =3.75;
Karizmatik güç: 𝑥̅ =3.33; Kişisel güç: 𝑥̅ =3.17; Uzmanlık gücü: 𝑥̅ =3.16; Anlayış gücü:
𝑥̅ =3.05; Bilgi gücü: 𝑥̅ =2.87; Zorlayıcı güç: 𝑥̅ =2.11.
Bilgisayar ve Teknoloji öğretmenliğinde eğitim gören öğretmen adaylarının
görüşlerine göre, öğretim elamanlarının kullandıkları güç türleri şu şekilde sıralanmıştır:
Yasal güç: 𝑥̅ =3.59; Karizmatik güç: 𝑥̅ =3.09; Uzmanlık gücü: 𝑥̅ =3.08; Anlayış gücü: 𝑥̅ =3.07;
Kişisel güç: 𝑥̅ =2.91; Bilgi gücü: 𝑥̅ =2.76; Zorlayıcı güç: 𝑥̅ =2.30.
(3) Öğretim elemanlarının sınıf yönetiminde kullandığı yasal güç, karizmatik güç,
uzmanlık gücü, anlayış gücü, kişisel güç ve zorlayıcı güç türleri öğretmen adaylarının
cinsiyetlerine göre farklılaşmamaktadır, ancak bilgi gücü öğretmen adaylarının cinsiyetine
göre farklılaşmaktadır. Erkek öğretmen adayları, kız öğretmen adaylarına göre öğretim
elemanlarının bilgi gücünü daha fazla algılamaktadır.
(4) Öğretim elemanlarının sınıf yönetiminde kullandıkları karizmatik güç, uzmanlık
gücü, anlayış gücü, kişisel güç ve bilgi gücü öğretmen adaylarının sınıflarına göre
farklılaşmamaktadır. Ancak yasal güç ve zorlayıcı güç türleri öğretmen adaylarının
sınıflarına göre farklılaşmaktadır. 4. Sınıf öğretmen adayları, 3. Sınıf öğretmen adaylarına
göre öğretim elemanlarının zorlayıcı gücü daha fazla kullandıklarını algılamaktadır. Ayrıca
3. Sınıf öğretmen adayları 4. Sınıf öğretmen adaylarına göre öğretim elemanlarının yasal
gücü daha fazla kullandıklarını algılamaktadır.
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(5) Öğretim elemanlarının sınıf yönetiminde kullandıkları uzmanlık ve anlayış gücü
türleri öğretmen adaylarının bölümlerine göre farklılaşmamaktadır. Ancak, öğretim
elemanlarının sınıf yönetiminde kullandıkları yasal güç, karizmatik güç, kişisel güç, bilgi
gücü ve zorlayıcı güç öğretmen adaylarının bölümlerine göre farklılaşmaktadır.
Anahtar sözcükler/Keywords: Sınıf yönetimi, güç türleri
Kaynakça/References
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AKADEMİK PERSONELİN SINIF YÖNETİM BECERİLERİ İLE ÖĞRETMEN
ADAYLARININ DERSE İLGİLERİ VE AKADEMİK DOYUMLARI
ARASINDAKİ İLİŞKİLER
THE RELATIONSHIP BETWEEN LECTURERS’ CLASSROOM MANAGEMENT
SKILLS, TEACHER CANDIDATES’ INTEREST TO CLASS AND ACADEMIC
SATISFACTION
Tevfik UZUN
Akademik personelin sınıf yönetim becerilerinin, öğretmen adaylarının birçok tutum
ve davranışı ile ilişkili olduğu düşünülmektedir. Bu tutum ve davranışlar arasında öğretmen
adaylarının derse ilgileri ve akademik doyumları da önemli yer tutmaktadır. Öğretmen
adaylarının derse ilgileri ve akademik doyumları; onların motivasyonları ve akademik
başarıları açısından dolaylı olarak da öğretmenlik yeterliklerini ve becerilerini kazanmaları
bakımından önemli görülmektedir.
Bu araştırmanın genel amacı, akademik personelin sınıf yönetim becerileri ile
öğretmen adaylarının derse ilgileri ve akademik doyumları arasındaki ilişkilerin
incelenmesidir. Bu amaca ulaşmak için şu sorulara yanıt aranmıştır: (1) Akademik
personelin sınıf yönetim becerileri ile öğretmen adaylarının derse ilgileri ve akademik
doyum düzeyi nedir? (2) Akademik personelin sınıf yönetim becerileri ile öğretmen
adaylarının derse ilgileri arasında anlamlı bir ilişki var mıdır? (3) Akademik personelin sınıf
yönetim becerileri ile öğretmen adaylarının akademik doyumları arasında anlamlı bir ilişki
var mıdır? (4) Öğretmen adaylarının derse ilgileri ile akademik doyumları arasında anlamlı
bir ilişki var mıdır? (5) Akademik personelin sınıf yönetim becerileri öğretmen adaylarının
derse ilgilerini yordamakta mıdır? (6) Akademik personelin sınıf yönetim becerileri
öğretmen adaylarının akademik doyumlarını yordamakta mıdır? (7) Öğretmen adaylarının
derse ilgileri akademik doyumlarını yordamakta mıdır? (8) Akademik personelin sınıf
yönetim becerileri ile öğretmen adaylarının derse ilgileri birlikte, akademik doyumlarını
nasıl yordamakta mıdır?
Araştırmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu,
bir devlet üniversitesinin eğitim fakültesinin 4. sınıfında eğitim gören 184 öğretmen adayı
oluşturmaktadır. Veriler, 2017-2018 akademik yılında toplanmıştır. Öğretmen adaylarının,
123’ü kız (%66.8), 61’i erkektir (%33.2). Öğretmen adaylarının 34’ü (%18.5) İlköğretim
Matematik Öğretmenliğinde, 33’ü (%17.9) Türkçe Öğretmenliğinde, 41’i (%22.3)
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlikte, 42’si (%22.8) Sınıf Eğitiminde, 34’ü (%18.5) Sosyal
Bilgiler Öğretmenliğinde eğitim görmektedir. Akademik personelin sınıf yönetimi
becerilerini belirlemek amacıyla Şen ve Erişen (2002) tarafından geliştirilen “Öğretim
Elamanlarının Etkili Öğretmenlik Özellikleri” ölçeğinin bir alt boyutu olarak kullanılan
“Sınıf Yönetimi Becerileri Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek, 5’li Likert tipindedir ve 16
maddeden oluşmaktadır. Bu araştırmada ölçeğin Cronbach-Alfa iç tutarlılık katsayısı 0.91
olarak hesaplanmıştır. Öğretmen adaylarının derse ilgilerini belirlemek amacıyla Mazer
(2013) tarafından geliştirilen ve Akın, Uğur ve Akın (2015) tarafından Türkçeye uyarlanan
Derse İlgi Ölçeği kullanılmıştır. 5’li Likert tipindeki ölçek 16 maddeden oluşmaktadır.
Ölçeğin Cronbach alfa iç tutarlılık güvenirlik katsayısı. 87 olarak hesaplanmıştır. Öğretmen
adaylarının akademik doyum düzeylerini belirlemek için, Schmitt, Oswald, Friede, Imus ve
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Merrit (2008) tarafından geliştirilen “Akademik Doyum Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek
Türkçeye Balkıs (2013) tarafından uyarlanmıştır. Likert tipindeki ölçek 5 maddeden
oluşmaktadır. Bu araştırmada ölçeğin Cronbach-Alfa iç tutarlılık katsayısı 0.90 olarak
hesaplanmıştır. Araştırma verilerinin analizinde; yüzde, frekans, aritmetik ortalama,
korelasyon analizi, regresyon analizi kullanılmıştır.
Akademik personelin sınıf yönetim becerileri ile öğretmen adaylarının derse ilgileri
ve akademik doyumları arasındaki ilişkileri ortaya koymayı amaçlayan bu araştırmada şu
sonuçlara ulaşılmıştır: (1) Akademik personelin sınıf yönetim becerileri genel ortalamaları
𝑥̅ =3.00, öğretmen adaylarının derse ilgileri genel ortalamaları 𝑥̅ =3.20, öğretmen adaylarının
akademik doyumları genel ortalamaları 𝑥̅ =3.02’dir. (2) Akademik personelin sınıf yönetim
becerileri ile öğretmen adaylarının derse ilgileri arasında (r=.61, p<0.01) pozitif yönde
anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. (3) Akademik personelin sınıf yönetim becerileri ile
öğretmen adaylarının akademik doyumları arasında (r=.67, p<0.01) pozitif yönde anlamlı
bir ilişki bulunmaktadır. (4) Öğretmen adaylarının derse ilgileri ile akademik doyumları
arasında (r=.67, p<0.01) anlamlı bir ilişki var mıdır? (5) Akademik personelin sınıf yönetim
becerileri öğretmen adaylarının derse ilgilerini pozitif yönde ve anlamlı olarak
yordamaktadır (R=0.609a R2=0.371, F=107.225 p<0.01) ve akademik personelin sınıf
yönetim becerileri öğretmen adaylarının derse ilgilerine ilişkin toplam varyansın %37’sini
açıklamaktadır. (6) Akademik personelin sınıf yönetim becerileri öğretmen adaylarının
akademik doyumlarını pozitif yönde ve anlamlı olarak yordamaktadır (R=0.665a R2=0.443,
F=144.507 p<0.01) ve akademik personelin sınıf yönetim becerileri öğretmen adaylarının
akademik doyumlarına ilişkin toplam varyansın %44’ünü açıklamaktadır. (7) Öğretmen
adaylarının derse ilgileri akademik doyumlarını pozitif yönde ve anlamlı olarak
yordamaktadır (R=0.673a R2=0.453, F=150.864 p<0.01) ve öğretmen adaylarının derse
ilgileri akademik doyumlarına ilişkin toplam varyansın %45’ini açıklamaktadır. (8)
Akademik personelin sınıf yönetim becerileri ile öğretmen adaylarının derse ilgileri birlikte,
öğretmen adaylarının akademik doyumlarını pozitif yönde ve anlamlı olarak yordamaktadır
(R=0.746a R2=0.557, F=113.723 p<0.01) ve akademik personelin sınıf yönetim becerileri ile
öğretmen adaylarının derse ilgileri birlikte, öğretmen adaylarının akademik doyumlarına
ilişkin toplam varyansın %56’sını açıklamaktadır.
Anahtar sözcükler/Keywords: Sınıf yönetim becerileri, derse ilgi, akademik
doyum
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SINIF ÖĞRETMENLERİNİN KARŞILAŞTIĞI PROBLEMLER VE
PROBLEMLERİN ÜSTESİNDEN GELEBİLMEK İÇİN YAPTTIKLARI
UYGULAMALAR
THE PROBLEMS FACED BY ELEMENTARY SCHOOL CLASSROOM
TEACHERS AND WHAT THEY DO TO OVERCOME PROBLEMS
Tekin GÜLER
Bilgi çağı olarak nitelendirilen 21. Yüzyılda eğitim, değişimin ve dönüşümün en
temel aktörü olarak kabul edilmektedir. Bu bakımdan son yıllarda Türkiye'de eğitim
alanında önlemlerle ve idari uygulamalarla nüfusun okullaşma oranlarında çok önemli
mesafeler kat edilmiştir. İlkokul sisteminin bileşenlerinden biri de öğretmenlerdir Ülkeler
nitelikli bir öğretmen yetiştirme sistemi kurma ve bu yolla eğitim sistemin ihtiyaç duyduğu
öğretmen kaynağını karşılamaya yönelik çeşitli politika ve uygulamalar geliştirmek zorunda
kalmışlardır. Ancak nitelikli öğretmen yetiştirme bugün hâlâ Türk eğitim sisteminin temel
sorunlarından biri olarak varlığını sürdürmektedir. Türkiye'nin çok kültürlü yapısı, gelişen
teknoloji, bilimsel ilerleme, değişen ilgi ve ihtiyaçlar ve ülkenin sahip olduğu imkanlar gibi
pek çok sebep öğretmen yetiştirmeyi ve dolayısıyla öğretmeni doğrudan etkilemektedir.
Ayrıca ülkenin sahip olduğu imkânlar ve mevcut şartlar nedeniyle öğretmenlere oldukça
fazla sorumluluk ve fedakârlık düşmektedir. Öğretmenden beklenen bilgi, beceri ve
davranışın kazandırılabilmesi için hizmet öncesi eğitim de dört yıllık Üniversite eğitimi
verilmekte ve hizmet sürecinde ise hizmet içi eğitimlerle öğretmenlerin donanımlı hale
gelmesi sağlanmaya çalışılmaktadır. Öğretmene verilen eğitimler ağırlıkla teoride kalmakta,
Üniversite eğitiminin son yıllarında verilen öğretmenlik uygulaması dersi hariç pratik yapma
imkânı olmamaktadır. Öğretmenlerin ilk atamaların yapıldığı doğu ve güneydoğu
bölgelerinin şartlarının zorluğu ve karşılaşılması muhtemel problemler literatürde var olan
çalışmalarca da kısmen tespit edilmiştir. Tüm bu şartlar dahilinde deneyimsiz olarak bu
bölgelerde görev yapmaya başlayan öğretmenler büyük problemler yaşamaktadır. Bu
kapsamda bu çalışma sınıf öğretmenlerinin göreve başladıkları andan itibaren karşılaştıkları
problemleri ve bu problemlere karşı ne tür uygulamalar yaptıkları ile deneyimli
öğretmenlerin bu problemler ile ilgili çözüm önerilerini belirlemeyi amaçlamaktadır.
Bu çalışma nitel araştırma yaklaşımı çerçevesinde oluşturulmuş durum çalışmasıdır.
Çalışmada kartopu örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Çalışma kapsamında 45 öğretmenle
iletişim kurulmuş ancak 15 öğretmenin isteksiz olmasından dolayı çalışma 30 öğretmenle
gerçekleştirilmiştir. Bu öğretmenlerden 14'ü bulunduğu bölgenin kırsal kesiminde, 16'sı ise
merkez yerleşim yerlerinde görev yapmaktadır. Ayrıca öğretmenlerin 4'ü birleştirilmiş sınıflı
okullarda görev yapmaktadır. Çalışmada elde edilen veriler araştırmacı tarafından yarı
yapılandırılmış görüşme aracılığı ile toplanmıştır. Çalışma grubunu oluşturan öğretmenlerin
görev yaptıkları yerlerin coğrafi konumları ve birbirlerinden uzak olması bu durumda her
biri ile yüz yüze yapılacak görüşmelerin ekonomik olmayacağı düşünülmüş olup, gelişen
teknolojinin imkanlarından yararlanılarak görüşmeler telefon, elektronik posta ve sosyal
medya aracılığı ile gerçekleşmiştir. Araştırmaya katılan 30 öğretmenin 10 kişisiyle telefon
aracılığıyla, 15 kişisiyle elektronik posta aracılığıyla, beş kişisiyle ise sosyal medya
aracılığıyla iletişim kurularak veri toplanmıştır. Araştırma kapsamında elde edilen veriler
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içerik analizi kullanılarak analiz edilmiştir. Verilerin yorumlanmasında verilen cevapların
frekans değerleri dikkate alınmıştır.
Sınıf yönetimiyle ilgili öğretmenlerin karşılaştıkları başlıca problemlerin,
öğrencilerin kendi aralarında konuşmaları, dersle ilgilenmemeleri, ödevlerini yapmamaları
ve hiperaktif öğrenci davranışları olduğu söylenebilir. Bu problemlere çözüm olarak
öğretmenlerin en çok kısa oyun ve şarkıları, sözlü uyarı, göz teması kurma, ödül ve ceza
kullanmayı tercih ettikleri söylenebilir. İstenmeyen öğrenci davranışı ile ilgili öğretmenlerin
karşılaştıkları başlıca problemler akran zorbalığı, derslere ilgisizlik, argo-küfür kullanma,
derste izinsiz konuşma ve derse geç gelme olduğu söylenebilir. Ayrıca bu problemlerin
üstesinden gelebilmek için öğretmenlerin en çok sözlü uyarma, ders etkinliklerini
çeşitlendirme ve öğrenciye görevler verme yollarını seçtikleri söylenebilir. Öğretmenlerin,
sınıflarında bulunan kaynaştırma öğrencileriyle ilgili karşılaştıkları başlıca problemlerin,
öğrenciye bireysel zaman ayrılamaması, öğrencinin derse karşı ilgisiz oluşu, öğrencinin
sınıftan soyutlanması olduğu söylenebilir. Bu problemlere çözüm olarak ise özel eğitim ve
rehabilitasyon merkezinden destek almayı, öğrencinin seviyesine uygun çalışmalar yapmayı,
grupla etkinlikler yapma ve gruplar halinde oyun oynatmayı seçtikleri söylenebilir.
Öğretmenlerin öğretim süreci ile ilgili karşılaştıkları başlıca problemlerin araç-gereç
yetersizliği, hazırlanmış plana uyulmaması, öğrenciler arası düzey farklılıkları, zaman
yetersizliği ve dil problemleri olduğu söylenebilir. Bu problemlere çözüm olarak ise planları
esnek hazırlama, tercüman öğrenci kullanma, ders etkinliklerini çeşitlendirme, basit
materyal geliştirme gibi yollar izledikleri söylenebilir. Öğretmenlerin en çok problem
yaşadığı dersler Türkçe, Matematik ve Beden Eğitimi dersleri olduğu söylenebilir. Bu
derslere ilişkin karşılaştıkları problemlere çözüm olarak ise kelime çalışması yaptırma,
içeriği oyunlaştırma ve somutlaştırma yollarını seçtikleri söylenebilir. Öğretmenlerin
öğrenci velileri ile ilgili yaşadığı problemlerin başlıcalarının velilerin ilgisiz oluşu, velinin
eğitim düzeyinin düşük oluşu, velinin öğretmenle çatışma yaşaması, çok bilmiş davranması
ve Türkçe bilmemesi olduğu söylenebilir. Bu problemlere karşın ise öğretmenlerin ev
ziyaretleri yapma, veliler ile bireysel görüşme, veli toplantıları yapma ve tercüman öğrenci
kullanma gibi yollar seçtikleri söylenebilir. Öğretmenlerin idari işlerle ilgili olarak yaşadığı
başlıca problemlerin evrak hazırlama bilgisi yetersizliği, e-okul hakkında bilgisindeki
yetersizliği, evrakları elektronik ortamda gönderememe ve zaman yetersizliği olduğu
söylenebilir. Bu problemlere karşı ise öğretmenler okul müdürü yada deneyimli
öğretmenlerden yardım alma, mesai saatleri dışında da bu işler için zaman ayırma ve
interneti kullanma gibi yolları kullandıkları söylenebilir.
Anahtar sözcükler/Keywords: İlkokul, problem, problemlerin çözümü, uygulama
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SINIF ÖĞRETMENLERİNİN VE SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ
MATEMATİKSEL DİL BECERİLERİNE İLİŞKİN FARKINDALIKLARI
AWARENESS OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS’ AND PRE-SERVICE
PRIMARY SCHOOL TEACHERS’ MATHEMATICAL LANGUAGE SKILLS
Kamuran TARIM
H. Beyza CANBAZOĞLU
Matematiksel dil becerisi bir başka deyişle matematiksel iletişim becerisi, öğrencilerin
matematiği anlamlandırma ve yapılandırma sürecinde, matematiksel düşünme becerilerini aktif
kılan ve matematiksel işlemler, kavramlar, problemler ile bütüncül olarak geliştirilmesi gereken
bir süreç becerisidir. OECD’ye (2013) göre matematiksel iletişim becerisi, öğrencilerin
matematiksel problem durumlarını anlamlandırma ve çözüm sürecine yönelik bilgilendirme ve
gerekçelendirmelerini açık bir şekilde ifade edilebilme sürecidir. Cobb, Wood ve Yackel (1994)
öğrencilerin herhangi bir destek almadan matematik dilini kullanamayacaklarını ve
öğretmenlerin matematiksel dilin kullanımına yönelik olarak, öğrencilerine rehberlik etmeleri
gerektiğini belirtmişlerdir. Öğrencilerin matematiksel iletişim becerilerinin geliştirilmesinin
önemi göz önüne alındığında, sınıf öğretmenlerinin matematiksel dili ve bu dilin öğretimi
konusundaki sorumluluklarına ilişkin farkındalıkları önem kazanmaktadır. Çünkü öğrencilerin
ilk eğitim-öğretim yeri olan ilkokul, çocukların ilk temel becerileri ve düşünmeyi öğrenmeye
başladığı süreçtir. Bu bağlamda öğrencilerin ilk defa matematik dersi ile sınıf öğretmenleri
aracılığıyla tanışacağı düşünüldüğünde, sınıf öğretmenlerinin ve sınıf öğretmeni adaylarının,
matematiksel dil becerilerine yönelik farkındalık ve yeterliliklerine sahip olmaları önemli bir
olgudur. Bu doğrultuda çalışmanın amacı; sınıf öğretmenlerinin ve sınıf öğretmeni adaylarının
matematiksel dil becerilerine ilişkin farkındalıklarını belirlemektir. Araştırmanın modeli, nitel
araştırma desenlerinden olgubilim (fenomenoloji) çalışması olarak belirlenmiştir. Araştırmanın
verileri “Görüş Alma Formu” ve görüşmeler yoluyla elde edilmiştir. Görüş alma formu;
Türkiye’nin farklı bölgelerindeki okullarda görev yapan 17 sınıf öğretmenine uygulanmıştır.
Görüşmeler ise Türkiye’nin güneyinde yer alan bir devlet üniversitesinde, 2017-2018 akademik
yılında sınıf eğitimi anabilim dalının üçüncü sınıfında öğrenim görmekte olan 10 öğretmen adayı
ile gerçekleştirilmiştir. Üçüncü sınıfların seçilme nedeni, bu sınıftaki öğretmen adaylarının,
temel matematik derslerini ve matematik öğretimi derslerini almış olmalarıdır. Bu durumda
dördüncü sınıfların seçilmeme nedeni ise bu öğrencilerin sınav kaygıları nedeni ile gönüllü
olmama ve kolay ulaşılma konusunda sıkıntı yaşanması olarak belirtilebilir. Araştırmanın
verilerinin analizinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre;
öğretmenler ve öğretmen adaylarının görüşleri, “dil olarak matematik”, “matematiksel dil
becerileri göstergeleri”, “matematiksel dilin kullanım alanı” ve “öğretmen rolü” olmak üzere
dört tema altında toplanmıştır. Öğretmenlerin ve öğretmen adayları; matematik dilinin
kullanımının önemli olduğunu ve günlük yaşamla ilişkilendirilmesi gerektiğini ifade etmişlerdir.
Ancak bu bilince yönelik olarak öğrencilerin matematiksel dil becerilerinin geliştirilmesi için
neler yapılması konusunda herhangi bir farkındalık sahibi olmadıkları belirlenmiştir.
Anahtar sözcükler/Keywords: Matematiksel dil, matematiksel iletişim, sınıf
öğretmeni, ilkokul dönemi
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SOSYAL BİLGİLER DERS KİTAPLARININ MEKÂNI ALGILAMA BECERİSİ
AÇISINDAN İNCELENMESİ
INVESTIGATE OF SOCIAL STUDIES TEXTBOOKS IN TERMS OF SPATIAL
PERCEPTION SKILL
Saliha CEVHER1
Mustafa CİN2
Sosyal Bilgiler öğretim programı beceriler, değerler, kavramlar ve genel amaçlar
olmak üzere dört temel ögeden oluşmaktadır. Bu temel ögelerden beceri, öğrencilerde
öğretim süreci boyunca kazanılması, geliştirilmesi ve yaşama aktarılması planlanan
kabiliyetlerdir. Sosyal Bilgiler öğretim programında kazandırılması hedeflenen 27 beceri
bulunmaktadır. Bu becerilerden biri de mekânı algılama becerisidir. Mekânı algılama
becerisi ilk olarak 2005 öğretim programında karşımıza çıkmış olup; ortamdaki unsurları
fark edip söyleme, onların niceliği ve niteliklerini tanımanın yanında varlıklar arasında
ilişkileri daha kolay kavrama, buna bağlı olarak coğrafi kavramların algılanması, bunlar
arasındaki ilişkilerle bunların sebep ve sonuçlarını açıklama olarak tanımlanmaktadır.
Mekân, insanın tüm faaliyetlerini gerçekleştirdiği ortamdır. Bu açıdan bakıldığında Sosyal
Bilgiler dersinin bireyin sosyal ve fiziki çevresiyle uyumunu sağlama ve insanın yaşadığı
mekânı doğru algılaması amacını karşılayan bu becerinin öğrencilere kazandırılması çok
önemlidir. Mekânı algılama becerisi, fiziksel ve sosyal çevremizde karşılaştığımız birçok
problemin çözümünde etkilidir ve çevremizdeki farklı doğal ve toplumsal olay ve yapıları
tanımlamanın yanında bunlara yönelik analizler yapma ve sonuç çıkarma eylemlerini kapsar.
Bunları yapmak için belirli bir mekânsal bilgi ve beceriler gereklidir. Bu nedenle bu beceriyi
destekleyen etkinlik ve aktivitelere öğretim tasarımlarında yer verilmesi gereklidir.
Öğrencilere kazandırılması hedeflenen bu becerinin eğitim-öğretimde kullanılan ana
materyallerden olan ders kitaplarında ne düzeyde yer aldığı bu çalışmanın planlanmasında
etkili olmuştur. Bu araştırmanın amacı Sosyal Bilgiler ders kitaplarını mekânı algılama
becerisi açısından incelemektir. Amaç doğrultusunda araştırmanın verileri doküman
incelemesi tekniği ile toplanmıştır. Buna göre 2017-2018 eğitim öğretim yılında okutulan
4,5, 6 ve 7. sınıf sosyal bilgiler ders kitapları araştırmanın doküman/veri kaynağını
oluşturmaktadır. Veri kaynaklarında mekânı algılama becerisinin ne düzeyde yer aldığına
ilişkin değerlendirmeyi yapabilmek için bir değerlendirme formu geliştirilmiş olup bu
formda ilgili dokümanların mekânı algılama becerisini kazandırabilmek açısından ne
düzeyde olduğunu ortaya koymaya yönelik ölçütler yer almaktadır. Araştırmaya ilişkin
verilerin analizi tamamlandığında elde edilen bulgular tablolar halinde sunulacaktır.
Anahtar sözcükler/Keywords: Sosyal bilgiler, mekânı algılama, ders kitapları
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TÜRKİYE’DE SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİNDE COĞRAFYA İLE İLGİLİ
YAPILAN ÇALIŞMALARIN İNCELENMESİ: BETİMSEL İÇERİK ANALİZİ
INVESTIGATION OF STUDIES RELATED TO GEOGRAPHY IN SOCIAL
STUDIES EDUCATION IN TURKEY: DESCRIPTIVE CONTENT ANALYSIS
Yavuz AKBAŞ1
Emre İĞNECİ2
Farklı sınıf düzeylerine yönelik (4.-7.snıf) sosyal bilgiler öğretim programları
içerisinde coğrafya ile ilgili konular da oldukça önemi bir yere sahiptir. Coğrafya konuları
4. 5. 6. 7.sınıflarda sosyal bilgiler dersi bünyesinde verilmekte olup doğrudan coğrafya ile
ilgili “İnsanlar, Yerler ve Çevreler”, “Üretim, Dağıtım ve Tüketim” ve “Küresel Bağlantılar”
öğrenme alanları içerisinde birçok kazanım bulunmaktadır. Bu sebepten dolayı sosyal
bilgiler öğretimi kapsamında coğrafya eğitimi ile alakalı bilimsel çalışmalar da bu nispette
fazladır. Yapılan bu çalışma ile 2007-2018 yılları arasında sosyal bilgiler eğitiminde
coğrafya ile ilgili makaleleri belirlemek makalelerin yıllara göre dağılımını, tercih edilen
araştırma yöntemlerini, veri toplama araçlarını ve örneklem bilgilerini analiz etmek ve
incelenen konular hakkında araştırmacıların bilgilendirilmesi amaçlanmıştır. Çalışma nitel
araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi kapsamında ele alınmış, incelenecek
çalışmaların güncel olmalarına da dikkat edilerek son 13 yıl içinde sosyal bilgiler eğitimi
içerisinde coğrafya konuları ve eğitimi ile alakalı yazılan her türlü bilimsel tez, bildiri ve
makale araştırmanın evrenini oluşturmaktadır. Araştırma için en kapsamlı verilerin
makalelerden elde edileceği düşünüldüğü için son on üç yıl içerisinde bahsedilen konuda
yayınlanan makaleler çalışmanın örneklemini olarak belirlenmiştir. Örneklemini oluşturan
makalelerin incelenmesi sonucu elde edilen veriler içerik analizine tabi tutularak
değerlendirilmiştir. İncelenen çalışmalardaki bulgulara göre en fazla makale 2007 yılında
yayınlanmıştır. Öte yandan araştırmalarda en fazla tercih edilen nicel araştırma
yöntemleridir. Bunu sırasıyla nitel ve karma yöntem izlemiş ve araştırmalarda en fazla
anketler ile veriler toplanmış bunun yanında mülakatlar, formlar ve ölçeklerle de verilerin
toplandığı görülmüştür. Araştırmalarda en fazla tercih edilen örneklem ilköğretim
öğrencileri ve sosyal bilgiler öğretmen adaylarıdır. Bu kapsamda incelenen makalelerde;
coğrafi beceri ve kavramlar sosyal bilgiler öğretmen adayları ve öğretmenlerinin coğrafya
öz yeterlilikleri, tutum ve görüşleri, coğrafya öğretiminde kullanılan materyaller, yöntem ve
teknikler, teknoloji destekli öğretim etkinlikleri ve bazı genel coğrafya konularının
çalışıldığı tespit edilmiştir. Sonuç olarak incelenen makalelerde nitel araştırma
yöntemlerinin nicel yöntemlere göre daha az tercih edildiği görülmektedir. Ayrıca örneklem
grupları dikkate alındığında örneklemi sosyal bilgiler öğretmenleri olan çalışmalarında
nispeten az olduğunu söylemek mümkündür. İncelenen konulara bakıldığında mekânsal
düşünme becerisi ile kavramlar ve kavram öğretimi ile ilgili çalışmaların artırılması tavsiye
edilmektedir.
Anahtar sözcükler/Keywords: İlköğretim, Sosyal bilgiler, coğrafya, araştırma
yöntemleri
Doç. Dr., KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilgiler Eğitimi Bölümü, Sosyal Bilgiler Eğitimi
ABD, yavuzakbas52@gmail.com
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MATEMATİĞİN FELSEFİ TEMELLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
A RESEARCH ON THE PHILOSOPHICAL FOUNDATIONS OF
MATHEMATICS
Mehmet ARSLAN1
Bu çalışmada ilk çağlardan günümüze insanın bilimsel etkinliğinin merkezinde yer alan
matematik biliminin felsefi temelleri üzerinde durulacaktır. Çalışmada iki şey amaçlanmaktadır;
bunlardan ilki, birbirinden farklı matematik anlayışlarının zeminde yatan felsefi yönelimleri
sarih bir şekilde ortaya koymaktır. Çağlar boyunca birbirinden farklı matematik anlayışlarının
hepsinin altında ciddi anlamda felsefi bir tutum olduğu görülmektedir. Sözgelimi Platon’un
matematik anlayışı, onun ontolojisi göz ardı edilerek düşünülemez. Eşdeyişle; Platon’da
matematik nesnelerin ideal nesneler oluşunu Platon’un idealar kuramı olmaksızın kavramak
mümkün değildir. Benzer bir şekilde Kant’ın matematik anlayışının temelleri de onun
transandantal felsefesinde yatmaktadır. Biraz daha açacak olursak; bilindiği üzere Kant’ta
matematik yargılar sentetik a priori yargılardır. Matematiksel yargıların sentetik yargılar oluşu,
yargı unsuru olan nesnelerin bir çeşit sentez edimi neticesinde elde edilmesi, a priori oluşu ise
sonuçları bakımından zorunlu doğrulukları haiz oluşu anlamına gelmektedir. Başka bir şekilde
ifade edecek olursak; matematiksel bir yargının kurucu unsuru olan matematik nesneler bize
dolaysızca verili olmayan, bizim uzay ve zaman saf görüleri ve zihnimizin diğer transandantal
yetileri aracılığıyla inşa ettiğimiz ve ancak bu inşa faaliyeti neticesinde kavrayıp, bilgimize konu
ettiğimiz nesnelerdir. Öte yandan Frege’nin ve Russell’ın mantıksalcı matematik anlayışlarının
kökenlerinde ise analitik felsefe geleneği yatmaktadır. Bilindiği üzere; Frege ve Russell
matematiksel bir önermenin mantıksal bir önermeye indirgenebileceğini düşünür. Dolayısıyla
onlara göre matematiksel doğruluk aynı zamanda mantıksal bir doğruluktur. Frege ve Russell
bugün mantıksalcılık (İng. Logicism) olarak andığımız bu anlayışlarını temellendirmek adına,
sayıyı sadece birkaç küçük aksiyom ve mantıksal yöntemler ile kuşatmaya çalıştılar. Mantıksalcı
matematik anlayışında bir bakıma ontolojinin saf dışı bırakıldığı ve ‘mantığın’ ‘ontolojinin
yerini’ aldığı söylenebilir. Bu çalışmanın ikinci amacı ise; matematiğin yaşadığı kriz
dönemlerinin değişen felsefi paradigma ile ilişkili olduğunu göstermektir. Euclides-Dışı
Geometrilerin keşfedilmesi ve bu geometrilerin tutarlı geometriler olduğunun gösterilmesi bu
tarz bir kriz dönemine örnek olarak gösterilebilir. Euclides-Dışı Geometrilerin matematik
sahnesine çıkmalarının ardından Kantçı matematik anlayışı ve dolayısıyla bu anlayışın arka
planında yer alan Kantçı ontoloji sorgulanmaya başlamıştır. Bu sorgulama matematikte olduğu
kadar felsefede de geniş yankı uyandırmıştır. Gödel’in 1931 tarihli Principia Mathematica ve
İlişkili Dizgelerin Biçimsel olarak Karar Verilemeyen Önermeleri Üstüne adlı makalesinde
ispatını verdiği ve Tamamlanamazlık Teoremleri olarak anılan iki teoremin sonuçlarının
anlaşılması da, matematiğin yaşadığı kriz dönemlerine örnek olarak gösterilebilecek bir diğer
gelişmedir. Gödel teoremleri mantıksalcı matematik anlayışını, eşdeyişle; matematiğin tam ve
tutarlı bir şekilde mantıksal bir dizge olarak tesis edilebileceği fikrini geçersiz kılmıştır.
Çalışmanın sonunda, değinilen bütün hususlar hesaba katıldığında, matematiğin içerisine
düştüğü krizlerden çıkış anahtarının matematiğin ontolojisinde yattığı, yani yüzümüzü tekrardan
matematik nesne ve matematik nesneler arasındaki bağıntıların içerisinde varlık bulduğu mekâna
dönmemiz gerektiği fikri savunulacaktır.
Anahtar sözcükler/Keywords: Matematik nesne, ontoloji
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EĞİTİM YÖNETİMİNİN ANKA KUŞU: ORGANİK LİDERLİK
EDUCATIONAL ADMINISTRATION’S SIMURGH: ORGANIC LEADERSHIP
Sabri GÜNGÖR
Murat TAŞDAN
Genelde yönetim, özelde eğitim yönetimi alanında liderlik çalışmalarının
çeşitliliğinden bahsedilebilir. Liderlikle ilgili birçok çalışma iş, teknoloji ve örgütlerin
değişen koşullara uyum sağlamaya çalışmasından hareketle, liderlik biçimlerinde de
farklılaşmalar olduğu üzerine yoğunlaşmaktadır. Liderlik paradigmalarındaki ayrım,
genellikle toplumsal değişimle birlikte gerçekleşmektedir. Bu değişim Kuhn’dan (1982)
‘paradigmatik dönüşüm’ kavramı ödünç alınarak, bilimsel devrimlerin yapısıyla ilgili
açıklamaları da liderliğe uyarlanarak açıklanabilir. Geleneksel liderlik paradigmaları
toplumdaki sorunlara çözüm üretmede yetersiz kaldığında ya da değişime ayak
uyduramadığında, yeni liderlik anlayışları kendine gelişecek zemini bulmaya başlar. Yeni
liderlik yaklaşımlarının gelişmesi, toplumsal ve liderliğin ilgili alanındaki sorunları ne
ölçüde çözdüğü ve toplumsal alanı ve o alandaki topluluğu etkileme düzeyi ile doğru orantılı
olarak değerlendirilmeye başlar. Böylece sorunlara daha etkili çözüm getiren ve geleceğe
yönelik perspektifi olan, olası problemlerin üstesinden gelme yeteneğinin olduğunu
kanıtlayan ve buna olan inancı topluluğa yayabilen liderlik yaklaşımı eskisinin yerini alır.
Bu liderlik yaklaşımı, bazen geçmişte belli bir zaman dilimi içinde geçerliğini sürdürmüş bir
liderlik biçiminin yenilenerek gündeme gelmesiyle, bazen yavaş yavaş gelişen bir
düşüncenin egemenlik alanını genişletmesiyle, bazen de tamamen yeni bir düşüncenin
epistemik ve metodolojik bir kopuş yoluyla alana hâkim olan düşünceden ayrılarak kendine
yeni bir yol çizmesiyle gerçekleşir. Tam da bu noktada kendini küllerinden yeniden üreten
Anka kuşu gibi eğitim yönetimi alanında varlığını ispata çalışan ‘organik liderlik’, bu
bildirinin kilit taşını oluşturmaktadır. Bu bildiride organik liderlik, Anka Kuşu gibi önce
herkesi liderlik yetenekleriyle donatarak, sonra kendini yok eden (yaratıcı özyıkım) ve
liderin aslında herkes olabileceğini vurgulayan bir anlayışı temsil etmektedir*.
Organik kavramının sosyal bilimlerde kullanımı, kavramı entelektüelle birleştiren
Gramsci (2012) tarafından gerçekleştirilmiştir. Onun organik entelektüel kavramına
yüklediği anlam ‘yapan insanla düşünen insanın aynı kişi’ olmasında yatmaktadır. Ona göre,
eyleyen insanla düşünen insan, aynı kişi üzerinde birleşir ve ait olduğu topluluğun içinden
kendiliğinden o topluluğun özel gereksinimlerine cevap vermek için toplulukla dayanışma
içinde ve pratik eylem alanında ortak, hiyerarşisiz ilişki içinde olursa ancak organik
entelektüel olunabilir. Gramsci’nin, “bütün insanlar entelektüeldir, çünkü her insanın
zihinsel kapasitesi vardır” (2012) ifadesini liderler için uyarladığımızda ‘bütün insanlar
liderdir, çünkü her insanın yönetme kapasitesi vardır’ şeklinde düşünebiliriz. Aynı
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düşünceden devam edecek olursak, bütün insanlar liderdir tanımlamasından sonra, ancak
herkesin toplum içerisinde liderin gördüğü işlevi göremeyeceği ifadesi de liderin işlevlerine
açıkça vurgu yapmaktadır. Gramsci’ye göre herkes yumurta pişirebilir ya da kendi giysisini
dikebilir, ancak bu onların aşçı veya terzi olduğunu ve toplumda bu işleri yapanların gereksiz
olduğu sonucu doğurmaz (Gramsci, 2012). O halde, organik liderlik kavramsallaştırması
konusunda anlam ve işlev birleştirilecek olduğunda ‘lider gereklidir ve herkes liderlik
yapabilir’ çıkarımı organik liderlik için kilit kavramsallaştırma olarak kullanılabilir. Ancak
bu kavramsallaştırmada herkesin liderlik yapabiliyor olması, liderin tüm herkese liderlik
işlevlerini yerine getirmesi için liderlik becerisi kazandırmasına bağlıdır.
Şimdi ve gelecekteki eğitim liderliği alanı farklı kurgulanmalıdır. Bu tamamen
modernist bir dünya görüşü ve onun varsayımları, kuralları, ritüelleri ve alışkanlıklarından
farklı bir epistemoloji ve yaklaşımında olmalıdır Başarılı eğitim yönetimi uygulamalarının
standardize edilmesi onun evrensel olduğu anlamına gelmez. Standardize edilmiş süreçlerde
eğitim yöneticilerinin iş yapabilme yeteneği kaybolur (English, 2003, s. 238), yaratıcılığı,
özgünlüğü, yeni ve özel durumlara çözümü aşınır. O halde eğitim liderliği hem düşünsel
hem de eylemsel olarak yaşamını sürdürecekse, güncel koşullara uygun olarak yeniden inşa
edilmelidir. Bu inşaya verilecek cevap bu bildiride tartışıldığı gibi organik liderliktir.
Eğitimde organik liderler toplumsal dönüşüme bağlı olarak, okul bileşenlerinin (öğrenci,
öğretmen, veli) özel gereksinimlerine cevap vermek amacıyla ortaya çıkan liderlerdir.
Uzmanlaşmaları da okul bileşenlerinin ihtiyaçlarına göre şekillenmektedir. Organik liderler
öğretmenlerin arasından seçilmiş olanlardan oluşur ve diğer öğretmenlerden üstün bir
hiyerarşide olmazlar. Organik olarak nitelendirilme nedeni öğretmenlerle dayanışma
içindedirler ve pratik eylem alanlarında ortaktırlar. Organik liderler girişimcidir ve öğretmen
liderliği ile birlikte toplumu değiştirirler.
Gerçek bir organik okul lideri, kavramsal olarak bir öğreti hazırlayan uzman değil,
çevreyi yani bireyin dahil olduğu toplumsal ilişkilerin tümünü değiştiren eylem adamıdır.
Organik liderin gerçek işlevi yöneticilik, örgütleyicilik ve eğitimciliktir. Lider sadece okulda
bulunarak okul çalışanlarını yönlendiren değil, toplumsal baskı ve bireysel özerklik arasında
dinamik ve diyalektik bir denge kurmaya çalışarak toplumun eleştirel bilincini temsil eden;
okulda bulunacak kolektif insan tipini öngören; küresel toplum ve büyüme çağındaki gencin
kişiliği arasında aracılık misyonu üstlenen ve gelişme sürecini destekleyip teşvik eden
kişidir. Gerçek eğitimci, kolektif eleştirel bilinci temsil edebilen ve eğitim öğretim ilişkisini
somut olarak çözümlemek amacıyla çevre ve eğitilecek özne arasındaki geçiş noktasını tespit
edebilecek kişidir (Lombardi, 2000).
Anahtar sözcükler/Keywords: Eğitim yönetimi, organik liderlik
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AKADEMİK TEŞVİK UYGULAMASININ ELEŞTİREL BİR BAKIŞ AÇISIYLA
DEĞERLENDİRİLMESİ
A CRITICAL OVERVIEW OF ACADEMIC ‘PROMOTION’
Çağlar KAYA
Ahmet DUMAN
Türkiye’de geçmişten günümüze kadar yükseköğretime dair birçok yasal düzenleme
ve değişiklik yapılmıştır. Bu düzenlemelerin birçoğu kamuoyunda hiç tartışılmadan
uygulamaya konulurken, bazıları ise kamuoyunun veya akademisyenlerin ilgisini fazlaca
çekmiştir. Yükseköğretime yönelik düzenlemeler arasında, Bakanlar kurulunca 14.12.2015
tarihinde yürürlüğe konulan “akademik teşvik ödeneği yönetmeliği” (2015),
akademisyenlerin en çok ilgilendiği konulardan biri olmuştur. Yürürlüğe girdiği yıldan bu
yana ise uygulama, akademisyenlerin yaptıkları araştırmalara olan yaklaşımlarını olumsuz
yönde değiştirmiştir (Kaya ve Duman, 2016).
Süreç içerisinde akademik teşvik uygulamasında yapılan değişiklikler, işleyişe farklı
boyutlar kazandırmıştır. Bu boyutların akademinin ve akademisyenlerin geleceğini ne yönde
etkileyeceğini net olarak ifade etmek belki mümkün değildir ama uygulamanın
akademisyenlerin bilimsel düşünce, tutum ve davranışlarını bilimi nitelikten niceliğe
evirecek yönde değiştireceği öngörülebilir. Bu durum bilimsel bilgi üretimini de doğrudan
etkileyecek olumsuz ögeleri içerisinde barındırmaktadır (Kaya ve Duman, 2017).
Neoliberal düşüncenin akademideki yerini sağlamlaştırmak adına ortaya çıkan
akademik teşvik uygulaması, pazar ideolojisinin bir ürünü olarak değerlendirilmelidir. Böyle
değerlendirildiğinde teşvik uygulamasının işleyişi ile altında yatan düşünce yapısı arasında
tutarlılık olduğu görülebilir. Burada tutarsız olan şey, akademisyenlerin sorgulanması
gereken bir sistemi hemen kabul etmesidir (Kaya ve Duman, 2018).
Bu kabul edişte en büyük etken akademisyenlerin maaşları ve akademisyenlere
kurumları tarafından verilen/verilmeyen maddi desteklerdir. Türkiye’deki akademisyenlerin
maaşları birçok ülkenin akademisyen maaşlarına oranla düşüktür. Bu düşüklük öğretim
üyeliğine giriş aşamasında da kıdemli öğretim üyeliği aşamasında da aynıdır. Gelir düzeyi
düşük olan akademisyenler ek gelire muhtaç bırakıldığı için akademik teşvik hemen kabul
edilen bir uygulama olmuştur (Kaya ve Duman, 2018).
Neoliberal bir söylem olan performansa dayalı ücretlendirme salgını (Kaya ve
Duman, 2016) karşısında verilen bu imtihanın sonucunda Türkiyeli akademisyenlerin
başarısız olduğunu söyleyebiliriz. Akademide iktidar tarafından her ne kadar niteliğe vurgu
yapılsa da nicelik ezici üstünlüğünü korumaktadır. Performansın sayısal sonuç takıntısı
(Gaulejac, 2013) ile değerlendirilmesi yönünde atılan bir adım olarak akademik teşvik
ödeneği, akademisyenleri Mario’dan farksız bir şekilde (Kaya ve Duman, 2017) puan
toplamaya teşvik etmektedir. Bu çalışmada, akademik teşvik uygulaması neoliberal bir
söylem olarak ele alınmaktadır. Bu çerçevede çalışmanın amacı, akademik teşvik
uygulamasını eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirmektir.
Anahtar sözcükler/Keywords: Akademik teşvik, eleştiri
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EĞİTİMİN DEĞERLENDİRME BOYUTUNDA KÜRESELLEŞMENİN İZLERİ
TRACES OF GLOBALIZATION ON THE EVALUATION ASPECT OF
EDUCATION
Burcu TÜRKKAŞ ANASIZ
Çağlar KAYA
Ahmet DUMAN
Küreselleşme ile birlikte neoliberalizm ideolojisi piyasanın özgürleşmesi adına
toplumları müşteri niteliğine bürümektedir. Özgür piyasa ekonomisinin oluşturulması ve
devletin piyasa üzerindeki denetimini azaltmak amacıyla neoliberal politikalar gündeme
getirilmiştir. Söz konusu politikaların özel girişimleri desteklemesi piyasaların özgürce
hareket edebilmesini sağlayacaktır. Bu bağlamda kalite, rekabet, esnek üretim vb. kavramlar
ekonomik hayatta kendini göstermeye başlamıştır. Ancak neoliberalizm ideolojisi yalnızca
ekonomik ve iktisadi alanla sınırlı kalmamış toplumsal yaşamdaki alanlarda kendini
göstermiştir. Bu bağlamda eğitim sistemi ve örgütlerinde de neoliberalizmin izlerini görmek
mümkündür.
20. yüzyılda küreselleşmenin hız kazanmasıyla, özellikle bilgi üretimi ve paylaşımı
konusunda yaşanan hızlı dönüşümler, eğitim dünyasını derinden etkilemektedir. Okulların
modaya uygun, çok kültürlü olan bilgiyi dışlayan eğilimleri göze çarpmaktadır (Apple,
2004). Okullar, bireylerden küreselleşme bağlamında yaşanan değişimlere ayak uydurmasını
beklemektedir. Eğitim sistemi, okul, öğretmenler ve programların yeniden yapılandırılması
zorunlu kılınmıştır. Bu yapılandırmalar ilkokuldan başlayıp, üniversite sonuna kadar süren
bu sınav anlayışının da eğitim sistemine yerleşmesine neden olmuştur.
Eğitimde rekabet ortamının yaratılması ölçme ve değerlendirmenin en katı
biçimlerinin öğrencilere uygulanmasını meşru kılmaktadır. Bu doğrultuda öğrencilere zekâ
ve yeteneklerine bakılmaksızın standart sınavlar uygulanmakta ve bunlar birer başarı kriteri
olarak kabul edilmektedir. Bu sınavlar bu çalışmada ulusal ve uluslararası düzeyde olmak
üzere iki kategoride ele alınmıştır. Öte yandan piyasacı söylemler öğretmenlerden sürekli
rekabet ve başarı beklemekte ve onları hesap verebilir bir konumda görmek istemektedir.
Eğitim gibi sosyal, kültürel ve politik boyutlardan soyutlanamayacak olan bir olgu, teknik
özelliklere indirgenmektedir. Aynı şekilde öğretmenlerin denetimi ve kontrolü de bireysel
karakterlerden sıyrılarak, okul müdürlerince düzenlenen formlar, performans göstergeleri ve
öğrencilerin dâhil olduğu standart sınavlar yoluyla gerçekleştirilmektedir. Neoliberalizm,
eğitimin bileşenlerinden biri olan yöneticileri de öğretmenler ve öğrenciler gibi
değerlendirmeye, kontrole tabi tutmaktan çekinmemektedir. Piyasacı söylemler ile yaratılan
baskı, belirsizlik, tehdit ve güvencesizlik okul yöneticilerini de etkisine almaktadır.
Yöneticiler üstlere hesap verme, maliyet-yarar hesapları, rekabete dayalı yönetim,
performans değerlendirmeleri gibi uygulamalarla karşılaşmaktadır. Okuldaki eğitim
uygulamaları standart ölçütler, gelişim planları, proje okul söylemleri doğrultusunda
gerçekleştirilmektedir. Yöneticiler bu kapsamda performansları gözetleyen, kontrole tabi
tutan adeta ticari birer misyon yüklenmektedirler.
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Sınavlarla sadece sonuç odaklı eğitim çıktıları oluşturulmaktadır. Süreçte niteliği
artırıcı herhangi bir iyileştirmeye dönük durumdan bahsedilmemektedir. Bunun yanında
küreselleşme eğitimde ölçmeyi daha çok öne sürerken, öğrencilere başarılı başarısız gibi
kategorik biçimlendirmeler yapmaktadır. Öğretmenler için ise değerlendirme boyutunun
nicel verilere dayalı bir şekilde yürütülmesi planlanmaktadır. Neoliberal düşüncenin bir
söylemi olan performans değerlendirme sistemi öğretmenlerin mesleki güvencesinin altını
oymaktadır. Son olarak okul yöneticilerinin de somut kriterlerden ziyade pek çok denetim
ve kontrol mekanizmasıyla karşılaştıkları söylenebilir. Bu durum George Orwell’in (2000)
1984 başlıklı eserindeki “Big Brother is watching you” sözünü hatırlatmaktadır. Orwell bu
sloganla toplumdaki tüm bireylerin merkezi bir otorite tarafından gözetlendiğini
vurgulamaktadır. “Big brother” olarak kastedilen şey, bir kişiden çok, küresel bağlamda
geliştirilen kontrol olgusuna hizmet eden mekanizmaların tümüdür. Bu bağlamda mevcut
çalışmada, eğitim ruhunu standartlaştıran değerlendirme, ölçme ve gözetim yöntemlerinin
eleştirisi ele alınmıştır. Eğitimin değerlendirme boyutu; öğrenciler, öğretmenler ve
yöneticiler açısından incelenmiştir.
Anahtar sözcükler/Keywords: Eğitim, değerlendirme, küreselleşme, neoliberalizm
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OKUL MÜDÜRLERİNİN PROBLEM ÇÖZME STRATEJİLERİNİN ANALİZİ:
ÇÖZÜM ODAKLI YAKLAŞIM BAĞLAMINDA YENİ BİR MODEL ÖNERİSİ
ANALYSIS OF THE PROBLEM SOLVING STRATEGIES OF SCHOOL
PRINCIPALS: A NEW MODEL PROPOSAL IN THE CONTEXT OF SOLUTION
FOCUSED APPROACH
Şenol SEZER
Okulların etkililiğini artırma çabaları, büyük ölçüde okul yöneticilerinin problem
çözme yeterliklerini geliştirme üzerine odaklanmıştır. Doğal olarak her okul müdürü, okul
yönetiminde karşılaşılan sorunlara çözüm üretmesi beklenen kişilerin ilk sırasında yer
almaktadır. Okul yöneticisi açısından problem çözme, okulun çevresini ve olanaklarını
yakından gözlemleyerek karşılaşılan sorunlara en uygun çözümü üretmektir. Okullardan
beklentilerin her geçen gün artması, okul müdürlerinin rol ve sorumluluklarını değiştirmenin
yanı sıra iş yüklerini de artırmaktadır (Gümüşeli, 2001). Nitelikli okul müdürü, sorunlara
çözüm üreten etkili ve lider bir kişidir (Açıkalın, Şişman, Turan, 2015, s. 90). Okullarda
yaşanan sorunların anlaşılması ve etkili bir şekilde çözümümü için en uygun kararın
alınması, sürdürülen eğitimin niteliği üzerinde önemli bir etkiye sahiptir (Bursalıoğlu, 2002,
s. 85). Eğer bir okul, yaşanan sorunlara etkili çözümler üretmeyi yerleşmiş bir kültür haline
getirebilirse bu durum o okulun sürdürülebilir bir rekabet gücüne sahip olmasını sağlar
(Weiss, Molinaro, & Davey, 2007, s. 198). Okul yöneticisi açısından problem çözme, okulun
çevresini ve olanaklarını yakından tanıyarak karşılaşılan sorunlara en uygun çözümü
üretmektir. Geleneksel problem çözme yaklaşımında karar verme aşamaları, (1) problemi
tanımlama (2) amaçları belirleme (3) olası çözüm seçeneklerini değerlendirme (4) her
seçeneğin sonucunu dikkate alma (5) en uygun seçeneği belirleme (6) çözüm yöntemini
uygulama ve değerlendirme, şeklinde ele alınmaktadır (Adair, 2007, s. 25). Problem çözme
sürecinde bireyin yararlandığı bilgi dayanakları (1) önceki uygulamalar (deneyimler) (2)
uzman görüşleri (3) kişinin deneyimleri (4) bilimsel verilerdir. Yöneticiler bir probleme en
uygun çözüm için karar vermede, geçmişteki uygulamalardan yararlanabilirler (Çalık,
Sezgin & Çalık, 2013, s. 6).Yöneticiler karşılaştıkları sorunlara çözüme üretmede bazı
durumlarda karar vermede yeterliği ve yetkisi olan uzman kişi ya da kurumların düşünce ve
görüşlerini kabul edebilirler. Çözüm odaklı yaklaşım, problemlerin nedenlerini araştırmayı,
problemin etkilerini ve yarattığı olumsuzlukları değerlendirmeyi, süreci analiz etmeyi
boşuna zaman kaybı olarak görmekte, çözüme odaklanmayı öngörmektedir (Jackson &
McKergow, 2007, s. 9). Çözüm odaklı yaklaşım, çalışanların okulda karşılaştıkları
problemlere kendi kaynakları ve yöntemleri ile çözüm üretmelerini sağlamada okul
yöneticilerine mükemmel ve etkili bir araç olma özelliği taşımaktadır (Duclos, 2006, s. 124).
Bu araştırmanın amacı, okul müdürlerinin sorun çözme sürecinde kullandığı
yöntemleri analiz ederek, çözüm odaklı yaklaşım bağlamında yeni bir model önerisi
sunmaktır. Araştırma, nitel araştırma deseninde ve durum çalışması modelindedir.
Araştırmanın çalışma grubunu, Altınordu ilçesi sınırları içinde yer alan 8’i ilkokul, 8’i
ortaokul 4’ü meslek lisesi 4’ü Anadolu lisesi olmak üzere 24 farklı okulda görevli okul
müdürleri oluşturmaktadır. Veriler, okul müdürlerinin karşılaştıkları yönetsel sorunlara
ilişkin görüşlerinden oluşmaktadır. Veriler ses kayıt cihazı aracılığıyla toplanmıştır.
Görüşme formu iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde okul müdürlerinin cinsiyeti,
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yaşı, hizmet süresi, yöneticilik kıdemi ve görev yaptıkları okul türünü belirleyen beş adet
olgusal soru yer almaktadır. İkinci bölümde ise açık uçlu beş soru yer almaktadır. İlk
aşamada, okul yöneticilerinden okul yönetiminde karşılaştıkları ve çözüm ürettikleri önemli
bir problemi düşünmeleri istenmiştir. İkinci aşamada, aşağıdaki sorulara yanıt aranmaktadır:
(1) Problem tam olarak neydi? (2) Problemi nasıl fark ettiniz? (3) Problemi nasıl ele aldınız?
(4) Problem nasıl çözüldü? (5) Sonuç ne oldu?
Okul yöneticilerinden yüz yüze görüşme için önceden telefonla randevu alınmış ve
veriler ses kayıt cihazı ile kaydedilmiştir. Elde edilen sesli kayıtlar, NVIVO 11 Nitel Veri
Analiz Programı ile analiz edilmiş, dördüncü ve beşinci sorulara verilen yanıtlar içerik
analizi ile analiz edilmiştir.
Anahtar sözcükler/Keywords: Okul müdürü, problem çözme, çözüm-odaklı
yaklaşım, strateji
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SUÇ BİLİNCİ VE SUÇ İÇEREN
DAVRANIŞLARA YÖNELİK ALGI VE TUTUMLARI (KIRIKKALE
ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÖRNEKLEMİ İLE)
UNIVERSITY STUDENTS' CRIME AWARENESS AND PERCEPTIONS AND
ATTITUDES TOWARD CRIME BEHAVIORS (WITH THE SAMPLE OF
FACULTY OF SCIENCE AND LITERATURE OF KIRIKKALE UNIVERSITY)
Dolunay ŞENOL1
Aybike DİNÇ2
Modernleşmenin doğal bir sonucu olarak her toplum bilimsel, teknolojik, ekonomik,
siyasal, kültürel ve demografik alanlarda gelişimin yanı sıra değişime de uğramaktadır.
Geleneksel toplumdan modern topluma geçiş sürecinde yaşanan tüm bu değişmeler ise sosyokültürel değerleri etkileyerek, birtakım sosyal değişmelerin meydana gelmesine sebep
olmaktadır. Sosyal sistem içinde var olan değerlere aykırı davranışlarda bulunmak, sosyal
problemlerin ortaya çıkmasına neden olur. Gerçekte suç olgusunu izah edebilmek için toplum
içindeki mevcut diğer sosyal problemleri bilmek gerekir (Dönmezer, 1994, s. 46). Kentleşme ve
sanayileşme hızındaki artış, aile kurumunun zayıflaması ve geleneksel değerlere olan bağlılığın
azalması, kültürel farklılığın ve buna bağlı olarak çatışmaların artması, alkol ve uyuşturucu
madde kullanımının yaygınlaşması gibi sosyal çözülmeyi hızlandıran birtakım nedenler
toplumdaki suç oranlarının ve suç türlerinin artması ile doğrudan ilintili şekilde ortaya
çıkmaktadır (Kızmaz, 2012, s. 54).
Suç, toplumsal bir problemdir. Günümüzde suç kavramı her gün yeni bir türüyle karşımıza
çıkmakta ve zaman zaman kitlesel boyutlara ulaşabilmektedir. Suçun algılanışı, hangi eylemlerin
suç sayılması gerektiği, suç işleyen şahıslara karşı toplumun nasıl hareket edeceği gibi sorunlara
her toplum, tarih boyunca farklı çözümler getirmeye çalışmıştır (Saldırım, 2002, s. 279). Ünlü
düşünür K. Jaspers, suçluluk sorununun başkalarının bize yönelttiği bir sorudan ziyade, bizim
kendimize yönelttiğimiz bir soru olduğunu ve bu soruya kalbimizin en derininde verdiğimiz
yanıtın, mevcut varlığımızı ve bilincimizi temellendireceğini ifade etmiştir (Jaspers, 2015, s. 54).
Bu nedenle, suçlu davranışı önleyebilmek ya da en azından suç oranlarındaki artışı
durdurabilmek için öncelikle yapılması gereken suçun ne olduğunu kendimize sormak ve
bireylerin suçlu davranış karşısındaki tutumunu anlayabilmektir.
Bu çalışma, özellikle eğitimli genç nesillerin suç kavramı hakkındaki bilgisini, suç teşkil
eden davranışlar ve cezaevleri hakkındaki algı ve tutumlarını, suçlu bireylere karşı empati
kurabilme becerilerini saptamayı amaçlamaktadır. Bu nedenle, Kırıkkale Üniversitesi Fen
Edebiyat Fakültesi ikinci sınıf öğrencileri ile gerçekleştirilen yarı yapılandırılmış görüşmede
kendilerine konu ile alakalı sorular yönlendirilerek suç bilincine ne derece sahip oldukları
belirlenmeye çalışılmıştır. Örneklemin ikinci sınıf öğrencilerinden seçilmiş olmasının sebebi
üniversite eğitimini ve kendi kararlarını almaya başlamış olmalarıdır. Görüşmelerden elde edilen
veriler sosyolojik bakış açısı ile değerlendirilerek gençlerin suç bilincinin ortaya konulması ve
bu doğrultuda yapılacak çalışmalarla gençlerin suç ile ilgili farkındalıklarının arttırılması
dolayısı ile de suçtan alıkonulması hedeflenmektedir.
Anahtar sözcükler/Keywords: Suç, sapma, suç bilinci, suçlu birey, ceza, cezaevi, suç
sosyolojisi
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OKULU TERK EDEN MESLEK LİSELİLER: BİR ODAK GRUP ÇALIŞMASI
THE VOCATIONAL HIGH SCHOOL DROPOUTS: A FOCUS GROUP STUDY
Gündüz GÜNGÖR
Şöheyda GÖKTÜRK
Okul terki bireyin herhangi bir diploma almadan ya da başka bir okula transfer
olmadan ölüm dışında bir gerekçe ile eğitim hayatına son vermesidir. Ayrıca eğitim
kurumlarına erişme imkânı olduğu halde zorunlu eğitim çağının en üst yaşını halen okul
dışında geçiren kişi okulu terk etmiş sayılır (Varner, 1967) Okul terki eğitim sistemindeki
önemli sorunlardan biridir. Okulu terk eden bireyler yetişkin çağlarındaki sosyal ve
ekonomik refahlarından vazgeçerler ve yaşam boyu elde edecekleri toplam gelir mutlaka
düşmektedir (Rumberger, 1987).
Okulu terk etmiş bireyler üzerine yapılan bir çalışmada okulu bırakanların %34'ü
okula kıyasla çalışma hayatını daha ilgi çekici bulduğu için bıraktığını, %23'ü evde
kendisine ihtiyaç duyulduğu için bıraktığını, %13'ü ise para kazanmak zorunda olduğu için
bıraktığını belirtmiştir. Diğer okul terk nedenleri ise, akademik başarısızlık, ebeveynleri
tarafından okulu bırakmasının istenmesi ve öğretmenlerle sorun yaşama şeklinde
sıralanmaktadır (Varner, 1967).
Bu araştırmanın amacı örgün eğitimi terk ederek mesleki açıköğretim lisesine devam
eden farklı meslek dallarındaki onuncu sınıf öğrencilerinin görüşlerine göre okul terkinin
nedenlerini ve okul terkine neden olan yönetici, öğretmen, veli ve akran davranışlarını
belirlemektir.
Nitel araştırma deseninin kullanıldığı araştırmada veriler odak grup görüşmesi
tekniği ile toplanmıştır. Ölçüt örnekleme ve maksimum çeşitlilik örneklemesinin (Yıldırım
ve Şimşek, 2008) kullanıldığı araştırmanın katılımcıları Mersin ili merkez ilçede hafta
sonları mesleki açıköğretim lisesi müfredatının uygulandığı iki meslek lisesinde farklı
dallarda eğitim gören onuncu sınıf öğrencilerinden oluşmuştur. Yapılan görüşmeler ses kayıt
cihazıyla kayıt altına alınmış ve veriler araştırmacılar tarafından betimsel ve içerik analizine
tabi tutulmuştur.
Araştırma bulgularına göre okulu terk etmiş açık meslek lisesi öğrencilerinin
görüşlerine göre öne çıkan okul terki nedenleri okulu sevmeme, devamsızlık, sınıf tekrarı ve
akademik başarısızlık, sistem veya okul tarafından yanlış yönlendirilme, sosyoekonomik
düzey düşüklüğü ve çalışmak zorunda olma, ailenin eğitime ilişkin olumsuz tutumu ve
arkadaş çevresi şeklinde sıralanabilir. Okul terkine neden olan veli davranışları genellikle
eğitime karşı geliştirilen olumsuz tutum iken, yönetici ve öğretmenlerin akademik başarı
odaklı eğitim anlayışı ise başarısız öğrencilerde ötekileşme yabancılaşma ve okul reddine
neden olmaktadır. Okul terkine neden olan akran davranışları ise öğrencilerin yüksek
devamsızlık alışkanlıklarıyla bağlantılıdır.
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE ÖÇ ALMA DAVRANIŞI İLE YAŞAM
DOYUMU ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
EXAMINATION OF RELATIONSHIP BETWEEN VENGEANCE BEHAVIOUR
AND LIFE SATISFACTION AMONG UNIVERSITY STUDENTS
Levent YAYCI1
Yaşam doyumu, insanın mutluluğu ile ilgili kavramlardan öznel iyi oluşun bilişsel
yönünü temsil etmektedir (Tuzgöl-Dost, 2007). Yaşam doyumu, bireyin kendi yaşamına
ilişkin sahip olduğu genel yargı ve değerlendirmeler olarak tanımlanmaktadır (Çivitçi,
2012). Üniversite öğrencilerinin yaşam doyumlarının düşüklüğü akademik başarılarının
düşmesine, okulu bırakmalarına, sürekli kaygı düzeylerinin yüksek olmasına,
motivasyonlarının ve umut düzeylerinin düşmesine, fiziksel ve ruhsal problemler
yaşamalarına, sosyal ilişkilerinin niteliğinin bozulmasına yol açabilmektedir. Uyum ve başa
çıkma becerileri düşük olan kimi öğrenciler yaşam doyumlarını düşürdüğünü düşündükleri
kişilere karşı öç alma davranışı geliştirebilmektedir. Bu durum hem yaşam doyumlarının
daha da düşmesine hem de problemli davranışlar geliştirmelerine neden olabilmektedir.
Üniversite öğrencilerinin yaşam doyumu düzeylerinin ve öç alma davranışı açısından risk
grubunu oluşturan öğrencilerin belirlenmesi yükseköğretimde önleyici, geliştirici ve
iyileştirici rehberlik çalışmalarının planlanması açısından önemlidir.
Bu çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinde öç alma davranışı ile yaşam doyumu
arasındaki ilişkinin incelenmesi ve öç alma davranışı ile yaşam doyumu düzeylerinin bazı
değişkenlere (cinsiyet ve sınıf) göre farklılaşıp farklılaşmadığının belirlenmesidir.
Çalışmaya, Giresun Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde öğrenim görmekte olan 178’i kadın,
122’si erkek olmak üzere toplam 300 öğrenci gönüllü olarak katılmıştır. Çalışmada her sınıf
düzeyinden 75 öğrenci alınmıştır. Çalışmamada veri toplama aracı olarak Öç Alma Ölçeği
(Stuckkless ve Goranson, 1992) ve Yaşam Doyumu Ölçeği (Diener, Emmons ve Griffin,
1985) kullanılmıştır. Verilerin analizinde Pearson korelasyon katsayısı, t testi ve tek yönlü
varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır.
Çalışma sonucunda üniversite öğrencilerinin öç alma ve yaşam doyumu düzeyleri
arasında negatif yönlü düşük düzeyde ilişki (r=-.24) saptanmıştır. Üniversite öğrencilerinin,
öç alma ve yaşam doyumu düzeylerinin öğrenim görülen cinsiyet değişkenine göre
farklılaştığı görülmüştür. Yaşam doyumu değişkenine göre sınıf düzeyleri arasında farklılık
saptanmazken, öç alma değişkenine göre sınıf düzeyleri arasında farkılık saptanmıştır.
Araştırmada kız öğrencilerin yaşam doyumu düzeylerinin erkek öğrencilerden, erkek
öğrencilerin ise öç alma düzeylerinin kız öğrencilerden anlamlı derecede yüksek olduğu
saptanmıştır. Öç alma düzeyleri açısından 3. sınıf öğrencileri aleyhine anlamlı fark
saptanmıştır. 3. sınıf öğrencilerinin öç alma düzeyi diğer öğrencilerden daha yüksek
bulunmuştur. Bulgular ilgili literatür ışığında tartışılıp yorumlanmıştır.
Anahtar sözcükler/Keywords: Yaşam doyumu, öç alma davranışı, üniversite
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CHUCK CLOSE’NIN FOTOREALİST RESİMLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
A REVIEW ON CHUCK CLOSE'S PHOTOREALISTIC PAINTINGS
Serpil YAYMAN ATASEVEN1
Aysun ŞAHİN2
Bu çalışmada, temel olarak Chuck Close’un resimleri ele alınarak, sanatçının fotorealist
sanat akımı içindeki yeri ve resimlerindeki anlam irdelenmeye çalışılmıştır. Yöntem olarak
ikonografik çözümleme kullanılmış, elde edilen veriler değerlendirilerek araştırmanın kapsamı içine
alınmıştır. Araştırmada Chuck Close’un resimleri çözümlenirken önce betimsel anlam üzerinde
durulmuştur. Daha sonra da resimde ortaya çıkan simgesel anlamlar yorumlanmıştır. Tüm bu
yaklaşımlar, yapıtın meydana geldiği dönemin toplumsal ve tarihsel koşulları göz önünde
bulundurularak gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın sonucunda Chuck Close’un, resimlerinde fotoğrafı
görsel kavramları incelemek için bir araç olarak kullandığı görülmüştür.
1970’lerde ortaya çıkan Fotorealizm, Soyut Dışavurumculuğa karşı bir tepki olarak
doğmuştur. Resimde imgeye önem verildiği için fotoğrafik benzetmecilik anlayışı olarak
değerlendirilmiştir. Fotorealist ressam, modern dünyanın nesnelerini kaydetmek için, araç olarak
fotoğrafı kullanmış, resmi ve tekniği kendi eseri üzerinde birleştirmiştir. Konu üzerinde yorum
yapmadan gerçeği olduğu gibi yansıtmıştır. Aslında fotorealist ressam kitlesel iletişim araçlarının
yarattığı uzaklıktan kaynaklanan duygudan yoksun yeni bir görüş açısı bulmaya çalışmıştır. Bu
nedenle fotorealist ressamların en önemli özelliği fotoğrafa bakarak resim yapmaları ve bunu
yaparken de yorumdan kaçınmaları olmuştur. Çağdaş teknolojinin onlara sunduğu bu olanaktan
yararlanarak, objektifin sunduğu doğru, açık seçik görüntüleri esas olarak almışlardır. Amaçları
fotoğraftakini olduğu gibi aktarmaktır. Buna rağmen, her türlü duygusallıktan, kişisel üsluptan,
ressamca tavır takınmaktan kaçınan sanatçı seçtiği fotoğrafı tuvale aktarırken farkında olmadan
yaptığı değişiklikler ile kendini ele vermiştir (Ataseven, 2011, s. 95).
Chuck Close, yararlandığı fotoğrafa en çok sadık kalan fotorealist sanatçılardan biri olarak
tanınmıştır. İnsan figürü ve özellikle portre, fotorealistlerin sıkça kullandıkları bir konu değildir.
Ancak Close önce siyah-beyaz daha sonra renkli ve oldukça büyük boyutta portreler yapmıştır.
Fotoğraf makinesinin dondurduğu yüzleri gerçeğinden hiç farkı olmayacak şekilde işlemiştir.
Portreleri çok büyük tuvallere yaptığı için seyirci yüzün her kısmına ayrı ayrı bakmak zorunda kalır.
Close'nin resimlerinde kullandığı kişiler tam cepheden poz vermişlerdir. Teknik olarak, fotoğrafı
karelere bölerek çalışmış fırça izlerinin oluşturduğu izleri yok etmek için boyayı tabanca ile
püskürterek kullanmıştır. Böylece açık koyu arasındaki geçişlerde daha yumuşak etkiler yakalamıştır.
Başka bir buluşu ise siyah ve gri tonları kazıyıp alttaki beyaz astar boyayı ortaya çıkartmak olmuştur.
Böylece saç tellerinin ışık yansıyan yerlerini tuvale jilet ile kazıyarak ortaya çıkarmıştır. Close'un üç
renk ayrımı işlemini üst üste katlar halinde boyayarak elde etmesi onu fotorealist ressamlar arasında
fotoğraftan yeniden yaratma sanatının son aşamasına getirmiştir. Böylece fotoğraf resmin konusuna
dönüşmüştür (Ataseven, 2011, s. 96).
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LUCIAN FREUD’UN RESİMLERİNDEKİ PSİKOLOJİK ALT YAPI ÜZERİNE
BİR İNCELEME
A REVIEW OF THE PSYCHOLOGICAL STRUCTURE OF LUCIAN FREUD’S
PAINTINGS
Serpil YAYMAN ATASEVEN1
Rukiye KUZPINARI2
Bu çalışmada Lucian Freud’un resimleri, sanatsal anlayışı ve resim sanatına yaklaşımı ele
alınmıştır. Yöntem olarak ikonografik çözümleme kullanılmış, elde edilen sonuçlar değerlendirilerek
araştırmanın kapsamı içine alınmıştır. Araştırmanın sonucunda Freud’un, resimlerinde figürün
anatomik yapısını ve psikolojik içeriğini resimlerinde yansıttığı görülmüştür.
Lucian Freud, 1922’ de Almanya da doğmuştur. Ünlü psikanalist Sigmund Freud’un
torunudur. 1931’ de ailesi ile birlikte İngiltere’ye yerleşmiş, 1939 da İngiliz vatandaşlığına geçmiştir.
Yüzyılın en önemli çağdaş ressamlarından birisi olarak kabul edilmiştir. Sanatçının yaptığı nü ve
portrelerindeki ifade ve başarılı duygu aktarımı, psikanalist Sigmund Freud’un torunu olmasından
kaynaklandığı düşünülmüştür. Resimlerindeki konular fahişeler, eski karısı, kendisi, köpeği ve kimi
zaman aile bireyleri olmuştur.
Lucian Freud’un İlk dönem resimleri oldukça fotoğrafiktir. Bu çalışmalarında sürrealist
etkiler gözlenmiştir. Herhangi bir fırça izine rastlanmamış ve her şey olabildiğince gerçekçidir.
Bunun yanı sıra bu resimlerde yine kendine has bir üslup görülmüştür. İlerleyen yıllarda fırça tuşları
ile anatomik çözümlemeye gitmiş ve resimlerini bu şekilde yapmaya başlamıştır. Freud, 18. ve
19.yüzyılda yapılan Fransız resmine karşı ilgi duymuştur. Resimlerinde Cezanne, Watteau ve
Chardin’i örnek olarak almıştır. Ancak onun Anglo Sakson geleneği içinde büyümesi bu bakış
açısıyla resimler yaptığının göstergesi olmuştur. Freud, resimlerini genellikle canlı modelden
yapmıştır. Akademik anlayışta resimler yapması ile birlikte modeli tuale aktarış şekli bakışın, elin,
zekânın bir ürünü olduğunun kanıtı olmuştur. Freud’un resimlerine yaklaşımı oldukça bilimseldir.
Vücudu inceleme yöntemi mikroskop kesinliğinde olduğu için hiçbir şekilde görünmeyecek
ayrıntıları bile görebilmiştir (Ataseven, 2011, s. 139).
Freud, 1950’lerin sonunda kalın fırça darbeleriyle belirginleştirdiği bir tekniği kullanmaya
başlamıştır. 1970’li yılarda ise kurşun yönünden zengin krem beyazı kullanarak resimlerinde belirgin
bir anlatım şekli oluşturmuştur. Bu dönemden sonra resimlerinde pentür etkisini daha fazla
kullanmıştır. Böylece çok düz olmayan bir yüzeyin oluşması üç boyutlu bir beden yaklaşımını
sağlamıştır. Freud, konularına olan cesur, etkileyici yaklaşımı ve yoğun psikolojik iç görüsü ile fark
edilmiştir. Sanatçının tablolarında kullandığı doğal ışık doğrudan modelin teniyle temas etmemiştir.
O, içerideki ile dışarıdaki ışığı ve iç mekân ile dış mekân arasındaki birlikteliği genelde iç içe
kullanmıştır. Freud, çoğunlukla portre çalışmaları yapmıştır(Ataseven, 2011:140). Kullandığı tekniği
çok fazla değiştirmemiştir.
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ROBERT MOTHERWELL ESERLERİNDE RASTLANTI VE OTOMATİZM
KAVRAMLARININ İNCELENMESİ
INVESTIGATION ON THE CONCEPTS OF RANDOM AND AUTOMATICISM
IN ROBERT MOTHERWELL WORKS
Muteber BURUNSUZ1
Soyut dışavurumcu Amerikalı ressam ve baskı sanatçısı Robert Motherwell eserlerinde
özgür çağrışım olanaklarını kullanırken, bilinçaltının beraberinde getirdikleriyle yalın lekeler
oluşturur. Koyu renkli lekeler kısıtlı alanda cesur fırça darbeleriyle birlikte aktarılır. Sanatçının
eserlerinde rastlantı, çağrışım ve dinamizm kavramları bir arada bütünsel bir dille aktarılır.
Kendiliğinden oluşan estetik deneyimle gelişen coşkulu ve esrik hareketlilik otomatizm
kavramıyla ilişkilendirilir. Serbestçe devinen koyu ve baskın hareketler bilinçaltının
derinliklerinden gelir. Sanatçının renk ve boya seçimleri yalın ve düzdür. Sade anlatım dili
zaman zaman sıçratma hareketleriyle coşkulu bir dilin oluşmasını sağlar.
Amerikan Soyut Dışavurumculuğu, Amerikalı sanatçı Ad Reinhardt’ın (1913-67)
deyimiyle, “gündelik yaşamın gerçekliğiyle resim sanatının kendi gerçekliği arasındaki sınırların
birbirinden kesin olarak ayrıldığı” bir zeminde ifadesini bulan bir sanatsal yaklaşımdır. 1940’lı,
50’li yıllarda uluslararası sanat ortamına damgasını vuran bu yaklaşımı şekillendiren isimler, her
biri kendi özgün soyut temelli üslubunu geliştirmiş orta yaşlarındaki sanatçılardır. New York
Okulu olarak da bilinen bu yaklaşımlar bütünün başlıca sanatçıları arasında Jackson Pollock
(1912-56), Willem de Kooning (1904-97), Clyford Still (1904-80), Barnett Newman (1905-70),
Mark Rothko (1903-70), Robert Motherwell (1915-91), Frans Kline (1910-62), Adolp Gottlieb
(1903-74), gibi isimler yer alır (Antmen, 2009, 146-147). Soyut Dışavurumculuk 1. Dünya
Savaşı öncesi ve sonrası farklılıklar gösterir. Üslupsal olarak bu farklılıkların oluşmasını
sağlayan nedenler ideolojik, politik ve sanatsal değişimler aracılığıyla gerçekleşmiştir. Modern
akımların karması olan Amerikan Soyut Dışavurumculuğunda ise bazı sanatçılar tam soyut
çalışırken bazıları figüratif soyutlamalar yapmaktadır. Robert Motherwell tam soyut çalışan
sanatçılar arasındadır.
Bu araştırmada New York Okulu temsilcilerinden Robert Motherwell eserleri rastlantı
ve otomatizm kavramlarıyla ilişkilendirilerek incelenmiştir. Araştırmanın amacı, Soyut
Dışavurumculuğun New York’a taşınması sonucu oluşan ortam içerisinde Robert Motherwell
eserlerinin nasıl şekillendiği ve sanatçının sanatının temelini oluşturan kavramların çıkış
kaynaklarını eserleri üzerinden incelemektir. Sanatçının eserlerindeki özgür estetik deneyimin,
dinamik boya, eylemsel dürtüyle ve içsel kopmalarla bir olay resmine, saf sanata dönüştüğü
gözlemlenmiştir. Kompozisyonlarında izleyici ayrıntılara değil eserin bütününe odaklanır. Saf
sanat anlayışı tüm ideoloji ve değerlerden sıyrılarak ayrı bir öze kavuşur. Kendi başına biçimler,
kendi başına lekeler özgün bir söylem oluşturur.
Anahtar sözcükler/Keywords: New York Okulu, soyut dışavurumculuk, Robert
Motherwell
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BİLİMLER VE SANATLARA ELEŞTİREL BİR TAVIR
A CRITICAL ATTITUDE TO SCIENCE AND ARTS
Leyla TAŞTEMİR1
Anlama, bilme, tanıma, gerçeği görme; sanat, sanatın amacı ve işlevselliği gibi
kelimeler ifade edilirken bilime ve sanata ait kavramlar merkeze alınır. Bilim, evrene ait
gerçekleri belirli sınırlılıklara göre araştıran ve deneysel yöntemlerle çalışılan bir alandır.
Sanat ise hipotezlerden, deneylerden uzak; doğruluğu onaylama amacı taşımadan yapılan
güzellik, estetik ve üst-bilişsel bir üretimdir. Bilim ve sanat kavramları farklı içeriklere,
amaçlara, üsluplara sahip olmalarına rağmen her ikisinin de özünde gerçeği aramak ve
bulmak vardır. Bu gerçeklerden yola çıkarak dünyayı ve insanları daha ileriye götürmeyi
hedefler. Aynı zamanda bilimler ve sanatlar dağınık olan olguları-olayları birleştirme, ifade
etme ve tutarlı hale getirme gayesindedir. Bilimler ve sanatlarla uğraşan insanların ala
hedefleri ve “varlık” yorumlamaları, anlama, düşünme çabaları vardır.
Toplumu birçok yönüyle irdeleyen Fransız Yazını Aydınlanma Dönemi
yazarlarından Jean-Jacques Rousseau; felsefi yorumları olan, eğitim üzerinde çalışmış,
çeşitli ideal biçimler ortaya çıkarmış düşünürdür. Eserleriyle dönemin düşünce yapısına
farklı bakış açıları getirmiştir. Bunların yanı sıra Jean-Jacques Rousseau bir ahlak düşünürü
ve ahlakçı yönüyle tanınır. Yazdığı eserlerin içerikleri farklı olsa da hepsinin özünde
“Bilimlerin ve sanatların gelişmesi ahlakın düzelmesine yardım etmeyecektir.” ifadesi
bulunmaktadır.
Jean-Jacques Rousseau, Bilimler ve Sanatlar Üstüne Söylev adlı eserinde dönemin
Fransız aydınlarından, düşünürlerinden örnekler verir, bilimin gelişmesinin ve sanatın
eğiticiliğinin insan ahlakını daha doğru yapmayacağını aksine doğal olan davranışların daha
savunmasız olduğuna yönelik savlar ileri sürer. Günümüzde Avrupa uygarlığının buhran
günlerinde bile birçok düşünür, bilim ve sanatın insan hayatındaki yerine ve değerine yönelik
sorunlarına döneceğini ifade eder. Yazınsal metinlere getirilen eleştiriler bugünü daha iyi
anlamak için geçmişin çözümlenmesidir. Aynı zamanda eleştiri, üretmek ve fikir geliştirmek
adına bilgilenmektir, yorum yapmaktır, analiz etmektir. Sanatın okuyucu nezdinde anlam
bulması adına yapılan eleştiriler, kapalı kalmış fikirlerin de açığa kavuşmasını sağlar. Eleştiri
genel olarak yazınsal metinlerin biçimine ve içeriğine yönelik olsa da fikirlere, ideolojilere,
çağlara, dönemlere yönelik yapılan eleştiriler; öğretilerin yönlerinin belirlenmesinde yol
göstericidir.
Bu çalışmada, Jean-Jacques Rousseau’nun Bilimler ve Sanatlar Üstüne Söylev adlı
eserinde yer alan eleştirel unsurlar değerlendirilecektir. Bilimlerin ve sanatların davranışları
ve eylemleri nasıl kalıplar içine soktuğuna dair örnekler verilecektir. Erdemin nasıl
savunulacağına, aydınların tavırlarına, ideolojilerin hangi amaçlarla ortaya çıktığına;
nezaket, zevk, incelik, kibarlık, bilgi ve bilgisizlik kavramlarına değinilecektir.
Anahtar sözcükler/Keywords: Jean-Jacques Rousseau, bilim, sanat
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ROMANTİZM VE EĞİTİM
ROMANTICISM AND EDUCATION
Maide Şila TİFTİKÇİ
Türk Dil Kurumu tarafından “on sekizinci yüzyıl sonunda başlayan duygu, coşku ve
sembole aşırı yer veren sanat akımı” şeklinde ifade edilen romantizm kavramının
tanımlanması pek kolay değildir. Bir başka ifadeyle, romantizmin özünde bulunan kimi
çıkmazlardan dolayı romantizmin tanımlanmasında problemle karşılaşılabilinmektedir.
Aksakal (2014) ‘ın da bu bağlamda belirttiği, Friedrich Schlegel’in 1793 yılında kardeşi
Wilhem’e yazdığı mektubunda “Sana en az 125 sayfa tutacağı için ‘romantik’ kelimesine
dair açıklamamı gönderemiyorum.” şeklindeki ifadenin, romantik kelimesinin tam olarak
tanımlanmasındaki güçlüğe örnek olacağı düşünülmektedir. Ancak, genel hatlarıyla
Romantizm yaklaşık olarak on sekizinci yüzyılda akılcılığa karşı duygunun ön planda
tutulduğu bir düşünce akımı, bir anlayış olarak çok genel bir şekilde ifade edilebilir. Buna
ek olarak Romantizmin, somut olarak var olanların ötesinde daha “metafizik-idealist”
unsurlara gönderme yaptığı söylenebilir.
Bireysel bir kimliği de bulunan romantizm, Endüstri Devrimi, Fransız İhtilali ve
Napoleon Savaşları ile daha toplumsal bir kimliğe bürünmüştür. Bu bağlamda örneğin
İngiliz Romantizminin ortaya çıkmasında endüstrileşmenin getirdiği olumsuz sonuçların
etkisinden söz edilebilir. Ancak, Türkiye tarihinde bu tür aşamaların, kırılma noktalarının
yaşanmamasından dolayı Türkiye için romantizm, ancak dönemin politik koşulları
çerçevesinde Avrupa’nın modernliğiyle yüz yüze gelinmesi ve bunun sonucunda tahmin
edilenden daha geride olma fikrinin keşfedilmesiyle bağlantılıdır.
Romantizm, zamanla sanat, edebiyat, felsefe, siyaset gibi alanlarda etkisini
hissettirmiştir. Eğitim alanında da Romantizm anlayışına dair izler bulunabilmektedir. Bu
bağlamda bu çalışmada, Romantizm anlayışının eğitimi nasıl şekillendirdiği, eğitim
üzerinde nasıl bir etkisi olduğunu belirlemek amaçlanmıştır.
Örneğin Alman Romantikleri, aklın karşısına duyguyu ön planda tutmakla birlikte
bu düşüncelerinin eğitime ilişkin boyutunu “Bildung” ile ifade etmeye çalışmışlardır.
“Bildung” eğitim anlamına gelmekle beraber değişik çağrışımlara da sahiptir. Bir başka
ifadeyle oluşum anlamına gelen “Bildung”, aynı zamanda kimi bağlamlarda kültürle de
ilişkilendirilmektedir. Kimi zaman kültürleme şeklinde de ifade edilmesiyle birlikte bazen
de kişinin kendini gerçekleştirmesiyle de bağlantılı olarak ele alınabilmektedir.
Anahtar sözcükler/Keywords: Romantizm, eğitim
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AUGUSTINUSÇU AŞK
ST. AUGUSTINE’S UNDERSTANDING OF LOVE
Caner ÇİÇEKDAĞI
Platoncu ve Plotinosçu bir etkiyle aşka yaklaşan Aziz Augustinus, etik alanda
mutluluğa ulaşmanın yolunu “aşk” kavramı üzerinden temellendirir. Dinsel yapılarından
dolayı her üç filozofta da aşkın nihai olarak tanrısal bir özellikte belireceği açıktır. Kaldı ki
Platon’un aşka verdiği değer ve önem ideaların bilgisine ulaşmada biçtiği rolle paraleldir.
Plotinos ise Bir olana ulaşmanın mistik bir yolu olarak aşka büyük bir önem verir.
Augustinus’un bu iki filozoftan aldığı etkiyle insanın tamamlanmamışlığını ve sonsuzluk
ihtiyacını karşılayan bir şey olarak gördüğü aşk da elbette tanrısal olacaktır. Ona göre insan
ilk günahla, kusurlu bir iradeyle doğmuştur ama Grek felsefesinin etkisiyle yine de insanın
temel amacının mutluluk olduğunu söyler. Ancak insan mutluluğu Tanrıda arar, çünkü doğal
değil yaratılmış bir varlık olarak kusurlu ve eksik yanını tamamlamak, yani tamamlanmak
ister. Sonlu bir varlık olarak insana en yüksek ve gerçek mutluluğu sonsuz bir varlık olan
Tanrı sağlayabilir. Tanrıyı sevmek, sonsuzluk ihtiyacını karşılayarak insana mutluluğu
getirir. İnsanlar maddi aşk nesnelerini gerçek mutluluk için sevdiğinde bunu karşılayamaz
(tamamlanamaz) ve bu, kötü ve düzensiz bir aşk olur. Kötü ve düzensiz aşk, aslında Tanrının
karşılayabileceği şeyi sağlayamadığından insan daha fazlasını ümit etmeye başlar, mutsuz
olur. Daha üsttekine değil alttakine yöneldiği için de, altta bulunan beden ruha hâkim olur
ve insan duyusal ve cinsel isteklerine saplanıp kalır.
Ancak insan yaşamında önemli bir yeri olan aşkın Antikçağ ve Ortaçağ dışında,
günümüzde algılanışı ve teolojik olmayan bir değerlendirmesi, bu kavramın evrenselliğini
bir kez daha gösterecektir. Augustinus’un insandaki bir eksikliğe ve buna bağlı bir
tamamlanma ihtiyacına bağladığı aşk talebi, bu yönüyle modern bir yaklaşımdır. Gerçekten
de günümüz bilim insanları psikolojik açıdan karşı cinse duyulan aşkın temelinde bireyin
idealleştirmelerini, tutkularını, beklentilerini ve bağımlılıklarını bulma eğilimdeler. Öte
yandan aşkın türün devamıyla ilgili bir yanının olduğu varsayılırsa, kaçıp giden hayatı
yakalamak, kendini yaşatmak ve elbette bulamadığı mutluluğu bulmak gibi bir yönü de
vardır. Aşkın insana ait en güçlü duygulardan biri olması, onu aynı zamanda tehlikeli de
kılmaktadır. Bu çalışmada bir yandan Augustinusçu aşk tanımı açıklanırken diğer yandan
eleştiriler ve yorumlamalar aracılığıyla konu analiz edilmiş, Ortaçağın başlarında yenilik
içeren yanları gösterilmiştir.
Anahtar sözcükler/Keywords: Augustinus, aşk, Tanrı, tamamlanmamışlık,
mutluluk
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FARABİ’DE “İYİ YETKİNLİK VE MUTLULUK” KAVRAMLARI İLE PDR
HİZMETLERİNE FARKLI BİR YAKLAŞIM
A DIFFERENT APPROACH TO COUNSELING AND GUIDANCE SERVICES
WITH THE CONCEPTS OF "GOOD COMPETENCE AND HAPPINESS" IN
AL-FARABI
Filiz TOPRAK KARAKAYA
Çağımızda hızlı yaşanan teknolojik gelişmelerle modern insan bir yandan sanal
ortamda çok büyük bir kitleyle kolay ve hızlı bir iletişim imkânı bulurken diğer taraftan
gerçek sosyal hayattan ve hatta kendinden gittikçe uzaklaşarak derin bir yalnızlığa
sürüklenmektedir. Kişinin içine düştüğü bu yalnızlık; benlik saygısı, çaresizlik, saldırganlık,
bağımlılık, depresyon, anlam yokluğu gibi çok önemli sorunları da beraberinde
getirmektedir. Bu problemlerle baş edemeyen insanın nihayetinde “kendini
gerçekleştirememe” ve buna bağlı olarak “mutsuzluk” gibi daha derin problemleri ortaya
çıkmaktadır.
Tüm bu sebepler PDR hizmetlerine duyulan ihtiyacı her geçen gün artırmaktadır.
PDR hizmetlerinin nihai hedefi olan öz farkındalık (self-awareness) ve kendini
gerçekleştirme (self-actualization) eğitim felsefesinin de merkezi konularından biri haline
gelmiştir. PDR hizmetlerinin geçmişi sanayi inkılabına dayansa bile kişinin kendini
gerçekleştirebilmesi manasında “yetkinlik” ve anlam arayışında bir başka şey için değil,
yalnızca kendi için iyi olan “saf iyi” yi bulma Antik Yunan Felsefesinden İslam Felsefesine
kadar pek çok filozofun üzerinde durduğu önemli bir konu olmuştur.
Farabi’de her varlık kendine özgü olan yetkinliğe ulaşma gayretiyle yaratılmıştır ve
mutluluk her insanın arzuladığı bir amaçtır. Bu amaç o kadar bilindiktir ki onu açıklamak
için herhangi bir söze bile gerek yoktur. O, “iyi şeylerin en çok tercih edileni, en büyüğü ve
en yetkini”dir. İnsan, ancak bunu başardığında “en yüce mutluluk” (es-saadetü’l-kusvâ)’a
ulaşacaktır.
Sonuç olarak yaratılışındaki nihai hedefi bulamayan insan, onun yerine koyduğu
hedeflere ulaştığında yaşadığı kısa süreli bir hazzın ardından gerçek istediğinin o olmadığını
anlayacak tekrar bir mutsuzluk ve anlam arayışına girecektir. Çalışmamızda kişinin
hayatının yalnızca bir bölümünde değil, tüm yaşamı boyunca bireyselliğinden önce, bir insan
olarak kendini tanıması ve bu gerçekler doğrultusunda birey olarak kendini
gerçekleştirmesine Farabi üzerinden bir bakış sağlamaya çalışacağız. Konu ile ilgili olarak
Farabi’de “mutluluk, haz, iyi, yetkinlik” kavramları yine kendisine ait olan Tahsîlu’s-Sa’âda,
Tenbîh ‘Alâ Sebîli’s-Sa’âde, Fusûlü’l-Medenî, El-Medînetü’l- Fâdıla gibi eserlerinde analiz
edilecek ve bu kavramlar PDR hizmetlerinin temelini oluşturan anlam arayışı, öz farkındalık,
kendini gerçekleştirme ile mukayese edilecektir.
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TAŞKÖPRÜLÜZADE’DE EĞİTİMİN İLKESİ OLARAK SEVGİ
LOVE AS THE PRINCIPLE OF EDUCATION IN TASKOPRULUZADE
Yasemin YILMAZ1
Fert ve toplum bir bütün halinde insanoğlunun serüvenine birlikte eşlik etmiştir.
Birbirini beslemiş, desteklemiş ve onarıp düzelterek yolculuğuna devam etmiştir. Bu
serüvende kendini yenileyemeyen topluluklar tarih içinde eriyip yok olmuştur. İnsanoğlunun
bu mecrada en önemli besin kaynağı ise sürekli yenilenen, her daim var olan bilgidir. Bilgiye
sahip olan ve onu kullanma becerisini geliştiren toplumlar evrilerek aşama kaydetmiştir.
Bilgiyi kullanma becerisi, yöntemi ise felsefeyle mümkün olmuştur.
Felsefe toplumların gelişim süreçlerinin en önemli altyapısını oluşturmaktadır. Var
olmak ve varlığını sürdürmek isteyen topluluklar geleneği de içine alarak bir dönüşüm
gerçekleştirmektedir. Burada bilgiyi elde etme, felsefeyi geliştirmede dayanak noktamız
olan klasik kaynaklarımız büyük önem arz etmektedir.
16. yüzyıl Osmanlı düşünürü Taşköprülüzade’nin felsefe alanında yaptığı
çalışmalarda bunu açıkça görmekteyiz. Ailenin eğitimi, siyasetin dizayn edilmesi, devlet
yönetimi, dini, tasavvufi alanlar dahil olmak üzere pek çok eser kaleme alan Taşköprülüzade
bize geniş bir literatür sunmaktadır. Ahlak risalelerinde aile ve devlet yönetiminde bize
eğitim ile ilgili önemli ipuçları ve çözüm önerileri sunmaktadır. Bu önemli ipuçlarından biri
de sevgiye dair görüşleridir. Taşköprülüzade’de sevgi bahsi, ilahi, aile, eğitim, devlet
yönetimi ile ilgili ilişkilendirilerek ele alınmaktadır. Sevgi ilkesinin her boyutta farklı
derecelerle bağlantılı olduğunu göstermektedir.
Metinlerinde bir terbiye, iletişim, sosyal etkileşim metodu olarak sevgi önemli bir rol
üstlenmektedir. Eğitimin sosyal, ekonomik, kişisel uzantısı sevgi kavramıyla
gösterilmektedir. Dolayısıyla Taşköprülüzade’de sevgi var olanların var olma sebebidir.
Doğasında birlik vardır ve bu da Tanrı’dan gelmektedir. En yüce ve en erdemli sevgi Yüce
Yaratıcı’nın kuluna olan sevgisidir. Daha sonra hocaya ve babaya olan sevgi gelir. Burada
terbiye kavramı ile ilişkilendirilerek bir eğitim metoduna dönüştürülmüştür. Bireysel ve
toplumsal eğitimin merkezi kavramı olarak kullanılmıştır.
Çalışmada öncelikle sevgi kavramıyla irtibatlı olan kavramlar zinciri
Taşköprülüzade’nin eserlerinde takip edilecektir. Daha sonra zıt kavramlar incelenerek
ortaya çıkarılacaktır. Eserlerinde çokça yer verdiği hadis örneklerinden faydalanılacaktır.
Neticede aile, okul ve toplumsal eğitimde sevginin merkezi konumda olduğu bir felsefe inşa
ettiği ortaya konulacaktır.
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SANATIN GİZLİ ÖZNELERİ
THE NULL SUBJECTS OF ART
Gözde MULLA1
Ben, sen, o. Biz, siz, onlar. Özneler. Peki, sanatçı, sanat yapıtı, sanat mekânı,
sanatçının düşüncesi de özne olarak kabul edilebilir mi? Öznenin tanımını yaparak bu soruya
yanıt bulmak mümkün olacaktır. Özne, bir cümlede işi yapan, yüklemin bildirdiği durumu
üzerine alan kimse veya şey, fail, suje olarak tanımlanmaktadır. Gizli özne ise cümle içinde
açıkça bulunmayan özne olarak tanımlanmaktadır. Bu tanımlardan hareketle sanatta işi
yapan, sanat yapıtının bildirdiği durumu üzerine alan kişi sanatçıdır. 20. yüzyıla kadar
sanatçının yapıtı üreten ve eylemi gerçekleştiren bir özne olduğunu kabul edilebilir.
Modernizm öncesinde sanatçının yağlıboya yapıtlar üretiyor olması belki de en net haliyle
onu özne yaptı, işin faili olduğu için. Peki ya sonra? 20. yüzyıldan bu yana sanatçının nesnesi
haline gelen hazır yapım nesneler sanat yapıtının kendisi oldular. Nesneler ve kavramlarla
iletişim halinde olan sanatçı, bazı düşüncelerini doğrudan hazır-nesne olarak sundu. Bununla
birlikte, kavramsallaşan bir düşünceden söz edilmeye başlandı. Dolayısıyla artık, sanatın
öznesi; nesne, kavram, düşünce ile yer değiştirmeye başladı. Eylemi üstlenen yapılar arasına
sanatçının yanı sıra nesne, düşünce, kavram ve hatta izleyici de girmiş oldu. Sanatın tarihsel
süreci düşünüldüğünde farklı dönemlerde farklı öznelerin sanat yapıtına dâhil olduğu ya da
ona yön vermiş olduğu söylenebilir. Duchamp, pisuvarın üzerine başka bir isimle imza
atarak sunmuştur yapıtı. Bu durumda özne kimdir? R. Mutt mudur yapıtın üzerindeki
imzanın sahibi olduğu için? Duchamp mıdır yapıtı sergiye sunduğu için?
Yukarıda belirtildiği gibi sanatın öznesinin modernizmle birlikte değiştiğini
söylemek mümkündür. Bu dönemde bireyselleşen sanatçının, nesne, kavram ve izleyici ile
etkileşimi sonucu özne kavramı, bildiğimiz anlamını sanatta göstermek yerine onu
gizlemektedir. Şöyle ki, sanat yapıtını oluşturan sanatçı-özne olarak kabul edilirken aslında
sanatçıyı etkileyen şeylerin (toplumsal, politik ve ahlaki bir takım değerler) gizli özneler
olduğu söylenebilir. Özellikle de içinde bulunduğumuz dönemde gizli özneler, zamanın akış
hızıyla orantılı olarak değişerek sanat yapıtını etkilemektedir. İçinde yaşadığımız dönemde,
sanatın öznesi sanatçı mıdır? Sanatçının ürettiği yapıt mıdır? Hazır-nesne midir? Yoksa
kavram mıdır? Burada gizlenen (özne) nedir?
Bu çalışmada, değinilecek olan gizli özne, eylemi yapan, gerçekleştiren olarak
düşünüldüğü gibi aynı zamanda, sanat yapıtını büyük ölçüde etkileyen, yapıta yön veren bir
öge olarak ele alınmıştır. Bununla birlikte, sanatta öznenin kim olduğu, ne olduğu; sanatçı,
yapıt ve izleyici kavramları içinde nasıl yer bulduğu tartışılmış ve bu çerçevede günümüz
sanatına varan süreçte sanatçıyı ve sanatını etkileyen olgulara gizli özneler olarak
bakılmıştır.
Anahtar sözcükler/Keywords: Sanatçı-özne, yapıt, izleyici, gizli olan özne
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ÖĞRETİM PROGRAMI GELİŞTİRME YAKLAŞIMI OLARAK HÜMANİSTİK
MODEL(İNSANCIL MÜFREDAT) VE PLASTİK SANATLAR ÖĞRETİMİ
PROGRAMLARINA UYGULANABİLİRLİĞİ
CURRICULUM DEVELOPMENT APPROACH AS HUMANISTIC TEACHING
MODEL (HUMANISTIC CURRICULUM) AND ADMISSION TO THE PLASTIC
ARTS APPLICABILITY
Mücahit BORA1
Türkiye’de plastik sanatlar eğitiminin tarihi, batılı akademik eğitim anlamında
olmasa da oldukça eski bir tarihe dayanmaktadır. 1773 yıllarında askeri okullarda yine askeri
amaçlarla başlayan resim eğitimi, tarihsel süreç içerisinde birçok değişim evreleri geçirerek
günümüze kadar ulaşmıştır. Sayaii Nefise-i Mektebi Alisi’nin kurulması önemli bir dönüm
noktası olarak sayılabilir. Ankara Gazi Eğitim Resim-İş Bölümünün; İzmir Buca Eğitim
Resim-İş Bölümünün ve Marmara Eğitim Resim-İş Bölümünün kurulması diğer önemli
dönüm noktalarıdır. 1982 yılında öğretmen yetiştirme sorumluluğunun, Milli Eğitim
Bakanlığından alından alınarak üniversitelerin sorumluluğuna verilmiş olması, bu süreçte
yapılan en önemli değişim olarak görülebilir. Ancak, bu değişiklik, sadece kâğıt üzerinde
yapılan bir değişiklik olmaktan öteye gidememiştir.
Bu çalışma kapsamında yaptığımız inceleme sonucunda; başlangıcından günümüze
kadar plastik sanatlar eğitimi (resim-iş) alanında ciddi bir program geliştirme çalışmasının
yapılmadığı görülmüştür. Yapılan bazı iyi niyetli çalışmalar bulunmasına rağmen, sorunu
çözecek ciddi bir çalışmanın yapılmadığı söylenebilir. Bugün dünyada eğitim çevrelerinde
kabul görmüş olan çağdaş öğretim programı geliştirme yaklaşımları bulunmaktadır. Kabul
gören belli başlı beş temel yaklaşım: Öğretmeni merkeze alan yaklaşım, dersleri ve
içeriklerini merkeze alan yaklaşım, öğrenciyi ve öğrenci ilgi- yönelimlerini merkeze alan
yaklaşım, proje merkezli aktif örenmeyi merkeze alan yaklaşım ve insancıl müfredattır
(humanistic model). Bu yaklaşımlar ışığında, ciddi bir plastik sanatlar eğitimi programı;
Yükseköğretim Kurulu tarafından oluşturulacak olan bir program geliştirme komisyonu
marifetiyle hazırlanmalıdır. Ancak, bu komisyon; alan uzmanlarından ve program geliştirme
uzmanlarından oluşmalıdır. Bu çalışma kapsamında yaptığımız araştırmalar neticesinde;
özellikle görsel sanatlar eğitimi alanında, hümanistik modelin bir program geliştirme önerisi
olarak, Türkiye’de herhangi bir çalışmanın yapıldığı yolunda bir bulguya rastlanmamıştır.
Bu nedenle, hümanistik model (insancıl müfredat) diye bilinen öğretim programı geliştirme
yaklaşımının, plastik sanatlar eğitimi programı geliştirme konusunda örnek olarak
alınabileceği önerilmiştir.
Hümanistik model (İnsancıl müfredat ) in temel amacı; yaşamda bir amacı kalmamış,
yeterli toplumsal ilişkileri kuramamış, özsaygısını yitirmiş, kısacası umutsuz yaşam süren
öğrencilere verilmesi gereken uygun eğitimsel tepkilerin kazandırılmasıdır. İnsancıl
müfredat yanlıları, her öğrenciye bireysel özgürlüklerini kazandırıp gelişmelerini sağlayacak
yaşantılar hazırlamak gerektiğini belirtmektedirler. Bu kişilere göre, eğitimin hedefleri,
bireysel büyüme, içselleştirme ve özerklikle ilgili dinamik bireysel süreçlerdir. Kendini
gerçekleştirme insancıl müfredatın özünü oluşturur. Bu özelliğe sahip bir kimse, yalnızca
bilişsel bakımdan değil, aynı zamanda estetik ve ahlak bakımından da gelişmiş bir kişilik
sergiler. Yani, iyi işler yapar ve iyi bir karaktere sahiptir. İnsancıl müfredat insanın kendini
Dr. Arş. Gör., Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi, Resim-İş Eğitimi Öğretmenliği ABD,
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gerçekleştirmesi gelişimini temel bir gereksinim sayar. İnsancıllara göre, her bireyin bir özü
vardır ve birey bunun bilincinde olmayabilir. Bu öz ortaya çıkarılarak geliştirilip
eğitilmelidir. İşte, çağdaş sanat eğitimi anlayışının, insancıl müfredat anlayışıyla tam
kesiştiği ve çakıştığı nokta da burasıdır. İnsancıl müfredatın hedefi, sosyal ortam ne olursa
olsun, bireyin sıkıntıdan ve endişeden kurtularak; kendini adama, yoğunlaşma ve yönelme
gibi davranışları gösterebilecekleri biçimde öğrencilerin eğitilmesidir. Sanatsal yaratıcılığın
gelişmesi ve açığa çıkması da böylesi süreçlerde ve ortamlarda oluştuğu bilinen bir gerçektir.
Yukarıda, ana hatlarıyla kısaca belirtilen bakış açısıyla, hümanistik model diye bilinen
öğretim programı geliştirme yaklaşımından; plastik sanatlar eğitimi programlarının
geliştirilmesi konusunda ne şekilde yararlanılabileceği bu çalışmamızın en önemli
problemidir. Türkiye’de günümüzde, öğrenci merkezli aktif öğretim programı yerleştirilmek
istenmektedir ancak, pratikte durumun tam da istenilen düzeyde olduğu söylenemez.
İşbirlikçi aktif öğrenmenin ana yapısı, bütün öğretim kadrosu tarafından iyi özümsenemediği
için uygulamalar istenilen düzeye ulaşamamaktadır denilebilir. Bu yazıda, hümanistik model
diye bilinen ve bilim çevrelerince kabul görmüş olan bu öğretim programı geliştirme
yaklaşımından, özellikle güzel sanatlar eğitimi alanında ne şekilde yararlanılabileceği
konusu üzerinde durulmaktadır.
Anahtar sözcükler/Keywords: Eğitim, hümanizm, model, program, sanat
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AFRİKA KÜLTÜRÜNDE CAM BONCUĞUN YERİ
THE POSITION OF GLASS BEADS IN AFRICAN CULTURE
Serap BEDEL ÖZEK
Günlük hayatta hemen hemen her yerde karşımıza çıkan cam boncuklarının tarihsel
süreci, ilk çağlardan günümüze kadar uzanmaktadır. Yaklaşık 35 asır boyunca hem tasarım
hem de üretim tekniklerinde büyük değişimleri olan her cam boncuğun, kendine ait bir
değeri ve birçoğunun arkasında ilginç hikâyeleri vardır. Ancak bu boncuklar sadece onları
oluşturanları değil, kullananların da hikâyelerini anlatmaktadır. Dahası bu boncuklar fikir ve
inançların geniş yelpazesinde iletişim kuran görsel bir aktarım ve çoğu zaman da kültürel bir
iletişim aracı olarak hizmet etmiştir. Bu bağlamda cam boncukların gücü simgeleyen,
süsleme ve ticaret kolaylığı sağlayan, bu nedenle de yüzyıllardır kültürler arasında önemli
rolleri olan objeler oldukları söylenebilir.
Afrika cam boncuklarının çoğunlukla 8. yüzyıl ve daha öncesine ait arkeolojik
bölgelerde (öncelikli olarak, Mozambik kıyısındaki Villancous’tan Kuzey Kenya kıyılarına
kadar) büyük miktarlarda rastlandığı bilinmektedir. Sahra Altı Afrika bölgesi ise, (Sahra
Çölü'nün güneyinde yer alan bölge) boncuk yapım alanlarına dair kanıtlar sunmaktadır.
Sahra Altı Afrika’da camın varlığı genel olarak önceleri MÖ 200-300 de Orta Doğu ve
Hindistan’dan, sonraları ise Portekiz, Hollanda ve Venedik’ten gönderilmiş olan cam
boncukların ithalatından oluşmaktadır. Dolayısıyla Afrika Boncuğu terimi, Afrika kıtasında
yerleşik yaşam süren kişiler tarafından üretilen boncuklar için olduğu gibi, Afrika’dan çıkan
ve dünyayı gezmekte olan literatürde “Ticaret Boncukları” olarak adlandırılan boncuklar
için de kullanılmaktadır (Özek, 2017).
Afrika yüzyıllardır milyonlarca boncuğun hedefi olmuş ve bu boncuklar bu bölgeye
gemilerde para birimi ya da hediye olarak taşınmıştır (Ackam, 2013, s. 23). Her Afrika
Boncuğunun kendine özgü özel bir hikâyesi ve geniş bir tarihi vardır. Pek çoğu, bulundukları
yere ulaşana kadar sayısız sahibin elinden geçmiş ve kıta değiştirmiştir (The Basics of
African Beads, Web, 2015). Afrika’ da yapılmış olan çeşitli şekillerdeki boncuk
düzenlemeleri, renklendirme seçenekleri ve bir araya getirme yöntemlerinde, kişiler yazılı
dilin yokluğunda, karmaşık bilgileri bu yolla ifade etmişlerdir. Yaş, medeni durum ve
ekonomik varlık gibi bilgiler sembolik cam boncukların özenle seçilmesiyle dile
getirilmekte ve ayrıca bu boncuklar bir kimlik aracı olarak da hizmet edebilmektedir (The
History of African Beads, Web, 2015). Bu metinde, Afrika kültüründe kullanılan cam
boncukların tarihi geçmişi ve kullanım alanları hakkında bilgiler verilmiş, kültürel bir değere
sahip olan bu cam boncukların geçmişteki ve günümüzdeki etkilerine değinilmiştir.
Anahtar sözcükler/Keywords: Cam boncuk, Afrika
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TARİHSEL SÜREÇTE HEYKEL SANATINDA MALZEMENİN DEĞİŞİMİ
CHANGE OF MATERIALS IN ART OF SCULPTURE IN HISTORICAL PERIOD
Mine DEĞİRMENCİ AYDIN
Heykel sanatında kullanılan malzemeler tarihsel süreç içerisinde değişime uğramış,
sanatçılar değişen dünya koşullarına göre malzeme tercihlerinde de değişikliğe giderek yaşadığı
dönemin malzemeleriyle çalışmalar ortaya koymuşlardır. Malzemenin tarihsel dönüşümü
sanatçıların yaratım sürecinde malzemeyle düşünme noktasında yeni ufuklar açmıştır.
Modern sanata gelinceye kadar heykel sanatında çoğunlukla geleneksel olarak kabul
edilen taş, bronz, ahşap gibi malzemeler kullanılmış, bu malzemeler taşıdıkları ifade olanakları
ve imgesel nitelikleriyle değil daha çok fiziksel ve pratik özelliklerinden dolayı tercih edilmiştir.
Örneğin taş ve bronz zor hava şartlarına dayanabildiği ve bozulmadan kalabildiği için heykel
sanatı açısından kamusal alanların vazgeçilmez malzemeleri olmuşlardır. Ayrıca bu malzemeler
modern dönem öncesi soylu olarak kabul edilmiş ve alternatiflerine karşı katı bir tutum
sergilenmiştir. Modern sanatla birlikte bu düşünce kırılmış, sanatçıların malzeme dağarcığı
genişlemiş, gündelik hayat içinden kullanım nesneleri ve atık malzemelerle çalışmalar ortaya
koymaya başlamışlardır.
Heykel Sanatında malzemenin bir dilinin ve olanaklarının keşfi Picasso tarafından
yapılmış gibi görünse de malzemeye avangard yaklaşımıyla 1881’de Degas’nın “14 yaşındaki
küçük dansçı” heykeli malzeme çeşitliliği göz önüne alındığında öncü kabul edilebilir.
Geleneksel malzemelerin soylu kabul edildiği bir ortamda sanatçı heykelinde bal mumu, at kılı,
kumaş, bale ayakkabısı, saç kurdelesi gibi malzemelerle çalışmasını oluşturmuştur. Aynı
dönemde bal mumunu heykellerinde kullanan bir başka heykeltıraş da Medardo Rosso’dur.
Sanatçı, küçük boyutlu heykellerinde alçı üzerine şeffaf balmumu kullanarak anlık izlenimler
elde etmiştir. Dönemin heykele karşı geleneksel tutumu göz önüne alındığında heykel sanatı
açısından taş bronz gibi soylu kabul edilen malzemelerden uzaklaşıldığı söylenebilir.
1911-1915 yıllarını kapsayan sentetik kübizm döneminde geleneksel malzeme yerine
metal plaka ve tel gibi malzemeler kullanılarak üç boyutlu çalışmalar oluşturulmuştur. Modern
heykelin gelişimi açısından Picasso’nun hazır malzemelerle yaptığı heykeller büyük önem taşır.
1912’de yaptığı “Gitar” heykeli sanatçının tel ve metal tabakalar kullanarak oluşturduğu ilk üç
boyutlu çalışmasıdır. “Sanatta soylu soysuz malzeme yoktur” (Yılmaz, 2006, s. 59) cümlesiyle
heykelin yaratım sürecinde malzemeyle düşünme noktasında, “Boğa Başı” heykelinde olduğu
gibi önemli örnekler vermiştir.
Geçmişten günümüz heykel sanatına uzanan süreçte malzemenin çeşitlilik gösterdiği ve
sanatçıların sürekli malzeme konusunda arayış içinde oldukları görülmektedir. Bu arayışla
birlikte heykelin malzemesinin teknolojik ilerlemenin de sunduğu imkânlarla sürekli
genişlediğini söylemek mümkündür.
Anahtar sözcükler/Keywords: Heykel, sanat
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TÜRK SERAMİK SANATINDA ESİN KAYNAĞI OLARAK ANA TANRIÇA
MOTHER GODDESS AS SOURCE OF INSPIRATION ON TURKISH CERAMIC
ART
Firdevs Müjde GÖKBEL
Seramik, binlerce yıllık geçmişi ile insanlık tarihine ışık tutan en önemli sanat dallarından
bir tanesidir. İnsanoğlunun ateşi keşfetmesi ile hayat bulan seramik, tarih boyunca türlü biçim ve
işlevlerle günlük yaşamdaki yerini almıştır (Erman, 2012). İlk olarak gündelik ihtiyaçlar
doğrultusunda şekillendirilen seramik malzeme, zamanla sanatsal ifade aracı olarak da kullanılmaya
başlamıştır.
Binlerce yıllık geçmişiyle günümüze kadar neredeyse hiç bozulmadan ulaşan seramik, tarih
öncesi ve sonrası dönemlere ait her türlü kalıntıyı inceleyerek geçmiş uygarlıkların yaşam biçimlerini
ve maddi varlıklarını inceleyen arkeoloji bilimi için en önemli malzemelerden bir tanesidir.
Arkeoloji, yazılı tarihten önce ve sonra yaşamış insanlara ilişkin bilgi edinme olanağı sağlaması
açısından önemli bir yere sahiptir (Şimşek, 2011). Arkeolojik olarak çok zengin kültürel bir mirasa
sahip olan ülkemizde bunun izlerine rastlamak mümkündür. Seramik buluntular, bünye yapısı,
şekillendirilme ve pişirilme teknikleri, biçimleri, yüzey görünümleri gibi özellikleriyle hakkında
yazılı kaynak bulunmayan ya da yetersiz kaynağa ulaşılan toplumlar hakkında çok önemli ipuçları
vermektedir (Ökse, 2015). Ana Tanrıça inanışı, ilk çağlarda anaerkil bir yaşam sürüp sürmedikleri
hala tartışılan topluluklar için çok önemli bir yer tutmakta idi. Tanrıça kültünün tarihsel bulguları,
dünyanın birçok yerinde yapılan kazılarda ortaya çıkarılan ve “Venüs” olarak adlandırılan farklı
şekillerdeki kadın figürlerine dayanmaktadır. Ana Tanrıça’ya, özellikle Yunanistan ve Roma’ya ait
şiirlerde, övgülerde ve dinsel anıtlarda rastlanmasına rağmen asıl yurdunun Anadolu olduğu ifade
edilmektedir (Arslan, 2017).
Bu bildiride, Türk Seramik Sanatçılarından Sadi Diren, Erdinç Bakla, İhsan Kendir gibi
seramik sanatçılarının Ana Tanrıça'dan esinlenerek ortaya koydukları eserleri, seramik sanatı ve
arkeoloji ilişkisi çerçevesinde incelenmiştir. Sonuç itibariyle birçok medeniyete ev sahipliği yapmış
olan ülkemizde arkeolojik buluntulardan Ana Tanrıça heykelciklerinin form ve bezeme biçimleriyle
seramik sanatçılarımıza ilham kaynağı olduğu görülmektedir. Her sanatçı tarafından farklı üslupla
gerçekleştirilen eserlerin kültürel mirasa sahip çıkma noktasında önemli bir misyon taşıdığı
söylenebilir.
Anahtar sözcükler/Keywords: Arkeoloji, seramik buluntu, ana tanrıça, Türk seramik sanatı
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CAM SANATINDA ENSTALASYON VE SANATÇILARDAN ÖRNEKLER
INSTALLATION OF GLASS ART AND EXAMPLES FROM ARTISTS
Serap BEDEL ÖZEK
Enstalasyon, geleneksel sanat eserlerinin aksine, kapalı veya açık belirli bir mekân
için yaratılan, mekânın niteliklerini kullanıp irdeleyen ve izleyicinin de katılımını sağlayan
sanatsal bir ifade biçimidir. Geçmişte ve özellikle günümüz sanatında oldukça önemli bir
yere sahip olan enstalasyon; Türkçe’de “yerleştirme sanatı” anlamına gelmektedir. Sanat
formunu yeni baştan tanımlayan ve başka disiplinleri de etkileyerek, sınırları tanımayan bir
ifade aracı olmuş; imgelem ve anlatı oluşturma modellerine karşı yeni formlar üretmiştir.
Son yıllarda ise, enstalasyon çalışmalarının konumu değişerek çağdaş̧ görsel kültür içinde
belli başlı sanat akımlarından biri haline gelmiştir (Süzen, 2010).
Sanat tarihinde ve günümüzde pek çok sanatçı ve küratör tarafından kabul gören,
ulusal ve uluslararası sanat ortamında da oldukça sık tercih edilen enstalasyon, farklı yöntem
ve tekniklerle de desteklenerek oluşturulmuş pek çok örneği bulunmaktadır. Örneğin
kavramsal sanatın temellerini atan Marcel Duchamp’ın sanatsal değeri olmayan tüketim
nesnesini (pisuarı), bir galeride sergilemesi, 1938'de Paris'te açtığı 'The Exposition
Internationale du Surréalisme' adlı sergi ve 1965 yılında Joseph Kosuth’un “Bir ve Üç
Sandalye” çalışması, birer enstalasyon çalışmaları olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca
Marchel Duchamp “Large glass” isimli çalışmasında hem teknik bir çözümleme hem de
estetik bir deneme olarak camı kullanmış ve camdan büyülendiğini bazı yazılarında dile
getirmiştir. Yeni formların yaratılması için eski düşünce ve form anlayışının yok edilmesini
destekleyen söylemleriyle, camı yeni bir ifade yaratım aracı olarak görmüştür (Şen, 2010,
57). Cam sanatçısı Dale Chihuly ise, cam üfleme tekniğini kullanarak, cama yeni anlamlar
kazandırmış ve performanslarının ruhuna uygun olarak büyük boyutlu enstalasyon ve
çevresel projelere imza atmıştır. Ayrıca Baptiste Debomborg, John Gilbert Luebtow ve
Danny Lane gibi önemli sanatçılar da diğer malzemelere oranla çok daha üstün bir kimliğe
ve ifade gücüne sahip cam malzemesini kullanarak enstalasyonlar yaratmışlardır.
Bu araştırmada cam sanatında kullanılan enstalasyon eğilimi üzerinde durulacaktır.
Hem cam sanatına hem de farklı alanlardaki çalışmalara yön veren enstalasyonun tarihçesi
ve gelişim süreci anlatılacaktır. Ek olarak araştırmanın devamında, bazı cam sanatçılarının
yaptığı enstalasyon çalışmalarına da yer verilecektir.
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SEXTUS EMPIRICUS’ÜN NEDENSELLİK ELEŞTİRİSİ
SEXTUS EMPIRICUS’ CRITIQUE OF CAUSALITY
Hasan AYDIN1
Lokman ÇİLİNGİR2
Her olayın bir nedeni olduğu, varlık, olay ve olguların neden-sonuç ilişkisinde
işlediği ve aynı koşullar altında aynı nedenlerin aynı sonuçları doğuracağı şeklinde formüle
edilen “nedensellik” ilkesi, felsefe içerisinde sürekli tartışma konusu edilmiştir. Felsefe
tarihinde, nedensellik ilkesi olmaksızın insanın betimsel bilgiyi aşıp, varlık, olgu ve olayları
açıklayamayacağını, bu nedenle nedensellik ilkesinin zorunlu olduğunu savunanlar
bulunduğu gibi, ilkenin kanıtlanamazlığını göstererek ondan kuşku duyanlar da olmuştur.
Felsefe tarihinde kadim bir geçmişi olan bu tartışmanın, sadece felsefe alanında kalmadığı,
kuantum teorisi ve Heisenberg’in belirsizlik ilkesi ile birlikte fizik bilimine ve oradan da
sosyal bilimlere doğru sirayet ettiği görülmektedir. Bu nedenle, felsefe tarihinde nedensellik
ilkesi lehine ve aleyhine ileri sürülmüş argümanlar, modern dönemde hem fizikçilerin hem
de filozofların daha fazla ilgisini çekmektedir. Felsefe tarihinde, nedensellik ilkesini
olumlayan, söz konusu ilke olmaksızın bilgi elde edilemeyeceğini ileri süren düşünürlerin
çoğunlukta olduğu gözlenir. Ancak nedensellik ilkesinden kuşku duyanların da görmezden
gelinemeyecek denli çok oldukları belirtilmelidir. Nedensellik İlkesinden kuşku duyanlar
arasında, bilindiği gibi, Gazzali, Ochamlı William, Nichalus De Autrecaurt, Nicholas
Malebranche, David Hume gibi şöhretli düşünürler yer almaktadır. Bunların çıkış noktaları
ve amaçları farklı olsa da, hemen hepsinin, bir ilke olarak nedenselliğin bir şekilde
temellendirilemezliğini savunmaya yöneldikleri gözlenir. Felsefe tarihinde geriye doğru
yapılan bir kazı, aslında söz konusu düşünürlerden çok önce, daha ilk çağda kuşkucu
filozoflarca nedensellik ilkesinin temellendirlemezliği sorununun gündeme getirildiği
görülür. Bu bağlamda, bir kuşkucu tabip ve filozof olan Sextus Empiricus’ün tanıklığı
oldukça önemlidir. Çünkü o, nedensellik ilkesinden ilk kuşku duyanın Aenesidemus
olduğunu ileri sürmektedir. Ona göre, Aenisedemus, ilke aleyhine sekiz argüman geliştirmiş
ve bu sekiz argümanla tüm dogmatiklerin nedensellik ilkelerinin test edilebileceğini ve
çürütülebileceğini iddia etmiştir. Sextus Empiricus, Aenesidemus’u argümanlarını ortaya
koymakla kalmamış, aynı zamanda, yaygın olarak bilinen kuşkuculuğun beş argümanını,
yani, karşıtlık, sonsuz geriye gidiş, görecelik, döngüsellik ve varsayım argümanlarını
nedensellik ilkenin aleyhinde kullanarak, nedensellik ilkesine yönelik septik bir anlayış da
geliştirmiştir. İşte bu bildiri, Sextus Empiricus’un aktardığı biçimiyle Aenisedemus’un
nedensellik eleştirisiyle, Sextus Empiricus’un kendisinin nedensellik eleştirisini temel
almaktadır. Bu eleştiriler, hem nedensellik ilkesine yönelik ilk kuşkuları dile getirmeleri hem
de sonraki filozofların, onların argümanlarından nasıl yararlandıklarını görmek ve
göstermek bakımından önemlidir.
Anahtar sözcükler/Keywords: Nedensellik, nedensellik ilkesi, kuşkuculuk, bilim
ve felsefe
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IMMANUEL KANT, RASYONALİZM VE BİLİM
IMMANUEL KANT, RATIONALISM AND SCIENCE
Ebru AYDIN
Bu çalışmada amacım genel olarak rasyonalizm ve bu bağlamda da bir numune
olarak Kant’ın görüşleri ile bilim yapılmasının imkânsız olduğunu göstermektir.
Rasyonalizm ve Kant’ın görüşleri bilimsel bilgiyi izah etmek şöyle dursun, bilimsel bilgiye
ve bilimsel faaliyetlere tamamen aykırıdır. Genel olarak rasyonalizm duyu verilerine
güvenmez ve onların insanı yanılttığını kabul eder. Rasyonalizm bu bakımdan şüpheciliğe
benzer ama esasında şüpheciliğe ve ateizme karşıdır. Yani rasyonalistler şüpheciliğe ve
ateizme karşı sağlam, her türlü şüpheden uzak bir bilgiye ulaşma amacındadırlar.
Rasyonalistlere göre bu tür bir bilgi için duyu verilerine güvenilemeyeceğinden, en sağlam
ve en güvenilir bilgi bize akıl tarafından bahşedilir. İnsanda duyulardan ayrı bir bilme gücü
vardır, o da akıldır. Zihinde doğuştan akıl hakikatleri mevcuttur. Bunlar sonradan algı ile
deney ile öğrenilemez, tecrübeden gelmez. Zihinde mevcut bu temel hakikatlere Leibniz
“akıl hakikatleri”, ve Descartes ise “doğuştan fikirler”, der. Kant’ta da benzer şekilde
görünüşün (fenomenin) temel kalıpları (kategoriler) zihinde doğuştan mevcuttur.
Rasyonalistlerde duyu verileri bizi yanılttığı için onlara katiyen güvenmemek gerekir.
Hâlbuki bilimsel bilginin onsuz olmaz unsuru gözlem ve deneydir. Gözlem ve deney ise
açıkça duyu verisidir. Şu halde rasyonalistlerin katiyen güvenilmez olarak vasıflandırdığı
tecrübe ve deney bilimin onsuz olmaz asli unsurlarıdır.
Genel olarak rasyonalizmi inceledikten sonra Kant’ın düşünceleri ile bilim yapmanın
imkanını araştırabiliriz. Kant’ın iddiası Newton fiziğinin epistemolojik temellerini
göstermektir. Oysa onun felsefesine göre Newton fiziği de ve diğer bilimsel faaliyetler de
imkânsızdır. Kant’ta bilimsel bilgi sentetik a priori önermedir. Bu önermeler zorunlu ve
evrensel mahiyettedir. Bunlara zorunluluk ve evrensellik vasfını sağlayan ise nedenselliğin,
zorunluluğun ve evrenselliğin zihnin a priori kategorileri olmasıdır. Bu yapılar zihinde içkin
olarak bulunmaktadır; bunlar öznededir, özneldir. Hâlbuki Kant’ın söylediklerinin aksine
bilimsel bilgiler zorunlu doğrudur, geneldir ve genel olguların bilgisidir. Dolayısıyla bu
vasıflar tabiatta içkin olarak bulunur. Kant’ın tamamen özneye bağlı olan açıklamalarına
karşı, bilimsel görüş zorunluluğu, doğruluğu ve evrenselliği nesne âleminde, yani dış
dünyada görmektedir. Keza bilimlerde tabiat bilinebilirdir, oysa Kant’ta “tabiat”, zihin dışı
nesneler, yani kendinde şey (ding an sich) katiyen (toto caelo) bilinemez. Kant’ın bu ve
benzeri düşüncelerinden hareketle görülebileceği gibi onun felsefi görüşleri bilimsel
yaklaşıma aykırıdır.
Anahtar sözcükler/Keywords: Kant, rasyonalizm, bilim
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İNSANIN, HUME FELSEFESİNDE NESNE VE DESCARTES FELSEFESİNDE
ÖZNE OLARAK KONUMU: MARİNA ABRAMOVİÇ ÖRNEĞİ
HUMANBEING AS OBJECT IN HUME’S PHILOSOPHY AND AS SUBJECT IN
DESCARTES’S PHILOSOPHY: A CASE STUDY OF MARINA ABRAMOVIC
Kübra ATALAY1
Düşünen bir varlık insan olarak hepimiz bir benliğe sahibiz. Felsefedeki benlik
anlayışı tartışmalarında iki ayrı görüş olarak benliğin özne olduğunu savunan rasyonalist
görüşüne sahip Descartes ve empirist akımı görüşüne sahip Hume açısından benliğin
irdelenmiş ve ayrımları ortaya konmuştur. Ünlü performans sanatçısı olan Marina
Abramoviç’in en çok konuşulan performanslarından birisi Ritim 0 adını verdiği
performansıdır. Bu, onun izleyiciler karşısında, önünde bir masa ve masanın üzerinde gül,
tüy, tabanca gibi birbiriyle bağlantılı olmayan materyallerin bulunduğu bir ortamda, 6 saat
boyunca kıpırdamadan gerçekleştirdiği performansıdır. Bu performans sırasında bazı
izleyiciler sanatçının eline masada bulunan bir gül vermişlerdir. Fakat daha sonra başka
izleyici sanatçının elindeki gülü alıp gülün dikenlerini sanatçının karnına batırmışlardır.
Sanatçının tepki vermediğini gören izleyiciler, performansın sonuna doğru sanatçının
vücudunun bazı yerlerine performansın bir parçası olan kesici materyallerle küçüklü
büyüklü aralar açmışlardır. Marina Abramoviç, bu performansı kendisini nesne konumuna
yerleştirdiğinde olacakları görmek ve göstermek için gerçekleştirmiştir. Bu bağlamda da
çalışmamızda insanı özne olarak benimseyen rasyonalist akımını destekleyici kılan ritim 0
performans örneği üzerinden incelenecektir. Bu çalışmamızda öncelikle Abramoviç’in
performansı detaylı olarak tanıtılacaktır. Buradan yola çıkarak felsefe tarihinde insanın
özneliği ve nesneliği hakkındaki tartışmalar genel olarak verildikten sonra daha özelde
Descartes’ın ve Hume’un insan benliğinin “özne” ve “nesne” oluşu hakkındaki düşünceleri
kıyaslanacaktır. Bu kıyaslama ise bize Abramoviç’in performansı örneği üzerinden
nesneleşen/nesneleştirilen insan hakkında değerlendirmeler yapılacaktır. Bu çalışma için
sanatçı hakkında bilgiler toplanılacak ve sanatçı hakkında gerekli makaleler incelenecektir.
Sanatçıya yapılmış olan röportajlar incelenecektir. Daha sonra felsefe akımlarından
rasyonalizm ve empirizm akımlarında nesne ve özne tartışmaları incelenecek farkları ortaya
konacaktır. Bunun yanı sıra empirist olan Hume ve rasyonalist olan Descartes’ın özne ve
nesne görüşleri hakkındaki makaleler incelenecektir. Marina Abromaviç’in sergilemiş
olduğu Ritim 0 performansı hangi filozofu destekler nitelikte olduğu sonucuna
bağlanılacaktır.
Anahtar sözcükler/Keywords: Marina Abramoviç, insan, özne, nesne, Descartes,
Hume
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DESCARTES’IN COGITO’SUNA KARŞI ARİSTOTELES’İN PSYKHÊ’Sİ
DESCARTES’ COGITO VERSUS ARISTOTLE’S PSUCHÊ
Aslı AVCAN1
Modern felsefenin uğraştığı en çetrefilli meselelerin başında şüphesiz zihin nedir,
bedenle arasındaki ilişki nasıl kurulur, ikisi nasıl olur da bir olur, birlik kurmazlarsa ne olur,
gibi sorular gelir. Ve bu uğurda en çok çaba harcayanlardan biri, bilindiği gibi, Descartes’tır.
Descartes’ın yöntemini izleyip, hisler yoluyla edindiği tüm bilgilerden başlayıp, matematik,
fizik gibi bilimlerin dahi kesinliğinden şüphe duyabilen, kısacası kendi üzerine dönüp
mülahazalarda bulunabilen her insanın nihayetinde varacağı sonuç aynıdır: cogito ergo sum.
Cogito, yani “düşünüyorum” zihnimizde dolaysızca olan biten ne varsa hepsini içeren bir
ifadedir. Çünkü Descartes’a göre, anlamak, arzu etmek, hayal etmek ve hatta duyumsamak
bile düşünmektir. Aslında bu saydığımız yetileri “zihin” ve/veya “bilinç” ile ilişkilendirmek
Descartes’a özgü bir tavır değildir. Bu anlayışın tohumları bugün psikoloji diye andığımız
şeyin bir anlamda kurucusu sayılabilecek Aristoteles ile birlikte atılmıştır. Aristoteles de Ruh
Üzerine adlı eserinde ruhu (psykhê), beslenme, duyumsama, hareket etme, arzulama, hayal
etme ve akletme yetileri üzerinden kavramaya çalışır. Ancak Descartes’tan farklı olarak o
ruhu her zaman bedenle olan birliği içinde ele alır, yani bu saydıklarımız ruh ve bedeni
birlikte haiz bir canlının yetileridir. Psykhê her şeyden önce canlılığın ilkesidir, “can”dır;
örneğin bir bitkiyi bir taştan ayırmakla kalmaz, kendisi gibi canlı olan ama başka türlü bir
yaşam süren hayvandan ve insandan da ayırır.
Bu çalışmanın amacı Aristoteles’te psikolojik anlamının yanında biyolojik bir
anlama da sahip pykhê’nin, Descartes’a gelinceye kadar nasıl evrildiği ve nasıl olup da
bedenden ayrı bir töze işaret eden cogito’ya dönüştüğünü göstermektir. Bu noktada
Aristoteles’in duyumsama yetisinin ya da daha doğru ifadeyle “duyumsayan ruhunun” tahlili
önemli bir rol oynayacaktır. Çünkü ruh ve beden birliği kendini en iyi, hem fizyolojik hem
psikolojik bir yönü olan bu yetide gösterir ve Descartes’taki “kendini bilme (selfawareness)” meselesi Aristoteles’te akletme yetisi değil yine duyumsama yetisi üzerine bir
araştırmaya konu edilmiştir.
Anahtar sözcükler/Keywords: Aristoteles, Descartes, ruh, beden, cogito,
duyumsama, bilinç
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BİLGELİK, TAMAMLANMA, HİÇLİK
WISDOM, COMPLETENESS, NULLITY
O. Ufuk DAĞLI1
Bir amacın belirlenmesinde temel faktörlerin kesinliği, amacı da belirgin hale getirirken
temel faktörlerdeki ufak sapmalar, bambaşka amaçlara, özellikle başlangıçtakinden
beklenmedik yerlere gitmesine sebep olmaktadır. Ancak bu temel faktörleri önceliğe alıp onları
isteyerek yaygın hale yani net bir şekilde ortaya koymamak da yine yaygın bir amaç
hedeflenmesinde kullanılagelen bir usuldür. Çünkü gevşek olarak ortaya konulan yukarıdaki
her şeyin ipleri çeşitli dönemlerde farklı farklı gerdirilerek, bir o tarafta, bir bu tarafta, katı katı
konumlanmalar, tarifler yapılmış, ilişkiler kurulmuş dolayısıyla da aralarda çok çok büyük
boşluklar bırakılmış ve böylece başka başka yapılanmalar da bu aralara olabildiğince salıverile
gelmiştir.
Öznenin yoğun olarak farklı yüklenmelerle ele alınabileceği düşünsel dönemin tarihinin
zamansal ve mekânsal sınırları devasa boyuttadır. Bu dönemin içindeki ilişkileri belirleyen
sınırlar daraldıkça, içerik daha belirginleşir gibi gözükürken, o dar içerikli olanların farkları ve
sayılarından büyük artmalar olmasının yanı sıra, zamandaki yayılmada da aynı mekânsal sınırlar
içinde bile çok büyük farklılıklar oluşmaktadır. Şöyle bir şey yapılagelmektedir. Üzerinde
incelemenin yoğunlaşacağı "şey"de süregelmekte olan ilişkiler ağının içine zaman ve mekânsal
sınırlar konumlandırılmaktadır. Konumlanan, insani ilişkiler ve zamansal ve mekânsal insanın
bir “şey”i dir.
Şimdi buna bakılarak ama günümüzden bakılarak “şey”e bir şeyler yüklenmektedir. O
şey, ilişkiler ağının içindedir ve o ağın etki alanı içindedir, kısacası etkilenmektedir. Etkilendiği
gibi de etkilemektedir. Bu karşılıklı etkileşim çerçevesinde bu “şey”in ortamı etkilemesi,
etkilenen ortamın da “şey”i etkilemesi, bu çevrimin devamlılığı ve ortamda başka başka
“şey”lerin de olması, bu karşılıklı, çoklu, karışık, önceden ayarlanmamış iç içe etkileşim uzayını
oluşturur. Artık “şey” ortak etkileşiminde “şey”, ya da “şeyler” hem ortamdan hem de
birbirlerinden farklılaşmaya başlarlar yani başkalaşırlar, başkalaşamayanlar yok olur. Artık
etkilenmeyen ama etkileyebilen “şey”ler “bilge”dir. Kalanlar da “zaman-mekân” yumağındaki
sınırlarına ulaşana kadar alabildikleri konfigürasyonlarla yoğunlaşır ve sınırda da artık
olabilirlikleri olamadığından yani kendilerince tamamlandıklarından bir anda tamamen
dağılırlar. Bu dağılma onların hiçliğidir. Etkilenmeyen ama etkileyebilen bilgedir. Bilge
konfigürasyonlarının son halini kendisi oluşturur, oluşturma olanağını tükettiğinde yani
tamamlandığında ise hiçliğe ulaşır. Bu çalışmada hiçlik yolunda geçilecek olan bilgelik,
tamamlanma aşamaları konfigürasyonlar temelinde ele alınacaktır
Anahtar sözcükler/Keywords: Konfigürasyonlar, olabilirlik, bilgelik, tamamlanma,
hiçlik
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DAVID HUME’DA ZAMAN, MEKÂN VE ZİHİN
TIME, SPACE AND MIND ACCORDING TO DAVID HUME
Taşkın EROL
İskoç asıllı İngiliz filozof Hume’a göre zihin klasik anlayıştan farklı olarak bir yeri
ya da mekânı imlemez. Zihin verinin saklandığı ya da işleme konulduğu bir yer olmaktan
ziyade bir akışın ismidir. Zihin içerikleri olarak adlandırabileceğimiz veri kavranabilir
olması bakımından minimum algısal bir niceliğe sahip olmak zorundadır. Söz konusu en
küçük algılanabilir nicelik olarak hem bilginin kurucu en küçük öğesi olmakla birlikte,
kendisi vasıtasıyla mekân tasarımımızın da kaynağıdır. Bununla birlikte zihin, bir yerin adı
değil, bir akışın imi olduğu için Hume’da zihin problemi, mekân ve zaman tasarımı ile
birlikte ele alınması vasıtasıyla ancak bütünlüklü olarak okunabilir. Zira veri ya da
algılanabilir en küçük nicelik, öncelik sonralık ilişkisi olmaksızın bize bir zaman tasarımı
sunamaz. Bu durum aynı zamanda, zaman tasarımı olmaksızın mekâna ilişkin bir
tasarımımız olabileceği anlamına gelir. Buradan da anlaşılabileceği üzere zaman ve mekâna
ilişkin tasarımlarımız deneyim öncesi kategorilere karşılık gelmedikleri gibi, mekân tasarımı
zaman tasarımından önce ve seçik olarak herhangi bir algıdan türetilebilir. Hume’a göre eğer
deneyimde tek bir algının sunulduğu durumlarla karşılaşmış olsaydık buradan sadece mekân
tasarımını türetebilirdik fakat zamana ilişkin bir kavrayışımız olamazdı. Ancak bu durum
ancak bir düşünce deneyi vasıtasıyla oluşturulabilir. Zaman ve mekâna ilişkin tasarımların
birbirinden ayrılamaz olarak görülmesinin sebebi de budur. Çünkü deneyim bize tek bir
nesnenin algısını dahi renk, tat, koku, şekil vs. gibi birçok algı bileşimi olarak sunar. Nasıl
ki mekâna ilişkin tasarım algılanabilir bir en azdan türetiliyorsa, zamana ilişkin tasarım da
bir alt sınıra sahiptir. Eğer karanlıkta bir kömür közünü hızla döndürürsek görebileceğimiz
tek şey bir çember olacaktır. Buradan da anlayabiliriz ki, gerçekte ortada bir daire olmasa
bile, zamansal ve mekânsal olarak algılanabilir en azın ötesine geçildiğinde zihin ya da
imgelem onu gerçekte olmadığı biçimde kavrar.
Anahtar sözcükler/Keywords: Hume, zaman, mekân, zihin, tasarım
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KANT’IN BİLGİ FELSEFESİNİN BİLGİNİN SOSYAL İNŞASI BAĞLAMINDA
BİR DEĞERLENDİRMESİ
AN EVALUATION OF THE KANT’S EPISTEMOLOGY IN THE CONTEXT OF
THE SOCIAL CONSTRUCTION OF KNOWLEDGE
Alper GÜRKAN1
Bilgi felsefesi tarihinde, bilginin kaynağına ilişkin olarak deneyimciler duyumu esas
almışlardır. Ancak duyu bilgisinin sağlamlığı ve açıklığı daima şüphe içermiştir. Bir
deneyimci olan John Locke, duyum bilgisinin güvenilmezliğine kısmî bir çözüm olarak
şeylerin koşullara bağlı olmayan nitelikleri ile koşullara bağlı nitelikleri arasında bir ayrıma
gider. Locke’un yaptığı bu ayrıma göre koşullara bağlı olmayan birincil nitelikler şeyin
nesnel özellikleriyken ikincil nitelikler koşullara ve özneye bağlı olarak farklılaşmaları
itibariyle öznel niteliklerdir.
Transandantal felsefe kapsamında Kant, sadece ikincil niteliklerin değil, birincil
niteliklerin de öznel oldukları sonucuna ulaşır. Çünkü ona göre şeylere ilişkin bilgimiz,
şeylerin kendilerinden kaynaklanmakta, onlardan insan zihnine gelmektelerse de gelen
duyumlar, insan zihninin yapısına göreli olarak bir form kazanmaktadırlar. Bu sebeple insan
için bilgi yalnızca kendi zihin yapısının koşullarıyla sınırlandırılmıştır. Bu, bilginin ancak
insanın bilgi kapasitesiyle biçimlenmesi ve sınırlanması anlamında gelmektedir. Bununla
birlikte insan bilgisi için mümkün olanın sadece fenomen bilgisi olduğu ve nesnenin
kendiliğinin bilinme olanağı bulunmadığı da Kant’ın ulaştığı bir diğer sonuçtur. Bu sonuçlar
dolayımında ifade edilirse Kant, bilgi felsefesini deneyimciler gibi tecrübeyle başlatmakta,
fakat onlardan ayrı olarak gelen bilgi içeriğinin akıl tarafından işlenerek bilgi formu
kazandığı sonucuna ulaşmaktadır. Kant’ın yaklaşımına göre bilgide iki farklı yön, somut
olarak algılanan ve bilginin içeriğini oluşturan yönü ile anlama yeteneğinin düşünceyle
bağlar kuran yönü bir aradadır.
Bilginin maddesinin ve a priori formlarının bilgi için zorunlu olarak bir arada
değerlendirilmesinden hareketle, Kant’ın doğa bilimleri bilgisinin insana göreli olarak
mevcut olduğu yaklaşımını, bilginin sosyal olarak inşa edilmiş olduğuna dair yaklaşımlarla
uzlaştırmak bir ölçüde olanaklıdır. Bununla birlikte insanın bilme kapasitesine dair olarak
Kant, söz konusu a priori formların zorunluluğunu değerlendirmiş ve herhangi bir sosyal
belirlenmişlik fikri ileri sürmemiştir. Ancak bilimsel bilginin insan zihnindeki bir temsil
olarak ve bilimin sosyal bir kurum olarak mevcudiyeti, söz konusu ilişkilendirme için bir
zemin var etmektedir. Bu çerçeve itibariyle bu çalışmada Kant’ın bilgi felsefesi, bilginin ve
bilimin sosyal anlamı açısından değerlendirilmektedir.
Anahtar sözcükler/Keywords: Bilgi felsefesi, bilginin sosyal inşası, bilim
sosyolojisi, bilim felsefesi
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BİR GERİLİM HATTI: POPPER VE KUHN ARASINDAKİ AYRIŞMA
A TENSION LINE: A DISINTEGRATION BETWEEN POPPER AND KUHN
Seda ÖZSOY1
Bilimin kavramsal yapısını ve işleyiş sürecini derinlemesine bir irdelemeyle ele alan
bilim felsefesi, zaman içerisinde ilgilendiği konuları kuşatan bir disiplin olarak hızlı bir
şekilde aşama kaydetmesinin yanında önemli tartışmaların yaşandığı bir saha olmuştur.
Aslen bilimin ne olduğunu, hangi konuları araştırdığını, bilimsel bilginin temel özelliklerinin
nasıl belirlendiğini ve bu bilgiye ulaşmak adına izlenecek yöntemin neye göre tesis edildiğini
inceleyen bilim felsefesi, özellikle yirminci yüzyılın sonlarına doğru dikkat çeken
ayrışmaların yaşandığı bir disiplin konumuna gelmiştir. Mezkûr tartışmaların/ayrışmaların
kaynağında ise Popper, Kuhn, Lakatos ve Feyerabend gibi bilim felsefecilerinin yer aldığı
görülmektedir. Popper’ın yanlışlamacılığa vurgu yaptığını, Kuhn’un eş-ölçülemezliğe ve
devrimlere dikkat çekmeye çalıştığını, Lakatos’un Popper ve Kuhn arasında bir orta yol
bulmaya yöneldiğini ve Feyerabend’in ise bütünüyle farklı bir bakış açısıyla yöntem
konusunu değerlendirdiğini söylemek mümkündür. Bu çalışmanın temel amacı, sözü edilen
özgün yaklaşım tarzları çerçevesinde Popper ve Kuhn arasındaki ayrışmanın nereden
başladığının ve nasıl ilerlediğinin ortaya konmasıdır. Bilindiği üzere bilimsel araştırma
mantığının görevinin görgül-bilimsel araştırma yöntemini mantıksal olarak çözümlemek
olduğunu ileri sürerek bilim insanlarına önermeler ya da önermeler dizgesi belirleme ve
bunları sistemli bir biçimde sınama işini yükleyen Popper, eleştiri silahı ile donanmış bir
bilim insanı tahayyül eder. Popper, bilimin esasen eleştirel olduğuna inanır çünkü bilim,
eleştiriyle kontrol edilen cüretkâr hipotezlerden oluşur ve bu nedenle devrimcidir. Oysaki
Kuhn’un argümanları, bilimin rasyonelliğinin ortak bir çevrenin kabulünü gerektirdiği
üzerinedir. Kuhn açısından rasyonellik, ortak bir dil ve ortak bir hipotezler kümesine
bağlıdır. Ayrıca rasyonel tartışma ve rasyonel eleştiri, eğer temel prensipler üzerinde
uzlaşılmıyorsa imkân dâhilinde değildir. Bu bağlamda iki düşünür arasındaki fikir
ayrılıkları, bilim olanla bilim olmayanın birbirinden ayırt edilmesini sağlayacağı savlanan
yanlışlamacılık ile paradigma, bilim öncesi dönem, olağan bilim dönemi, bunalım ve
bilimsel devrim gibi kavramsallaştırmalar dolayımında irdelenmeye çalışılacaktır.
Anahtar sözcükler/Keywords: Popper, Kuhn, yanlışlamacılık, paradigma, bilimin
dönemleri ve bilimsel devrimler
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6. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN “DEMOKRASİNİN SERÜVENİ” ÜNİTESİ İLE
İLGİLİ KAVRAMLARI ANLAMA DÜZEYİ VE KAVRAM YANILGILARI
SIXTH GRADE STUDENTS’UNDERSTANDING LEVEL AND CONSEPTS
MİSCONCEPTIONS OF CONCEPTS ABOUT “THE ADVENTURE OF
DEMOCRACY” UNIT
Merve AYVAZ1
Günümüz dünyasında bilgi üretiminin ve akışının oldukça hızlı, bilginin güncelliğini
korunma süresi ise oldukça kısadır. İnsanlar, her türlü konuda istedikleri bilgiye ulaşma
imkânına sahip olmuşlardır. Fakat hangi bilgiye ne kadar sahip olacakları ve çok çeşitli bilgi
kaynaklarını nasıl kullanacakları konusunda zorlanmaktadırlar.
Bilgi çağı olarak
adlandırılan bu dönemde, farklı disiplinlere ait bilgi birikiminin, okullarda sınırlı ders
saatleri içinde öğrencilere öğretilmesi oldukça güçtür. Bu sebeple okullarda öğretim
esnasında ilgili alana yönelik temel kavram ve becerilerin geliştirilmesine önem
verilmektedir. Kavramlar, düşünmenin ve öğrenmenin gerçekleştiği yer olan bilişin temel
yapı taşlarını oluşturdukları için etkili ve anlamlı bir öğrenmenin gerçekleşmesinde önemli
bir role sahiptirler. Ülkemizde yapılandırmacı yaklaşıma dayalı olarak 2004 yılında
oluşturulan ilköğretim sosyal bilgiler öğretim programında kavram öğretim ve öğrenimine
önemli bir yer verilmiştir. Ayrıca, kavramların giriş, gelişme ve pekiştirme seviyelerinin
hangi sınıf düzeyinde verileceği özel olarak belirtilmiştir. Benzer şekilde yenilenen 2017
öğretim programında da kavram öğretiminin önemli olduğu açıkça vurgulanmıştır. Sosyal
bilgiler dersinde kavram öğretim ve öğreniminde karşılaşılan en önemli sorunlardan birisi
kavram yanılgılarıdır. Öğrencilerin kavramlara ilişkin, bilimsel gerçeklerden farklı olarak
kendi zihinlerinde oluşturdukları alternatif görüş ve fikirler olarak tanımlanan kavram
yanılgıları, öğrencilerin yeni kavramları öğrenmesini zorlaştırmaktadır. Bu çalışmanın
temel amacı, Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin “Demokrasinin Serüveni” ünitesi konusundaki
kavramları anlama düzeyi ve kavram yanılgılarının ne düzeyde olduğunu tespit etmektir.
Araştırma, 2015-2016 Eğitim öğretim yılı Trabzon ili Akçaabat ilçesinde bulunan bir
ortaokulda 6.sınıfta öğrenim gören, 30 öğrenci ile yürütülmüştür. Çalışmanın örneklem
grubu, örneklem seçme tekniklerinden amaca uygun örneklem yöntemine göre
belirlenmiştir. Nitel araştırma yaklaşımına dayalı olarak yürütülen çalışmada, veri toplama
aracı olarak Kelime İlişkilendirme Testi (KİT) ve tanılanmış dallanmış ağaç kullanılmıştır.
Elde edilen verilerin analizinde betimsel analiz yapılmış, öğrenci cevapları ayrı ayır
incelenmiş ve daha önceden belirlenen kategorilere yerleştirilmiştir. Araştırma sonucunda
6.sınıf öğrencilerinin Demokrasinin Serüveni ünitesinde geçen “Demokrasi, Hak, Özgürlük,
Cumhuriyet, Monarşi, Teokrasi, Oligarşi” kavramlarına yönelik birçok yanılgılara sahip
oldukları, özellikle birbirine yakın anlamdaki kavramları birbirleri ile karıştırdıkları
belirlenmiştir. Bu yanılgıların giderilmesinde yönelik bazı tevsilerde bulunulmuştur.
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6. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN “ŞİİR” KELİMESİNE AİT ÇAĞRIŞIMLARI
SIXTH GRADE STUDENT’S ASSOCIATION ABOUT WORD “POETRY”
Suat UNGAN1
Elif KURT2
Taha Yasir CEVHER3
Şiir, duygu, hayal ve düşüncelerin aktarılmasında seslerin ahenkli bir şekilde bir
araya gelmesiyle oluşturulan kimi zaman öğretici kimi zaman estetik zevk veren edebî bir
türdür. Türkçe dersi kapsamında ele alınan metin türlerinden biri olan şiir, öğrencilerin
sözcük dağarcıklarının gelişmesinde kullanılmaktadır. Ayrıca şiir, çocukların duygu ve
düşüncelerini, hayal güçlerini zenginleştirerek; zihinsel, kültürel beceriler ile okuma ve
akılda tutma becerilerini geliştirir. Bunun yanında şiir, çocuklarda ritim duygusunun
geliştirilmesinde, onların dili sanatlı ve estetik bir şekilde kullanmalarında olumlu yönde
etkiye sahiptir. Bu kapsamda şiir, çocukların dili daha etkin ve sanatlı bir şekilde
kullanmasında destekleyici rol oynamaktadır. Nesne, olay ve olguları zihinde
anlamlandırma sürecinin içinde bulunan çağrışım, bireyin dünyayı algılama ve
algıladıklarını dışarıya sunması / aktarması ile ilintilidir. Dışarıya yönelik bu aktarma
işleminin ana unsurları düşünceler ve kelimelerdir. Bir bireye sunulan kelimeye karşılık
olarak aklına gelen kelimeleri belirtmesi şeklinde tanımlanan çağrışımlar sözcük dağarcığı
ile doğrudan bir ilişki içindedir. Bu nedenlerden dolayı şiir, öğrencilerin kolaylıkla çağrışım
yapabilecekleri bir türdür. Bu çalışmanın amacı ortaokul 6. sınıf öğrencilerinin “şiir”
kelimesi ile ilgili çağrışımlarını belirlemektir. Bu amaçla, öğrencilere “Şiir denilince aklınıza
ne geliyor?” sorusu yöneltilmiş ve onlardan cevapları yazmaları istenmiştir. Çalışmada, nitel
araştırmaların doğasına uygun olan olgu bilim deseni (fenomenolojik desen) kullanılmıştır.
Araştırmanın çalışma grubunu, 2017- 2018 eğitim - öğretim yılında Antalya ilinin Manavgat
ilçesinde bulunan bir ortaokulda öğrenim görmekte olan 40 tane 6. sınıf öğrencisi
oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında toplanan veriler iki araştırmacı tarafından ele
alınmış, içerik analizi ile çözümlenmiştir. Araştırma sonunda öğrencilerin şiir ile ilgili
çağrışımları, “duygular”, “doğa”, “öğretmen”, “mevcut şiirler”, “yiyecek ve içecekler”,
“hayvanlar”, “millî unsurlar”, “dersler”, “şairler” “şiirsel unsurlar”, “ders materyalleri”,
“ünlü insanlar”, “mekânlar - yerler” başlıkları altında toplanmıştır. Bu sonuçlara paralel
olarak öğrencilerin şiir ile ilgili bilgi ve hayal dünyalarının geliştirilmesi yolunda okuma
kültürü içinde şiire verilen yerin artırılması ve Türkçe dersi kapsamında şiir etkinliklerine
daha fazla yer verilmesi önerilerinde bulunulmuştur.
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Prof. Dr., Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi
Bölümü, ungan@ktu.edu.tr.
2
Doktora Öğrencisi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, elifkurt07@hotmail.com
3
Arş. Gör., Karadeniz Teknik Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, tahayasircevher@gmail.com
1

79

3. Uluslararası Felsefe, Eğitim, Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu, 10-13 Ekim 2018 – Giresun
3rd International Symposium on Philosophy, Education, Art and History of Science, 10th-13th of October, 2018 – Giresun

KELİME İLİŞKİLENDİRME TESTİ ARACILIĞIYLA ÇEVRE SORUNLARI İLE
İLGİLİ BİLİŞSEL YAPININ TESPİT EDİLMESİ
DETERMINING THE COGNITIVE STRUCTURE OF THE ENVIRONMENTAL
PROBLEMS THROUGH WORD ASSOCIATIONS TESTS
Rabia TALAYHAN
Emine TÜRKOĞLU
Hava İPEK AKBULUT
Kelime ilişkilendirme konu ile ilgili zihinsel durumu ve yetenekleri ortaya çıkarmak
amacı ile psikoloji alanında yıllardır kullanılan bir tekniktir. Bugün ise öğrencilerin kavram
yanılgılarını belirlemek ve analiz etmek amacı ile tek başına veya görüşme, kalem-kâğıt
testleri, açık uçlu sorular, kavram haritaları gibi yöntemler ile birlikte kullanılmaktadır.
Kelime ilişkilendirme tekniği ile kelime ilişkilendirme testinde yer alan herhangi bir anahtar
kavram için en fazla cevap verilen kelimenin 3-5 sayı aşağısı kesme noktası olarak kullanılır.
Bu frekansın üstünde bulunan cevaplar kavram ağının ilk kısmındaki bölüme yazılır. Daha
sonra kesme noktası belirli aralıklar ile aşağıya çekilir ve tüm anahtar kelimeler kavram
ağında çıkıncaya kadar işlem devam eder. Bu çalışmanın amacı kelime ilişkilendirme testi
(KİT) kullanarak çevre konusu ile ilgili ortaokul öğrencilerinin bilişsel yapılarını
haritalamaktır. Araştırma sürecinde betimsel araştırma yöntemleri içerisinde yer alan
gelişimsel araştırma yönteminin enlemsel boyutu kullanılmıştır Araştırma, 2017-2018
eğitim öğretim yılında 6.sınıf (n=24), 7.sınıf (n=25) ve 8.sınıfta (n=21) öğrenim gören
toplam 70 öğrencinin katılımı ile gerçekleşmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak
çevre sorunları (su kirliliği, hava kirliliği, gürültü kirliliği, ışık kirliliği ve toprak kirliliği) ile
ilgili hazırlanan kelime ilişkilendirme testi kullanılmıştır. Belirlenen anahtar kavramları
içeren kelime ilişkilendirme testi kartları oluşturulmuştur. Öğrencilerden verilen süre
dâhilinde bu kavramlar ile ilgili akıllarına ilk gelen kelimeleri yazmaları istenmiştir. Her bir
anahtar kavram için tekrar edilen kavramları/kelimeleri gösteren bir frekans tablosu
hazırlanmıştır. Oluşturulan bu frekans tablosuna bakılarak her bir sınıf düzeyi için ayrı
kavram ağı oluşturulmuştur. Yapılan bu çalışmadan elde edilen sonuçlara göre anahtar
kavramlara en fazla kelime üretebilen öğrencilerin 7. sınıf düzeyinde olduğu görülmüştür.
Bununla beraber tüm sınıf düzeylerinin en fazla kelime ürettikleri anahtar kavramın "hava
kirliliği" ve bunu takip eden anahtar kavramın "su kirliliği" olduğu, en az kelime ürettikleri
anahtar kavramın ise "ışık kirliliği" olduğu görülmüştür. Bu araştırmanın sonucunda 7.sınıf
öğrencilerinin 6.sınıf ve 8.sınıf öğrencilerine göre çevre sorunlarına yönelik olarak ön
bilgilerinin ve ilişkilendirmelerinin daha fazla olduğu görülmüştür.
Anahtar sözcükler/Keywords: Kelime ilişkilendirme, çevre sorunları
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OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇEVRE TUTUMLARININ
ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
INVESTIGATION OF ENVIRONMENTAL ATTITUDES TOWARDS VARIOUS
VARIABLES OF PRE-SCHOOL TEACHER CANDIDATES
Neslihan ÜLTAY
Eser ÜLTAY
Salih Kürşat ÇİLİNGİR
Çevre, insanın sosyal, biyolojik ve kimyasal bütün faaliyetlerini devam ettirdiği bir
ortamdır (Daştan, 1999). Sanayi devriminden bu yana bilim ve teknoloji alanındaki
gelişmeler günümüzde birçok sorunu da beraberinde getirmiştir. Bunlardan en önemlisi
kuşkusuz çevre sorunlarıdır. Bireylerin çevre sorunlarını önlemeye yönelik
sorumluluklarının başında elbette ki verilecek olan çevre eğitimi gelmektedir.
Çocukların çevre eğitimini en verimli şekilde alabilecekleri eğitim seviyesi
konusunda çeşitli görüşler olmasına rağmen, çevreye yönelik tutum ve davranışlar,
ülkemizdeki birçok ailenin çocuklarını çevre konusunda eğitmesi için yeterli bilince sahip
olmaması nedeniyle sistemli ve düzenli bir biçimde okul öncesi ve ilköğretim sürecinde
geliştirilebilir (Şimşekli, 2004). Çevre eğitimi ne kadar erken yaşlarda başlarsa o kadar
iyidir. Çünkü okul öncesi ve okul çağlarında oluşan ilgi ve tutumlar gelecekte istenilen
davranışların temelini oluşturur.
Çevre eğitiminin asıl amacına ulaşmasında en önemli aşamalardan biri, gelecek
nesillere çevre eğitimi verecek olan öğretmen adaylarının yetiştirilmesidir. Öğretmen
adaylarının çevreye yönelik tutumlarının olumlu yönde olması, yetiştirecekleri öğrencilerin
çevreye yönelik tutumlarının olumlu yönde gelişmesini sağlayacaktır. Bu açıdan öğretmen
yetiştiren eğitim fakültelerinde öğrenim gören öğretmen adaylarının çevreye ve çevre
sorunlarına karşı tutumlarının ne düzeyde olduğunun belirlenmesi, çıkan sonuçlar
doğrultusunda gerekli önlemler alınarak adayların çevre ve çevre sorunlarına yönelik olumlu
tutum geliştirmesi, çevre sorunlarının giderilmesi ve önlenmesi bakımından büyük önem
taşımaktadır. Çünkü çevreyi önce kendisi koruyup daha sonra bu alışkanlığı gelecek
nesillere aşılayacak olan öğretmenlerdir.
Okul öncesi öğretmenleri de yaptıkları etkinliklerde öğrencilerinde çevre bilincini
oluşmasına katkı sağlamalıdır. Öncelikle okul öncesi öğretmenlerin kendilerini çevre
konusunda yeterince geliştirmeleri ve yaptıkları etkinliklerde bunlara yer vermeleri
gerekmektedir. Okul öncesi öğretmenlerinin çevreye karşı gösterdikleri hassasiyet, tavırları
ve sergiledikleri tutum ve davranışları öğrencilerin çevre bilinci üzerinde etkisi oldukça
fazladır. Örneğin; Wagler (2010) tarafından gerçekleştirilen bir araştırmada öğretmenlerin
böceklere yönelik tutumlarının bu canlıları öğretimde kullanma eğilimlerini etkilediği
gözlenmiştir. Ayrıca öğretmenlerin çevre ile ilişkileri öğrencilere model teşkil eder
(Hungerford ve Volk, 1990).
Öğretmen adaylarının çevre ve çevre sorunlarına yönelik tutumlarını belirlemek,
gelecekte çevreye karşı ne ölçüde duyarlı vatandaşlar yetişeceği konusunda ipucu vermesi
açısından anlamlıdır. Çevre sorunlarına yönelik duyarlı insanlar yetiştirecek olan
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öğretmenlerin, öğrencilerine örnek olması bakımından çevre sorunlarına yönelik tutumları
oldukça önem arz etmektedir (Aksu ve Avcı, 2009). Buradan yola çıkarak bu çalışmanın
amacı okul öncesi öğretmen adaylarının çevre tutumlarının çeşitli değişkenler açısından
incelenmesidir.
Çalışma Giresun Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde öğrenim görmekte olan tüm sınıf
seviyelerindeki okul öncesi öğretmen adaylarıyla yürütülmüştür. Çalışmaya gönüllü olan
öğretmen adayları katılmış olup, birinci sınıf öğretmen adaylarından 87, ikinci sınıf
öğretmen adaylarından 88, üçüncü sınıf öğretmen adaylarından 89 ve dördüncü sınıf
öğretmen adaylarından 86 kişi olmak üzere toplam 350 kişi katılmıştır. Araştırmanın
yöntemi betimsel yaklaşıma uygun tarama yöntemi (survey)’dir.
Çalışmada veri toplama aracı olarak Bilecik’in (2016) çalışmasında kullandığı 16
maddelik beşli likert tipi anket kullanılmıştır. Anketten elde edilen sonuçlar IBM SPSS v22
programı ile analiz edilmiştir. Çalışmanın sonucunda okul öncesi öğretmen adaylarının
çevre tutumları arasında sınıf seviyelerine, cinsiyetlerine, gelir düzeylerine ve ebeveynlerin
öğrenim düzeyine göre anlamlı farklılık bulunmamıştır.
Anahtar sözcükler/Keywords: Çevre, çevre tutumu, okul öncesi öğretmen adayları
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OKUL YÖNETİCİLERİNİN ADAY ÖĞRETMEN YETİŞTİRME SÜRECİNDEKİ
ROLLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
SCHOOL PRINCIPALS’ OPINIONS ON THEIR ROLES IN THE INDUCTION
PROCESS OF TEACHERS
Melike GÜNBEY
Emel YILMAZ
Çağdaş toplumların önceliği ekonomik, sosyal, eğitim ve teknoloji alanlarında
gelişmişlik göstergelerine sahip olmak, modern çağın gerektirdiği bilgi ve becerilerle uyumlu,
problemlere çözüm üretebilen ve yaratıcı bireyler yetiştirebilmektir. Bu bilgi ve becerilere sahip
bireyler yetiştirmek ve eğitimin niteliğini artırmak okulların beklenen işlevleridir. Bu işlevlerin
gerçekleştirilmesi nitelikli öğretmenler sayesinde mümkün olabilir. Toplumun geleceğini inşa
etme görev ve sorumluluğunu taşıyan öğretmenlerin seçilmeleri, eğitimleri, yetiştirilmeleri, işe
alınmaları ve mesleki gelişimlerinin sürekli iyileştirilmesi tüm toplumlar için yaşamsal
önemdedir. Öğretmenlerin mesleğe girişinde kullanılan farklı yöntemler, meslek öncesi
yetiştirmeden kaynaklanan çeşitli nedenlerle bilgi, beceri ve deneyim düzeylerinin farklı olması
gibi pek çok faktör, öğretmenlerin özellikle mesleğin ilk yıllarında daha iyi bir performans ortaya
koymaları için mesleki ve örgütsel uyumlarının sağlanmasını gerektirmektedir. Geleceğin
nitelikli insan gücünü yetiştirecek olan öğretmenlerin gösterecekleri yüksek performans onların
mesleğe iyi bir şekilde yetiştirilmeleri ile mümkündür. Mesleğe yeni başlayan öğretmenlerin, iş
ortamına uyum sağlamaları oldukça karmaşık bir süreçtir. Üniversiteden yeni mezun olmuş bir
öğrencinin mesleğe ilişkin bilgi ve becerileri kazanmış başarılı öğretmenlere dönüşme süreci
alanyazında sosyalleşme olarak kavramlaşan bir sürecin aşamasıdır. Sosyalleşme, bireyin yeni
bir işe, örgütsel rollerine uyum yaptıkları, rolünün gerektirdiği bilgi, değer ve davranışların
öğretilmesi ve mesleğin bir üyesi olması için gerekli bilgi ve becerileri öğrenme sürecidir
(Balcı,2003). Sosyalleşme bir öğrenme süreci olarak değerlendirildiğinde bireyin örgütçe kabul
gören sosyal tutumları kazanmasında ve rolünün gerektirdiklerini öğrenmesinde ve örgütün
üyesine dönüşmesinde önemli bir işlevi olduğu söylenebilir. Öğretmenlerin mesleğe başladığı
ilk yılında uyum sürecinin sağlıklı olarak gerçekleştirilmesi açısından sosyalleşmenin işlevsel
bir olgu olduğu söylenebilir. Bu süreçte mesleğe yeni başlayan öğretmenlerin sağlıklı bir
sosyalleşme süreci geçirmelerinde okul yöneticilerinin yetiştirme rolü çok önemlidir. Bu
araştırmada aday öğretmenlerin yetiştirilme sürecinde okul yöneticilerinin rollerine ilişkin
yaşadıkları sorunların belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2017-2018
öğretim yılı Giresun ili merkez ve ilçelerinde görev yapan 10 okul yöneticisi oluşturmaktadır.
Okul yöneticileri ile yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak görüşmeler yapılmıştır.
Elde edilen veriler iki alan uzmanının görüşüne sunulmuştur. Analiz süreci devam ettiğinden
bulgulara bu kısımda yer verilmemiştir.
Anahtar sözcükler/Keywords: Sosyalleşme, okul yöneticisi, aday öğretmen
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TÜRKİYE’DE ÖĞRENİM GÖREN ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERİN
YÜKSEKÖĞRETİMDE KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR
CHALLENGES ENCOUNTERED BY INTERNATIONAL STUDENTS IN
TURKISH HIGHER EDUCATION
Tuğba HOŞGÖRÜR1
İlker AYSEL
21. yüzyılın üniversite kampüslerinde farklı uyruklara sahip öğrencilere rastlamak
oldukça alışılageldik bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır. Bununla birlikte öğrencilerin
eğitim almak amacıyla farklı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarını tercih etmeleri yalnızca
yakın döneme özgü değildir. 12. ve 13. yüzyıllarda Bologna ve Paris Üniversitelerinde öğrenim
görmek üzere, özellikle Avrupa’nın diğer bölgelerinde yaşayan öğrencilerin yer değiştirdikleri
bilinmektedir (Haskins, 1957). Bugün gelinen noktada ise yükseköğrenim görmek amacı ile
uluslararası dolaşımda olan öğrenci sayısı oldukça yüksek rakamlara ulaşmıştır. OECD (2017)
verilerine göre üye ülkelerde 1970’lerde 0.8 milyon olan öğrenci sayısı, 2015 yılında 4.6 milyon
olmuştur. Öğrencilerin yükseköğretim için farklı ülkelerdeki üniversiteleri tercih etmelerinin pek
çok farklı nedeni vardır. Ancak öğrencileri yurtdışında öğrenim görmeye iten temel motivasyon
kaynağının daha nitelikli bir eğitime erişim sağlamak olduğunu söylemek mümkündür.
Uluslararası öğrenci kabul eden ülkeler açısından ise durumun toplumsal, kültürel, akademik ve
ekonomik çıktıları, onları öğrenci sayılarını artırmak için küresel rekabete katılmaya
zorlamaktadır (Altbach ve Knight, 2007). Türkiye’nin yükseköğretim açısından sözü edilen
çıktıları elde edebilmesi, uluslararası öğrencilerin gereksinimlerini karşılayabilmesine bağlıdır.
Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de yükseköğrenim gören uluslararası öğrencilerin karşılaştıkları
sorunları ortaya koymaktır. Çalışmada, kökenini yorumlayıcı araştırma felsefesinin oluşturduğu
nitel bir yaklaşım benimsenmiştir. Durum çalışması yöntemi kullanılarak desenlenen çalışmanın
verileri, yarı yapılandırılmış görüşmeler yoluyla toplanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu,
Türkiye’nin batısında yer alan bir devlet üniversitesinde öğrenim gören 20 uluslararası öğrenci
oluşturmaktadır. Araştırmacılar tarafından yüz yüze gerçekleştirilen görüşmelerle toplanan
verilerin çözümlenmesi için tümevarım yöntemi kullanılmıştır. Çalışmada Türkiye’de
uluslararası yabancı öğrenci olmak bir durum olarak ele alınmıştır. Çalışma grubunu oluşturan
öğrencilerin farklı ülkelerden gelen öğrencilerden oluşmasına ve cinsiyet dağılımlarına çalışma
boyunca dikkat edilmiştir. Böylece öğrencilerin geldikleri ülkelere ve cinsiyetlerine göre
yaşadıkları sorunlar, her öğrenci için tekil bir durum analizini mümkün kılmıştır. Daha sonra
yapılan çapraz durum analizi ise tümevarımcı bir anlayışla verilerin derlenmesine olanak
sağlamıştır. Araştırma sonucunda uluslararası öğrencilerin öncelikli olarak öne çıkardıkları
sorun alanı, Türkçe öğrenme konusundadır. Ayrıca, akademik ve kültürel uyum sorunları
yanında; barınma, beslenme ve sağlık gibi hizmetlere erişim konusunda da sorunlar
yaşamaktadırlar. Özellikle ekonomik anlamda güçlük yaşayan öğrencilerin karşılaştıkları
sorunlar oldukça çarpıcı bulunmuştur. Çalışmanın son bölümünde, araştırma boyunca tartışılan
sorun alanlarına ilişkin öneriler sunulmuştur.
Anahtar sözcükler/Keywords: Uluslararası öğrenci, yükseköğretim, yükseköğrenim
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İLKOKULLARDA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN DİL ÖĞRETİMİNDE
KARŞILAŞILAN SORUNLAR
THE PROBLEMS TURKISH AS A SECOND LANGUAGE LEARNERS FACE IN
PRIMARY SCHOOLS
Bülent ARI1
Mustafa Burak TOP2
Çeşitli sebeplerden dolayı uluslararası gerçekleşen göçlerle birlikte; yeni bir çevre, yeni bir
kültür, yeni bir dil ile karşılaşma sonucunda bireyler için bazı uyum problemleri yaşanabilmektedir.
Karşılaşılan bu uyum problemlerinin çözüme kavuşturulabilmesinde en önemli etken, bireyler
arasındaki iletişimin gerçekleşmesi bakımından dil eğitimidir. Bu çalışmanın amacı Hatay ilindeki
ilkokullarda öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerin dil eğitiminde karşılaşılan sorunların
belirlenmesidir.
Araştırma nicel araştırma yöntemlerinden tarama araştırmasıdır. Araştırmanın örneklemi,
amaçsal örneklem çeşitleri arasında yer alan benzeşik örnekleme yöntemi ile belirlenmiştir.
Araştırmanın evrenini Hatay’daki ilkokullarda görev yapan 1. ve 2. sınıf öğretmenleri, örneklemini
ise Hatay ilinde belirlenmiş olan 8 ilkokuldaki 93 1. ve 2. sınıf öğretmeni oluşturmuştur. Araştırmada
veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından hazırlanan ve yedi sorudan oluşan bir anket
kullanılmıştır. Verilerin değerlendirmesinde yüzde ve frekans kullanılmıştır. Örneklemde yer alan
93 sınıf öğretmenin verdiği bilgilerde bu sınıflardaki 3183 öğrencinin %31.2 sinin yabancı uyruklu
olduğu tespit edilmiştir.
Örneklemimizde yer alan sınıf öğretmenleri, yabancı uyruklu öğrencilerin okuma becerileri
ile ilgili en fazla karşılaşılan sorunun, öğrencilerin okuduğunu anlayamaması (%80.9) olduğunu
belirtmişlerdir. Yabancı uyruklu öğrencilerin %74.1’ inin bir metni okurken vurgu ve tonlamaları
hatalı yaptıkları ifade edilmiştir. Akıcı okumakta sorun yaşayan öğrencilerin oranının %59.3; harfleri
tanıyamayan öğrencilerin oranının %22.9; sesleri tanıyamayan öğrencilerin oranının ise %24.4
olduğu tespit edilmiştir.
Yazma becerileri ile ilgili en fazla karşılaşılan sorunun anlamlı ve kurallı cümleler
yazamama (%64.5) olduğu görülürken diğer sorunlar sırasıyla dikte yoluyla yazamama (%56.4);
harfler ve kelimeler arasında uygun boşluk bırakamama (%41.6) ve harfler ile rakamları tekniğine
uygun bir şekilde yazamama (%41.5) olarak sıralanmıştır.
Sözlü iletişim becerileri kapsamında ise yabancı uyruklu öğrencilerin %66.8’ inin harfleri ve
kelimeleri doğru telaffuz edemediği belirlenirken, düşünce ve duygularını ifade eden cümleler
kuramayan öğrencilerin oranının %65.5; bir metni takip ederek dinleyemeyen öğrencilerin oranının
%65.4; topluluk önünde konuşamayan öğrencilerin oranının ise %59.7 olduğu görülmüştür.
Araştırma sonucunda ilkokullarda bulunan yabancı uyruklu öğrencilerin büyük bir kısmının
temel dil becerilerinde büyük oranda eksiklikler olduğu belirlenmiştir. Ülkemizde çeşitli sebeplerle
belirli bölgelerde yaşanan yoğun göç sonucunda dersliklerdeki yabancı uyruklu öğrenci sayısının
fazlalığı düşünüldüğünde, bu durumun hem yabancı uyruklu öğrenciler hem de Türkiye Cumhuriyeti
vatandaşı olan öğrenciler açısından olumsuzluklara yol açabileceği yorumu yapılabilir. Bundan
dolayı Türkiye’de eğitim öğretim sistemi içinde yer alan yabancı uyruklu öğrencilerin, devlet
okullarında eğitim öğretim almadan önce veya bu eğitim öğretim süreci içinde kapsamlı bir dil
eğitimi almasının yararlı olacağı söylenebilir.
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ULUSLARARASI BAKALORYA DİPLOMA POGRAMI (IBDP) “ÖĞRENEN
PROFİLİ” ÖZELLİKLERİNİN KAPSAMLI GELİŞİMSEL REHBERLİK
PROGRAMI AMAÇ VE YETERLİK ALANLARIYLA KARŞILAŞTIRILMASI
COMPARISON OF "LEARNER PROFILE" PROPERTIES OF
INTERNATIONAL BACCALAUREATE PROGRAMME WITH OBJECTIVES
AND QUALIFICATIONS OF COMPREHENSIVE DEVELOPMENTAL
GUIDANCE PROGRAM
Levent YAYCI
Temel TOPAL
Daha iyi ve barışçıl bir dünyanın yaratılmasına yardımcı olmak amacıyla toplumsal
anlamda insan olma bilincine sahip bireyler yetiştirmeyi amaçlayan Uluslararası Bakalorya
Diploma Programı (IBDP) eğitim-öğretim süreci sonunda öğrencilerde gelişmesi beklenen
kazanımları “öğrenen profili” olarak ifade etmektedir. Araştıran-sorgulayan, bilgili, düşünen,
iletişim kuran, ilkeli, açık görüşlü, duyarlı, riski göze alan, dengeli ve dönüşümlü düşünen olarak
nitelendirilen on özelliği öğrencilerde müfredat ve ders dışı etkinlikler yoluyla geliştirmeyi
amaçlayan IBDP, kültürler arası anlayış ve saygı ile daha huzurlu bir dünya oluşturulmasına
katkı sağlayamaya çalışmaktadır. Program, öğrencilerin yalnızca akademik gelişimlerine değil,
sosyal ve duygusal gelişimlerine de odaklanmakta, öğrencileri kendi öğrenmeleri için teşvik
etmekte, dünyayı anlamaları, evrensel değerlerle örtüşen kişisel değerler ve uluslararası bilinç
geliştirmeleri için desteklemektedir.
Müfredatla birleştirilebilen, hem rehberlik hem de derse ilişkin kazanımların birlikte
verilmesini hedefleyen bir gelişimsel rehberlik programı olan kapsamlı gelişimsel rehberlik
programı da öğrencilerin kişisel-sosyal, eğitsel ve kariyer gelişimlerini destekleyerek, çeşitli
yaşam becerileri kazanmalarına ve gelişim dönemlerine özgü gelişim görevlerini başarı ile
yerine getirmelerine odaklanmaktadır. Bu program öğrencilerin yaşam kariyerini desteklemek
için çeşitli bilgi, beceri ve yeterlikler kazanmalarını, sorumlu ve üretici bireyler olmalarını
amaçlamaktadır. Kapsamlı gelişimsel rehberlik programının öğrencilerde geliştirmeyi
hedeflediği yedi yeterlik alanına (okula ve çevreye uyum, aile ve toplum, güvenli ve sağlıklı
hayat, kendini kabul, kişilerarası ilişkiler, eğitsel başarı ve eğitsel ve mesleki gelişim) yönelik
kazanımlardan bazıları da “IBDP öğrenen profili” ile örtüşmektedir.
Bu çalışmanın amacı, IBDP öğrenen profili ile kapsamlı gelişimsel rehberlik programları
arasındaki ortak hedefleri karşılaştırmaktır. Her iki programda öğrencilere kendi öğrenme
süreçlerinde inisiyatif alma becerisi kazandırarak bağımsız öğrenenler olmalarını sağlamaya
çalışan 'yapılandırmacılık' yaklaşımı esas almaktadır. Yine her iki program da öğrencilere
evrensel değerler kazandırmayı önemsemektedir. IBDP’da öğretmenler “öğrenen proﬁli”ne göre
tasarlanmış üniteler planlarken, kapsamlı gelişimsel rehberlik programında yeterlik alanlarına
göre her sınıf düzeyine yönelik olarak hazırlanan kazanımlar sınıf rehberliği ve okul kapsamlı
etkinliklerle öğrencilere kazandırılmaya çalışılmaktadır. Çalışmada ilgili literatür ışığında iki
programdan beklenen kazanımlar karşılaştırılarak hazırlanacak kapsamlı gelişimsel rehberlik
programlarının IBDP öğrenen profili özellikleri de dikkate alınarak nasıl zenginleştirilebileceği
üzerine önerilerde bulunulmuştur.
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İLKOKUL 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUMA MOTİVASYONLARI İLE
OKUDUĞUNU ANLAMA BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ VE BU KONUYA
YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ
THE RELATIONSHIP BETWEEN READING MOTIVATIONS AND READING
COMPREHENSION SKILLS OF ELEMANTARY SCHOOL FOURTH GRADE
STUDENTS AND TEACHERS VIEWS ABOUT THIS SUBJECT
Onur BATMAZ
Özge ERDOĞAN
Günümüz bilgi çağında yaşam boyu öğrenmenin ve gelişmenin en önemli ögesinin dil
olduğu ve dil eğitiminin temel amacının da bireylere dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini
kazandırmak olduğu ifade edilmektedir (Yıldız ve Ceyhan, 2016, s. 1304). Bu dört temel dil
becerilerinden konuşma ve yazma dilin anlatma işlevini, okuma ve dinleme ise dilin anlama işlevini
oluşturmaktadır (Uçgun, 2016, s. 1959). Bireyin gerek günlük yaşamında gerek akademik hayatında
oldukça önemli olan okuma becerisi, gözün yazılı metin üzerinde gezinerek satırlara yerleştirilmiş
harflerin tanınmasından da öte birçok bileşene sahip bir süreci kapsayan temel dil becerisi ve zihinsel
bir etkinlik olarak karşımıza çıkmaktadır (Çeliktürk ve Yamaç, 2015, s. 98; Kuşdemir ve Katrancı,
2016: s. 252). Dolayısıyla okuma etkinliği, anlamaya odaklanmalı ve okuma bittiğinde de metinden
çıkarılması gereken anlama ulaşılmalı veya yeni anlamlar oluşturulmalıdır. Bireyin bu okuma
etkinliği sürecinde, okuduğunu çözümlemesi, anlamlandırması ve yorumlamasında hem bilişsel hem
de duyuşsal faktörler önemli rol oynamaktadırlar (Altunkaya, 2017, s. 110). Bireyin okuma ve
anlama sürecini etkileyen duyuşsal faktörlerden biri olan motivasyon, okuma sürecinde okuma
motivasyonu olarak karşımıza çıkmaktadır. Nitekim Yıldız ve Akyol (2011) da okuma
motivasyonunun, bireyin hem okuma etkinliğine yönelmesini sağlayan temel faktörlerden biri
olduğunu hem de iyi bir okuyucu olmasında etkili olan dinamiklerin başında geldiğini ifade
etmektedirler. Dolayısıyla bu kadar önemli olan bir kavramın, öğrencilerin okumayı öğrenmeye ve
etkili okumaya başladığı ilkokul döneminde okuduğunu anlama becerilerine etkisi üzerine yapılan
çalışmalar sınırlı kalmaktadır. Öğrencilerin okuma motivasyonları düzeyleri belirlenerek okuma
motivasyonunun okuduğunu anlama sürecine etkisinin incelenmesi bu araştırmanın problemini
ortaya koymaktadır.
Bu araştırma, ilkokul 4. sınıf öğrencilerinin okuma motivasyonları ile okuduğunu anlama
becerileri arasındaki ilişkinin ve bu konuya yönelik öğretmen görüşlerini belirlenmesi amacıyla
yapılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Yozgat il merkezinde yer alan 216 ilkokul 4. sınıf
öğrencisi ve 10 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmanın çalışma gurubu kolay ulaşılabilir
durum örnekleme yöntemi ile belirlenmiştir. Araştırmada nitel ve nicel araştırma yönteminin beraber
kullanıldığı yöntem olan karma yöntem kullanılmıştır. Nicel verilerin toplanmasında Yıldız (2010)
tarafından geliştirilen “Okuma Motivasyonu” ölçeği ile Batmaz (2017) tarafından hazırlanan
“Okuduğunu Anlama Başarı Testi” kullanılırken nitel verilerin toplanmasında ise araştırmacılar
tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen
nicel verilerin analizinde korelasyon analizi, nitel verilerin analizinde de betimsel analiz yöntemi
kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen verilerin analizi devam etmektedir. Elde edilecek sonuçlar
bağlamında ilkokuldaki okuma öğretimi sürecine yönelik öneriler getirilecektir.
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ORTAÖĞRETİM 9. SINIF TARİH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ
TARİHSEL DÜŞÜNME BECERİLERİ ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ
INVESTIGATION OF NINTH GRADE HISTORY COURSE TEACHING
PROGRAM ACCORDING TO HISTORICAL THINKING SKILLS
Nurten KÜRÜM1
XIX. yy’da modernizm, XXI. yy’da ise postmodernist anlayış her alanda olduğu gibi eğitim
alanına da yansımış; okul, ders, öğretmen algıları konularında değişimi başlatmış, öğretim yöntem
ve tekniklerinde de yeni ve etkili arayışlar yaşanmaya başlamıştır. Ülkemizde de yakın dönemde
öncelikle yapılandırmacı yaklaşım olmak üzere birçok yöntem ve teknik, öğretim programları ve
ders kitaplarına girmiş, sonrasında XXI. yy becerileri kazandırma amacıyla yeniden öğretim
programı ve ders kitapları üzerinde değişime gidilmiştir.
2017-2018 eğitim öğretim yılında Tarih ders ve programları yeniden yapılandırılmış, XXI.
yy becerileri arasında olan Tarihsel Düşünme Becerilerine yönelik kazanımlar programda yerini
almaya başlamıştır. Geçmişteki olay ve olguları, tarihsel düşünme becerileri kazandırılarak güncel
olay ve olgularla ilişkilendirebilen öğrencilerin dünya siyasetine, ekonomisine, sosyal hayatına ve
kültürel gelişmelere yön verecek bireyler olabilmeleri hedeflenmektedir (MEB,13). Ulus bilincinin
inşası, milli ve manevi değerlerin geliştirilerek toplumsal bütünlüğün korunması gibi hedeflerin
yanı sıra daha evrensel bir düzlemde kültürel çeşitliliği kabul eden, hoşgörülü bir bakış açısına sahip
bireyler yetiştirmek tarih eğitiminin temel işlevlerindendir (Safran, 2010). Bu nedenledir ki, tarih
öğretiminde Tarihsel Düşünme Becerileri kazandırmak için iki yaklaşım son derece önemlidir.
Tarih dersleri açısından yapılandırmacı yaklaşım “birincil ve ikincil kaynaklarla çalışma, kanıtı
sorgulama, tarihsel problem çözme, tarih disiplininin kabul edebileceği bir ürün ortaya koyma,
işbirlikli öğrenme” gibi temel ilkelere sahiptir (Günal, Kaya, 2012). Bununla beraber Türk Eğitim
Sisteminde öğrencilerimize Tarihsel Düşünme Becerileri kazandırılması bugün özellikle sosyal
medyanın kullanımıyla yaygınlaşan ve gerçek tarihsel özellik taşıyan taşımayan tüm bilgilerin ve
tartışmaların daha objektif değerlendirilmesini sağlayabilecek olması açısından dikkate değer
nitelik taşımaktadır.
Ortaöğretim öğrencilerinin geçmişte yaşanan olayları en iyi şekilde algılaması, anlaması,
yorumlaması günümüz olaylarını da daha net anlamasını sağlayacaktır. Çok yönlü bakış açısı elde
edecek, sorgulamacı, analiz ve sentez yapabilen, neden-sonuç ilişkileri kurabilen bireyler yetiştirme
amacıyla ortaöğretim öğrencileri için uygulanmak üzere yeni öğretim programı ve ders kitabı
kullanılmaya başlanmıştır. Bu araştırma ile 9.sınıf Tarih Dersi Öğretim Programı’nda yer alan
kazanımların hangi Tarihsel Düşünme Becerilerini kazandırmaya yönelik olduğunu ortaya koymaya
çalışmıştır. Çalışma grubu 2017-2018 eğitim öğretim yılında uygulamaya konulan Orta Öğretim
Tarih Dersi Öğretim Programıdır. Veri toplama aracı olarak “doküman analizi” yöntemi
kullanılmıştır. Orta Öğretim Tarih Dersi Öğretim Programında yer alan kazanımlar Tarihsel
Düşünme Becerileri açısından ele alınmış, bulgular tablo şeklinde üniteler, kazanımlar ve Tarihsel
Düşünme Becerileri başlıkları altında incelenmiştir. Tarihsel düşünme becerilerinin ana başlıkları
Tarih dersi öğretim programına göre düzenlenmiştir. Elde edilen bulguların çözümlemesinde “içerik
analiz” yöntemi kullanılmıştır. Bulgulara dönük düzenleme, tablolaştırma ve yorumlama aşamaları
sonrası betimlemeler yapılmıştır.
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8. SINIF TÜRKÇE DERS KİTABINDAKİ OKUMA PARÇALARININ KELİME
HAZİNESİ KATSAYILARI VE OKUNABİRLİLİK DÜZEYLERİNİN
BELİRLENMESİ
DETERMINATION OF THE READABILITY LEVELS AND VOCABULARY
COEFFICIENT OF THE READING PARTS IN THE EIGHTH CLASS
TEXTBOOKS
Yüksel GİRGİN1
Sosyal bilimler kapsamında insan merkezli yapılan araştırmalarda sosyal olguları
açıklama çalışmaları, bireyden bireye ya da gruptan gruba değişebilen özelliklerin ölçülerek
yapılması ile gerçekleşmektedir. Bu süreçte dil, kişiye ait özellikleri belirlemede temel
faktörlerden birisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bireyin dili etkili kullanma başarısının
ölçülmesi ve bu başarı ile ilgili oluşturulabilecek göstergeler, diğer özellikleriyle de
ilişkilendirilmesi bakımından önem arz etmektedir. Bu çerçevede kişinin sahip olduğu kelime
hazinesinin, dili etkili kullanma başarısı ve dil edinimi süreçlerinde kişiye ait bir özellik olarak
dikkate değer bir yeri vardır. Bir insanın kelime hazinesinin belirlenmesi oldukça zordur ve
boylamsal olarak, bireyin zaman içindeki gelişimini takip edebilmek için tekrar tekrar ölçüm
yapmayı gerektirir.
Okuma parçalarında kullanılan kelimelerin kullanım sıklığına bağlı olarak yapılan
‘kelime hazinesi çalışmaları’ kelimenin kullanım sıklığı kapsamında en fazla kullanılan
kelimeden en az kullanılan kelimeye doğru yapılmış sayısal değerlerle yapılır. Bununla birlikte,
okuma parçasındaki toplam kelime sayısı ile farklı kelime sayısı (bir defa kullanılmış) ile elde
edilen sayısal değerler, okuma parçasının kelime hazinesi bakımından güçlü veya zayıf olması
yönünde genel değerlendirmeler kapsamında kullanılır. Bu çalışmaların en belirleyici tarafı, elde
edilen verilerle okuma parçalarının hacimlerinin tespit edilmesidir. Okuma parçasının kelime
havuzu genişliği veya darlığı, yapılan çalışma sonuçlarının güvenirliği ile doğru orantılıdır.
Okunabilirlik kavramı, cümledeki sözcük sayısına ve sözcükteki hece sayısı ile ilgilidir.
Okunabilirlik puanı da bu doğrultuda ortalama cümle ve sözcük uzunluklarından elde edilen
sayısal verilerle hesaplanmaktadır. Bu kapsamda da okuma parçasının anlaşılabilirlik düzeyi ve
okuma güçlüğü belirlenebilmektedir.
Bu çalışmada 2017/2018 eğitim-öğretim yılında okutulan Dörtel Yayınlarına ait 8. Sınıf
Türkçe ders kitabındaki okuma parçalarının ne kadar anlaşılabilir olduklarını öğrenmek için
okunabilirlik puanları ile okuma parçalarının kelime haznesi katsayıları çıkarılmıştır.
Okunabilirlik puanlarının hesaplanması için DÖRTEL Yayınları’na ait 8.sınıf Türkçe ders
kitabındaki 6 tema içerisinde yer alan 12 öyküleyici, 11 bilgilendirici ve 5 şiirsel olmak üzere
toplamda 28 okuma parçasının okunabilirlik ve nitelik seviyelerinin saptanması amaçlanmıştır.
Metinlerin okunabilirlik tespiti, Ateşman’ın 1997’de Flesch’ten Türkçeye adapte ettiği
okunabilirlik formülü kullanılarak oluşturulacaktır. Bununla birlikte çalışma ile her bir okuma
parçasının kelime hazinesi katsayısı hesaplanarak okuma parçalarından elde edilen okunabilirlik
puanları ile karşılaştırılıp her bir metin parçasının okunabilirlik düzeylerinin belirlenmesi
sağlanacaktır.
Anahtar sözcükler/Keywords: Okunabilirlik, dil eğitimi, okuma parçası, kelime
haznesi katsayısı, Türkçe ders kitabı
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ETHICS, MORALITY, AND MORAL REASONING IN TURKEY’S RECENT
CURRICULA OF ELEMENTARY SCIENCE AND SCIENCE TEACHER
EDUCATION
TÜRKİYE’DEKİ MEVCUT İLKÖĞRETİM FEN BİLGİSİ VE FEN BİLGİSİ
ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRETİM PROGRAMLARINDA ETİK, AHLAK VE AHLAKİ
AKIL YÜRÜTME
Büşra TUNCAY YÜKSEL
Necessity of integrating ethics, morality, and moral reasoning in education in general,
and science education in particular, has been proposed by many researchers in the literature
(Zeidler, 2003, 2016). Researchers state that these constructs are very important for the personal
development of students (Zeidler & Keefer, 2003). Moreover, they argue that educating students
about ethics and morality and enhancing their moral reasoning skills is vital for an effective
citizenship education (Althof & Berkowitz, 2006; Berkowitz, & Simmons, 2003). Since teachers
are the agents who are primarily responsible for achieving aims of education programs (DarlingHammond, 2006), importance of integrating ethics and morality in teacher education programs
(Rogers & Webb, 1991) and fostering moral reasoning skills of teachers and teacher candidates
becomes evident. Undergraduate courses given in universities have a vital importance in this
sense (Barr & Tagg, 1995). Therefore, careful attention should be paid to the design of the
undergraduate courses offered in education faculties of universities.
In 2018, both science education curricula given in primary schools and science teacher
education curricula given in higher education of Turkish education system were revised and
updated. In the present study, these curricula were examined in terms of how ethics, morality,
and moral reasoning were given place. Based on the examination of the higher education
curriculum, it can be said that concepts related to ethics and morality and moral reasoning skills
are given a relatively important place in undergraduate science teacher education curriculum.
For instance, ethics and morality is very explicitly covered in the course named “Ethics and
Morality in Education” (“Eğitimde Etik ve Ahlak”). This course is one of the must courses that
science teacher candidates have to successfully complete before graduation. Moreover, concepts
related to ethics and morality were explicitly (e.g., “Ethics in Science and Research” - Bilim ve
Araştırma Etiği) or implicitly (e.g., “History and Philosophy of Science” – “Bilim Tarihi ve
Felsefesi”) given place in some of the elective courses. On the other hand, examination of the
elementary school science education curriculum revealed that concepts of ethics, morality, and
moral reasoning were not much emphasized or integration of these concepts and accompanying
skills were more implicit when compared to science teacher education curriculum. More
specifically, in the elementary school science education curriculum, ethics and morality were
given place in the introduction part where objectives of the curriculum were listed and roles of
teachers and students were described. Nevertheless, not enough place was given to constructs of
ethics and morality and related skills in the learning objectives. Findings obtained from the
examination of the elementary science education and science teacher education curricula,
comparison of these findings, and their implications are discussed.
Keywords/Anahtar sözcükler: Curriculum examination, ethics, morality, moral
reasoning
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LİSANS VE LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARDA BİR DERS OLARAK
“ÇOCUK HAKLARI”
CHILD RIGHTS: A COURSE IN UNDERGRADUATE AND GRADUATE
PROGRAMMES
Yasemin MAMUR IŞIKÇI
Gonca ULUDAĞ
Çocuklar, toplumların geleceği olup, onların her alandaki gelişimleri ve eğitimleri, bedensel
ve ruhsal olarak zarar görmemeleri ve temel hak ve özgürlüklerden yararlanmaları gereği, kabul
gören bir gerçektir. Bununla birlikte çocuklara ilişkin birçok konu toplumdaki her bireyi de yakından
ilgilendirmektedir. Öyle ki, herhangi bir meslek grubuna (öğretmen, doktor, hemşire, polis, avukat
vb.) tabii olmanın ve çocukla birebir etkileşim halinde olmanın yanı sıra her bireyin bir ebeveyn
adayı olma durumunu göz önünde bulundurarak “çocuk” kavramına ilişkin daha detaylı bilgiyle
donanmanın gereği ön plana çıkmaktadır. Bu noktada “çocuk” kavramını tanımlamak gerekmektedir.
Çocuk Hakları Evrensel Beyannamesi’ne göre “çocuk” 18 yaşına kadar olan kişileri nitelendirmek
üzere kullanılan bir kavramdır. Bir diğer ifadeyle çocuk, 0-18 yaş arasındaki tüm bireyleri
nitelendirmektedir. Çocuk hakları, uluslararası hukukta çocukların haklarını koruyan en temel yasal
metin olarak, 20 Kasım 1989’da kabul edilen Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi ile
koruma altına alınmıştır. Buna göre çocukların yaşama, işkenceden korunma, vatandaş olma, terk
edilmekten korunma, cinsel dokunulmazlığının korunması, eğitim hakkı, sağlık hakkı, oyun hakkı
gibi haklara sahip olduklarını ve bu haklara sahip olmada yetişkinlerin yaklaşım ve tutumlarının
öneminin fark edilmesi önem kazanmaktadır. Bu nedenle, toplumdaki her bireyde, çocuğa ve
çocuğun sahip oldukları haklara yönelik farkındalık oluşturulması ele alınması gereken konulardan
biridir. Bu farkındalığın oldukça kapsamlı ve etkili bir şekilde kazandırılabileceği yerlerden biri de
üniversitelerdir. Hangi lisans ya da lisansüstü eğitim programına devam ediyor olursa olsun, her
öğrencinin çocuğa ve çocuk haklarına karşı duyarlı ve bilgi sahibi olmasının gerekli olduğunu
söylemek mümkündür. Çünkü bir ebeveyn adayı olmanın yanı sıra her öğrenci bir lisans ya da
lisansüstü programdan mezun olarak edindiği mesleği aracılığıyla, çocukların yaşadığı bir topluluğa
yani topluma hizmet sunacaktır. Dolayısıyla “çocuk” kavramı ve “çocuk hakları” konularında eğitim
almaları bir gereklilik olarak da karşımıza çıkmaktadır. Bu noktadan hareketle bu araştırmada,
Türkiye’deki lisans ve lisansüstü programların müfredatlarında “çocuk hakları” dersinin incelenmesi
amaçlanmıştır. Nitel bir araştırma olan bu çalışmada veriler doküman incelemesi tekniğiyle elde
edilmiştir. Çalışma kapsamında Türkiye’deki devlet üniversiteleri ve vakıf üniversiteleri yer almıştır.
Bu üniversitelerin tam sayısına ulaşmak amacıyla Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanan
devlet ve vakıf üniversiteleri listeleri baz alınmıştır. Çalışma kapsamında yer alan üniversitelerin tüm
lisans ve lisansüstü programlarının müfredatları, ilgili internet sayfaları üzerinden incelenmiş ve
çocuk haklarına ilişkin ders içeriğine sahip olan dersler tespit edilmiştir. Programlarda, çocuk
haklarına ilişkin derslerin olup olmadığı, varsa hangi fakültelerde ve programlarda bu derslere yer
verildiği, ders isimleri, kredileri, statüleri (seçmeli/zorunlu), içerikleri, lisans ve lisansüstü düzeydeki
ders içerikleri arasındaki temel benzerlik ve farklılıklar ele alınmıştır. Veri analizi süreci devam
etmekte olup, veriler içerik analizi ile çözümlenerek frekans ve yüzde değerleri ile sunulacaktır.
Anahtar sözcükler/Keywords: Çocuk hakları, lisans programı, lisansüstü eğitim, tez
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ÇOCUK HAKLARI EĞİTİMİ VE “ÇOCUKLAR İÇİN FELSEFE” YAKLAŞIMI
CHILDREN’S RIGHTS EDUCATION AND “PHILOSOPHY FOR CHILDREN”
APPROACH
Maide Şila TİFTİKÇİ
Çocuk hakları kavramının, çocuğun fiziksel, psikolojik, bilişsel gibi tüm yönleriyle
bütünsel gelişimlerine destek olurken aynı zamanda onları olumsuz durumlardan koruyan,
temel ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik sahip oldukları hakları içerdiği söylenebilir. Bir
başka ifadeyle insanın sırf insan olarak doğması sebebiyle hakları olduğu düşüncesi,
çocukların da hakları olduğu düşüncesiyle uyumluluk göstermektedir.
Çocuklara hitap eden çocuk hakları eğitimini de çocukların kendi haklarına ilişkin
gereken bilgi, beceri, değer ve tutumları kazanmasını amaçlayan bir eğitim şeklinde genel
hatlarıyla ifade etmek mümkündür.
Toplumların istenilen düzeylere ulaşmasında yetiştirecekleri veya yetiştirmek
istedikleri bireylerin nitelikleri önemli bir yer tutmaktadır. Örneğin, demokratik değerlerin
yaşamla bütünleştiği, insan onuruna saygı duyulduğu, barışçıl ve huzur ikliminde bir
toplumun gelişmesi gibi özelliklere sahip bireylerin toplumda yer alması bekleniyorsa bu
amaçlara ulaşmada verilecek insan hakları eğitiminin özelde ise çocuk hakları eğitiminin
etkili olabileceği söylenebilir. Ancak, bir önemli husus da bu eğitimin (yani çocuk hakları
özelindeki eğitimin) nasıl verileceği konusudur.
Çocuklar için hazırlanılan, tasarlanılan çocuk hakları eğitimine bakıldığında buna
ilişkin çeşitli öğretim yöntemleri, teknikleri vb. bulunmaktadır. Örneğin, yaratıcı drama,
eğitsel oyunlardan yararlanma, diğer derslerle ilişkilendirerek işleme, eğitim teknolojilerini
sürece dâhil etme gibi farklı eğilimler söz konusu olabilir.
Bir başka alternatif olarak “Çocuklar İçin Felsefe” yaklaşımı düşünülebilir. Bu
yaklaşım, çocukları küçük yaşlardan itibaren felsefi düşünceyle tanıştırma, bu sayede
kavramları sorgulama, düzgün bir şekilde akıl yürütebilme ve buna bağlı olarak çıkarım
yapabilme, safsata ile safsata olmayanı ayırt edebilme, gibi amaçları bulunan bir anlayış
şeklidir. Bir çeşit “düşünme eğitimi” olarak da isimlendirilebilen “Çocuklar İçin Felsefe”,
Amerika’da yirminci yüzyılın sonlarında Matthew Lipman tarafından geliştirilmiştir. Sözü
edilen bu amaçlara ek olarak da Lipman, çocukların bilinçli vatandaşlar olarak yetişmesinde,
demokrasi kültürünün oluşturulmasında bu anlayışın etkisi olduğunu düşünmektedir.
Anahtar sözcükler/Keywords: Çocuk hakları eğitimi, çocuklar için felsefe
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DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMEN
ÖZ YETERLİK ALGILARI ÜZERİNE BİR İNCELEME
AN INVESTIGATION ON SELF EFFICACY OF RELIGIOUS CULTURE AND
MORAL KNOWLODGE TEACHER CANDIDATES
Hamza AKTAŞ
Bu çalışmanın amacı, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmen adaylarının öğretmen öz
yeterlik algılarının düzeyini ortaya koymaya yöneliktir. Öğretmenlerin mesleki görevlerini
yerine getirebileceklerine ve gerekli sorumlulukları üstlenebileceklerine olan inançları bir başka
deyişle “öz yeterlik algıları” oldukça önemlidir. Öz yeterlik, bireyin yapabildikleri hakkında
sahip olduğu inançlardır. Öğretmen açısından bakıldığında öz yeterlik kavramı, öğretmenliğin
gerektirdiği görev ve sorumlulukları yerine getirebilmek için sahip olunması gereken bilgi,
beceri ve tutumları ifade eder. Öğretmen öz yeterliği, etkili bir öğretim ortamı yaratabilmek için
öğretmenin görev ve sorumluluklarını yerine getirebileceğine ve öğretmenlik becerisine sahip
olduğuna, öğretim ile ilgili planlama yapıp uygulayabileceğine, öğrencilere öğrenme becerisi
kazandırabileceğine olan inançlarını kapsar (Goddard, Hoy ve Woolfolk-Hoy, 2004). Bu
nedenle etkili bir eğitim öğretim yapılabilmesi için öğretmenlerin öncelikle bu beceriye sahip
olduklarına inanmaları gerekmektedir. Öğretmenlerin görev ve sorumluluklarını yerine
getirmede ve öğretmenlik becerisine sahip olmada öz yeterliğin önemi ortaya çıkmaktadır.
Yapılan inceleme neticesinde ise, hem ulusal hem de uluslararası çapta, Din Kültürü ve Ahlak
Bilgisi öğretmen adayları bağlamında öğretmen öz yeterlik düzeyini inceleyen çalışmaların
olmaması nedeniyle elde edilecek verilerin alana önemli katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
Öz yeterlik Ölçeği, Bandura’nın öğretmen öz yeterliği ölçeği temel alınarak
geliştirilmiştir. Ölçeğin son hali, üç alt boyuttan oluşmaktadır. Uzun formunda, her bir boyut 8
soru içermekte ve toplam 24 soru bulunmaktadır. Alt boyutlar; öğrenci katılımında yeterlik,
öğretimsel stratejilerde yeterlik, sınıf yönetiminde yeterliktir. Ölçeğin güvenirliği toplam özyeterlik puanı için .94, öğrenci katılımında yeterlik için .87, öğretimsel stratejilerde yeterlik için
.91, sınıf yönetiminde yeterlik için .90’dır (Tschannen-Moran & Woolffolk-Hoy, 2001).
Öğretmen öz-yeterlik ölçeğinin (TSES) Türkçe’ye uyarlaması Çapa, Çakıroğlu & Sarıkaya
(2005) tarafından yapılmıştır. Çapa ve arkadaşları (2005), ölçeği “Turkish Version of the
Teachers’ Sense of Efficacy Scale” (TTSES) şeklinde adlandırmıştır. Verilerin istatistiksel
analizi, Tek Yönlü Varyans (Anova) Analizi ve T-Testi testleri ile yapılmıştır.
Tarama modeline uygun olarak gerçekleştirilen bu çalışma, Çoruh Üniversitesi İlahiyat
Fakültesi (N=70), Giresun Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi (N=52), Gümüşhane
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi (N=70) ve Ordu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi (N=56)’nde 2017–
2018 öğretim yılı bahar döneminde öğrenim gören 3.sınıf öğrencilerinden seçilen 248 öğrenci
üzerinde yapılmıştır. Çalışmada öğrencilerin öğretmen öz yeterlik düzeyleri ile fakülte, cinsiyet,
yaş, ekonomik durum ve toplumsal problemlere ilgi durumu gibi değişkenler arasında
farklılaşma olup olmadığı incelenmiştir.
Anahtar sözcükler/Keywords: DKAB öğretmen adayı, öz yeterlik, öğretmen öz
yeterliği
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TÜRKİYE’DE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK EĞİTİMİ
PSYCHOLOGICAL COUNSELING EDUCATION IN TURKEY
Enver SARI
Psikolojik Danışmanlık veya Danışmanlık Psikolojisi Amerika Birleşik
Devletleri'nde ortaya çıkmış bir bilim dalıdır. Psikolojik Danışmanlık Amerika Birleşik
Devletlerinden başka İngiltere, Kanada, Avusturalya gibi ülkelerde resmi olarak
tanınmaktadır (Gladding, 2013, s. 7). Türkiye’de Psikolojik Danışmanlık bir kavram olarak
1950’li yıllardan itibaren kullanılmakta ise de henüz resmi olarak bir meslek olarak
tanınmamaktadır. Türkiye’de ilk kez 01.11.2017 tarihli ve 30227 sayılı Resmi Gazetede
Psikolojik Danışman, Okul Psikolojik Danışmanı ve Kariyer Psikolojik Danışmanı meslek
standartları resmi olarak belirlenmiştir. Türkiye’de Psikolojik Danışmanlar üniversitelerin
eğitim fakültelerinin, eğitim bilimleri bölümünde yer alan rehberlik ve psikolojik
danışmanlık anabilim dallarında yetişmektedir. Türkiye’de eğitim kurumlarında ‘Okul
Psikolojik Danışmanları’ ‘Rehber Öğretmen’ unvanıyla çalışmaktadırlar. Türkiye
Cumhuriyeti Devlet Personel Kadrolarında Pedagog ve Psikolog kadroları bulunmasına
rağmen henüz Psikolojik Danışman bulunmamaktadır.
Türkiye’de rehberlik ve psikolojik danışmanlık lisans programlarında öğretmenlik
meslek bilgisi programın %30’undan fazlasını kapsamaktadır. Bu yönü ile Türkiye’de
rehberlik ve psikolojik danışmanlık okul psikolojik danışmanlığına yönelik bir program
sürdürmektedir. Türkiye’de Aile Danışmanlığı ve Manevi Danışmanlık gibi lisansüstü
programlar bulunsa da bu programların ismi ve içeriği yalnızca ‘danışmanlığı’ içermekte
olup ‘psikolojik danışmanlığı’ kapsamaktan uzaktır. Türkiye’de Ruh Sağlığı Psikolojik
Danışmanlığı ve Rehabilitasyon Psikolojik Danışmanlığı henüz bilinen alanlar değildir.
Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Kanada ve İngiltere’de psikolojik danışmanlık
eğitimi psikolojik danışmanlık eğitimi (counseling education), danışmanlık psikolojisi
(counseling psychology) gibi bölüm isimler altında çoğunlukla eğitim fakültelerinde
lisansüstü eğitim şeklinde verilmektedir. Bunlara örnek olarak Amerika Birleşik
Devletlerinde Florida Üniversitesi, Kanada’da Gonzaga Üniversitesi ve İngiltere’de Abertay
Üniversitesi verilebilir. Türkiye’de rehberlik ve psikolojik danışmanlık anabilim dalları
bölüm haline dönüşmeli ve adı ‘Psikolojik Danışmanlık Eğitimi’ olmalıdır. Amerikan
Psikoloji
Derneği’nin
(APA)
17.
Bölümü
Danışmanlık
Psikolojisidir
(http://www.div17.org/; (http://www.apa.org/about/division/index.aspx).
Bir meslek olarak psikolojik danışmanlık eğitimi farklı alanlarda verilmekte ve farklı
psikolojik danışmanlık meslekleri tanınmaktadır (Gladding, 2013, s.41).ABD, İngiltere ve
Kanada gibi ülkelerde ‘Manevi Psikolojik Danışmanlık’, ‘Okul Psikolojik Danışmanlığı’,
‘Aile ve Evlilik Psikolojik Danışmanlığı’, ‘Rehabilitasyon Psikolojik Danışmanlığı’ ve ‘Ruh
Sağlığı Psikolojik Danışmanlığı’ şeklinde üniversitelerde programlar vardır. ABD’de
Argosy Üniversitesi Manevi Psikolojik Danışmanlık (Pastoral Community Counseling)
doktora programı bu örneklerden biridir. Türkiye’de Psikolojik Danışmanlık Eğitimi
bölümlerinin anabilim dalları da ‘Manevi Psikolojik Danışmanlık’, ‘Okul Psikolojik
Danışmanlığı’, ‘Aile ve Evlilik Psikolojik Danışmanlığı’, ‘Rehabilitasyon Psikolojik
Danışmanlığı’ ve ‘Ruh Sağlığı Psikolojik Danışmanlığı’ şeklinde olmalıdır. Dünyada
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psikolojik danışmanlık mesleği için çoğunlukla lisansüstü eğitim gerekmekte ve unvanları
psikolojik danışman olmaktadır (Gerstein, Heppner, Aegisdottir, Leung ve Norswrthy,
2009). Türkiye’de devlet personel kadrolarında ‘Psikolojik Danışmanlık’ ve ilgili alanları
olan ‘Manevi Psikolojik Danışmanlık’, ‘Okul Psikolojik Danışmanlığı’, ‘Aile ve Evlilik
Psikolojik Danışmanlığı’, ‘Rehabilitasyon Psikolojik Danışmanlığı’, ‘Kariyer Psikolojik
Danışmanlığı’ ve ‘Ruh Sağlığı Psikolojik Danışmanlığı’ tanımlanmalıdır. Psikolojik
Danışmanlar resmi olarak sağlık meslek mensubu olarak tanınmalıdır. Milli Eğitim
Bakanlığı hazırlanacak yasa doğrultusunda ‘Rehber Öğretmen’ unvanından ‘Psikolojik
Danışman’ unvanına geçmelidir. Okul ve diğer alanlarda Psikolojik Danışmanlık
yapabilmek için Psikolojik Danışmanlık Eğitimi lisans mezuniyetinden sonra ilgili anabilim
dalında en az tezsiz yüksek lisans yapmış olma şartı aranmalıdır.
Anahtar sözcükler/Keywords: Psikolojik danışmanlık, psikolojik danışmanlık
eğitimi, Türkiye
Kaynakça/References
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ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMU YORDAYAN
DEĞİŞKENLERİN BELİRLENMESİ
DETERMINATION OF PREDICTOR VARIABLES OF ATTITUDES TOWARDS
THE TEACHING PROFESSION
Gizem UYUMAZ1
Enver SARI2
Gözde UYUMAZ3
Melike Burcu YILMAZ4
Bu çalışma okula yönelik tutum, mesleki kaygı, umutsuzluk, üniversite yaşamı ve
erteleme yapılarının, öğretmenlik mesleğine yönelik tutumun yordayıcıları olup olmadığının
belirlenmesini amaçlayan korelasyonel bir araştırmadır. Araştırmanın çalışma grubunu 199’u
(%74.3) kadın, 69’u (%25.7) erkek olmak üzere 268 öğretmen adayı oluşturmaktadır.
Çalışma kapsamında araştırmacılar tarafından oluşturulan anket ile Üstüner (2006)
tarafından geliştirilen Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum Ölçegi, Gülleroğlu (2008)
tarafından geliştirilen Okula Yönelik Tutum Ölçeği, Cabı ve Yalçınalp (2013) tarafından
geliştirilen Mesleki Kaygı Ölçeği, Beck, Weissman, Lester ve Trexler tarafından 1974 yılında
geliştirilen Seber, Dilbaz, Kaptanoğlu ve Tekin (1993) tarafından Türk kültürüne uyarlanan
Beck Umutsuzluk Ölçeği, Aladağ, Kağnıcı, Tuna ve Tezer (2003) tarafından geliştirilen
Üniversite Yaşamı Ölçeği ve Çakıcı (2003) tarafından geliştirilen Genel Erteleme Ölçeği Ölçeği
kullanılmıştır.
Verilerin analizi kapsamında öncelikle kayıp değerler, uç değerler ve alınan puanların
dağılımlarının normalliği incelenmiştir. Daha sonra çoklu doğrusal regresyon analizleri
yapılmıştır. Ölçeklerden alınan toplam puanlarla yapılan çoklu doğrusal regresyon analizi
sonucunda kurulan modelin anlamlı olduğu bulunmuştur. Analize dahil edilen tüm bağımsız
değişkenlerin yani okula yönelik tutum, mesleki kaygı, umutsuzluk, üniversite yaşamı ve
erteleme yapılarının, öğretmenlik mesleğine yönelik tutumun anlamlı yordayıcıları olduğu
bulunmuştur (F(5, 262)=20.674, p<0.05). Bağımsız değişkenlerin bağımlı değişken üzerindeki
göreli önem sıraları; umutsuzluk, erteleme, okula yönelik tutum, üniversite yaşamı ve mesleki
kaygı şeklindedir. Bu değişkenler bireylerin öğretmenlik mesleğine yönelik tutum puanlarına
ilişkin varyansın %28.3’ünü açıklamaktadır.
Ölçeklerin alt boyut puanları analize dahil edilerek yapılan çoklu doğrusal regresyon
analizi sonucunda da kurulan modelin anlamlı olduğu bulunmuştur. Analize dahil edilen
bağımsız değişkenlerden mesleki kaygının alt boyutları olan görev merkezli kaygı,
ekonomik/sosyal merkezli kaygı, atanma merkezli kaygı, uyum merkezli kaygı ile duygusal
umut ve kişisel uyum değişkenlerinin anlamlı yordayıcılar olduğu, diğer alt boyut puanlarının
öğretmenlik mesleğine yönelik tutumun anlamlı yordayıcıları olmadığı bulunmuştur. Bu
değişkenler analiz dışı bırakılıp analiz tekrar edilmiştir. Kurulan yeni modelin de anlamlı olduğu
bulunmuştur (F(6, 261)=23.767, p<0.05). Bu değişkenler bireylerin öğretmenlik mesleğine yönelik
tutum puanlarına ilişkin varyansın %35.3’ünü açıklamaktadır. Bağımsız değişkenlerin bağımlı
değişken üzerindeki göreli önem sıraları; duygusal umut, atanma merkezli kaygı, uyum merkezli
kaygı, kişisel uyum, ekonomik/sosyal merkezli kaygı ve görev merkezli kaygı.
Anahtar sözcükler/Keywords: Yordayıcılık, mesleki kaygı, umutsuzluk, erteleme
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YÜKSEK LİSANS EĞİTİMİ ALAN FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMEN VE
ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇOKLU ZEKÂ ALANLARININ OKUL
ORTAMLARINDA KULLANIMI KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİ VE
GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ
DETERMINATION OF KNOWLEDGE LEVELS AND VIEWS OF
POSTGRADUATE ELEMENTARY SCIENCE TEACHER AND TEACHER
CANDIDATES RELATED TO THE USE OF MULTIPLE INTELLIGENCE
AREAS IN SCHOOL SETTINGS
Mustafa UZOĞLU1
Berrak BÜYÜKKÖR2
Çoklu zekâ yaklaşımı Gardner tarafından ortaya atılmış olup her bireyin farklı zekâ
alanlarına sahip olabileceğini savunan bir kuramdır. Çoklu Zekâ Kuramı gibi yeni
yaklaşımlarla işlenen derslerde öğrencilerin potansiyellerini kullanarak daha verimli
öğrenmeler gerçekleştirmesi ve derse karşı olumlu tutum geliştirmesi muhtemeldir ve
yapılan alan çalışmaları da bunu desteklemektedir. Ancak literatür incelendiğinde Çoklu
Zekâ Yaklaşımı ile ilgili olarak yüksek lisans yapan öğretmen ve öğretmen adaylarının
görüşlerinin alındığı araştırmalara son yıllarda pek rastlanılmadığı belirlenmiş ve bu çalışma
ile birlikte bu eksiklik giderilmeye çalışılmıştır.
Bu çalışmada özel durum yöntemi kullanılmış olup bu yöntem araştırılan problemin
bir yönünün derinlemesine ve kısa sürede çalışılmasına imkân sağlamaktadır. Bu yöntemin
en önemli avantajı bir problemin özel bir durumu üzerine yoğunlaşma fırsatı vermesidir.
Yüksek lisans eğitimi alan 9 fen bilimleri öğretmen ve öğretmen adaylarına 9 adet açık uçlu
sorudan oluşan anket uygulaması yapılarak çoklu zekâ alanlarının okul ortamlarında
kullanımı konusundaki bilgi düzeyleri ve görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmış olup elde
edilen veriler içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir.
Çalışmadan elde edilen bulgular neticesinde; yüksek lisans yapan öğretmen ve
öğretmen adaylarının çoğunluğuna göre Çoklu Zekâ Yaklaşımı, bireysel farklılıkları dikkate
alarak öğrenme ortamları oluşturmak, farklı zekâ alanlarını ortaya çıkarmak ve bireylerin
farklı zekâ alanlarına göre ürün ortaya koymak olarak tanımlanmıştır. Çoklu zekâ alanları
dikkate alınarak işlenen bir dersin avantajları arasında öğrenmeyi kolaylaştırdığı, kalıcı
öğrenmeler sağladığı, her öğrenciye hitap edebilirliği gösterilirken dezavantaj olarak da
zaman sıkıntısı ve sınıfların kalabalık olması gösterilmektedir. Ayrıca yüksek lisans
öğrencilerinin çoğu üniversite eğitimleri süresince çoklu zekâ alanlarının dikkate alınarak
ders işlenebileceği noktasında gerekli bilgiyi almadıklarını belirtmiş olup benzer olarak da
okullarda fen bilimleri öğretmenlerinin çoklu zekâ alanlarını dikkate alarak ders işlediklerini
düşünmediklerini ortaya ifade etmişlerdir. Yüksek lisans öğrencilerinin çoğu FETEMM gibi
yeni yaklaşımların ortaya çıkmasının çoklu zekâ alanlarına yönelik ders işlenmesini olumlu
yönde etkileyebileceğini belirtirken bunun nedeni olarak da ortaya atılan yeni yaklaşımlarla
birlikte bireysel farklılıklara verilen önemin giderek artacağından dolayı zekâ alanlarının da
daha çok dikkate alınacağını savunmaktadır. Buna ek olarak yüksek lisans öğrencileri her
bireyin farklı olduğunu savunarak çoklu zekâ alanlarını dikkate alacak etkinliklerle ders
işlemeye sıcak baktıklarını belirtmişlerdir. Literatür incelendiğinde çoklu zekâ alanlarını
dikkate alan çalışmaların son zamanlarda azaldığı belirtilmiş ve bununla ilgili olarak yüksek
1
2
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lisans öğrencilerinin çoğu, eğitime giren daha yeni yaklaşımların ön planda olduğunu neden
olarak göstermiştir.
Üniversite eğitimi süresince öğrencilerin çoklu zekâ gibi yaklaşımlarla ilgili olarak
verilen teorik bilgiden çok uygulamalı eğitim üzerinde durması çok önemlidir ve bu durum
onların ilerideki mesleki yaşamlarındaki verimliliklerini etkileyecek kritik bir noktayı
oluşturmaktadır. Öğretmenlerin çoğunun ise bu konuda yetersiz oldukları bir gerçektir ve
bununla ilgili olarak hizmet içi eğitimlerle desteklenmesi gerekmektedir. FETEMM gibi
yeni yaklaşımlar da bireysel farklılıkları ön planda tuttuğu için Çoklu Zekâ alanlarına göre
ders planlaması daha da çok önem kazanması muhtemeldir. Bu nedenle çoklu zekâ alanları
dikkate alınarak bir dersin verimli bir şekilde işlenebilmesi için dezavantajları avantajlara
dönüştürmeye yönelik daha çok çalışma yapılmalıdır.
Anahtar sözcükler/Keywords: Çoklu zekâ kuramı, yüksek lisans eğitimi, fen
bilimleri öğretmenleri, öğretmen adayları, görüşleri, bilgi düzeyleri
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LİSE ÖĞRENCİLERİNDE GÖRÜLEN SOSYAL KAYGI DÜZEYLERİNİN
FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
INVESTIGATION FROM DIFFERENT VARIABILITIES OF SOCIAL ANXIETY
LEVELS SEEN IN HIGH SCHOOL STUDENTS
Murat GÖKALP1
Shiva Saeighi MAMEGHANI2
Sosyal kaygının başlangıç yaşına ilişkin epidemiyolojik çalışmalar, sosyal kaygının
erken dönemde, genellikle ergenlikte başladığını ve ortalama başlangıç yaşının 13-18 arasında
değiştiğini göstermektedir. Bütün kaygı problemleri çocukların ve ailelerinin günlük işlevlerini
ciddi düzeyde bozmaktadır. Sosyal kaygı belirtileri gösteren çocukların, yaşadıkları
huzursuzluğun yanında okula devam etmede, akademik konularda, arkadaşlık kurma ve
sürdürmede güçlükleri vardır. Bazı yeni sosyal ya da mesleki ihtiyaçlar (yeni insanlarla tanışma,
toplum önünde konuşma gibi) bu sendromu tetiklemedikçe 25 yaşından sonra başlamasının nadir
olduğu bilinmektedir. Bu çalışmanın amacı, Lise Öğrencileri İçin Sosyal Kaygı Ölçeği’nin
(ESKÖ) psikometrik özellikleri açısından incelenmesidir. Araştırma 2017-2018 Eğitim Öğretim
yılında Samsun Sema Cengiz Büberci Kız Teknik ve Meslek Lisesi, Samsun Canik Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi ve Samsun Gazi Anadolu Lisesi’nde öğrenim gören 173’ü kız ve 27’si
erkek olmak üzere toplam 200 öğrenci üzerinde incelenmiştir. Araştırma nicel bir çalışmadır.
ESKÖ, 18 maddeyi içeren üç alt ölçekten oluşmaktadır: Olumsuz Değerlendirilme Korkusu
(ODK), Genel Durumlarda Sosyal Kaçınma ve Huzursuzluk Duyma (G-SKHD) ve Yeni
Durumlarda Sosyal Kaçınma ve Huzursuzluk Duyma (Y-SKHD). Yapılan tüm analizler dikkate
alındığında ESKÖ'nün Türkiye'deki ortaokul öğrencileri için sosyal kaygıyı değerlendirmede
geçerli ve güvenilir bir ölçek olduğu anlaşılmıştır. Bulgular incelendiğinde, ergenlerdeki sosyal
kaygı düzeyinin cinsiyet, yaş grubu, kardeş sayısı, annenin eğitim durumu, annenin mesleği,
babanın öz veya üvey olması, babanın eğitim durumu, anne-babanın ayrı veya birlikte olması ve
ailenin aylık gelir durumu değişkenleri arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır.
Ergenlerdeki sosyal kaygı düzeyinin annenin öz veya üvey olması, babanın mesleği ve
bulundukları evin kira veya kendilerine ait olması değişkenleri arasında ise anlamlı bir farklılık
bulunmuştur. Araştırmaya katılan öğrenciler; bazı durumlarda başkalarının önünde yeni bir
şeyler yapmaya çekindiklerini, her zaman başkalarıyla bir şeyler yapmaktan hoşlandıklarını,
kendilerine sataşıldıklarında tedirgin oldukları, tanımadıkları insanların yanında bazı
durumlarda utandıklarını, bazen yaşıtlarının arkalarından konuştuklarını hissettiklerini,
başkalarının kendileriyle ilgili düşüncelerinden endişe etmediklerini, başkalarının kendilerinden
hoşlanmayacaklarından korkmadıklarını, çok iyi tanıdıkları akranlarıyla konuşurken
heyecanlanmadıklarını, başkalarının kendileriyle ilgili olumsuz yorumlar yapmalarından
endişelenmediklerini, yeni insanlarla tanışmaktan endişe duymadıklarını, kendi başlarına bir
şeyler yapmaktan hoşnut olduklarını, başkalarının kendileriyle dalga geçtiklerini
düşünmediklerini, bir tartışmaya girerken karşı tarafın kendilerinden hoşlanmayacaklarına dair
düşünce geliştirmediklerini, karşısındaki kişiye bir şey teklif ettiğinde gelecek cevabın hayır
olmasından çekinmediklerini belirtmişlerdir.
Anahtar sözcükler/Keywords: Sosyal kaygı, ergen, ölçek, güvenirlik, geçerlik
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ERGENLERDE BİLİŞSEL ESNEKLİK, OKULA YABANCILAŞMA İLE İÇSEL
DURUMLARIN KONTROLÜ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ
INVESTIGATION ON THE RELATIONSHIP BETWEEN COGNITIVE
FLEXIBILITY, SCHOOL ALIENATION AND CONTROL OF INTERNAL
STATES IN ADOLESCENTS
Öner ÇELİKKALELİ
Raşit AVCI
Genel olarak öğrencilerin, okuldaki diğer öğrencilerle, öğretmenleriyle ve okula
herhangi bir bağlılığın olmayışı olarak tanımlanan okula yabancılaşma (Warner, Weist ve
Krulak, 1999) okul içerisinde yaşanan birçok olumsuz durumun kaynağını oluşturabilmedir.
Bununla beraber eğitimde yaşanabilecek yabancılaşma öğrencilerin okuldan dışlandığını,
ayırımcılığa maruz kaldığını düşünmesine neden olabilecek bu ise öğrencinin öncelikle
okula, daha sonra da kendisine yabancılaşmasına yol açabilecektir (Eryılmaz ve Burgaz,
2011). Eğitim ortamında çok sık ortaya çıkabilen bu duruma yönelik önleyici faktörlerden
biri öğrencilerin bilişsel olarak esnek olmaları olabilir. “Bireylerin karşılaştıkları herhangi
bir duruma uygun seçeneklerinin olduğunun ve ulaşılabilir alternatiflerinin olduğunun
farkında olması, esnek olmaya istekli olması, yeni durumlara uyum sağlayabileceğine ve
belli durumlarda esnek davranabileceğine yönelik olarak kendini yetkin hissetmesi” (Martin
ve Anderson, 1998; Martin, Anderson ve Thweatt, 1998) olarak tanımlanan bilişsel esneklik,
birçok olumsuz durum karşısında önemli bir faktör işlevi görmektedir Martin ve Anderson’a
(1996) göre, bilişsel esnekliğe sahip kişiler, atılgandırlar, sorumluluk sahibidirler,
diğerleriyle ve çevreyle ilgilidirler ve yaşadıklarını anlamlandırabilirler. Dolayısıyla da bu
özelliklere sahip lise öğrencisi ergenlerin daha az okula yabancılaşması beklenmektedir.
Ergenlerin okula yabancılaşmasıyla ve bilişsel esneklikle ilişkili önemli diğer bir faktör de
ergenlerin içsel durumlarının kontrolüne ilişkin algılarıdır. Rotter’e (1966) göre, insanların
en önemli tepki örüntülerinden biri yaşamlarındaki olayların ve bunların sonuçlarının
üzerinde kontrollerinin olduğu ya da olmadığını varsayma eğilimlerini ifade eden kontrol
odağı kavramıdır. İçsel durumların kontrol ise bireyin içinde meydana gelen bilişsel,
duygusal durumları ve baş etme stratejilerinin kontrol edilip edilmediğine ilişkin algıyı ifade
etmektedir. Bu nedenle içsel durumlarını kontrol algısı ile esneklik arasında pozitif yönlü ve
okula yabancılaşma ile negatif yönlü bir ilişki beklenmektedir.
Bu çerçevede araştırmanın amacı liseye devam eden ergenlerde bilişsel esneklik,
okula yabancılaşma ve içsel durumların kontrolü arasındaki ilişkiyi incelemek ve içsel
durumların kontrolünün bilişsel esneklik ile okula yabancılaşma arasındaki ilişkide aracılık
rolü üstlenip üstlenmediğini ortaya koymaktır. Bu amaçla, 352’si kadın, 359’u erkek toplam
711 ergenden veri toplanmıştır (  yaş=15.83, ss:.82). Veri toplama araçları olarak Bilişsel
Esneklik Ölçeği (Çelikkaleli, 2014), Okula Yabancılaşma Ölçeği (Sanberk, 2013) ve İçsel
Durumların Kontrol Allgısı Ölçeği (Çelikkaleli ve Avcı, 2017) kullanılmıştır. Verilerin
analizinde Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Katsayısı ve yol (path) analizi
kullanılmıştır. Bu analizler için SPSS 21 ve AMOS 20 programlarından yararlanılmıştır.
Ede edilen bulgulara göre, ergenlerde bilişsel esneklik ile okula yabancılaşma
arasında negatif yönde (r=-.13) ve içsel durumların kontrolü arasında pozitif yönde anlamlı
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bir ilişki bulunmaktadır (r=.37). Diğer taraftan, içsel durumların kontrolü ile okula
yabancılaşma arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki bulunmaktadır (r=-.24). Bilişsel
esneklik ile okula yabancılaşma arasındaki ilişkide içsel durumların kontrolünün aracılık
rolü üstlenip üstlenmediğine yönelik olarak değişkenler arasındaki doğrudan ve dolaylı
ilişkilere ait yol katsayılarının anlamlılığı incelenmiştir. Buna göre bilişsel esneklikten okula
yabancılaşmaya giden doğrudan yol katsayısının anlamsız (β=-.05, p>.05); bilişsel esneklik
ile okula yabancılaşma arasında içsel durumların kontrolü aracılığıyla oluşan dolaylı yola
ilişkin katsayının ise anlamlı olduğu görülmüştür (β=-.8, p<.05). Buna göre içsel durumların
kontrolünün ergenlerin bilişsel esneklik puanları ile okula yabancılaşmaları arasında tam
aracılık rolü üstlendiği söylenebilir.
Anahtar sözcükler/Keywords: Esneklik, biliş, yabancılaşma, kontrol
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TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ KONUŞMA KAYGILARININ ÇEŞİTLİ
DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
AN EVALUATION OF SPEECH ANXIETY OF PRE-SERVICE TURKISH
LANGUAGE TEACERS IN TERM OF VARIOUS VARIABLES
Şenol SANCAK
Mehmet ALVER
Konuşma becerisi, birçok yetenekle donanmış bir şekilde dünyaya gelen
insanoğlunun sahip olduğu en önemli yetkinliklerinden birisidir. Birey, konuşma becerisiyle
duygu ve düşüncelerini, bilgi dilek ve hayallerini başkalarına iletme, başkalarını etkileme ve
başkalarından etkilenme olanağı elde etmektedir. Bu manada bireyin kendini daha rahat ve
doğru bir biçimde ifade edebilmesi iletişim adına onu daha başarılı kılacaktır. Özellikle
mesleği gereği öğretmenlerin de bu manada başarılarında konuşma becerisinin etkisi
yadsınamaz. Öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarını belirleme, problem çözme, kendini ifade
edebilme ve sağlıklı iletişim kurma adına konuşma becerisinin etkisi ve gücünden
yararlanabilmek için konuşma kaygılarının azaltılarak bu beceri alanın geliştirilmesi ve daha
etkili bir biçimde kullanılabilmesi önem arz etmektedir. İletişim sürecinde önemli bir rol
oynayan konuşma becerisine yetkin bir şekilde sahip olan tüm bireyler konuşmaya karşı
olumlu tutum ve davranışlar sergilemektedirler. Konuşma becerileri yeterince gelişmemiş
olan bireylerin ise konuşmaya karşı olumsuz tutum ve davranışlar sergiledikleri
görülmektedir. Onların bu olumsuz tutum ve davranışları duygularını, düşüncelerini ifade
etmekte zorlanmalarına, huzursuzluk duymalarına, konuşmaktan kaçınmalarına ve
nihayetinde kaygılanmalarına neden olabilmektedir. Bu da her anlamda öğretmenlerle
birlikte diğer tüm bireylerin iletişim gücünün zayıflamasına ve başarı düzeyinin olumsuz
etkilenmesine sebebiyet vermektedir. Kaygı insanın sahip olduğu temel duygular arasında
yer almakta ve kişinin nedenini ve kaynaklarının ne olduğunu bilmediği fakat fark edebildiği
ve varlığından hoşlanmadığı, rahatsızlık duyduğu bir duygudur. İnsanın temel
duygularından ve heyecanlarından biri olan kaygı, her insan tarafından sık sık yaşanmakta
ve insan yaşamını etkilemektedir. (Özdal ve Aral, 2005). Kaygı sıkıntı, panik, korku ve
dehşet duygularına yol açan hoş olmayan duygusal bir deneyimdir (Burger, 2006). İnsanları
kaygılandıran durumlardan biri de topluluk önünde ya da birilerinin karşısında konuşma
aktivitesidir. Bu durumda insanlar yeterli becerilere sahip olamadıklarında konuşmadan
rahatsızlık duyma, huzursuz olma, tedirgin olma ve başarısız olma duygusu yaşayabilirler.
Bu durumda yaşanan ve kişinin duygularını, düşüncelerini, bilgilerini ve deneyimlerini
paylaşmalarını zorlaştıran kaygı, konuşma kaygısı olarak nitelendirilmektedir. Konuşma
kaygısı, bir grup insan karşısında konuşma yapacak olan kişinin hissettiği tedirginlik,
huzursuzluk, endişe ve başarısızlık duygusuyla konuşmaya karşı geliştirilen bir tepkidir.
Yani konuşma becerisini olumsuz yönde etkileyen psikolojik bir engel olarak tanımlanabilir.
Bu manada sürekli belli topluluklar karşısında konuşmak durumunda kalan öğretmenlerin
kaygı düzeylerinin azaltılması, iletişim becerileriyle birlikte başarılarının artmasını
sağlayacağından öğretmen adaylarının kaygı düzeylerinin de önceden tespit edilip gerekli
önlemlerin alınması önemli görülmektedir.
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Bu araştırmanın amacı, Türkçe öğretmeni adaylarının kaygı düzeylerinin çeşitli
değişkenler açısından incelenmesidir. Araştırmanın çalışma grubunu Giresun Üniversitesi
Türkçe Eğitimi Anabilim Dalında öğrenim gören 257 Türkçe öğretmeni adayı
oluşturmaktadır. Araştırmada nicel araştırma yaklaşımından biri olan tarama modeli
kullanılmıştır. Araştırmanın verileri Sevim (2012) tarafından hazırlanan Öğretmen
Adaylarına Yönelik Konuşma Kaygısı Ölçeği ile toplanmıştır. Verilerin analizinde bağımsız
örneklemler için t-testi ile tek faktörlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır.
Araştırmanın sonuçlarına göre; öğretmen adaylarının konuşma kaygılarının düşük düzeyde
olduğu, öğretmen adaylarının konuşma kaygılarının cinsiyet değişkenine ve kitap okuma
alışkanlıklarına göre anlamlı şekilde farklılaşmadığı görülmüştür. Buna karşın öğretmen
adaylarının konuşma kaygılarının sınıf değişkenine ve mezun olunan okul türüne göre
anlamlı şekilde farklılaşmaktadır. Anadolu Lisesi çıkışlı öğretmen adaylarının konuşma
kaygılarının meslek lisesi ve diğer lise mezunu öğretmen adaylarına göre daha düşük olduğu;
1. sınıf öğrencilerindeki kaygı düzeyinin de üst sınıflardaki öğrencilere göre daha düşük
olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar sözcükler/Keywords: Kaygı, konuşma kaygısı, Türkçe öğretmen adayları
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MESLEK LİSELERİNDE OKUL TERKİ NEDENLERİNİN ÖĞRETMEN
GÖRÜŞLERİNE GÖRE İNCELENMESİ
EXAMINING THE CAUSES OF VOCATIONAL HIGH SCHOOL DROPOUTS
ACCORDING TO TEACHERS’ VIEWS
Gündüz GÜNGÖR
Şöheyda GÖKTÜRK
Türkiye’de yapılan okul terki ile ilgili çalışmalarda okul terkinin tanımına ilişkin
netlik sorunu olduğu, bu sorunun öğrencinin eğitim sisteminden uzak kaldığı süre açısından,
hangi nedenle uzak kaldığı açısından ve hangi sınıf düzeyinde uzak kaldığı açısından çeşitli
değerlendirmelerden kaynaklandığı ifade edilmektedir. En genel tanımla eğitimin onaylı bir
diploma almadan sonlandırılması olarak değerlendirilmektedir (Gökşen, Cemalcılar ve
Gürlesel, 2006). Okul terki, kişinin yaşına bağlı eğitim normlarından sapması olarak
tanımlanmaktadır (Tanggaard, 2013). Başka bir tanımla tam zamanlı, devlet onaylı bir
eğitim programını bitirmeden/mezun olmadan veya şu anda kayıtlı olmayan bir kişi okulu
terk etmiş kişi olarak tanımlanır (Rumberger, 1987). Okul terki oranları ise eğitim
kademelerine göre farklılık göstermektedir. İlkokul ve ortaokul düzeyinde okul terki oranı
çok az olmasına karşın lise düzeyinde bu oran artmaktadır. En yoğun okul terklerinin ise 14
yaş sonrasında 9. ve 10. sınıfta gerçekleştiği belirtilmektedir. Genel ifadeyle bir öğrenci
okulu terk ettiğinde bu tek başına okula veya bireye bağlı bir sorun değil tam anlamıyla
toplumla ilgili bir sorundur (Brantner ve Enderlein, 1972).
Bu araştırmanın amacı meslek liselerinde görev yapan öğretmenlerin görüşlerine
göre mesleki ve teknik eğitimde okul terkinin nedenlerini ve okul terkinin önlenmesine
ilişkin önerilerini belirlemektir. Bu araştırma durum çalışması deseninde tasarlanmış nitel
bir araştırmadır. Durum çalışmalarında araştırılacak duruma ilişkin etkenler bütüncül bir
bakışla derinlemesine araştırılarak durumu nasıl etkilediği üzerine odaklanılmaktadır
(Yıldırım ve Şimşek, 2008). Çalışma grubunu Mersin merkezdeki bir meslek lisesinde görev
yapan farklı branşlardaki 17 öğretmen oluşturmaktadır. Öğretmen görüşleri ise yarı
yapılandırılmış görüşme formları aracılığıyla elde edilmiştir.
Araştırma bulgularına göre meslek liselerinde öğretmen görüşlerine göre okul terki
nedenleri dört temaya ayrılmaktadır. Bunlar birey temelli nedenler, okul temelli nedenler,
aile ve ekonomik koşullar temelli nedenler ve akran grubu-sosyal çevre temelli nedenlerdir.
Öğretmenlerin okul terkinin önlenmesine ilişkin önerileri ise okul temelli öneriler, etkinlik
temelli öneriler, politika temelli öneriler ve aile temelli öneriler olmak üzere dört temaya
ayrılmaktadır.
Anahtar sözcükler/Keywords: Okul terki, mesleki ve teknik eğitim
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KOKUNUN ÖNCELİK ETKİSİNDE MANİPÜLATÖR ETKİSİNİN
İNCELENMESİ
THE MANIPULATOR EFFECTS OF ODOR ON PRIORITY EFFECT
Reyhan ÜNVER FİDAN
Gladwell anlık kararlarda ilk izlenimlerin önemine ve kontrol edilebilirliğine işaret
etmektedir (Gladwell, 2007). Bu bağlamda insanların tanımadıkları kişilerle ile ilgili belirsiz
bilgilerde nasıl yargıya vardıkları konusunda Asch, bilinçli olarak düşünmeden ilk alınan bilgiye
göre karar verdiklerini ortaya koymuştur. Asch tarafından ortaya konan ve bir yargıya varmada
açıklayıcı bir fenomen olarak kabul gören öncelik etkisinin işlevi karar vermeyi hızlandırarak
zaman ve enerjiden tasarruf sağlamaktır. Öncelik etkisinin aynı zamanda pazarlamada,
anketlerde, çoktan seçmeli sorularda, seçimlerde eş ve arkadaş seçimlerinde insanların
kararlarını etkilediği ortaya konmuştur.
Önemli bir belirleyen olan öncelik etkisi yine önemli bir belirleyen olan koku duyusu ile
değerlendirilecektir. İnsan günde ortalama 18.000 ile 23.000 arası nefes almaktadır. Her nefes
alımında çok çeşitli koku kaynaklarından moleküller koku alma sistemine ulaşmaktadır. Bu da
kaçınılamaz bir uyarandan bahsettiğimiz anlamına gelmektedir. Zihne sunulan malzeme koku
duyusundan doğrudan etkilenmektedir. Bu çalışma kokunun öncelik etkisinde manipülatör
rolünün olup olmadığını incelemek amacıyla deneysel desende hazırlanmış yüksek lisans tezi
araştırma konusudur. Uygulanan deney araştırmacı tarafından tasarlanmıştır. Deneyin
örneklemini rastgele seçilmiş Çorum’da yaşayan 30 kadın ve 30 erkek olmak üzere toplamda 60
gönüllü oluşturmaktadır. Örneklem 20-45 yaş aralığında psikiyatrik tanı almamış kişilerden
oluşmaktadır. Deneyin kontrol grubu 1950 yılında Asch’ın öncelik etkisini test etmek üzere
tasarladığı deneyin tekrarı ile oluşturulmuştur. Birinci kontrol grubunda hayalî kişinin önce
olumlu ardından olumsuz özellikleri sıralanmıştır. İkinci kontrol grubunda önce olumsuz
özellikler ardından olumlu özellikler sıralanmıştır. Deney gruplarının her ikisinde hayalî kişinin
önce olumlu özellikleri ardından olumsuz özellikleri sıralanmıştır. Bir deney grubuna olumlu
özellikleri sıralamadan önce koku verilmiş diğer gruba olumsuz özellikler sıralanmadan önce
koku verilmiştir. Ardından her katılımcıya hayalî kişinin özelliklerini, kendi özelliklerini ve
akıllarına ilk gelen anının uyandırdığı duyguyu değerlendirmelerini isteyen anket verilmiştir.
Gruplar arası karşılaştırma yapıldığında kokunun öncelik etkisini maniple ettiği ve kokunun
ardından verilen bilginin öncelik etkisinden bağımsız olarak öne çıktığı gözlenmiştir. Koku
duyusunun duyu, bellek ve davranış sistemleri içinde aldığı yeri anlama açısından önemli bir
çalışmadır. Bu çalışmanın bellek sistemi ve koku duyusu üzerine yapılan çalışmalara farklı bir
katkı ve perspektif sağlayacağı düşünülmektedir.
Anahtar sözcükler/Keywords: koku, koku duyusu, öncelik etkisi, kokunun bilişsel
etkileri
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AD REINHARDT’IN “SANAT OLARAK SANAT” METNİ VE SOYUT
EKSPRESYONİZM
AD REINHARDT’S TEXT “ART AS ART” AND ABSTRACT EXPRESSIONISM
İlkay Canan OKKALI1
Adil KÜÇÜKOSMAN2
Amerikan Soyut Dışavurumculuğu, Ad Reinhardt’ın deyimiyle, “gündelik yaşamın
gerçekliğiyle resim sanatının kendi gerçekliği arasındaki sınırların birbirinden kesin olarak ayrıldığı”
bir zeminde ifadesini bulur (Antmen, 2014, s. 147). 1946’da The New Yorker yazarı Amerikalı sanat
eleştirmeni Robert Coates (1897-1973), 1940 ve 1960 yılları arasında aktif olan bir grup Amerikalı
sanatçının özellikle Hans Hofmann’ın 1946’da New York’ta sergilediği soyut çalışmalarını
tanımlamak için Soyut Ekspresyonizm terimini kullanır (Antmen, 2014, s. 145; Farthing, 2014, s.
452).
Soyut Ekspresyonizm’de iki temel resim yapma tarzı vardır. Kaba hatlarıyla sınıflandırılmış
bu iki tarz, Eylem Resimleri ve Renk Alanı Resimleri olarak bilinmektedir. Eylem Resimleri yapan
birçok sanatçı, eserlerini, iç dünyalarını ifade edebilmek için bilinçli bir plansızlık içinde sezgisel bir
yaklaşımla devasa tuvaller üzerinde fırça ya da başka araçlarla yarattıkları dışavurumcu iz ve
lekelerle oluşturmayı seçmiştir. Aksiyon Resmi, Eylem Resmi ya da Hareket Resmi olarak bilinen
anlayışın en önemli temsilcileri Jackson Pollock, Willem de Kooning, Franz Kline ve Robert
Motherwell’dir. İkinci tip soyut ekspresyonistler olan Renk Alanı ressamları daha durgun bir biçimde
devasa tuvallerinde büyük renk alanları boyarlar. Renk Alanı Resmi ya da Geç Resimsel Soyutlama
olarak adlandırılan bu grubun öncü sanatçıları Barnett Newman, Clyfford Still, Ad Reinhardt ve
Mark Rothko’dur.
Reinhardt ilk kez 10 Aralık 1962’de Art International, Lugano, VI’da yayınlanan “Sanat
olarak Sanat” makalesinde “Sanat hakkında söylemek istediğim tek şey onun tek şey olduğudur.
Sanat, sanat olarak-sanattır ve başka her şey de başka her şey. Sanat-olarak-sanat, sanattan başka bir
şey değildir. Sanat, sanat olmayan şey değildir” diyerek ilüstrasyondan, çarpıtmadan, göz
boyamadan, ima ya da yapaylıktan yoksun; saf (saflaştırılmış) bir resim ortaya koymak istemiştir
(Harrison ve Wood, 2016, s. 866).
Reinhardt’ın karakteristik açıklamaları sanatın yaşamdan tam olarak ayrılması konusunda
açık bir inancı dile getirir. Ad Reinhardt’ın siyah resimleri 1950’lerin sonunda ve 1960’ların başında
yaptığı en düşündürücü yapıtlar arasında yer almaktadır. Kaba kenarlı yatay fırça darbeleriyle
modüler tuğla formlarını andıran yüzeyleri ile zamanın ruhuna aykırı olan bu resimleri şaşırtma
kapasitelerinden bir şey kaybetmediği görülmektedir. Reinhardt kendi kuşağından sanatçılar
arasında, yaşamla ya da biyografiyle ilişkili biçimsellik-dışı her referansın yanı sıra her türlü tinsel
ya da metafizik boyutu da silerek polemiğe ve tartışmaya yer vermez biçimde resmin
“arındırılmasını” talep eden bir ressam olmuştur.
Sanatçı soyut ekspresyonizmin duygusal taşkınlığı olarak gördüğü şeyi aşmayı ve “sanatın
aslına dönmeyi” her şeyden çok ister. Bu nedenle Mark Rothko’nun resimleri ona bête noire (günah
keçisi) gibi gelir. Reinhardt soyut dışavurumcuları sertçe eleştirmeye hiç ara vermemiş ve onları,
eserin sözde biçimsel gücüne zarar veren tinsel ve psikolojik bir karmaşık yığının içine saplanıp
kalmakla eleştirmiştir. Bu çalışmada Ad Reinhardt’ın kaleme aldığı “sanat olarak sanat” metni
sanatçının kendi söylemleri ve ilgili kaynaklarla analiz edilmeye çalışılarak soyut ekspresyonizm
içindeki yeri ortaya konacaktır.
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SÖZDEN GÖRSELE “UZUN HİKÂYE”
FROM WORD TO VISUAL ''LONG STORY''
Sümeyye YAZICI1
Sanat, öznelin nesnelle görünenin görünmeyenle somutun soyutla ifade edildiği
kompleks bir bütündür. Tüm sanat kolları yaşamı düşünsel ve duyuşsal boyutta
anlamlandırma çabasına hizmet eder. Sanatın kollarından biri olan edebiyat toplumun ve
bireyin varoluşsal sancılarını dil ile yine topluma ve bireye aktarır. Mevcut yapıda sözü
edilen aktarım edebi metinlerle sağlanır. Edebi metinler görünen yüzeyin aksine zemin
yapısında çeşitli anlam katmanları taşır. Bu derin anlam katmanları metni görünenin aksine
daha anlamlı kılan sanatkârın zengin dünyasının bir yansımasıdır ve farklı birçok unsuru
içinde barındırır. Sinema hareketli görüntü ve sesin kullanımıyla iletisini seyircisinin zihnine
kaydeder. Böylelikle görüntülerin birleşmesi ve mesajın görsel düzleme taşınmasıyla
sanatçının iletisi meydana gelir. Değişken nitelikleri ile aynı yapı ve içeriğin farklı kurguları
halindeki edebiyat ve sinema birlikteliği, uyum ve uyumsuzluğun buluştuğu bir dışa
vurumdur.
Mustafa Kutlu modernizmin getirdiklerine bir tepki olarak ortaya çıkan yeni
gelenekçi edebiyatın temsilcilerinden bir hikâye yazarıdır. Sanatkârın kaleme aldığı Uzun
Hikâye adlı yapıt değerlere bağlılık, bir mekâna ait olamama ve mevcut düzeni
kabullenmeyişin öyküsüdür. Bu kabullenmeyiş hikâye içerisinde zamanla kendini arama
yolculuğuna dönüşür. Mustafa Kutlu bu metninde geleneksel parametrelerin modern ile
çatışmasını merkeze yerleştirerek olan-olması gereken çatışmasındaki bireysel, toplumsal ve
evrensel kimlik arayışını kurgular. Yapıtın edebi metin ile sinemaya uyarlanmış versiyonları
arasındaki değişimler, sanat türlerinin mevcut olanakları, sınırlılıkları ya da gerekliliklerinin
bir sonucudur. Mustafa Kutlu metnine Uzun Hikâye adını verirken kastettiği niceliksel,
yatay ve türe bağlı bir uzunluk değildir. Tam aksine anlatılmak istenen niteliksel ve dikey
bir uzunluktur. “Uzun” kelimesinin sözlük anlamı olan ‘bir şeyin başlangıcı ile bitişi
arasındaki zaman aralığı’ anlamından yola çıkılarak oluşturulan eserin ismi, “hikâye”
sözcüğü ile birleşerek hiçbir zaman bitmeyecek ötekileşme mesajını açımlayan göndergeler
kazanır.
Bu çalışmada Uzun Hikâye adlı yapıt, iki ayrı sanat türündeki benzer ve farklı
nitelikler değerlendirilerek sözsel ve görsel düzlemde incelenecektir. Böylece yapı ve tema
çözümlemesi yapılacaktır. Metnin iletisinde sanat türündeki ayrılıklara bağlı olarak ortaya
çıkan değişimlere dikkat çekilecektir.
Anahtar sözcükler/Keywords: Mustafa Kutlu, Uzun Hikâye, sinema,
edebiyat
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GERÇEKLİĞİN KIYISINDA SANAT, FELSEFE VE ELEŞTİRİ
ART, PHILOSOPHY AND CRITICISM ON THE SHORES OF REALITY
A. Feyzi KORUR1
Geçtiğimiz birkaç on yıla damgasını vuran sanatın sonu, ölümü tartışmalarını
gündeme getiren biri felsefi diğeri eleştirel iki yaklaşımın ortak görüşüne göre sanat 20.
yüzyılın başlarında Dadaist nesneleri getiren avant-garde dalga üzerinde ilk kez Avrupa’da
gerçekliğin kıyısına vurmuştur (Danto, 2014; Kuspit, 2006). İkinci avangart dalga
kavramsallaşmış sanatı Pop koliler içinde Amerika sahiline getirip bıraktığında ise sanat
ruhunu, özünü çoktan teslim etmiştir. Ancak bu sonlanmayı her iki yaklaşım farklı yorumlar
ve niteler. İlkine göre ölümüyle duyular dünyasından idealar dünyasına intikal eden sanatın
üzerinden artık biz geride kalanların (izleyicilerin) hükmü kalkmış ve sanatın gerçek, algıüstü özü, ideası, ruhu tikel tezahürlerinden sıyrılmış çıplak haliyle, Platon’dan günümüze
sonsuz idealar, kavramlar dünyasının hâkimi felsefecinin huzuruna çıkmıştır (Danto, 1964).
Eleştirel yaklaşım ise minimalist sanatta fiziksel olanın, kavramsal sanatta ise ideanın,
kavramın yüceltilmesiyle sonuçlanan bu süreci sanatın özüne ilişkin yüksek, felsefi bir
bilinçliliğe evrilen teleolojik bir süreç olarak değil düpedüz bir çürüme, bozulma olarak
görür. Günümüzde felsefenin sanata aşırı ilgisinin ve buna paralel olarak da sanatın
teorikleşmesinin bir nedeni sanatın artık tercüme edilebilir ve popüler olma arzusu olabilir
(Kuspit, 2000). Sanatın felsefe tarafından hayata döndürülüşünün ve yeniden ayrıcalıklı
kılınışının ironik yanı, felsefenin bunu tam da sanatın popüler pratikle kaynaştığı, sıradanın
içine gömüldüğü, herhangi bir gizli, kutsal, mitolojik, ruhsal ya da yüce bir değere sahip
olmadığını ifşa ettiği dönemde yapmasıdır. Felsefenin kendisini sanatla uzlaştırmak için
izlediği strateji gerçek tikel pratiği göz ardı eder ve sanatı ‘yücelik’ düzleminde genelleştirir.
Bu bir yandan sıradanla kaynaşan sanatı yükseltirken, diğer yandan felsefenin düşmüş
durumunu, yani kendi ihtirası için çok aşağılardaki nesnelere uzanma ihtiyacında olduğu
gerçeğini kendinden gizlemesine yardım eder. Felsefe sanat eserini abartarak epistemolojik
(Foucault), ontolojik (Danto) bir problem ya da epistemoloji ya da ontoloji probleminin
kendisi, zihinsel bir disipline tümüyle tabi bir şey olarak ele alır. Sadece eleştiri sanata
kendisine rağmen tercüme edilemezliği, söze indirgenemezliği, dile çevrilemezliği geri
verebilir. Felsefi teorileri poetik olarak kullanan bir eleştiri ancak sanat eserinde sözden
fazlasını ortaya çıkarabilir. Buna karşın, söze çevrilemezlik artık günümüzün fikir sanatında
değil, eleştirmenin sanata karşı karmaşık ve diyalektik direncinde bulunur.
Bu bildiri sanat, felsefe ve eleştiri ilişkisini yukarıda belirtilen, sanatın felsefi ve
eleştirel özüne ilişkin çağdaş tartışmalar yanında, Kant’ın büyük epistemolojik projesinin
açtığı yolda sanatı kavramsal, söylemsel dilden farklı sembolik bir düşünme formu, ayrı bir
dil olarak açıklayan modern sanat, dil ve felsefe araştırmaları ışığında ele alır (Cassirer,
1946; Langer, 1954, 2012).
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KÜRESEL HABERLERİN DÜNYA HARİTASI
GLOBAL NEWS WORLD MAPS
Mustafa GİRGİN1
Süleyman KARAHİSARLI2
Medyanın haber ve bilgi yaymada ulaştığı sonuçları esas alarak dünyanın küresel bir
köye benzetilmesinden sonra; küreselleşme bilginin, haberin, paranın mesajın ve her türlü
eşyanın dünyanın her tarafını büyük bir hızla dolaşması olarak tanımlanmıştır. Bundan da
zaman ve mekân sıkışması teorisinin altında yatan hız sorumlu tutulmuştur. Hızını
almayan her şey engellerin ve sınırların ortadan kalktığı bir dünya yaratmıştır. Medyanın
aracılık ettiği bu gelişmelerden en çok etkilenen o zamana kadar kendini küresel dünyaya
tanıtma fırsatı bulamayan kültürler olmuştur. Özellikle yerel kültürlerin dünya çapında
tanınır olmasından daha önemli olan; komşu geleneğinin yerini küresel komşuların
almasıdır.
Medya okuryazarlığının medyadan sağlanan haber ve bilgiye erişimle başlayan ve
bunların analizi, değerlendirmesi ve dönüştürme becerisi gibi çıktıları vardır. Yayınların
üretimi, amacı, kimleri ilgilendirdiği, görüş/gerçek oranı, bakış açısına göre kullanımı
ve başkalarıyla paylaşımı bireylere kalmıştır. Dolayısıyla çocukların eğitimi ve dünyanın
geleceği için bakıldığında eğitimin bu kavramları geliştirmesi kaçınılmazdır.
Amacı ha iyi eğitim olan olan programların beklenen kazanımlarının sağlanması için
eğitimin çıktılarında dünyaya ve olaylara ilişkin bilgilere daha fazla yer vermek zorundayız.
Küreselleşmenin olumsuz çağrışımları altında bile olsak enformasyonun sarmal etkileri her
yeri sarmış durumdayken; Dünya çapında anlamında daha sempatik bir kavramla bakabiliriz.
Küresel bakmayı dünyaya yayılmaya değer fikirler şeklinde yazılmış bir kodla
bakıldığında; Türkiye'de seçilmiş bir günde haber sitelerindeki dünya etiketli haberlere
bakmak gerekir.
Tarama tekniğinin kullanıldığı çalışmada 02.04.2018 tarihli alexa.com verileri
kullanılmıştır. Evreni oluşturan çevrimiçi haber sitelerinin son sıralamalarının yapıldığı bu
tarihte kesit alınarak örneklemin fotoğrafı çekilmiştir. Bu amaçla Türkiye Top Site listesi
doğrultusunda verilen 50 site içerisindeki toplam 12 haber kategorisindeki siteden, arşivine
ulaşılabilen sekiz haber sitesinin toplam haberleri ve dünya haberleri listelenmiştir. Haber
sitelerinde yer alan haberlerin dünyadaki dağılışına ülkeler bazında bakılmıştır. Toplam
haber sayısının 2421 olduğu bu tarihte 50 kadar ülkenin adının geçtiği 354 dünya haberi
belirlenmiştir. Haberlerin kategorik olarak siteye, konusuna ve ülkelere göre dağılımı
yapıldıktan sonra bir Türkiye perspektifli küresel haberler dünya haritası çizilmiştir.
Haritaya baktığımız zaman göreceğimiz şey ülkemizin jeopolitik konumundan farklı olarak
kendinin dünyaya bakışıyla kendini dünyanın neresine konumlandırdığını görmek olacaktır.
Anahtar sözcükler/Keywords: Küresel düşünmek, haber siteleri, dünya haritası,
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SINIF ÖĞRETMENLERİNİN YENİLENEN HAYAT BİLGİSİ PROGRAMI
HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
INVESTIGATING THE VIEWS OF PRIMARY TEACHERS OF RENEWED LIFE
SCIENCE CURRICULUM
Taner ALTUN
Tekin GÜLER
Bu çalışmanın amacı sınıf öğretmenlerinin 2017 yılında yenilenen ve uygulamaya
konan Hayat Bilgisi Öğretim Programına yönelik görüşlerini belirlemektir. Bu amaç
kapsamında çalışmada ayrıca öğretmenlerin program hazırlama komisyonlarına ve tanıtım
kurslarına seminerlerin katılıp katılmadıkları, yeni programı yeterince inceleyip
inceleyemedikleri, yeni programı uygulamak için yeterince materyallerinin olup olmadığı,
yeni programla eski program arasında hangi farklılıkların olduğu ve yeni programla getirilen
en önemli değişikliklerin neler olduğu ile bu değişikliklerin öğrenciye nasıl yansıyacağı,
yeni programın uygulama açısından eskiye göre hangi kolaylık ve zorlukları getireceği
yönündeki görüşleri derinlemesine incelenmeye çalışılmıştır. Çalışma, nitel araştırma
yaklaşımı çerçevesinde özel, durum yöntemi ile yürütülmüştür. Çalışmada kartopu
örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Çalışma kapsamında öncelikle beş öğretmenle iletişim
kurulmuş ve onlar aracılığıyla diğer öğretmenlerle temasa geçilmiştir. Bu beş öğretmenin
farklı bölgelerden olmasına özen gösterilmiş olup sonrasında herhangi bir müdahalede
bulunulmamıştır. Çalışma 38 sınıf öğretmeninin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışmada
elde edilen veriler araştırmacılar tarafından oluşturulan yarı yapılandırılmış görüşme formu
aracılığı ile toplanmıştır. Araştırmacılar tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme
formu 4 dört farklı uzmana incelettirilerek görüşleri alınmış ve forma son şekli verilmiştir.
Çalışma grubunu oluşturan öğretmenlerin görev yaptıkları yerlerin coğrafi konumları ve
birbirlerinden uzak olması nedeniyle gelişen teknolojinin imkânlarından yararlanılarak
görüşmeler telefon, e-posta ve sosyal medya aracılığı ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma
kapsamında elde edilen veriler içerik analizi kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmaya
katılan öğretmenlerin her birine kodlar verilmiş ve verdikleri cevaplar tablolara işlenerek
sunulmuştur. Verilerin yorumlanmasında verilen cevapların frekans değerleri dikkate
alınmıştır.
Araştırmadan elde edilen bulgulara göre katılımcı sınıf öğretmenlerinin hiçbirinin
program hazırlama komisyonlarına katılmadığı, büyük çoğunluğunun tanıtım kurs ve
seminerlerine katıldığı, buna karşın büyük çoğunluğunun programı yeterince inceleyemediği
ve programın kendilerine yeterince tanıtılmadığı tespit edilmiştir. Araştırmaya katılan sınıf
öğretmenleri eski öğretim programına göre yeni Hayat Bilgisi Öğretim Programında
kazanımların azaltıldığını, programın ve kazanımların sadeleştirildiğini, kazanımların
uygulanabilirliğinin artırıldığını, programın içerik yoğunluğunun azaltıldığını, tematik
yaklaşımdan vazgeçilerek ünite yapısının geri getirildiğini, konuların günlük yaşamla
ilişkisinin öncekine oranla daha kolay olduğunu, öğrenciden beklenen beceri sayısının
artırıldığını, değer eğitimine önceki programa oranla daha fazla önem verildiğini ve
etkinliklerin bireysellikten çok gurupla çalışmayı gerektirecek şekilde düzenlendiğini
belirtmişlerdir. Araştırmada ulaşılan bulgulara göre katılımcı sınıf öğretmenlerinin
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bazılarına göre program çerçevesinde hazırlanan ders kitabındaki örnekler günlük yaşamla
benzeşmemektedir. Bazı öğretmenlere göre ise programdaki kazanımların bazıları soyut
olduğundan bu kazanımların gerçek yaşama aktarımı zor olmaktadır. Katılımcı
öğretmenlerin bir kısmı yenilenen bu programın köy çocuklarına uygun olarak
düzenlenmediğini düşünmektedirler. Araştırmaya katılan sınıf öğretmenlerinin görüşleri
incelendiğinde, öğretmenlerin yeni Hayat Bilgisi öğretim programının ülkenin her coğrafi
bölgesi dikkate alınarak hazırlanması, Milli Mücadele ve Atatürk konularına daha çok yer
verilmesi, insan hakları ve vatandaşlık konularının çocukların düzeyine indirgenerek
yeniden düzenlenmesi, program içeriğinin günlük yaşamla daha ilişkili hale getirilmesi,
program içeriğindeki etkinliklerin daha anlaşılır ve eğlenceli hale getirilmesi gerektiği
yönünde görüş bildirdikleri tespit edilmiştir.
Araştırmanın sonunda öğretmenlerin program hazırlama süreçlerine daha fazla
katılımının sağlanması, programın günlük yaşamla daha da ilişkilendirilmesi ve Hayat
Bilgisi programı hazırlanırken ülke koşullarının dikkate alınmasına yönelik bazı önerilerde
bulunulmuştur.
Anahtar sözcükler/Keywords: İlkokul, program, hayat bilgisi, öğretim programı
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PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI: PEDAGOJİK BİR
ÖĞRENME ORTAMINDA YETİŞKİN OLMAK
PEDAGOGICAL FORMATION CERTIFICATE PROGRAM: BEING AN ADULT
IN A PEDAGOGICAL LEARNING ENVIRONMENT
Fatma TEZCAN
Öğrenme, bireyin yaşamında var olabilmek için temel gereksinimlerden biridir.
Yetişkinlerin öğrenmesinde ise informal öğrenmelerin yanında formal öğrenme fırsatları da
önemli bir yer tutar. Bu nedenle yetişkinler yaşamları süresince pek çok formal öğrenme
etkinliği içinde yer alırlar. Yetişkinlerin katıldığı formal etkinliklerinden biri de Pedagojik
Formasyon Sertifika Programı’dır. Türkiye’de öğretmenlik programları dışındaki
programlarda öğrenim gören/görmüş olanlara öğretmen olma olanağı tanıyan Pedagojik
Formasyon Sertifika Programı katılımcıları açısından bakıldığında bir yetişkin eğitimi
programıdır. Bu çalışmanın amacı Pedagojik Formasyon Sertifika Programı’na katılan
yetişkin öğrenenlerin katılma nedenlerini, programdan beklentilerini ve programa ilişkin
görüşlerini belirlemek ve ortaya çıkan bulguları yetişkinlerin öğrenme ilkeleri çerçevesinde
değerlendirmektir. Pedagojik Formasyon Sertifika Programı’nın bir yetişkin eğitimi
programı olarak değerlendirilmesi ve katılımcıların görüşlerinin yetişkinlerin öğrenmesi
açısından incelenmesi bu çalışmayı önemli kılmaktadır.
Bu çalışmada nitel araştırma yöntemi benimsenmiştir. Nitel araştırma sosyal olguları
bağlı bulundukları çevre içinde araştıran ve anlamayı amaçlayan bir yaklaşımdır.
Araştırmada kullanılan veri toplama tekniği, bir görüşme türü olan “standartlaştırılmış açık
uçlu görüşme” tekniğidir. Araştırmacı tarafından geliştirilen ve iki bölümden oluşan form
yetişkin öğrenenlere uygulanmıştır.
Çalışma evrenini 2016-2017 eğitim öğretim yılı güz döneminde Muğla Sıtkı Koçman
Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde yürütülen Pedagojik Formasyon Sertifika Programı’na
katılan ve Yaşamboyu Öğrenme dersini alan yetişkin öğrenenler oluşturmaktadır. Araştırma
Yaşamboyu Öğrenme dersini alan iki grup (Matematik-Kimya ve Türk Dili ve Edebiyatı)
üzerinde yapılmış ve toplam 80 yetişkin öğrenen araştırma sorularını yanıtlamıştır. Elde
edilen toplam 80 veriden 69’u geçerli veri olarak belirlenmiştir. Araştırma sorularına eksik
yanıt veren 11 yetişkin öğrenenden toplanan veriler değerlendirme dışı tutulmuştur.
Görüşmede kullanılan form demografik özellikler ve araştırma sorularının yer aldığı
iki bölümden oluşmaktadır. Demografik özelliklerin yer aldığı ilk kısmında katılımcıların
bölüm, yaş, cinsiyet ve iş durumlarına ilişkin sorular; ikinci kısımda ise katılımcıların
pedagojik sertifika programına katılma nedenlerine, programdan beklentilerine ve
programın olumlu ve olumsuz yönlerine ilişkin sorulara yer verilmiştir. Yetişkin
öğrenenlerin sorulara verdikleri yanıtlar kodlanarak yorumlanmıştır.
Verilerin analizinde betimsel analiz yaklaşımı kullanılmıştır. Buna göre
standartlaştırılmış açık uçlu görüşme formunda yer alan soruların ortaya koyduğu temalar
belirlenmiş, belirlenen temalar betimlenmiş ve sonrasında yorumlanmıştır. Demografik
verilerin analizinde frekans ve yüzde kullanılmıştır.
Araştırmadan elde edilen bulgulara göre katılımcıların yaklaşık %77’si öğrenci ve
20-25 yaş aralığında olup, %71’i de kadındır. Pedagojik Formasyon Sertifika Programı’na
katılmaya neden olan etkenler sırasıyla “sertifika almak”, “öğretmen olma isteği”, “mesleki
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bilgi edinmek”tir. Yetişkin öğrenenlerin programdan beklentileri “pedagojik anlayış
kazanmak”, “kendini geliştirmek” ve “öğretmen olarak atanmak”tır. Programa ilişkin olarak
“öğretmenlik mesleği hakkında bilgilenmek” olumlu görüşlerin başında yer alırken, “yoğun
ders programı” ve “yoğun öğrenme ortamı”nın yanında “eğitim süresinin kısa olması”
olumsuz görüşler olarak yetişkin öğrenenler tarafından belirtilmiştir. Pedagojik Formasyon
Sertifika Programı’nın yetişkinlerin öğrenme ilkelerine ve yetişkin öğrenenlerin
beklentilerine göre düzenlenmesi, yetişkinler için olumlu bir öğrenme ortamının
sağlanmasının yanında programın amacına ulaşmasına katkı sağlayacaktır.
Anahtar sözcükler/Keywords: Yetişkin öğrenenler, pedagojik formasyon sertifika
programı, yetişkinlerin öğrenmesi

122

3. Uluslararası Felsefe, Eğitim, Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu, 10-13 Ekim 2018 – Giresun
3rd International Symposium on Philosophy, Education, Art and History of Science, 10th-13th of October, 2018 – Giresun

BARIŞ FELSEFESİ BAĞLAMINDA EĞİTİMİ YENİDEN DÜŞÜNMEK
RETHINKING THE EDUCATION IN THE CONTEXT OF PEACE OF
PHILOSOPHY
Celal YEŞİLÇAYIR1
Çatışma ve savaşların sıklıkla yaşandığı insanlık tarihi boyunca insanlar sürekli
olarak barış arayışı içinde olmuşlardır. Bu arayış eskiden olduğu gibi günümüzde de artarak
devam etmektedir. Bununla birlikte barış, tarih ve siyasal gibi alanların konusu olmasının
yanında, düşünce tarihi boyunca filozofların da ilgi alanı olmuştur ve insanlar arasında
barışın sağlanması için bazı teoriler ortaya atılmıştır. Sözgelimi Hellenistik dönemde
yaşayan Stoacılar, insanların doğanın yasalarına uyum sağlamaları halinde huzur ve barışa
ulaşabileceklerini savunmuşlardır. Bu bağlamda filozofların barışın inşasına yönelik ortaya
attıkları teorilerin genellikle yaşadıkları dönemin tarihi ve sosyal şartlarıyla yakından ilgili
olduğu da dikkat çekmektedir. Ortaçağ boyunca kaleme alınan barış teorilerinin Tanrı’ya
bağlılıkla ilintili olarak temellendirilmeye çalışılması bunun en belirgin örneğidir. Yeniçağ
düşüncesinde ise Tanrı anlayışı yerine politik güç, doğal hukuk, özgürlük, cumhuriyet ve
akıl gibi unsurlar barışın inşası minvalinde önemli olmaya başlamıştır. Diğer taraftan barışın
tesisi bağlamında ortaya çıkan teorilerin felsefi bağlamda tartışılmasının yanında bu
düşüncelerin insan hayatının farklı alanlarında da önemli roller oynayabileceği durumlar söz
konusudur. İnsanlığın ortak birikimi olarak değerlendirebileceğimiz bu teorilerden başta
eğitim olmak üzere insan hayatının birçok alanında yararlanmak mümkündür. Öyle ki
eğitimin barışçı anlayışa doğru evrilebilmesi için düşünce tarihi boyunca ortaya çıkan
teorilerden hangi kazanımların elde edilebileceği sorunsalı üzerinde durmak yerinde bir
tutum olacaktır.
Söz konusu sorunsala istinaden planlanan bildiride barışın tesisi ile ilgili kaleme
alınmış felsefi teoriler bağlamında eğitimde nasıl reform yapılabileceğinin tartışılması
amaçlanmaktadır. Bu çerçevede söz konusu teorilerin analiz yöntemiyle incelenip,
sorgulanarak, bunlardan eğitim alanında program, müfredat, içerik ve pedagojik tutum
olarak hangi kazanımların elde edilebileceği irdelenecektir. Sunumu planlanan bildirinin
giriş bölümünde insan hayatı için barışın önemi, felsefe-barış ilişkisi ve eğitimde barışın
önemi konuları ele alınacaktır. Gelişme bölümünde felsefe tarihinde barışın inşası üzerine
ortaya çıkmış teoriler sistematik olarak tartışılarak, buradan insan hayatının barışçı
olabilmesi adına bazı ortak noktalara ulaşılmaya çalışılacaktır. Son tahlilde ise giriş ve
gelişme bölümünde ortaya konulan düşünceler üzerinden eğitim anlayışımızın daha barışçı
olmasına yönelik hangi kazanımların sağlanabileceği somutlaştırılmaya çalışılacaktır.
Anahtar sözcükler/Keywords: Felsefe, barış, eğitim
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ORTA ÇAĞ AVRUPASI’NDA TARIM BİLİMİNİN GELİŞİMİ
DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL SCIENCE IN MEDIEVAL EUROPE
Murat HANAR1
Tarım, geçmişte olduğu gibi günümüzde de insanoğlunun temel geçim
kaynaklarından biridir. Antik dönemlerde medeniyetlerin yerleşim yerlerine baktığımız
zaman bunların sulak bölgelerde yani tarıma elverişli yerlerde olduğunu görmekteyiz.
Örneğin, Mısır Uygarlığı Nil Nehri çevresinde, Mezopotamya Uygarlığı Fırat ve Dicle
Nehirleri etrafında, Hint Uygarlığı Indus ve Ganj Nehirleri etrafında, Çin Uygarlığı Sarı
Irmak ile Gök Irmak bölgesinde kurulmuş ve gelişmiştir. Bu nedenledir ki tarım bilimi
insanın gelişimiyle beraber tarih içinde sürekli olarak gelişmiştir.
Orta Çağ Avrupa tarihine baktığımız zaman özellikle IX. yüzyılda tarım biliminde
önemli gelişmeler yaşandığını görmekteyiz. İnsanların bu dönemde tarıma önem vermesinin
tek sebebinin üretim olmadığını aynı zamanda verimlilik ve ticaret gibi kaygılar da taşımaya
başladığına tanık olmaktayız. Bununla beraber sulama sistemlerinin yaygınlaşması, nadas
dediğimiz ekim rotasyonunun uygulanması, tarla sürme sistemini değiştirmesi ve diğer
çeşitli gelişmelerle IX. yüzyıl Avrupa’sında, Tarım biliminde ciddi bir ilerleme
kaydedildiğini görmekteyiz. Özellikle de Kutsal Roma Cermen İmparatoru Şarlman’ın (742
– 814) din ve yönetim reformlarının yanı sıra Tarım alanları üzerinde yapmış olduğu
yeniliklerle Orta Çağ döneminde Avrupa’nın ciddi bir ilerleme kaydettiğini ve siyasal birlik
sağlayıp güç kazandığını görmekteyiz. (Le Goff, 1999) Tabi ki aynı dönemde çeşitli felaket
de meydana gelmiştir: bunlar, veba hastalığı, çekirge istilası ya da aşırı yağışların neden
yolduğu sel baskını ve toprak kaymasıdır. Ancak insanoğlu bu durumlara da önem almayı
başarmış ve Tarım Bilimi’nin gelişmesiyle beraber Veba mikrobuyla baş etmeyi öğrenmiş,
çekirge sürüsüne yön vermeyi başarmıştır.
Orta Çağ Avrupası Antik dönemden almış olduğu mirasla beraber kendi
deneyimlerini ve çabalarını ekleyerek, başta saban olmak üzere tarımsal alanlara katkı yapıp
Tarım Bilimi’nin gelişmesine katkı sağladığı kaçınılmaz bir gerçektir. Biz de bu
çalışmamızda Orta Çağ Avrupa’sında Tarım Bilimi’nde yaşanan gelişmeleri dönemin
kaynakları ışığında ele alıp, hem insan gücüne olan etkisini hem de günümüz Tarım
Bilimi’ne olan katkısını incelemeye çalışacağız. Böylece Orta Çağ Avrupa’sındaki tarımsal
mirasın nasıl geliştirildiğini, ne gibi değişimlere uğradığını ve bunların Tarım Bilimi’ne ne
tür faydalar sağladığını daha rahat anlayabileceğiz.
Anahtar sözcükler/Keywords: Orta Çağ, Avrupa, tarım bilimi, Şarlman, tarla
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ÖĞRETMENLERİNİN MESLEKİ PROFESYONELLİKLERİ İLE KİŞİLİK
ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
THE RELATIONSHIP BETWEENTEACHERS' PERSONALITY TRAITS AND
PROFESSIONAL PROFESSIONALISM
Ahmet Şakir YAZICI1
Aydınlanma çağına girildiğinde vahşi kültürden kaynaklanan korkular, bahçe
kültürüne geçişle birlikte toplumsal düzenin korunmasını ve devamını önemli hale
getirmiştir. Düzeni yeniden üretme, yeni bir uzmanlık ve sistemle ilgili çok önemli yeni bir
işlevi yaratmıştır. Bu işlev, yeni bir insan yaratmak için insan davranışını değiştirmede,
davranışı hizaya sokmada, düzensiz veya yanlış eylemleri önlemede uzmanlaşan
profesyonel öğretmenlerin işlevidir (Bauman, 2017, ss. 86-88). Bauman’ın (2017) metafor
olarak kullandığı bahçe kültürünü düzenleme amacıyla ortaya çıkan, yasa koyucu olarak da
nitelendirilebilecek, öğretmenlik mesleği zamanla entelektüel dönüşümleri ile profesyonel
bir alan olarak varlığını günümüzde yorumcu-profesyonel olarak devam ettirmektedir. Bu
durum öğretmenlerin mesleki uygulamalarında profesyonel davranış göstermesini önemli
hale getirmektedir. Bu bağlamda son yıllarda üzerinde önemle durulan kavramlardan biri de
mesleki profesyonellik kavramıdır. Akışkan modernite süreci içerisinde karmaşıklaşan örgüt
yaşamında çalışanların profesyonelliğine daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır (Yılmaz ve
Altınkurt, 2014, s. 58).
Mesleki profesyonellik mesleksel ölçütlerin belirlenmesi ve üründeki niteliğin
artırılmasında temel etkenler arasındadır (Adıgüzel, Tanrıverdi, Sönmez ve Özkan, 2011).
Altınkurt ve Yılmaz’a (2014) göre mesleki profesyonellik daha çok içsel motivasyon ve iç
denetim odağı ile ilgili bir durumdur. Bu durum bireyin içinden gelen dürtüler ve
uyarıcılardır. Kişilerin bir eylemde bulunması kendi istekleri sonucudur. İç denetim odaklı
kişiler de kendi yaşamlarından sorumlu olduklarını düşünerek buna uygun davranışlar ortaya
koyarlar (Yılmaz ve Altınkurt, 2014, s. 333). Profesyonellik, mesleki eylemleri yordayan
ideolojik, entelektüel, davranışsal ve epistemolojik temelli bireysel bir duruş olarak
tanımlanmaktadır (Evans, 1999 akt., Yılmaz ve Altınkurt, 2014, s. 58). Bu bireysel duruş
örgüt içerisinde insanların kendi rollerini oynamada bireysel farklılıklar yaratır (Hogan,
2009, s. 23). Bireysel farklılıklar bireylerin kişilik özelliklerinden kaynaklanabilir.
Dolayısıyla örgüt içerisindeki mesleki profesyonelliği önemli hale getiren etkenlerden birisi
de kişilik özellikleri olabilir. Bu bağlamda çalışanların kişilik özellikleri ile mesleki
profesyonellikleri arasında ilişkinin belirlenmesi önemlidir.
Bu çalışmanın amacı, öğretmenlerin mesleki profesyonellikleri ile kişilik özellikleri
arasındaki ilişkinin belirlenmesidir. Muğla İli merkez ve ilçelerinde bulunan her türdeki
resmi okulda, 2016-2017 öğretim yılında çalışan öğretmenler oransız küme örneklemi ile
seçilmiştir. Bu erçevede 431 öğretmenden veri toplanmıştır. Araştırmanın verileri Mesleki
Profesyonellik Ölçeği ve Kişilik Özellikleri Ölçeği ile toplanmıştır. Çalışmada veri toplama
aşaması ve verilerin bilgisayar ortamına girme süreci tamamlanmış olup, analiz süreci
devam etmektedir.
Anahtar sözcükler/Keywords: Mesleki profesyonellik, kişilik özellikleri
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ÜNİVERSİTELERİN BÖLÜNMESİ SARMALINDA EĞİTİM FAKÜLTELERİ:
TRABZON ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
EDUCATION FACULTIES IN THE CYCLE OF THE DIVISION OF
UNIVERSITIES: TRABZON UNIVERSITY SAMPLE
Hülya KASAPOĞLU
Bilgi toplumunda üniversiteler bilgiyi üreten ve yayan örgütler olarak, yenilikçiliğin
oluşturulmasında ve yayılmasında, yaratıcı bilgilerin üretilmesinde, değişimlerin baş aktörü
konumunda yer almaktadır. Ancak aynı zamanda değişen iç ve dış koşullar üniversitelerin
işleyişlerini ve düşünme şekillerini önemli ölçüde etkilemektedir (Etzkowitz, Webster,
Gebhardt ve Terra, 2000). Türk Yükseköğretim Sisteminde de iç ve dış koşullar etkisiyle
yıllar içerisinde değişimler yaşamış ve sistem dönüşümleri gerçekleşmiştir. Son yıllardaki
ekonomik gelişmeler, bilgi ve iletişim teknolojilerindeki yenilikler, Avrupa Birliği üyelik
süreci, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD), Dünya Bankası (DB) gibi
uluslararası durum ve kurumlarla olan ilişkiler yükseköğretime dışsal açıdan etkilerken;
bilimsel gelişme hedefi, rekabet edebilir üniversiteler sıralamasında yükselme hedefi, 2023
vizyonu gibi içsel kararlar da yükseköğretimdeki dönüşüm sürecini etkilemektedir (Erdem,
2012; Karip, 2005). Uluslararası ve ulusal gelişmeler doğrultusunda oluşturulan devlet
politikalarının Türk yükseköğretim sisteminde yapılacak değişimlere farklı şekillerde
önemli etkileri olduğu görülmektedir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda, aralarında İstanbul Üniversitesi,
Gazi, Anadolu, Karadeniz Teknik üniversitelerinin de bulunduğu bazı üniversitelerin
bölümlerini yeni kurulacak 20 üniversiteye bağlayan kanun tasarısı Mayıs 2018 itibarı ile
kabul edilmiş, Karadeniz Teknik Üniversitesi bünyesinde bulunan Fatih Eğitim Fakültesi bu
kapsamda
yeni
kurulacak
olan
Trabzon
üniversitesine
bağlanmıştır
(https://www.cnnturk.com). Üniversitelerin bölünme sürecinde eğitim fakülteleri açısından
yeni adlarıyla İstanbul üniversitesi – Cerrahpaşa Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi ve
Trabzon Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi öne çıkmakta, göze çarpmaktadır.
Bu araştırma kapsamında üniversitelerin bölünmesi sürecinin eğitim fakültesinde
görev yapan öğretim elemanlarının görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesi
amaçlanmaktadır. Araştırmada Trabzon üniversitesine bağlanan Fatih Eğitim Fakültesinin
çeşitli bölümlerinde görev yapan öğretim elemanlarına, yaşanan değişim sürecini nasıl
algıladıkları, değişimin eğitim süreci açısından olumlu ve olumsuz yansımalarının neler
olabileceğine ilişkin değerlendirmeleri sorulmuş ve elde edilen veriler analiz edilmiştir. Nitel
araştırma deseninde tasarlanan araştırmanın verileri araştırmacı tarafından hazırlanan ve
kişisel bilgileri de içeren yarı yapılandırılmış görüşme formu ile araştırmaya katılmaya
gönüllü öğretim elemanlarından elde edilmiştir. Verilerin analizinde nitel araştırma
yöntemlerinden betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda veriler
değerlendirilmiş ve sistemsel, bireysel ve toplumsal boyutlu birtakım önerilerde
bulunulmuştur.
Anahtar sözcükler/Keywords: Üniversite, eğitim fakültesi, bölünme, öğretim
elemanları
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GİRESUN HALKININ GELİN GİYSİLERİNDE YÖRESELLİK VE MODERNLİK
KAVRAMLARINA YAKLAŞIMLARI
THE APPROACHES OF GIRESUN PEOPLE TO THE CONCEPTS OF
LOCALISM AND MODERNITY IN BRIDAL DRESSES
Emine KOCA1
Nurdan KUMAŞ ŞENOL2
Tarih boyunca tüm toplumlarda evlilik törenlerinde gelinlerin giydiği örf, adet,
gelenek, görenek, inanç ve sosyokültürel yapıya, göre biçimlendirilmiş giysiler gelinlik
olarak adlandırılmıştır. Uzun yıllar pek çok kültürle etkileşim içinde olmasından dolayı
zenginlik ve çeşitlilik gösteren kültürümüzde düğün törenlerinin önemi büyüktür. Her
bölgenin, bölgeler içindeki her yörenin toplumsal özelliklerine göre düğün törenleri ve gelin
giysileri farklılık göstermektedir. Ancak geleneksel yaşamdan modern yaşama geçişin
etkilediği ve değiştirdiği sosyal olaylardan biri de evlilik törenleri olması nedeniyle, gelin
giysileri de zaman içinde değişmiş, geleneksel formlar yerini modanın egemenliği altında
yeni gelin giysilerine bırakmıştır. Sadece bir giysi biçiminin yok olması değil aynı zamanda
taşıdığı kültürel değerlerin de kaybolması anlamına gelen bu durumun, yöresel gelin
giysilerindeki kültürel öğelerin modern gelinliklerde yorumlanarak önlenebileceği ve bu
konuda halkın da bilinçlenmesi gerektiği düşünülmektedir.
Bu araştırmada, Giresun halkının yöresel gelin giysileri hakkında ne kadar bilgiye
sahip olduğu ve küreselleşmiş moda kavramı içerisinde yöresellik ve modernlik
kavramlarına bakış açılarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Araştırmada kullanılan
veriler, araştırmacılar tarafından hazırlanan 25 sorudan oluşan ölçme aracı ile toplanmıştır.
Veri toplama aracının ilk bölümünde örneklem grubunun demografik özellikleri ile ilgili
sorular, ikinci bölümünde ise yöresel gelin giysilerine farkındalık ve görüşlerine ilişkin
sorular yer almaktadır.
Elde edilen veriler SPSS 17 istatistik programı kullanılarak analiz edilmiş ve frekans
tabloları ile sunularak yorumlanmıştır. Örneklem grubunun demografik özellikleri ile
görüşleri arasında istatistiksel olarak ilişki olup olmadığını belirlemek amacıyla ki-kare testi
(Chi-Square Test) uygulanarak, veriler p < .05 anlamlılık düzeyinde analiz edilmiştir.
Giresun halkının çoğunluğunun yöresel gelin giysisini bilmedikleri, yöresel
gelinlikler ve düğün adetlerini kültürel bir değer olarak gördükleri ve yöresellikten
modernliğe geçişi destekledikleri sonucuna ulaşılmıştır. Çalışma kültürel değerleri yaşatmak
açısından olduğu kadar, gelinlik üreticileri ve tasarımcılarına kaynak oluşturmak açısından
da önemlidir.
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GİRESUN İLİ ŞEBİNKARAHİSAR İLÇESİNİN EVLENME ADETLERİNDE
GİYİM EŞYALARINA YÖNELİK UYGULAMALAR
IMPLEMENTATIONS FOR WOMEN’S GARMENTS IN MARRIAGE CUSTOMS
OF ŞEBİNKARAHİSAR DISTRICT OF GIRESUN PROVINCE
Fatma KOÇ1
Leyla KAYA DURMAZ2
Evlenme, iki kişinin ortak bir yaşam için hayatlarını birleştirerek aile kurma yolunda
attıkları ilk adım olması sebebiyle bütün toplumların çok önem verdiği bir unsurdur. Türk
toplumu, tarihinin her döneminde aile kurumuna önem atfetmiş ve teşvik etmiştir. Türklerde
ailenin kurulduğunun resmi ilanı düğün törenidir. Yaşamın dönüm noktalarından biri olan
evlenme, hem kadın ve erkeğin yaşamını birleştirmesi açısından bireysel; hem de aile ve
akrabalık bağlarının kurulması açısından toplumsal bir olgudur. Zaman içerisinde sosyo‐
ekonomik ve coğrafi farklılıklardan dolayı düğün adetlerinde pek çok değişimler olmasına
rağmen özü itibariyle hâlâ, düğün adetleri toplumun çok önem verdiği ve titizlikle icra
etmeye devam ettiği âdetlerden birisidir. Evlenme adetleri gereği kadın ve erkek ile onların
akrabalarına ilişkin düğün öncesi, düğün zamanı ve düğün sonrasında giysi ve giysilere
ilişkin uygulamalar bölgesel özellikler açısından çeşitlilik göstermektedir.
Günümüzde küresel moda ile estetik anlayışının hızla değişmesi ve kültürel değerlere
farklı bakış açılarının gündemde olması ile bölgesel adetlere ilişkin değerlerin yitirilmesi
durumunu gündeme getirmektedir. Bu durumun oluşmasının engellenmesi veya
durdurulmaya çalışılması günümüz koşullarında söz konusu değildir. Ancak gelenekli
toplumlarda yörenin insanı tarafından oluşturulan kültürel mirasın bir parçası olduğunu
düşündüğümüz evlenmeye ilişkin gelenek ve adetlere ilişkin uygulamalar gün geçtikçe
yerini modern yaşamın formatı ile biçimlendirilmiş uygulamalara bırakmaktadır.
Söz konusu evlenme gelenek ve adetlerine ilişkin uygulamaların belgelendirilmesi
ve kayıt altına alınması gerekliliğinden yola çıkarak yapılan bu araştırma; Giresun ili
Şebinkarahisar ilçesinde, araştırmacılar tarafından yapılan çalışma sonucunda düğün adetleri
sürecinde giyim eşyalarına yönelik uygulamaların neler olduğu, ne şekilde temin edildiği ve
kimler tarafından nasıl kullanıldığı analiz edilerek yörenin gelenekleri doğrultusunda
belgelendirilmesi amacıyla planlanmış ve yürütülmüştür. Araştırmanın temel amacına
ulaşabilmek için gelin, damat ve akrabaları için evlenme adetleri sürecinde alınan giyim
eşyaları, hazırlanan bohça/dürü, çeyiz vb. gelenekli adetlerin içeriği ve uygulamalarına
ilişkin öncelikle alan yazın taranmış, kaynak kişilerle görüşmeler yapılmış, yöreden elde
edilen fotoğraf, kayıt, gerçek örnekler vb. kanıtlar toplanarak elde edilen veriler analiz
edilmiştir. Yörede düğün adetlerinin kültürel değerler ile birleştirilerek ne şekilde
kullandığının belgelendirilmesi ve daha sonraki kuşaklara aktarılması açısından önem
taşımaktadır.
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TARİHTEN GÜNÜMÜZE EVLİLİK YÜZÜKLERİNİN TASARIM VE KUYUM
TEKNİKLERI BAĞLAMINDA İNCELENMESİ
INVESTIGATION IN THEIR CONTEMPORARY CONCEPTS OF DESIGN AND
PERMISSION TECHNIQUES OF THE DAY WEDDING RINGS
Leyla ULUSMAN1
Çimen BAYBURTLU2
Evlilik yüzüğü olarak bilinen alyans, takanın evli olduğunu göstergeleyen halka olarak
tanımlanabilir. Sonsuz yaşamı ve sevgiyi temsil eden sonu olmayan ve bilinmeyen dünyalara
açılan bir geçidi temsil etmektedir. Evlilik yüzüklerinin tarihte ilk ne zaman kullanıldığının net
bir bilgisi bulunmamaktadır. Bu yüzüklerin kullanımı ise, dinlere ve ülkelerin evlilik görüşüne
göre değişir. Bazı yüzükler, evliliğin yasal sözleşmesini kesin olarak işaretlerken, diğerleri
açıkça gerçek aşk adına hazırlanmıştır.
Evlilik, dünyadaki hemen her kültürde bulunan bir olgudur. İki insanın arasında kurulan
bağ ve buna bağlı ritüeller; düğün kıyafetleri, renk temaları ve düğün yemeği gibi gelenekleri
aralarında küçük kültürel farklılıklar gösterirler. Bunların en bilinenlerinden biri olan, nikâh
yüzüğü evrensel sembollerinden biridir. Evlilik, dünyadaki hemen her kültürde bulunan bir
olgudur. İki insanın arasında kurulan bağ ve buna bağlı ritüeller; düğün kıyafetleri, renk temaları
ve düğün yemeği gibi gelenekleri aralarında küçük kültürel farklılıklar gösterirler. Bunların en
bilinenlerinden biri olan, nikâh yüzüğü evrensel sembollerinden biridir. Genel olarak; modern
alyansın doğum yeri olarak Mısır gösterilse de günümüze değin gelen ve daha sonrada devam
edecek olan bu geleneğin, Neandertal dönemlerine kadar uzandığı, ilk insandan bu yana
benimsendiği yazılı kaynaklardan öğrenilmektedir. İki insanın bağlılığına işaret eden ve
somutlaştırılan bağ; Neandertallerde, çırpı ve otlardan yapılarak gelinin bileklerine takılan
takılar; sadece sadakat ve dostluk belirtisi olarak değil, aynı zamanda erkeğin karısının ruhunun
bozulmadan kalması ve uzun yaşamasına yüklenen anlamlarla ifade bulmaktaydı.
Tarih boyunca evlilik ve onu temsili olan yüzükler, biçimleriyle birlikte değişkenlik
gösterirken aynı zamanda yüzük parmağı, kullanılan malzeme ve teknikler bağlamında da
değişiklik gösterir. Bu değişim toplumların sosyo-kültürel yapısıyla ve gelenekleriyle ilgili
olmalarının yanı sıra tarihsel süreç içinde kullanılan doğal malzemeler ve madenler bazında da
değişim gösterirler. Evlilik için tasarlanan yüzüklerin daha ayrıcalıklı ve özel olmaları
tasarımcıları farkındalık yaratacak tasarımlar yaratmalarına, kuyumcuları ise tekniklerini
ilerletmeye yöneltmiştir.
Sonuç olarak; literatür taraması yapılan bu çalışmada bulunan evlilik yüzükleri tasarım,
malzeme ve teknik açıdan incelenerek görsel çözümlemeler yapılmıştır. Kültürler ve çağlara
göre değişim gösteren evlilik yüzükleri geçmişte üzerinde kullanılan simgesel motiflerle
kültürler arasında bir kimlik oluştururken günümüzde minimalist bir forma giren yüzükler,
üzerinde yer alan değerli taşlar ve kesimleriyle ön plana çıkmaktadır.
Sonsuzluğu, sonsuz birlikteliği ve sevgiyi temsil eden evlilik yüzüklerinde; tarihsel
süreçte kültürel farklılıkların azaldığı, tasarımlar basitleşirken, değerli maden ve taş kullanımının
ön plana çıktığı, formun içinde yer alan yazıların kişiselleştiği ve kişileri özelleştirdiği
gözlenmiştir.
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VEJETARYEN GİRESUN YEMEK KÜLTÜRÜNÜN GASTRONOMİ TURİZMİ
AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
EVALUATION OF VEGETARIAN GİRESUN FOOD CULTURE IN TERMS OF
GASTRONOMY TOURISM
İbrahim SEZER1
Fast food tarzı yemek kültürünün dünyayı sardığı, içeriği tam belli olmayan ve yapay
olarak elde edilmiş besinlerin ve sağlıksız beslenme tarzının giderek yaygınlaştığı
günümüzde sağlıklı beslenme ve buna yönelik yemek kültürü daha da önem kazanmaktadır.
Bu bağlamda doğal ortamda yetişen, zararlı ilaç ve kimyasallarla mümkün olduğunca az
karşılaşan ürünlerin olduğu yemekler, bütün dünyada daha fazla tercih edilmektedir. Hatta
gastronomi turizmi olarak adlandırılan turistik seyahatlerde sağlıklı yemek menülerinin
varlığı, çekim gücü oluşturabilmekte ve destinasyonların tanıtımında da yemeklerin önemli
oranda yer teşkil ettiği görülmektedir. Özellikle taze sebzelerle ve doğada yetişen otlarla
yapılan yemek türlerinin ağırlıkta olduğu yemek kültürü, giderek daha fazla talep
görmektedir.
Karadeniz mutfak kültürünün kapsama alanında bulunan Giresun ilinde de
vejetaryen ağırlıklı bir yemek kültürü hakimdir. Giresun ilinde başta kara lahana olmak üzere
ısırgan, çalıçiçeği, merulcan, mendek, kuzukulağı, gücündene, hoşran, sakarca, merevcen,
pancar çiçeği, madımak, kabalak, galdirik, pezik gibi doğadan toplanan otsu bitkilerden ve
çeşitli sebzelerden yapılan yöresel yemekler mevcuttur. Bunlardan yapılan çorbalar,
sarmalar, dibleler, kavurmalar, kızartmalar, mıhlamalar ve mücverler oldukça lezzetli
yemekler olarak yöresel yemekler adı altında sofraları süslemektedir. Sebze ve ot ağırlıklı
bu yemek kültürü hem doğal hem de sağlıklı yöresel lezzetleri tatmak isteyenleri bu bölgeye
çekmektedir.
Bu çalışmamızda Giresun ilindeki vejetaryen ağırlıklı yemek kültürünün mevcut
durumu ve gastronomi potansiyeli ele alınmıştır. İldeki yöresel sebze ve ot yemeklerinin ilin
yemek türleri içerisindeki yeri ve önemi de incelenmiştir. Ayrıca ildeki yemek kültürünün
sürdürülmesi ve tanıtımıyla ilgili sorunlara yönelik çözüm önerilerine de çalışmada yer
verilmiştir. Yaptığımız incelemelerde Giresun ilinin sahip olduğu ve dünyada da giderek
popülaritesi artan vejetaryen yemek kültürünün geliştirilmesi ve sürdürülebilirliğinin
sağlanması ile tanıtımı konusunda bazı sorunlar bulunduğu, bu zengin ve sağlıklı mutfağa
hak ettiği ilginin çekilmesinde istenilen başarının sağlanamadığı anlaşılmaktadır. İlin sahip
olduğu bu yemek kültürüne gereken önemin verilmesiyle ve etkili tanıtım yapılmasıyla ilde
gastronomi turizminin geliştirilmesinin de mümkün olabileceği kanısındayız.
Anahtar sözcükler/Keywords: Vejetaryen, yemek, kültür, turizm
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BİLİMSEL ÖZGÜRLÜK VE SORUMLULUK ÜZERİNE
ON SCIENTIFIC FREEDOM AND RESPONSIBILITY
Lokman ÇİLİNGİR1
Hasan AYDIN2
Her tür araştırma, bilgi toplama ve öğretme etkinliğinin önkoşulu olan özgürlük uzun
süre akademik özerklik kavramı altında kendine yer bulabildi. Türk Üniversitelerinde
özerklik daha çok Yüksek Öğretim Kurumunun (YÖK) hukuki yapısında düşünüldü; yani
YÖK’ün başta Cumhurbaşkanlığı ve hükümet olmak üzere diğer devlet kurumları
karşısındaki konumu ve sahip olduğu yetki ve sorumlukları çerçevesinde değerlendirildi.
Buna göre üniversite ve yüksekokulların yönetici ve öğretim elemanları akademik, idari ve
mali konularda kendi kendilerini yönetebilecek, araştırma ve öğretme faaliyetlerinde
serbestçe karar verebileceklerdi. 12 Eylül 1980 darbesi sonrası tesis edilen kurumlardan biri
olan YÖK paradoksal bir şekilde bir yandan özerkliğini kullanma ve geliştirme çabasını
sürdürürken bir yandan da üniversite ve öğretim elemanlarını devletin çizdiği sınırlar
dâhilinde tutmaya çalıştı.
Öğretim elemanlarının ve öğrencilerin araştırma ile öğretme ve öğrenme özgürlüğü
ülkemizde hep hükümet ve YÖK’ün politikalarına bağımlı kalmıştır. Temel hak ve
özgürlükler haricinde akademik özgürlüğü garanti altına alan bir yasanın olmayışı da
sorunun muallâkta kalmasına yol açmıştır. Bunların sonucu olarak özgürlüğün ne bir kavram
olarak doğası yeterince tartışılabilmiş ne de özgürlüğün toplumsal ve çevresel boyutları
ortaya konulabilmiştir. Bu boyut aynı zamanda bilim insanlarının özgürlüklerinin
sorumluluklarıyla kesişim noktasını oluşturduğundan bütünüyle ihmal edilmiştir.
Sorumluluk sorunu Türk üniversitelerinde, akademyanın yasalar ve resmi ideolojiye uygun
hareket etmesinin ötesinde bir anlam taşımamıştır. Sorun kısmen etik kurumlara havale
edilerek çözülmeye çalışılmıştır. Özgürlük kavramı Batı üniversitelerinde uzunca bir
geçmişe sahip olsa da sorumluluk kavramı daha ziyade I. ve II. Dünya Savaşlarından sonra
öncelikli tartışma konusu yapılmıştır. Sonuçta bilimin özgürlüğü ile bilim insanının
sorumluluğu her tür araştırma ve bilme etkinliğinin ethosu durumuna gelmiştir; her ne kadar
bilgiden hep bilimsel bilgi anlaşıyor olsa da. Bu tebliğ, akademik özerklik bağlamında
bilimsel özgürlük ile bilimsel sorumluluğun kavramsal çerçevesini belirlemeyi ve toplumsal
ve çevresel boyutlarını irdelemeyi amaçlamaktadır.
Anahtar sözcükler/Keywords: Akademik özerklik, bilim, araştırma, bilimsel
özgürlük, bilimsel sorumluluk
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TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİN GENEL AMAÇLARI NASIL BİR İNSAN TİPİNİ
HEDEFLİYOR?
HOW IS A GENERAL PURPOSE OF TURKISH EDUCATION SYSTEM TARGET
A HUMAN TYPE
Mehmet OKUTAN1
Başka bir adı “İnsan yetiştirme düzenimiz” olan Türk Eğitim Sistemi, yetişmekte
olan çocuk ve gençleri geleceğimizin teminatı olacak biçimde insanlar olarak yetiştirmeyi
amaçlamaktadır. O halde eğitim sisteminin anlaşılması için öncelikle amaçlarının yeniden
okunması ve anlaşılması önem arz etmektedir. Yaptığımız iş üzerinde düşünmek, aslında o
işin felsefesini anlamaya çalışmaktır. Ne yaptığımızı anlamamız için öncelikle amaçları iyi
okumalı ve anlamlandırmalıyız. Türk Eğitim Sisteminin iyi insan yetiştirip yetiştirmediği
önemlidir. Ancak sistemin bu konudaki hedeflerinin ne olduğunu anlamak daha da
önemlidir. Sistemin nasıl insan yetiştireceğinin yer aldığı metin 1973 yılında çıkarılmış olan
Milli Eğitim Temel Kanunu’nda yer almaktadır. 1973 yılında işbaşındaki hükümetin bir
muhtıra sonunda kurulmuş askeri vesayetin çok açık egemen bulunduğu bir hükümet
olduğunu hatırlamakta yarar vardır. Yani şu anda “nasıl insan yetiştireceğiz?” sorusunun
cevabını veren metin askeri bir dönemin hükümetinin çıkardığı yasadır. Bu durum bile bizim
eğitim sistemimizin amaçlarını yeniden masaya yatırmamın ne kadar şart olduğunu
açıklamaya yeter. Milli Eğitim Temel Kanunu’nda eğitimin genel amaçları 3 fıkra halinde
açıklanmaktadır. Bu fıkralar özetle şöyledir: (1) “İyi vatandaş” yetiştirmek, (2) “İyi insan”
yetiştirmek, (3) “İyi meslek adamı” yetiştirmek.
İyi vatandaş sistemin ulusal/milli amacı ile ilgilidir. Bu amaç, “Yetişmekte olan
bütün bireylerin Atatürkçü, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, Türk milletinin milli, insani ve
kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve
daime yüceltmeye çalışan…” diye devam eden ifadeler biçiminde yer alıyor. Güzel de
“ülkesini sevmenin ölçüsü ne?” Arabasının arkasına “ülkemi çok seviyorum” ya da
arabasının plakasına “TC” yazan kişinin ülkesini sevdiğini mi anlayacağız? Sanıyorum
burada çok önemli bir sorun var.
İyi insan da sistemin evrensel amacı ile ilgilidir. Bu amaç da “Bireylerin beden, zihin,
ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür
ve bilimsel düşünme gücüne ve geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı…”
diye devam eden ifadeler biçiminde yer almaktadır. Burada da her yerde kabul görmüş insani
özelliklerin yetişmekte olan bütün Türk vatandaşlarında kişilik özelliği olarak
kazandırılması hedeflendiği anlaşılmaktadır. Sadece gelişmiş karaktere sahip bireylerin
yetiştirilmesi gerektiği hususunun bir nasıl olacağı meçhuldür.
İyi meslek adamı da sistemin hem milli hem de evrensel amaçları ile ilgili olduğu
anlaşılmaktadır. Bu amaç da “Yetişmekte olan bireylerin ilgi ve kabiliyetlerini geliştirerek
gerekli bilgi, beceri ve davranış ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak…” biçiminde
devam etmektedir. Bu oturumda sistemin genel amaçlarını masaya yatırıp tartışmaya
çalışılacaktır.
Anahtar Sözcükler/ Keywords: Eğitim sistemi, genel amaçlar, insan yetiştirme
düzenimiz
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SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖRÜŞLERİNE GÖRE
GELECEĞİN VATANDAŞININ ÖZELLİKLERİ
FEATURES OF CITIZENS OF THE FUTURE BY OPINIONS OF PRE-SERVICE
SOCIAL STUDIES TEACHERS
Çiğdem KAN
Vatandaş ya da yurttaş kavramı, yurtları ya da yurt duyguları bir olanlardan her biri
olarak tanımlanmaktadır. Vatandaşlık ya da yurttaşlık, bir yurtta doğup büyüme ya da yaşamış
olma durumu olarak tanımlanmaktadır (http://www.tdk.gov.tr/).
Vatandaşlık bilgisi öğretiminin genel amacı, “kişiye pratik ve günlük hayatta kullanılır
genel hukuk bilgisi vermek, toplumun medeni bir ferdi olarak hak ve yükümlülüklerinin
bilincinde bir vatandaş haline getirmektir. Hukukun gayesi bir bütün olarak, insanlar arası
ilişkileri düzenlemek, toplum halinde yaşamayı güvenli kılmak, dirlik ve barış ortamı yaratmak,
rekabeti önlemeden çatışmasız bir hayat tarzı ortaya koymaktır. Hukukun bir alt disiplini olarak
vatandaşlık bilgisi de, bütün bunlara yardımı olmaktır. Kısacası, vatandaşlık bilgisinin amacı,
vatandaşları topluma en iyi uyum sağlayan, toplumun kendisine verdiği ödev ve sorumlulukları
kavrayıp yerine getiren kişiler olarak eğitmek ve yetiştirmektir” (Çiftçi, 2017, s. 159).
Sosyal bilgiler dersinde, küresel vatandaşlık eğitimine daha fazla önem verilmelidir.
Çünkü iletişim ve ulaşım olanaklarıyla birlikte dünya daha fazla küçülmüştür. Bunun sonucunda
daha fazla farklılıklarla karşı karşıya gelinmektedir. Türkiye’de uygulanmakta olan sosyal
bilgiler programının amaçlarının küresel vatandaş yetiştirme amacına uygun olduğu söylenebilir.
Fakat küresel vatandaşlık bilincini geliştirmede, başta eğitim olmak üzere her alanda daha fazla
yenilenmeye ihtiyaç vardır. Bu amaçla sosyal bilgiler dersinde de küresel vatandaşlık eğitimine
daha fazla ağırlık verilmelidir (Kan, 2009, ss. 25-30).
Merey, Karatekin ve Kuş (2012), Türkiye ve ABD’deki sosyal bilgiler eğitimini
vatandaşlık eğitimi açısından kuramsal karşılaştırmasını yapmak amacıyla bir araştırma
yapmıştır. Bu amaçla her iki ülkenin vatandaşlık eğitimi öğrenme alanları kazanım, beceri,
içerik, değerler açısından karşılaştırılmıştır. Araştırma sonucu, Türkiye’de sosyal bilgiler
eğitiminde demokrasi, bireysel haklar, görev ve sorumluluklar gibi vatandaşlık eğitimi
konularına daha çok değinildiği, vatandaşlık becerilerine ise pek yer verilmediği tespit
edilmiştir. ABD’de ise sosyal bilgiler eğitiminde demokrasi, bireysel haklar, görev ve
sorumluluklar gibi vatandaşlık bilgilerinin yanında; ABD ideal demokratik modeli çerçevesinde
çok kültürlülük, hukukla ilintili konular ve vatandaşlık becerileri gibi vatandaşlık eğitimi
konularının sıkça vurgulandığı tespit edilmiştir (Merey, Karatekin ve Kuş, 2012, ss. 795-821).
Bu araştırmanın amacı, sosyal bilgiler öğretmen adaylarının geleceğin vatandaşını
tanımlamalarını ve hangi özellikleri taşıyıp taşımamaları gerektiğini belirlemektir. Bu amaçla,
öğretmen adaylarına açık uçlu sorulardan oluşan yarı yapılandırılmış bir görüşme formu
kullanılmıştır. Araştırmada, amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme yöntemi
kullanılmıştır. Sosyal bilgiler öğretmen adaylarından, Vatandaşlık Bilgisi ve Demokrasi ve İnsan
Hakları derslerini almış olmaları ölçüt olarak belirlenmiştir. Araştırmanın çalışma grubu Fırat
Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde öğrenim gören ve gönüllü olarak araştırmaya katılan 19 sosyal
bilgiler öğretmen adayından oluşmaktadır. Araştırmada, verilerin analizinde betimsel
çözümleme tekniği kullanılmıştır.
Anahtar sözcükler/Keywords: Sosyal bilgiler, geleceğin vatandaşı
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TARİH ÖNCESİ ÇAĞLARDAN MODERN DÖNEME;
TÜRK GENÇLERİNİN ZİHNİNDE BİLİMİN GELİŞİM SÜRECİ
EVALUATION OF SCIENCE IMAGE OF TURKISH YOUTH:
FROM PRE-HISTORIC TO MODERN TIMES
Fatma Rüveyda BAŞ
Cemil AYDOĞDU
17. yüzyıl dolaylarında insanlığın evrene bakışı Avrupa merkezli bir şekilde
dönüşüme uğramıştır. İnsan aklı tarafından kavranabilecek mekanik evren görüşü, bugün
hala bilim, felsefe, politika, ekonomi gibi tüm disiplinlere hâkim olan “modern” anlayıştır.
İçinde yaşadığımız zamanı meydana getiren bu dönüşümün en belirgin tetikleyicisi ise 1617. yüzyıllardaki bilimsel gelişmelerdir (Westfall, 2015).
Fazlıoğlu (2009) parçayı yorumlayabilmek için parçanın ait olduğu bütünlüğe, o
bütünlüğü yorumlayabilmek için bütünlüğün ait olduğu en büyük resme bakmanın önemini
vurgular. Öyleyse günümüz dünyasını anlamak için modern bilime, modern bilimi anlamak
için ise bilimin gelişim süreci: bilim tarihine bir bütün olarak bakmak gerekmektedir. Bilgi
birikimi olarak tarih öncesi dönemden başlayan bilim, ilk çağ uygarlıklarında, antik
Yunanda, İslam dünyasında ve Avrupa’da şekillenerek modern çağdaki halini almıştır.
(Topdemir ve Unat, 2012) Gelecekte ise mevcut anlayış ile dönemin sorularına cevap
veremediği raddede zamanla yeni bir değişim geçirecektir.
Çağdaş uygarlığın bir ortağı olacak şekilde milli ve kültürel değerlerini benimseyen
fertler yetiştirmek milli eğitimin temel amaçlarıdır (Milli Eğitim Temel Kanunu, 1973
Madde 2). Bu amaçlar doğrultusunda, geçmişimizi ve günümüzü anlamak, geleceğe yön
verebilmek için ilköğretim ve ortaöğretim programlarında bilim tarihi ile ilişkili kazanımlar
yer almaktadır. 12 yıllık eğitim sürecinin sonunda gençlerin okul içinde ve günlük hayattaki
deneyimleri sonucu zihinlerinde nasıl bir bilim tarihi şeridi inşa ettikleri, Türk-İslam
medeniyetlerinin bilim tarihindeki yerini ve modern bilimi nasıl yorumladıkları bu
araştırmanın merak konusu olmuştur.
Araştırma kapsamında Fen Bilgisi Öğretmenliğini kazanarak farklı illerden
üniversiteye gelen, çeşitli lise türlerinden mezun olmuş, farklı sosyoekonomik düzeylerden
18-20 yaşlarındaki 23 öğrenci ile görüşülmüştür. Veriler yarı yapılandırılmış görüşme formu
aracılığıyla bireysel görüşmelerde toplanmıştır. Bir görüşme ortalama 45 dakika sürmüştür.
Araştırmada katılımcıların bilim tarihine yönelik deneyimlerinin onlarda oluşturduğu bilgi,
duygu ve düşünceler araştırıldığından araştırma fenomenoloji desenine uygun olarak
yapılmıştır. Fenomenoloji deseninde olgular hakkında bireylerin deneyimlerinden hareketle
derinlemesine ve ayrıntılı bir anlayışa sahip olmak amaçlanmaktadır (Yıldırım ve Şimşek,
2013). Görüşmelerde katılımcılardan insanlığın başından günümüze bilimin nasıl geliştiğini
anlatmaları istenmiş, modern bilimin ne olduğu, ne zaman başladığı soruları sorulmuştur.
Bilim tarihine ilişkin sınıftaki ve günlük hayattaki deneyimleri dinlenmiş, duygu ve
düşüncelerine dair veriler toplanmış, bilimin gelişim sürecini nasıl anlamlandırdıkları ortaya
çıkarılmaya çalışılmıştır. Sorulara dair alt sorular ve sondaların yer aldığı görüşme formu 2
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uzmana danışılarak hazırlanmıştır. Katılımcıların izni ile ses kaydına alınan görüşmelerin
yazılı dökümleri oluşturulmuş, kod, kategori ve temalar çıkarılmıştır.
Araştırmada elde edilen bilim tarihi akışları 4 grupta toplanmıştır. İlk grupta karanlık
Ortaçağ sonrası Galileo sayesinde bilimsel patlama yaşandığı düşüncesini barındıran akışlar
ele alınmıştır. İkinci grupta herhangi bir kırılma noktası olmaksızın bilimin son yüzyıllarda
geliştiği düşüncesi hâkim olan akıştırlar toplanmıştır. İslami dönemin yer aldığı tarih akışları
üçüncü gruba konmuştur. Diğer görüşmelerle benzerlik göstermeyen tarih akışları ise
dördüncü grup içinde ayrı ayrı değerlendirilmiştir.
Araştırma sonucunda katılımcılarda görülen en büyük yanılgı; dünyanın yuvarlak
olduğunu Galileo’nun bulduğunun sanılmasıdır. Katılımcıların modern bilimin oluşumunun
temelinde yer alan Aristoteles’in kristal gök küreleri içindeki pasif dünya sisteminin terk
edilmesi ve güneş merkezli dinamik evren modeline geçilmesi hakkında bilgi sahibi
olmadıkları görülmüştür. Bir diğer yanılgı ise Newton’un yer çekimini kafasına elma
düşerek bulduğu zannıdır. Bu yanılgılar, İslam dünyasına kadar bin yıllar içinde gelişen
bilimin anlaşılmasını zorlaştırmaktadır. Katılımcılar modern bilimi genel olarak 1900
sonrası hızla gelişen teknoloji olarak yorumlamıştır. İslam tarihinde bilim hakkında
katılımcıların neredeyse hiç bilgi sahibi olmamasının katılımcılar üzerinde psikolojik olarak
yoksunluk hissi oluşturduğu ve bilim tarihini çoğunlukla “Bilim ve teknolojiyi batı yapar,
biz kullanırız” şeklinde yorumladığı görülmüştür.
Anahtar sözcükler/Keywords: Bilim tarihi, İslam bilim tarihi, Modern bilim
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CASPAR DAVID FRIEDRICH’IN ÇERÇEVELERİNDE KANT’I ARAMAK
SEARCHING KANT IN CASPAR DAVID FRIEDRICH’S FRAMES
Gamze KESKİN1
Bu çalışma, Immanuel Kant’ın estetik kavrayışının belirli kavramları ile romantik
dönem resminin en önemli temsilcilerinden Caspar David Friedrich’in eserleri arasındaki
bağlantıyı ortaya koymayı hedeflemektedir. Kant’ın estetik kavrayışı son eleştiri kitabı olan
Yargı Gücünün Eleştirisi’nde teleolojik problemlerden önce çözümlenir. Bu eserde Kant,
estetik yargıda bulunma sürecimizi enine boyuna açıklarken, estetik yargı ile bilişsel yargıda
bulunma süreçlerimizi kavram içerme/me bağlamında birbirinden keskin bir şekilde ayırır.
Estetik hazzın iki duygu, yani yüce ve güzel duyguları ile açığa çıkabileceğini öne sürdükten
sonra bu duyguların estetiğe konu olacak tarzda belirme koşullarının imkânını açıklar.
Kant’a göre, bilişsel yetilerimizin yani anlama yetisi ile hayal gücünün özgür oyununun
sonucunda bir uyum oluşur ve buradan haz doğar. Bu haz vesilesiyle beğeni yargılarında
yani güzel üzerine yargılarda bulunabileceğimizi söyler. Ona göre beğeni yargısı öznel bir
evrensel geçerlilik, zorunluluk, amaçsızlık ve çıkarsızlık talebinde bulunur. Yücede ise
bahsedilen uyum iş görmez. Yücede akıl ile hayal gücünün bir çatışkısı, ağrılı bir çekişme
sürecinin sonucunda doğan uyumsuzluktan hazsızlık belirir. Ama bu hazsızlık aynı zamanda
en büyük algısal yeti olarak aklın idelerine kıyasla yetersizliğinin tam olarak yargılanmasını
takiben oluşan bir hazdır. Yüce iki şekilde ortaya çıkar; büyüklük kavramı ile
ilişkilendirildiğinde matematik yüce, güç kavramı ile ilişkili olarak ise dinamik yüce. Kant,
Yargı Gücünün Eleştirisi’nde kapsamlı bir estetik anlayışını bize sunar ve bu bağlamda sanat
ve sanatçının konumunu da belirtir. Güzel sanatların incelikli bir ayrımını yaparken,
sanatçının doğuştan gelen bir yatkınlıkla doğduğunu ileri sürer, onu deha kavramı ile
ilişkilendirir.
Kant felsefesinin romantik dönem üzerindeki etkisi önemli birkaç isim üzerinden
değerlendirilebilinir. Resim sanatı konusunda açık ara en önemli etki ise Caspar David
Friedrich’in çalışmalarında görülebilir. Caspar David Friedrich’in eserlerindeki Kantçı izler
özellikle Kant estetiğindeki yüce ve deha kavramları bağlamında açığa çıkar. Sanatçının
eserlerinde sıklıkla karşımıza çıkan, rückenfigur olarak adlandırılan, izleyici ile göz teması
kurmayan hatta çoğunlukla sırtı izleyiciye tam dönük olarak konumlandırılan figürlerin
rolünün açıklanması Kantçı bağlamdaki yücenin izlerinin aydınlatılması için mihenk taşıdır.
Sanatçının eserlerinin detaylı yorumu ile bu izlerin görünür hale getirilmesi mümkün
gözükmektedir.
Bu çalışmanın sağlam bir zeminde inşa edilmesi için öncelikle Kant estetiğindeki
yüce kavramının sanatta temsil edilme/me tartışmalarında taraf tutulması ve bunun
gerekçelerinin açıklanması ön koşul olarak gerekmektedir. Çalışmada bir sanat eserinde
felsefi estetiğin izlerini aramak için hareket noktasını bu zemin oluşturacaktır.
Anahtar sözcükler/Keywords: Kant, Caspar David Friedrich, yüce, deha,
rückenfigur
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LEIBNIZ’DE ZİHİN/BEDEN PROBLEMİ ÜZERİNE
ON THE MIND/BODY PROBLEM IN LEIBNIZ
Kevser ERDOĞAN
Matematik alanında diferansiyel ve integral hesabını Newton ile eşzamanlı olarak
çalışmasıyla ünlü olan Leibniz’in matematik, mantık ve felsefe çalışmaları arasında sıkı bir
ilişki görülmektedir. Bu sebeple, bilhassa Descartes sonrası felsefenin temel
problemlerinden biri olan zihin/beden probleminin Leibniz felsefesindeki konumlanışı, söz
konusu çalışmaların ışığında incelenmelidir. Bu çalışmada, zihin/beden probleminin,
Leibniz’in zaman ve uzam kavramlarının matematik ve fizik çalışmaları bağlamında
değerlendirilmesi ile çözülebileceği ve ayrıca, önceden tesis edilmiş ahenk düşüncesinin de
böyle bir okumayla açık ve anlaşılır kılınacağı gösterilecektir.
Leibniz felsefesinde, reel olup maddi olmayan şeyleri mülahazaya muktedir olan
zihin ile reel olmayıp sadece fenomenal bir varlığa sahip olan bedenin ilişkisi, önceden tesis
edilmiş ahenk düşüncesinin konu edilmesiyle birlikte bir paralellik şeklinde ortaya
çıkmaktadır. Bu ahenk dolayısıyla, zihin ile beden, her ne kadar kendi içlerinde farklı
ilkelere göre devinime uğrasalar da, aynı zamanda birbirlerine nüfuz ediyormuşçasına fiilde
bulunurlar. Zihin nihai/ereksel sebepler yasasına, beden ise devinim yasalarına göre fiilde
bulunurken, aynı zamanda bu iki yasa birbiriyle tam olarak uyuştuğundan zihinle beden
arasında bir mütekabiliyet görülmektedir. Ancak bu tekabül etmenin ne şekilde
gerçekleştiği, zihinlerin ve diğer yalın cevherlerin çoklukla ilişkisinin nasıl kurulduğu gibi
detayları görebilmek için Leibniz’in zaman ve uzam anlayışına bakmak gerekmektedir.
Birlikte-mevcut-olan tözlerin, diğer bir bakış açısıyla birlikte-mümkün-olanların belirli bir
düzeniyle ifade edilen zaman ve uzam kavramları, yalın cevher ile bileşik cevher arasında
kurulan ilişkiyi alışılmışın dışında bir perspektiften irdelemeyi gerektirmektedir. Köklerini
Leibniz’in matematik ve fizik çalışmalarında bulan bu zaman ve uzam anlayışı, zihin/beden
problemini ele almada önümüzde farklı bir yol açmaktadır.
Cismin fenomenal birliğinin ne şekilde tesis edildiğinin ve dolayısıyla yalın olanın
bileşik olanla münasebetinin odağa alındığı bu çalışmada, Leibniz’in ilişkisellik bağlamında
ele aldığı zaman ve uzam kavramları merkezi bir yer teşkil edecektir. Çalışmanın sonunda,
uzamsız ve gayrimaddi ama diğer taraftan da reel şeyler olarak konumlandırılan monadlar
ile fizik yasalarına göre devinen cisimlerin ilişkisi, Leibniz’in felsefi terminolojisinin
çözümlenmesi yoluyla, ortaya konulacaktır.
Anahtar sözcükler/Keywords: Leibniz, zihin/beden problemi, uzam
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BİLME VE SÖYLEM SINIRLARININ BELİRLENME OLANAĞI ÜZERİNE:
KANT VE WITTGENSTEIN
KANT AND WITTGENSTEIN: ON THE POSSIBILITY OF DETERMINING THE
BOUNDARIES OF KNOWLEDGE AND DISCOURSE
İbrahim Halil KAYACAN
Bu çalışmada Kant’ın ve –erken dönem– Wittgenstein’ın felsefi sistemlerinde sınır
kavramının önem ve neliği üzerinde bir karşılaştırma yapılması amaçlanmaktadır. Kant ve
Wittgenstein felsefelerinin genel hatlarının belirleniminden sonra sınır kavramının bu
filozofların felsefi sistemlerinde neden önemli olduğu ve nasıl anlaşılması gerektiği
açıklanmaya çalışılmıştır. Sınır kavramının her iki filozofta da neredeyse aynı işlevi
görmesine rağmen neden ve nasıl farklı noktalarda işlenmiş olduğu açıklanması
amaçlanmaktadır. Bu anlamda ilkin Kant tarafından bilginin ve aklın sınırlarının
belirlenmesinde izlenen yolun veya yolların ne türden aşamalardan geçtiği bilinmelidir.
Kant’a göre ne tür bilgilerden bahsedebileceğimizin, bilme yetimizin ne düzeyde
olabileceğinin belirlenebilmesi için bir sınır çizme faaliyetine girişilmesi gerekir. Bunun için
yapılması gereken ise bir yandan bilme yetimizin ve diğer taraftan bilgilerimizin analizi
gereklidir ki bilmeye ve bilgiye yönelik sınırlar çizilebilsin. Kant’ın çizdiği sınır yahut
sınırlar bu çalışma bağlamında inanç ile bilmek arasında bir sınır olarak anlaşılmaktadır.
Kant’ta olduğu gibi Wittgenstein’da da yapılması gereken bir sınır çizme faaliyeti söz
konusudur. Buna göre Wittgenstein ilkin dil ile dünya ve Ben arasında kurduğu ilişki
bağlamında çizeceği sınır, söylenebilir ile söylenemez noktasında ortaya çıkacaktır. Bu
noktada çizilen sınır, böylelikle anlamlı ile anlamsız önermeler ya da doğa bilimi ile
metafizik önermeler arasında kesin bir ayrıma varılacaktır. Fakat –görüleceği üzereWittgenstein’da bu sınır, Kant’tan farklı olarak bilgi ve akıl üzerinden değil, dil ve söylem
üzerinden çizilecektir. Bu bakımdan bir taraftan bilinebilir ile bilinemez olana çizilen sınır,
birkaç yarım asır sonra Wittgenstein tarafından söylenebilir ile söylenemez olan arasında
çizilecektir. Sonuç olarak dikkat edilirse müşterek olan nokta metafiziğin yeniden gözden
geçirilmesidir. Genel anlamda bakacak olursak, Kant ve Wittgenstein’ın tüm bu felsefi
çabaları epistemoloji bağlamında son derece önem arz etmektedir. Bu yüzden genelde her
iki filozofun kendisi, özelde ise sınır kavramının her iki filozofta neden önemli olduğu ve
nasıl işlendiği bu çalışmanın odak noktasını oluşturacaktır.
Anahtar sözcükler/Keywords: Kant, dil, Wittgenstein, sınır, bilgi, önerme,
metafizik, bilim
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HEIDEGGER’IN ONTOLOJİSİNDEN KANT’IN DURAĞAN ÖZNESİNİN
ÇÖZÜMLENMESİ
FROM THE PERSPECTIVE OF HEIDEGGER’S ONTOLOGY, ANALYSIS OF
KANT’S STATIC SUBJECT
Serdar SAKINMAZ1
Rezzan KÖSEOĞLU2
Bu çalışmanın amacı, Heidegger’in ontolojik tahlilini Kant felsefesi bağlamında
yeniden düşünmektir. Kant’ın insan ile varlık arasına çizdiği epistemolojik sınırı,
Heidegger’in fenomenolojik eleştirisi ve varlığın olanaklılığıyla olan ilişkisinde göstermeye
çalışacağız. Kant’ın numen-fenomen ikiliğine sebebiyet veren kategoriler, özne-nesne
ayrımını da yaparak insanın varlıktan uzaklaşmasına neden olacağı için Heidegger bu ayrımı
ortadan kaldırmak istemiştir. Özellikle zamanın, insanın a priori bir kavramı olması ve
epistemoloji ile sınırlandırılması, onun varolanlara yönelmesine neden olmaktadır.
Heidegger için zaman(seit), varlıkla(sein) ilgisi ve bütünlüğü bağlamında insanın
kendi sonluluğu ve dünya-içinde-olmaklığının göstergesidir. Kant’ın evrensel zaman-mekân
kategorileri yerini zamansal ve mekânsal bir burada-olana (dasein) bırakır. Böylece, Kant
için varlık hiç bilinemez(ding an sich) iken Heidegger felsefesinde insanın hiç olan zamansal
bağlantısı dolayısıyla varlık bize kendini açan olanak olarak karşımızda durur. Varlığın,
dolayısıyla hakikatin (aletheia) açıklığa/aydınlığa kavuşması, duygusal bir sarsıntı, korku ve
boşluk hissinin içimize dolmasıyla varolanların raydan çıkması, anlamlılığını yitirmesi ve
onları bir an için askıya almamızla mümkündür. Varlık ve insan arasındaki sonluluk ve hiçlik
dolayımındaki bu bağlantı, özne-nesne ikiliğini ortadan kaldırarak zamanın varlık ile olan
özdeşliğini gösterir. Ancak, Kant açısından zaman, hakikat ile insanın ayrılmasına, insanın
kendi sonluluğundan kurtaracağı varsayılan evrensel yasa arayışına girmesine zorlar. Bu ise,
insanı yinelemelere, yüzeyselliğe, tekniğe ve dünyanın muğlak anlayışına sebep olan bir hâl
meydana getirir. Kant’ın evrensel yasa anlayışı, insanı yasanın bir parçası-nesnesi hâline
getirirken, insanın kendi olmasına bir engel çıkarır. Oysa Heidegger’de varolanların
gerçeklik sınırını aşmak, kendi hakikatimizi görmeyi göze almak, ölüm ile iç içe olmamız,
dünyadaki yalnızlığımız, fırlatılıp atılmışlığımızın ve sonluluğumuzun bilincine varmak,
biçimsel bir epistemolojik bakıştan değil şairane bakıştan değil, şairane bir ontolojik analizle
mümkündür. Sonuç olarak, Heidegger, Kant üzerinden bir akılcılık eleştirisi yaparak,
akılcılığın varlığın unutulmuşluğuna; (seinsvergessenheit) yani insanı kendi varlığından
uzaklaştıran bir duruma götüreceği tehlikesini işaret eder.
Anahtar sözcükler/Keywords: Varlık, hiçlik, varlığın unutulmuşluğu, insan, zaman
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YİRMİNCİ YÜZYILDA DUYGU TEORİLERİ: BİLİŞSEL VE BEDENSEL
THEORY OF EMOTIONS IN TWENTIETH CENTURY: COGNITIVE AND
SOMATIC
Berk YAYLIM
Gerek felsefe tarihi boyunca gerek de 19. Yüzyılın sonlarına doğru psikoloji
disiplininin oluşmasından sonra olsun duyguların ne olduğu ya da zihinsel dünyamızda nasıl
bir etkiye sahip olduğu sıklıkla ilgi çekmiştir ve incelenmiştir. Duyguların nasıl oluştuğuna
dair ana sorular biyolojik/kültürel, doğuştan/öğrenilmiş, evrensel/yerel ve bedensel/bilişsel
gibi ana eksenler etrafında incelenebilir (bkz. Prinz, 2004). Özellikle de yirminci yüzyılda
birçok tanımlama yapılsa da genellikle duyguların düşünsel (bilişsel) eksende mi yoksa
bedensel eksende mi oluştuğu sorusu duygunun doğasına ilişkin diğer sorulara oranla daha
önemli bir yer kaplamaya başlamıştır. Bu sorunun ön plana çıkmasındaki en önemli faktör
birbirinden bağımsız bir biçimde William James ve Carl Georg Lange tarafından geliştirilen
tezlerdir (James, 1884; Lange, 1922; Titchener, 1914). İlk olarak James-Lange Teorisi olarak
anılan teze göre duyguların oluşması için zorunlu ve yeter sebebi bedensel değişiklikler
oluşturur. İkinci olarak da duyguların ortaya çıkmasında bilişsel süreçlerin daima ardıl
olarak ortaya çıktığı savunulur. Bu iki savunuyu farklı olarak ele aldığımızda bilişsel ve
bedensel eksende mi oluştuğu sorusu daha berrak bir hal alır. Buradaki çalışmada JamesLange teorisindeki iki farklı savın gerçekten de farklı olarak ele alındığında psikoloji
alanındaki tartışmalarının bazılarındaki gerilimin çözüldüğünü iddia edeceğim.
Çözüldüğünü ya da en azından azaldığını düşündüğüm gerilim psikoloji camiasında
1980’lerde yürütülen ve özellikle Lazarus ile Zajonc arasında geçen biliş/afekt tartışmasıdır
(Lazarus, 1984; R. Zajonc, 1984; R. B. Zajonc, 1980). Özellikle Zajonc 1984’de yazdığı
makalesinde ve önceki çalışmalarında hem afektif olayların zihinde daha öncelikli olarak
gerçekleştiğini ve öncül bir yer aldığını hem de bilişsel olaylardan bağımsız biçimde
gerçekleşebildiğini iddia etmektedir. Lazarus ise Zajonc’un her iki önerisine de karşı
çıkmakta da psikolojik bulgulara da dayanarak geçersiz olduğunu savunmaya çalışmaktadır.
Günümüzdeki bulgular ışığında ise her ikisi arasında bir pozisyon yakalamanın mümkün
olduğunu görebiliriz, hatta buna dair ipuçları tartışmanın olduğu zamanlarda da mevcut. Bu
ipucunun kökenine doğrudan değinmese de James-Lange Teorisinin öne sürdüklerinin
ayrıştırıldığında psikoloji tarihindeki bu tartışmanın daha iyi kavranabileceğini ve
çözülebileceğini iddia edeceğim.
Anahtar sözcükler/Keywords: Duygu, bilişsel, bedensel
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İSLÂM TARİHİ KAYNAKLARINDA YER ALAN AHRON’UN KİMLİĞİ
MESELESİ
THE ISSUE OF THE IDENTITY OF AHRON MENTIONED IN THE ISLAMIC
HISTORY RESOURCES
Samet ŞENEL
Levent ÖZTÜRK
İslâm Tarihi kaynakları bilim tarihinin pek çok önemli ismi hakkında önemli bilgiler
içerir. Bu bilim insanlarının bir kısmı İslâm’dan önceki dönemlerde yaşamış, büyük bir
kısmı da İslâmî dönemde hayatlarını sürdürmüşlerdir. Özellikle İslâm öncesi döneme ait
farklı coğrafyalardaki bilim okullarında faaliyet gösteren bilim insanlarını tanıma
bakımından İslâm Tarihi kaynaklarında yer alan bilgiler bilim tarihi çalışmaları bakımından
önem arz etmektedir. Bu ehemmiyet iki açıdan önem taşır. Birincisi İslâm tarihi
müelliflerinin bu hususa ilgi duymaları ve elde ettikleri bilgileri aktarma gayreti içinde
olmalarıdır. İkincisi ise İslâm Tarihi kaynaklarında yer alan bu bilgilerin bunun dışında kalan
diğer eser ve belgelerle karşılaştırma imkânı sunmasıdır. Ahron (Aaron, Harun, Ahrun)
hakkında İslâm Tarihi kaynaklarında yer alan bilgiler bunun güzel bir örneğini teşkil eder.
İslam Tarihi kaynaklarında birisi miladî altıncı asırda yaşamış olan diğeri ise
sekizinci asırda yaşamış olan iki ayrı Ahron’dan bahsetmek mümkün görünmektedir. Zikri
geçen Ahronlardan birisi İskenderiyeli olup altıncı yüzyılda yaşamış ve Pandects (Künnâş)
adlı Grekçe bir eser kaleme almıştır. Onun bu kitabı önce Süryaniceye ilerleyen zamanlarda
ise Arapçaya tercüme edilmiştir. Bununla birlikte bu kişinin efsanevi bir kimlik kazandığı
ve Herakleios döneminde İskenderiye’de öğrenim gördüğü, ilk İslâm fetihleri esnasında
Mısır’da yaşadığı ve ilk Müslüman fatihlerle görüştüğü şeklinde bazı bilgilere de tesadüf
edilmektedir. Bunun sebebi belki de İslam Tarihi kaynaklarında ikinci bir Ahron’dan
bahsediliyor olması ve ikisi arasında bir tarihsel bağ kurulmaya çalışılmasıdır. Bu ikinci kişi
sekizinci yüzyılda Abbâsîler döneminin başlarında yaşamış bir diğer bilim insanıdır. Onun
da bir takım eserleri bulunmaktadır. Süryanice yazan bu müellifin eserlerinin de Arapçaya
tercüme edildiği bilinmektedir. Ancak bu iki Ahron’un asırlar içinde birbirine karıştırıldığı
ve birisi hakkında verilen bilgilerin diğeri hakkında kullanıldığı görülmektedir.
Bu tebliğde öncelikle İslâm Tarihi kaynaklarında yer alan Ahron isimli müelliflerin
tespiti yapılmaya çalışılacaktır. Akabinde bu müelliflerin hangi dönemlerde yaşadıkları
ortaya konulacak ve onlarla ilgili ileri sürülen bilgiler tartışmaya açılacaktır. Gerek muahhar
kaynaklarda gerekse modern çalışmalarda onlarla ilgili ileri sürülen görüşler
değerlendirilerek Ahron isimli bilim insanlarının kimliği ve bilimsel faaliyetleri ortaya
konulmaya çalışılacaktır.
Anahtar sözcükler/Keywords: Ahron, İskenderiye, Pandects, Künnâş
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İSLÂM TARİHİNDE BELÂZÜR KULLANAN BİLİM İNSANLARI VE
KARŞILAŞTIKLARI SONUÇLAR
SCIENTIST WHO USE BELAZUR IN THE ISLAMIC HISTORY AND
CONSEQUENCES
Halil İbrahim YILMAZ
Levent ÖZTÜRK
Hindistan’da yetişen belâzür, kajuya benzeyen meyveleri olan ve bu meyvelerin
içinden balımsı öz çıkan bir bitkidir. Tıp literatüründe adı Semecarpus Anacardium L. olarak
geçmektedir. Zehirli bitkiler grubunda yer almaktadır. Tıp tarihinde bu bitkinin meyvelerinin
hafızayı güçlendirmek üzere kullanıldığı bilinmektedir.
Belâzürün hafızayı güçlendirmek üzere İslâm dünyasında kullanılmaya başlanması
muhtemelen İlk İslâm fetihleriyle Hint coğrafyasının tanınmasına dayanmaktadır. Ancak
özellikle Emevîler ve Abbâsîler döneminde Hint tıbbına ait eserlerin tercüme edilmesiyle
birlikte bu kullanımın tıbbî bir özellik kazandığı söylenmelidir. Özellikle Abbâsî Halifesi
Me’mûn döneminde ve sonrasında gerçekleştirilen tercüme faaliyetlerinde belâzür ile ilgili
kayıtların tıp metinlerinde daha fazla karşımıza çıkması bunu desteklemektedir. Özellikle
Hint kökenli müellifler tarafından hazırlanmış olan Kitâbü’s-Sümûm başlıklı zehirler
hakkında bilgi veren kitaplarda bu detaylara bir hayli atıf bulunmaktadır. Tıp kitaplarında
zikri geçen kullanım özelliklerine rağmen bu bitkinin bilim insanları da olmak üzere halk
arasında yanlış kullanımları da söz konusudur. İslâm tarihi kaynaklarında özellikle
hafızalarını güçlendirmek üzere belâzür bitkisinin yemişlerini kullanan ve yanlış
kullanımları sebebiyle zarar gören birçok bilim insanına işaret bulunmaktadır.
Bu bilim insanlarının en meşhuru kuşkusuz bu nisbeyle bilinen tarihçi Ahmed b.
Yahya el-Belâzürî’dir. Bu unvanı almasının ana sebebi de hafızasını güçlendirmek üzere
belâzür maddesini aşırı ve bilinçsizce kullanırken zehirlenerek hayatını kaybetmiş olmasıdır.
Kayıtlarda karşımıza çıkan ilk bilim insanlarının bir kısmının miladî sekizinci ve dokuzuncu
asırda yaşamış olması biraz önce bahsettiğimiz tercüme faaliyetleri sonrasında bu bitkinin
kullanımının arttığını göstermektedir.
Yukarıda ismini zikrettiğimiz Ahmed b. Yahya’ya ilave olarak Ebû Dâvud etTayalisî, Abdurrahman b. Mehdi, Muhtar b. Abdurrahman el-Kurtubî, Ebû Bekir b. Abdûye
b. Abdülkâfî gibi bilim insanları bunlar arasında zikredilebilir. Bu bitkinin kullanımının uzun
asırlar devam ettiği anlaşılmaktadır. Nizâmiye Medresesi’nde eğitim gören bazı fakihlerin
belâzür kullanma tecrübesi de kayıtlara yansımıştır. Yanlış kullanım sebebiyle şuur kaybı,
vesvese, ani ölüm gibi sonuçlara neden olan belâzür uzun asırlar boyunca ilgi odağı olmaya
devam etmiştir. Bu tebliğ bilim insanları arasında hafızasını güçlendirmek üzere belâzürü
kullanan kişileri ve bu kullanımları sebebiyle karşılaştıkları sorunları tespit etmeyi
hedeflemektedir.
Anahtar sözcükler/Keywords: Belâzür, Semecarpus Anacardium L., Making-Nut,
zehir, hafıza güçlendirme
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ELEŞTİREL PEDAGOJİ VE PAOLO FREIRE’DE TAHAKKÜM
THE CRITICAL PEDAGOGY AND PAOLO FREIRE’S DOMINATION
Fatma Hürrem SÜNNEY1
Eleştirel eğitim felsefesi, eğitim yönelimleri içinde 20. yüzyıla damgasını vuran
Anglo-Sakson temelli Analitik yönelimin ve bu yönelim üzerinde cisimleşen Analitik eğitim
felsefesi ile ondan çok daha eski bir tarihe sahip olan preskriptif/normatif yönelim üzerine
inşa edilmiş geleneksel eğitim felsefelerine yönelik bir tepkinin ürünüdür. Bu bakımdan
eleştirel eğitim felsefesi, günümüz eğitim anlayışlarına alternatif bir yaklaşımı ifade eder;
aynı zamanda da geleneksel ve analitik eğitim felsefelerini birleştirici bir rol oynamasıyla
ön plana çıkar.
Günümüz eğitiminde alternatif ve radikal bir yaklaşım olarak görülen eleştirel eğitim
felsefesi bir taraftan negatif ya da yıkıcı diğer taraftan pozitif ya da kurucu bir nitelik taşır.
Çünkü tıpkı analitik eğitim felsefesindeki kavramsal analize benzer bir biçimde
bulanıklıkları ve belirsizlikleri gidermeye çalışır; bir başka ifadeyle eğitimdeki “yanlış
bilinci” ortadan kaldırır. Fakat bununla yetinmeyerek mevcut eğitimin yerine konulabilecek
eğitimi de kurmaya çalışır ve bu yönüyle normatif bir özellik gösterir (Cevizci, 2012, s. 201).
Günümüzde Kıta felsefesi olarak bilinen fenomenoloji, hermeneutik,
postyapısalcılık, feminizm gibi felsefe akımlarını da içeren eleştirel eğitim felsefesi, bundan
çok daha özgün bir yaklaşım ile Antonio Gramsci, Paulo Freire, Henri Giroux ve Ivan Illich
gibi isimleri de içine alır. Özellikle 20. yüzyılın son çeyreğine damgasını vurmuş olan
Brezilyalı eğitim felsefecisi Paulo Freire bu pedagoji anlayışı içinde başı çeken isim
olmuştur, denilebilir (Cevizci, 2012, ss. 202-203).
Paulo Freire (2018, ss. 28-29), bireyleri ezenler yani diğerleri üzerinde tahakküm
kuranlar ve ezilenler olmak üzere ikiye ayırır. Ona göre ezenler ile ezilenler daima mücadele
içindedir ve ezilenler, başlangıçta, özgürleşmeye çabalamak yerine “ezenler” haline gelmeye
çalışmaktadır. Her ne kadar idealleri insan olmak olsa da, insan olmayı “ezen olmak” ile
aynı şey olarak düşünen ezilenler, bunu ezen sınıfa meylettikleri için yaparlar. Bir bakıma
ezenleri/astlarını ezenleri model alırlar. Hatta “yeni insan anlayışları da bu yönde gelişmiştir
ve onlara göre yeni insan ezen insan demektir.
Ezilenler, özgür olma özlemini keşfettikleri zaman tahakkümden kurtulmaya
başlarlar. Fakat bu özlem, yalnızca bir bireyde değil; ezilenlerin çoğunda, hatta tamamında
hissedildiği zaman gerçeğe dönüşür. Ezilenler, ancak böyle olduğunda, özgürlük olmaksızın
sahici olamayacaklarını keşfederler. Fakat burada ezen olma ile özgürleşme istekleri
arasında ikilem yaşayan ezilenlerin alacakları ya da almaları gereken eğitim de bu ikilem
göz önüne alınarak ortaya konulmalıdır (Freire, 2018, s. 31).
Bunun yanı sıra Freire’nin ezen ve ezilen ayrımını, tahakküm ve özgürlük karşıtlığını
içeren eleştirel eğitim felsefesi ya da eleştirel pedagoji anlayışı düşünce ve eylemin birliğini
ifade eden “praksis” kavramına vurgu yapar. Dolayısıyla Freire okullardaki entelektüel
faaliyetleri, düşünce ile uygulamayı, bir başka ifadeyle teori ile pratiği birleştirecek biçimde
yeniden tanımlamaya ve dönüştürmeye çalışır. Böyle bir pedagoji anlayışında öğretmen ve
öğrenci arasındaki hiyerarşik ilişki ortadan kalkar ve gerek öğretmen gerekse öğrenci “içinde
herkesin büyüdüğü bir sürecin sorumluları” olarak değerlendirilir. Bu durum diyalogcu bir
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yaklaşımı da beraberinde getirerek öğrenmeyi bir özgürleşme aracına dönüştürür (Sağıroğlu,
2008, s. 58).
Freire burada eğitime çift yönlü bir anlam yükler ve eğitimi hiçbir biçimde değerden
bağımsız bir alan olarak ele almaz. Öyle ki eğitim bir toplumsal kurum olarak ait olduğu
toplumun değerlerinden bağımsız bir biçimde şekillenemez. Dolayısıyla eğitim bir yönüyle
bireyler üzerinde tahakküm kuran bir yapıya sahiptir. Fakat onun asıl olarak savunduğu
eğitim anlayışı, eğitimin bu yönünden ziyade “ezilenlerin pedagojisi”ne vurgu yapar. Bu,
artık yeni bir eğitim anlayışıdır ve böyle bir eğitim anlayışında tahakküme değil
özgürleşmeye yer vardır. Çünkü birey içinde yaşadığı toplumun ve onun kurumlarının
nesnesi olmaktan çıkmak durumundadır. Aksi takdirde Freire’nin deyişiyle ”bankacı eğitim
anlayışı” hüküm sürmeye devam edecektir. İşte bütün eğitim anlayışını geleneksel ve
modern, yıkıcı ve kurucu, tahakküm ve özgürleşme gibi karşıtlıklar üzerine inşa eden
Freire’nin eleştirel pedagoji yaklaşımı, 20. yüzyıla damgasını vurmuş modern eğitim
felsefelerine alternatif radikal bir yaklaşım olması bakımından oldukça önemlidir,
denilebilir.
Bu çalışma, Paulo Freire’nin ezilenlerin insanlıklarını yeniden kazanmaları için
eğitimin nasıl şekillenmesi gerektiğine yönelik düşüncelerini analiz etmeyi amaçlamaktadır.
Yine çalışma, geleneksel eğitimin toplumsal değerler üzerinden ortaya koyduğu tahakküm
kuran yanı ile modern eğitimin analitik ve eleştirel yanının, Freire tarafından nasıl
birleştirildiğini ve özgürlükçü bir eğitim anlayışına dönüştürüldüğünü ele almayı
amaçlamaktadır.
Anahtar sözcükler/Keywords: Geleneksel eğitim, analitik eğitim felsefesi,
tahakküm, özgürleşme, bankacı eğitim
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NODDİNGS’İN İLGİ/ÖZEN TEORİSİNİN EĞİTİM FELSEFESİ ALANINDAKİ
ETKİLERİ: 2003 İLE 2013
THE INFLUENCE OF NODDINGS’S THEORY OF CARE IN PHILOSOPHY OF
EDUCATION: 2003-2013
Gözde EKEN1
Sosyal bilim dallarından biri olan eğitim bilimlerinde yapılan çalışmalar oldukça
geniş kapsamlıdır ve felsefe, etik, sosyal hizmetler ve psikoloji de dâhil olmak üzere diğer
birçok sosyal bilim dalıyla sürekli etkileşim halindedir. Bu etkileşimin eğitim bilimleri
üzerinde doğrudan sonuçları da olmuştur ki Nel Noddings’in 1984 yılında ortaya koyduğu
İlgi/Özen Teorisi bu sonuçların en açık örneklerinden biridir. Bu teorisi ile Noddings
“Bireyde felsefi düşünceyi nasıl geliştiririz? Duyguların eğitimdeki rolü nedir? İdeal
eğitimin bileşenleri nelerdir?” sorularına cevap aramıştır. Bu soruları yanıtlama ihtiyacı
başta Noddings olmak üzere çeşitli değerli eğitim teorisyenlerini, filozoflarını ve eğitim ile
ilgilenen diğer bilim insanlarını bu konularda çalışmaya teşvik etti. Saygın bir eğitim
düşünürü, çağdaş bir eğitim filozofu ve etik teorisyeni olan Noddings geliştirdiği İlgi/Özen
Teorisi ile bu sorulara tatmin edici yanıtlar verdiğini savunmuştur. Öyle ki geçen zaman
zarfında gelen eleştiriler doğrultusunda teorisini daha da geliştirerek günümüzde eğitim
felsefesi alanında en çok atıf alan yazarlardan biri haline gelmiştir.
İlgi/Özen Teorisi Noddings tarafından geliştirildiği 1984’ten bu yana çok tartışıldı
ve sosyal bilimlerin bir dalı olsun olmasın birçok alanda etkili oldu. Diğer alanlarda yapılan
inceleme çalışmalarının tersine ilginçtir ki bu önemli ve etkili teorinin beslendiği temel alan
olan eğitim felsefesinde bu teorinin etkisi ne yazık ki detaylı ve bir biçimde
belgelendirilmemiş ve incelenmemiştir. Bu çalışmanın amacı bahsedilen bu boşluğu
doldurmak ve 2003-2013 yılları arasında eğitim felsefesini temsil ettiği düşünülen dergideki
basılmış ve bu teoriye atıf yapan ve bu teoriyi kullanan makalelerden yola çıkarak bu teorinin
eğitim felsefesine olan etkisini belgelemek/incelemektir. Diğer bir deyişle bu çalışmada
İlgi/Özen Teorisi’ne atıf yapan yazarların bu teoriyi kullanarak hangi tartışmaları
desteklemek veya çürütmek ve de ortaya ne çeşit bağlantılar çıkardığını görmek
hedeflenmiştir. Yapılan bu çalışmanın sonucunda incelenen makalelerin analizi İlgi/Özen
Teorisi’nin ağırlıkla okul kültürü, ahlak eğitimi ve eğitim felsefesinde ilişkisel düşünme,
ahlak felsefesi ve eğitim teorileri, öğrenci ihtiyaçları, teorik bilginin pratik yaşamda
kullanımı kavramlarıyla beraber tartışıldığını ve bu alanlardaki etkisinin hissedilir düzeyde
olduğunu ortaya koymuştur.
Anahtar sözcükler/Keywords: İlgi/Özen Teorisi, Noddings, eğitim felsefesi, ahlak
eğitimi
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EĞİTİMİN İNSANÎLEŞMESİ ÜZERİNE FELSEFİ BİR DEĞERLENDİRME
A PHILOSOPHICAL EVALUATION ON HUMANISATION OF EDUCATION
Celal YEŞİLÇAYIR1
İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin yayımlanmasının üzerinden yaklaşık yetmiş yıl
geçmesine rağmen dünyanın dört bir tarafında insan haklarına yönelik ihlaller devam etmektedir.
İnsana ve onun temel haklarına yönelik böylesi vurdumduymaz tutumun bu hakların toplumsal
anlamda içselleştirilememesi ile ilgili olduğunu söylemek mümkündür. Bu durumda
içselleştirmeyi sağlayamamanın temel nedeni ise eğitim anlayışında insanilikten ve insana değer
verme ile ilgili temel değerlerden uzaklaşılarak daha çok mesleki bilgiye ağırlık verilmesidir.
İnsan hakları eğitiminin öncülerinden olan İoanna Kuçuradi bu soruna dikkat çekerek, yaşanan
hak ihlallerinin temel nedeninin insanı, onun değerini ve haklarını önemseyen eğitim
anlayışından uzaklaşılması olduğunu ifade etmektedir. Buna göre eğitimde bireylere meslekî
bilgi aktarmak suretiyle iyi bilim insanları, iyi mühendisler, doktorlar yetiştirmeyi amaçlıyoruz,
ancak bireylerin etik yeteneklerini geliştirerek iyi bir insan olmaları gerektiğini ihmal ediyoruz
(Kuçuradi, 08.07.2014). Aslında Erasmus “insan doğulmaz insan olunur” (Lehmkuhl, 2008, s.
15) ve Kant “insan ancak eğitimle insan olabilir” (Kant, 1968, s. 443) derken eğitimin öncelikle
bir insanlaşma ve insan olma süreci olarak düşünülmesi gerektiğidir.
Bununla birlikte günlük hayatımızda karşılaştığımız olumsuz örnekler eğitimde
insanilikten oldukça uzak bir yerde durduğumuzu göstermektedir. Şu halde ayrımcılık, dışlama
ve ötekileştirme biçimlerinde kendini gösteren insan hakları ihlalleri oldukça kaygı vericidir.
Birçok kişi etnik kökeninden, mezhebinden, kıyafetinden ve cinsiyetinden dolayı dışlanma
sorunuyla karşılaşmaktadır. Mezkûr sorunlar insan hakları bilincimizin ve eğitimde insaniliğin
yeniden düşünülmesi gerektiğine işaret etmektedir. Çünkü insan olmak ve insanın değerinin
farkına varmak için her şeyden önce eğitim yoluyla bilinçlenmek gerekmektedir. Söz konusu
sorunsala istinaden planlanan bildiride eğitimde insanileşmek konusunun felsefi bağlamda ele
alınması ve tartışılması amaçlanmaktadır. Bu çerçevede “Eğitimin bir insan olma süreci olarak
düşünülmesi mümkün müdür?” sorusu - felsefenin sorgulayıcı ve eleştirel yöntemiyle aydınlatılmaya çalışılacaktır. Sunumu planlanan bildirinin giriş bölümünde eğitim ile
insanlaşma/insan olma ilişkisi irdelenecektir. Gelişme bölümünde düşünce tarihinde eğitimin
insani anlamda nasıl ele alındığı tartışılmaya çalışılacaktır. Bu bağlamda eğitimde mesleki
bilgiden önce niçin etik ve insani değerlerin önemsenmesi gerektiği analiz edilecektir. Son
tahlilde ise giriş ve gelişme bölümündeki analizler üzerinden eğitimin insanileşmesi adına
birtakım tespitlerin ortaya konulması amaçlanmaktadır.
Anahtar sözcükler/Keywords: Eğitim, insanlaşma, felsefe
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VERSTEHEN’DEN ÖZGÜRLEŞMECİ EĞİTİM FELSEFELERİNE:
BİR KUİR PEDAGOJİ VAKA İNCELEMESİ
FROM THE IDEA “VERSTEHEN” TOWARDS THE PHILOSOPHIES OF
LIBERTARIAN EDUCATION: A QUEER PEDAGOGY CASE ANALYSIS
Muhittin ŞAHİN
Eğitim, toplumun inşa edilmesinde önemli bir toplumsal olgudur. Toplumu yeniden
düzenlemeyi, onu geliştirmeyi hedefleyen, demokratik yaşam biçimi ve özgürlükleri
savunan bir eğitim felsefesi olarak yeniden-kurmacılık günümüzde önem kazanmış bir
akımdır; pragmatizm başta olmak üzere hedef toplumun bağlamına göre varoluşçuluk ve
postmodernizm etkisinde şekillenmiştir. Kuir pedagoji yeniden-kurmacılık içinde
değerlendirilebilecek bir pedagoji türüdür; söz konusu pedagoji mevcut toplumsal
normatifliği yapı-bozumuna uğratarak okuldan topluma yansıyan bir dönüşümü hedefler.
Hedefine ulaşabilmek amacıyla tüm toplumsal olay ve olgulara neden ve nasıl sorularının
sorulduğu bir bilgi arkeolojisini temel alır. Neden ve nasıl sorularının sorulmasının sebebi
bireyleri farklılaştıran ve farklılaşmayı çatışmaya sevk ettiği ileri sürülen ideolojilerin
ürettiği kimlik sorunudur; hedefinde ise kimlikleri yapı-bozumuna uğratmak vardır. Neden
ve nasıl soruları özellikle toplumdaki egemenlik ilişkilerinde dezavantajlı konumda olan
kimliklerin varoluşuna yöneliktir; kuir pedagoji farklı cinsellikleri özgürleştirmek temelinde
ortaya çıkmış olup, diğer tüm (dini, etnik, vb.) ötekileştirileştirilen kimlik mensuplarını da
özgürleştirmeyi amaç edinir.
Kuir pedagojide öğretmenin aktardıklarının aynen öğrenildiği ve sınav kağıtlarına
aynen yazılmasının beklendiği didaktik öğrenme ve öğretme süreçleri yer almamaktadır;
ancak öğrenci merkezli olan ve öğrencinin katılımını destekleyen, öğretmenin yalnızca sınıfiçi iletişim ve diyaloğu kolaylaştırdığı sokratik bir yöntem önemsenir. Bu sayede öğrencinin
yaratıcı katılımı ile sorun çözme becerisinin geliştirilebileceği düşünülür. O halde diyaloğu
ve karşısındaki insanın düşünme ve eylemlerini anlamlandırma girişimi olarak kuir
pedagojinin felsefi kökenini Max Weber’in verstehen’inde bulduğu söylenebilir. Verstehen,
bir anlama felsefesine işaret eder. Karşı olduğu düşünsel yapı ise doğa felsefesinin toplum
bilimlerine yansıması olan pozitivizmdir. Pozitivizmin indirgemeci bir yaklaşımla tektipleştirici bir bilim olduğu ise sıklıkla ileri sürülmektedir. Fakat toplum bilimlerinin ve
nihayetinde eğitim biliminin konusunun doğal olgular değil, değerler, fikirler, inançlar,
ideolojiler gibi anlamların güdümünde ortaya çıkan tinsel olgular olduğu Weber’in verstehen
düşüncesinin temelinde yatar; bu yüzden bu olguların açıklanmasından ziyade
anlaşılmasının gerekliliği üzerinde durur. Weber, insan eyleminin kendi deneyimleri içinde
anlamlı olduğunu, bu yüzden bireyin eylemlerinin anlamlandırılması gerektiğini belirtir.
Weber’in anlama felsefesinin günümüzün iletişim önemliliğini vurgulayan pedagojik
görüşlere ve bu sayede özgürleşmeci felsefelere yol gösterdiği ileri sürülebilir; nitekim
varoluşçuluk, fenomenoloji, eleştirel teori ve postmodernizm gibi çeşitli felsefi akımlarda
ve bu akımların pedagojik yaklaşımlarında anlama felsefesinin izleri sürülebilmektedir.
Postmodernizmin içinde gelişen kuir pedagojinin yöntem ve tekniklerinin öğrenciler
üzerindeki etkisini araştırabilmek amacıyla yapılan vaka incelemesinde popülasyonu 58 olan
bir gruptan seçkisiz örneklemle 40 kişi araştırmaya dahil edilmiştir. Veri toplanması
öğrencilerin bakış açısındaki farklılaşmayı gözlemleyebilmek ve anlayabilmek için iki
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aşamada gerçekleştirilmiştir: dönem başlangıcı ve dönem sonu. Araştırmanın sonucu
göstermektedir ki, kuir pedagoji öğrencilerin düşünüş ve ötekileştirilmişlere yönelik
tutumlarında değişim yaratmaktadır. Ayrıca kültürel farklılıklarından dolayı diğer öğrenciler
tarafından yargılanmayacağını bilmelerinin öğrencileri sınıf içinde daha etkin olmaya ve
kendilerini ifade edebilmelerine sebep olduğu varsayılmaktadır; özgürce kendi öznelliklerini
ifade edip gerçekleştirebilmeleri sonucu sınıf-içi akademik başarı potansiyellerinin arttığı
ayrıca gözlemlenmiştir.
Bu çalışmada kuir bir pedagojinin kuramsal yapısı tespit edilip, sınıf-içinde nasıl
uygulanabileceği ve olası risk ve faydaları ile çokkültürlü eğitim, barış eğitimi ya da hoşgörü
eğitimi gibi diğer pedagojilerden ayrıldığı noktalar betimlenmektedir; söz konusu
pedagojinin öğrencilerin farklılıklara yönelik yargılarında değişimi sağlayabilip
sağlayamadığı ayrıca araştırma bulgularına dayanarak sunulmaktadır.
Anahtar sözcükler/Keywords: Varoluşçu eğitim, postmodernizm, kuir pedagoji
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İLKOKUL ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRENCİLER ARASI REKABETE İLİŞKİN
GÖRÜŞLERİ
OPINIONS OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS REGARDING THE
COMPETITION BETWEEN STUDENTS
Naciye AKSOY1
Merve YÜKSEL2
Küreselleşmenin 1970’li yıllardan sonra hız kazanmasıyla sosyal hakların
sunumunda ve kullanımında gerileme başlamıştır. Diğer toplumsal haklar yanı sıra eğitimin
işlevinin, amacının ve işleyişin yönü toplumsal olandan piyasa mantığına doğru evrilmiştir.
Piyasacı rekabete göre dönüşüme uğrayan öğretmen ve öğrenci rolleri ile bilgi kavramı da
bu çerçevede yeniden inşa edilmeye başlanmıştır. Bilgi, insanı başkalarının önüne geçerek
bireysel kazanımlara ulaşmaya hedefleyen bir araç haline gelmiştir. Daha çok sınav odaklı
ve rekabete dayalı olarak şekillenen eğitim sistemleri, öğrencileri birbiri ile kıyasıya
yarıştırır bir duruma getirmiştir. Rekabetçi ve seviye belirleyici bu dönüşüm öğrencilerde
kişilik değişimlerine de yol aç(mış)maktadır. Daha narsisist özellikler gösteren yeni neslin
diğerlerini dinleme anlama, acılarına ortak olma, dayanışma ve paylaşma duygusu azalırken;
kibir, üstünlük kurma, bencillik, ayrıcalıklı olma eğilim ve istekleri artış göstermektedir.
Empati kurmayı, yardımlaşmayı, birlik ve beraberliği desteklemeyen bu sistem, yalnızlığı,
çıkarcılığı, zirve için yarış ve rekabeti ön plana çıkarıp insanlar arası iletişimi azaltmakta,
içsel motivasyonu düşürmektedir. Basına yansıyan haberler de göstermektedir ki;
öğrencilerin yüksek not alma, sınavlardan başarılı olma, atanabilme, nitelikli bir okula
girebilme hedefleri onları içinden çıkamadıkları ruhsal bunalımlara sokmakta, intihara kadar
sürüklemektedir.
Bu bağlam ve gelişmeler doğrultusunda bu çalışmanın amacı öğrenciler arası
rekabete ilişkin sınıf öğretmenlerinin görüşlerini cinsiyetlerine, hizmet sürelerine, görev
yaptıkları okul türlerine (devlet-özel), okuttukları sınıf düzeylerine göre belirlemektir.
Araştırma; nicel araştırma yaklaşımına göre tasarlanmış olup, basit tarama modelinde
gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın evrenini Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde bulunan özel
ve devlet ilkokullarında görev yapan sınıf öğretmenleri oluşturmaktadır. Araştırmanın
örneklemi ise evrenden oransız küme örnekleme yoluyla seçilen 341 sınıf öğretmeninden
oluşmaktadır. Araştırmanın verileri araştırmacı tarafından literatüre dayalı olarak
geliştirilen, uzman görüşüne göre yeniden düzenlenen ve pilot uygulaması yapılan veri
toplama aracı ile elde edilmiştir. Veri toplama aracında rekabete yönelik olumlu ve olumsuz
maddelere yer verilmiş ve öğretmenlerin bu maddeler katılma durumları sorgulanmıştır.
Araştırmanın veri toplama süreci devam etmekte olup sonuçlar kongrede paylaşılacaktır.
Anahtar sözcükler/Keywords: Rekabet, ilkokul, yarışma, sınıf öğretmeni
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SEKİZİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN CEBİR ÖĞRENME ALANINDAKİ
KAVRAM YANILGILARI
MISCONSEPTIONS OF ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS IN EIGHTH
GRADE ON LEARNING ALGEBRA
Derya AYGÜN
Funda AYDIN GÜÇ
İlköğretimdeki cebir bilgileri, ortaöğretimde ve daha üst basamaklarda öğrenilecek
matematik dersleri için çok önemli olmasına rağmen, bu alandaki araştırmalar öğrencilerin cebiri
anlamada güçlükler yaşadığını ortaya çıkarmaktadır (Akkaya ve Durmuş, 2006; Bush, 2011;
Dede, 2004; Stacey ve MacGregor, 1994). Bu bağlamda araştırmacılar bu güçlükleri ortadan
kaldırmaya yönelik çeşitli çalışmalar yürütmekte (Akkaya ve Durmuş, 2010; Akyüz ve Hangül,
2014; İspir ve Palabıyık, 2011; Perso, 1991; Rosnick ve Clement, 1980) ancak çalışmaların
sonunda yine de öğrencilerin çeşitli yanılgılara sahip olduğu görülmektedir. Ayrıca farklı
çalışmalarda farklı kavram yanılgılarının ortaya çıkabileceği görülmektedir. Dolayısıyla
öğrencilerin cebir öğrenme alanındaki kavram yanılgılarını belirlemeye yönelik çalışmaların
yürütülmesi, öğrenci kavrayışlarının belirlenmesi ve uygun öğrenme ortamlarının tasarlanması
açısından önemlidir.
Bu çalışmanın amacı, ilköğretim sekizinci sınıf öğrencilerinin, cebirsel ifadeler öğrenme
alanında sahip oldukları kavram yanılgılarını belirlemektir. Bu bağlamda çalışmanın amacı
doğrultusunda aşırı genelleme, aşırı özelleme, kısıtlı algılama ve yanlış tercüme türünden
kavram yanılgıları göz önüne alınarak cebirsel ifadeler ile ilgili literatürde bulunan kavram
yanılgılarına ve araştırmacıların kendi öğretmenlik deneyimlerinden yola çıkarak hazırladıkları
yeni kavram yanılgılarına yönelik, 20 maddeden oluşan; açık uçlu, çoktan seçmeli ve öncüllü
sorular içeren “Cebirsel İfadeler Kavram Yanılgı Teşhis Testi” hazırlanmıştır. Cebir testi
Giresun’daki üç farklı okuldan gönüllülük esasına göre seçilen 48 sekizinci sınıf öğrencisine
uygulanmıştır. Öğrencilerden alınan yanıtlar doğru, yanlış ve boş olmak üzere kategorize edilmiş
ve yanlış cevaplar ayrıntılı bir şekilde incelenerek kavram yanılgıları belirlenmeye çalışılmıştır.
Kavram yanılgısına sahip olduğu düşünülen öğrencilerle klinik mülakatlar yürütülmüş ve
öğrenci kavrayışları ortaya koyulmaya çalışılmıştır.
Çalışma sonucunda öğrencilerin sıklıkla işlem önceliğini genelleme, x’in pozitif
olduğunu düşünme, ifade başındaki eksiyi önemsememe kavram yanılgılarına sahip olduğu
ortaya çıkmıştır. Ayrıca sabit sayı ile katsayının toplanabileceği ve sorudaki tek değişkenin farklı
değer alabileceği yanılgılarına sahip öğrencilerin de olduğu görülmüştür. Az sayıda da olsa
öğrencilerin; dağılma özelliğini genelledikleri, farklı değişkenlerin farklı değerler alması
gerektiğini düşündükleri, toplamanın tarafının önemsemedikleri, bölmenin tarafının önemsiz
olduğunu düşündükleri görülmüştür.
Çalışma sonucunda literatürde belirtilmeyen kavram yanılgılarının olduğu görülmüştür.
Öğretmenlerin bu çalışma ile ortaya koyulan kavram yanılgılarını dikkate alarak öğrenme
ortamları tasarlanmasının öğretimin kalitesi açısından önemli olduğu düşünülmektedir. Ayrıca
bu çalışmaların giderilmesine yönelik yöntemlerin uygulanması ve etkililiğinin
değerlendirilmesi önerilebilir.
Anahtar sözcükler/Keywords: Cebir öğrenme alanı, değişken, kavram yanılgısı




Matematik Öğretmeni, Giresun Yağmurca Ortaokulu, deryaaygun88@gmail.com
Dr. Öğr. Üyesi, Giresun Üniversitesi, fundaydin05@gmail.com

154

3. Uluslararası Felsefe, Eğitim, Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu, 10-13 Ekim 2018 – Giresun
3rd International Symposium on Philosophy, Education, Art and History of Science, 10th-13th of October, 2018 – Giresun

Kaynakça/References
Akkaya, R., & Durmuş, S. (2006). İlköğretim 6-8. sınıf öğrencilerinin cebir öğrenme
alanındaki kavram yanılgıları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Dergisi, 31(31).
Akkaya, R., & Durmuş, S. (2010). İlköğretim 6. sınıf öğrencilerinin cebir öğrenme
alanındaki kavram yanılgılarının giderilmesinde çalışma yapraklarının
etkililiği. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 27(27), 7-26.
Akyüz, G., & Hangül, T. (2014). 6. sınıf öğrencilerinin denklemler konusunda sahip
oldukları yanılgıların giderilmesine yönelik bir çalışma. Journal of Theoretical
Educational Science/Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 7(1).
Bush, S. B. (2011). Analyzing common algebra-related misconceptions and errors of middle
school students. (Electronic Theses and Dissertations). University of Louisville,
Kentucky.
Dede, Y. (2004). Değişken kavramı ve öğrenimindeki zorluklarının belirlenmesi. Kuram ve
Uygulamada Eğitim Bilimleri, 4(1), 25.
İspir, O. A., & Palabıyık, U. (2011). Örüntü temelli cebir öğretiminin öğrencilerin cebirsel
düşünme becerileri ve matematiğe karşı tutumlarına etkisi. Pamukkale Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dergisi, 30(30), 111-123.
Perso, T. F. (1991). Using diagnostic (Conflict) teaching to overcome misconceptions in
algebra, South West Mathematics Association, Australia.
Rosnick, P., & Clement, J. (1980). Learning without understanding: The effect of tutoring
strategies on algebra misconceptions. The Journal of Mathematical Behavior
Stacey, K., & MacGregor, M. (1994). Algebraic sums and products: Students' concepts and
symbolism. In Proceedings of the 18th International Conference for the Psychology
of Mathematics Education (Vol. 4, pp. 289-296).

155

3. Uluslararası Felsefe, Eğitim, Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu, 10-13 Ekim 2018 – Giresun
3rd International Symposium on Philosophy, Education, Art and History of Science, 10th-13th of October, 2018 – Giresun

THE CALCULATION STRATEGIES OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS
HAVING A LOW/HIGH NUMBER SENSE PERFORMANCE
DÜŞÜK/YÜKSEK SAYI ALGILAMA PERFORMASINA SAHİP ORTAOKUL
ÖĞRENCİLERİNİN HESAPLAMA STRATEJİLERİ
Meral CANSIZ AKTAŞ
Hayal YAVUZ MUMCU
Emine TUĞRUL ÖZDEMİR
The aim of the present study is to investigate the strategies used by secondary school
students (6th – 8th grade) taking place in sub- and superior groups in terms of their number
sense performance, for solving mathematics problems. The data were collected by 8
questions from the “Flexibility in Calculation” component of the Number Sense Test
developed by Kayhan-Altay (2010). In-depth interviews were carried out with 2 students
from each grade getting the highest score in the number sense test and 2 students with the
lowest score at each grade and the strategies employed by students in their solutions were
examined. The data obtained from clinical interviews carried out with students were
analyzed using qualitative techniques. In the analysis of the data, students’ answers were
categorized as “number sense-based”, “rule-based” and “blank” and evaluated as “correct”
or “wrong”.
The findings demonstrated that all the students in the superior group found a number
sense-based solution in 5 out of 8 questions whereas none of the students in the sub-group
could find a number sense-based solution in 4 out of the same 8 questions. On the one hand,
it was discovered that students employed number sense-based strategies such as using a
reference point, round off, making estimation, using congruent numbers etc. Moreover it
was seen that students made use of rule-based strategies as they calculated the results of
operations such as addition, subtraction, multiplication and division for the solution of
problems. This finding is consistent with the results of studies that indicate that students
prefer to make calculations rather than using the number sense (Şengül & Gülbağcı, 2012;
Şengül, Gülbağcı & Cantimer, 2012; Yang, 2005). Furthermore, it was found out that
students used other rule-based strategies such as converting decimals to fractions or
exponents before carrying out operations or trying to find out an unknown through inverse
operations. Besides, it was determined that students used rule-based strategies due to having
misconceptions resulting from overgeneralization.
Keywords/Anahtar sözcükler: Number sense, flexibility in calculation
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11. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİKSEL İLİŞKİLENDİRME
BECERİLERİNİN İNCELENMESİ
INVESTIGATION OF THE MATHEMATICAL CONNECTION SKILL OF
ELEVENTH GRADE STUDENTS
Hayal YAVUZ MUMCU
Meral CANSIZ AKTAŞ
Matematik öğretiminin genel amaçlarından biri; bireylere yaşamlarında ihtiyaç
duyabilecekleri matematiksel bilgileri ve bu bilgileri yaşamlarının farklı alanlarında
kullanabilmelerini sağlayacak temel becerileri kazandırmaktır (Baki, 2014, s.34; Milli
Eğitim Bakanlığı [MEB], 2013, s.1; National Council of Teachers of Mathematics [NCTM],
2000, s. 4). Belirlenen bu hedefe ulaşabilmek için öğrencilerin matematiksel kavramları ve
bunlar arasındaki ilişkileri anlamlandırabilme, yorumlayabilme ve yaşamlarında
kullanabilme, bunun dışında matematiği farklı alanlarla ve disiplinlerle ilişkilendirebilmeleri
gibi temel matematiksel becerileri kazanmaları gerekmektedir (NCTM, 2000; Van de Walle,
2013). Bu bağlamda ilişkilendirme, günümüz matematik eğitimi programı ya da standart
dokümanlarında açık olarak matematik öğrenme ve yapma süreçlerinin en önemli
becerilerden birisi olarak vurgulanmaktadır (Chapman, 2012; MEB, 2013). Bununla birlikte
alan yazında, öğrencilerin söz konusu becerilerini etkili olarak kullanmadıklarını gösteren
çalışmalar mevcuttur.
Özel bir matematik kavramı bağlamında öğrencilerin matematiksel ilişkilendirme
becerilerini kulanım biçimlerini inceleyerek, süreçte yaşadıkları zorlukları ve
olumsuzlukları ortaya çıkarabilmek amacıyla bu çalışma yürütülmüştür. Çalışma grubunu
Ordu ilinde bir devlet okulunda öğrenim görmekte olan 33 ortaöğretim öğrencisi
oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilmiş ve geçerlik ve
güvenirlik çalışmaları yapılmış olan İlişkilendirme Beceri Testi kullanılmıştır. İlişkilendirme
Beceri Testi’nin kuramsal dayanağı için Yavuz Mumcu (2018)’in çalışması temel alınmıştır.
Buna göre söz konusu test dört alt boyuttan oluşmaktadır. Bunlar; Kavramın farklı
gösterimleri arasında ilişkilendirme (FGAİ), Kavramlar arası ilişkilendirme (KAİ), Gerçek
yaşamla ilişkilendirme (GYİ) ve Farklı Disiplinlerle İlişkilendirme (FDİ)’dir. Buna göre
İlişkilendirme Beceri Testinde toplamda 11 adet soru bulunmaktadır. Bu soruların
oluşturulmasında özel olarak fonksiyon kavramı seçilmiştir. Bu durumun nedeni ise
fonksiyon kavramının gerçek yaşamla ve diğer birçok matematiksel düşünceyle olan yakın
ilişkisi olarak gösterilebilir. Bununla birlikte alan yazında fonksiyon kavramının matematik
öğretiminde birleştirici ve bütünleştirici bir düşünce tarzı olarak kullanılmasının önerildiği
görülmektedir (NCTM, 1989). Çalışmadan elde edilen verilerin analizinde betimsel istatistik
yöntemlerinden yararlanılmış ve öğrencilerin İlişkilendirme Beceri Testi’nin farklı alt
boyutlarında yer alan sorular için vermiş oldukları yanıtlar betimsel olarak yorumlanarak
yüzde ve frekans değerleri ile ifade edilmiştir.
Çalışma sonucunda öğrencilerin %45,45’inin FGAİ boyutunda orta düzeyde,
%69,69’unun KAİ boyutunda düşük düzeyde, %78,78’inin GYİ boyutunda düşük düzeyde,
%63,63’ünün ise FDİ boyutunda düşük düzeyde yer aldıkları görülmüştür. Buna göre
öğrencilerin öğrencilerin büyük bir bölümünün matematiksel ilişkilendirme becerilerini
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etkili biçimde kullanamadıkları, özel olarak fonksiyon kavramını matematiğin içerisinde
farklı kavramlarla ve gerçek yaşamla ilişkilendirmede güçlük çektikleri söylenebilir. Elde
edilen bu sonuç alan yazınla paralellik göstermektedir. Zira yapılan çalışmalar öğrencilerin
ve öğretmen adaylarının matematiksel ilişkilendirme noktasında sıkıntıları olduğunu
göstermektedir (Businskas, 2008; Yavuz Mumcu, 2018). Bununla birlikte özel olarak
öğrencilerin matematiği anlama ve gerçek yaşamla ilişkilendirmede oldukça önemli bir yere
sahip olan fonksiyon kavramı ile ilgili kavramsal bilgi eksiklikleri ve yanılgıları olduğu
tespit edilmiştir. Yapılan farklı çalışmalarda da öğrencilerin fonksiyon kavramını çok basit
ve ilkel bir şekilde anlayıp, kökleşmiş kavram yanılgılarına sahip oldukları belirtilmektedir
(Narlı ve Başer, 2008). Bu konudaki sıkıntıların aşılması müfredatın, öğrencilerde
fonksiyonel düşünme yollarının gelişimini sağlayan ve değerlendiren içeriklere sahip
olmasıyla sağlanabilir. Ayrıca öğretmenlerin öğrencilerin fonksiyon kavramını anlamalarını
sağlamak için, fonksiyonun sadece işlemsel değil aynı zamanda yapısal taraflarını vermesi,
kavramın cebirsel, grafiksel, tablosal gibi farklı gösterimleri arasında geçişi göstermesi,
güncel yaşam ve doğa olaylarında yer alan fonksiyon durumlarını uygun matematiksel
modellemelerle öğretim ortamına uyarlaması önerilmektedir (Ural, 2006).
Anahtar sözcükler/Keywords: İlişkilendirme becerisi, fonksiyon kavramı,
ortaöğretim öğrencileri
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MATEMATİK KAZANIMLARINA UYARLANAN ZEKÂ OYUNLARI
ÖRNEKLERİ
EXAMPLES OF MIND GAMES APPLICATIONS ADAPTED TO SECONDARY
SCHOOL MATH CURRICULUMS
Mihriban HACISALİHOĞLU KARADENİZ
Raziye YILDIZ ÜSTÜNDAĞ
Zekâ oyunları düşünme becerilerini geliştiren oyun türlerinden olup, bireylerin hızlı
ve doğru karar verebilmeleri, kendi potansiyellerinin farkına varabilmeleri, problemler
karşısında çözüm yolları üretebilmeleri ve kendilerini sürekli yenileyebilmeleri için sunulan
etkinlikler biçiminde tanımlanabilir (Şeb & Bulut Serin, 2017). Bununla birlikte zekâ
oyunları somut ve gerçekçi yaşantılar sunma, eğlenerek öğrenmeyi sağlama, alıştırmauygulama, tekrar ve geribildirim sağlama sebebiyle akademik başarıyı da olumlu etkiler
(Demirel, 2015). Bütün bu sayılan olumlu katkılardan ötürü zekâ oyunları 2012-2013 eğitimöğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ortaokul programına “Zekâ Oyunları”
dersi, seçmeli ders olarak eklenmiştir. Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu Zekâ Oyunları
Dersi öğretim programında, öğrenme alanları oyun kategorilerine göre oluşturulmuş; “Akıl
Yürütme ve İşlem Oyunları, Sözel Oyunlar, Geometrik-Mekanik Oyunlar, Strateji Oyunları,
Hafıza Oyunları ve Zekâ Soruları” olarak belirlenmiştir (Milli Eğitim Bakanlığı [MEB],
2013). Bu ders kapsamında öğrencilerden, problem çözme, matematiksel-mantıksal
düşünme ve akıl yürütme becerileri sayesinde zengin bakış açılarına sahip olmaları
beklenmektedir (Kurbal, 2015).
Çalışmada, “Zekâ Soruları, Geometrik-Mekanik Oyunlar ve Hafıza Oyunları”
kategorilerindeki oyunlar, 8.sınıf matematik dersi öğretim programındaki kazanımlara
uyarlanmış ve bu oyunların 5E Modeli ders plan örnekleri verilmiştir. Ders planlarında;
matematik öğretim programındaki öğrenme alanları, alt öğrenme alanları, kazanımlar ile
zekâ oyunları öğretim programındaki kazanımlar ve sınıf düzeyi yapılandırılmış, dersin
işlenişinde bulunması gereken tüm aşamalar ayrıntılı bir şekilde öğrenme-öğretme süreciyle
kazandırılmaya çalışılmıştır. İlk olarak “Zekâ Soruları” kategorisine uyarlanan ve grup
çalışması yöntemiyle oynanan “Toplar ve Teraziler” oyunudur. Bu oyun, “Cebir” öğrenme
alanının “Eşitlik ve Denklem” alt öğrenme alanına yönelik kazanımlara uyarlanmıştır. İkinci
olarak geometrik-mekanik kategorisine uyarlanan “Soma Küpü” oyunu ele alınmıştır. Grup
çalışması yöntemiyle oynanan Soma küpleri oyununun uyarlandığı öğrenme alanı,
“Geometri ve Ölçme”, alt öğrenme alanı ise “Geometrik Cisimler-Cisimlerin Farklı
Yönlerden Görünümleri” olarak belirlenmiştir. Son oyun ise, “Hafıza Oyunları” kategorisine
uyarlanan “Look Look” oyunudur.
Bu oyununda uyarlandığı öğrenme ve alt öğrenme alanları; “Sayılar ve İşlemlerDoğal Sayılarla İşlemler”, “Geometri ve Ölçme-Eşlik ve Benzerlik”dir. Dolayısıyla
çalışmada her bir oyun için “Uyarlanan Zekâ Oyunları 5E Ders Planı” raporları hazırlanmış,
raporlar çalışmada sunulmuştur. Sonuç olarak; “Zekâ Oyunları” dersi kapsamında; eğitimöğretim ortamının daha etkili, zevkli ve eğlenceli hale getirilmesine yardımcı olabilecek,
kendini geliştirebilen ve öğrenmeyi öğrenen bireyler yetiştirmede kolaylık sağlayacak
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nitelikte oyunların uygulama örnekleri sunulmuş ve bunların olumlu etkilerinden
yararlanılması önerilmiştir. Üstelik matematik kazanımlarına ve zekâ oyunları
programındaki kategorilere uyarlanan zekâ oyunlarının; öğrencilerin matematik başarılarını
artırarak, bilişsel, sosyal-duygusal ve devinişsel gelişimlerini desteklemede etkili olacağı
söylenebilir.
Anahtar sözcükler/Keywords: Matematik eğitimi, zekâ oyunları, ortaokul zekâ
oyunları dersi öğretim programı
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TANRIYI DIŞLAYAN HÜMANİST BİR MÜTEFEKKİR TİPLEMESİ: MEVLÂNA
A HUMANIST TYPECASTING MINDSET WHICH EXCLUDE GOD: MEVLÂNA
Halil TAŞ
Muhammet Baki MİNAZ
Dinî hayata yönelik görüşleri ve bütün insanlığa vermek istediği mesajlarının
evrenselliği (Ayas, 2008), Batı toplumlarının Mevlâna’yı hümanist olarak algılamalarına
neden olmuştur denebilir (Armağan ve Coşkun, 2011). Ayrıca, dünyaya özellikle de Batı
dünyasına Mevlâna’yı daha sevimli ve daha güzel göstermek, O’nun insancıl olduğunu
ispatlamak amacıyla hümanist olduğunu söyleyenler de mevcuttur (Çetin, 2007). Herhangi
bir fark gözetmeden bütün insanları kucaklayan, onları doğruluğa, güzelliğe yönlendirmeyi
amaçlayan bir düşünür, bir ilim ve irfan kaynağı olan; farklılıklara anlayış gösterme ve
birlikte yaşama kültürünün önemli bir öncüsü olan Mevlâna her şeyden önce bir İslam
mutasavvıfıdır (Taş, 2016). Mevlâna’nın insan sevgisinin hümanizm olarak ifade edilmesi,
hem Mevlâna’nın hem de hümanizmin yeterince anlaşılmamasıyla açıklanabilir.
Hümanizm için esas olan insandır ve bu insan, her şeyin merkezinde olan,
değerlerden, yücelikten, güzellikten yana eksiksiz kabul edilen; tanrıların hegemonyasından
kurtulmak ve evreni ele geçirmek için tanrılara savaş açan ve onlarla mücadele eden rakip
bir güç olarak sembolize edilir (Şeriati, 2010). Tanrı’ya karşı insanı yüceltme çabasında olan
hümanizmin, Tanrı’yı yüce ve aşkın varlık olarak değil, baskıcı ve dayatmacı olarak
tanımlama eğiliminde olduğu söylenebilir.
Felsefi bir görüş ve toplumsal bir hareket olan hümanizm, insanın kendi kendine
yetebileceğine ve Tanrı’ya gereksinimi olmadığına inanır (Benneth, 1982). Tanrı’yı
küçülterek ve ona insanî sıfatlar yükleyerek insan ile Tanrı arasındaki açığı kapatmak
çabasında olan hümanist düşünce, insanın Tanrı ile değil, akılla ve doğa güçlerini kontrol
etmekle yüceleceğini iddia eder (Önal, 2009). İnsanın tabiatın bir parçası olduğunu ve bir
evrim süreci sonucu var olduğunu kabul eden, insanları ilahi bir gücün değil, insanların
kendilerinin kurtaracağını iddia eden hümanistler (Şahin, 2005), bu bakış açısıyla, Tanrı’nın
yaratma, koruma, kurtarma ve yüceltme özelliklerini reddederler.
Tanrı yoktur ve Tanrı’yı yaratan insandır. Toplumu ve insanlığı kurtaracak tek
kılavuz bilimdir.” diyen hümanistler, dini insanın yabancılaşma nedeni olarak görür ve her
şeyin tek ölçüsü olarak nitelendirdikleri insanı ilahlaştırarak Tanrı’yı reddederler (Meriç,
1980). Hümanizm insana tanrısal özellikler yükleyerek onu her şeye kadir ve her şeye hâkim
güç olarak tanımlarken; İslâm, insanı mutlak güç sahibi olan Tanrı karşısında aciz ve zayıf
görür. Hümanizm, insanı iyiliğin, güzelliğin, gücün ve başarının birincil kaynağı olarak
görürken; İslâm, insanı Tanrı’nın yarattığı değerleri yansıtan bir ayna olarak görür. Bu
durumda, Tanrı aşığı, Peygamber tutkunu ve Kur’an bağımlısı olan Mevlâna’nın, Tanrı’yı
dışlayan bir hümanist olarak tanımlanması olanaksızlaşmaktadır.
Batı düşüncesinde hümanizm, insanı evrenin merkezine oturtmakta, onu her şeyin
tek ölçüsü olarak kabul etmekte, maneviyattan ve değerlerden soyutlayarak ele aldığı insanı
yücelterek bir anlamda ilahlaştırmaktadır. Oysa Mevlâna’nın insana dair görüşlerinin
temelinde Tanrı bulunmaktadır. Tanrı merkezli bir inancın ve anlayışın savunucusu olan
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Mevlâna, yaratılmışların en şereflisi olarak kabul ettiği insanı Tanrı’nın yeryüzündeki bir
yansıması olarak görmekte, Tanrı’dan kopuk bir insan tasavvurunu reddetmektedir.
“Ben, gece gündüz, Tanrı’nın işlerine hayran kalmış, dalmış gitmişim. Kendi
varlığımdan bihaberim. Aklım Tanrı’dan başka hiçbir şeyden haberdar değil. Kalbimde de
Tanrı’dan başka bir şey yok, canımda da.” diyerek Tanrı’nın varlığı karşısında kendi
varlığını yok sayan Mevlâna hümanist olarak tanımlanmamalıdır (Kanar, 1986). Tanrı’yı
devreden çıkarıp kurtuluşu, mutluluğu, çözümü sadece insanda, insan aklında ve bilimde
arayan hümanizm ile kurtuluşu, mutluluğu ve çözümü Kur’an ve Sünnet’te arayan
Mevlâna’yı aynı potada eritmeye çalışmak ne derece doğrudur!
“Canım tenimde oldukça Kur’an’ın kölesiyim. Ben Allah’ın seçkin peygamberi
Muhammed’in yolunun toprağıyım. Her kim bundan başka benden bir söz naklederse ona
çok üzülür ve o sözden de çok üzüntü duyarım.” (Mevlâna, 2014b) diyen Mevlâna,
Peygamber’in yolunda olduğunu, Kur’an ve Sünnet’e aykırı veya bu iki kaynağın dışında
kendisine yapılacak yakıştırmalarla ilgisi olmadığını bildirmektedir. Mesnevî’sinin altıncı
cildinin 818’inci beytinde “Vahiyden olmayan söz, heva ve hevestendir. Ahmed neyi
söylerse hakikatte o söz hakikat denizidir.” (Mevlâna, 2014a: 446) diyen Mevlâna’nın Tanrı
ve Peygamber kaynaklı düşüncelerini, Tanrı’yı ve Peygamber’i dışlayıp insanı
tanrılaştıracak düzeyde yücelten hümanizm anlayışıyla bağdaştırmak zorlayıcı bir yorum
olarak değerlendirilebilir.
“Tanrı yoktur ve Tanrı’yı yaratan insandır. Toplumu ve insanlığı kurtaracak tek
kılavuz bilimdir.” diyen hümanistler, dini insanın yabancılaşma nedeni olarak görür ve her
şeyin tek ölçüsü olarak nitelendirdikleri insanı ilahlaştırarak Tanrı’yı reddederler (Meriç,
1980). Hümanizm insana tanrısal özellikler yükleyerek onu her şeye kadir ve her şeye hâkim
güç olarak tanımlarken; İslâm, insanı mutlak güç sahibi olan Tanrı karşısında aciz ve zayıf
görür. Hümanizm, insanı iyiliğin, güzelliğin, gücün ve başarının birincil kaynağı olarak
görürken; İslâm, insanı Tanrı’nın yarattığı değerleri yansıtan bir ayna olarak görür. Bu
durumda, Tanrı aşığı, Peygamber tutkunu ve Kur’an bağımlısı olan Mevlâna’nın, Tanrı’yı
dışlayan bir hümanist olarak tanımlanması olanaksızlaşmaktadır.
Herhangi bir fikrin, bir düşüncenin ya da bir akımın önemi, evrenselliği, doğruluğu
ya da yanlışlığı, o konuda ortaya konmuş olan diğer fikir, düşünce ve akımlarla yapılacak
karşılaştırmalarla daha iyi anlaşılabilir. Bu nedenle; Tanrı, din ve insan hakkında daha doğru
bir sonuca ulaşabilmek için Mevlâna’nın Tanrı, din ve insan tasavvuru ile bu konularda
ortaya konmuş olan diğer fikir, görüş ve tasavvurları karşılaştırmalı olarak incelemek daha
doğru olacaktır. Bu çalışmada, Mevlâna’nın ve hümanizmin Tanrı, din ve insan tasavvurları
karşılaştırmalı olarak incelenerek Mevlâna’nın Tanrıyı dışlayan hümanist bir mütefekkir mi,
yoksa Tanrıyı merkeze alan Müslüman bir mutasavvıf mı olduğu sorusuna cevap
aranmaktadır.
Anahtar sözcükler/Keywords: Mevlâna, hümanizm
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İSLÂM FELSEFE-BİLİM TARİHİNDE DÖRT BÜYÜK FİLOZOF-BİLGİN:
KİNDİ, FARABİ, İBN SÎNÂ VE İBN RÜŞD
FOUR BIG PHILOSOPHER-SCIENTIST IN HISTORY OF ISLAM
PHILOSOPHY-SCIENCE: KINDI, FARABI, IBN SINA AND IBN RUSHD
Ebru ÖNER1
Başlangıçtan günümüze kadar Batı felsefe-bilim tarihi Thales, Pitagoras, Aristoteles,
Descartes, Newton gibi birçok filozof-bilgin yetiştirdiği gibi İslam felsefe-bilim tarihi de
Kindi, Razi, Farabi, İbn Sînâ, İbn Tufeyl, İbn Rüşd gibi İslam ve Batı medeniyetinin
gelişmesinde çok önemli katkılar sağlayan filozof-bilginler yetiştirmiştir. Oku emri ile
başlayan İslâm dini bizlere Kur’an-ı Kerim’i anlamamızı, aklımızı kullanmamızı,
düşünmemizi, bilim ile uğraşmamızı buyurmaktadır. Bu nedenle İslam filozof ve bilginleri
felsefe ve bilime çok önem vermiş, Batı-Hıristiyanlık dünyası karanlık çağı yaşarken, İslâm
dünyası altın çağını yaşamıştır. Altın çağın yaşanmasında büyük rol oynayan ve bildirimizin
konusunu oluşturan Kindi, Farabi, İbn Sînâ ve İbn Rüşd’ün ortak özelliği, hem felsefeye
hem de bilime katkı sağlamış olmalarının yanında Meşşâî felsefesinin temsilcileri olarak dini
ilimlerle akli ilimleri bütün olarak değerlendirmeye çalışan rasyonalist filozoflar olmalarıdır.
İslâm düşünce ve kültür tarihinde kelam ilminden felsefeye geçişi sağlayan Kindi,
felsefeyi terminoloji ve metod problemleri açısından sistemleştiren Farabi, kendi dönemine
kadar gelen felsefi bilgi birikimini büyük bir külliyat olarak değerlendiren de İbn Sînâ’dır
(Kaya, 2003, s. 276). İlk İslâm filozofu olan Kindi, akla büyük önem veren ve Aristo
mantığını kullanan Meşşâî felsefe akımının öncüsüdür. Farabi Meşşâî mantık geleneğinin
ana kaynağı olan “Organon” külliyatına dair çalışmaları ile Aristo mantığı ve felsefesini
İslam dünyasına tanıtmış, Batı’nın Orta Çağ’da yitirdiği kendi Antik-Hellenistik felsefe
mirasını (Aydınlı, 2013, s. 147) tekrar Batı’ya kazandırmıştır. İbn Sînâ felsefeye dair yaptığı
verimli çalışmalarla Farabi’yi aşmış, ondan aldığı bayrağı Meşşâî felsefesinin zirvesine
taşımıştır. Meşşâî okulunun son büyük temsilcisi olan İbn Rüşd ise Aristoteles felsefesinin
büyük yorumcusu ve Rönesans fikrinin uyanmasında esin kaynağı olmuştur (Sarıoğlu, 2013,
s. 367).
Felsefeyi, insanın gücü ölçüsünde varlığın hakikatini bilmesi (Kaya, 2003, s. 7)
olarak tanımlayan Kindi, felsefenin yanında matematik, astronomi, fizik, geometri,
meteroloji, kimya ve tıp alanlarında da eserleri olan bir filozof-bilgindir. Kindi’nin
kriptolojik mesajları deşifre etmede anahtar rol oynayan frekans analizi tekniğini
geliştirmesi, gökyüzü ve denizlerin mavi görünmesinin nedeni olarak güneş ışınlarının
havadaki zerreciklere ve suya çarparak yansıması olduğunu söylemesi, zaman ve hareketin
mutlak değil göreceli olduğunu söyleyerek Einstein’i izafiyet teorisine öncülük etmesi, ilaç
yapımında bedenin alt ve üst eşiğinin dikkate alınması gerektiğini söyleyerek posolojinin ve
psikofiziğin temelini atması, yıldızların yüksekliklerini belirlemek için Yakub Sopası olarak
adlandırılan bir alet geliştirmiş olması (Bayrakdar, 2017, ss. 165-166), bilime yaptığı
katkılarının küçük bir özetidir.
Türk- İslâm filozofu Farabi felsefeyi, varlık olarak varlığın bilgisinden ibaret (Kaya,
2003, ss. 109-110) olarak tanımlamış, metafizikte varlık(vücud), mahiyet ayrımını yapan ve
“yeter sebep ilkesini” metafizik bir ilke olarak ortaya atan ilk filozof olarak Gazali ve
Leibniz’e, kavramları analitik ve sentetik olarak ayırarak da yine Leibniz’e ve ayrıca Kant’a
1

Dr., Fatma Nuri Erkan Bilim Sanat Merkezi, ebruoner7@gmail.com

165

3. Uluslararası Felsefe, Eğitim, Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu, 10-13 Ekim 2018 – Giresun
3rd International Symposium on Philosophy, Education, Art and History of Science, 10th-13th of October, 2018 – Giresun

öncülük etmiştir. Bunun yanında müzikte sesleri notalarken ve bölümlendirirken farkında
olmadan logaritmayı icat etmiş, tıp, geometri, siyaset (Bayrakdar, 2017, s. 71) alanlarında
eserler vererek bilime katkıda bulunmuştur.
İbn Sînâ’ya göre felsefe, tüm varlığın özü itibariyle nasıl bir halde bulunduğunu ve
ne tür eylemlerde bulunması gerektiği konusunda insanın derinlemesine bilgi elde etmesini
sağlayan bir akıl yürütme disiplinidir (Kaya, 2013, s. 21). İslâm dünyasının en önemli
filozoflarından olan İbn Sînâ’nın tıp alanında yazmış olduğu “Tıpta Kanun” adlı eseri
Batı’da 17. yüzyıla kadar ders kitabı olarak okutulmuş hem doğuda hem batıda “doktorların
sultanı” ünvanıyla anılmıştır. O, idrar tahlili ile şeker hastalığını, nabız kontrolü ile kalp ve
damar hastalıklarını teşhis etmiş, ruh ve sinir hastalıklarının tedavisinde psikanaliz ve
psikiyatri yöntemlerine başvurmuş, jeoloji alanında da kayaların ve dağların oluşumunu
açıklamıştır (Bayrakdar, 2017, s. 110).
Din ile felsefeyi süt kardeş olarak gören İbn Rüşd, vahiy ile felsefenin birbiriyle nasıl
uzlaşacaklarını (Kaya, 2003, 464) göstermeye çabalar. Ona göre felsefenin işlevi varolanlar
üzerine inceleme yaparak onları Allah’ın varlığını göstermeleri açısından değerlendirmektir.
Zira varlığın yapısı iyi bilindiği sürece Allah hakkındaki bilgi daha tam olur. (Kaya, 2003,
ss. 467-468). Batı’da 18. yüzyıla kadar büyük etkisi olan İbn Rüşd bir filozof olduğu kadar
aynı zamanda Batlamyus’un evren modelini eleştirerek yeni bir gezegen modelinin
gerekliliğini ortaya koyması ve güneş lekelerini ilk defa gözlemlemesi ile astronomiye,
görme olayında görme işini yapanın gözün retina tabakası olduğunu açıklaması ile optik ve
tıp bilimlerine (Bayrakdar, 2017, s. 107) katkı sağlayan bir bilim insanıdır.
Bu çalışmamızdaki amacımız, İslâm medeniyetinin bağrından çıkarak felsefe-bilim
tarihine damgasını vuran ve İslam felsefesi ve biliminin altın çağı yaşamasında büyük
katkıları olan dört büyük filozof-bilginin çalışmalarından hareketle İslâm, felsefe ve bilimin
birlikte ilerleyebildiğini, dolayısıyla birbirleriyle çelişmediğini ortaya koymaktır.
Anahtar sözcükler/Keywords: İslâm medeniyeti, filozof, bilgin, felsefe, bilim
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YEVGENİ ZAMYATİN’İN “BİZ”İNDE ÖZGÜRLÜK VE EGOİZM İZLEKLERİ
YEVGENİ ZAMYATİN'S FREEDOM AND EGOISM TRENDS ON "WE"
Ayten KOÇ AYDIN
Yeliz CANDEMİR
Yevgeni Zamyatin’in Biz eseri, yirminci yüzyıl modern distopya eserlerinin ilk ve en
önemlilerindendir. 16. ve 20. Yüzyıllar arası bilimsel dünyada meydana gelen gelişmeler,
kişisel icatlar ve matematikteki ilerlemeler sonucu otoritenin dinsel yönden, bilimsel olan
yöne doğru kayması Yevgeni Zamyatin’in 1920’de yazdığı Biz’de gerek ideolojik gerekse
ahlâki değişimleri eleştirel bir kurgu ile ele almasına neden olmuştur.
Korku ütopyaları olarak da kabul edilen modern dönemin distopya eserleri, özellikle
20.yüzyılda, modern bireyi kendi ürettiklerinin kölesi haline gelmesi konusu işlenmiştir. Bu
kurgu eserlerinde herkes, bireye bedensel anlamda özgürlük vaat eden, aynı zamanda da onu
manevi değer-ruhsal anlamda esaret altına alan bütünün parçasıdır. Distopyalarda korkutucu
olan düzen, ‘Benim gibi düşün ya da yok ol!’ demek yerine, benim gibi düşünmemekte
serbestsin, tüm sana ait olanları düşüncelerinle beraber koruyabilirsin. Ancak o andan
itibaren “bizden değilsin ve sen bir yabancısın” demektedir. Nitekim Biz’de özellikle ahlaki
açıdan ele alınan problem tam da budur.
Bu çalışmada ahlâki eylemin temelinde öz-çıkarın olması gerektiğini savunan etik
öğreti olan egoizmin esere yansıyan, genel ahlaki çerçevesi ve belirlenimleri ortaya
konmuştur. Etik egoizm, kişinin öz çıkarına hizmet eden, kendi iyiliğini hayata geçiren
eylemleri ahlâki açıdan doğru eylem olarak da ele alınır. Aynı zamanda, insanın kendi
kendisini belirleyebilme anlamında özerk olmasını içeren ahlâki bir kavram olarak
“özgürlük” kavramının eser çerçevesinde değerlendirmesi yapılmıştır. Özgürlük, otoritenin
belirli sınırlılıklarda eylemeye izin verdiği hürriyetten genellikle farklılık gösterir. Bu
bağlamda özgürlüğün her şeyden önce kişinin, başkalarının ya da başka şeylerin etkisinden
bağımsız olup, kendi kendisinin belirlemeleri ve yönetimi anlamına geldiği de söylenebilir.
Biz, insan aklının üstünlüğü ile sonuçlanan mükemmel bir düzeni anlatır. Bu
mükemmel düzene insanları “aklın boyunduruğu altına alınarak” ve “matematiksel olarak
doğrulanmış mutlak mutluluk” sağlanarak ulaşılmıştır. Biz’de anlatılan tüm toplumsal ve
bireyi ele alan sorunlarla birlikte ahlâki sorunlar da mantık ve matematiğin muhteşem gücü
ile çözülebilmektedir.
Çalışmanın önemi ise, bireysel özgürlükleri ve eğilimleri göz ardı eden düzeni
anlatan Biz eserinin kurgu çerçevesinde ahlaki kavram olarak “özgürlük” ve “egoizm”
kavramlarının ele alınmasıdır.
Modernizmle birlikte, 20.yüzyılın gelişen kent yaşamına paralel olarak, bireyler arası
ilişkiler, ideolojik yaklaşımlar, tüketim ve üretim, değerler, teknolojinin getirdikleri ve ahlâk
kavramları da değişmiştir. Sonuç olarak Biz’de, bireylerin ahlâki temelde “özgürlük”
kavramını sorgulaması ile “egoizm”in 20.yüzyıldaki yansımalarını görürüz.
Anahtar Sözcükler/Keywords: Distopya, ahlâk, özgürlük, egoizm, Yevgeni
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BARINDIKLARI YERE GÖRE
YAŞAM DOYUMU (KIRGIZİSTAN ÖRNEĞİ)
UNIVERSITY STUDENTS' LIFE SATISFACTION ACCORDING TO THEIR
PLACE OF RESIDENCE (SAMPLE OF KIRGIZİSTAN)
Murat GÖKALP1
Yüksel GÜNDÜZ2
Hüseyin ASLAN3
Volkan DURAN4
Yaşam Doyumu bireyin genel anlamda kendini iyi hissetmesine ilişkin önemli bir
öğedir. Bireyin yaşamına ilişkin algı ve değerlendirmelerini yansıtan yaşam doyumunun
önemli olduğu toplum kesimlerinden birisi de üniversite öğrencileridir. Üniversite yılları
öğrencilerin yetişkin rollerini denedikleri, çalışma yaşamına hazırlandıkları ve yaşamlarına
ilişkin değerleri daha fazla idealize ettikleri bir dönemdir. Yaşam doyumu kavramı ilk kez
Neugarten (1961) tarafından ortaya atılmış ve sonrada birçok araştırmaya yol göstermiştir.
Yaşam doyumunda geçen doyum kavramı; beklentilerin, gereksinimlerin, istek ve dileklerin
karşılanma durumudur.
Bu araştırmanın amacı üniversite öğrencilerinin barındıkları yere göre yaşam
doyumlarını incelemektir. Araştırmanın örneklemini 2016–2017 eğitim-öğretim yılında
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’nin çeşitli fakültelerinde öğrenim gören 229’u
erkek, 321’i kız olmak üzere 550 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmacı tarafından geliştirilen
5 li Likert tipi ölçme aracı ile elde edilen bulgulara göre üniversite öğrencilerinin barındıkları
yere göre yaşam doyumlarına ilişkin düşüncelerinde anlamlı farklılıklar olduğu
görülmektedir (p<0.000). Araştırmada betimsel istatistikler ve tek yönlü varyans analizi
kullanılmıştır. Anlamlı farklılığın bulunduğu boyutlarda farkın kaynağının belirlenmesinde
LSD testi kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, ‘Pek çok açıdan ideale yakın bir
yaşamım var’, ‘Yaşam koşullarım mükemmeldir’, ‘Yaşamım beni tatmin ediyor’, ‘Şimdiye
kadar, yaşamda istediğim önemli şeyleri elde ettim’, ‘Hayatımı bir daha yaşama şansım
olsaydı, hemen hemen hiçbir şeyi değiştirmezdim’ diyenlerin ortalaması yüksek
görülmüştür. Üniversite öğrencilerinin barındıkları yere göre yaşam doyumlarına ilişkin
düşüncelerinde farklılık olup olmadığına yönelik bulguları arasındaki ortalamalar arasında
“ailemle yaşıyorum ve yurtta kalıyorum” arasında ailemle yaşıyorum lehine, “ailemle
yaşıyorum- arkadaşlarımla evde yaşıyorum ” arasında ailemle yaşıyorum lehine, ailemle
yaşıyorum-diğer ”arasında, ailemle yaşıyorum lehine ,“yurtta kalıyorum–diğer”, arasında
ailemle yaşıyorum lehine fark bulunmuştur. ‘Pek çok açıdan ideale yakın bir yaşamım var’,
‘Yaşam koşullarım mükemmeldir’, ‘Yaşamım beni tatmin ediyor’, ‘Şimdiye kadar, yaşamda
istediğim önemli şeyleri elde ettim’, ‘Hayatımı bir daha yaşama şansım olsaydı, hemen
hemen hiçbir şeyi değiştirmezdim’ diyenlerin ortalaması yüksek görülmüştür
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KİŞİLERARASI BAĞIMLILIK DÜZEYLERİ
İLE ÖFKE DÜZEYLERİNİN BİRTAKIM SOSYODEMOGRAFİK
DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ
EXAMINATION OF INTERPERSONAL DEPENDENCY LEVELS AND ANGER
LEVELS OF UNIVERSITY STUDENTS ACCORDING TO SOME
SOCIODEMOGRAPHIC VARIABLES
Rıdvan KÜÇÜKALİ1
Gül KADAN2
İnsanların birlikte oldukları ve birlikte yaşam sürdükleri her yerde birbirlerine karşı
olan davranış ve tutumları önem taşımaktadır (Ulusoy ve Durmuş, 2011). Çocuk dünyaya
geldiği anda başlayan bağımlılığın yaş ilerledikçe azalması ve sağlıklı bir yönde bağlılığa
dönmesi beklenmekte ve istenmektedir (Güneş, 2016; Rubinstein, 2007). Ancak birtakım
nedenlerle sağlıklı yönde oluşamayan bağlılık, bağımlılık haline gelebilmekte ve bu
bağımlılık ise, kişide birtakım istenmeyen davranışlara yol açabilmektedir (Pincus ve
Wilson, 2001; Yörükoğlu, 2002). Bu istenmeyen davranışlardan birisi öfkedir. Öfke, bireyin
engellenmesi sonucunda ortaya çıkabilen, kişiye ve etrafında bulunan herkese zarar
verebilen bir duygu durumu olarak tanımlanmaktadır (Demir ve Kaya, 2008; Özmen, 2006).
Bu bilgilerden hareketle araştırmada üniversite öğrencilerinin birtakım sosyodemografik
özelliklerine göre kişilerarası bağımlılık ile öfke düzeyleri arasında anlamlı bir farklılığın
olup olmadığı ve kişilerarası bağımlılık düzeyleri ile öfke düzeyleri arasında bir ilişki olup
olmadığının saptanması amaçlanmıştır. Tanımlayıcı olarak gerçekleştirilen araştırma,
Erzurum Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 2017-2018 Bahar dönemi birinci ve ikinci
öğretimde eğitim gören 400 öğrenciyle gerçekleştirilmiştir. Araştırmada veriler, “Genel
Bilgi Formu”, Hirscfeld vd. (1977) tarafından geliştirilen ve Türkçeye uyarlaması Ulusoy
(2010) tarafından yapılan “Kişilerarası Bağımlılık Ölçeği” ve Spielberger vd. (1983)
tarafından geliştirilen ve Türkçeye uyarlaması Özer (1994) tarafından yapılan “Sürekli ÖfkeÖfke İfade Tarzı Ölçeği” ile toplanmıştır (Akt. Özer, 1994). Araştırmanın amacı öğrencilere
anlatılmış, araştırmaya katılmayı gönüllü olarak kabul eden öğrencilerle çalışma
gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda, öğrencilerin %76’sının kadın, %24’ünün erkek,
%37,5’inin 21- 23 yaş grubunda, %36,3’ünün 18-20, %24,3’ünün 24-26 ve %2’sinin 27 ve
üstü yaş grubunda olduğu; öğrencilerin %34,8’inin ikinci sınıf, %33,8’inin birinci sınıf,
%21,5’inin üçüncü sınıf ve %10’unun dördüncü sınıfta olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin
annelerinin %36,5’i okuryazar-ilkokul, %27’si ortaokul, %26’sı lise, %10’u üniversite ve
%0,5’i lisansüstü eğitim mezunuyken, babalarının %42’si lise, %30’u ortaokul, %16’sı
okuryazar-ilkokul, %9,8’i üniversite ve %2,3’ü lisansüstü eğitim mezunudur. Öğrencilerin
%35,8’inin iki kardeşi, %25,3’ünün bir kardeşi, %20,3’ünün üç kardeşi, %17,5’inin dört
kardeşi varken, %1,3’ü tek çocuktur. Öğrencilerin %75,5’inin akademik başarısı orta iken,
%21,3’ünün yüksek, %3,3’ünün ise zayıftır. Öğrencilerin %59,5’i okudukları bölümü
isteyerek geldiklerini belirtirken, %40,5’i bölümü istemeden geldiklerini belirtmişlerdir.
Öğrencilerin cinsiyetlerine, yaşlarına, sınıflarına, anne-baba öğrenimlerine, kardeş
sayılarına, akademik başarılarına, bölümü isteme durumlarına göre kişilerarası bağımlılık
ölçeği ile sürekli öfke-öfke ifade tarzı ölçeği alt boyutları arasında anlamlı farklılık
saptanmıştır. Kişilerarası Bağımlılık ölçeği alt boyutları ile Sürekli Öfke-Öfke İfade Tarzı
1
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ölçeği alt boyutları arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişkinin olduğu bulunmuştur. Elde
edilen sonuçlara dayanarak, bağımlılığın bağlılığa dönüşeceği ilk ortam olan ailenin bu
konuda bilinçlendirilmesi, cinsiyet ayrımı yapılmadan her bireyin kişiliğinin desteklenmesi
ve öfkenin kontrol altına alınabilmesi ve olumlu yöne kanalize edilebilmesi için gereken
önlemlerin erken dönemlerde alınması önerilebilir.
Anahtar sözcükler/Keywords: Bağımlılık, bağlılık, kişilerarası bağımlılık, öfke,
öfke kontrol
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ERGENLERİN OKULA YABANCILAŞMALARI İLE PROBLEMLİ İNTERNET
KULLANIMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ: BİLİŞSEL ESNEKLİĞİN ARACI
ROLÜ
THE RELATIONSHIP BETWEEN ADOLESCENTS’ SCHOOL ALIENATIONS
AND THEIR PROBLEMATIC INTERNET USAGE: MEDIATOR ROLE OF
COGNITIVE FLEXIBILITY
Raşit AVCI
Öner ÇELİKKALELİ
Rıdvan ATA
Bu çalışma ergenlerin okula yabancılaşması ve problemli internet kullanımları
arasındaki ilişkide bilişsel esnekliğin aracı rolünü incelemeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla,
Türkiye’de altı farklı ilde eğitimlerini ortaokul ve lisede devam ettiren 1886 ortaokul sekizinci
sınıf ve lise öğrencisine ulaşılmıştır. Yaş ortalaması 15.73 olan bu öğrencilerin, 953’ü (%50.5)
kız, 862’si (%45.7) erkektir. Öğrencilerin 71’i (%3.8) cinsiyet ile ilgili kısmı
işaretlememişlerdir. Bu çalışmada verileri toplamak amacıyla araştırmacılar tarafından
oluşturulan kişisel bilgi formu; Günüç (2009) tarafından geliştirilen İnternet Bağımlılığı Ölçeği
(Problemli İnternet Kullanımı Ölçeği), Çelikkaleli (2014) tarafından Türkçeye uyarlanan Bilişsel
Esneklik Ölçeği, Sanberk (2003) tarafından geliştirilen Öğrenci Yabancılaşma Ölçeği
kullanılmıştır. Verilerin çözümlemesinde Pearson momentler çarpımı korelasyon katsayısı ve
yapısal eşitlik modeliyle aracılık testi kullanılmıştır. Bu analizler SPSS 22 ve LISREL 8.70
programlarında gerçekleştirilmiştir.
Araştırmadan elde edilen bulgular incelendiğinde, ergenlerin okula yabancılaşmaları ile
problemli internet kullanımları arasında pozitif yönde orta düzeyde anlamlı (r= .46, p< .01) bir
ilişki olduğu; bilişsel esneklikleri ve problemli internet kullanımları arasında negatif yönde
düşük düzeyde (r= -.21, p< .01) anlamlı bir ilişki olduğu ve bilişsel esneklikleri ile okula
yabancılaşmaları arasında ise negatif yönde düşük (r= -.17, p< .01) düzeyde anlamlı bir ilişki
olduğu saptanmıştır. Ergenlerin okula yabancılaşması ve problemli internet kullanımları
arasındaki ilişkide bilişsel esnekliğin aracı rolünü incelemek amacıyla yapısal eşitlik modeliyle
yol analizi gerçekleştirilmiştir. Analiz sonucunda, ergenlerin okula yabancılaşmasının, bilişsel
esnekliği negatif bir biçimde yordadığı (β= -.17, p< 0,001); yabancılaşmanın problemli internet
kullanımını pozitif bir biçimde yordadığı (β= 0,44, p< 0,001) ve bilişsel esnekliğin, problemli
internet kullanımını negatif bir biçimde yordadığı (β= -0,14, p< 0,001) bulunmuştur. Bu
sonuçlardan hareketle bilişsel esneklik değişkeni kontrol edildikten sonra, okula yabancılaşma
ile ergenlerin problemli internet kullanımları arasındaki yol katsayısında bir miktar düşme
olmasından ve bu yol katsayısının anlamlı olmasından dolayı bilişsel esnekliğin kısmi aracı rolü
olduğu söylenebilir. Ek olarak ergenlerin okula yabancılaşması ve bilişsel esneklik problemli
internet kullanımının varyansının %23’ünü açıklamıştır. Öğrencinin okula yabancılaşması da
bilişsel esnekliğin varyansının %3’ünü açıklamıştır. Elde edilen bu bulgular ilgili literatür
çerçevesinde tartışılmıştır.
Anahtar sözcükler/Keywords: Problemli internet kullanımı, okula yabancılaşma,
bilişsel esneklik, ergenlik
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN MİZAH TARZLARININ PSİKOLOJİK İYİ
OLUŞ DÜZEYLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ
THE INVESTIGATION OF THE EFFECTS OF UNIVERSITY STUDENTS ON
THE PSYCHOLOGICAL WELLBEING LEVELS OF HUMIDITY STYLES
Mücahit KAĞAN1
Meryem ATALAY2
Bu çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinin mizah tarzları ve psikolojik iyi
oluşları arasındaki ilişkiyi incelemektir. Bu doğrultuda, üniversite öğrencilerinin psikolojik
iyi oluşları cinsiyet ve mizah tarzları (katılımcı, kendini geliştirici, saldırgan ve kendini
yıkıcı) bağımsız değişkenleri açısından incelenmiştir.
İlişkisel tarama modeli niteliğindeki araştırmanın örneklemini 2016-2017 Eğitim
Öğretim yılında Ankara ili, Gazi Üniversitesi’nde öğrenim gören 145 kız, 155 erkek öğrenci
oluşturmaktadır. Araştırmada, veri toplama aracı olarak Mizah Tarzları Ölçeği ve Psikolojik
İyi Oluş Ölçeği ile araştırmacı tarafından geliştirilen Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır.
Verilerin analizinde, Psikolojik İyi Oluş Ölçeği puanlarının öğrencilerin
cinsiyetlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığını ortaya koymak için Bağımsız Örneklem T
Testi kullanılmıştır. Psikolojik İyi Oluş düzeyi ve mizah tarzları arasındaki ilişkiler Pearson
Momentler Çarpım Korelasyonu ile hesaplanmıştır. Mizah tarzlarının psikolojik iyi oluşu ne
derece yordadığını ortaya koymak amacıyla çoklu regresyon analizi kullanılmıştır.
Araştırma bulguları, üç temel aşamada incelenmiştir. Birinci aşamada, cinsiyetin
psikolojik iyi oluşa olan etkisine ilişkin bulgulara yer verilmiştir. Buna göre kız öğrencilerin
psikolojik iyi oluş düzeyi puan ortalamasının ( =43.92), erkek öğrencilerin puan
ortalamasından ( =43.20) daha yüksek olduğu görülmüştür. Bu iki ortalama arasındaki
farkın anlamlı olup olmadığı t- testi ile analiz edilmiş ve t=.90 değeri p .05 düzeyinde
anlamsız bulunmuştur. Elde edilen bu bulgular ile kız ve erkek öğrencilerin psikolojik iyi
oluş düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.
İkinci aşamada araştırmanın değişkenleri arasındaki ilişkileri görmek için korelasyon
analizine yer verilmiştir. Analiz sonuçlarına göre psikolojik iyi oluşla katılımcı mizah tarzı
arasında pozitif yönde ve anlamlı bir ilişki (r=.23, p<.01) ve psikolojik iyi oluş ile kendini
geliştirici mizah tarzı (r=.20, p<.01) arasındaki ilişki de pozitif yönde ve anlamlı bir ilişki
olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuçlardan yola çıkarak katılımcı mizah ve kendini
geliştirici mizah tarzına sahip bireylerin psikolojik iyi oluş düzeylerinin daha yüksek olacağı
söylenebilir. Psikolojik iyi oluşla saldırgan mizah arasında negatif yönde, anlamlı bir ilişki
(r= -.11, p<.05) ve kendini yıkıcı mizah tarzı ile pozitif yönde anlamsız bir ilişki (r=.00,
p>.05) vardır.
Son aşamada ise psikolojik iyi oluş ile mizahın alt boyutlarına ilişkin bulgulara yer
verilmiştir. Elde edilen bulgular, psikolojik iyi oluş düzeyi ile katılımcı mizah, kendini
geliştirici mizah, saldırgan mizah ve kendini yıkıcı mizah tarzları arasında pozitif yönde
anlamlı bir ilişki olduğunu göstermektedir (R=.29, R2=.08, p<.01). Mizah tarzları psikolojik
iyi oluşun %8 ‘ini açıklamaktadır. Standardize edilmiş regresyon katsayısına (β) göre,
psikolojik iyi oluş düzeyi üzerindeki göreli önem sırası; katılımcı mizah (β=.19), kendini
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geliştirici mizah (β=.14), kendini yıkıcı mizah (β=.07) ve saldırgan mizah (β=-.10) olarak
sıralanmaktadır. Regresyon katsayılarının anlamlılığına ilişkin t testi sonuçlarında, katılımcı
mizah tarzı (t=2.91, p<.05), kendini geliştirici mizah tarzı (t=2.11, p<.05) değişkenlerinin
psikolojik iyi oluş üzerinde anlamlı yordayıcılar olduğu görülmektedir. Ayrıca saldırgan
mizah tarzı (t=-1.81, p<.05) değişkeni psikolojik iyi oluş üzerinde anlamlı bir yordayıcı
olduğu ancak kendini yıkıcı mizah tarzı (t=-1.23, p>.05) değişkeni ise psikolojik iyi oluş
üzerinde anlamlı bir etkiye olmadığı görülmektedir. Elde edilen bu sonuçlar, daha önce
yapılmış benzer araştırmalar ile birlikte yorumlanmış ve bu bulgular yardımıyla önerilerde
bulunulmuştur.
Anahtar sözcükler/Keywords: Mizah tarzı, psikolojik iyi oluş
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL DIŞLANMA HALLERİ
SOCIAL EXCLUSIONS OF THE UNIVERSITY STUDENTS
İlker AYSEL1
Öner ÇELİKKALELİ
Modernleşmeyle birlikte toplumsal yapılarda, kurumlarda ve kaçınılmaz olarak bireylerde
daha önce görülmemiş, önemli ve hızlı bir değişimin olduğu gözlenmektedir. Tarihsel süreçte sınırlı
bir çevrede ve şekilde gündelik yaşamını sürdüren bireylerin, günümüz dünyasında aynı gün
içerisinde bile, birçok farklı toplumsal role büründüğü görülmektedir. Bu rollerin gerekleri/görevleri,
toplumsal hayatın olağan süreci içerisinde, çoğu zaman otomatik bir biçimde gerçekleşmektedir.
Ancak birey, kendisinden beklenen rolleri ya da yükümlülükleri gerçekleştirebilmek için diğer
insanlara mutlak bir biçimde ihtiyaç duymaktadır. Bu açıdan bakıldığında gündelik hayat
pratiklerinde yalnızlığın patolojik bir durum olarak görüldüğü söylenebilir. Bireyin mutlak bir
biçimde, ait olma, sevilme, beslenme, üreme, barınma ve güvenlik gibi ihtiyaçlarını karşılayabilmesi
gerekmektedir. İnsanların sosyal grup veya gruplara ait olması, söz konusu ihtiyaçlarını
karşılayabilmesinin, başka bir ifadeyle işlevsel olabilmesinin bir ön koşulu olarak görülmektedir.
Ancak günümüzde neoliberalizmin ilkeleri ekseninde şekillenen ve yeni muhafazakârlık
perspektifinde düzenlenen toplumsal yapının içerisinde bir yere ait olmak, belirli bir sosyal grupla
beraber hareket edebilmek, bireyin birçok yükümlülüğü de yerine getirmesini zorunlu kılmaktadır.
Belirli bir maddi imkâna sahip olmayan, belirli yaşam biçimini benimsemeyen, hâkim inanç
sistemlerinin dışında kalan inanç gruplarına ait olan, cinsel yönelimi çoğunluğa göre farklı olan,
köken bakımından bulunduğu yerdeki insanlarla benzer olmayan birey, tüketim ve yaşam pratiklerini
dilediğince gerçekleştiremeyecek ve bunlardan dolayı da sosyal yaşamı sınırlanacaktır. Öte yandan
birey diğer insanlar tarafından kendi kimliğini belirleyen – ancak çoğu zaman kendisinin seçmediği,
sadece doğuştan kazandığı – ölçütler kapsamında değerlendirilirken, genellikle yalnızca kendisi gibi
olanlarla sınırlı bir sosyal çevreye dâhil olabilecektir. Ancak günümüzde bireyler sosyalleşme
süreçlerini birçok farklı grup dinamiği içerisinde gerçekleştirmeyi isteyebilmektedirler. Bu durumun
çeşitli sebeplerle sekteye uğraması, bireylerin istedikleri sosyal gruplara dâhil olmak isterken
dışarıda bırakılmaları, birey için psikolojik açıdan, toplumsal yapı için ise sosyolojik açıdan birçok
soruna neden olmaktadır. Özellikle genç kuşakta bu dışarıda bırakılmışlık (dışlanmışlık) hissinin
hangi şekillerde yaşandığının ortaya konması, bu açıdan önemli görülmektedir. Bu doğrultuda
gerçekleştirilen çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinin yaşadıkları sosyal dışlanma hallerini
ortaya koyarak, toplumsal yapı içerisinde bireylerin özellikle hangi alanlarda dışarıda bırakıldıklarını
ortaya koymaktır. Tarama modelinde gerçekleştirilen çalışmada veriler, Muğla Sıtkı Koçman
Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nin farklı bölümlerinde öğrenim gören 236 öğrenciye yöneltilen tek
soru üzerinden derlenmiştir. Öğrencilere toplumsal hayatta, hangi alanlarda kendilerini dışlanmış
hissettikleri sorulmuştur. Öğrencilerin verdikleri yanıtlar belirli temalar altında gruplandırılarak
kategorize edilerek değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda veriler toplam sekiz tema altında ele
alınmıştır. Öğrencilerin kendilerinin seçmediği, doğuştan gelen özelliklerinden (fiziksel görünüm,
etnik köken, vb.) dolayı sosyal açıdan dışlanma yaşamaları oldukça dikkat çekicidir. Birçok öğrenci
kendi tercihleri nedeniyle değil, içine doğdukları koşullar yüzünden dışlanmaktadır. Araştırma
sonucunda öne çıkan bir diğer sonuç ise, birçok öğrenci kendini sosyal açıdan dışlanmış hissetmekte,
ancak bu durumun nedenini tam olarak ortaya koyamamaktadır.
Anahtar sözcükler/Keywords: Sosyal dışlanma, üniversite öğrencileri
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İLKÖĞRETİM KURUMLARI MÜDÜRLERİ VE ÖĞRETMENLERİNİN DERS
DENETİMİNİN MÜFETTİŞLERCE YAPILMAMASINI DEĞERLENDİRMESİ
EVALUATION OF THE PRINCIPALS AND TEACHERS OF ELEMENTARY
SCHOOLS ON NOT MAKING COURSE INSPECTIONS AS INSPECTORS
Ahmet Şakir YAZICI1
Denetim süreci, örgütlerin amacını gerçekleştirmek için değerlendirme, düzeltme ve
geliştirme aşamalarından oluşur. Denetimin süreçlerine bakıldığında, önce standartların
saptanması, performansın ölçülmesi, performans ile standartların karşılaştırılması, gerçek
performans ile istenen performans arasındaki farkın değerlendirilmesi ve düzeltme
işlemlerini başlatma gibi süreçlerden oluşmaktadır (Aydın, 2008). Denetim örgütler için
vazgeçilmez bir yönetim sürecidir (Yılmaz, 2009). Örgütlerin denetimsiz kalması, örgütün
yalnızlık, düzensizlik, kapalılık ve durağanlığa gitmesine ve güç yitirmesine sebep
olmaktadır (Kimbrough & Burkett, 1990 akt. Yımaz, 2009). Bunun için milli eğitim
sisteminde tüm eğitim kurumlarının güç yitirmesine ve etkisizliğine sebep olmamak için
öğretmenlerinin performansının belirlenmesi, düzeltilmesi ve geliştirilmesi için gereken
önlemin alınması gerekmektedir.
Milli Eğitim Bakanlığı, 2014 yılında yürürlüğe koyduğu MEB Rehberlik ve Denetim
Başkanlığı ile Maarif Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliği ile ders denetimini kaldırmıştır.
2016 yılında ise 652 sayılı KHK’da değişiklik yapan 6764 sayılı Kanun ile illerde çalışan
maarif müfettişlerinin tüm denetim görev ve yetkileri üzerlerinden alınmıştır. 20.08.2017
tarihinde yayınlanan Resmi Gazete ile de MEB Rehberlik ve Denetim Başkanlığı ile Maarif
Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliği kaldırılmış ve MEB Teftiş Kurulu Yönetmeliği
yayınlamıştır. Bu yönetmelikte de Bakanlık Maarif Müfettişlerinin ders denetimi görev ve
yetkisi bulunmamaktadır. Bu duruma göre öğretmenlerin ders denetimi, MEB’in 2000 tarihli
ve 2508 sayılı Tebliğler Dergisinde yayınlanan, okul müdürlerinin görev tanımları içerisinde
yer alan “…öğretmenlerin derslerini izlemek” hükmü gereği okul müdürleri tarafından
yapılacağı anlaşılmaktadır. Ancak okul müdürlerinin etkili bir ders denetimi yapabilmeleri
için denetçi rol ve yeterliklerini, denetim türlerini ve duruma göre hangi denetim türünü
kullanması gerektiğini bilmesi, tüm bunlar için de örgün bir eğitimden geçmesi
gerekmektedir. Ayrıca okul müdürlerinin okullarda sendikalaşmanın yarattığı patronaj
ilişkilere göre yakın ilişkiler içerisinde olduğu öğretmenlere nesnel davranıp
davranamayacağı bir soru işaretidir. Bu durumlar okul içerisinde çatışmalar da yaratabilir.
İşte bu nedenlerle bir dış denetime gereksinim vardır. Bu dış denetimin de alanda akademik
eğitim görmüş müfettişlerce yapılması gerekmektedir.
Ders denetimi öğretimin niteliği açısından vazgeçilmezdir. Öğretmene yapılan
profesyonel bir rehberlik, eksikliklerini görmesi, kendisini geliştirmesi, öğrenci başarısının
artırılması açısından önemlidir. Ders denetiminin, alanda eğitim görmüş, rehberlik ve
gelişimi ilke edinmiş müfettişlerce yapılması önemlidir. Başarılı öğretmenler için de ders
denetimi önemlidir. Çalışan ile çalışmayan öğretmenlerin ayırt edilmediği bir okulda artık
çalışmanın önemli olmadığı algısı oluşacaktır (Başer, 2015).
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Bu çalışmanın amacı ilköğretim okullarında çalışan öğretmen ve okul müdürlerinin
ders denetiminin müfettişlerce yapılmasının olumlu ve olumsuz yanları ile ders denetiminin
müfettişler tarafından yapılmamasının olumlu ve olumsuz yanlarının bir karşılaştırmasını
yapmaktır. Araştırma tarama modelindedir. Araştırmanın katılımcılarını 2017-2018 öğretim
yılında Muğla merkez ve ilçe ilkokul ve ortaokul kurumlarında görev yapan 5 öğretmen ve
5 okul müdürü oluşturacaktır. Ölçüt örnekleme tekniği kullanılacaktır. Araştırmadan elde
edilen verilerin çözümlenmesinde içerik analizi tekniği kullanılacaktır.
Anahtar sözcükler/Keywords: Denetim, ders denetimi
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ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ GELİŞİMİNE YÖNELİK MENTORLUĞUN
TALIS RAPORLARI AÇISINDAN İNCELENMESİ VE TÜRKİYE ÖZELİNDE
DEĞERLENDİRİLMESİ
AN EVALUATION OF MENTORING FOR TEACHERS’ PROFESSIONAL
DEVELOPMENT IN TERMS OF TALIS REPORTS AND ITS EXAMINATION
WITHIN TURKEY
İbrahim ÇOLAK
Yılmaz İlker YORULMAZ
Vural HOŞGÖRÜR
Bir mesleki gelişim yöntemi olarak ele alınan mentorluk görece deneyimli öğretmenlerin
daha az deneyimli öğretmenleri desteklemesi olarak tanımlanmaktadır. Mentorluk uygulamaları
mesleğe yeni başlayan öğretmenlere yönelik olabileceği gibi, bir okulda görev yapan tüm
öğretmenlere yönelik de uygulanabilmektedir (OECD, 2014). Strong’a (2009) göre mentorluk
uygulamaları, son zamanlarda öğretmenlerin mesleki gelişim ve mesleğe uyum programının önemli
bir parçası haline gelmiştir. Alanyazında mentorluk uygulamalarının eğitimin niteliğine katkı
sağladığına ilişkin çeşitli çalışmalar bulunmaktadır. Mentorluk uygulamalarının önemine ve
gerekliliğine vurgu yapan çalışmalardan biri de Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü
[Organisation for Economic Co-operation and Development – (OECD)] tarafından yürütülen
Uluslararası Öğrenme ve Öğretim Araştırması’dır [Teaching and Learning International Survey
(TALIS)]. Bu bağlamda bu çalışma ile TALIS’in 2008 ve 2013 yılı raporlarındaki mentorluk
konusuna ilişkin verilerin incelenmesi amaçlanmıştır. Betimsel nitelikteki bu araştırmanın verileri
doküman incelemesi tekniği ile elde edilmiştir. TALIS raporlarından elde edilen sonuçlara göre,
araştırmada yer alan okulların yaklaşık dörtte üçünde mentorluk programının bulunduğu ve bu
programların öğretmenlerin mesleki gelişimine yönelik uygulamaların önemli bir kısmını
oluşturduğu görülmektedir. Raporlarda mentorluğun öğretmenlerin mesleki ve öğretim becerilerini
geliştirdiği, pedagojik yeterliklerini iyileştirildiği, öğretmen kimliğini güçlendirdiği, meslektaşlar
arası işbirliğini geliştirdiği ifade edilmektedir. Mentorluk uygulamaları öğrenci başarısına katkıları
bakımından incelendiğinde, mentorluk hizmeti verilen ve verilmeyen OECD ülkelerinde öğrenim
gören öğrencilerin matematik puanları arasında genel ortalamada yedi puanlık anlamlı bir farklılık
bulunduğu görülmektedir. Bu bakımdan mentorluk etkili bir mesleki gelişim programı olarak ele
alınmıştır. Çalışmada ayrıca Türkiye’de görev yapan öğretmenlerin mesleki gelişimine yönelik
uygulamaların mentorluk bağlamında değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Ancak Türkiye özelinde
gerçekleştirilen uygulamaların yalnızca görevine yeni başlayan öğretmenlere yönelik olduğu
görülmektedir. Bu uygulamalar arasında, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan Ulusal
Öğretmen Strateji Belgesi ile görevine yeni başlayan öğretmelerin mentor desteğine gereksinim
duydukları belirtilmekte ve adaylık süreçlerini birer mentor eşliğinde tamamlamaları önerilmektedir.
Bu kapsamda, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2015 yılında yayınlanan Öğretmen Atama ve Yer
Değiştirme Yönetmeliği’nde göreve yeni başlayan öğretmenlere danışman öğretmen atanması
öngörülmektedir. Bu çerçevede çalışmada aday öğretmenlerin yetiştirilme süreci incelenerek
mentorluk uygulamaları bağlamında değerlendirilmeye çalışılmıştır.
Anahtar sözcükler/Keywords: Mentorluk, danışmanlık, mesleki gelişim, meslektaş
denetimi
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ÖĞRETMENLERİN İŞ VE YAŞAM DOYUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN
İNCELENMESİ
AN EXAMINATION OF THE RELATIONSHIPS BETWEEN TEACHERS’JOB
AND LIFE SATISFACTION
Ünsal KORKUT
C. Ergin EKİNCİ
İş doyumu ve yaşam doyumu birbiri içerisine giren, birbirini tamamlayan, birbirini
anlamlandıran iki kavram olarak düşünülebilir. İş yaşamı kişinin normal yaşamının büyük
bir kısmını kapsadığından iş dışı yaşam doyumunun da bundan etkilenmesi beklenir. İş hem
bireysel hem de toplumsal bir etkinlik olarak, insan yaşamında belirleyici bir önem sahiptir.
İş, bireyin yaşamını sürdürebilmesi için gereksinim duyduğu geliri elde etmesini, kendisini
bağımsız ve mutlu hissetmesini ve yaşamdan doyum almasını sağlayan bir olgudur. İş
doyumu ise, genel olarak çalışanın çalışma yaşamında aldığı hazzın, mutluluğun ve
memnuniyetin düzeyini ifade eder (Keser, 2005). İş doyumu bireyin işini değerlendirmesi
sonucu ulaştığı bir yargıdır ve iş yaşamına dönük duygusal tepkilerinden oluşur (Aşan ve
Erenler, 2008). Öğretmenler bakımından iş doyumu, öğretmenin öğrencilerine ve okuluna
karşı tutumu ya da öğretmenlerin işlerinden duydukları memnuniyetin düzeyini ifade eder
(Vural, 2004). Öğretmenlerin memnuniyet düzeyi öğretmenlerin iş ortamını değerli, yaptığı
işi anlamlı ve kendisini geliştirici bulması ile yakından ilişkilidir (Keser, 2005).
Öğretmenlerin iş doyumlarının yüksek olması hem okul ve öğrenciler bakımından olumlu
birçok etkiye olmaktadır. Aynı zamanda, iş doyumu yüksek olan çalışanlar, daha sağlıklı,
daha mutlu olmakta, mutluluğunu iş dışına taşımakta, yaşamın diğer alanlarını da olumlu
yönde etkilemektedir. Kısaca, iş doyumunun yaşam doyumu üzerinde olumlu etkilerinin
olması beklenir.
Yaşam doyumu, insanın mutluluğu ile ilgili kavramlardan öznel iyi oluşun bilişsel
yönünü temsil etmektedir. Öznel iyi oluş, kişinin yaşamını bilişsel ve duygusal olarak
değerlendirmesi olarak tanımlanmaktadır. Bu değerlendirme, olaylara verilen duygusal
tepkileri ve doyumun bilişsel değerlendirmesini içermektedir. Kısaca, yaşam doyumu
bireyin öznel değerlendirmesi sonucunda yaşamından duyduğu memnuniyete ilişkin
yargısıdır. Genel anlamda bireysel “mutluluk” anlamına gelen yaşam doyumu sosyolojik,
psikolojik, ekonomik ve kültürel boyutu olan bir kavramdır. İş doyumu ise yaşam doyumu
içerisindeki en büyük payı oluşturmaktadır. Yaşam doyumu büyük oranda duygusal temele
dayanan bir kavramdır. (Piccolo, Judge, Takahashi, Watanabe ve Locke, 2005).
Yapılan araştırmaların pek çoğunda işten alınan doyum ya da işten kazanılan olumlu
deneyimlerin bireyin çalışma dışı yaşamını olumlu yönde etkilediği sonucu ortaya çıkmıştır.
Diğer yandan çalışma yaşamındaki doyumsuzluk, mutsuzluk, hayal kırıklığı, isteksizlik
halleri bireyin genel yaşamına etki ederken yaşam doyumunu azaltmaktadır. Bu çerçevede
araştırmanın temel amacı öğretmenler özelinde iş ve yaşam doyumu arasındaki ilişkiyi
belirlemek ve öğretmenlerin iş ve yaşam doyumu düzeylerini cinsiyet, okul türü ve eğitim
durumu değişkenlerine göre incelemektir.
Tarama modelinde desenlenmiş olan araştırmanın örneklemini 2017-2018 öğretim
yılında Muğla ili Menteşe ilçesinde bulunan ilkokul ve ortaokullarda görevli 460
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öğretmenden oluşan evrenden seçkisiz küme örneklemesi yoluyla belirlenen 258 öğretmen
oluşturmaktadır. Araştırmada verileri “İş doyumu ölçeği” ve “Yaşam doyumu ölçeği”nin
örnekleme uygulanmasıyla elde edilmiştir. Elde edilen verilerin çözümlenmesinde betimsel
istatistikler, t-testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve korelasyon (r) analizleri
kullanılmıştır.
Araştırma bulgularına dayalı olarak şu sonuçlara ulaşılmıştır: (1) Öğretmenlerin iş
doyumları yaşam doyumlarından daha yüksektir: İş doyumları orta düzeyin biraz
üzerindeyken (  =3.43, S= .57), yaşam doyumları orta düzeydedir (  =2.92, .83). (2)
Öğretmenlerin iş ve yaşam doyumu düzeyleri cinsiyet, okul türü, eğitim durumu ve kıdem
değişkenlerine göre anlamlı farklılık göstermemektedir. (3) Öğretmenlerin iş ve yaşam
doyumu düzeyleri arasında orta düzeyde (r= .50) olumlu bir ilişki vardır.
Anahtar sözcükler/Keywords: Öğretmen, iş doyumu, yaşam doyumu
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KÖK DEĞERLER BAĞLAMINDA ÇOCUK KİTAPLARI
CHILDREN’S BOOKS IN THE CONTEXT OF ROOT VALUES
Kevser AKIN
Hasan KAVRUK
“Kişi ya da toplumun kabul ettiği var olma ve hareket etme tarzı” (Doğan, 2007, s.
309) olarak tanımlanan değer kavramı, Türkçe Sözlük’te (2005, s. 483) “üstün ve yararlı
nitelik” olarak açıklanmaktadır. Bireysel ve toplumsal değerler, insan yaşamını
kolaylaştıran, insanlar arasındaki ilişkileri düzenleyen, ortak kabullerle şekillenmiş bir yapı
gösterir. Bireyin toplumla uyumunu sağlayan değerlerle ilk karşılaşması aile ortamında
gerçekleşir. Bu ortamda taklit yoluyla edinilen ilk değerler, toplumla iletişim arttıkça çoğalır,
eğitim kurumları ile beraber belli bir program dâhilinde değer kazanımı sürdürülür. Kültürün
aktarıcısı olan dil, değer kazandırmada büyük role sahiptir. Okuma eylemi ile birlikte dilin
yazılı metinlerdeki kullanımıyla karşılaşan çocuk okuyucu, ders kitapları ve ders dışı
zamanlarda okuduğu kitaplarla yaşadığı toplumun değer yargılarını özümseme fırsatı bulur.
Bu doğrultuda edebî eserlerin değer aktarımında taşıdığı görev yadsınamaz.
“Edebiyat eserleri insana özgü bazı değer ve niteliklerin yerleşip kökleşmesi,
toplumsal yaşamın ve çağın gerektirdiği değerlerin benimsenmesi yolunda önemli roller
oynar. Kısacası edebî eserler hem bireysel hayatla hem sosyal hayatla ilgili olarak, iyiye,
güzele ve doğruya yönelme, yeni değerler kazandırma yolunda telkinlerde bulunur, insanları
bunlar doğrultusunda eğitir” (Kavcar, 1982, s. 7).
Çocuklara kazandırılması hedeflenen değerler, onlar için hazırlanan kitaplar
aracılığıyla verilebilir. Bu bağlamda hazırlanan okuma kitaplarının niteliği önem
kazanmaktadır. Bu çalışmada edebî eserlerin değer kazandırmadaki rolü göz önünde
bulundurularak çocuk okuyucuların ders dışı zamanlarda okudukları çocuk kitapları
incelenmiş, bu kitaplarda Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda (MEB, 2018, s. 3) yer verilen
kök değerlerin bulunma düzeyleri irdelenmiştir.
Doküman analizi tekniğinin kullanıldığı çalışmada incelenen kitaplar internet
ortamında satış gerçekleştiren üç ayrı kitap satış sitesinin çocuk kitapları kategorisinde yer
verdiği en çok satanlar listelerinden alınmıştır. Seçilen kitap satış sitelerinde çok satanlar
listesinde yer alan ilk ikişer kitap belirlenmiş, toplam altı kitap üzerinden (Şeker Portakalı,
Momo, Küçük Prens, Charlıe’nin Çikolata Fabrikası, Uçan Sınıf, Anlatsam Film Olur) kök
değer olarak nitelendirilen “adalet, dostluk, dürüstlük, öz denetim, sabır, saygı, sevgi,
sorumluluk, vatanseverlik ve yardımseverlik” değerlerinin bulunma düzeyleri
değerlendirilmiştir. En çok okunan çocuk kitaplarının kök değerler bağlamında incelendiği
bu araştırmanın değer öğretimi çalışmalarında eğitimcilere yol göstereceği umulmaktadır.
Anahtar sözcükler/Keywords: Değer öğretimi, kök değerler, çocuk kitapları
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SÂMİHA AYVERDİ ROMANLARININ DEĞER EĞİTİMİ AÇISINDAN
İNCELENMESİ
EVALUATION OF THE SAMIHA AYVERDI’S ROMANES WITHIN VALUES
EDUCATION
Hüseyin ALGUR1
Sözlükte bir şeyin önemini belirlemeye yarayan soyut ölçü, bir şeyin değdiği karşılık,
bir ulusun sahip olduğu sosyal, kültürel, ekonomik ve bilimsel değerlerini kapsayan maddi ve
manevi öğelerin bütünü olarak tanımlanan değer (www.tdk.gov.tr), gerek bireysel gerekse
toplumsal açıdan karşılığı olan bir kavramdır. Değerler, bireyin çevresiyle etkileşimi sonucunda
içselleştirdiği ve davranışlarını yönlendiren standartlardır. Bu yönüyle değer kavramının eğitim
ile olan ilişkisi açık bir şekilde görülebilmektedir. Zira Türkiye’de en çok kabul gören tanıma
göre eğitim, bireyin davranışında kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak istendik değişme
meydana getirme sürecidir (Ertürk, 2013). Bir davranış değişikliği süreci olarak “eğitim”
kavramı ile davranışları yönlendiren standartlar olarak “değer” kavramının bir arada anılması
karşımıza “değer eğitimini” çıkarmaktadır.
Eğitim, toplumun kalıcılığını sağlamak için kültürel mirasın ilerlemeye engel
olmayanlarının gelecek kuşaklara aktarılması, bireyin kabiliyetlerinin uyandırılması,
geliştirmesi ve ona bir takım bilgi ve becerilerin kazandırılması, bireye toplum içerisinde mutlu
olacağı bir yer edinmesi için destek verilmesi gibi farklı unsurları bünyesinde taşır. Değer
kavramının ne olduğunun, bireyin bir değeri nasıl içselleştirdiğinin ve davranışlarını yönlendiren
standartlar haline nasıl getirdiğinin bilinmesi değerler eğitimi ile mümkün kılınabilir. Değer
eğitiminin gerek bireysel gerekse toplumsal açıdan önemi büyüktür. Değer eğitimi, bireyin
kişilik gelişimine olumlu yönde katkı sağlar ve topluma karşı sorumluluklarının farkına
varmasına yardımcı olur (Akbaş, 2004; Ulusoy ve Arslan, 2016; Kaymakcan & Meydan, 2014).
İçerisinde yaşadığı toplumun değerlerini bilen, tanıyan, yaşayan ve yaşatan bireyler, toplumsal
açıdan kabul görürler. Böylece bir bireyin topluma entegre olması, sosyalleşmesi ve kültürel
olarak aidiyet duygusuna sahip olması sağlanır. Bireyin içinde yaşadığı toplumun değerlerinin
farkına varmasında etkili olan en önemli etkenlerden biri de sanat ve edebiyattır. Toplumun
kültürel kodlarından mülhem yazılmış hikaye, roman, hatırat vb. gibi eserler, değerlerin
öğrenilmesi ve sonraki nesillere aktarılmasında önemli bir role sahiptir (Elmas, 2017).
Edebiyatın değer eğitimindeki önemine binaen bu tebliğde geçtiğimiz yüzyılın en önemli
mütefekkir yazarlarından biri olarak kabul edilen Sâmiha Ayverdi’nin romanları değer eğitimi
kapsamında incelenecektir. Ayverdi, 1938 yılından itibaren Türk edebiyatında değerli eserler
ortaya çıkarmıştır. Kaleme almış olduğu eserler yazıldığı dönemden günümüze toplumda büyük
bir ilgiyle karşılanmıştır. Araştırmada Ayverdi’nin, “Batmayan Gün (1939) (Ayverdi, Batmayan
Gün, 2017), “Mesih Paşa İmamı (1948)” (Ayverdi, Mesihpaşa İmamı, 2000), “Son Menzil
(1943)” (Ayverdi, Son Menzil, 2014), “Yaşayan Ölü (1942)” (Ayverdi, Yaşayan Ölü, 2001),
“İnsan ve Şeytan (1942)” (Ayverdi, İnsan ve Şeytan, 2004) adlı romanları değerlendirilecektir.
Yapılan değerlendirmelerle değer eğitiminde edebiyatın yeri, kadın bir yazar gözüyle ortaya
koyulmaya çalışılacaktır.
Anahtar sözcükler/Keywords: Din eğitimi, değer eğitimi, değer, Sâmiha Ayverdi,
roman
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ORTAOKUL BEŞİNCİ SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE UYGULANAN
DEĞER EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERİN DÜRÜSTLÜK DEĞERİNİ KAZANMA
DÜZEYİNE ETKİSİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
AN INVESTIGATION OF THE EFFECT OF VALUE EDUCATION IN THE
SECOND YEAR SOCIAL SCIENCES COURSE OF THE SECONDARY CLASS
SOCIAL STUDIES ON THE LEARNING VALUES OF THE HONESTY OF THE
STUDENTS ON THE SOME VARIABLES
Tuğrul KÜLÜNKOĞLU1
Dünyada son yıllarda yaşanan hızlı küreselleşme, beraberinde birtakım sorunları da
getirmiştir. Bu sorunların başında, insanların daha fazla güç ve para hırsıyla evrensel değerlerden
uzaklaşması gelmektedir. Değerler eğitimi alanında yapılan birçok araştırmada, en önemli
değerlerden birisi olarak görülen “dürüstlük” değeri yine yapılan birçok araştırmanın da
gösterdiği gibi değerler eğitimi açısından oldukça yetersiz bir seviyededir.
Araştırmanın amacı, ilköğretim 5. sınıf Sosyal Bilgiler dersinde uygulanacak olan değer
öğretimi yaklaşımlarının öğrencilerin “dürüstlük” değerini kazanma ve gösterme düzeyine
etkisini bazı değişkenler açısından incelemektir.
Bu araştırmada, ön test – son test deneme modelindedir. Bu araştırmada, deney grubuna
verilen dürüstlük değer eğitiminin cep telefonu kullanan öğrenciler ile cep telefonu kullanmayan
öğrenciler, düzenli olarak kitap okuyan öğrenciler ile kitap okumayan öğrenciler, günde 2 saatten
az televizyon izleyen öğrenciler ile günde 2 saatten fazla televizyon izleyen öğrenciler, günde 1
saatten fazla spor yapan öğrenciler ile hiç spor yapmayan öğrencilerin dürüstlük değerini
kazanma düzeyini tespit etmek için nicel verilere dayalı karşılaşmalar yapılmıştır. Araştırmanın
çalışma grubunu, 2016–2017 eğitim-öğretim yılında Giresun ili Merkez İlçesi Çınarlar
Mahallesi’nde bulunan ve MEB’e bağlı olan bir ortaokulun 5. Sınıfı oluşturmuştur.
Program uygulanmadan önce ve sonra nicel veri elde etmek için, ön test ve son test
olarak, dürüstlük ölçeği, uygulanmıştır. Deney grubunda 8 hafta boyunca değer eğitimi
yaklaşımlarına uygun olarak sosyal bilgiler dersi öğretimi yapılarak deney grubunun kendi
içindeki ön test ile son test sonuçları yukarıdaki değişkenler açısından karşılaştırmalı olarak
analiz edilmiştir. Nicel veriler elde etmek için geçerliliği ve güvenirliliği daha önceden test
edilen dürüstlük ölçeği SPSS 22,0 paket programı kullanılarak analiz edilmiştir.
Araştırmanın sonucunda cep telefonu kullanan öğrencilerin dürüstlük ölçeği ön test
sonucu ile son test puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark olmadığı tespit edilmiştir. Cep
telefonu kullanmayan öğrencilerde ise ön test ile son test puanları arasında anlamlı farklılık
vardır. Günde 2 saatten az televizyon izleyen öğrencilerin dürüstlük örneği ön test sonucu ile
dürüstlük ölçeği son test puanları arasında anlamlı bir fark bulunurken, günde 2 saatten fazla
televizyon izleyen öğrencilerin dürüstlük ölçeği ön test sonucu ile son test sonucu arasında
anlamlı bir fark bulunmamıştır. Günde 1 saatten fazla spor yapan öğrenciler ile hiç spor
yapmayan öğrencilerin dürüstlük ölçeği ön test ile son test puanları arasında anlamlı bir fark
varken, hiç spor yapmayan öğrencilerin dürüstlük ölçeği ön test ile son test puanları arasında
anlamlı fark yoktur.
Anahtar sözcükler/Keywords: Dürüstlük, değer eğitimi
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SINIF ÖĞRETMENLERİNİN DEĞERLER EĞİTİMİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ
VIEWS OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS ON VALUES EDUCATION
Onur BATMAZ
Tolga ERDOĞAN
Günümüzde, değişimlerin ve gelişmelerin çok hızlı yaşandığı dünyada kendi
kimliğini kaybetmeden bu değişimlere ve gelişmelere ayak uyduran bireyler yetiştirmenin
zorlukları eğitimciler tarafından dile getirilmektedir. Nitekim bir tarafta dünyada her an
ortaya çıkan yeni teknolojik buluşlar ve bu buluşların toplumda yarattığı sosyolojik ve
kültürel değişikliklere ayak uydurmak diğer tarafta ise devletin varlığını, sağlamlığını ve
devamlılığını sürdürebilmesi açısından gerekli olan milli birlik ve beraberlik duygusunun
genç nesillere aşılamak için değerler son derece önemli görülmektedir. Bireyin belirli
değerlerin farkına vararak yeni değerler üretmesi, benimsemesi ve kişiliğini bu değerlere
göre oluşturarak bunu davranışlarında göstermesi değerler eğitim ile gerçekleşmektedir.
Dolayısıyla bireyin eğitim hayatında önemli bir iz bırakan ilkokul döneminde, kazanılan
bilgi, beceri, tutumun yanında değerlerin de etkili bir şekilde bireylere sunulması önemli bir
kazanım olarak görülebilir. Bu araştırmanın amacı, ilkokulda görev yapan sınıf
öğretmenlerinin değerler eğitimi ile ilgili görüşlerini belirlemektir. Araştırmada
öğretmenlerin görüşleri değerler eğitiminin önemi, değerler eğitiminde yapılan çalışmalar,
değerler eğitimini olumsuz etkileyen etmenler ve değerler eğitiminde yapılabilecek
çalışmalara yönelik öneriler açılarından incelenmiştir. Araştırma, tarama modelinde
gerçekleştirilmiş bir durum çalışmasıdır. Araştırmanın çalışma grubunu, Bayburt il
merkezinde yer alan 21 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi, kolay
ulaşılabilir durum örnekleme yöntemi ile belirlenmiştir. Araştırma verilerinin toplanmasında
yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Verilerin analizinde betimsel analiz
tekniği kullanılmıştır. Araştırma sonucunda; öğretmenlerin büyük çoğunluğunun değerler
eğitimine yönelik herhangi bir eğitime katılmadığı, değerler eğitimi kavramının insanlığın
yaşamında önemli bir kavram olduğu, değerlerin öğrencilere kazandırılmasında
öğretmenlerin daha çok afiş, resim, video, drama yaptırdığı ve somut materyaller kullandığı
ve öğretmenlerin değerlerin öğrenciler tarafından kısmen davranışa dönüştürüldüğünü
düşündükleri bulunmuştur. Ayrıca araştırmada, öğretmenlerin büyük çoğunluğunun değerler
eğitimine yönelik ihtiyacın giderek arttığını düşündüğü, ailelerin değerler eğitimi sürecinde
rol model olması gerektiği, öğretmenlerin değerler eğitimi sürecinde yapılabilecek
çalışmalara yönelik önerilerinde daha çok sınıf içi ve sınıf dışı etkinliklere daha fazla ağırlık
verilmesi gerektiği ve öğretmenlerin büyük bir çoğunluğunun 2017 yılında yapılan müfredat
değişikliklerinde değerler eğitimi ile ilgili herhangi bir değişikliğin yapılmadığını
düşündüğü sonucuna ulaşılmıştır. Öğretmenlerin değerler eğitimini olumsuz etkileyen
etmenlere yönelik görüşlerinde de yetişkinlerin daha çok bu süreçte örnek davranış
sergilemediğini ifade ettiği sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar sözcükler/Keywords: Sınıf öğretmeni, değerler eğitimi, öğretmen
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HİZMET ÖNCESİ EĞİTİMDE ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİNİN
UYGULANIŞ YERİ BAKIMINDAN ÖĞRETMENLERİN GÖRÜŞLERİ
PLACE OF APPLICATION IN TERMS OF SERVICE BEFORE THE OPINION
EDUCATION TEACHERS TEACHING PRACTICE COURSE
Tekin GÜLER
Toplumun gelişmesinde, değişmesinde ve çağdaşlaşmasında öğretmenin önemi
büyüktür. Toplum üzerinde bu denli büyük bir etkisi olan öğretmenin yetiştirilmesi önem
arz etmektedir. Öğretmen yetiştirme alanında çeşitli uygulamalar yapılmakta olup o
toplumun ihtiyaçları doğrultusunda düzenlemeler yapılmaktadır. Her ne kadar iyi
yetiştirilseler de öğretmenler mesleki hayatlarına başladıklarında problemlerle
karşılaşabilmekte, mesleğe olan inançlarını yitirmektedirler. Mesleğe yeni başlayan
öğretmenler karşılaştıkları sorunların üstesinden gelmek için nitelikli bir rehberliğe ihtiyaç
duymaktadırlar. Bu durumun asıl sebebi öğretmenlerin hizmet öncesi eğitimi ağırlıklı olarak
teorik alması ve aldıkları bu teorik eğitimi uygulamaya koymakta zorlanmalarıdır. Yüksek
Öğretim Kurulu 1999 yılında Amerika ve İngiltere’ de uygulanan öğretmen yetiştirme
programlarını inceleyerek Türkiye’deki eğitim fakültelerinde öğrenim gören öğretmen
adaylarının, okullarda daha fazla pratik yapmaları ve yaptıkları bu çalışmaların sistemli
olarak değerlendirilmesini sağlaya çalışmıştır. Milli Eğitim Bakanlığının 1998/2493 sayılı
yönergesinde “okul deneyimi” ve “öğretmenlik uygulaması” terimleri yer almaktadır. Bu
uygulamaların amacının öğretmenlerin mesleğine daha iyi hazırlanmaları ve hizmet
öncesinde kazandıkları tutum, bilgi ve alışkanlıkların gerçek bir eğitim- öğretim ortamında
kullanılmasını sağlamak olduğu belirtilmiştir. Öğretmenlik uygulaması 1998-1999 yılında
başlamış ancak 2006-2007 öğretim yılında kaldırılmış olup öğretmenlik uygulaması halen
hizmet öncesi eğitimde varlığını sürdürmektedir. Öğretmenler için önemi tartışma
götürmeyen bu iki uygulama ile ilgili alan yazında pek çok çalışma yapılmıştır. Ancak
bilindiği üzere öğretmenlik uygulaması genellikle üniversiteye yakın okullarda dolayısıyla
şehir merkezlerinde ya da şehir merkezine çok yakın yerleşim yerlerinde yapılmaktadır.
Oysa Türkiye’de yapılan öğretmen atamalarına bakıldığında öğretmenlerin çoğunun Doğu
Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’ya atandığı ve önemli bir kısmının bilhassa sınıf
öğretmenlerinin köy okullarında mesleğe başladıkları görülmektedir. Bu bağlamda
öğretmenlerin hizmet öncesinde katıldıkları öğretmenlik uygulamasının yapıldığı yer
bakımından değerlendirilmesi ve öğretmenlerin bu uygulama ile ilgili ne tür önerilerinin
olduğunun belirlenmesi önemlidir. Bu çalışmanın amacı öğretmenlerin, öğretmenlik
uygulaması dersini uygulanış yeri bakımından değerlendirmesi ve etkili ve nitelikli bir
öğretmenlik uygulaması yapılabilmesi için ne tür öneriler getirdiklerini belirlemektir. Bu
çalışma sonucunda öğretmenlik uygulaması dersinin köy okullarında yapılmamasının
avantaj ve dezavantajlarının belirlenmesi ve öğretmenlerin daha nitelikli bir hizmet öncesi
eğitim için öğretmenlik uygulaması ile ilgili önerileri belirlenmesi planlandığından, bu
çalışma önemli görülmektedir.
Bu çalışma nitel araştırma yaklaşımı çerçevesinde oluşturulmuş bir durum
çalışmasıdır. Bu araştırma yönteminin seçilme sebebi araştırma amacına uygun olmasıdır.
Öğretmenlik uygulamasının yapılış yerine göre öğretmenler tarafından değerlendirilmesi bir
durumdur. Çalışmada kartopu örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Çalışma kapsamında
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öncelikle beş öğretmenle iletişim kurulmuş ve onlar aracılığıyla diğer öğretmenlerle temasa
geçilmiştir. Bu beş öğretmenin farklı bölgelerden olmasına özen gösterilmiş olup,
çalışmanın amacına uygun olarak müdahalede bulunulmuştur. Çalışma kapsamında 25
öğretmenle iletişim kurulmuş ancak altı öğretmenin isteksiz olmasından dolayı çalışma 19
öğretmenle gerçekleştirilmiştir. Çalışmada elde edilen veriler araştırmacı tarafından yarı
yapılandırılmış görüşme aracılığı ile toplanmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşmelerden elde
edilen veriler içerik analizi ile analiz edilmiş olup frekans hesaplamaları yapılarak
yorumlanmıştır.
Araştırmaya katılan sınıf öğretmenlerinin, hizmet öncesi eğitimde almış oldukları
okul deneyimi ve öğretmenlik uygulamasının köy okullarında yapılmamasının, kendilerine
sağladığı avantajlar ve dezavantajlara ilişkin sonuçlar: Daha fazla materyalle çalışma
yapabilme, merkez okullarındaki tecrübeli öğretmenlerden yararlanabilme, temel bilgi ve
beceri kazanabilme, merkez okullarında sosyal imkânları daha fazla olması, yeni yerler
keşfedilebilmesi, farklı özellikte öğrenciyle çalışılması, öğretmen adayına maddi yükün
daha az olması, bu okullara ulaşımın daha kolay olması, veliler ile iletişimin daha kolay
olması avantajlar olarak belirlenmişken, köy ortamına uyum sağlayamama, deneyim sahibi
olunmadan köy okullarında göreve başlama, gerçek sınıf ortamını görememe, köy
çocuklarının dil problemleriyle ilgili deneyim sahibi olamama, birleştirilmiş sınıflarla ilgili
deneyimsiz olma, köy çocuklarıyla iletişim kuramama, köy okullarındaki eksikliklerle başa
çıkmamama, köy okullarında öğretimde zorluk yaşama, kültürel şok yaşama, köy
okullarında karşılaşılan zorlukların üstesinden gelinebilecek deneyimden mahrum kalma
dezavantajlar olarak ortaya çıkmıştır. Araştırmaya katılan sınıf öğretmenlerine hizmet öncesi
eğitimde yer alan öğretmenlik uygulamasında karşılaştıkları problemler; uygulama yapılan
yer ile görev yapılan yer arasındaki uyumsuzluklar, aday öğretmene yeterli rehberliğin
yapılmaması, uygulamanın yeterince önemsenmemesi, eğitim sürecinde yapıldığından
zorluklar yaşanması, okulun olumsuz tutumu, uygulama amacının yeterince bilinmemesi,
yeterince düzenli ve kurallı olmaması, evrak hazırlama ve resmi işlerde uygulama
yapılmıyor, yeterince verimli geçmemesi, idarecilerin katı tutumu, imkânların yetersiz
oluşu, ulaşım problemleri yaşanması, yüzeysel bir uygulama yapılması öğretmenler
tarafından belirtilen problemler olmuştur. Araştırmaya katılan sınıf öğretmenlerine,
öğretmenlik uygulaması ve okul deneyiminde kazandıkları deneyim, bilgi, beceri vs.
mesleklerine yansıtıp yansıtamayacaklarına ilişkin sonuçlar; öğretmenlerin bir kısmı, e-okul
programında kolaylık sağlaması, derlerin öğretiminde kolaylık sağlaması yönleriyle
kazandıkları deneyimi yansıtabildiğini düşünürken, bir kısmı ise okul deneyimi dersinin
yapıldığı yer ile görev yapılan yerlerin farklı olması, öğrenci profilinin farklı olması,
öğretmenlik uygulaması ders saatlerinin yetersiz olması sebebiyle yansıtamayacağını
düşünmektedir. Araştırmaya katılan sınıf öğretmenlerine öğretmen yetiştirme kurumunun
sorumlusu olsalar okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması dersi ile ilgili ne tür
uygulamalar yapacakları sorulmuş olup, bu soruya cevaben öğretmen önerileri şu şekildedir;
öğretmen adaylarına birleştirilmiş sınıf ve köy okullarında deneyim kazandırılması
gerektiği, öğretmen adalarını deneyimli öğretmenlerden yararlandırılması gerektiği,
öğretmen adayına uygulamanın asıl amacının kavratılması gerektiği, öğretmen adaylarına
daha iyi bir rehberlik hizmeti sağlanması gerektiği, danışman öğretmenlere detaylı
bilgilendirme yapılması gerektiği, danışman öğretmenlere detaylı bilgilendirme yapılması
gerektiği, bu uygulamanın takibini daha sıkı yapılması gerektiği, uygulama sonuçlarının
daha ciddi raporlanması gerektiği, uygulamanın yapıldığı gün sayısının artırılması gerektiği,
materyal hazırlama ve kullanımına önem verilmesi gerektiği, öğretmen adaylarının farklı
dersleri anlatmalarının sağlanması gerektiği, öğretmen adaylarının ders anlatımını
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öğretmenlere yaptırılması gerektiği, mesleğin püf noktalarını kavratılması gerektiği,
okulların eksikliklerini giderilmesidir. Bu araştırma kapsamında elde edilen sonuçlara
binaen sunulan öneriler şunlardır; Hizmet öncesinde sınıf öğretmenlerinin birleştirilmiş
sınıflar ve köy okullarında deneyim kazanması sağlanmalıdır. Hizmet öncesi eğitimde yer
alan öğretmenlik uygulaması ve okul deneyimi dersinin, muhataplarına önemi anlatılmalı,
bu ders içeriği ve süreci amacına uygun olarak daha sistemli ve kurallı hale getirilmelidir.
Öğretmen adaylarının ekonomik durumları gözetilerek ulaşımlarının sağlanması noktasında
kolaylıklar sağlanmalıdır. Hizmet öncesi eğitimde daha çok uygulamaya dönük içerik
konulmalı özellikle resmi işler ve evrak işleri ile ilgili öğretmen adaylarına deneyim
kazandırılmalıdır.
Anahtar sözcükler/Keywords: Okul deneyimi, köy okulu, uygulama
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OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇOK KÜLTÜRLÜ EĞİTİME
İLİŞKİN DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
ANALYSIS OF THE MULTICULTURAL TEACHING LEVELS OF PRESCHOOL
TEACHER CANDIDATES
Oğuz Serdar KESİCİOĞLU
Sungok Reina PARK
Çok kültürlü eğitim ABD’de 1960’lı yıllarda vatandaşlık hakları akımıyla beraber
ortaya çıkmıştır. Çok kültürlü eğitimin eğitimde fırsat eşitliği, farklı kültürleri tanıma, farklı
kültürlere karşı duyarlılık, farklı kültürlere karşı hoşgörülü olma, kültürler arası saygı,
farklılıklara saygı gibi kavramlar üzerine odaklandığı görülmektedir. Ülkemizde eğitimde
çok kültürlülük üzerine yapılan çalışmaların oldukça az olduğu görülmektedir. Bu nedenle
bu araştırmada okul öncesi öğretmen adaylarının çok kültürlü öğretim düzeylerinin
belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada nicel araştırma yöntemleri kullanılmış ve araştırma
“tarama modeline” uygun olacak şekilde planlanmıştır. Bu araştırma, mevcut durumu
sorgulayan betimsel bir araştırmadır. Okul öncesi öğretmen adaylarının eğitimde çok
kültürlülük becerilerini belirlemek için tarama modelinden yararlanılmıştır. Betimsel tarama
modelinde, belli bir zaman kesiti içinde çok sayıda denek ve objeden elde edilen verilerin
analizi ile araştırma problemine veya problemlerine cevap aranır. Araştırmanın örneklemini
2016-2017 eğitim öğretim yılında olan Giresun Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde öğrenim
görmekte olan toplam 317 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Örneklemin belirlenmesinde
“kolay ulaşılabilir durum örneklemesi” kullanılmıştır. Bu yöntemde, araştırmacı kendine
ulaşılması yakın durumu seçer. Bu nedenle, araştırmacılar kendilerinin kolay ulaşabildiği
üniversiteyi seçmişlerdir. Araştırmanın verilerini toplamak için Park (2013) tarafından
geliştirilen “Çok Kültürlü Öğretim Ölçeği” kullanılmıştır. Çok Kültürlü Öğretim Ölçeği 57
maddeden oluşan 6’lı likert tipi bir ölçektir. Ancak bu çalışma için orijinal ölçeğin 37
maddesi
kullanılmıştır ve
öğretmen
adaylarından
katılıyorum-katılmıyorum
seçeneklerinden birini işaretlemeleri istenmiştir. Araştırma verileri toplanmadan önce
araştırmacı tarafından önce ölçek hakkında bilgi verilmiştir. Daha sonra her bir öğretmen
adayına ölçek formu dağıtılarak doldurması sağlanmış ve geri toplanmıştır. Araştırmanın
verilerinin istatistiksel analizi için ki-kare testi, yüzde ve frekans analizleri kullanılmıştır.
Araştırma sonuçlarının Türk Eğitim Sistemi ve politikaları ile öğretmen yetiştirme sistemi
üzerinde önemli etkileri olacağı düşünülmektedir
Anahtar sözcükler/Keywords: Çok kültürlülük, eğitim, okulöncesi
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OKUL ÖNCESİNDE NİTELİKLİ EĞİTİM İÇİN STANDARTLARA İLİŞKİN
YÖNETİCİ VE ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ
SCHOOL ADMINISTRATORS' AND TEACHERS' OPINIONS ON STANDARDS
FOR QUALIFIED EDUCATION IN PRESCHOOL
Semih SEZER1
Levent YAYCI2
Bu çalışmanın amacı Giresun il merkezinde bulunan okul öncesi eğitim kurumlarında
görev yapan yöneticilerin ve öğretmenlerin okul öncesinde nitelikli eğitim için standartlara
ilişkin görüşlerinin belirlenmesidir. Çalışmada ayrıca okul öncesi kurumlarında görev yapan
yönetici ve öğretmenlerin nitelikli eğitime ilişkin görüşlerinin hangi ana kategorilerde
değerlendirilebileceği ve görüşlerinin öncelik düzeyi de saptanmaya çalışılmıştır. Nitel
araştırma deseninde tasarlanan çalışma, yöneticilerin ve öğretmenlerin belirli konularda
bizzat kendi deneyimlerine bağlı görüşlerini ayrıntılı bir şekilde incelemeye olanak veren bir
model olan durum çalışması modelinde yapılmıştır. Çalışmada veri toplama aracı olarak
yapılandırılmış grid formu kullanılmıştır. Çalışma grubu on yönetici ve on öğretmen olmak
üzere 20 kişiden oluşmaktadır. Çalışma grubunun belirlenmesinde amaçlı örneklem
yöntemlerinden biri olan tipik durum örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Verilerin
toplanmasında araştırma yapılan okullar ziyaret edilerek okul müdürleri ve öğretmenlerle
yüz yüze görüşme yapılmış ve çalışmanın amacı açıklanarak grid formunu doldurmaları
istenmiştir. Toplanan veriler betimsel analiz tekniği ile çözümlenmiştir.
Yapılan analizler sonucunda okul yöneticilerinin görüşlerine ilişkin 69 kategori ve
yedi ana tema elde edilmiştir. Bu temalar ağırlıklı öncelik sırasına göre eğitim politikaları,
fiziksel donanım, eğitim-öğretim etkinlikleri, öğretmen yeterlikleri, iletişim ve işbirliği,
ailelerin eğitimi, okul yönetimidir. Analiz sonuçlarına göre öğretmen görüşlerine ilişkin 80
kategori ve dokuz ana tema elde edilmiştir. Bu temalar ağırlıklı öncelik sırasına göre
öğretmen yeterlikleri, eğitim politikaları, eğitim niteliği, fiziksel donanım, iletişim ve
işbirliği, yardımcı personel, eğitim materyalleri, okul yönetimi ve veli eğitimidir.
Araştırmanın bulgularından okul yöneticilerinin eğitim politikalarına, fiziksel donanıma,
eğitim-öğretim etkinliklerine ve öğretmen yeterliklerine öncelik verdikleri anlaşılmaktadır.
Öğretmenlerin ise öğretmen yeterlikleri, eğitim politikaları, eğitim niteliği ve fiziksel
donanıma öncelik verdikleri görülmektedir. Okul yöneticilerinin ve öğretmenlerin eğitim
politikaları, öğretmen yeterlikleri ve fiziksel donanım ana temalarına öncelik vermede
hemfikir oldukları görülmektedir. Yapılan çalışma ile okul öncesi kurumlarında görev yapan
yöneticilerin, öğretmenlerin, program geliştiricilerin, Milli Eğitim Bakanlığı ve Milli Eğitim
Müdürlüklerinin Arge bölümlerinde görev yapan uzmanların yararlanabileceği sonuçlar elde
edilmiştir. Sonuçlar ilgili literatür ışığında tartışılmış ve öneriler geliştirilmiştir.
Anahtar sözcükler/Keywords: Okul öncesi eğitim, nitelikli eğitim, eğitimde kalite
standartları, yönetici görüşleri, öğretmen görüşleri
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ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN (OKUL ÖNCESİ YARDIMCI
ÖĞRETMEN ADAYLARININ) OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE UYGULANAN FEN
ETKİNLİKLERİNE BAKIŞLARININ VE YETERLİKLERİNİN İNCELENMESİ
A RESEARCH ON THE VIEWS AND PROFICIENCY OF THE STUDENTS IN
THE DEPARTMENT OF CHILD DEVELOPMENT (PRESERVICE PRESCHOOL
TEACHERS) ABOUT SCIENCE ACTIVITIES PRESCHOOL EDUCATION
Hatice GÜLER1
Eğitim sisteminin ilk ve en önemli basamağı olan okul öncesi eğitim, yaşamın ilk altı
yılını kapsamaktadır (Demiriz, Karadağ ve Ulutaş, 2003). Bu dönem kişiliğin şekillendiği
ve öğrenmenin en hızlı olduğu dönem olduğu için okul öncesi kurumlara ve okul öncesi
öğretmenlerine önemli sorumluluklar yüklemektedir. Yapılan araştırmalar, okul öncesi
eğitimin çocuğun gelişimi üzerinde uzun vadeli etkileri olduğunu ve bu dönemde verilen
eğitimin niteliğinin önemli olduğunu göstermektedir (Yavuzer, 2007). Okul öncesinde
verilen eğitimlerden biri de fen etkinliğidir. Fen etkinliği sayesinde çocukların erken
dönemde doğaya ve bilime olan merakları desteklenmekte ve çocuklar birçok bilimsel süreç
becerisini edinmeye başlamaktadırlar (Eti, 2016). Çevre ve doğayı keşfetme çocuğun
gelişimine paralel olarak doğal bir süreçtir. Ancak doğal akışına bırakılmayacak kadar da
önemlidir. Okul öncesinde verilen fen eğitimi çocuğun bundan sonraki hayatında çevreye ve
fen’e bakışını etkileyecektir. Çocuğun çevreye karşı tutum ve davranışlarının doğru olması
öğretmenin tutum ve davranışlarıyla da doğrudan bağlantılıdır. Bu nedenle okul öncesi
öğretmenlerinin fen etkinliklerini uygulamada yeterli olmaları çok önemlidir. Günümüzde
birçok okulda çocuk gelişimi bölümü mezunları sorumlu öğretmen ya da yardımcı öğretmen
olarak çalışmaktadır. Bu nedenle okul öncesi yardımcı öğretmen adaylarının fen
etkinliklerine bakışları ve yeterlikleri önemli bir konu haline gelmektedir.
Bu araştırmada, çocuk gelişimi bölümü öğrencilerinin (okul öncesi yardımcı
öğretmen adaylarının) okul öncesi eğitimde uygulanan fen etkinliklerine bakışlarının ve
yeterliklerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma nitel araştırma desenlerinden durum
çalışması olup araştırmanın verileri 2017-2018 eğitim-öğretim yılında Giresun Üniversitesi
Çocuk Gelişimi Bölümü ikinci sınıfta öğrenim gören 10 öğrenciden toplanmıştır. Veri
toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış mülakat formu ve yarı yapılandırılmış gözlem
formu kullanılmıştır. Verilerin analizinde içerik analizi kullanılmıştır. Araştırmanın
sonucunda okul öncesi yardımcı öğretmen adaylarının okul öncesinde fen etkinliklerini
uygularken planlama, uygulama ve değerlendirme aşamalarına göre hareket ettikleri
görülmüştür. Ancak istenen nitelikte planlama, uygulama ve değerlendirme yapmadıkları,
alan bilgisi yönünden oldukça eksik kaldıkları, hep aynı yöntemle ders anlattıkları, ikinci
sınıfta aldıkları “Çocukta Bilim ve Teknoloji” dersinin eksikliklerini tamamlamada yeterli
olmadığı gibi sonuçlara ulaşılmıştır. Ayrıca en fazla beklentilerinin, alan bilgisi, uygulama
ve materyal desteği yönünde olduğu görülmüştür.
Anahtar sözcükler/Keywords: Çocuk gelişimi bölümü, okul öncesi yardımcı
öğretmen adayı, fen eğitimi
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İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN CHAGALL’IN “AKROBAT” ADLI YAPITI’NA
İLİŞKİN PEDAGOJİK ELEŞTİRİ DENEMESİ
PEDAGOGICAL CRITICISM TREATED BY CHAGALL'S "ACROBAT" IN
PRIMARY SCHOOL STUDENTS
Elif MAMUR YILMAZ
Bu araştırmada, Marc Chagall’ın “Akrobat” adlı yapıtının pedagojik eleştiri yöntemi
kullanılarak çözümlenmesinin ilköğretim öğrencileri üzerindeki etkisi incelenmeye
çalışılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı bahar
döneminde Karadeniz bölgesindeki bir ilkokulunun dördüncü sınıfında eğitim öğretim alan
yirmi beş öğrenci oluşturmaktadır. Eylem araştırması şeklinde desenlenen araştırmada tipik
durum örnekleminden yararlanılmıştır. Araştırma verileri, Feldman’ın eser inceleme formatı
temel alınarak araştırmacı tarafından geliştirilen eser inceleme çalışma yaprağı ile
toplanmıştır. Çalışma yaprağının geçerliği sanat eğitimi ve ölçme değerlendirme alanından
birer uzmanın görüşleri doğrultusunda sağlanmıştır. Dört haftayı kapsayan ve sekiz ders
saati ile sınırlandırılan uygulama sürecinin başlangıcında öğrencilere; Marc Chagall’ın
“Akrobat” adlı yapıtının görseli gösterilerek, eser ile ilgili görüşlerini açık uçlu sorulardan
oluşan eser inceleme çalışma yaprağına yazmaları istenmiştir. Daha sonraki aşamada ise
ilgili görsel üzerinden pedagojik eleştiri yönteminin betimleme, çözümleme, yorumlama ve
yargı basamaklarını kapsayacak şekilde eserin çözümlemesi öğrencilerle soru cevap
şeklinde yapılmıştır. Öğrencilerden eserin kendilerinde uyandırdığı etkiyi iki boyutlu görsel
olarak yorumlamaları istenerek ortaya çıkan eserler öğrencilerle birlikte üç boyutlu
tasarımlara dönüştürülerek drama etkinlikleri yolu ile deneyimlemelerinin ardından
uygulama sürecinin sonunda ise öğrencilerden görüşlerini eser inceleme çalışma yaprağına
tekrar aktarmaları istenmiştir. Araştırmadan elde edilen verilerinin çözümlemesinde içerik
analizi tekniğinden yararlanılmış olup analizlerdeki kod ve temaların belirlenmesinde
araştırmacı ve iki alan uzmanının sürece dahil olması ile güvenirlik sağlanmaya çalışılmıştır.
Araştırma sonucunda, öğrenciler Marc Chagall’ın “Akrobat” adlı yapıtı üzerinden
sanat eseri çözümlemesi yapılması ile eserin kendilerini duygusal yönden etkilediğini ifade
etmişlerdir. Öğrenciler sanatçının eserinin kendilerinde sevgi, cesaret, başarılı olma
duyguları uyandırdığını belirtmelerinin yanı sıra eser inceleme sürecinde yaşadıkları
deneyimlerin kendileri için eğlenceli, bilgilendirici ve akılda kalıcılığı sağlama yönünde etki
uyandırdığını belirtmişlerdir. Öğrencilerin pedagojik eleştiri yoluyla yaptıkları sanat eseri
çözümleme sürecinde yaşadıkları deneyimlerin sevgi, duyarlı olma gibi konuların öğrenciler
tarafından içselleştirilmesi açısından yararlı olduğu görülmüştür.
Anahtar sözcükler/Keywords: Marc Chagall, İlkokul öğrencileri, pedagojik
eleştiri, sanat eleştirisi
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OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ELEŞTİREL DÜŞÜNME
BECERİLERİNİN BELİRLENMESİ
DETERMINATION OF CRITICAL THINKING SKILLS OF PRE-SCHOOL
TEACHER CANDIDATES
Neslihan ÜLTAY
Eser ÜLTAY
Salih Kürşat ÇİLİNGİR
Günümüz dünyasında artık bilgiye ulaşmanın çok kolay olduğu inkâr edilemez bir
gerçektir. Kolay olmasıyla birlikte ulaşılan bilginin miktarının fazlalığı elde edilen bu
bilgilerin gerçekliğinin sorgulanmasını gerektirmektedir. Elektronik kaynaklardan elde
edilen bilgilerin birçoğunun güvensiz ve aldatıcı olduğu bilinmektedir (Karalı, 2012). Bu
durumda edinilen bu bilgilerin kaynağını sorgulayabilme, doğruluğunu araştırabilme ve
değerlendirme yapabilme, bireyde eleştirel düşünme becerilerinin gelişmiş olmasını
gerektirmektedir.
Grant’a (1988) göre eleştirel düşünme, genel olarak muhakeme etme, mantıklı
düşünme, ileri düzeyde düşünme, akıllı davranma, yaratıcı düşünme gibi düşünme süreçleri
veya biçimleridir. Beyer (1985) ise eleştirel düşünmeyi, bilgiyi toplama, değerlendirme ve
etkili biçimde kullanma becerisi olarak algılamaktadır. Günümüzde eğitimin en önemli
amacı, değişik koşullara uyum sağlayabilecek, esnek ve açık düşünebilecek bireyler
yetiştirmektir. Eleştirel düşünebilme ve etkili kararlar alabilme, eğitimli bir bireyin sahip
olması gereken bilişsel becerilerdir (NCEE, 1988). Her eğitim kademesinde eleştirel
düşünme önemli olmasına karşın özellikle özgür ve bilimsel düşünmeyi kendine amaç
edinmiş üniversitelerde ve üniversite öğrencilerinde eleştirel düşünme çok daha önemli bir
duruma gelmektedir. Bu nedenle üniversiteler öğrencilerin eleştirel düşünme becerilerini
geliştirmelerine olanak sağlayacak bir eğitim anlayışını benimsemelidirler (Tümyaka ve
Aybek, 2008). Öğrencilere kazandırılması istenilen her bilgi, beceri, tutum ve davranışın,
niçin öyle olduğunu, öğrencinin mevcut bilgi örgüsüyle tam bir bağlantı kurulana dek
öğrenci tarafından sorgulanması ve öğretmenin de bu sorgulamayı teşvik etmesi gereklidir
(Titiz, 2001).
Tok (2008), düşünme becerileri eğitimi programının okul öncesi öğretmen
adaylarının eleştirel, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerine ilişkin algılarını
belirlemek amaçlı yaptığı çalışmanın sonucunda eleştirel düşünmeyi geliştirici programların
eğitimin kalitesini artırdığını görmüştür. Buradan yola çıkarak bu çalışmanın amacı okul
öncesi öğretmen adaylarının eleştirel düşünme becerilerini çeşitli değişkenler açısından
(sınıf seviyesi, cinsiyet, gelir düzeyi ve ebeveynlerin öğrenim durumu) belirlemektir.
Çalışma Giresun Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde öğrenim görmekte olan tüm sınıf
seviyelerindeki okul öncesi öğretmen adaylarıyla yürütülmüştür. Çalışmaya gönüllü olan
öğretmen adayları katılmış olup, birinci sınıf öğretmen adaylarından 86, ikinci sınıf
öğretmen adaylarından 90, üçüncü sınıf öğretmen adaylarından 63 ve dördüncü sınıf
öğretmen adaylarından 68 kişi olmak üzere toplam 307 kişi katılmıştır. Araştırmanın
yöntemi betimsel yaklaşıma uygun tarama yöntemi (survey)’dir.
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Çalışmada veri toplama aracı olarak Karalı’nın (2012) geliştirmiş olduğu 21
maddelik beşli Likert tipi anket kullanılmıştır. Anketten elde edilen sonuçlar IBM SPSS v22
programı ile analiz edilmiştir. Çalışmanın sonucunda okul öncesi öğretmen adaylarının
eleştirel düşünme becerileri arasında sınıf seviyelerine, cinsiyetlerine, gelir düzeylerine ve
ebeveynlerin öğrenim düzeyine göre anlamlı farklılık bulunmamıştır.
Anahtar sözcükler/Keywords: Eleştirel düşünme, eleştirel düşünme becerileri,
okul öncesi öğretmen adayları
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SINAV SİSTEMİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERİN ÖĞRENCİLERE ETKİSİNİ
BELİRLEME ÖLÇEĞİ
CHANGES IN EXAMINATION SYSTEM ASSESSMENT OF STUDENT
EFFECTIVENESS
Hasan Hüseyin AKSU
Sadettin Okan ÇOLAK
Türkiye'de ortaöğretime geçişte merkezi sınavlar hep var oldu, ancak bu sınavların
yöntemleri farklılıklar gösterdi. Liselere Giriş Sınavı (LGS), Ortaöğretim Kurumları Seçme
ve Yerleştirme Sınavı (OKS), Seviye Belirleme Sınavları(SBS), Temel Öğretimden
Ortaöğretime Geçiş Sınavı (TEOG) uygulanan farklı sınav sistemleriydi. 2000'li yıllarda
sınavla öğrenci alan ortaöğretim kurumlarına LGS ile yerleştirme yapılırken, 2004 yılından
itibaren OKS'ye geçilmiş, 2008 yılında son kez yapılan OKS ile de bu sistem de terk
edilmişti. İlköğretim 6, 7 ve 8’inci sınıflar için düzenlenen SBS'lere ise 2008 yılında geçildi,
2009 yılından itibaren ise bu sınav ilköğretim 8’inci sınıflara uygulandı. SBS ise 2012-2013
eğitim öğretim yılında son kez yapıldı. Ardından 2017 yılına kadar her dönem birer sınav
olmak üzere uygulanan TEOG sınavları yapıldı. 2018 yılından itibaren ise yeniden LGS
adıyla yeni bir sisteme geçildi. Kısacası son 14 yıl içinde ortaöğretime geçiş sınavları 4 kez
(ortalama 3 yılda bir) değişime uğramıştır.
Benzer şekilde 1999 yılına kadar ÖSS ve ÖYS olarak iki basamaklı gerçekleştirilen
üniversitelere giriş sınavları ise, 1999 yılından itibaren ÖSS adı altında tek basamaklı hale
getirilmişti. 2010 yılından itibaren ise iki aşamalı yeni bir sisteme geçilmişti. Yeni ismi
Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) olan bu sistem ile adayların yükseköğretime geçiş için
yeterliliği ölçülmüştü. 2018-2019 eğitim yılından itibaren ise yapılacak sınavın yeni adı,
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) olarak belirlendi. Üniversitelere giriş sınavları ise
son 19 yılda 3 kez değişime uğramış oldu. Ortalama 3 veya 4 yılda bir değişen sınav
sistemlerimiz öğrencileri psikolojik ve akademik başarı olarak nasıl etkilemektedir?
Bu bağlamda bu çalışmanın amacı, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarındaki sınav
sisteminin kısa zamanlı değişmesinin öğrencilere olan etkisini belirlemek için geçerli ve
güvenilir bir ölçek geliştirmektir. Bu amaçla oluşturulan deneysel form, görüşleri alınmak
üzere uzmanlara sunulmuştur. Uzmanlardan gelen dönütler doğrultusunda maddelerin
kapsam geçerlik oranları belirlenmiştir. Oluşturulan 38 maddelik deneme formu, farklı
okullarda öğrenim görmekte olan 120 sekizinci sınıf ve on ikinci sınıf öğrencisi üzerinde
uygulanarak, elde edilen veriler analiz edilmiştir. Geliştirilen ölçeğin geçerlik ve
güvenirliğini belirlemek için açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri yapılmıştır.
Açımlayıcı faktör analizi sonucunda, ölçeğin 20 madde ve tek faktörden oluşan bir yapıya
sahip olduğu belirlenmiştir. Hazırlanan ölçeğin Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayısı 0,80
olarak hesaplanmıştır. Doğrulayıcı faktör analizi sonucu uyum iyiliği indekslerinin kabul
edilebilir ve iyi uyum sınırları içerisinde oldukları görülmüştür. Yapılan geçerlik ve
güvenirlik analizleri sonucunda “sınav sistemindeki değişikliklerin öğrencilere etkisini
belirleme ölçeği” nin geçerli ve güvenirlik bir ölçek olduğu bulunmuştur.
Anahtar sözcükler/Keywords: Sınav sistemi, değişiklik, etki
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DÜNYA SİSTEM ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇEYE UYARLANMASI
ADAPTATION OF EARTH SYSTEM THINKING QUESTIONNAIRE INTO
TURKISH
Muhammet Mustafa ALPASLAN1
Hakan IŞIK2
Mustafa GİRGİN3
Dünyamız litosfer, hidrosfer, atmosfer ve biyosfer olmak üzere farklı sistemlerin
birleşiminden oluşmaktadır. ‘‘Dünya sistemi becerisi’’ farklı alanlarda yapılan araştırmalar
sonucu, dünyayı fiziksel, kimyasal, biyolojik ve insan bileşenleriyle beraber tek bir sistem olarak
düşünme becerisi olarak tanımlanmaktadır. Dünyamızın insan yaşamını sürdürmesi için önemi
ve insanlığın Dünya üzerine etkisi düşünüldüğünde Dünyadaki sistemlerin birbiriyle ilişkilerinin
öğretilmesi çevreyle ilgili konularda daha sürdürülebilir ve kalıcı kararlar verilmesi açıcından
önemlidir. Bu nedenlerle, sistem becerisi, dünyadaki sistemlerin özellikleri ve davranışları
anlama becerisi, öğrencilerin kazanması gereken bir beceri olarak karşımıza çıkmaktadır.
Bu çalışmanın amacı Batzri, Ben-ZviAssaraf, Cohen, ve Orion (2015) tarafından
geliştirilen Dünya Sistem Ölçeğinin Türkçeye uyarlamak ve güvenirliği geçerliği incelemektir.
Çalışmaya Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesinde Fen Bilgisi Öğretmenliği,
Sınıf Öğretmenliği ve Sosyal Bilgiler Öğretmenliği programlarında öğrenim görmekte olan
toplam 227 öğretmen adayı katılmıştır. Beşli Likert tipinde olan Dünya Sistem Ölçeği toplam
15 madde ve 2 alt-boyuttan oluşmaktadır. Döngüsel düşünme alt boyutu yedi maddeden
oluşmakta ve bireyin dünyadaki döngüsel olguları (örneğin, su döngüsü) ne derece kapalı bir
döngü olarak düşündüğünü belirlemektedir. Dinamik düşünme alt-boyutu ise bireyin dünyayı ne
kadar dinamik ve değişen bir sistem olarak gördüğünü belirlemekte ve sekiz maddeden
oluşmaktadır.
Maddelerin Türkçeye uyarlanmasında ilk önce iki dil bilen alan uzmanları tarafından
Türkçeye çevrilmiş daha sonra geri-çeviri yapılmıştır. Türkçe ve İngilizce eğitimi alanında
uzman görüşleri alındıktan sonra İngilizce öğretmenliği dördüncü sınıf öğrencilerine hem
Türkçe hem de İngilizce formu uygulanıp her iki form arasındaki korelasyon hesaplanmıştır. Bu
adımlar izlendikten sonra son hali çalışmaya katılan öğretmen adaylarına uygulanmıştır.
Verilerin analizinde güvenirlik analizi için Cronbach alfa değerleri hesaplanmıştır.
Geçerlik analizi içinse doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Dinamik düşünme alt-boyutu için
Cronbach alfa değeri .77 ve döngüsel düşünme alt-boyutu içinse .79 olarak hesaplanmıştır. Bu
değerler ölçeğin güvenirlik düzeyinin kabul edilebilir seviyede olduğunu göstermektedir.
Yapılan doğrulayıcı faktör analizi sonucunda ki-kare değeri χ2 (87) = 130.04, p= 0.003 elde
edilmiştir. Rootmeansquareerror of epproximation değeri 0.047 ve comparative fit indexdeğeri
ise 0.923 olarak hesaplanmıştır. Bu değerler ölçeğin madde yapısının kabul edilebilir düzeyde
geçerli olduğunu göstermektedir. Çalışmaya katılan öğretmen adaylarının her alt-boyut için
ortalama değerleri hesaplanmıştır. Buna göre dinamik düşünme alt-boyutunda ortalama değer
2.75 (0.59) olurken döngüsel düşünme alt-boyutunda ise 2.38 (0.55) olarak hesaplanmıştır. Bu
değerler beşli skalada öğretmen adaylarının düşük ile ortalama düzeyde dünyayı dinamik ve
döngüsel bir sistem olarak gördüğünü göstermektedir.
Anahtar sözcükler/Keywords: Ölçek uyarlama, yer bilimleri öğretimi
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YÜKSEKÖĞRENİM GÖRÜLEN ŞEHRE YÖNELİK ALGI ÖLÇEĞİNİN
GELİŞTİRİLMESİ
DEVELOPMENT OF PERCEPTION SCALE TOWARDS THE CITY OF HIGHER
EDUCATION
Cemile BAHTİYAR KARADENİZ1
Mehmet Ozan CİNEL2
Saffet SARI3
Kent çalışmaları sosyoloji, mimarlık, coğrafya, turizm, eğitim gibi disiplinler arası
araştırmalarda kendine özgü yaklaşımlar ile ele alınarak analiz ve değerlendirmelere tabi
tutulmaktadır. Şehirler, içinde yaşayan kişilerin yaşı, cinsiyeti ve eğitim düzeyi, ihtiyaç ve
istekleri, yerli/yabancı olması gibi çeşitli faktörlere göre farklı şekillerde algılanmaktadır.
Algıdaki bu farklılıkların temelinde deneyimler yer almaktadır. Kentin avantajlarının, soyut
imaj unsurlarının şehirsel mekânın anlaşılması, örgütlenmesi ve çeşitli problemlerin
çözümünde önemli bir yeri vardır. Şehrin eksikliklerini tamamlamak ve düzeltmek, her
açıdan kalkınmasına katkıda bulunmak için günümüzde şehirlerin gelişiminde önemli bir
lokomotif güç olarak görülen üniversite öğrencilerinin şehirsel algılarının bilinmesi
önemlidir.
Üniversite öğrencilerinin öğrenim gördükleri kente yönelik algıları
belirlendiğinde kentin gelişimi için avantaj ve dezavantajları da tespit edilmiş olacaktır.
Bu çalışmada üniversitede okuyan öğrencilerin öğrenim gördükleri şehre yönelik
algılarını belirlemede kullanılabilecek ölçeğin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Ölçeği
geliştirmek için öncelikle öğrenci kompozisyonları analizi (n=100) ve geniş bir literatür
taraması sonucu 82 maddeden oluşan bir madde havuzu oluşturulmuştur. Kapsam geçerliliği
bir bütün olarak testin ve testteki her bir maddenin maksada ne derece hizmet ettiğidir.
Kapsadığı maddelerin her biri ölçmek istediği davranışı gerçekten ölçen bir test kapsam
geçerliliğine sahiptir. Kapsam ve görünüm geçerliği değerlendirilmesi için uzman
yorumuna başvurulmuştur. Konuyla ilgili eğitimci ve sosyolog gibi (n=10) uzmanlarla bir
araya gelinerek yapılan değerlendirmeler sonucunda kontrol maddeleri dışında birbirine
benzer maddeler ölçekten çıkarılmış ve 70 adet madde elde edilmiştir. Başvurulan
uzmanların önerileri doğrultusunda gerekli değişiklikler yapılarak elde edilen form, deneme
uygulaması ölçeğin performansı için önemli olduğundan öncelikle taslak bir örneklem
grubuna uygulanmıştır.
Ordu Üniversitesinde Altınordu merkez ilçesinde Cumhuriyet, Akyazı, Bucak ve
Güzelyalı mahallelerinde yer alan yerleşkelerde öğrenim gören ve kolayda örnekleme
yöntemiyle seçilen 480 öğrenciye uygulanmıştır. Elde edilen veriler ile geçerlik
çalışmasında faktör analizi yapılmış ve halka yönelik algı, şehir algısı, ekonomik algı, sosyo
– kültürel algı olmak üzere aralarında anlamlı bir ilişkinin olduğu 4 alt boyut belirlenmiştir.
Ayrıca madde-ölçek korelasyonu, Cronbach Alpha iç tutarlık katsayısı kullanılarak
güvenirlik katsayısı hesaplanmıştır.
Anahtar sözcükler/Keywords: Şehir algısı ölçeği, ölçek geliştirme, Ordu
Üniversitesi, üniversite öğrencileri
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İKİ KATEGORİLİ FAKTÖR ANALİTİK MODEL İLE İKİ PARAMETRELİ
LOJİSTİK MADDE TEPKİ MODELİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
THE RELATIONSHIP BETWEEN BINARY FACTOR ANALYTIC MODEL AND
TWO PARAMETER LOGISTIC ITEM RESPONSE MODEL
Gözde SIRGANCI
Alperen YANDI
Gizem UYUMAZ3
Bu çalışmanın amacı, yapısal eşitlik modellemeleri ailesinden iki kategorili veriler
için tanımlanan faktör analizi yöntemi ile madde tepki kuramı ailesinden iki parametreli
lojistik regresyon (2PLM) modeli arasındaki ilişkiyi ortaya koymak ve farklı koşullar altında
çeşitli kestirim yöntemlerini kullanarak iki kategorili faktör analizi için en uygun kestirim
yöntemini belirlemektir. Alanyazın incelendiğinde iki kategorili faktör analizi ile iki
parametreli lojistik madde tepki kuramı modelleri arasındaki ilişkiyi gösteren çalışmaların
olduğu görülmekle birlikte bu çalışmalarda bu yaklaşımlar arasındaki ilişki faktör analizinin
yaygın parametrelendirme yöntemleri ele alınarak kurulmuştur (McDonald, 1999; Takane
& de Leeuw, 1987). Son yıllarda ise Millsap ve Yun Tein (2004) ve Muthén ve Asparouhov
(2002) tarafından yapılan çalışmalarda iki kategorili faktör analizi modelleri için farklı
parametrelendirme yöntemleri tanımlanmış ve uygulanmıştır. Kamata ve Bauer (2008) ise
bu farklı parametrelendirme yöntemleri için iki kategoli faktör analizi yöntemleri ile iki
parametreli lojistik model arasındaki ilişkiyi ortaya koyan formülasyonları ayrı ayrı ve genel
olarak tanımlamışlar ve sonuç olarak parametrelerin aynı ölçekte ölçeklenmesi durumunda
hangi parametrelendirme yönteminin seçileceğinin keyfi olduğunu ortaya koymuşlardır.
Ancak alan yazında farklı parametrelendirmelere göre tanımlanan formülasyonların,
kullanılan kestirim yöntemlerine uygulanabilirliğine dair bir çalışmaya rastlanmamıştır.
Buradan yola çıkılarak bu çalışmada farklı parametrelendirme yöntemleri altında en çok
olabilirlik (maximum likelihood estimation) ve ağırlıklandırılmış en küçük kareler
(Weighted Least Squares) kestirim yöntemleri için iki kategorili faktör analitik model
parametrelerinin, iki parametreli lojistik madde tepki model parametrelerine nasıl
dönüştürülebileceği gösterilmiştir.
Monte Carlo simülasyon çalışması ile 6 madde ve 1000 gözlemden oluşan, maddeler
arası korelasyonun orta düzeyde olduğu, tek boyutlu ve 100 tekrarlı veri seti üretilmiştir.
Monte Carlo simülasyon çalışması ve faktör analizleri Mplus 7, iki parametreli lojistik
madde tepki modeline ilişkin kestirimler R 3.5.1 programı ile yapılmıştır.
Üretilen veri setinin iki parametreli lojistik modele uygun olduğu model veri uyumu
ile test edilmiştir. Farklı parametrelendirme yöntemlerine göre tek faktör modeli ele
alınırken hataların lojistik dağılımdan geldiği varsayılmıştır. Örnek veri analizleri sonucunda
ağırlıklandırılmış en küçük kareler yöntemi ile yapılan kestirimlerin her koşul altında
birbirine dönüştürülebilir olduğu ortaya konmuştur.
Anahtar sözcükler/Keywords: Faktör analizi, parametrelendirme, en çok
olabilirlik, ağırlıklandırılmış en küçük kareler
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MODA TASARIMI ÖĞRENCİLERİNİN KÜLTÜREL MOTİFLERDEN
ESİNLENME DURUMLARI: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
FASHION DESIGN STUDENTS' INSPIRATION FROM CULTURAL MOTIFS:
GIRESUN UNIVERSITY EXAMPLE
Emine KOCA1
Gülşah POLAT2
Bir toplumun var oluşuyla birlikte başlayan kültür, tarihsel süreç içinde maddi ve
manevi olarak gelişip zenginleşir ve o topluma özgü özellikler kuşaktan kuşağa aktarılarak
bu güne ve geleceğe ulaşır. Bu süreklilik, tıpkı kültürü oluşturdukları gibi yine insanlar
tarafından paylaşılarak, gelenek, görenek, örf ve adetlerle, kısacası toplumun yaşam
felsefeleriyle sağlanır. Bu nedenle kültür, bir ulusun geçmişi, bugünü, geleceği ve nihayet
bir toplumun var oluşu demektir. Somut ve soyut birçok değeri içinde barındıran kültürün
simgesel değerlerinden biri de motiflerdir. Motifler, kullanıldığı objeye kazandırdığı estetik
görünümleri ile kültürün maddi boyutunu oluştururken, içerdikleri anlamlarla kültürün
manevi boyutunu oluştururlar.
Türk kültür tarihinde de motifler maddi ve manevi değerleri açısından önemli bir
yere sahip olmuşlardır. Çünkü Türk motifleri göçebelikten yerleşik hayata kadar olan
dönemde ortaya çıkan olgular ile beraber Türk toplumuna ait gelenekleri, görenekleri yaşam
biçimleri, inançları vb. unsurları kapsayan, sanatsal olduğu kadar kültürel anlamlar da
içermektedirler. Türk motifleri dönemden döneme, yaşam biçimlerine ve inanç sistemine
göre değişikliklere uğramıştır. Ortak efsanelerden, ortak inanç sistemlerine, ortak coğrafya
ve iklim koşulları içinde Türk motifleri binlerce yıllık bir gelişme, olgunlaşma süreci
geçirmiş, mimariden, el sanatlarına, dokumadan, seramiğe farklı alanlarda önemli bir
süsleme unsuru olarak kullanılmıştır. Gelenekli yaşamda kullanılan pek çok üründe olduğu
gibi, giyim kuşam ürünlerinde de gerek dokuma gerekse süsleme özelliklerinde söz konusu
motiflerin kullanıldığına sıklıkla rastlanmaktadır.
Yeni alışkanlıklar ve davranış kalıplarıyla ortaya çıkan küresel kültür kavramı,
toplumlara özgü kültürlerin güncelliğini ortadan kaldırarak pek çok değerin de yitirilmesine
zemin hazırlamıştır. Her biri ayrı bir değer olan Türk motifleri de bu durumdan oldukça
etkilenen değerlerden biridir ve eskiden olduğu gibi günümüzde pek çok alanda
kullanılması, sanatsal ve kültürel açıdan önem taşımaktadır. Bu bağlamda moda tasarımı
alanı çok geniş bir yelpazeye sahip alanlardan biri olarak görülmektedir. Özellikle son
yılların trendleri arasında kültürel temaların ayrı bir yeri olduğu dikkate alındığında, kültürel
motiflerden esinlenerek oluşturulacak koleksiyonların tasarım değerinin de yüksek olacağını
söylemek mümkündür. Bu nedenle tasarım eğitimi veren kurumlarda kültürel değerleri
tanıtmak, motiflerden esinlenerek tasarımlar yapmak, tasarıma katma değer kazandırırken,
tasarımcının yaratıcılığını geliştirecektir.
Moda tasarımı eğitimi alan öğrencilerin tasarımlarında kültürel motiflerden
esinlenme durumlarının değerlendirilmesinin amaçlandığı bu çalışmada; Giresun
üniversitesi Şebinkarahisar Uygulamalı bilimler Yüksekokulu öğrencilerinin kültürel
motifleri esin kaynağı olarak kullanmalarının yanı sıra, motiflere yönelik görüşleri ve
farkındalıkları da belirlenmeye çalışılmıştır.
Prof. Dr., Gazi Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Moda Tasarımı Bölümü, kocaemine@gmail.com
Öğr. Gör., Giresun Üniversitesi, Şebinkarahisar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Moda Tasarımı
Bölümü, gpolat011990@hotmail.com
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Moda tasarımı bölümü 3. ve 4. sınıflarında eğitim gören 129 öğrenciye araştırmacılar
tarafından hazırlanan ölçme aracı uygulanmış, elde edilen veriler Sosyal Bilimler İstatistik
Paketi (SPSS 17) kullanılarak analiz edilerek, tablolar halinde yorumlanmıştır. Öğrencilerin
1.ve 2. sınıflarda edindikleri alana yönelik bilgilerin, 3.ve 4. sınıftaki tasarım derslerinde
uygulamayla birleştirilerek tasarıma dönüştürebilmesi beklendiği için, örneklem grubu 3. ve
4. sınıf öğrencilerinden seçilmiştir. Araştırma, tasarımcı adaylarına farklı bir bakış açısı
kazandırma, kültürel değerlerimizi tanıtma, yaşatma ve geleceğe aktarma açısından olduğu
kadar, ülke tasarım kültürü oluşmasına da zemin hazırlaması açısından önemlidir.
Anahtar sözcükler/Keywords: Kültür, motif, moda, tasarım
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KÜLTÜR VE SANAT VARLIKLARININ TURİZM AMAÇLI
DEĞERLENDİRİLMESİ: KEŞAP İLÇESİ ÖRNEĞİ
EVALUATION OF CULTURAL AND ART ASSETS FOR TOURISM PURPOSES:
KEŞAP DISTRICT EXAMPLE
İbrahim SEZER1
Geçmişten günümüze kadar yaşamış ve yaşamakta olan toplumların eserleri
içerisinde kültür ve sanat varlıklarının oldukça önemli bir yeri vardır. Toplumların en nadide
eserlerini oluşturan söz konusu kültür ve sanat mirası, gerek geçmişe ışık tutmaları gerekse
estetik bakımından ilgi çekici özellikleriyle insanların dikkatini çekmektedir. Bu bağlamda
somut olan veya somut olmayan kültür ve sanat varlıklarını görmek ve deneyimlemek için
seyahatler gerçekleştirilmektedir. Kültür turizmi olarak da ifade edebileceğimiz bu seyahat
aktivitesi, hem kültür ve sanat varlıklarının korunmasına ve gereken ilgiyi görmelerine hem
de toplumların ve kültürlerin kaynaşmasına vesile olabilmektedir.
Zengin kültür ve sanat varlığıyla dikkat çekmekte olan Giresun iline bağlı Keşap
ilçesinin de, kültür turlarına ve kültür turizmi aktivitelerine ev sahipliği yapmakta olduğu
gözlenmektedir. Keşap ilesinde tescil edilerek koruma altına alınmış 20 adet somut kültür
ve tabiat varlığı bulunmaktadır. Keşap ilçesi tarihi camiler, tarihi türbeler, tarihi kiliseler,
tarihi köprüler, tarihi çeşmeler ve tarihi su değirmenleri gibi birbirinden değerli çok sayıda
somut kültür ve sanat varlığına sahiptir. Ayrıca ilçede sivil mimari örnekleri, yöresel halk
oyunları, yöresel el sanatları, yöresel yemekler, yöresel şenlikler ve festivaller gibi pek çok
tarihi ve kültürel turistik çekicilikler de mevcuttur.
Çalışmamızda, Keşap ilçesinin barındırdığı kültür ve sanat varlıklarının mevcut
durumu, ilçe genelindeki dağılışları ve kültür turizmi potansiyellerinin ortaya konulmasına
gayret edilmiştir. Ayrıca ilçenin kültür ve sanat mirasının karşı karşıya kaldığı sorunlar ve
bunlara yönelik çözüm önerilerine de çalışmada yer verilmiştir. Keşap ilçesinin somut olan
ve somut olmayan kültür ve sanat varlıklarının restorasyon, koruma, bakım, erişim ve tanıtım
gibi çeşitli konularda sorunları mevcuttur. Bu sorunların çözümü için uzun vadeli ve titizlikle
düzenlenmesi gereken projelere gereksinim söz konusudur. Ayrıca turizme kazandırılmaları
için turistik altyapı olanaklarının geliştirilmesi, bu nadide kültür miraslarını görmek için
gelenlere yönelik donatıların oluşturulması da önem arz etmektedir. Keşap ilçesinin sahip
olduğu kültür ve sanat varlığının koruma-kullanma dengesi gözetilerek ve sürdürülebilirlik
ilkesine dikkat edilerek kültür turizmi bağlamında değerlendirilmesiyle, hem bu nadide
varlıkların daha fazla ilgi görmesi hem de daha iyi korunmalarına yönelik katkı sağlanması
mümkün olabilir.
Anahtar sözcükler/Keywords: Keşap, kültür, sanat, turizm
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POP SANAT ÜZERİNDEN GİYSİ TASARIMLARININ İNCELENMESİ
ANALYSIS OF COSTUME DESIGNS IN THE CONTEXT OF POP SANAT
Çimen BAYBURTLU1
Ayşe Nuriye İŞGÖREN2
Demet ÖZNAZ3
Gülhan ACAR BÜYÜKPEHLİVAN4
Pop Sanat bir terim olarak ilk kez 1958 yılında, Britanyalı eleştirmen Lawrence
Alloway’a ait bir makalede geçmektedir. Pop Sanat’ta; endüstriyel atıklardan gazete
parçalarına, canlı-cansız çeşitli eşyalardan alınmış̧ mulajlardan hazır doğa nesnelerine kadar
pek çok unsur kullanılarak üretilen eserler, bir sanat yapıtı olarak sunulmaktadır. Sanayi
toplumlarının makineleşmiş̧ insanına bir tepki niteliğinde olan bu çalışmaların amacı, gerçek
ile görüntü̈ arasındaki çarpıcı farkın vurgulanmasıdır. Pop Sanat, çıkış̧ noktasını nesnelerin
ve dünyanın gerçeğinden alır ve soyut dışavurumculuğa bir tepki niteliğindedir. Her ne kadar
1950’lerde ortaya çıktığı ve 1960’larda bir akım olarak kendini kabul ettirdiği bilinse de
aslında temelinin 20. yüzyılın baslarında Dadaizm’e dayandığı görülmektedir. II. Dünya
Savaşı'ndan sonra, Kuzey Amerika ve Avrupa'da genç insanlar arasında yaygınlaşan pop
kültürün sanatı, sanatın da modayı etkilemesi sonucunda insanların giyimleri de
değiştirmiştir. Pop Sanat’ın ortaya çıkmasında sosyo-kültürel yapının yanında siyasal ve
ekonomik etkenler de rol oynamıştır. Özellikle II. Dünya savaşının ardından gerçek bir
patlama yasayan Amerikan ekonomisi, tümüyle tüketime yönelik bir toplum yaratmıştır. Bu
durum, hızla gelişen ekonomik ve toplumsal değerlere önem vermeyen yeni bir insan tipi
oluşumuna neden olmuştur. Tabuların serbest bırakıldığı bu dönemde oluşan yeni insan
tipinin yaşam biçimi, doğal olarak düşünce ve sanat alanına da yansımıştır. Pek çok alanda
olduğu gibi sanat alanında da kökleşmiş̧ değer yargılarına başkaldıran yeni bir kuşak
oluşmuştur. 1950'lerin ortalarında, Pop Sanat, sıradan nesnelerle gündelik hayata
göndermeler yaparak hakim olan hiyerarşiyi alt üst etmiştir. Campbell’in çorbasının bir
resmi, aniden bir Henri Matisse’in eserleri kadar önem kazanmıştır. Pop Sanat ambalajdan
reklam panolarına, çizgi filmlere, çizgi romanlara, filmlere ve müziğe kadar birçok alanda
günlük yaşamın içinde yer almıştır.
Sanat ve moda, tarihsel süreçte yaklaşımları açısından önemli ölçüde farklılıklar
göstermiştir. Sanat tarihi, sanatsal gelenek bağlamında gösterilebilecek, tartışılabilecek ve
yeniden değerlendirilebilecek efsanevi veya ideolojik anlatılardan oluşmuştur. Moda da ise
bu yaklaşım stiller veya motifler yoluyla alıntılanmış ve bu süreç bilinçli olarak giysiye
yansıtılmıştır.
Kıyafet veya moda kavramları incelendiğinde, ne giyileceği olgusunun toplumsal bir
yönlendirme olduğu görülmektedir. Faydacı örtü veya bedenin dekorasyonu olarak kabul
edilen modanın kökeni 19. yüzyılın ortalarında sanatın etkisiyle köklü bir değişim
göstermiştir. Bu durum tesadüfi bir şey değildir. Moda kurumu; belirli üretim biçimlerinin,
temsillerin, tüketime bağlı olan kıyafetlerin, sanat yapıtlarının yaratılmasına ve yayılmasına
benzer yapıların ortaya çıkmasına katkı sağlamıştır. Moda; izleyicilerin talepleri
doğrultusunda entelektüel, estetik ve hepsinden önemlisi, modern zamanların ekonomik
Öğr. Gör. Dr., Marmara Üniversitesi, Takı Teknolojisi ve Tasarımı Yüksekokulu, cimen.bayburtlu@marmara.edu.tr
Doç. Dr., Marmara Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, nisgoren@marmara.edu.tr
3 Öğr. Gör. Dr., Marmara Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, doznaz@marmara.edu.tr
4 Dr. Öğr. Üyesi, Marmara Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, gulacar@marmara.edu.tr
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uyarısı ile sürekli bir değişim göstermeye başlamıştır. Seri imalata dönük üretim yapan
firmalar ve perakendeciler, zaman içinde kişiye özel tasarım yapan Parisli tasarımcılardan
modayı devralmışlardır. Bu süreçle birlikte moda tasarımcıları, tüketicinin evrensel dili ve
popülaritesi nedeniyle Pop Sanat hareketine başvurdular ve bu çağdaş akımın estetiğini
benimsemek, daha büyük kitlelere modayı ulaştırmak için onun ironisini kullanmaya
başladılar. Pop Sanat'tan esinlenen birçok genç tasarımcı, tekstil ve duvar kâğıdı için
heyecan verici yeni desenler geliştirdiler. Andy Warhol gibi ünlü Pop sanatçıları ve Mary
Quant, Pierre Cardin ve Vivienne Westwood gibi dünyaca ünlü moda tasarımcıları moda ve
mobilya için muhteşem pop tekstil ürünleri tasarladılar. Henüz 1966'da Rive Gauche
butiğini açarak hazır giyim üreten Yves Saint Laurent, Pop Sanat hareketiyle çok yakından
bağlantılı olduğundan, sürekli değişime duyulan ihtiyacı içselleştirmiştir. Sanat dünyası
kitlesel değişimin bu hızına ayak uydurmaya çalışmayı bırakırken moda tasarımcıları; giysi
tasarlama noktasında, doğrudan baskı olarak ya da resimleri tasarımlarında kullanarak
sanattan örnekler sunmaya devam etmişlerdir.
Kültürler ve çağlara göre değişim gösteren moda/giyim ve sanat ilişkisi özellikle
1950’lerde başlamış ve günümüzde de çok yakın bir ilişki içinde olmaya devam etmektedir.
Pop Sanat çağın ruhu veya zamanın ruhu anlamına gelen ve zaman içinde belirli bir dönemin
kültürünü etkileyen bir entelektüel moda olarak tanımlanabilir.
Yaratıcı endüstriler genellikle hayatta kalmak için birbirlerine ihtiyaç duyarlar. Sanat
müziği, müzik sanatı besler, her ikisi de modadan beslenir. Bu söylem, moda kavramının
daha önce de var olduğu anlamına gelir. Zamanla bu kavram, belirli bir mevsimsel ritme
göre üretilen giysiyi, bir toplumda tüm görünüme etki edecek kadar büyük bir etkileşimin
içine girer. Bu yaklaşım ticari olarak verimli ortaklıktır ve 20. yüzyılın ilk yarısına kadar
uzanır.
Bu çalışmada literatür taraması ile birlikte görsel çözümleme tekniği kullanılmıştır.
Konu ile ilgili belgeseller ve defile videoları izlenerek Pop Sanat çıkışlı giysiler ve
tasarımcıların konuya yaklaşımları, tasarım yöntemleri, malzeme ve teknik açıdan
incelenerek görsel çözümlemeler yapılmıştır. Yapılan incelemede, sanat hareketleri ve
özellikle Pop Sanat’ın üzerinden döngüsel etkileşim irdelenmiş olup, birbirlerinden beslenen
kavramların çok yönlü analizine katkı sunan önemli bir gösterge olarak giysiler üzerinden
çözümlemeler yapılmıştır.
Anahtar sözcükler/Keywords: Pop sanat, moda, giysi, tasarım, tasarımcı, sanat,
sanatçı
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ERZURUM MÜZESİ KOLEKSİYONUNDAKİ KADAMA (BİNDALLI)
ENTARİLERİN TİPOLOJİK SINIFLANDIRILMASI ÜZERİNE BİR UYGULAMA
A STUDY ON TYPOLOGICAL CLASSIFICATION OF THE HAND
EMBROIDERED KADAMA (BİNDALLI) DRESSES IN ERZURUM MUSEUM
COLLECTION
Fatma KOÇ1
Mukadder AKSAKAL2
Dünya üzerinde kullanılan giysilerin üç boyutlu biçimlendirilmesi, vücudun mevcut
yapısına ve giysiler ile vücut arasındaki ilişkiye dayandırılmaktadır. Giysilerin beden
üzerinde ilişkilendirilmesi giysi- beden ve yapı (biçim) olmak üzere üç etkenin birlikte ele
alındığı birleşik bir bütünleşmeyi gerektirir. Batı kültüründe yapılandırılan giysiler bedenin
kıvrımlarını ortaya çıkartan vücudun sekline göre tasarlanan bir yapı ile biçimlendirilirken,
doğu kültüründe kullanılan giysi yapılarında giysiler bedene tam oturmadan, kumaşın eni ve
boyu doğrultusunda dikdörtgen, kare, üçgen geometrik parçaların bir araya getirilmesi ve bu
parçalara eklenen uzantıların birleştirilmesi ile oluşturulur. T-şeklinde bir yapı ile
biçimlendirilerek oluşturulan basit ve yalın bir kalıp sistemine sahiptir. Oluşturulan
giysilerin kol altına, ağ parçalarına ve dikiş kenarlarına ekler yerleştirilerek vücudun hareket
yapabilme kabiliyeti ve rahatlığı sağlanabilmektedir. Söz konusu yapılandırma giysilerin
biçimsel özelliklerinin çeşitlenmesinde etkili olmuştur. Türk kadınlarının yaratıcı fikir ve
estetik beğenisi doğrultusunda oluşturulan gelenekli yaşamda kullanılan giysilerin biçimsel
formları kumaş özellikleri, kullanım biçimi ve kullanım yeri açısından da çeşitlilik arz eder.
Yerel değerler ile biçimlendirilmiş bir giyim-kuşam örneği, ait olduğu toplulukla ilgili
bilgiler de sunabilir. Bir toplumun kendi kültürleri doğrultusunda geliştirdikleri giysileri, o
toplumun yerleşik ya da konar-göçer olup olmadığı, hangi tarihi olayları yaşadıkları ve
etnolojik kökenleri konusunda bilgiler vermeleri açısından da önemlidir.
Erzurum yöresinde "kadama" olarak adlandırılan ve özel günlerde giyilen, ön ortası
göğüs ya da bel hattına kadar açık, genellikle peşli ve uzun kollu, arka eteği ön etekten uzun
çoğunlukla kadife kumaş üzeri gümüş ve altın rengi sim ipliklerle işlemeli, pul ve bocuklarla
süslenmiş entariler kullanılmıştır. Kadama entariler "bindallı" olarak bilinen ve Anadolu'nun
birçok yöresinde kullanılmış ve bir entari biçimidir. Osmanlı devletinin son yüzyılı olarak
kabul edilen 19. Yüzyılda kadın giysilerinin büyük değişiklikler gösterdiği geleneksel giyim
tarzından uzaklaşıp batıdan ithal edilen bambaşka bir modanın etkisine girildiği bir dönemde
ortaya çıkan ve İstanbul kaynaklı olan bu giysiler ülkenin pek çok bölgesinde temel biçimi
aynı kalacak şekilde çeşitlendirilerek kullanılmıştır. Türk halk kültürünün zenginliği ve
sürdürülebilirliği gelecek kuşaklara doğru aktarabilmek için yöresel giysilerin
belgelendirilmesi anlayışından yola çıkarak giysilerin biçim, süsleme, kullanım özellikleri
veya giysi kalıpları üzerine çeşitli sınıflandırmalar yapılmıştır. Ancak giysilerin tip açısından
tanımlandığı ve tiplere ayrılarak tipolojik olarak sınıflandırılmasına yönelik bir çalışma
yapılmadığı gözlenmiştir.

Prof. Dr. Gazi Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, fatmaturankoc@gmail.com
Öğr. Gör., Afyon Kocatepe Üniversitesi, Dinar Meslek Yüksekokulu, mukadderaksakal@gmail.com
Bu çalışma Mukadder Aksakal'ın Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Giyim Endüstrisi ve Giyim Sanatları
Eğitimi Bölümünde yapmış olduğu "Erzurum Kadın Halk Giyim Kuşamının Tipolojik Sınıflaması Üzerine Bir
Uygulama" konu başlıklı yüksek lisans tez çalışmasının bir bölümünden alıntı yapılarak oluşturulmuştur.
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Bu araştırmada; Erzurum müzesi koleksiyonunda bulunan ve Erzurum halkı
tarafından da kullanıldığını belirlediğimiz halk giyim kuşamının batılı formda giysi
oluşumlarının ilk örnekleri arasında yer alan bir giysi türü olan Kadama (bindallı) entarilerin
belgelendirilmesinin gerekliliğinden hareketle yapısal özellikleri açısından tipolojik
sınıflandırması yapılacaktır. Sınıflandırma yapılırken giysilerin beden, yaka ve kol
özellikleri temel alınmıştır. Çalışma kapsamında beş (5) adet kadama (bindallı) incelenmiş
beş (5) adet beden tipine, iki (2) adet yaka tipine ve dört (4) adet kol tipine ulaşılmıştır.
Çalışma; Türk halk kültürünün zenginliği ve sürdürülebilirliği gelecek kuşaklara doğru
aktarılması açısından ve daha sonra yapılacak olan çalışmalara örnek teşkil etmesi açısından
önemli görülmektedir.
Anahtar sözcükler/Keywords: Erzurum, gelenek, kadama, bindallı, tipoloji, giyim
- kuşam
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TÜRKÇE ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖRSEL MEDYADAKİ DİL
KULLANIMI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ
PRESERVICE TURKISH TEACHER’S OPINIONS ABOUT USING LANGUAGE
ON VISUAL MEDIA
Suat UNGAN1
Taha Yasir CEVHER2
Elif KURT3
Günümüz teknolojisi, sosyal, kültürel ve eğitim alanlarında toplumla içi içe bir hâl
almıştır. Toplum hayatının her alanında teknolojik araç ve gereçler kullanılmakta, teknolojik
gelişmeler sayesinde yapılan yenilikler her geçen gün hızla artmaktadır. Bu noktada medya,
toplumu şekillendirmesi bakımından önemli bir role sahiptir. Toplum içinde medya ile iç içe
olan öğrenciler de medyada yer alan içeriklerden etkilenmektedir. Bir dil ve kültür dersi olan
Türkçe dersi programında (2017) çoklu medya kaynaklarından bilgiye erişme, bilgiyi
düzenleme, sorgulama, kullanma ile üretme becerilerinin geliştirilmesi amacı
bulunmaktadır. Özellikle medyada kullanılan dil, toplum ve öğrencilerin dil kullanımını
etkilemektedir. Medyada kullanılan kalıp ifadeler, reklamlarda kullanılan dilsel ögeler ve
benzerinin öğrenciler tarafından kullanıldığı görülmektedir. Görsel medya araçlarından biri
olan televizyonun toplumun bütün kesimlerince kolay ulaşılabilir yapısı nedeniyle bu ve
benzeri durumları etkilediği bilinmekte, dolayısıyla görsel medyada kullanılan dilin
toplumun dili üzerinde etkisi olduğu düşünülmektedir. Bu çalışmanın amacı, Türkçe
öğretmen adaylarının görsel medyada kullanılan dil ile ilgili görüşlerini belirleyip
değerlendirmektir. Araştırmada nitel yaklaşım benimsenerek özel durum çalışması yöntemi
kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2017 - 2018 eğitim – öğretim yılı bahar
döneminde Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği
Programı 3. sınıfında öğrenim görmekte olan 10 öğretmen adayı oluşturmaktadır.
Araştırmanın çalışma grubunun seçilmesinde kolay ulaşılabilir örneklem kullanılmış,
çalışmaya katılımda gönüllülük esas alınmıştır. Çalışmanın verileri araştırmacılar tarafından
geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. Formda kişisel bilgilerin
belirlenmesi amacıyla bir bölüm ve öğretmen adaylarının görsel medyada kullanılan dil ile
ilgili görüşlerini belirlemeyi amaçlayan 6 maddenin bulunduğu bir bölüm bulunmaktadır.
Araştırma kapsamında toplanan veriler iki araştırmacı tarafından içerik analizi ile
çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda elde edilen veriler dizi / film, reklam, haber ile spor
programlarında kullanılan dil olarak sınıflandırılmış ve medyanın Türkçe üzerindeki etkisi
ile ilgili öğretmen adaylarına ait görüşler belirlenmiştir. Ayrıca ortaokul öğrencilerinin
medya dilinden nasıl etkilendiği ile ilgili sonuçlara ulaşılmış, bununla ilgili önerilerde
bulunulmuştur.
Anahtar sözcükler/Keywords: Görsel medya, dil, Türkçe öğretmen adayları
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DİJİTAL PLATFORM VE AYGIT KULLANIMININ ÖĞRENME ÖĞRETME
SÜREÇ VE ORTAMLARINA YANSIMASI
REFLECTION OF DIGITAL PLATFORMS AND DEVICES ON THE
TEACHING-LEARNING PROCESS AND ENVIRONMENTS
Bilal DUMAN
Hilal BİLGİN
Güldehan Neşe GÖRAL
Dünya çapında yaşanan teknolojik gelişmeler ile birlikte, 21. yüzyıl dijital çağ olarak
adlandırılmaktadır. Bu yüzyılda gelişen ve değişen teknolojinin etkisiyle tüm dünyada
yaygınlaşan bilgi iletişim teknolojileri toplumları birçok yönden etkilemiştir. Türk eğitim
sistemi açısından bu etki, FATİH Projesi başta olmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı
tarafından geliştirilen çeşitli projelerle eğitimde dijital platform (Web 2.0 araçları; facebook,
twitter, whatsapp, blog… vb. sosyal medya araçları) ve aygıtların (etkileşimli tahta, tablet
vb.) kullanılmaya başlanması ile kendini göstermektedir. Dijital platform ve aygıtlar
öğrencilere zengin bir duyu dünyasında öğrenme imkânı sağlayarak interaktif bir öğrenme
ortamı sunmaktadır. Ayrıca, bu aygıt ve platformların kullanılması daha esnek ve kapsayıcı
öğrenme ortamları yaratmaya yardımcı olmaktadır. Böylelikle, öğrenciler öğrenme
deneyimlerini kişiselleştirebilme olanağı bularak kendi öğrenmelerini daha kalıcı hale
getirmektedir. Bu bağlamda, eğitim ve öğretimin etkili bir şekilde sürdürülebilmesine
önemli katkılar sunabilecek olan dijital platform ve aygıtların hem öğretmenler hem de
öğrenciler tarafından eğitim-öğretim ortamlarında ne derece etkili kullanıldığının
belirlenmesi oldukça önemlidir. Bu doğrultuda, bu çalışmanın amacı, Türk Milli Eğitim
Sisteminin uygulamış olduğu yenileşme ile ilgili dijital aygıtların (etkileşimli tahta ve tablet,
vb.) ve dijital platformların (Web 2.0 araçları; facebook, twitter, whatsapp, blog… vb. sosyal
medya araçları) öğrenme öğretme süreç ve ortamlarında etkili bir şekilde kullanılıp
kullanılmadığını incelemektir.
Çalışmada, nitel araştırma modellerinden durum çalışması deseni kullanılmıştır.
Çalışmanın katılımcılarını Muğla il merkezinde bulunan ilkokul, ortaokul ve liselerde görev
yapmakta olan toplam 16 öğretmen ve bu okullarda öğrenim görmekte olan 24 öğrenci
oluşturmaktadır. Örneklemin belirlenmesinde, amaçlı örnekleme tekniklerinden maksimum
çeşitlilik örnekleme tekniği kullanılmıştır. Araştırmada nitel görüşme tekniğinden
yararlanılmış ve elde edilen veriler NVivo 11 programı kullanılarak içerik analizi yöntemi
ile analiz edilmiştir. Bu araştırma sonucunda öğrenci ve öğretmenlerin görüşlerine göre,
dijital platform ve aygıt kullanımının eğitim-öğretim ortamlarına yansıması konusunda
genel bir çerçeve çizilmesi planlanmaktadır. Bu doğrultuda, bu araştırmadan elde edilecek
sonuçların Milli Eğitim Bakanlığı’nın uygulamaya geçirmiş olduğu FATİH Projesi’nin
etkililiği üzerine fikir sunması beklenmektedir.
Anahtar sözcükler/Keywords: Dijital platformlar, dijital aygıtlar, öğrenmeöğretme süreci
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“ÜNİVERSİTE 4.0” KAVRAMI BAĞLAMINDA SOSYAL BİLİMLERİN
MODERN DÜNYAYA TEMEL OLABİLİRLİĞİ ÜZERİNE BİR
DEĞERLENDİRME
AN ASSESSMENT OF THE BASIC POSSIBILITIES OF SOCIAL SCIENCES TO
THE MODERN WORLD IN THE CONTEXT OF "UNIVERSITY 4.0" CONCEPT
Murat BAHADIR
Antik Çağ’dan günümüze bilgilerin üretildiği ve toplandığı merkezler olarak kurulan
çeşitli oluşumların modern temsilcileri olan üniversiteler, tarihsel süreç içerisinde çeşitli
dönüşümler geçirmişlerdir. Bu minvalde günümüz yeni üniversite anlayışını ifade eden
“Üniversite 4.0” kavramı çerçevesinde üniversiteler, disiplinler arası bir yapılanma içerisine
girmiştir. Özellikle Endüstri 4.0 olarak adlandırılan süreç ile uyumlu hale getirilmeye
çalışılan üniversitelerin bu dönüşümü, halen daha hem yöntem hem de kabuller bağlamında
eksiklikler içermesi hasebiyle bu konuda uluslararası sahada çeşitli tartışmalar
yapılmaktadır. Bu bağlamda çalışma, öngörülen mevcut yapılanma içinde sosyal bilimlerin
temel olabilirliğini tartışmaktadır.
Antik Çağ’da felsefe, ilk olarak doğaya yönelmiş ve onu bilmeyi amaçlamıştır.
Felsefenin kılavuzluğunda sürdürülen bu süreç, Sokrates ile birlikte insana ve toplumsal
konulara yönelmiştir. Antik Yunan’ın bu bilme çabasının arkasında yatan gerçeklik, pratiğe
dayalı doğa ve insan üzerinde bir hakimiyet kurma girişiminden çok bilme merakını
gidermeye yönelikti. Ancak Hristiyanlık ile insan aklına dayalı dünyayı ve insanı bilme
çabası, yerini imanın kılavuzluğuna bırakmıştır. Belli bir süre ilahi teoriye boyun eğmek
zorunda kalan insan, Antik Çağ’da yarım kalan akla dayalı bilme girişimini Aydınlanma
süreci ile yeniden gündemine taşımıştır. Ancak bu dönemde insanın faaliyetini yönlendiren
kabullerde bir değişiklik olmuş ve insan, bilmek için değil ilk olarak doğaya ve daha sonra
da topluma egemen olmak amacıyla hareket etmiştir. Ulaşmış olduğu bilgi birikimi ve
geliştirmiş olduğu araçlar ile insan, bu çabasını kesintiye uğratan etkenler olarak gördüğü
sosyal alanları ve metafiziği saf dışı bırakmak istemiştir. Başlangıçta oluşturulan bu çaba ile
elde edilen pratik kazanımlar karşısında adeta dili tutulan insan, bu başarılarının bir
benzerinin, aynı yöntemleri kullanmak suretiyle insan ve toplum karşısında da elde
edilebileceği düşüncesine kapılmıştır. Ancak dünya ile insanın aynı doğaya sahip olduğu
varsayımı, tarihsel süreç içerisinde tanık olduğumuz birçok olumsuzluğun yaşanmasına
neden olmuştur.
Sonuç olarak bugün karşı karşıya olduğumuz problem, hakim alma düşüncesi ve bu
düşüncenin temelinde yer alan kabullerdir. Burada esas konu hakim olmak değil, bütünlüğü
bozmayacak şekilde, dünya ve insan arsındaki dengeyi gözetecek şekilde sorunlara
yaklaşabilmektir. Dolayısıyla günümüzde oluşturulacak disiplinler arası yaklaşım ve bilgi
üretme süreci, belli bir disiplinin hakimiyetinde yürütülen bir süreç olarak değil, felsefenin
kılavuzluğunda farklı disiplinlerin eşit düzeyde söz sahibi olduğu bir süreç olarak
tasarlanmalıdır.
Anahtar sözcükler/Keywords: Üniversite 4.0, sosyal bilimler, doğa bilimleri,
felsefe
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ANNE VE BABALARIN ÇOCUKLARININ OKUMA YAZMAYI ÖĞRENME
SÜREÇLERİNE İLİŞKİN KATKILARINA YÖNELİK İNANÇLARI
PARENTS’ READING BELIEF ABOUT GETTING INVOLVED IN THEIR
CHILDREN’S LEARNING TO READ AND WRITE
Kasım YILDIRIM1
Bu araştırmada anne ve babaların çocuklarının okuma ve yazmayı öğrenme süreçlerine
ilişkin katkılarına yönelik inançları incelenmiştir. Araştırma betimsel bir durum saptaması
niteliğindedir. Kesitsel tarama yönteminden faydalanılmıştır (Cross-sectional survey design)
(Creswell, 2005). Kullanılan bu yöntemle ebeveynlerin kendi çocuklarının okuma becerilerini
kazanma süreçlerindeki katılımlarına yönelik inançları belirlenmeye çalışılmıştır. Bu araştırma
yöntemi ile daha fazla katılımcıya ulaşılması hedeflenmiştir. Aynı zamanda seçilen yöntemin,
araştırmanın amacını ve ifade edilen problemi en iyi şekilde yansıtacağı ve böylelikle araştırmacı
tarafından ebeveyn inançlarının daha doğru bir şekilde ortaya konulacağı düşünülmüştür.
Araştırma Muğla ili Merkez ilçesindeki anaokullarında (ilkokul bünyesindeki anaokul, ortaokul
bünyesindeki anaokul, bağımsız anaokul) gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışmanı grubunu
dokuz farklı okulda (dört okuldan veriler gelmiştir) öğrenim gören çocukların anne ve babaları
oluşturmuştur. Alınan izinler doğrultusunda anket formları okul yöneticileri ve öğretmenleri
aracılığı ile bu okullarda öğrenim gören toplam 631 çocuğun anne ve babasına gönderilmiştir.
Toplamda 320 anketin dönüşü sağlanmıştır. Bu anketlerden de sadece anne veya babalardan
gelen veri setinden çıkarılmıştır. Sonuç olarak 206 anne ve babanın anketleri çalıma sürecine
dâhil edilmiştir. Araştırmada kolay ulaşılabilir örneklem yönteminden faydalanılmıştır
(Creswell, 2005). Bu örnekleme yöntemi araştırmamaya hız ve çabukluk kazandırarak uygun
durum ve ortamdaki katılımcıların araştırmaya dâhil edilmesine olanak sağlar. Bundan dolayı
bu çalışmada araştırmacının ikili ilişkilerini iyi olduğu okul yöneticileri ve öğretmenlerinin
görev yaptığı anaokulları sürece dâhil edilmiştir. Dolayısı ile okul yöneticileri ve öğretmenleri
tarafından araştırmacıya her türlü yardım ve kolaylık tanınmış ve istenilen veri planlanan
zamanda toplanabilmiştir. Araştırmada ev ortamı ve demografik özellikler anketi ile ebeveyn
okumaya yönelik inanç anketi kullanılmıştır. Ebeveyn okumaya yönelik inanç anketi araştırmacı
tarafından Türkçeye uyarlanmıştır. Yine kullanılan ev ortamı ve demografik özellikler anketi
araştırmacı tarafından geliştirilmiştir. Muğla ili Menteşe ilçesi Milli Eğitim Müdürlüğünden
gerekli izinler alındıktan sonra örneklem grubundaki okullara gidilmiş, okul yöneticileri ve
öğretmenleri ile ön görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Daha sonra kendilerine araştırmanın amacı
ve önemi ifade edilmiştir. Aynı süreçte anketlerin içerikleri ve ebeveynler tarafından nasıl
doldurulması gerektiği öğretmenlere açıklanmıştır. İlgili okullara anketler bırakılmış ve
öğretmenler aracılığıyla velilere ulaştırılmıştır. Yaklaşık iki hafta sonra okullara gidilmiş ve
anket formları teslim alınmıştır. Elde edilen verilerin analizinde Jamovi istatiksel paket
programından faydalanılmıştır. Betimsel ve çıkarımsal analizler yanında DFA ve Cronbach’s
Alpha gibi geçerlilik ve güvenirlilik analizleri de kullanılmıştır. Yapıla analizler sonucunda elde
edilen bulgular anne ve babaların çocuklarının okumayı öğrenme süreçlerine katılımlarına ilişkin
inançların olumlu ve yüksek olduğunu göstermiştir. Bunun yanında Kadın ebeveynlerinin yine
erkek ebeveynlerinden daha olumlu ve yüksek inançlara sahip olduğu anlaşılmıştır.
Anahtar sözcükler/Keywords: Ebeveyn, çocuk, okuma inançları
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PSİKANALİTİK EDEBİYAT ELEŞTİRİSİNDE KULLANILAN YÖNTEMLER
METHODS USED IN PSYCHOANALYTIC LITERARY CRITICISM
Sabit BAYRAM1
Edebiyatta psikolojinin kullanımı, yeni ortaya çıkmış bir durum değildir. Aristo'dan
bu yana, eleştirmenler, retorisyenler ve filozoflar, yazarın motivasyonu ve niyetini, metnin
ya da oyunun seyirci üzerindeki etkilerini psikolojik açıdan incelemişlerdir. Ancak, edebiyat
alanında psikanalitiğin prensiplerinin uygulanması, nispeten yeni bir olgudur. Bu uygulama,
başta Freud olmak üzere, onun öğrencileri Alfred Adler ve Carl Gustav Jung tarafından
başlatılmış, bu isimlerin takipçisi birçok psikanalist ve edebiyat eleştirmeni, psikanalitiği
edebi eserlerin çözümlenmesinde kullanmıştır. Sigmund Freud’un ve takipçilerinin, edebi
metinleri yorumlamada kullandıkları yöntemleri kapsayan Psikanalitik Edebiyat Eleştirisi,
edebi metinlerle rüyalar arasında benzerlik kurarak edebi metinlerin, yazarın bastırılmış
bilinçdışı arzularını ve kaygılarını ifade ettiğini, edebi bir çalışmanın yazarın kendi içsel
çatışmalarının yansıması olduğunu iddia eder. Yazarın hayatına dair açık ya da gizli
içerikler, edebi eserdeki karakterlerin çocukluk travmaları, anne-baba tutumları, rüyaları,
yaşadığı çatışmaları merkeze alınarak açığa çıkarılır. Bir eserin yazarını, içeriğini, biçimsel
yapısını ya da okuru nesne olarak alan Psikanalitik Edebiyat Eleştirisi (Eagleton, 2001),
metnin, okuyucunun ve yazarın derinlemesine anlaşılması ve bu nedenle de çözümlenmesi
için özellikle Sigmund Freud, Carl Gustav Jung ve Jacques Lacan gibi psikanalitik teorinin
önemli isimlerinin kuramlarını kullanır.
Psikanalitiği edebi eseri anlamlandırmada kullanan bir eleştirmen, bazı noktalara
dikkat etmelidir. Öncelikle yazarın, okuyucunun ya da kurgusal karakterin motivasyonlarını
analiz etmeli; yazarın biyografisini, örneğin çocukluk anılarını, anne-babayla ilişkilerini,
yaratıcı sürecin niteliğini, okuyucunun psikolojisinin edebi metne cevabını, metindeki
sembollerin yorumlarını, eserin gizli anlamını ortaya çıkarmalı; edebi gelenek içindeki
çeşitli yazarlar arasındaki bağlantılarını, cinsiyet rollerini ve stereotipleri incelemelidir.
Ayrıca, bilincin ve bilinçaltının oluşumunda, dilin işlevini açığa çıkarmalıdır (Habib, 2011).
Eleştirmen, öncelikle şu sorulara cevap arayarak işe başlamalıdır: Birincisi, psikanaliz bizi
yazarın bilinçaltına ulaştırabilir mi? İkincisi, psikanaliz, metnin dünyasının bilinçaltına
ulaşmamızı sağlar mı? Üçüncüsü, bilinçdışı motivlere ve karakterlerin isteklerine bakarak
metnin anlamı hakkında hüküm verilebilir mi? Dördüncüsü ise, okur ya da eleştirmen olarak,
psikanalitik yöntemler bize kendi içgörümüzü sağlar mı? (Green ve LeBihan, 2001).
Psikanaliz, tek bir bakış açısına sahip bir disiplin olmadığından bir metne psikanalitik
eleştiri yapılırken farklı metotlar kullanılır. Bu bağlamda, eklektik bir yapıya sahiptir.
Eleştirmenler genellikle Freud, Jung ve Lacan’ın psikanalitikle ilgili kuramlarını çıkış
noktası alarak teknikler geliştirmişlerdir. Bu bildiride de, bir metne yaklaşırken bu önemli
üç ismin perspektifinden, bir karakterin analizinde nelere dikkat edilmesi gerektiği üzerinde
durulacaktır. Freudcu bakış açısıyla yapılacak bir eleştiride, bilinçdışı kavramı, bilinçdışı
zihinsel süreçler, Oedipus kompleksi, yapısal kuram gibi Freud’un bazı temel varsayımlarına
dikkat edilmelidir (Brooks, 2016). Jung’cı perspektifte, arketipsel yaklaşım, kişisel ve
kolektif bilinçaltı önemlidir. Lacan’cı yaklaşımda ise bilinçdışı, merkezi önem taşımaktadır.
Bilinçdışının dil gibi yapılandığını savunan Lacan, bilinçdışının tamamen simgesel kültür
yaşantısının bir sonucu olduğunu düşünür. Oedipus karmaşasıyla simgesel düzene geçen
1
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kişi, bu karmaşayla bir bilinçdışına sahip olur ve toplumsal biçimleri elde ederek birey-özne
haline gelir. Bu bağlamda, eleştirmenler, gerçek, imgesel ve simgesel düzenden yola çıkarak
insanın biyolojik bir varlıktan kültürel varlığa geçişinin serüvenini açıklamaya çalışmalıdır.
Anahtar sözcükler/Keywords: Kuram, psikoloji, psikanalitik, edebiyat,
psikanalitik edebiyat eleştirisi, Sigmund Freud, Jacques Lacan, Carl Gustav Jung
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MAURICE MERLEAU-PONTY’NİN BEDEN FELSEFESİNİN YİRMİNCİ
YÜZYIL TİYATROSU’NA YANSIMALARI
MAURICE MERLEAU-PONTY’S PHILOSOPHY OF BODY’S REFLECTIONS
TO THE TWENTIETH CENTURY THEATRE
Züleyha EŞİGÜL1
Batı felsefesi tarihine bakıldığında, genellikle yirminci yüzyılda deneyim ve duyum
gibi kavramlar yoğun eleştirilerle dışlanmış ve önemsizleştirilmiştir. Ancak bu yüzyılın
önemli isimlerinden Maurice Merleau-Ponty, deneyim ve duyum gibi kavramlara itibarını
yeniden kazandırmıştır. Merleau-Ponty kendi düşünce sisteminde, algıya verdiği öncelikli
rolün sonucu olarak “beden” kavramı üzerinde Descartes’tan bu yana süregiden özne-nesne
ikiliğini yeniden değerlendirmeye almış; “beden” ve “ten” gibi algı, duyum ve deneyime
içkin kavramlarla bu ikiliği aşmaya çalışmıştır. Onun bakış açısına göre insan, dünyayı
deneyimleyen, kendi bedeniyle algılayan ve anlayan bir varlıktır. Bedenler hem özne, hem
de nesnedir. Ben, bir başkasıyla her şeyden önce bir beden olarak karşılaşırım. O halde,
başkası, başka bir bedene sahip olan bir ben’dir. Başkası, bir başka olarak benimle aynı
bedene sahiptir.
Bilgi ile gerçeklik arasındaki temsil ilişkisinin en net ifadesini bulduğu mantıkçı
pozitivist ilkeler yirminci yüzyıla geldiğinde çökmüştür. Böylece düşünce tarihinde ilk kez
doğru, iyi, güzel gibi kavramlara yönelik araştırmalar bir daha birleşmemek üzere, kuramsal
ve kurumsal olarak birbirlerinden ayrılmıştır. Kökleri Aristoteles’in tiyatro kuramına
dayanan dram sanatı da bu durumdan nasibini almış; on yedinci yüzyılda başlayan ve on
dokuzuncu yüzyılda ayyuka çıkan beşeri bilimler ile doğa bilimleri arasındaki epistemolojik
kopuşun da etkisiyle temsil krizi ortaya çıkmıştır.
Merleau-Ponty’nin beden felsefesi, temsil krizini radikal bir paradigma değişimiyle
aşan yirminci yüzyıl tiyatrosunda büyük yankı bulmuştur. Dramın yapısal araçları çözülmüş,
çağdaş tiyatro yazılı metnin tahakkümünden kurtulmuş ve temsil krizinin beraberinde
avangard tiyatro hareketlerini tetiklediği yirminci yüzyılda çağdaş tiyatro eğilimleri
oyuncunun bedensel olanaklarını araştırmaya yönelmiştir. Aydınlanma ve modernite
idealinin iflası anlamına gelen temsil krizini aşmak için sanatçılar şu sorunun cevaplarını
aramıştır: Referans alınacak bir dış gerçeklik kalmadıysa, sanat - ve dolayısıyla tiyatro - neyi
temsil edecek? Yeni cevapların peşine düşen tiyatro araştırma ve uygulamacılarının yolu
Merleau-Ponty’nin beden ve algı kuramlarıyla kesişmiştir. Bu bildiride, Merleau-Ponty’nin
söz konusu kuramlarının yirminci yüzyıl tiyatrosunda nasıl yankılandığı araştırılmıştır. Bu
bağlamda bildiride Merleau-Ponty’nin düşüncelerini referans alarak, oyuncunun bedensel
olanaklarını araştırmaya dönük çalışmalar yapmış olan çağdaş tiyatro insanlarının estetik
üretimleri ele alınmıştır.
Anahtar sözcükler/Keywords: Beden, Maurice Merleau-Ponty, sanat, yirminci
yüzyıl tiyatrosu
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WALTER BENJAMİN’İN DENEYİMİ KAVRAYIŞINDA HİKÂYE
ANLATICISININ ÖNEMİ
THE IMPORTANCE OF STORYTELLING IN WALTER BENJAMIN’S
COMPREHENSION OF EXPERIENCE
Züleyha EŞİGÜL1
Deneyim, bilgi edinmeye yönelik tüm kaynakların “insan deneyimleri” olduğu
yönündeki bilgi kuramına işaret eden felsefi bir terimdir. Felsefi bir kavram olarak deneyim,
klasik Batı düşüncesinde on yedinci yüzyıla kadar küçümsenmiştir. Daha çok özne-nesne
düalizmiyle biçimlenen deneyim tartışmaları, genelde varlıkbilim (ontolojik) veya
bilgikuram (epistemolojik) odaklı düşünce süzgeçleri çerçevesinde, çeşitli dönüm
noktalarından geçmiştir. En keskin dönüm noktası, René Descartes’ın “kartezyen özne”
modeline geçişle yaşanmıştır. On sekizinci yüzyılda yaşanan kırılmayla, deneyimin çeşitli
alt kiplere ayrılması sürecine girilmiştir. Kavram, içerik olarak giderek yoksunlaşmaya
başlamış, düşünürler için çözümü güç bir sorun haline gelmiştir. Moderni gelenekten ayıran
yeniçağın tahakküm erklerinin yerine gelmeyen vaatleri sonrasında moderniteye duyulan
inancın sarsılması, deneyimin krizini ve beraberinde yitirilişini de beraberinde getirmiştir.
Düşünürler, başta yoksunlaşmanın aşılabilmesi için kipleştirmeleri aşmayı hedef olarak
belirlemiştir. Özellikle yirminci yüzyılda deneyim algısında meydana gelen değişimleri
yorumlayan düşünürlerden yükselen ortak ses, “öznesiz deneyim” modeli kurulması
gerekliliği olmuş; bu doğrultuda deneyimin yeniden inşa edilmesine yönelik model öneriler
geliştirilmiştir.
Öznesiz deneyim ideali esasında, Batılı modern toplumlarda “birey” merkezli dünya
görüşünün yerini, “kolektif” dünya görüşü ile değiştirme projesi olarak ön plana
çıkmaktadır. Yirminci yüzyılın düşünsel dünyasında yaşanan dramatik kırılmalar,
postyapısalcı düşünürlerce bir fırsat olarak değerlendirilmiştir. Deneyimi yirminci yüzyılda
yeniden hayata döndürmek isteyen postyapısalcılar, özneden bağımsız bir deneyim mümkün
olabilir mi sorusundan hareket etmişlerdir. Postyapısalcıların yolunu açan isim ise, ortaya
attığı yeni tarih felsefesi tezleri ile Alman estetik kuramcısı Walter Benjamin olmuştur.
Yirminci yüzyılın başlarında bazı Batılı düşünürlerin dile getirdiği “deneyim krizi”
söylemini ele alan Benjamin’in deneyimi deneyimi kavrayışında hikâye anlatıcısının önemli
bir konumu vardır. Hikâye anlatıcısı, dilin nominalistik doğasını koruduğu bir dünyanın
deneyim aktarıcısıdır. Hikâye anlatıcısı, sözlü geleneğin bir parçası olarak hikâyelerini ya
kendi deneyimlerinden, ya kendisini dinleyenlerin deneyiminden, ya da ona aktarılanlardan
alır ve kendisini dinleyenlerin deneyimi haline getirir. Bu bildiride Benjamin’in deneyimi
kavrayışında önemli bir yeri olan hikâye anlatıcısının deneyim ile olan ilişkisi üzerinde
durulacaktır.
Anahtar sözcükler/Keywords: Deneyim, Walter Benjamin, sözlü gelenek, hikâye
anlatıcısı
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YENİ SİSTEM: ÖNCEDEN KURULMUŞ UYUM
THE NEW SYSTEM: PRE-ESTABLISHED HARMONY
Kutsi KAHVECİ
‘Töz’ problemi, felsefenin en eski problemlerinden birisi olmasına karşın, ‘töz’
kavramına ilişkin en belirgin tartışmalar on yedinci yüzyılda olmuştur. Bilindiği üzere on
yedinci yüzyıl, modern felsefenin başlangıcı sayılması yanında, rasyonalist felsefenin de
doruk noktasıdır. Dönemin üç önemli filozofu, Rene Descartes (1596-1650), Baruch
Spinoza (1632-1677) ve Gottfried Wilhelm Von Leibniz (1646-1716), rasyonalist felsefe
paydasında birleşmelerinin yanında, ‘töz’ kavramının tanımı ve muhtevası konusunda derin
fikir ayrılıklarına düşmüşlerdir. Töz probleminin temelinde yatan sorular şunlardır: Töz nasıl
tanımlanır? Evrende kaç tür töz bulunmaktadır? Bunlar nedir? Bu sorular, üç farklı filozofta
töz problemine üç farklı bakış açısı getirmiştir. Descartes’ta ruh-beden olarak ikili töz
anlayışı varken, Spinoza’nın tözü ise tektir ve o da Doğa-Tanrı’dır. Leibniz ise bu
filozofların tam tersine, bir tözler çokluğunu benimsemekte ve sayıca sonsuz olan bu tözlere
de ‘Monad’ adını vermektedir. Bu çalışmanın amacı; On Yedinci Yüzyıl Alman
filozoflarından Gottfried Wilhelm Von Leibniz’in töz kavramının doğası ve varlığına ilişkin
görüşünü incelemektir. Leibniz’de töz monaddır. Bir ve tek olan monad, varolanların her
birine öz belirlenimini kazandırır. Leibniz açısından, Tanrı tarafından yaratılmış olan
monadlar, birbirleriyle uyumlu tözlerdir ve Tanrı onların aralarındaki bu uyumu, daha
başlangıçta düzenlemiştir. Leibniz bu düzeni, ‘Önceden Kurulmuş Uyum’ diye adlandırır ve
ruh-beden ilişkisini de bu uyumla açıklamaya çalışır. Leibniz’in teorisini taçlandıran bu
uyum teorisinin önemi, en değerli düşünce miraslarından birisi olması ve bu düşüncenin
yalnız kendi tarihsel şartları bakımından değil, zamanını aşarak geleceğin felsefesine
katkıları bakımındandır. Ayrıca, önceden kurulmuş uyum düşüncesi monadların
tasarımlarını sıkı bir determinizme, kesin bir zorunluluğa bağlamaktadır. Çünkü tasarımların
gelişmesi her bir monadda daha önceki tasarımlara zorunlulukla bağlıdır. Tasarımların
gelişme şemasından bir monadın bile rastlantıyla ya da isteyerek ayrılması, âlemdeki uyumu
bozar. Bu anlayışıyla Leibniz mekanizm ile teleolojiyi uzlaştırmaya çalışır. Bütün
monadlarda olup bitenlerin bir uyum içinde yer almaları Tanrı’nın yaratıcı etkinliğinin bir
ürünüdür. Tanrı monadların sistemini bir gayeye göre düzenlemiştir. Ancak bu gaye,
monadların Tanrısal iradenin daha başlangıçta koymuş olduğu sıkı bir zorunluluk
çerçevesinde gelişmeleriyle gerçekleşebilir.
Anahtar sözcükler/Keywords: Tanrı, töz, monad, ruh, beden
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MİCHEL FOUCAULT’DA EPİSTEME VE EPİSTEMİK KIRILMALAR
EPISTEME AND EPISTEMIC BREAKS AT MICHEL FOUCAULT
Nuri ÇİÇEK1
Michel Foucault (1926-1984) özellikle ele aldığı konular ve bunları işleyişi
bakımından kendi çağında farklı ve özgün bir ses olmuş ve bu anlamda felsefede yeni
araştırma alanlarının açılmasını sağlamıştır. Kitaplarında özellikle ele aldığı iktidar,
hapishane, delilik, cinsellik, biyoloji, filoloji ve ekonominin kökenleri gibi konular daha
önce felsefe alanında pek tartışılmamış ve üzerinde söz söylenmemiş alanlardır. Bu anlamda
Foucault’nun amacını felsefenin alanını bu konuları da içine alacak bir biçimde genişletmek
böylece hem içinde bulunduğu çağın sorunlarına hem de genel olarak üzerinde yıllardır
düşünülen felsefi problemlere alternatif çözümler oluşturmak olarak belirlemek yanlış bir
tespit olmayacaktır. Bu yoldaki çabasında onu etkileyen filozoflar da doğal olarak geleneksel
felsefenin belli başlı isimlerinden ziyade felsefe tarihinde farklı şeyler söylemiş farklı
tartışma alanları ortaya çıkarmış düşünürlerdir. Bunların en başında Nietzsche (1844-1900)
gelmektedir. Özellikle Foucault’nun tarihsel çözümlemeye ve geleneksel rasyonalizme
yaptığı eleştirilerin temelinde Nietzsche’ nin etkisi açık bir biçimde hissedilmektedir. Bunun
dışında Alman düşünür Heidegger (1889-1976) ve Fransız bilim tarihçisi Canguilhem
(1904-1995) de Foucault üzerinde önemli derecede etkili olmuş isimlerdir.
Foucault’nun genel felsefesine genel olarak baktığımızda hemen dikkati çekecek
olan şey onun ele aldığı konuları bir tarihsel çözümleme temelinde işlediğidir. Bu tarihsel
çözümleme onun genel felsefesinin oturduğu tabandır ve bu çözümlemenin çıkış noktası da
geleneksel tarihsel çözümlemenin bir eleştirisidir. Özellikle tarihsel bir çözümlemede
geleneksel olarak var olan süreklilik anlayışını yıkma ve bunun yerine süreksizliklere ve
kopmalara dayanan bir tarih anlayışı ortaya koymak Foucault’nun önemli amaçlarından
biridir. Bu tarih anlayışının içeriğine baktığımızda ilk dikkati çeken de bu tarihin düşünce
tarihi ile sınırlı olduğudur. Dolayısıyla Foucault’nun yapmak istediği bir anlamda düşünce
tarihindeki kopuşları ve kırılmaları göstererek yeni bir tarihsel çözümleme yöntemi ortaya
koymaktır.
Bu çalışmada Foucault’nun felsefesinin temelinde yer alan episteme ve süreksizlik
düşünceleri çerçevesinde ele aldığı epistemik kopuşlara ilişkin düşüncelerine yer vermeye
çalıştık. Temel amacımız episteme anlayışı ve epistemik kırılmaları etraflıca ele almaktı. Bu
ele alışta kendimize Foucault’nun Kelimeler ve Şeyler adlı kitabını referans aldık. Bunun
yanı sıra konunun anlaşılmasında yardımcı olacak kaynaklara da başvurduk. Foucault’nun
düşünce sisteminin marjinal yapısının, bir çok düşünür tarafından çeşitli şekillerde ifade
edilmiş konularda farklı bir bakış açısıyla olaylara ışık tutuşu çalışmamız süresince kimi
zaman zorlandığımız kimi zamansa dikkatlerimizi çeken noktaları oluşturdu. Ne
Postmodernist ne Marxist ne Postyapısalcı ne de başka bir etiketlenme ile anılmaktan
hoşlanmayan Foucault’nun düşüncelerine ele aldığı kavramların ve bu kavramlara dair
oluşturduğu düşünsel çerçevenin dışına çıkmadan yer vermeye özen gösterdik.
Anahtar sözcükler/Keywords: Michel Foucault, episteme, epistemik kırılma,
klasik dönem, modern dönem
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SPİNOZA’NIN GEOMETRİK YÖNTEMİ İLE HEGEL’İN DİYALEKTİĞİNİN
ORTAK ZEMİNİ
ON THE COMMON GROUND OF SPINOZA’S GEOMETRICAL ORDER AND
HEGEL’S DIALECTIC
Ebru AYDIN
Bu çalışmada amacım Hegel ve Spinoza’yı yöntemleri bakımından karşılaştırmaktır.
Spinoza Ethica adlı eserinde geometrik yöntemi kullandığını iddia etmektedir oysa geometri
son tahlilde analiktir ve özdeşlik ilkesine dayanır. Bu sebeple bize dış dünya hakkında bilgi
vermez. Spinoza ise geometriyi olgu alanını inceleme yöntemi olarak takdim eder;
geometrinin vasıtaları olan tanım, aksiyom, önerme, yardımcı önerme, önerme sonucu ve
kanıtlama gibi araçlarla olgu konularını incelemeye çalışır. Bize dış dünya hakkında bilgi
vermeyen geometri ile Tanrı, doğa, ahlak ve zihin gibi konular hakkında nasıl konuşulabilir?
Genel olarak analitik önermelerde ve hususi olarak geometri önermelerinde söz konusu şeyin
aksini iddia etmek çelişkiye sebep olmaktadır. Hâlbuki olgu konularında durum böyle
değildir; aksini iddia etmek çelişkiye sebep olmaz çünkü olgu konuları açıklanırken sentetik
önermeler kullanılır, özne ve yüklem aynı değildir. Hal böyle iken Spinoza olgu konularını
ele alırken analitiğin bir yöntemi olan geometrik yöntemi kullanarak kendi düşüncelerini
aksi iddia edilemez bir şekilde savunduğunu iddia etmiştir. Bu çalışmada Spinoza’nın bu
iddiası incelenecek ve onun Ethica’da ele aldığı konular bakımından geometrik yöntemi
kullanmasının aslında imkânsız olduğu gösterilecektir.
Hegel ise Mantık Bilimi kitabında Spinoza’nın geometrik yöntem kullanmasını
eleştirmektedir ancak kendi de Spinoza ile aynı rasyonalizmin etkisi altında kalmıştır.
Nitekim o, eserlerindeki diyalektik yöntem ve mantık vurgusuyla tarihi, doğayı, Tanrıyı ve
diğer öteki konuları deneyden bağımsız olarak sırf akıl yoluyla bilebileceğimizi iddia eder.
Çünkü ona göre akli olan gerçektir ve geçek olan aklidir. Bu sebeple gerçek ancak akıl
yoluyla bilinebilir. Hegel felsefesinde Spinoza’daki geometrik yöntem yerine, diyalektik
olarak adlandırdığı tez, antitez ve sentez üçlüsünden oluşan yöntemi kullanmıştır. İddiası ise
diyalektiğin hem doğru düşünmenin kanunu olduğunu hem de aynı zamanda gerçeğin
kanunu olduğudur. Bundan dolayı biz ancak diyalektik ile doğru düşünürüz ve gerçek de bu
düşünmeye uyduğu için ancak bu yolla gerçeği bilebiliriz. Bu çalışmada Hegel ve
Spinoza’nın yöntem konusundaki bu türden iddiaları ele alınacak ve hem geometrik
yöntemin hem de diyalektiğin ortak zemininin rasyonalizm olduğu gösterilecektir.
Spinoza’nın geometrik yöntemiyle de Hegel’in diyalektiği ile de gerçeği incelemek mümkün
değildir.
Anahtar sözcükler/Keywords: Hegel, Spinoza, geometri, diyalektik, yöntem,
rasyonalizm
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İNSAN, SÜREKSİZLİK VE TARİH: MICHEL FOUCAULT
HUMAN, DISCONTINUITY AND HISTORY: MICHEL FOUCAULT
Cemzade KADER DÜŞGÜN1
Michel Foucault söylemsel düzenler içindeki değişiklikleri ele alarak, söylemsel
olmayan fakat sosyal güç pratikleriyle ilişkilendirerek kökenbilimsel yaklaşımı
geliştirmiştir. Aynı zamanda arkeolojik yöntemden hareketle kendine özgü zaman ve mekân
anlayışını ortaya koymuştur. Bu anlayış Kant’tan beri felsefede hâkim bir anlayış olan ve
hümanizmde etkin bir rol oynayan modern özneyi ve onun iktidarını belirleyen doğasını
teoride olduğu kadar pratikte de eleştirmiştir. Böylelikle özellikle Foucault’nun etik
görüşünün kendini estetik biçimde yaratan özne anlayışıyla bütünlüğe ulaştığı açıktır.
Foucault sosyalist düşünceden ve varoluşçu fenomenolojiden hareketle yapısalcılık ve postyapısalcılıktan etkilenerek kendi tarzını oluşturmuştur. Aynı zamanda sosyal bilimlerin yanı
sıra psikiyatri ve klinik tıpla da oldukça ilgilenmiştir. Foucault’nun felsefe tarihine en büyük
katkısı inançlardan ve bireysel ilgilerden bağımsız bir şekilde söylemsel düzenlere dayalı bir
bilgi arkeolojisi geliştirmesi olduğu fikri çalışmada geliştirilmeye çalışılmıştır.
Modern çağın başlangıcına kadar insanın varolmadığını düşünen Foucault, doğa
tarihi insanı bir tür olarak ele aldığından dolayı insanı (ihtiyaç, arzu, hayal gücü
özelliklerinden ziyade) tanımaya olanak vermeyen kavramlar üzerinden açıklamaya
çalışmıştır. Bu da klasik epistemede doğanın ve insan doğasının işlevlerinin birbirine zıt
olduklarını gösterir. Ayrıca bu klasik dil konuşulduğu müddetçe insanın varoluşunun kendi
içinde sorguya çekilmesi mümkün değildir. Çünkü klasik söylemin devam etmesi
“Cogito”nun içindeki varım hakkında bir sorgulamayı gündeme getirmez. “Cogito”nun
tükenişinden söz eden Foucault, büyük felsefe geleneğimizin bize bıraktığı eski insan
modelinin yeni doğmakta olan insan bilimleri tarafından geçersiz kılınmasının sağduyunun
ortaya çıkardığı bir sonuç olduğunu söyler (Urhan, 2013, s. 82). İnsanın sonluluğunun
bilginin pozitifliğinin içerisinde yer alır ve insan bilgi ve bilgiyle birlikte kendini açığa
çıkartır. Foucault bunu şu şekilde formüle eder: “Klasik düşünceye göre sonluluk
(sonsuzluktan itibaren pozitif olarak oluşturulmuş belirlenme olarak), beden, ihtiyaç, dil ve
onlara ilişkin olarak sahip olunabilen sınırlı bilgi olan şu negatif biçimleri açıklamaktadır;
modern düşünceye göre, hayatın, üretimin ve çalışmanın pozitifliği (bunlar kendi
varoluşlarına, kendi tarihselliklerine ve kendilerine özgü yasalara sahiptirler), negatif
korelasyonlar olarak bilginin olabilirliğini pozitif olarak, ama hayatın, çalışmanın ve dilin
ne olduğuna ilişkin, her zaman sınırlı bir deneyin içinde kurmaktadır”(Foucault, 2001, ss.
441-442).
Foucault, Nietzsche’den gelen etkiyle tarihçinin Batı kültürünün büyük mitlerinden
olan hakikatin kaynağına ulaşma çabasını kuşkulu bulur. Çünkü genelde de kabul gören
anlayışa göre, tarihçinin hakikatin kaynağına ulaşabilmesi için, onun geçmişine uzanan
izlerini sonuna kadar takip etmelidir. Fakat tarih büyük dönem veya evrelerinin birbirine
eklemlendiği bir oluşumlar bütünüdür. Hakikatin kaynağına ulaşmak için tarihsel olguların
geçmişine gitmemize gerek yoktur. Önemli olan onların içinde bulunulan zamandaki
konumlarının incelenmesidir. Bu görüş modern öncesi çağın süreklilik temeline dayanan
gelenekçi tarih anlayışının dışına çıkıldığını gösterir. Bu durumda Foucault’a göre tarihin
temel problemi kopma, sınır ve dönüşümlerdir (Megill, 2012, s. 310). Dolayısıyla yeni
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tarihin görevi, çağların ve dönemlerin içindeki kopuklukları, sınırları, iniş çıkışları yeniden
gözden geçirerek arkeolojik bir çözümleme yapmadır.
Anahtar sözcükler/Keywords: İnsan, süreksizlik, tarih, söylem, tarihsel kırılmalar
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COĞRAFYANIN BİLİM TARİHİ AÇISINDAN İBN HALDUN
IN TERMS OF GEOGRAPHY SCIENCE HISTORY: IBN HALDUN
Süleyman ELMACI1
Bilim: Bir birikim ürünüdür. İnsan varoluşundan bu yana bu birikimi artırma,
geliştirme ve insan için en üst düzeyde faydalanacak hale getirme çabası içindedir. Belirtilen
çaba sonucunda kimi zaman yeni bilim dalları ortaya çıkar ve bilimsel hüviyet kazanırlar.
Aynı zamanda adları, ilgi alanları değişikliğe uğrasa da birikim tarihi süreç içinde kimi
zaman az, kimi zaman da öngörülenden daha fazla artış göstermiştir. Bu anlamda
medeniyetlerin zirve yaptıkları dönemlerde bilimlere katkılar artarken, fetret, savaş ve bazı
doğal afet dönemlerinde katkılar azalmaktadır.
Her bilim alanının geçmişi insanlık tarihi ile başlatılabilir. Ancak akademik anlamda
bilimlerin kimlik kazanmasının tarihleri farklı olsa da uzun sürdüğü gerçektir. Bu kimliğin
kazanıldığı süreç içinde önemli basamak oluşturan ve kendinden sonra gelenlere yön veren,
yol gösteren rehberlik eden, ışık tutan, değerlendirme, icat, öngörülere ve deneyimlere sahip
bilim alanı için esas ve temel oluşturan bilim insanları vardır.
Öz olarak insan ve doğal ortam arasındaki ilişkileri ve bunların dağılışı, nedenleri
birbirleri ile olan ilişkileri ve sonuçlarını kendi araştırma yöntemleri ile araştıran inceleyen
bilim dalı olarak tanımlayabileceğimiz Coğrafya içinde belirtilen açıklamalar geçerlidir.
Bu bağlamda Coğrafyanın bir araştırma yöntemi olan gezi-gözlem ve temel ilgi alanlarından
Yerleşme Coğrafyası (kır ve şehir yerleşmeleri) açısından önemli olan ve düşünce ve fikirleri
günümüzde de geçerliliğini sürdüren İbn Haldun bu bildirinin konusudur.
Çalışmalarının esasını oluşturan ana iki temelden birinin yaşadığı çevre olan İbn
Haldun, medeniyetler açısından çok sayıda medeniyetin doğup, bıraktıkları ile kendini
gösterdiği, çeşitli kültürlerin birbirleri ile yakın ilişkiler kurduğu, çeşitli ırk ve dini
inanışların sergilendiği Akdeniz havzasında yaşamış ve ömrünü tamamlamıştır.
Akdeniz havzasında Endülüs’ten (güneybatı Avrupa), kuzey Afrika’nın Akdeniz kıyı
kesiminin tamamı ve Atlas Dağlarının güneyindeki iç kısımlara kadar olan alan, Şam’dan
Mekke’ye kadar geniş bir arazide gözlem yapma ve buralardaki bilimsel birikimden
yararlanma fırsatı bulmuştur. Bunun sonucunda ise insanların yaşadıkları yerleri, özellikle
başta ekonomik faaliyetleri dikkate alarak iki grupta değerlendirmiştir. Bunlar Hadara
yerleşmeler (bu günkü değerlendirmelerde şehir yerleşmelerine karşılık gelmektedir),
Bedevi yerleşmeler (bu günkü değerlendirmelerde kır yerleşmelerine karşılık gelmektedir)
dir.
Anahtar sözcükler/Keywords: İbn Haldun, bilim tarihi, coğrafya
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İBN RÜŞD’ÜN RÖNESANS AKIMINA ETKİSİ
IBN RUSHD’S EFFECT ON RENAISSANCE
Sedat SARGIN
Orta Çağ Hristiyan düşünce dünyasının temel karakteristik özelliğini oluşturan ve
her alanda Katolik Kilisesi’nin tanrı-merkezci ve baskıcı anlayışını yansıtan skolastik
düşünceye karşı XV. ve XVI. yüzyıllarda bilim, sanat ve edebiyat gibi alanlarda Hümanizm
akımı ile beraber ortaya çıkan ve kilisenin hâkimiyetine son verip Batı entelektüel
dünyasının dönüşümünde büyük pay sahibi olan Rönesans akımı, Avrupa ve dünya tarihi
açısından önemi haiz bir konuma sahiptir. Kendisinden sonra birçok kültür ve medeniyeti
etkisi altında bırakan bu akımın arka planında Avrupa dışındaki çeşitli birçok medeniyetin
kültür ve bilim anlayışları yatmaktadır. Bu sebeple, Batı entelektüel dünyasının tecrübe ettiği
bu büyük dönüşümde Avrupa dünyasının etkisini tespit etmek kadar Avrupa dışındaki kültür
ve bilim anlayışlarının etkisini tespit etmek de Rönesans felsefesini daha iyi anlamak
açısından önem arzetmektedir. Zira Rönesans akımını sadece Avrupalı düşünür ve sanat
adamlarının etkisi altında teşekkül eden homojen bir gelişme olarak görmek oldukça hatalı
ve tarafgir bir yaklaşım olacaktır.
Bu doğrultuda, Orta Çağ Hristiyan skolastik düşünce dünyasının aksine aynı çağda
Antik Yunan dünyasından devraldığı felsefe birikimini kendi entelektüel anlayışı
çerçevesinde tekrar yorumlayan ve diğer toplumlarla girdiği etkileşim sonucunda mimarî,
sanat ve edebiyat gibi alanlarda gelişiminin zirve noktalarını yaşayan İslâm toplumu ve
medeniyetinin Hristiyan Avrupa toplumu ile olan ilişkilerinin boyutları da rönesans akımına
zemin hazırlayan sebeplerden biri olmuştur. Özellikle yaklaşık 300 yıl boyunca bugünkü
İspanya ve İtalya topraklarında hüküm süren ve sahip olduğu sanat ve kültür anlayışıyla
birlikte, bünyesinde yetiştirdiği ilim adamlarının da etkisiyle birçok alanda Avrupa
toplumunun hayranlığını kazanan Endülüs Emevî Devleti bir dönüm noktası olmuştur. Bu
noktada, eserleri ve fikirleriyle Doğu’da ve Batı’da büyük etkiler meydana getiren ve
kendisinden sonra birçok araştırmaya konu olan İbn Rüşd, İslâm medeniyetinin Endülüs
Emevî Devleti yoluyla Avrupa medeniyetine olan etkisinin en güzel örneklerinden birini
teşkil etmiştir.
Bu çalışma, Rönesans akımı ve bu aķımın boyutlarını daha iyi anlamak amacıyla
Avrupa dışındaki kültür ve medeniyetlerin bilhassa İslâm medeniyetinin Rönesans’a
etkilerini, Endülüs Emevî döneminin son yüzyılına damga vurmuş olan ve İslam dünyasının
en büyük filozoflarından biri olan İbn Rüşd özelinde incelemeyi amaçlamaktadır.
Anahtar sözcükler/Keywords: Orta Çağ, Rönesans, İbn Rüşd



Lisans Öğrencisi, Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, sargin_sedat@hotmail.com

226

3. Uluslararası Felsefe, Eğitim, Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu, 10-13 Ekim 2018 – Giresun
3rd International Symposium on Philosophy, Education, Art and History of Science, 10th-13th of October, 2018 – Giresun

EŞ ÖLÇÜLEMEZLİK VE NEDENSEL GÖNDERGE KURAMI
INCOMMENSURABILITY AND THE CAUSAL THEORY OF REFERENCE
Pakize ARIKAN SANDIKCIOĞLU
Klasik bilim anlayışı, bilimi doğruya ulaşmayı amaçlayan ve birikimsel olarak ilerleyen
bir faaliyet olarak tanımlar. Bu anlamda ardışık bilimsel kuramlar arasında bir süreklilik söz
konusudur. Örneğin, Einstein fiziği Newton fiziğinin devamı niteliğindedir ve Newton fiziğine
kıyasla daha geniş, daha gelişmiş ve doğruya daha yakındır. Öte yandan Bilimsel Devrimlerin
Yapısı isimli eserinde Thomas Kuhn, bilimsel kuramların eş ölçülemez olduğunu diğer bir
deyişle onları karşılaştırabileceğimiz ortak bir ölçüt olmadığını ifade eder. Buna göre bir
kuramın diğerine göre doğruya daha yakın olduğunu söylemek mümkün değildir zira bu
kıyaslamayı gerçekleştirebileceğimiz herhangi bir zemin yoktur. Eş ölçülemezlik tezi temelde
kuram değişiminin devrimsel olarak gerçekleştiği yani topyekun bir yer değiştirme olduğu ve
değişen şeyin yöntem, varsayım ve kavramları da içeren bütün bir paradigma olduğu iddiasına
dayanır. Einstein kuramı Newton kuramına bir ekleme yapmaz, daha ziyade onun hükmünü
bütünüyle ortadan kaldırır ve onun yerini alır. Bu çalışmada üzerinde durulacak olan eş
ölçülemezlik tezinin kavramsal veya semantik olarak adlandırabileceğimiz boyutuna göre, farklı
bilimsel kuramların içerdiği terimlerin anlamları ortak değildir. Terimler içerildikleri kuram
içerisinde anlam kazanır. Örneğin “kütle” kavramı farklı kuramlar çerçevesinde farklı anlamlara
sahiptir. Paradigma değişimi ile gerçekleşen bu semantik değişim, kuramların birbirlerine
tercümesini de olanaksız kılar.
Şüphesiz eş ölçülemezlik tezinin (özellikle semantik tezin) kabulü veya reddi
benimsenen anlam kuramları ile yakından ilgilidir. Bilimsel terimlerin anlamlarının kuramdan
bağımsız olarak belirlendiği gösterilebilirse eş ölçülemezlik tezinin gücünü büyük oranda
yitireceği söylenebilir. Bu anlamda Saul Kripke ve Hillary Putnam tarafından geliştirilen
nedensel gönderge ve anlam kuramı, eş ölçülemezlik tezine karşı çıkabilmek için önemli bir
dayanak teşkil eder. Çünkü bu kurama göre, bir terimin gönderme yaptığı nesneyi belirleyen
şey bir tanımlama değil, nesne ile terimin kullanımı arasında bulunan uygun nedensel ilişkidir.
Diğer bir deyişle, bir ismin kullanımı ancak isim ile nesne arasında belirli türden bir nedensellik
zinciri var ise nesneye gönderme yapar. Bu görüşün kuram değişimi sonucunda terimlerin anlam
ve göndergelerinin değişeceğini bir zorunluluk olmaktan kurtaracağını söylemek mümkündür.
Örneğin “kütle” kavramının rakip iki kuram içerisinde aynı niteliğe gönderme yapabilmesine
olanak sağlar. Bilimsel terimlerin göndergelerinin ortak olabilmesi ise farklı kuramların
karşılaştırılabilmesini ve aralarındaki sürekliliği olanaklı kılar. Eğer Newton kuramı ile Einstein
kuramı “kütle” terimi ile aynı olgu veya niteliğe gönderme yapıyorsa, bu durumda kuramlardan
birinin diğerine göre doğruya daha yakın olduğunu da söylemek mümkün olacaktır.
Bu çalışmanın amacı nedensel gönderge kuramı bağlamında eş ölçülemezlik tezini
değerlendirip tartışmaktır. Bunun için öncelikle nedensel kurama göre bilimsel terimlerin
başlangıçta nesnelere ne şekilde bağlandığı ve daha sonra söz konusu terimlerin kullanımının
nesnelere nasıl gönderme yaptığı incelenilecektir. Daha sonra, bu kuramın eş ölçülemezlik tezine
ilişkin sonuçları üzerinde durulacaktır.
Anahtar sözcükler/Keywords: Eş ölçülemezlik, bilimsel kuram, paradigma, anlam,
gönderge
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CİNSİYET AYRIMININ SİYASAL KATILIM SÜRECİNE ETKİSİ
BAĞLAMINDA VAHABİZMİ VE GELENEKSEL KABİLE BASKISININ
SUUDİARABİSTANDA SİYASAL ALANA YANSIMASI
THE EFFECTS OF GENDER DISCRIMINATION ON POLITICAL
PARTICIPATION: WAHABISM AND THE REFLECTION OF TRADITIONAL
TRIBAL IMRESSION ON POLITICAL AREA IN SAUUDI ARABIA
Abbas KARAAĞAÇLI1
Kadın ve kadın hakları farklı ülkelerde sürekli birçok bilim insanının araştırma
konusu olmuştur. Özellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde genel olarak insan
hakları özeldeyse kadın ve çocuk haklarının ihlali ile gündeme gelmektedirler. Müslüman
ülkeler ve bilhassa Ortadoğu coğrafyasında kadın ve kadın hakları aile mahremiyeti ve
dokunulmazlığı bağlamında çoğu zaman öyle değerlendirilmektedir.
Bu araştırma yazısında yer altı kaynakları ve hac gelirleri gibi girdiler ile son 50 yılda
olağanüstü bir zenginliğe kavuşan, çok kısa sürede, hızlıca ilkel kabile yönetiminden
inanılmaz bir petrol zengini konumuna yükselen Suudi Arabistan’daki kadın, konumu ve
yok sayılabilecek derecede olan hak ve hukukları araştırılacaktır.
1700 yılların başından itibaren İslam’ın en katı yorumu sayılan Vahabi inanç
sisteminin hâkim olduğu bu ülkede 1920’lerde İngiliz Emperyalizminin desteğiyle Al SUUD
ailesinin iktidarı ele geçirmesi İkinci Dünya Savaşı’yla birlikte Amerikalıların ülkenin tüm
siyasal ve ekonomik alanlarına hâkimiyet kurmalarıyla birlikte geleneksel kabile ilişkilerinin
hâkim olduğu ülkede kadın hakları ve kadının siyasal ve kamu alanlarındaki varlığı yok
sayılmıştır. Özellikle kırsal bölgelerde bilhassa doğu ve güney bölgelerinde yaşayan aileler
ve dolayısıyla kadınlar astronomik rakamlarla ifade edilen ülkenin petrol gelirlerinden yok
denecek kadar çok az bir pay alabilmektedirler.
Bu araştırmada söz konusu kadınların cinsiyet ayrımına tabi tutulma, kamu ve
kamusal alandan uzak tutulmaları gelir pastasından pay almamaları verilerle irdelenecektir.
Son üç yılda Kral Bin Abdülaziz’in ölümüyle iktidara gelen kardeşi Kral Selman Bin
Abdülleziz’in bir saray darbesiyle Suudi Sarayı geleneklerine aykırı olarak yaptığı
değişikliklerle genç yaştaki oğlu Muhammed Bin Selman’ı veliaht Prensliğe atamasının söz
konusu baskıcı ve erkek egemen yönetimi nasıl olumlu veya olumsuz etkileri örneklerle
ortaya konulmaya çalışılacaktır. Bu arada Muhammed Bin Selman’ın kendi konumunu
güçlendirmek ve siyasal rakiplerini bertaraf etmek doğrultusunda kimi Batılı medya
tarafından reform olarak nitelendirilen kadınlara yönelik uygulamaya koymaya çalıştığı yeni
yasaların ise toplumsal yapıyı temelden değiştirecek ülkeyi çağdaş bir devlet yönetimine
kavuşturmaktan çok uzak konjukturel uygulamalar olduğunun üzerinde durulacaktır.
Anahtar sözcükler/Keywords: Vahabizmi, kökten dincilik, otorite, sömürgecilik,
yer altı kaynakları, kabile, Körfez İşbirliği Örgütü
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KADINSIZ TOPLUMDA PASİF BİR TEPKİ: ÇADOR
A PASSIVE RESPONSE IN A WOMENLESS SOCIETY: ÇADOR
Sefa YEŞİLYURT1
Biyolojik farklılığın sonucunda farklı cinsiyette olmanın açtığı derin ve çok boyutlu
farklılık, kadını toplumsal anlamda ikincilliğe zorlar. Kadın, bireyleşim sürecinde kültürel
kodların ve ataerkil söylemin etkisi altında kendiliğinin ve öznelliğinin engellendiğini fark
eder. Böylece nesne konumuna indirgenerek pasivize edilir; ön ve kalıp yargıların
sarmalında düşünsel ve ruhsal özgürlüklerinden yoksun bırakılarak ötekilikte tutuklu kalır.
Erkek egemen yapıda kadın; tinsel özgürlüğüne ulaşma mücadelesi içerisinde bilinç
düzeyini yükselterek verili olanları aşamaya çalışır. Ancak özne-erkek tarafından kendisine
biçilen kalıplaşmış rollerin baskısı ile güçsüzleşerek buna olanak bulamaz. Bu bağlamda
yaşamın yansıması niteliğindeki edebî metinlerin kurgusal düzlemindeki kadın karakterlerin
durumu ile gerçek hayattaki kadının eylem alanının birbiriyle örtüşmesi kaçınılmazdır.
“Modern zaman masalcısı” Murathan Mungan anlatılarında kendini arayış
içerisindeki bireylerin geçmiş-şimdi ve gelecek düzlemindeki yolculuğu kurgular. Bu
metinlerdeki kadın karakterler, kurgunun diğer kişileri gibi özgürlük ve kendilik mücadelesi
verirler. Sürekli hiçbir yerdeliğini duyumsayan bu kadınların kimlik sorunu ile yüzleşmesi,
bireysel ve toplumsal yabancılaşmanın etki alanında var olma çabalarından kaynaklanır.
Mungan’ın Çador adlı anlatısında yerleşik ve yanlış değer yargıları ile öz benliği kuşatılan
bireyin varoluşsal sancıları ve aidiyetsizlik sıkıntısı anlatılır. Eserde kadına/ kadınlığa dair
tüm görünümlerin içi boşaltılıp; kadının varlıksal açılımı sağlayacak eylem alanı
sınırlandırılır. Eserin ismi dışında kadınla ile ilgili hiçbir veri yoktur. Başkişi Akhbar, küçük
yaşta babasının, erkek kardeşinin, erkek yeğeninin ölüm haberiyle yaşamsal tutunma
özevlerini tümünü kaybeder. Zihnindeki erkek imgesi yok olunca da ruhunu kaybeden şehrin
sessiz alacakaranlıklarında annesi, kız kardeşi ve ablasını aramaya başlar. Ancak Akhbar'da
kadınlık algısının izleri, işaretleri bütünüyle silinmiş ve çadora/burkaya bürünmüştür.
Böylece dünyayı burkanın içerisinden görmeye yönelen başkişi, kadınların eylemsiz, sığ bir
dünyası ile tanışır. İsimsiz ülke, insanlar; karanlıklar içerinde birer silüet halindeki tüm
kadınlığın arayışı içerisindeki başkişinin öyküsü, geleneğin teslimi olarak sesi silinen
kadınların ve bedensiz kalmış ruhların çığlığına dönüşmesidir.
Bu bildiride Murathan Mungan'ın Çador adlı anlatısında toplumsal açıdan
ötekileştirilen nesne-kadın/ların özgürlük, kendi olma/olamama, arayış mücadelesi tespit ve
tahlil edilecektir.
Anahtar sözcükler/Keywords: Murathan Mungan, çador, kadın, özgürlük, kendi
olma, arayış
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TÜRK DESTANLARINDA KADINA YÖNELİK TOPLUMSAL CİNSİYET
ROLLERİ
GENDER ROLES OF WOMEN IN TURKISH EPOPEES
Ülkü KARA DÜZGÜN
Destanlar, anlatım esasına bağlı halk edebiyatı mahsulleri içinde milli (kolektif)
bilinçaltının en çok işlendiği verimlerdir. Dolayısıyla bir milletin kültürel bakış açısını ortaya
koyan en derin ve kadim izleri bünyesinde barındırır. Bu tebliğde Türk destanlarından hareketle
Türk kültürüne özgü toplumsal cinsiyet algısı ve günümüze yansımaları kadın tipleri üzerinden
değerlendirilecektir.
Kadın, Türk kültürünün en önemli yapı taşıdır. Sosyal ve kültürel bakımdan oldukça
önemli bir varlık olarak telakki edilmiştir. Türk yaradılış mitinde Tanrı Ülgen’e âlemi yaratma
ilhamını veren Akine, bir kadındır. Türk inanış ve düşünce zemininde kadın, değerler silsilesinin
en üst basamaklarından birine yerleştirilmiştir.
Türk destanlarında kadın çeşitli rollerde karşımıza çıkar. Kimi zaman bir yiğit, kimiz
zaman anne, kimi zaman ise cadı vb. şekillerde metinlerde rastladığımız kadın tiplerinin ortak
birçok vasfa sahip olduğu anlaşılmaktadır. Bu ortak vasıflar kültürel Türk zihniyetinin kadına
yönelik toplumsal cinsiyet algısını ortaya koyması bakımından önemlidir.
Türk destan metinlerinde kadına yüksek bir hassasiyet gösterildiği anlaşılmaktadır. Eski
Türklerde kadının durumu Yunan, Mısır, Batı medeniyetleri ve Hristiyanlık, Yahudilik gibi
semavi dinlere göre oldukça farklıdır. Sözü geçen kültür ve dinlerde kadına insan olarak değer
verilmediği, kadının kötülüklerin kaynağı sayıldığı çağlarda Türk toplumunda durum tam tersidir
(Sarıkoyuncu, 1999, s. 114). Sami kozmogonilerinde Hava, Âdem’in kaburga kemiğinden
yaratılmıştır. Yani başlı başına bir yaradılışa sahip değildir. Erkekten ayrılmış bir parçadır.
Hâlbuki Türk kozmogonisinde kadın erkeğin bir parçası değildir. O, Karahan tarafından ayrıca
yaratılmıştır ve Yer Hatun adıyla, Yerlik Han’a denk bir kuvvet teşkil etmektedir. Türk tefekkür
anlayışının bu hususi vasfı, eski Türk ailesinin “peder-şahî” değil, ancak “pederî” bir esasa göre
kurulduğunu gösterir (Ülken, 1982, ss. 33-34).
Türk kahramanlık destanlarında kadında aranan niteliklerin başında tıpkı kahraman
tipinde olduğu gibi yiğitlik ve alplik gelir. “Kahramanlık destanlarının yaşandığı dönemin sosyal
hayat şartları gereği, en büyük beşerî değerin his ve hayâl sahasında değil, hareket sahasında
tecelli etmiş olduğu görülür. Bu destanlarda en büyük değer “kahramanlık”tır ve kahramanlık,
muhariplik ve vücut kuvvetini göstermek şeklinde ortaya çıkar. Bu nedenle destanda kadında da
en yüksek kıymet kabul edilen kahramanlık vasfı aranır (Kaplan, 1951, s. 100).
Anahtar sözcükler/Keywords: Kadın, toplumsal cinsiyet, destan
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CİNSEL KİMLİK VE YÖNELİMLER: BİLGE KARASU ANLATILARINDA
İLİŞKİLER AĞI
SEXUAL IDENTITIES AND TENDENCIES: INTERRELATIONSHIPS IN BİLGE
KARASU NARRATIVES
Gülşah ŞİŞMAN1
Postmodern Türk edebiyatının önemli isimlerinden Bilge Karasu bireyi bütün
açmazlarıyla ele aldığı eserlerinde ölüm, sevgi, cinsellik, çözülüş, tükeniş, iletişimsizlik,
korku, arayış, kaçış, yalnızlık, yabancılaşma, umutsuzluk gibi temaları işler. İnsanlık var
olduğundan beri süregiden bu temalar, onun yapıtlarında kendine özgü açılımlarla dışa vurur.
Cinselliğin sevginin ayrılmaz bir parçası oluşu; sevginin sahiplenme, kıskançlık boyutu;
sevgisi fazla olan tarafın özgürleştiriciliği, az olan tarafın tutsak ediciliği onun metinlerine
birbirinden ayrı düşünülmesi imkânsız olan sevgi ile cinselliğin izdüşümleri olarak yansır.
Yazarın ilk eseri olan Troya’da Ölüm Vardı’dan itibaren eşcinsel ilişkinin izlerini
sürmenin mümkün olduğu anlatılarda erkekler arası ilişkiler ön plandadır. Troya’da Ölüm
Vardı’da dört erkek arkadaşın ilişkileri etrafında şekillenen ve konu, tema, zaman, mekân,
kişiler dünyası bakımlarından birbirini bütünleyen öykülerde, Bilge Karasu metinlerindeki
eşcinselliğin ilk örnekleri yer alır. Anne kompleksinin erkek çocuktaki tipik etkilerinden biri
olarak ortaya çıkan eşcinsel eğilimin sebepleri hakkında fikir veren öyküler, bireyin kendini
ve karşıdakini tanıma sürecini yansıtır ve eşcinsel arzunun keşfine giden yolu açımlar.
Ardından gelen Uzun Sürmüş Bir Günün Akşamı, Kılavuz, Narla İncire Gazel, Altı Ay Bir
Güz ve Lağımlaranası ya da Beyoğlu adlı eserler de bu açıdan incelenmeye uygundur.
Bilge Karasu anlatılarında iki erkek arasında yaşanan birlikteliklere kimi zaman
üçüncü kişiler de dahil olur. Özellikle İsa-Yehuda-Yohanna ilişkisinden hareketle kurgulanan
bu ilişkilere kıskançlık hakimdir. Bu üçlü birliktelik, sevmenin, sevilene kıymaya kadar
varabilen uç noktasını göstermesi açısından dikkate değerdir. Söz konusu ilişkiler ağında
üçüncü kişinin kadın olduğu durumlar da vardır. Eşitsizlik, kıskançlık, bencillik, sahiplenme
duygularının baltaladığı bu ilişkilerde kadınlar, anne ya da eş konumundaki üçüncü şahıs
olarak yer alır. Troya’da Ölüm Vardı ile Lağımlaranası ya da Beyoğlu adlı kitaplardaki
öyküler buna örnek teşkil eder. Erkekler arası ilişkilerin ön planda olması Bilge Karasu’nun
kurmaca metinlerinde kadın karakterlerin azlığına yol açar. Kadınlar kıskanç, çocuklarını/
eşlerini arkadaşlarıyla paylaşamayan, hayatlarını ve varlıklarını onların üzerinden
konumlandıran yönleriyle dikkat çeker. Hayatlarını, kendileri için yaşam sebebi olan
çocukları ve eşleri için feda etmekten çekinmezler.
Bildiride, Bilge Karasu’nun metinlerindeki ilişkiler ağı iki erkek, üç erkek ve iki erkek
bir kadından oluşan birliktelikler esas alınmak üzere cinsel kimlik ve yönelimler
doğrultusunda incelenecek; kadınların bu ilişkilerdeki rolü ortaya konulacaktır.
Anahtar sözcükler/Keywords: Bilge Karasu, eşcinsellik, kadın
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2000 SONRASI TÜRK SİNEMASINDA KADININ KONUMLANDIRILIŞI
THE POSITIONING OF WOMEN IN TURKISH CINEMA
AFTER THE 2000s
Özlem ÖZGÜR1
Tarih boyunca kadınlara ve erkeklere farklı roller verilerek, bu rollerin
gerekliliklerini yerine getirilmesi için, bireylerin nasıl davranması gerektiğine dair belirli
kalıplar sunulmaktadır. Bu kalıplar bireyin daha doğumundan itibaren nasıl olması
gerektiğini, nasıl davranması gerektiğini anlatır.
Kadına ikincil pasif roller veren ve onu erkeğe bağımlı kılan toplum, kız ve erkek
çocuklarını da bu değerler doğrultusunda yetiştirir. Ailenin, sahip olduğu toplumsal çevrenin
ve alınan eğitimin etkisiyle erkek çocuk dışa dönük olarak büyür, rekabet etmeyi erken yaşta
öğrenir. Erkek çocuğa atılgan, hırslı, rekabetçi özellikler aşılanmaya çalışılarak ilerde aile
babası, eve ekmek getirecek kişi dolayısıyla ailenin reisi olma özelliği kazandırılmaya
çalışılır. Kadınlar ise çocuk doğurmak, yedirmek, içirmek, hastalandıklarında eşlerine
bakmak, ev işleriyle uğraşmak, eşine yardımcı olmak gibi görevleri benimseyerek yaşamın
her alanında erkeğe bağımlı hale getirilmiştir.
Dolayısıyla kadın olmak erkeklerin mülkiyetinde olan özel ve çevrelenmiş bir yerde
yaşamak zorunda olmak demektir. Böylece erkeklerin etkin ve bağımsız olması, kadınların
da edilgin, bağımlı olması toplum tarafından kabul görülüp onaylanarak kadının hareket
alanı ve var oluşu her anlamda kısıtlanmıştır. Ancak değişen yaşam koşulları ile birlikte
kadınlar üreteme katılmakta özel alanda onlara biçilen rolleri eleştirmekte, esnetmekte ve
değiştirmek için çabalamaktadırlar.
Toplumsal yaşamın bir parçası olan kitle iletişim araçlarında da kadının
konumlandırılışı toplumsal yapı içersindeki yerinden bağımsız değildir. Ortaya çıktığı ilk
günden bu yana sinema, geniş kitlelere ulaşabilen, toplumsal değişmelere doğru orantılı
olarak gelişen bir kitle iletişim aracı aynı zamanda bir sanat dalıdır. Genelde sinema özelde
Türk sineması hem toplumun belirli olaylara yüklediği anlamları yansıtır hem de toplumun
belirli olaylara bakış açısını biçimlendirmede önemli bir etkiye sahiptir. Bu nedenle, bu
çalışmada 2000 sonrası Türk Sinemasından seçilen örnekler üzerinden kadının
konumlandırılışında önceki yıllara oranla bir farklılık olup olmadığı sorgulanacak ve bu
filmler aracığı ile Türk sinemasının kadına bakışı tespit edilmeye çalışılacaktır.
Anahtar sözcükler/Keywords: Kadın, sinema, Türk sinemasında kadın
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TOPLUMSAL CİNSİYET BAĞLAMINDA
“İNSANIN ACAYİP KISA TARİHİ”DE KADIN KARAKTERLER
IN THE CONTEXT OF GENDER
WOMEN CHARACTERS IN “İNSANIN ACAYİP KISA TARİHİ”
Büşra Gökçe YÜCE1
Toplumların inşasında temel alınan kaynak kutsal kitaplar ve diğer insan gruplarıdır.
Kadının ve erkeğin etkileşimde olduğu kültürler, kendi kültürü içindeki rolünün
belirlenmesinde önemli bir faktördür. Toplumun yaşam koşulları, maddi-manevi değerleri
ve insandan beklentisi her bir ferdin sorumluluk alanını belirler. Kadının toplumdaki rolü/
konumlandırılışı, yüklenen/ yüklendiği görevler ile verilen değer, yıllara, coğrafyalara,
kültürlere göre değişkenlik gösterir.
Güray Süngü, kendinden önceki edebi birikimi farklı düzlemlerden deneyimleyerek
yeni anlatım imkânlarına ulaştıran özgün bir sanatkârdır. Modern insanın yalnızlık,
sevgisizlik, bencillik ile mücadelesini bir arayış anlatısına dönüştürerek kurgulayan yazarın
eserlerinin ana teması iletişimsizlik ve yabancılaşmadır. Bireyin gündelik yaşamda tekdüze,
sığ ilişkiler ağı içerisindeki varoluşsal atılımlarını felsefi ve ironik bir üslupla aktarır.
Yazar, biçem ve biçem ritminin öncelendiği İnsanın Acayip Kısa Tarihi adlı anlatıda
da bireyin dünyadaki açmazları ve kendi oluş çabaları entrik kurguyu oluşturur. Eserde
başkişi Âdem, kendini bulmak adına sembolik bir yolculuk yapar; gözlerini bilmediği bir
yerde açar ve kim olduğunu, nereden geldiğini hatırlamak için çabalar; kendisine rehberlik
eden kadın ve erkek karakterler yardımıyla var oluşunu gerçekleştirmeye çalışır. Kendini ve
yaşamını keşfetmeye dönük bu içsel yolculuk sırasında yaptığı seçimler ise, kendi yaşamının
sorumluluğunu alarak çaresizlikleri aşmasına ve hiçlik duygusundan kurtulmasına zemin
hazırlar.
İnsanın Acayip Kısa Tarihi’ndeki “Ahu, Yaşlı Kadın, Bin Yıldır Gözleri Görmeyen
Sağır ve Dilsiz Yaşlı Kadın, Hemşire/ Akça Pakça Kadın, Kabile Büyücüsü Kadın/ Oman
Na, Dilenci Kadın, Başkişinin Annesi” adlı kadın karakterler, yalnızlık ve umutsuzluk
içerisindeki başkişinin kendisini sorgulamasına ve sıkıştığı labirentten kurtulmasına,
olanaklarının ve özgürlüğünün farkındalığına yardım ederler. Geri çekilen ve kendi içine
gömülen başkişinin anlam arayışında diğer karakterler gibi bu kadınlar da etken rol oynar.
Bu kadınlar, geçmişi, bugünü ve geleceği inşa etme çabası içerisindeki başkişinin tinsel
mekânını kuşatan tüm sorularını aydınlatmasına aracı olurlar.
Bu bildiride, bir kendine ve kendinde yolculuk hikâyesi olan İnsanın Acayip Kısa
Tarihi anlatısında başkişinin farkındalık kazanma ve bireysel kurtuluşa ulaşma serüvenine
eşlik eden kadınlar, toplumsal cinsiyet bağlamında karakter yapıları bakımından
incelenecektir.
Anahtar sözcükler/Keywords: Güray Süngü, İnsanın Acayip Kısa Tarihi,
toplumsal cinsiyet, kadın
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TÜRKİYEDE KADIN VE BEDEN ALGISINA DAİR BİR SÖYLEM ANALİZİ:
HALAM GELDİ FİLMİ
WOMEN AND BODY IMAGE IN TURKEY DISCOURSE ANALYSIS:
THE MOVIE HALAM GELDİ
Emrah SEFEROĞLU1
Kadın nedir? Kadın bedeni neyi simgeler? Türk toplumunun çözümsüz problemi töre
kavramının oluşturduğu sosyal yapıda eril gücün hâkimiyeti kadının yerini tespit eder. Güç
cinsiyet olarak verilen bir üstünlük göstergesidir. Türkiye’de kadın ve bedeninin, aciz ve
korunmaya muhtaç olduğu algısı toplumsal bilinçaltının sosyal sapmasıdır.
Zamanın, mekânın ve toplumun soyutlanmışlığı altında insanın yalnızlığını,
çaresizliğini, kimlik olarak (anne-baba-çocuk) belirsizliğini gösteren toplumda, birey
düşüncesinden önce bedensel varlığıyla bulunur. Erkek ve kadın bedeninde ise kadın bedeni
erkeğin gösterdiği kadar görünür haldedir. Kitle iletişim araçlarında kadının beden algısı,
cinsel bir gösterimden öteye gitmez. Var olmaya çalışan birey kadınsa önce cinsel rolünden
soyutlanmalıdır. Sosyal bellek ataerkil toplumlarda eril düzene hizmet eder.
Beden, kadın, toplum üçgeni ve erkek-çocuk-töre üçgenin iç içe verildiği Halam
Geldi filmi Türk toplumunun kız çocuk eğitimi, erken yaşta evlilik, akraba evliliği ve töre
kavramının bireyi yok sayan kurallarına bir söylem üretir. Filmin söylemek istediği ilk
sahneden itibaren kurgulananın ‘gerçek’ olduğudur. Film, kendi kurallarına, törelerine körü
körüne bağlanarak cinsel ayrımın tabulaşma örneğini aynı zamanda ataerkil toplumun
bireyin, manevi/duygusal boşluğunu ve ihtiyaçlarını korku ile doldurmaya yönelttiğini
gösterir. Törenin yarattığı düzen bireylerin adına, yaşamın temsilcisi olarak iş görür. Kadın
maddeleşir. Kız çocuk kavramı değişime uğrar. Erkek egemen yaşam, insanın içgüdüsel
gereksinimlerinin özgürce doyurulmasına engel olur, kadın üremenin ve düşünmenin
sıkıdüzenine değil, yasa ve düzenin yerleşik dizgesine güdümlü kılınmaya doğru bir değişim
geçirir. İnsanlığın tarihinin baskılanışın tarihi olduğunu söyleyen Freud, uygar toplumun,
insanların içgüdüsel ihtiyaçlarının özgürce doyurulması ile bağdaşmadığını belirtmiştir.
Buna göre, uygarlık, ilerlemenin ön koşulu olarak vazgeçme ve doyumu ertelemeyi
getirmektedir.
Ataerkil ideoloji tarafından kadın ve erkeğe atfedilen roller ve belli davranış kalıpları
vardır. Ataerkil ideolojinin bize yüklediği eril ve dişil davranış özellikleri doğduğumuz
andan itibaren aile, okul, sosyal çevre ve medya gibi aracılığıyla bizlere öğretilmeye
başlanmaktadır. Böylelikle erkekler; saldırgan, bağımsız, duygularını kolay göstermeyen,
kolayca etkilenmez, mantıklı, maceracı, kendine güvenli, zor ağlayan, matematiksel zekâya
sahip, soğukkanlı olmak gibi özellikleriyle tanımlanmakta kadınlar ise, tam tersi toplumsal
cinsiyet rolleriyle özdeşleştirilerek, bu kişilik özelikleri öğretilerek yetiştirilmektedir.
Çalışmada, toplumda hâlihazırda yer alan erkek algısı ve kadın algısına dair tespitler yapıldı.
Halam geldi filminin söylemleri açık olarak görünse de bir şey yapma dürtüsüyle varolan
sorunlar aktarıldı. Töre, namus, erkek ve iktidar toplumun yıllardan beri süregelen
çözül(e)meyen sorunlar dialoglar üzerinden ele alındı.
Erkek egemen toplumların hepsinde görülen düzen iktidar ilişkisi, kadını yok sayar.
Gücün hâkimi olarak her şey yapmakta özgür olan erkek, istediği kararı kadın üzerinde
alabilir ve uygulayabilir. Söylem analizi ile incelenen filmde sanıkların kısa sürede serbest
1
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bırakılması, yaşanan trajedinin hala yaşanıyor olma kaygısı izleyici de sabit bir korku
bırakır. Psikolojik anlamda erkeğin iktidar kavgası, zihnindeki kalıtımsal sorun “kıblemi
kaybettim” söylemiyle izleyiciye aktarılır. Toplumun öğretileriyle düşünmeye sevk
edilmeyen erkek birey, üzerine düşünmediği yalnız sıkıya sıkıya uygulamak zorunda
zannettiği töre ile gerçek yaşam arasında kalır.
Halam Geldi filmi, söylemleriyle bir toplumun sancısını ifade eder. Çalışma kadıniktidar-beden-erkek ve hepsinin merkezindeki çocuk ile bir yaşam trajedisinin tespitinde
bulunur. Görünen ardındaki görünmeyene ulaştıran söylem analizi ile filmin Türk
toplumundaki izdüşümünü yansıtır.
Halam Geldi Filmi, Türk toplumun onarıl(a)mayan çarpık düzeninin göstergelerini
taşır. Söylem analizi ile farklı bir bakış açısından irdelenen film kadının medyadaki
gösterimi, gelenek ve töre savunmaları içinde kız çocukların durumunu, çocuk olan
gelinlerin yaşadıklarını aktarır. Törelerinin kendi zihinlerinden bağımsız olarak yetiştirdiği
eril bireylerin anlayamadıkları dişi bedenlere hükmünü söyleminde barındırır.
Anahtar sözcükler/Keywords: Kadın, eril düzen, beden, Halam Geldi, söylem
analizi
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KADIN İMGESİNİN ÇAĞDAŞ TÜRK BASKI RESİM SANATINA
YANSIMALARI
THE REFLECTIONS OF THE WOMEN IMAGINE TO THE CONTEMPORARY
TURKISH PRINTINMAKER ART
Selahattin YILMAZ
Merve KAYHAN
Sanat tarihinin her döneminde sanata esin kaynağı olan kadın imgesi tapılan kadın,
ilham perisi olan kadın, tüketim kültürünün bir parçası olan kadın olarak birbirinden farklı
tema ve biçimlerde sanat yapıtlarında temsil edilerek günümüzdeki yansımalarını bulmuştur.
Türk sanatında ise kadının var olabilmesi uzun bir süreç içerisinde, büyük mücadeleler
sonucunda mümkün olmuştur. Bu durumun temel nedeni olarak Osmanlı‟daki tasvir yasağı
gösterilebilir. Bu dönemde kadınlar minyatürlerde konunun gereklerine göre ele alınarak
kalabalık içinde bir imge olarak ele alınmışlardır. Osmanlı Dönemi’nin sonlarında ise sanat
yapıtlarında “güzel”, “hoş”, “eğlendirici”, “anne” olarak nitelendirilen kadın imgesi bir
nesne olmaktan öteye gidememiştir. Tanzimat ve Meşrutiyet Dönemi Türk resimlere konu
olan kadın imgesinin toplumun içinde bulunduğu dönemin yaptırımcı kodlarıyla örtüşen bir
özellik gösterdiği görülmektedir. 1919-1920 tarihleri arasında Ömer Adil Bey tarafından
kadınları resim atölyesinde çalışırken betimleyen “Kızlar Atölyesi” adlı eser kadını önceki
betimlemelerinden farklı olarak kadının artık resim sanatının nesnesi olmaktan çıkıp bir
eylemi gerçekleştiren kişi olarak ele alması yönünden önemli görülmektedir.
Baskı resim, bir sanatçının bizzat kendisi tarafından veya kendi kontrolü altında
kalıpları hazırlanıp limitli basılan, numaralandırılan ve imzalanan özgün bir sanat disiplini
olmaktadır. Türkiye’de sanatsal amaçlı ilk özgün baskı çalışmalarının 1890’lı yıllarda
“Sanayi-i Nefise Mektebinde yapılmıştır. Özgün baskı resim alanında serbest sanat
çalışmaları ise ilk defa Cumhuriyet Dönemi‟nde, Güzel Sanatlar Akademisi‟nde (1928) ve
Gazi Eğitim Enstitüsü‟nde (1932) ağaç ve linolyum gibi tekniklerle uygulanmaya
başlamıştır. Metal gravür ve serigrafi teknikleri ise sonraki zamanda uygulamaya
konulmuştur. Bu resim sanatının Türkiye‟de gelişmesi ve yayılması 1960‟lı yıllardan sonra
olmuştur.
Bu araştırmada, Çağdaş Türk Özgün Baskı Resim Sanatında kadın imgesinin
irdelenmesi amaçlanmıştır. Literatür taramasına dayanan bu araştırmada kadın imgesini
konu edinen özgünbaskı sanatçılarının yapıtlarından örnekler seçilmiş, seçilen örnekler belli
dönemler halinde gruplandırılarak teknik, estetik ve içerik olarak analiz edilmiştir. Analizler
sonunda kadın temalı özgünbaskı resimler arasında soyutlamaların ağırlıkta olduğu ve
dönemin sanat akımlarından ve toplumsal olaylardan etkilenildiği bulunmuştur. Diğer
önemli bir sonuç ise figürlerin kırsal yaşamdaki emekçi kadından, kentsel yaşamdaki kadına
doğru bir seyir izlediğidir. Son çeyrek yüzyılda üretilen yapıtlarda ise dijital baskı ve
postmodernist imgelerin ağırlıkta olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuçlardan hareketle
sanat eğitimi alanına yönelik öneriler sunulmuştur.
Anahtar sözcükler/Keywords: Baskıresim, kadın imgesi, gravür, linolyum, ağaç
baskı, dijital baskı
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÜNİVERSİTEYE YÖNELİK
METAFORLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN NİTEL BİR ARAŞTIRMA
A QUALITATIVE RESEARCH ON DETERMINING UNIVERSITY STUDENTS’
METAPHORS ABOUT UNIVERSITY
Eray KARA1
Güven ÖZDEM2
Bu araştırmanın temel amacı, üniversite öğrencilerinin üniversite kavramına ilişkin
sahip oldukları zihinsel imgeleri metaforlar aracılığıyla belirlemektir. Metaforlar, bir
örgütün derinliklerine inme cesareti veren, orada karşılaşacağımız gerçeği farklı yönleriyle
görmemizi ve yorumlamamızı sağlayan araçlar olarak bize yardımcı olabilirler (Erdem,
2010). Ekonominin, politikanın, eğitimin küreselleşmesi, her şehirde bir üniversite
bulunması, üniversite kavramına ilişkin algıların doğasını değiştirmektedir. Ulusal
politikalar, kişi başına düşen milli gelirin azalması, bazı bölüm mezunlarının iş bulamazken,
teknolojinin gelişmesiyle ortaya çıkan yeni mesleklerin oluşu üniversitenin varlığını
sorgulamaya kadar gidebilmektedir. Okulun anlamı kişiler için farklı olabilmektedir. Nesnel
ve öznel olabilen bu anlamlar ekonomiye hazırlık, topluma katkı, bakım anlamı, kimlik
kazanmak ve insan doğası olarak açıklanabilir. Eğitim kurumlarının anlamlılığına ilişkin
yapılmış çalışmaların sayısı oldukça azdır. Bu nedenle, bu çalışma öğrencilerin öğrenim
gördükleri üniversiteye ya da genel olarak üniversite kavramına ilişkin hangi zihinsel
imgelere sahip olduklarını ortaya koyarak, bu imgeleri öznel ya da nesnel olarak kategorize
etmeyi planlamaktadır. Üniversite öğrencilerinin, üniversiteye yönelik algılarını metaforlar
aracılığıyla belirlemeyi amaçlayan bu çalışmada nitel araştırma desenlerinden
fenomonolojik (olgubilim) desen kullanılmıştır. Zihinsel imgeler, hâlihazırda üniversite
öğrencisi olan dört yüz (400) öğrenciye sorulan tek bir açık uçlu soruyla, elde edilmeye
çalışılmıştır. Metaforlar basit kelime oyunları olmanın çok ötesinde aslında bir düşünme
biçimidir. Bu tarzda metaforik düşünme kişinin kendini, diğerlerini ve aralarındaki iletişimi
nasıl gördüğünü anlamaya yardımcı olur ve kişinin olaylara nasıl yaklaştığına dair ip uçları
sunar. Kolay ulaşılabilir durum örneklemesi yoluyla belirlenen öğrencilere
‘Üniversite……gibidir, çünkü………” cümlesini tamamlamaları beklenen bir form
dağıtılmıştır. Birinci ve dördüncü sınıf öğrencilerinden toplanan metaforlar, iki araştırmacı
tarafından gruplandırılarak nesnel kavramsal kategoriler oluşturulmuştur Kavramsal
kategoriler ile metaforlar arasındaki ilişki alan uzmanı iki araştırmacının görüşüne sunularak
geçerlik - güvenirlik çalışması yapılmıştır. Verilerin analizi halen devam etmekte
olduğundan bulgular bu kısma dahil edilmemiştir.
Anahtar sözcükler/Keywords: Üniversite, metafor, yükseköğretim
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ÖĞRETİM ELEMANLARININ ÖĞRENCİYE YÖNELİK METAFORLARININ
BELİRLENMESİNE İLİŞKİN NİTEL BİR ARAŞTIRMA
A QUALITATIVE RESEARCH ON DETERMINING LECTURERS’
METAPHORS ABOUT STUDENTS
Bahri AYDIN1
Melike GÜNBEY2
Eray KARA3
Bilgi ve ona ulaşma çabaları M.Ö 5. yüzyılda yaşayan Sokrates ve öğrencisi
Platon’un öncülük ettiği gibi sonu olmayan bir süreçtir. Toplumdaki kötülüklerin kaynağını
bilginin eksikliğinde gören Sokrates’ten bu yana bu anlayış süregelmektedir. Eğitim
sayesinde birey kendine ve içinde bulunduğu toplumsal düzene hem ekonomik hem de
sosyal açıdan değer katmaktadır. Bu bağlamda temel eğitimin işlevleri kültürel, sosyal,
siyasal ve ekonomik olabilmektedir. Gizli işlevleri ise statü sahibi olma, güvenlik ve eş
seçimi olarak belirtilmektedir. Omuzlarında bu beklentilerle okula başlayan bir öğrenci bu
beklentilerinin ne kadarını yerine getirebilmektedir? Ulusal ve uluslararası ölçütlerle yapılan
her sınavın ardından Türkiye’de eğitim sistemi tartışılmakta ve model arayışlarına
girilmektedir. Genel sınavlardan alınan düşük sonuçlar eğitimcileri fırsat eşitliği, öğrenmeye
ayrılan zaman, okul öncesi eğitimin önemi, sosyo-ekonomik durum gibi faktörleri gözden
geçirmeye itmektedir. Böyle bir sistemde, öğretmenler bakanlıkça hazırlanıp gönderilen ders
materyallerini izlemek; öğrencilerse başarılarını merkezi bir sınavla ispat etmek durumunda
kalmaktadırlar. Öğrenci, Türk Dil Kurumu’na ait sözlüklerde ‘öğrenim görmek amacıyla
ders alan kimse, okul çocuğu, talebe, şakirt’ ve ‘bir bilim veya sanat yetkilisinin gözetimi ve
yol göstericiliği altında belli bir konuda çalışan kimse’ olarak tanımlanmaktadır. Temel
eğitim sona erip kendi istekleri doğrultusunda öğrenim gördükleri üniversitelerde, öğrenci
dendiğinde öğretim elemanlarının aklına bu tanımın gelip gelmediği bu araştırmanın çıkış
noktasını oluşturmaktadır. Türkiye’de görev yapan öğretim elemanlarının öğrenci
kavramına ilişkin sahip oldukları zihinsel imgeleri ortaya çıkarmak amacıyla 117 öğretim
elemanından ‘Öğrenci ……gibidir, çünkü……’ cümlesini tamamlaması istenmiştir. Elde
edilen metaforlar, dünyayı kavrayışımıza sinen bir görme ve düşünme biçimi olarak
değerlendirilmiş (Morgan,1998) bu sayede sadece anlatımımızı süslemek için kullandığımız
söz sanatlarından biri olmaktan çok daha fazlası olduğu akılda tutularak analize tabi
tutulmuştur. Öğretim elemanlarından elde edilen bu metaforlar kavramsal kategorilere
ayrılmış ve üç alan uzmanı tarafından verilerin analizine gidilmiştir. Analiz süreci devam
ettiğinden, bulgular bu kısımda verilmemiştir.
Anahtar sözcükler/Keywords: Üniversite, metafor, yükseköğretim
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERSİ
ALGILARINA YÖNELİK METAFORLARIN BELİRLENMESİ
DETERMINATION OF METAPHOR FOR UNIVERSITY STUDENTS
'MEASUREMENT AND EVALUATION COURSE
Melike Burcu YILMAZ
Eğitimde ölçme ve değerlendirmeye dair pek çok tanım vardır. Kısaca; “Ne kadar ''
sorusu ölçüme atıfta bulunurken, bireyin‘ ne kadar iyi performans gösterdiği 'sorusu,
gözlemlenen ve referans kriterlerine göre nicelenen bir şeyin değerlendirilmesi anlamına gelir.
Yetkinliğin geliştirilmesi, ölçülmesi ve değerlendirilmesi eğitim ve öğretimde gün geçtikçe daha
da önemli bir konu haline gelmektedir. Çeşitli faktörler buna katkıda bulunmaktadır: Standart
temelli değerlendirme, eğitimde odaklanmanın girdiden çıktıya kayması, okul sistemlerinde
hesap verebilirlikte artış, başarısının uluslararası karşılaştırmaları gibi. Yaygın ve gayri resmi
ortamlarda öğrenmenin tanınması, Avrupa Birliği'nin (AB) önemli bir hedefi olarak hayat boyu
öğrenme vizyonunun geniş kabul alanı, bununla birlikte, mesleki eğitim ve öğretime yönelik
çalışmalarla birlikte, “ölçme”, “değerlendirme” ve “yeterlilik” anahtar kelimelerini anlamak da
gün geçtikçe önem kazanmıştır (Straka, 2004). Bu anahtar kelimelerin öğrenciler üzerindeki
etkisini anlamaya yönelik olarak bu çalışmada Eğitim Fakültesi öğrencilerinin yani geleceğin
öğretmenlerinin ölçme ve değerlendirme kavramları ile tanışmalarını sağlayan dersin algılarına
yönelik metaforları ortaya koymak amaçlanmıştır. Ölçme ve değerlendirme eğitim
fakültelerinde eğitim-öğretim programı içeriğinde yer almaktadır. Dersin sonunda amaçlanan
öğrencilerin bu dersin kazanımları sonucunda öğretmenlik mesleğinin gereği olan eğitim
çıktılarının değerlendirmesi konusunda yeterlilik kazanmalarıdır. Bu nedenle ölçme ve
değerlendirme dersi sonunda Giresun Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilgiler
öğretmenliği öğrencilerine derse yönelik algılarını belirleyebilmek için boşluk tamamlama
yöntemi kullanılmıştır. Öğrencilerden; “Ölçme değerlendirme dersi…..gibidir. Çünkü…….”
cümlesindeki boşlukları metafor kullanarak ifade etmeleri istenmiştir. Metafor, dilin hayal
ürünüdür ve tüm rüyalar gibi, rüyayı göreni ve yorumcusunu yansıtmaktadır. Hayallerin
yorumlanması aynı kişi olsa bile, bir hayalperest ve bir gerçekçi arasında işbirliğini gerektirir ve
yorumlama eyleminin kendisi de bir hayal gücüdür. Bir metaforun çok fazla anlaşılması, bir
metafor yapmak kadar yaratıcı bir çabadır ve kuralların çok az bir kısmı tarafından yönlendirilir
(Davidson, 1978). Çalışmada ölçme değerlendirme dersi sonunda uygulama yapılan
öğrencilerden bu dilin “hayal ürününün” samimi bir şekilde ortaya koymaları beklenmiştir.
Derse yönelik algının metaforlarla anlaşılması yaratıcı bir yönden yeni bir bakış açısı
kazandırmakta fayda sağlayacaktır. Geleceğin öğretmenlerinin gerek derse yönelik olumlu
tutum geliştirmeleri gerekse ölçme ve değerlendirme uygulamalarını hakkıyla yapabilmeleri
eğitim sistemi için şüphesiz bir kazanım olacaktır.
Anahtar sözcükler/Keywords: Ölçme, değerlendirme, metafor
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PISA 2015 ÖĞRENCİ ANKETLERİ ÖLÇME EŞ DEĞERLİĞİ ÇALIŞMASI
EXAMINATION MEASUREMENT EQUIVALANCE OF PISA 2015’S STUDENT
QUESTIONNAIRE
Alperen YANDI
Gözde SIRGANCI
Gizem UYUMAZ
Bireylerin katılımı ile gerçekleştirilen araştırmalarda, bireyler arasındaki farkların doğru
şekilde ortaya çıkarılması önemlidir. Bu açıklamada “doğru” ifadesi ile “gerçek” farklılıkların
ortaya çıkarılması kastedilmektir. Farklı değişkenlere göre ayrılan alt gruplar arasındaki
farklılıkların belirlenmesini amaç edinmiş çok sayıda araştırma mevcuttur. Bu tür araştırmaların
kalitesi, farklılıkların ne derece doğru belirlendiği ile doğrudan ilişkilidir.
Veri toplama sürecinde psikometrik açıdan yeterli ölçme araçları gerekmektedir. Bu
gerekliliklerden en önemlisi geçerliktir. Bir ölçme aracı geçerlik için, ölçülecek özelliği diğer
özelliklerle karıştırmadan tam ve doğru olarak ölçebilmelidir. Geçerlik, bir çalışmada ulaşılan
puanlara dayalı olarak yapılan yorumların ve bu yorumlara göre ortaya çıkan sonuçların deneysel
ve kuramsal açıdan desteklenmesi şeklinde açıklanmaktadır. Özet olarak geçerlik ölçme
sonuçlarının doğruluğuna ilişkin kanıt toplama süreci olarak ifade edilebilir. Buna göre
çalışmalarda geçerlik incelemeleri üzerinde durulması gerekmektedir.
Geçerlik incelemelerinde sistematik hata kaynakları üzerinde durulmaktadır. Yanlılık en
önemli sistematik hata kaynakları arasındadır. Yanlılık, puanların alt gruplara göre sistematik
hata içermeleridir. Yanlılık, geçerliği ve ölçme sonuçlarına göre alınan kararların doğruluğunu
olumsuz etkilemektedir. Madde düzeyindeki yanlılığın istatistiksel olarak incelenmesi
mümkündür. Madde yanlılığının inceleme sürecinde ölçme eşdeğerliği kavramı karşımıza
çıkmaktadır. Ölçme eşdeğerliği gözlenen değişkenler ile örtük değişkenler arasındaki ilişkinin
inceleme yapılan gruplar arasında aynı olması anlamına gelmektedir. Eşdeğerlik, geçerliğin en
önemli kanıtlarındandır. Bu yüzden ölçme eşdeğerliği incelemelerinin eksiksiz yapılmalıdır.
Birçok farklı yöntemle incelenebilen ölçme eşdeğerliği için en sık kullanılan yöntem
Çoklu Grup Doğrulayıcı Faktör Analizi (ÇGDFA)’dir. Ortalama-kovaryans yapılarının eşitliğini
inceleyen bu yöntem sırayla izlenen dört aşamaya göre (yapısal, metrik, skalar ve katı)
gerçekleştirilmektedir.
Bu araştırmanın amacı PISA 2015’de uygulanan ST034, ST082, ST094, ST113, ST118,
ST119, ST121, ST123, ST131 kodlu anketlerin ölçme eşdeğerliliğin ÇGDFA yöntemi ile
incelenmesidir. Analizlerde 57 ülke örnekleminden yararlanılmıştır. Referans grup ise
Türkiye’dir. Analizlerde MPlus programı kullanılmıştır.
Sonuçlarına göre tüm ölçeklerin metrik eşdeğerlik sağlamadığı belirlenmiştir. Karar için
aşamalar arasındaki ki-kare farklarından yararlanılmıştır. Serbestlik derecesi iki aşamanın
serbest parametre sayısı farkıdır. Referans ülke metrik eşdeğerliğin hangi ülke için bozulduğuna
ilişkin incelemeler yapılacaktır. Eş değerliği bozan maddeler kültür vb. değişkenler bağlamında
yorumlanacaktır.
Anahtar sözcükler/Keywords: Ölçme eşdeğerliği, geçerlik, PISA 2015, çoklu grup
doğrulayıcı faktör analizi
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TÜRKİYE’DE ORTAÖĞRETİM SİSTEMİNİN SORUNLARI VE
DEĞERLENDİRİLMESİ: BİR META SENTEZ ÇALIŞMASI
PROBLEMS OF UPPER SECONDARY EDUCATION SYSTEM IN TURKEY AND
ITS EVALUATION: A META-SYNTHESIS STUDY
Selim TAŞ1
Necdet AYKAÇ2
Bir ülkenin var olan konumunu ileriye taşıyabilmesinin yetiştirdiği eğitimli insan
gücü ile mümkün olduğu söylenebilir. Bir ülkenin istenen nitelikte eğitimli insan gücü
yetiştirebilmesi ise eğitime ve eğitim kurumlarına verilen önemle doğrudan orantılı
görünmektedir. Bu yönüyle bakıldığında eğitimin kalitesinin artırılması eğitime ve eğitimsel
sorunlara bilimsel bir bakış açısıyla yaklaşılmasını zorunlu kılmaktadır. Ancak Türkiye’de
eğitim sorunlarına yaklaşırken bilimsel bir bakış açısından daha çok siyasi bir bakış açısıyla
yaklaşıldığı, nitelikten çok niceliğin ön plana alındığı ve günlük politikalarla eğitim
sorunlarını çözme yoluna gidildiği söylenebilir. Bu yaklaşım tarzı eğitimdeki mevcut
sorunları çözmediği gibi eğitimsel sorunların gün geçtikçe artmasına ve niteliğin düşmesine
yol açmaktadır. Türk eğitim sisteminin bütününe bakıldığında ilkokuldan yükseköğretime
kadar sorunlar bakımından kademeler arasında küçük farklılıklar olmasına karşın, eğitim
sisteminden kaynaklanan sorunların eğitim kademeleri arasında oldukça benzer olduğu
görülmektedir. Zira bir eğitim kademesindeki sorunlar çözülmediğinde yaşanan sorunlar
diğer eğitim kademelerini de etkileyebilmekte, bu da bir üst kademeyi etkisiz hele
getirebilmektedir. Bu yönüyle araştırma kapsamına alınan ortaöğretim ikinci kademesi bir
yandan ilkokul ve ortaokul birinci kademeden gelen ve çözülmeyen sorunların yansımasını
bünyesinde taşırken diğer yandan yaşanan sorunların yükseköğretim kurumlarına
taşınmasına ve yükseköğretimin niteliğinin de düşmesine yol açabilmektedir. Bu derece
kritik bir önem taşıyan ortaöğretim ikinci kademesindeki sorunların belirlenmesi ve bu
sorunlara çözüm getirilmesi, iş ve meslek yaşamına hazırlayan ve belirli bir uzmanlık alanı
kazandıran yükseköğretim sisteminin niteliğini artırdığı gibi yükseköğretim kurumlarındaki
yığılmaları da önleyebilecek bir özelliği bünyesinde taşımaktadır. Bu açıdan bakıldığında
eğitim sisteminin bel kemiğini oluşturan ortaöğretim sistemindeki sorunların araştırma
sonuçlarına göre ortaya çıkarılması oldukça önemli bir işlev görebilecektir. Bu çalışma
Türkiye’deki ortaöğretim sisteminde var olan sorunlarla ilgili yapılan çalışmaların metasentez yöntemi kullanılarak değerlendirilmesini amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda
çalışmada Türkiye’deki ortaöğretim sistemi ile ilgili yapılan hem nitel hem de nicel
araştırmaların yorumlanması için nitel araştırma yöntemlerinden meta-sentez yöntemi
kullanılmıştır. Tanımlanan problem doğrultusunda amaca uygun çalışmaları bulabilmek için
“ortaöğretim”, “ortaöğretim sistemi”, “ortaöğretim sisteminin sorunları”, “lise sistemi” ve
“lise sisteminin sorunları” anahtar kelimeleri kullanılarak Yükseköğretim Kurulu (YÖK)
Ulusal Tez Merkezi, EBSCOHost ve Web of Science veri tabanlarında aramalar yapılmıştır.
Arama sonucunda toplam 3 tez ile 27 makaleye ulaşılmıştır. Verilerin analizinde tematik
sentez yaklaşımından yararlanılmıştır. Ortaöğretim sorunlarına ilişkin verilere ilişkin tema
ve kodlar belirlenmiştir. Araştırmada, ortaöğretim ikinci kademesine ilişkin sorunların daha
çok sistemden kaynaklı sorunlar, öğretmenden kaynaklı sorunlar, programdan kaynaklı
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sorunlar, fiziki ortam ve altyapıdan kaynaklı sorunlar ve finansman kaynaklı sorunlar olmak
üzere beş başlık altında toplandığı görülmüştür. İncelenen araştırmalarda en fazla değinilen
sorunların başında ise fiziki ortam ve altyapı sorunu, öğretmen niteliği sorunu, bir üst
kademeye geçiş sistemi sorunu, yönlendirme/yöneltme ve rehberlik sorunu, eğitimde fırsat
eşitsizliği sorunu, iletişim sorunu (öğrenci-öğretmen), kalabalık sınıflar sorunu, finansman
sorunu ile program ve uygulama uyumsuzluğu sorunu olduğu belirlenmiştir.
Anahtar sözcükler/Keywords: Ortaöğretim, ortaöğretim sisteminin sorunları
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MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BAKIŞ AÇISIYLA
ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ YETKİNLİKLERİ
COMPETENCES OF THE PROFESSION OF TEACHING FROM THE
PERSPECTIVE OF PRESERVICE MATH TEACHERS
Mihriban HACISALİHOĞLU KARADENİZ 
Raziye YILDIZ ÜSTÜNDAĞ 
Bu çalışmanın amacı, matematik öğretmenliği programındaki öğretmen adaylarının
mesleğe ve lisans eğitimlerinde edindikleri yetkinliklere ilişkin bakış açılarını ortaya
koymaktır. Buradan hareketle, matematik öğretmeni adaylarının aldıkları eğitimin, öğretim
programında ele alınan Türkiye Yeterlilikleri Çerçevesinde (TYÇ) belirlenen yetkinlikleri
kazandırma durumuna bakmak önemli görülmektedir. Nitel araştırma yöntemi
benimsenerek durum çalışması yöntemi ile yürütülen araştırmanın çalışma grubunu Giresun
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik Eğitimi Anabilim Dalında öğrenim gören 65
öğretmen adayı oluşturmuştur. Veriler, araştırmacılar tarafından hazırlanan açık uçlu
sorulardan oluşan “Öğretmenlik Mesleği Yetkinlikleri Görüşme Formu” kullanılmıştır.
Verilerin analizinde betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Bulguların ışığında; özel öğretim
yöntemi derslerinin verilmesi, öğretim programındaki tüm kazanımların incelenmesi,
kazanımlara uygun yöntem ve tekniklerin belirlenmesi, özgün ders planlarının hazırlanması,
kazanımları öğretme bilgisi ile ilgili etkinlikler yapılması “Matematiksel Yetkinlik ve
Öğrenmeyi Öğrenme Yetkinliği” başlığı altında toplanmıştır.
Bulgulardan elde edilen sonuçlarından katılımcılar; öğretim programında belirtilen
yetkinliklerden en fazla öğrenmeyi öğrenme ve matematiksel yetkinliği kazandıkları
yönünde görüş bildirdikleri görülmüştür. Öğretmen adaylarına derslerde sunumlar
yaptırılması, görev ve sorumluluk verilmesi, grup çalışmaları yaptırılması, derslere
zamanında girip çıkılması, ödevlerin zamanında teslim edilmesi, matematik eğitimi
topluluğu kurulması “İnisiyatif Alma ve Girişimcilik Yetkinliği” altında toplanmış ve
katılımcılar öğretim programının en az bu yetkinliği kazandırdığını belirtmişlerdir.
Derslerde günlük yaşam durumlarına yer verilmesi, öğrencilerin yeteneklerini ortaya
çıkarabilecek etkinlikler düzenlenmesi, Topluma Hizmet-dersinin verilmesi, farklı kültürden
öğrencilerle iletişim sağlanması, sunumlar ve ödevler hazırlanırken kendi kültürlerinden
örnekler verilmesi “Sosyal ve Vatandaşlıkla İlgili, Kültürel Farkındalık ve İfade Yetkinliği”
ile ilişkilendirilmiştir.
Akıllı tahta uygulamaları yapılması, bilişim teknolojisi kullanarak materyaller,
sunumlar hazırlanması ve derslerin somutlaştırılması, matematik ile ilgili bilgi iletişim
teknolojisi ve bilişim programlarının kullanılması ve öğretilmesi, mikro öğretim yapılması
da “Dijital Yetkinlik” olarak bir araya toplanmıştır. Ödevlerin sunumlar yaptırılarak
sınıflarda uygulanması, grup çalışması ve işbirlikli öğrenme ile etkinlikler yaptırılması,
sunumlarda diksiyon ve öğrenci seviyesine hitap edilmesine önem verilmesi, öğretmenlik
uygulamaları yaptırılması, öğretim programının adaylar tarafından kazandırdığını
düşündüğü “Anadilde ve Yabancı Dilde İletişim Yetkinliği” olarak belirtilmiştir. Çalışmada
elde edilen bulgulardan, TYÇ’de belirlenen yetkinliklerin, öğretmen adaylarına lisans
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eğitiminde büyük bir oranda kazandırıldığı sonucuna ulaşılmıştır. Adayların öğretmenlik
mesleği yetkinliklerini kazanma durumlarına göre, göreve başladıklarında fazla
zorlanmadan görevlerini yerine getirebileceklerine, matematiği öğretebileceklerine dair
özgüven ve inançlarının oluştuğu da bu çalışmanın sonuçları arasındadır. Ayrıca öğretmen
adaylarının aldıkları lisans eğitiminin niteliğinin oldukça yüksek olduğunu düşündükleri de
elde edilen sonuçlar arasındadır. Bu çalışma yalnızca matematik öğretmenliği
programındaki öğretmen adaylarının mesleğe ve lisans eğitimlerinde edindikleri
yeterliliklere bakış açılarını ortaya koymaktadır. İleride yapılacak çalışmaların farklı
üniversitelerin değişik programlarında öğrenim gören adayları da kapsayacak şekilde
tasarlanarak yetkinliklerin belirlenmesi, hem göreve başlayacak adayların öğretmenlik
meslek profilini hem de ülkemizdeki öğretmen yetiştiren fakültelerin mevcut durumunu
ortaya koyma adına önemli olacaktır.
Anahtar sözcükler/Keywords: Öğretmen eğitimi, Türkiye yeterlilikler çerçevesi
(TYÇ), öğretmenlik mesleği yeterlilikleri, matematik öğretmeni adayları
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ORTAÇAĞ AVRUPA’SINDA SKOLASTİK FELSEFE VE GOTİK MİMARİ
SCHOLASTIC PHILOSPHY AND GOTHIC ARCHITECTURE IN MEDIEVAL
EUROPE
Nur Yeliz GÜLCAN1
Ortaçağ Avrupa’sı Karanlık Çağ olarak adlandırılır. Bu dönemde her ne kadar özgür
düşünce, bilim ve felsefe çalışmaları gerilemiş olsa da dine dayalı olmakla birlikte çalışmalar
sürmüştür. Ortaçağ kültürü antikçağ dünya görüşünün bir bakıma Hristiyanlaşması olarak
görülebilir. Ortaçağ’da antik çağdan farklı olarak hakikat aranmıyor zaten biliniyordu.
Önemli olan bu hakikatin akıl yoluyla kavranmasını göstermekti. Gelişmesi bakımından
ortaçağ felsefesi; erken, yüksek ve geç dönem olarak üç dönemde karşımıza çıkar. Ortaçağ
felsefe anlayışına baktığımızda Patristik ve Skolastik felsefe anlayışlarının hakim olduğunu
görürüz. Ortaçağ’da felsefe, bilineni düşünce ile açıklığa kavuşturmak ve bunu kavramsal
olarak dile getirmekten ibaretti. Aslında felsefe pratiğin yani dinin hizmetindeydi. Bu
dönemde felsefi öğretinin temelini Tanrı bilimini yani Hristiyanlığı laik felsefeye karşı
savunmak oluşturuyordu. Amaç, felsefe ve Hristiyanlığı birleştirmekti. Ortaçağ sanatında da
tıpkı felsefe ve bilimde olduğu gibi kutsallık ön plandaydı. Gerek sanat, gerek bilim, gerekse
felsefe dinin hizmetindeydi.
Gotik sanat özellikle mimaride 12.yüzyılın başlarında ilk olarak Fransa’da ortaya
çıkmış ve buradan Avrupa’ya yayılmıştır. Paris yakınlarındaki Saint Denis Manastırı bu
sanatın ilk örneği olarak gösterilmektedir. Dinin baskın gücünün hissedildiği bu dönemde
gotik mimarinin örnekleri arasında kiliseler, manastırlar ve katedraller sıklıkla karşımıza
çıkmaktadır. Bu gibi mimari eserlerin İncil’de anlatılan öykülerin resimleriyle süslendiği
dikkat çekmektedir. Bu çalışmada genel olarak felsefe ve sanat arasındaki ilişki Karanlık
Çağ olarak da adlandırılan Ortaçağ Avrupası çerçevesinde ele alınmıştır. Özellikle Geç
Ortaçağ’da karşımıza çıkan gotik üslup ve skolastik felsefe arasındaki ilişkinin ortaya
konulması çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Erwin Panofsky, gotik mimari ve skolastik
felsefenin benzer özellikler taşıdığını ileri sürmektedir. Bu benzerlik, zamandizimselliğin
yanı sıra gerek sanatçıların gerekse felsefecilerin benzer zihinsel yaklaşımlar sergilemesi
olarak görülmüştür. Gotik sanatçılar da mimari problemlere birer felsefeci gibi düşünceli ve
yorumsal yaklaşımla bakmışlardır. Gerek skolastik düşünce, gerek gotik mimari aynı
dönemim ürünleridirler. Dolayısıyla dönemin hakim düşünce yapısı olan skolastik
düşüncenin estetik algının yapısını belirlemesi de kaçınılmaz olmuştur. G. Semper’in dediği
gibi “gorik mimari, skolastik düşüncenin taş üstüne yansımasıdır”. Çalışmada, Ortaçağ’da
gerek skolastikler gerekse sanatçıların düşüncelerinin dayandığı iki temel noktanın uyum ve
görüntü olduğu savına varılmıştır. Bu dönemde yapılan çalışmaların genelinde bu iki özellik
ve dinin etkisi görülmektedir.
Anahtar sözcükler/Keywords: Ortaçağ, skolastik felsefe, gotik mimari
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RESİM SANATINDA ESPAS
SPACE IN THE ART OF PAINTING
Erdal KARA1
Resim sanatı görsel açıdan, iki boyutlu bir yüzeyde derinlik ve üç boyutluluk yanılsaması
oluşturmayı amaçlamaktadır. Bu yanılsama, resmin salt görüntü olmaktan çıkarak bir varoluşa
sahip olmasının yolunu açmaktadır ve bu, resim sanatının vazgeçilemez unsurlarından biridir Üç
boyutluluk hissi ve derinlik yanılsaması terminolojide “espas” olarak adlandırılmıştır. Espasın
ne olduğu, işlevi ve nasıl oluşturulduğu üzerinde durulup açıklanması gereken bir konudur.
Fransızca, boşluk, derinlik, uzay, uzam anlamlarına gelen bir kelime olan “espace”, Türkiye’de
mimarlık ve plastik sanatlar alanlarında kendine yer bulmuştur. Bunun sonucu olarak da
akademik terminolojide Türkçe okunduğu gibi yazılarak “espas” şeklinde kullanılmıştır. Resim
sanatında espas, resimsel elemanların içinde var olduğu bir derinlik alanı olarak tanımlanmıştır.
Böylece espas için, varoluş yanılsaması oluşturmak için gerekli olan soyut boyut demek
mümkündür. Bu kavram, klasik ve modern espas olarak iki ayrı kategoride tanımlanmıştır.
Klasik espas, kökenini Antik Yunan’ın geometri teorilerine dayandırır ve en, boy, yüksekliği
olan bir alanda yer alan biçimlerin birbirleriyle olan ilişkisi espası belirler. Perspektifin yarattığı,
eni, boyu ve yüksekliği olan bu alanda birbirlerinden kavramsal ve yapısal olarak farklı
elemanların bir araya gelip, konumlanmaları ve aralarındaki benzemezlik ilişkisi espası
oluşturur. Klasik espas da kendi içinde yapısal olarak, kapalı ve açık formlu resimlerin espas
kurgusunu belirtecek şekilde iki kategoride sınıflandırılabilinir. Kapalı form resimlerinde, biçim
kendini sınırlayarak başlar ve biter, böylece yanındaki elemanlarla veya atmosferle bir ilişkisi
oluşmaz. Biçimler perspektif içinde, düz, yarı hacimli ve hacimli elemanlar olarak yan yana veya
önlü arkalı yer alırlar. Her bir eleman kendi hacmi, hangi maddeden yapıldığı ve niceliği gibi
özelliklerini yansıtır. Massaccio’nun Kutsal Üçleme’si, Paolo Ucello’nun San Romano Savaşı
resimleri, Sandro Boticelli’nin İlkbahar alegorisi ve Domenico Ghirlandaio’nun Giovanna
Tornabuoni portresi kapalı form resimlerinde espasın nasıl oluşturulduğuna dair tipik
örneklerdir. Resim sanatında açık form ve atmosferik yapının başlangıç noktası olarak Leonardo
Da Vinci’yi gösterebiliriz. Bir kadın portresi ola “Mona Lisa tablosunu, dönemdaşı
Ghirlandaio’nun Giovanna Tornabouni portresi ile karşılaştırmak, aradaki farkı biçimsel olarak
anlayabilmek için iyi bir örnektir. Açık form resminde, biçimler ışık-gölge ve renk kullanımıyla
birbirleriyle ilişki halindedirler ve etraflarının bir atmosferle kaplı olduğu yanılsaması ortaya
çıkar, böylece çoğu zaman formlar atmosfer içinde erirler. Böyle resimlerde, espas resim
elemanlarının yapısal farklılıklarının vurgulanmasının yanı sıra, ışık-gölge, renk tonları,
nesnelerin uzaklaştıkça netliklerini kaybetmesi ve atmosferde erimesi prensibine bağlı ortaya
çıkan hava perspektifi gibi unsurlarla sağlanır. Yüksek Rönesans’tan itibaren Modern Sanat’a
kadar geçen sürede batı resim sanatı açık form kullanmıştır. Modern espas, temelde elemanların
resmin yüzeyine yerleşmeleri ile kurgulanır. Farklı kavram, köken ve yapıdan gelen bu
elemanlar, resmin yapıldığı yüzeyde veya yüzeye yakın bir alanda, zıtlıklarından dolayı
birbirlerini iterler ve espas oluştururlar. Yüzey espas kurgusunda, boya katmanlarının, farklı
kalınlıklarda üst üste bindirilerek kullanımı da derinlik algısını sağlayan etkenlerden bir
tanesidir. Bu açıdan boya tekniğinin yapısal önemi görülmektedir. Espas, resim sanatında
varoluş yanılsaması oluşması için en önemli unsurlardan bir tanesidir. Sanat tarihi boyunca,
sanatçılar resim kurgularını daima espas ile birlikte yaratmışlardır.
Anahtar sözcükler/Keywords: Espas, resim
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RESİMDE DOĞU-BATI ORYANTALİZMİ
EASTERN-WESTERN ORIENTALISM IN PAINTING
Çimen BAYBURTLU
İngilizce olan Orient ve Occident kelimeleri; Latince güneşin doğuşunu ifade eden
oriens ve güneşin batışı anlamına gelen occidens kelimelerine dayanır. Oryantalizmle ilgili
edinilen bilgiler, köklerinin çok gerilere kadar gittiğini göstermektedir. Bu kavram
Avrupa’da 18. yüzyılın sonlarında, ilk önce İngiltere’de ve hemen ardından Fransa’da
kullanılmaya başlanır. 1878’de Fransız Dil Akademisinin sözlüğüne girer.
Güneş Doğu’dan Yükselir ya da Işık Doğu’dan Yükselir deyişi aydınlanmanın
doğudan başladığını anlatan ve yaygın biçimde içselleştirilen bir metafordur. Burada insanı
ve insan olmanın inceliklerini dert edinen bir felsefeye yani doğu felsefesine gönderme
yapılmaktadır. Doğu felsefesinde alçakgönüllülük, kişisel gelişim ve tevekkül hâkimdir.
Batı’nın ortak belleğine Doğu; hileci, akıldışı, şiddet eğilimli, şehvet düşkünü,
kaderci olarak kalıcı bir biçimde yerleşmiştir. Bunlar Doğu’nun geri kalmışlığının nedenleri
olarak değerlendirilmiştir.
Sanatta Oryantalizm olarak ele alınan olgu, 1840’lı yıllarda Batı’nın Doğu’ya olan
ilgisi ile yaygınlaşmıştır. Uluslararası sergilerde Osmanlı İmparatorluğu, el sanatlarıyla yer
almaya başlamıştır. 1867’deki Paris sergisinde silahlar, kalkanlar, halılar, sedef kakmalı
mobilyaların yanısıra mimarlık ve resim örnekleri de sergilenmiştir. Sergiye Osman Hamdi
Bey, Amadeo Preziosi, Şeker Ahmet Paşa, Abdullah Biraderler gibi ressamlar katılmışlardır.
Oryantalizmin Batı resmine etkisi genel olarak figürlü kompozisyonlar ve
manzaralar olmak üzere iki gruba ayrılabilir. Figürlü kompozisyonlarda genellikle; av,
savaş, kadının merkeze alındığı harem, hamam, raks sahneleri, kent içi veya iç mekânlarda
geçen günlük hayattan alıntılar, yerli kıyafet ve tiplerin tanıtıldığı kıyafet albümleri,
portreler, çöl, vaha ve bedevilerin hayatları, İslam diniyle ilgili ibadet sahneleri, kutsal
topraklarda geçen Tevrat ve İncil öyküleri yer almaktadır. Manzara resimlerinde ise
arkeolojik alanlar, anıtlar, İslam mimarisi ağırlıklı kent ve doğa görünümleri işlenmiştir. Bu
gelişen Doğu ilgisine bağlı olarak İstanbul, dönemin yabancı gazete ve dergilerinin de
vazgeçilmez bir konusu olmuş, payitahtta meydana gelen önemli olaylar, kutlamalar,
törenler Batılı desinatörler tarafından çizilmiş, bütün bu gelişmeler Oryantalizm modasını
beslemiştir.
Çalışma kapsamında yapılan literatür taramaları, belgesel ve oryantalizmi temsil
eden eser incelemeleri sonucunda aşağıdaki bulgular saptanmıştır;
18. yüzyılda batılı ressamların doğu egzotizmini yansıtan eserleri özellikle Doğu’yu
görmeden yaptıkları hayal ürünü çalışmalardır. 18. yüzyıla damgasını vuran Doğu egzotizmi
19. yüzyılda yerini Oryantalizme bırakır. Bu iki yüzyıl arasındaki fark, önceden tamamen
hayal mahsulü konuları ele alan sanatçıların yerini, artık karşısındakini merak eden ve
tanımak isteyen, bunun için de değişik vesilelerle yollara düşen fakat genellikle ön
yargılarından kurtulamayan sanatçıların yer almasıdır.
Özellikle 19. Yüzyıldan sonra oluşturulmuş edebi ve siyasi metinlerde, Oryantalist
resim örneklerinde Türk imajı ile Doğu imajının sentezi ortaya konulmuştur. Oryantalizm
bilimden edebiyata, tiyatrodan müziğe, resimden mimariye, dekorasyondan giyim kuşama
kadar uzanan çok kapsamlı bir olgudur. Bir sanat akımı gibi ele alınmış olsa da aslında o
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dönemde moda olmuş bir akımdır. 19. yüzyılda yaşanan siyasal olaylar, ekonomik ilişkiler,
bilimsel ve arkeolojik araştırmalar ile Romantizm’in etkisi Avrupa’da Oryantalizm
modasının doğmasına yol açmıştır.
20. Yüzyılda Avrupalı sanatçılar, Oryantalizm ile modernizim arasındaki bağları
yeniden kurmaya çalışmışlardır. İslam sanatını yeniden keşfeden sanatçılar, Doğu’nun
soyutlama kavramından yararlanarak yeni bir estetik anlayış geliştirmişlerdir. Oryantalizm
günümüz dünyasının kültürler arası diyaloglarında güçlü, ilgi çekici ama aynı zamanda
tartışmalı bir güç olmaya devam etmesini sağlayan daha esnek bir yaklaşım göstermektedir
Bu araştırmada; Batı’da sanat ve özellikle resim alanındaki Doğu etkisi, Oryantalizm
olgusu üzerinden irdelenmiştir. İrdeleme sonucunda çağlardır aydınlanmanın ilham kaynağı
olan Doğu’nun Batı’da özlem ve merak uyandırdığı fakat Batı’nın Doğu’yu ötekileştirdiği
gibi bir algının oluşturulduğu gözlemlenmiştir. Bu çalışmada; Doğu ile Batı arasında bir
farklılaşmayı ortaya koymaktan ziyade Doğu ve Batı'nın Oryantalist resimlerde nasıl bir
araya geldiği görsel çözümleme yöntemiyle analiz edilmiştir.
Anahtar sözcükler/Keywords: Oryantalizm, doğu, batı, resim, karşılaştırmalı sanat
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ARTS&CRAFTS’N HAUTE COUTURE İLE İLİŞKİLENDİRİLMESİ
ASSOCIATING ARTS & CRAFTS WITH HAUTE COUTURE
Safiye SARI
Esin kaynağını bireysel tasarımlardan alan moda, sanatın bütünleştirici etkisi ile
günümüz sanat dünyasında sanatsal yorumlara alternatif yeni bakışlar getirmiştir. İlk olarak
on sekizinci yüzyılda sanat ve zanaat kavramlarıyla birlikte ortaya çıkan terzilik sanatı,
1860’lardan sonra moda ile sanatı bütünleştiren “haute couture” (Kişiye Özel Moda
Tasarımı) ile özgünlük, yenilik ve yaratıcılık değerleri yüksek giysi tasarımlarına doğru bir
dönüşüm geçirmiştir. Endüstriyel devrime karşı olan Arts&Crafts hareketinin felsefi
anlayışıyla taban tabana örtüşen haute couture, günümüze kadar uzanan tarihi gelişimi içinde
“bireysel olarak kendini ifade etmenin bir yükselişi” olarak görülmüş, özgün giysi
tasarımları üzerinde yarattığı etki “tek olma” ve “biricik olma” görüşleriyle de giderek daha
fazla önem kazanmaya başlamıştır. Endüstriyel devrime karşı durup akımın getirdiği tüm
teknolojik olanakları kullanan Arts&Crafts hareketi, endüstriyel devrimle gelen “çoğaltma”
fikrinin aksine sanat eserlerini “biricikleştirme” ve “tekleştirme” özelliği ile günümüz moda
anlayışına farklı bir çehre kazandıran haute couture ile yakın anlam taşımaktadır. Giysi
tasarımlarının çoğaltılabilirliği, tasarımın sanatla olan bağını zayıflatmış, kitlesel üretimle
elde edilen nesnelerin sanat unsurlarından uzak ve sanat değeri düşük nesneler olarak ortaya
çıkmasına sebep olmuştur. Çoğaltılarak oluşturulan ve sanat değeri düşük nesnelerin aksine,
bireysel sanat eserlerinin tek ve biricik olması, onu tüm sanat dalları içinde tek ve eşsiz
kılmıştır.
Araştırma, haute couture dikim tekniğinin “tasarımcının kendi tasarladığı özel bir
yapıt üzerinde söz söylemesi, kendi öz kimliğini yaratması, tasarıma özgü olanı bulması,
tasarım üzerinde mutlak özerkliğini ilan etmesi ve tasarımın tek bir kişi için hazırlanıyor
olması yönü ile Arts & Crafts hareketinin el işçiliğine dayalı özgün tasarımı yüceltmesi yönü
arasındaki paralelliği göstermeyi amaçlamıştır. Konu kapsamında; yeni endüstrinin sanat ve
tasarım uygulamalarında yozlaşmanın karşısında duran Arts & Crafts hareketi ile bu
anlayışın moda sanatının günümüz paralelindeki görünümünü yansıtan “Haute Couture”
dikim tekniği ile kurduğu güçlü bağ tasarımsal ve sanatsal saptamalar ve vargılarla
desteklenerek ele alınmıştır.
Anahtar sözcükler/Keywords: Arts&Crafts hareketi, haute couture dikim tekniği
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BİLGİSAYAR EKRANLARINDA YENİ GÖRÜNTÜSEL NİTELİKLER VE
GÖRSEL SANATLARDA MONTAJ
NEW VISUAL QUALITIES ON COMPUTER SCREENS AND ASSEMBLY IN
VISUAL ARTS
Ezgi TOKDİL
Bu araştırma, Lev Manovich'in yeni medya yaklaşımından yola çıkılarak yeni medyanın
temel bileşenlerinin görüntü özelliklerinden biri olan montaj tekniğinin, görsel sanatlar ve
sinema alanından örnekleme alınan çalışmalar üzerinden incelenmesini ve tekniğin günümüz
modern bilgisayar arayüzlerinde var olan benzer ilişkinin paralel görünüm niteliklerini analiz
etmeyi amaçlamaktadır. Bu doğrultuda 1960'lardan itibaren sanatın değişen estetik dili ile yeni
medyanın bilgisayar tabanlı teknolojileri arasında köprü kurularak ilişkisel analizi
yapılmaktadır. Bu ilişkinin çözümlenmesinin ardından yeni medya sanatının ve alt
kategorilerinin küreselleşen dünya yapısı ve özelleştirilen kültür içerisindeki yeri bilgisayar
teknolojilerinin değişen yapısına paralel incelenmektedir.
Tüm modern insan-bilgisayar arayüzleri tarafından paylaşılan temel özellik Alan Kay
tarafından geliştirilen üst üste binen pencerelerdir (Manovich, 2002). HCI'nın (Human Computer
Interaction) üst üste binen pencere sistemi, bir kütüphanede sıra sıra dizilmiş kitaplar ya da bir
masanın üzerinde yer alan kâğıt yığınları gibi bir araya getirilen bilginin düzenlenerek
boyutlandırılması şeklinde işlemektedir. Bu doğrultuda bilgisayar ekranı kullanıcıya sınırlı bir
yüzeye rağmen pratik olarak sınırsız miktarda bilgi sunabilir. Yani ekranda yer alan yazı, yazıyı
kapsayan görüntü, Kandinsky ve diğerlerinin çalışmalarında olduğu gibi önce atomik parçalarına
ayrılır sonra diğerlerinin üzerine yerleştirilir, birbirleriyle ilişkilendirilir. Manovich'e göre, 20.
Yüzyıl sinema alanında kullanılan montaj tekniği bu doğrultuda bilgisayar ekranlarında birbiri
üzerine açılan pencere mantığıyla benzer bir görünüm sunmaktadır (2002: 8). Yeni medyanın
temel prensiplerinden biri olarak ifade edilen modülerlik özelliği, 1920'lerin başlarından itibaren
benzer bir yapıda resim ve fotoğraf alanlarında da varlık göstermektedir. Süreç içinde teknolojik
gelişmeye paralel incelenen tüm alanlar biçimsel görünümlerini, teknolojiyi kullanma
biçimlerini, eklektik sistemlerini değiştirmiş ve geliştirmiştir. Bu doğrultuda yeni disiplinlerarası
alanlar ortaya çıkmış, yeni medya sanatı bütün olarak bu sanat eğilimlerini ifade eden bir olgu
olarak kullanılmıştır.
Yüzyılın başında avangard sanat yeni bir kültür formu olarak her alanda nesnel
gerçekliğe yeni bir bakış açısı sunmuştur. Bu bakış açısı görsel sanatlardan film sanatlarına,
reklam ve grafik tasarımdan bilgisayar ve multimedya yazılımlarına kadar, bilim ve teknoloji
alanında yaşanan gelişmelere paralel insanlığın deneyimlediği büyük dönüşümlerle ortaya
çıkmıştır. Yüzyılın sonunda gerçekleşen yeni avangart hareketi ise tüm sanatların bilgisayarlar
ile ortaklığını temsil etmektedir. Yeni medya 1990'larda tüm teknik ve anlayışları dijital verilere
dönüştürmüş, bilgi teknolojileri ile yeni bir zaman-mekan ilişkisi kurulmuştur. Teknoloji
toplumunun enfomasyonu kullanma biçimi, eski avangardın geride kalmasına ve dijital bir çağın
başlamasına neden olmuştur. Bu doğrultuda sanat diğer her şeyde olduğu gibi bilgiyi ve
teknolojik veriyi biçimsel yapıya eklemleme çizgisini geride bırakarak ona teslim olmuş, başka
bir ifadeyle kendi varlığını medya içerisinde temsil etmiştir.
Anahtar sözcükler/Keywords: Yeni medya, yeni medya sanatı, görsel sanatlar, montaj
tekniği
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GÖRSEL-İŞİTSEL MATERYAL OLARAK FİLMLER VE ALIMLANMALARI
MOVIES AS AUDIO-LINGUAL METERIALS AND THEIR PERCEPTIONS
Birkan KARGI
Aslıhan A. DEMİR
Öğrenenlerin dil gelişiminde daha çok dışa dönük olmaları nedeniyle duyduklarını
somutlamak için ‘görmek’ önemli yer tutar. Ayrıca birden fazla duyu organlarıyla algılananların
daha kalıcı anlamlı bilgi haline dönüştürülmesi ve kazanımların iletişim sürecine katılması
özellikle görsel okuryazarlığı gerekli kılar. Bu bağlamda bu bildiride filmlerin, metinlerin
yanında yabancı dil öğretiminde kullanılmasının hem öğreten hem de öğrenen açısından ne gibi
kolaylıklar sağladığı ve kalıcı öğrenmeye hangi katkıları yaptığı irdelenmiş, ayrıca bilginin
aktarımında saklamasında, hatırlamayı hızlandırmasında nasıl bir rol oynadığı ortaya konmuştur.
Edebi yapıtların cümleleri devamlı eylem içinde olmadıkları için zamansal ve anlamsal
devamlılık içermeyebilirler. Zaman atlamaları daha çok bir cümlenin bittiği ve sonraki cümlenin
başladığı yerde gerçekleşebilmekte olayların akışı geçmiş zamana dönüşler ile kesilerek veya
zamanı belirsiz soyutlamalar yapılarak verilebilmektedir. Oysa filmlerde devamlı eylem halinde
gerçekleşen olayların akışı söz konusudur. Bu nedenle zaman gelişimi cümlelerin bittiği ve
başladığı yerde değil de genellikle cümlelerin içerisinde olmakta ve hep şimdiki zamanı
işlemektedir. Söz, dramatik eylem kapsamında devamlı bir zamanın ve mekânın içerisinde yer
alır. Filmlerle resim, hareket ve zaman boyutu kazanmıştır. Filmlerde mekânsal, zamansal ve
sosyolojik algılamalar, şimdi burada „bu an, imlemeleri, boş alan, dramatik eylem yansımaları
öğrenmeyi kolaylaştırıcı unsurlar olarak görüldüğünden yabancı dil öğretiminde belirleyici rol
oynamaktadır. Ayrıca filmlerin, sanat ve estetik yapıları amacına uygun çok yönlü didaktik
çalışmalara olanak tanır.
Filmlerde sadece fiil türü sözcükler tercih edilir. Bruner’e göre en kolay anlaşılan mesaj
eylemlerdir. (Bruner, 1968) Görsellik ve işitsellik filmlerin eğitim alanında kullanılmasında öne
çıkan temel unsurlarıdır. Yazılı edebiyat okuyucusu tahayyül eder, olmakta olanı zihinsel yaşar
film seyircisi ise görür ve somut yaşar. Kelime soyut, görüntü somuttur. Hegel’in deyimi ile‟
Görünen şeyler anlamlarını da birlikte getirirler‟, (Kargı.2006) sonuç olarak düşünceler görünür
işitilir bir şekle dönüşür. Filmlerin dil öğretiminin ilerleyen aşamalarında kullanılması
öğrenenin, hem hedef kültürü eylemsellik yardımıyla somutlamasını hemde iletişimsel
becerisinin geliştirilip pekiştirilmesine ve estetik değerler kazanmasına özgün etkinlikler
sayesinde katkı yaparlar. Bütün bu işlemlerde Ausubel' in anlamlı öğrenme, Piaget’in bilişsel
gelişim, J. ve Johnson' un sosyal etkileşim yaklaşımlarının izleri görülür.
Anahtar sözcükler/Keywords: Film, resim, görsel okuma, ikon
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SANAT EĞİTİMİNDE STORYBOARD UYGULAMASI: OKULDA BİR GÜN
STORYBOARD IMPLEMENTATION IN ART EDUCATION: ONE DAY IN
SCHOOL
Suzan ARSLAN
Sema ÜNLÜER
Sanat, insanın doğasında var olan ve kendisini ifade ettiği bir alandır. Sanat insan
için bir gereksinimdir. Bu nedenle insan yaşamında formal bir sanat eğitimi olmasa bile
sanatsal belirtiler kendiliğinden ortaya çıkar (Artut, 2004). Formal sanat eğitimi ise kişide
var olan sanat özünü daha bir üst düzeye çıkartarak, bireyin duygu, düşünce ve izlenimlerini
anlatabilme yeteneğini ve yaratıcılığını estetik bir düzeye ulaştırmaya çalışır (Erbay, 1997,
s. 51). Sanat eğitimi okul öncesi eğitimden yükseköğretim kurumuna (Güzel Sanatlar
Eğitimi Bölümü, Güzel Sanatlar Fakültesi vb.) kadar okul kurumlarının içinde bölüm ya da
ders olarak yer almaktadır. Yükseköğretim kurumlarında sanat eğitimi, dört senelik bir
müfredat dâhilinde, sanat uygulamalarını, sanat tarihini, sanat eleştirisini ve estetik alanlarını
barındırarak öğrencilere sanat alanında bütüncül bir bakış açısı kazandırabilmeyi amaçlar.
Aynı zamanda sanat eğitimi süresince öğrenciye çeşitli görsel sanatlar dallarıyla ilgili
uygulamalar ve çok çeşitlilikte etkinlikler yaptırılarak, öğrencinin kendisini farklı biçimlerde
ifade edebilmesi sağlanır. Bu etkinliklerden biri olarak storyboard, sanat eğitiminde
öğrencilere uygulanan farklı ifade biçimlerinden biridir. Storyboard, gerçek bir durumdan
ya da bir kurgudan yola çıkılarak hazırlanan senaryonun görsel taslağıdır. Storyboardda,
hazırlanan senaryonun ana noktaları belli ölçülerdeki karelere çizim olarak aktarılır (Çetiner,
2014, s. 1). Storyboard bir dizi resimle hikâye akışını oluşturur ve hikâyenin ana fikri ve
dönüm noktaları yansıtılır.
Sanat eğitimi alan öğrenciler kendi bilgi ve birikimlerinden yararlanarak
oluşturdukları hikâyeleri storyboard yöntemiyle ifade edebilir yeterliliğe sahiptirler. Bu
çalışma kapsamında Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü içindeki grafik tasarım dersini alan
öğrencilerin okul yaşantılarını konu aldıkları storyboard çalışmaları incelenmiştir. Bu
araştırmanın temel amacı lisans düzeyindeki sanat eğitimi öğrencilerinin storyboard
etkinliğiyle okul yaşantılarını ve bunu görselleştirme biçimlerini ortaya koymaktır. Bu temel
amaçtan yola çıkarak aşağıdaki sorulara cevap aranmaktadır: 1) Sanat eğitimi öğrencilerinin
okul yaşantıları nasıldır? 2) Sanat eğitimi öğrencileri okul yaşantılarını çalışmalarına nasıl
yansıtmaktadırlar? 3) Sanat eğitimi öğrencilerinin okul yaşantılarını görselleştirme süreçleri
nasıldır? 4) Sanat eğitimi öğrencilerinin storyboard deneyimlerine ilişkin düşünceleri
nelerdir?
Bu araştırma nitel araştırma yöntemiyle gerçekleştirilmiş durum çalışması olarak
desenlenmiştir. Yin’e göre durum çalışması güncel bir olgu, olay, durum ve gruplar üzerine
odaklanan, durumu derinlemesine anlama ve ortaya çıkarma isteği olarak tanımlanmıştır
(Yin, 2017, s. 4; Yin, 1994 akt. Ünlüer, 2010, s. 61). Araştırmada ise dördüncü sınıf
öğrencilerinin storyboard etkinliğiyle okul yaşantıları ve bunu görselleştirme biçimleri bir
durum olarak belirlenmiştir. Araştırma 2016-2017 ders yılı bahar döneminde
gerçekleşmiştir. Araştırmanın katılımcılarını, Resim-İş Öğretmenliği’ndeki dördüncü sınıf
Grafik Tasarım VI dersini alan 6 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada veriler yarı
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yapılandırılmış görüşme tekniği ile toplanmıştır. Görüşmede öğrencilerden hem okul
yaşantılarına ilişkin deneyimleri hem görselleştirme süreçleri hem de storyboarda ilişkin
görüşleri alınmıştır. Görüşme süreci öğrencilerin yaptıkları çalışmalarla etkileşimli bir
şekilde yürütülerek, öğrencilerin kendi çalışmalarını ifade etmeleri istenmiştir.
Araştırmada toplanan verilerin çözümlenmesinde tümevarımsal analizden
yararlanılmıştır. Araştırmanın ana temaları öğrencilerinin okul yaşantıları, okul
yaşantılarının çalışmalara yansıması, okul yaşantılarını görselleştirme süreçleri, storyboard
deneyimi süreçleri şeklinde belirlenmiştir. Bulgularda ilgili araştırmalar ışığında tartışılacak
ileri araştırmalara ve uygulamalara ilişkin önerilerde bulunulacaktır.
Anahtar sözcükler/Keywords: Sanat eğitimi, storyboard, okul yaşantısı, durum
çalışması
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ÇOKLUK VE ORTADOĞU’DA GÜNCEL RADİKAL SİYASET
THE MULTITUDE AND CURRENT RADICAL POLITICS IN MIDDLE EAST
Recep AKGÜN1
Bu sunum Michel Hardt & Antonio Negri’nin çokluk kavramının analitik ve
epistemolojik sınırlarını ve imkânlarını tartışmayı hedeflemektedir. Negri & Hardt 2010ların
başlarında Mısır’dan New York’a kadar ortaya çıkan güncel radikal toplumsal ve siyasal
hareketleri post-modern bir siyasal özne tipi olan çokluğun ifadeleri olarak addederler.
Çünkü onlara göre bu siyasal ve toplumsal hareketler tıpkı çokluk gibi doğrudan ve yatay
örgütlenme biçimlerini içeren lidersiz, hiyerarşisiz siyaset pratiklerine ve yeni bir toplumsalı
kurma olanaklarına sahiptir. Gerçekten de bahsedilen siyasal ve toplumsal deneyimler
kestirilemezlikleri, bir sürpriz olarak olay biçiminde ortaya çıkmaları, belirli bir siyasal ve
toplumsal failin onları yönlendirememesi, eylem ve protesto biçimleri, örgütlenme tarzları
itibariyle çokluğa oldukça benzer özellikler taşımaktadırlar. Ayrıca birbirinden oldukça
farklı toplumsal ve siyasal failleri, bir dereceye kadar belirli ortaklıklar etrafında yarı-yatay
pratiklerle biraraya getirebilmeleri dolayısıyla çokluğun ortaklığını üretme imkânını ortaya
çıkardılar. Bununla birlikte, biz, çokluk kavramının bahsedilen siyasal ve toplumsal
hareketleri analiz etmek için olanaklar sunmasına rağmen belirli ampirik ve teorik
sınırlılıkları olduğunu iddia ediyoruz. Birincisi çokluk kavramı, güncel radikal siyasal
deneyimlerin ontolojik özelliklerine dair ideal bir tip oluşturması itibariyle, küresel bir
bilgiyi üretme olanağı sunmasına rağmen onların ortaya çıkış koşullarında faillerin ve
yerelliklerin rolünü gözden kaçırır. Buna ek olarak Hardt & Negri’nin siyaset felsefesi ve
ontolojisi ile ilgili fikirlerinin hem ampirik hem de teorik sınırlılıklar ürettiğini düşünüyoruz.
Çünkü onların siyasal ve siyaset üzerine fikirleri analitik ve teorik bir kavram olarak çokluk
tanımının içeremediği süreçleri ve olguları dışarıda bırakmaktadır. Bu açıdan bu kavramın
oluşturulması belirli olgulara ve gerçekliklere dayanmasına rağmen, Hard & Negri’nin
radikal siyaseti olumlayıcı ve üretici faaliyetlerle sınırlandırması, temsili siyaseti siyasalın
dışında bırakması ve siyaseti toplumsallığın içkin koşullarının bir ifadesi olarak düşünmeleri
güncel radikal siyasal ve toplumsal deneyimlerin akıbeti ve etkilerini ve onların ortaya çıkış
ve kayboluş koşullarını kısmi bir biçimde açıklamalarına neden oluyor. Bütün bunlara
binaen bu sunumda Hardt & Negri’nin çokluk kavramı etrafında geliştirdikleri post-modern
siyaset felsefesinin ampirik ve teorik sınırları gösteriliyor. Böylelikle güncel radikal
siyasetin hangi epistemolojik ve ontolojik çerçeveyle ele alınabileceğine dair bir tartışma
yürütülmesi amacı taşınmaktadır. Bu amaçla tartışma güncel siyaset felsefesinin ve
sosyolojisinin temaları, sorunsalları ve çerçeveleri etrafında günümüz radikal siyasetinin
mümkün olma ve sınırlanma koşullarını, özellikle Ortadoğu’daki radikal siyasal ve
toplumsal deneyimlerin analizi yoluyla ortaya koyacaktır.
Anahtar sözcükler/Keywords: Michael Hardt & Antonio Negri, Ortadoğu, çokluk,
post-modern siyasal özne, güncel radikal siyaset
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ORTADOĞU’DA SİYASAL ORTAKLIK BİÇİMLERİ: İMKÂNLAR VE
SINIRLILIKLAR
THE FORMS OF POLITICAL COMMONALITY IN THE MIDDLE EAST: THE
POSSIBILITIES AND LIMITATIONS
Recep AKGÜN1
Türkiye’nin kısmi bir biçimde içine dahil edilebileceği “Ortadoğu” toplumları; hem
tarihsel bir süreklilik arz eden toplumsal, kültürel ve siyasal sorunları hem de güncel küresel
değişimlerin Ortadoğu toplumları üzerindeki etkileri çerçevesinde, siyasal ve toplumsal
ortaklıkların ve kurumların büyük ölçüde dağılması itibariyle modernliğin bir krizi içindedir.
Neo-liberalizmin ve Michel Hardt & Antonio Negri’nin ortaya koyduğu biçimde bioiktidarın yeni biçimleri, ulus devletlerin modern hallerinin değişime uğraması, artan
toplumsal ve sınıfsal eşitsizlikler, etnik ve dinsel farkların çoğalması, farklılıkların
çatışmalara dönüşmesi bu krizin semptomları arasında sayılabilir. Bu semptomlar
modernlikle oluşturulmuş siyasal-toplumsal akımlar ve kurumlarla çözülememektedir. Bu
krize cevaben, toplumsallığı yeniden kurma vaadine aday yeni siyasal ortaklık biçimleri de
ortaya çıkmaktadır. Bunlar bu krizi ortadan kaldırma, toplumsal barışı ve sözleşmeyi
yeniden tesis etme iddiasına sahiptirler. Bu iddiaya bağlı olarak ortaya çıktıkları ülkelerde
yeni siyasal öznelikler, toplumsal ve kültürel pratikler ortaya koymaktadırlar. Bunlar
arasında İslamcı siyasi gelenek içinde ortaya çıkan gelenekle-post-modern ifadeleri bir araya
getiren iki akım söz konusudur. Birincisi Türkiye’deki muhafazakâr demokrasi projesi ile
özellikle Mısır’da güçlü bir etkisi olan Müslüman Kardeşler siyasetini içeren “ılımlı İslam”
akımıdır. Diğeri ise daha köktenci bir içeriğe sahip olan ve şeriat düzeni kurmayı hedefleyen
siyasal İslamcı pratiklerdir. İlki daha çok farklı toplumsal ve kültürel kesimleri bir
çoğulculuk biçiminde bir araya getirmeyi vaat ederken, diğeri farkların tekçi siyasal ve
toplumsal kurumsallaşmalarla homojen bir toplum idealinde bir araya getirildiği bir
toplumsal birlik projesi üretmeye yönelmektedir. Bu açıdan her iki siyasal proje de fark ve
çokluktan bir ortaklığın nasıl kurulabileceğine dair farklı yaklaşımlar önermektedir. Bu
vaatlerinin dışında, bu siyasal projeler aynı zamanda Ortadoğu’nun siyasal, toplumsal ve
kültürel sınırları ve küresel ilişkilerin bölgedeki etkileri itibariyle gerçeklikte belirli
sınırlılıklar yaşamaktadır. İşte bu sunum, bu siyasal projelerin siyasal ortaklığı nasıl kurmaya
çalıştığı ve bu ortaklık ideallerinin nasıl sınırlandığı sorusunu cevaplamaya çalışacaktır.
Bunu yaparken, Ortadoğu’nun özgün koşullarını ortaya koyma iddiasındadır. Bu açıdan,
siyasal ortaklık üzerine klasik ve güncel siyaset felsefesi ve sosyolojisindeki epistemolojik
ve ontolojik çerçeveler içinde yer alan Batı-merkezli ve modernist fikirlerin ötesine geçmeye
çalışılacaktır. Çünkü bu fikirler ontolojik ve metafizik olarak siyasal ortaklık üzerine
oldukça kullanışlı araçlar sunmasına rağmen, yerel koşulların etkisini göz ardı etme riski
taşımaktadırlar. Bu bağlamda Batı merkezli yaklaşımlar, siyasal ortaklığın ve toplumsal
sözleşmelerin ortaya çıkış koşullarını evrenselci bir yaklaşımla, tüm coğrafyalarda aynı
içerikleri üreten ve biçimlendiren formlar ve mekanizmalarla açıklama eğilimindedirler.
Böylelikle farklı coğrafyalardaki deneyimler Batı merkezli içeriklerle oluşturulmuş
modellerin bir örneğine indirgenir. Bunun sonucu olarak yerel koşullarda ortaya çıkan
dinamik süreçleri, yapıları ve faillerin alışkanlıklarının siyasal ortaklığın kurulması
üzerindeki etkilerini dışarıda bırakırlar. Oysa bu çalışma siyasal ortaklık ve toplumsal
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sözleşmeler üzerine siyaset felsefesi ve sosyolojisindeki ontolojik ve metafizik fikirlerden
hareketle, Ortadoğu’da bahsedilen modeller etrafında siyasal ortaklığın nasıl mümkün
olduğunu ve sınırlandığını yerel olguları ve içerikleri ön plana çıkarak ele alıyor. Bütün
bunlara binaen küresel siyasal ve toplumsal krizlerin oluşumunda ve çözümünde yerel
modellerin sınırları ve imkânlarının tartışılması hedefliyor.
Anahtar sözcükler/Keywords: Siyasal ortaklık, Ortadoğu, modernliğin krizi, neoliberalizm, ılımlı İslam, şeriatçılık
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KOMÜTERYANİZMİN ETİK POLİTİĞİ VE TÜRKİYE’DE KİMLİK
TARTIŞMALARI
THE ETHICAL POLITICS OF COMMUNITARIANISM AND IDENTITY
DISCUSSIONS IN TURKEY
Armağan ÖZTÜRK1
Bildiride ahlaki ve politik sınırlarını tartışmaya açacağımız komüteryanizm,
liberalizm eleştirisindeki yeni ivmenin başlıca unsurlarından biridir. Maclntyre, Taylor,
Sandel, Walzer ve Kymlicka gibi düşünürlerin içeriğine katkı sunduğu komüniteryanizm
liberal anlayışın toplumu ihmal ettiği tezi üzerinde ısrarla durur. Bahsi geçen tez liberalizmin
politikaya gerekli önemi vermediği, iyi yaşamın politik bir toplum olmadan
gerçekleşemeyeceği, birey merkezli anlatının bireyin topluma karşı yükümlülükleriyle
ilgilenmediği ve bireylerin değerleri seçmekten çok keşfettikleri noktalarında ayrıntılı bir
analize dönüşür.
Çalışmada komüniteryan-liberal ikiliği sadece bireycilik üzerinden değil, aynı
zamanda ortak iyi ve özgürlük sorunsalları bakımından da ele alınacaktır. Liberal öğreti
toplumu bir arada tutan şeyin adalet olduğu konusunda bir iddiayı dile getirir. Adalet
karşılıklı hak ve özgürlükleri tanzim eden özgürlükçü bir sözleşme üzerine inşa edilmiştir.
Liberalizmin bu kavrama yüklediği anlam bağlamında adalet en temel değerdir.
Komüniteryan çizgi ise hem toplum sözleşmesi metaforuna siyasal toplumun inşa sürecinde
verilen ayrıcalıklı yeri hem de adaletin temel ortak iyi değeri olduğu savını eleştirir. Onlara
göre ne prosedürel bir içerikte somut hale gelen liberal adalet ne de negatif yanı ağır basan
özgürlük toplumsallığı kavramada yeterlidir. Toplumu bir arada tutan şeyler kurallar ve
soyutlamalar değil, kimlik ve kültüre ait öğelerdir. Negatif özgürlükçü bakışın yetersiz
olmasının yanı sıra yanıltıcı olduğunu da düşünür komüniteryan çizgi. Çünkü negatif
özgürlükçü anlayış her türlü toplumsal ilişki ve kurumu insan özgürlüğü önünde bir engele
dönüştürerek özgürlüğü bireyci bir ideal yalnızlık durumuna eşitler. Liberal kuramın bu tür
eleştirilere verdiği yanıt ise oldukça dikkat çekicidir. Liberaller ontolojik bireycilikten
uzaklaşılmasının toplumu kaçınılmaz bir şekilde totalitarizme sürüklediği kanısındadır. 20.
yy. tarihini bu savın olgusal kanıtı olarak görürler. Ayrıca liberalizmin temel aksiyomları
sadece bireyi değil aynı zamanda toplumu da korur.
Temel tezlerini özetlediğimiz komüniteryanizm meselesi özellikle İslamcı kamusal
alan tasavvuru ile seküler hayat arasındaki gerilim ve Kürt entisitesinin yürüttüğü kimlik
mücadelesi bakımından dikkate değer sonuçlar doğurmaktadır. Kemalist sistemin belirleyici
olduğu günlerde İslamcılar, İslami bakışın daha ağır bastığı günlerde ise seküler kesimler
kendi kültürel ve toplumsal varoluşlarının tehlike altında olduğunu düşündüler. Ayrıca Kürt
hareketi ayrılma ve özerk bir idare kurma dahil olmak üzere Türk çoğunluktan politik olarak
ayrışmayı siyasal sosyolojik bir talebe dönüştürmüş durumdadır. Bildirinin yanıtını aradığı
soru ise komüniteryanizm-liberalizm literatürünün Türkiye’deki temel çatışma alanlarını
yorumlama noktasında ne ölçüde anlamlı sonuçlar doğurup doğurmayacağı üzerinedir.
Anahtar sözcükler/Keywords: Liberalizm, Komüteryanizm, bireycilik, ortak iyi,
kimlik
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1935-1940 ÜNİVERSİTE KONFERANSLARINDA ALMAN İKTİSATÇILARIN
GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
THE EVALUATION OF THE VIEWS OF THE GERMAN ECONOMIST WITHIN
THE UNIVERSITY CONFERENCES OF 1935-1940
A. Gökalp ÇİFTÇİOĞLU1
1933 Üniversite Reformu sonrasında 1935-1940 yılları arasında İstanbul
Üniversitesi’nde öğretim yılı boyunca her hafta Türk ve çoğunluğu Alman olan yabancı
bilim adamları tarafından bilimin hemen her alanında serbest konferanslar verilmiştir.
Konferansların halka açık olması dikkat çeken bir noktadır. Konferanslar, üniversite
öğrencilerinin, öğretim görevlilerin yanı sıra halkın da katılımıyla bilimin toplumsallaşması
açısından da önemli bir örnektir.
Üniversite her yıl Rektör Cemil Bilsel’in açış nutku ile başlamakta ve genellikle
ardından Türk veya yabancı bir bilim adamının açış dersi ile devam etmektedir. 1939 yılında
Cumhurbaşkanı İsmet İnönü de konferanslara iştirak etmiş ve 6 Mart 1939’da
üniversitelilere hitap etmiştir. 11 Şubat 1940 tarihinde ise dönemin milli eğitim bakanı Hasan
Ali Yücel kendisi onuruna verilen bir davette üniversitelilere üniversite ile ilgili fikirlerini
sunmuştur.
Açış konferanslarında “üniversite cumhuriyetin eseridir” vurgusunun yanı sıra
Cumhurbaşkanı ve Milli Eğitim Bakanı’nın üniversiteyi ziyaretleri cumhuriyet
hükümetlerinin üniversite reformuna ve bilime verdikleri önemi göstermesi açısından
önemlidir. Özellikle Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının ardından İsmet İnönü’nün
üniversiteyi yeni cumhurbaşkanı olarak ziyareti dikkat çekicidir. Açılış konferansları ülke ve
dünya gündemi ile birlikte ülkedeki bilimsel ilerlemenin mukayeselerini de içeren birer
değerlendirme ve yönelim konuşmaları şeklindedir.
1935-1940 yılları arasında evrim ve jeolojiyi de içermekle beraber doğa bilimlerinin
yanı sıra tarih, hukuk, iktisat, siyaset bilimi, eğitim bilimleri, felsefe, edebiyat, psikoloji,
havacılık, ziraat gibi alanlarında toplam 140 konferans gerçekleşmiştir.
Bu konferanslardan on altı tanesi iktisat alanına ilişkin olup sekiz tanesi Alman bilim
adamları tarafından verilmiştir. Bunlar doğrudan iktisat teorileri ve politikalarının yanı sıra
iktisatla ilgili olarak vergi ve vergilendirme, uluslararası nüfus meseleleri, devletçilik gibi
konuları da içermektedir. Alman iktisatçıların konferansları arasında öne çıkan konular
Birinci Dünya Savaşı öncesi ve sonrası dünya ekonomisinin durumu, düşünsel temelleri ve
bünyesi; endüstrileşme eğilimleri; iktisat politikasının yeni eğilimleri ve devletçiliktir.
Bu çalışmanın amacı Türkiye’de eğitim veren yabancı iktisatçıların yukarıda
bahsedilen üniversite konferansları çerçevesinde öne sürdükleri görüşleri incelemektir. Bu
görüşlerin ekonomik yaşama ve bilimsel çalışmalara etkisi de değerlendirilmiştir. Bu
kapsamda sunulacak bildiride Alman iktisatçıların üzerinde durdukları görüşler serbest
piyasa ve korumacılık yaklaşımları çerçevesinde incelenmiştir.
Yapılan incelemede iktisat tarihimiz dolayısıyla da Türk Bilim Tarihi açısından
önemli olan bu konferanslarda, Fritz Neumark’ın Alman iktisatçi Friedrich List’in liberal
dotrinleri tenkidine katıldığı (Neumark, 1936), Wilhelm Röpke’nin ise uluslararası ticarette
tek bir hukuk ve para sisteminin olmamasının önemine vurgu yaptığı (Röpke, 1936)
görülmektedir. Gerhard Kessler’in bugünkü sosyal devlet kavramını nitelediğini
1 Yüksek Lisans Öğrencisi, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ABD,
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düşündüğümüz sosyal siyaseti (Kessler, 1937) savunduğu ve Joseph Dobrestberger’in
devletçiliğin önemine (Dobretzberger, 1939) vurgu yaptığı sonucuna varılmıştır. İki büyük
savaş arası Türkiye ekonomi politikaları düşünüldüğünde Alman iktisatçıların görüşlerinden
kamucu yaklaşımların etkili olduğu anlaşılmaktadır.
Anahtar sözcükler/Keywords: Üniversite konferansları, Alman iktisatçılar
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SANAYİ, EĞİTİM VE SANAT ÜÇGENİNDE SANAT EĞİTİMİNDE DEĞİŞEN
DEĞERLER
CHANGES IN ART EDUCATION IN THE CONTEXT OF INDUSTRY,
EDUCATION AND ART
Nuray MAMUR1
Toplumsal ve ekonomik değişimler her zaman sanat ve eğitim alanında yansımalarını
bulmuştur. Toplumsal değişimlerin en önemli belirleyicisi de insanların üretim biçimleridir.
Tarıma dayalı geleneksel toplumlarda üretim evlerde ve atölyelerde el tezgâhlarında
yapılırken, sanayi devrimi sonrası fabrikalara kaymıştır. Bu da kentleşmeyi, yaşam
biçimlerinde ve toplumun sosyolojik yapısında değişim ve dönüşümleri beraberinde
getirmiştir. Bu dönüşümde eğitim kurumları da doğal olarak mekanik üretim temelinde
fabrika düzeninden etkilenerek yeniden yapılandırılırken, sanat da önce toplumsal
gerçekçiliğin daha sonrada modern kent yaşamının anlatıcısı olmuştur. 19. Yüzyılın ikinci
yarısında meydana gelen teknik ilerlemeler, içten yanmalı motor, fotoğraf makinası, elektrik,
telefon, telsiz, telgraf gibi icatlarla ikinci sanayi devrimi ve seri üretim kendini göstermiştir.
Bu da yenilik ve ilerlemeci anlayışla öznellik ve bireyselliğin desteklendiği modern sanat
akımlarının ortaya çıkışına neden olmuştur. Kitlesel üretim sanatın doğasını etkilemiş, sanat
yapıtına ilişkin biriciklik algısının tartışılır olmasına neden olmuş, sanat yapıtının tek bir
zamana ve tek bir uzama olan bağlılığını yıkmıştır. 20. Yüzyılın son çeyreğinde elektronik
endüstrisinin devreye girmesiyle yeni bir endüstri süreci başlamış, bilgisayar teknolojilerinin
gelişimiyle üretim biçimleri otomatikleşmiştir. Bu hızlı toplumsal dönüşüm sürecinde sanat
bilginin farklı formlarına açık bir sistem haline gelmiştir. Dadaizmin formalizmden öte,
aykırı yaklaşımları farklı disiplinlere, konu alanlarına sanatçıların yönelmesine neden
olmuştur. Bu yöneliş, farkındalık yaratmak, toplumsal sorunlara çözüm önerileri getirmek
ve değiştirmek gibi zihinsel mekanizmaları harekete geçirecek anlatımlar doğrultusunda
gerçekleşmiştir. Eğitimin de kaçınılmaz olarak içinde bulunulan sosyal, ekonomik ve
endüstriyel gereksinimlere göre şekillenmesi gerekmiştir. 1. Sanayi devrimi sonrası ortaya
çıkan üretim ilişkileri çerçevesinde yaşanan değişimi eğitim sistemleri diğer sektörlerden
önce yakalamışken, hatta bizzat değişimin öncüsü olmuşken, 2. Sanayi devriminden sonra
geride kalmıştır (Karaca, 2008). Görüldüğü gibi değişimin itici gücü açıktır. Önemli olan bu
değişmelerin sanat eğitimi anlayışımızı nasıl değiştirdiğidir. Sanat eğitiminin tarihsel
sürecine bakıldığında sanat ve eğitimin kesiştiği noktalar sanat eğitimindeki dönüşümü
göstermektedir. 20 yüzyıldan 21. Yüzyıla sanat eğitimin amaç ve içeriklerinde yönlendirici
unsur sanat üretimlerin düşünsel ve göstergesel karakteri olduğu kadar, toplum ve çocuğun
değişimine bağlı olarak, eğitim anlayışlarındaki değişimlerdir. Bu süreç sanat eğitimi
araştırmalarında (Gaudelius ve Speirs, 2002; Kırışoğlu, 2009) genellikle çocuk merkezli,
disiplin (konu alanı) merkezli ve toplum merkezli adlandırılmaktadır. Çocuk merkezli
yaklaşım çocuklara herhangi bir yetişkin baskısı olmaksızın kendi kendilerini ifade
edebilecekleri, ortam ve materyal desteği ile, sanat yapma sürecinin ön plana çıkarıldığı bir
yaklaşımdır. Disiplin merkezli yaklaşım ise, Modernizmin uzantısında 1960’lardan
1990’lara kadar devam eden süreçte; sanatçılar, sanat tarihçileri, sanat eleştirmeni ve
estetikçi gibi sanat dünyasının temel unsurlarına göre şekillenmiştir. Disipline Dayalı Sanat
Eğitimi olarak adlandırılan bu yaklaşım, çocuğu çalışmanın bir öznesi olarak
1
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değerlendirir(Gaudelius ve Speirs, 2002). Günümüzde ağırlık kazanan toplum merkezli
yaklaşımlar ise, sanatın kendi içeriğinden çok, tıpkı çağdaş sanat pratiklerinde olduğu gibi,
toplumsal değerlere ve gereksinimlere odaklanmıştır. Burada sanat, eşit, özgür ve özerk
bireyin oluşmasında kilit rol oynayarak, sosyal sürdürülebilirliğin etkili araçlarından biri
olarak değerlendirilmektedir (Kuru, 2016).
Bu bildirinin amacı, sanayi devrimlerinden sonra ortaya çıkan üretim ilişkileri çerçevesinde
sanat, eğitim ve toplum bağlamında kesişen noktaların bir haritasını çıkarmak ve bunların
sanat eğitimindeki yansımalarını ortaya koymaktır. Böylelikle sanat ile üretilen bilginin
sanat eğitimi yöntemlerine etkisini ve getirdiği yeni değerleri tartışmaktır. Bu amaçla
araştırmanın yöntemi; sanayinin devrimlerinin etkisi ile üretim biçimlerindeki değişimin,
sanat, eğitim ve sanat eğitimine yansıyan örneklerini takip etmektedir.
Anahtar sözcükler/Keywords: Sanat tarihi, sanat eğitimi tarihi, çağdaş sanat,
postmodernizm
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TASARIM ÖĞRENCİLERİNİN “TASARIM” KAVRAMI İÇİN METAFOR
ALGILARIN BELİRLENMESİ
DETERMINATION OF METAPHOR PERCEPTIONS FOR "DESIGN"
CONCEPT OF DESIGN STUDENTS
Hüseyin UYSAL
Çiğdem ÖZDEMİR
Tasarım bir oluşumu zihinde biçimlendirmek ve ilgili duyuya hitap edecek biçimde
somutlaştırmaktır. Aynı zamanda tasarımın bir amaca hizmet etmesi ve düşüncenin ürünü
olması gerekir. Amaca uygun olsa da tasarlanan şey, farklı bir fikir ve bunun yansıması
olarak özgün, özgür olmalıdır. Sanat dallarındaki olgunlaştırılmış estetik objelerin başlangıç
aşamasında, olası sonucu tasarlamak önemli bir süreçtir. Bir tasarım kendi içerisinde bir plan
aşamasında ilerlemelidir. Problemi tanıma aşamasından başlayıp bilgi toplama, yaratıcılık
ve buluş süreci, çözüm bulma ve sonunda da uygulama ile sonlanacak olan bu aşamalar,
tasarım sürecinin olmazsa olmaz birbirlerine bağlı zincirleridir. Bu her bir zincir birbirini
besler dolayısıyla zincirlerden birinin eksik olması tasarım sürecini olumsuz etkiler. Görsel
sanatlar ve ilgili görsel alanlar için tasarlama sürecinde tasarım elemanları çizgi, doku, leke,
form, şekil, boşluk, renk ile tasarım ilkeleri ritim, vurgu, zıtlık, koram, çeşitlilik ve denge
sübjektif değerler ile ele alınmakta ve uygulanmaktadır. Ortaya çıkan tasarıma yüklenen
anlam, bireyler arasında farklı yorumlanabilmektedir. Her bireyin farklı olmasından yola
çıkarak söylenebilir ki; objelere, nesnelere ya da düşünsel olaylara yüklenen anlamlandırma
da farklı olacaktır. Çünkü duyu organlarıyla duyumsanan ve algılanan şeyler, bireylerin
kültürel alt yapılarına, yaratıcılık yetilerine, bakış açılarına bağlıdır. Dolayısıyla algılar ve
sezgiler burada çok önemlidir. Bu durumdan hareketle araştırmada Moda Tasarımı ve Grafik
Tasarımı bölümlerinde okuyan öğrencilerin “Tasarım” kavramına yönelik metafor algıları
incelenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu Giresun Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek
Yüksekokulu Tasarım Bölümünde okuyan 100 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışma grubunda
50 Moda Tasarımı bölümü öğrencisi ve 50 Grafik Tasarımı Bölümü öğrencisi
bulunmaktadır. Araştırmanın verileri öğrencilerin “Tasarım…gibidir. Çünkü…”
cümlesindeki boşlukların tamamlanmasıyla elde edilmiştir. Araştırma verileri içerik
analizine tabi tutularak incelenmiş ve uzman görüşleri ışığında literatür ile desteklenerek
açıklanmıştır. Bu araştırmanın amacı farklı tasarım alanlarında öğrenim gören bireylerin
“Tasarım” kavramı üzerine metafor algılarını belirlemek, benzerlik ve farklılıkları ortaya
koymaktır. Araştırma konu ile ilgili yapılan araştırmaların azlığından ve ilgili alandaki
araştırmacılara örnek teşkil etmesi yönünden önemli görülmektedir.
Anahtar sözcükler/Keywords: Tasarım, metafor, moda tasarımı, grafik tasarımı
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RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN ESTETİK BEĞENİLERİ
ÜZERİNE BİR İNCELEME
A STUDY ON THE AESTHETICS APPRECIATION OF ART EDUCATION
STUDENTS
Handan BÜLBÜL
Cansu ÜNLÜ
Bireyin sanatı anlamasını sağlamakla birlikte, yaşamsal tüm alanlarda incelikli ve
duyarlı bireylerin yetişmesini amaçlayan estetik eğitimi, görsel sanatlar eğitiminin
bileşenlerinden biridir. Araştırmada, ortaokul ve lise düzeyinde estetik eğitim verecek olan
resim-iş öğretmenliği öğrencilerin estetik beğeni düzeylerini belirlemek amaçlanmıştır.
Araştırma örneklemi, Giresun Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Resim-İş öğretmenliği 1. ve 2.
sınıf öğrencilerinden oluşmuştur.
Tarama modeliyle gerçekleştirilen araştırmanın verileri 2017-2018 eğitim öğretim
yılı bahar döneminde toplanmış, verilerin toplanmasında, 5’li likert tipi şeklinde hazırlanan
“Estetik Beğeni Ölçeği”nden yararlanılmıştır. Alandan iki uzmanla birlikte çalışılarak sanat
değeri taşıyan ve taşımayan 12’şer resmin araştırma verileri için kullanılmasına karar
verilmiştir. Edouard Manet, Camille Pisarro, Pierre-Auguste Renoir, Paul Signac, Alfred
Sisley, Paul Cézanne, Vincent Van Gogh, Paul Gaugin, Pablo Picasso, Egon Schiele, Arshile
Gorky ve Jackson Pollock’a ait birer eserden ve sanat değeri taşımayan resimlerden oluşan
power point sunusu hazırlanmıştır. Veri toplama sürecinde, estetik beğeni ölçeği öğrencilere
dağıtılmış, hazırlanan sunu izletilmiş ve her resme ilişkin öğrencilerin beğeni düzeylerini
işaretlemeleri sağlanmıştır. Verilerin analizinde; Microsoft Excel programı kullanılmış, her
bir resme ait beğeni düzeylerinin frekans (f) yüzde (%) ve ortalamaları (x) hesaplanmıştır.
Sonraki aşamada, ölçekten elde edilen verilerin 1. ve 2. sınıf ortalamaları ve genel ortalaması
alınarak resimlere yönelik genel estetik beğeni düzeyi belirlenmiştir.
Yapılan hesaplamalar sonrasında; sanat değeri olmayan resimlerden 2’si, sanat
değeri olan resimlerden de 3’ü olmak üzere 5 resimde “Kararsız” oranının yüksek olduğu
saptanmıştır. Bununla birlikte, sanat değeri olmayan 4 resme ilişkin beğenilerde “Hiç
Beğenmedim” ve “Beğenmedim”, 3 resimde de “Çok beğendim” ve “Beğendim”
kategorisinde yığılma olduğu tespit edilmiştir. Sanat değeri olan resimler arasında da Manet,
Pisarro, Sisley ve Munch’a ait resimlerde beğeninin yüksek olduğu, Gorky’e ait resimde
beğeninin en az düzeyde olduğu görülmüştür. Genel ortalamalara ait puanlar ise
“Kararsızım” düzeyinde belirmiştir. Ulaşılan bulgular, öğrencilerin sanat değeri taşıyan
resimlerle birlikte taşımayan resimlere yönelik de beğenilerinin varlığını göstermektedir.
Araştırma sonucuna dayanarak, geleceğin görsel sanatlar eğitimcisi olacak öğrencilere hem
atölye derslerinde hem de sanat kültürü içerikli derslerde estetik beğenilerini yükseltecek
eğitiminin verilmesi önerilmektedir.
Anahtar sözcükler/Keywords: Estetik eğitimi, görsel sanatlar öğretimi, resim-iş
öğretmenliği
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RESİM İŞ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN SANAT TARİHİ
İLGİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (ERZİNCAN İLİ ÖRNEĞİ)
INVESTIGATING THE ART HISTORY INTERESTS OF THE STUDENTS IN
FINE ARTS (THE EXAMPLE OF ERZİNCAN CITY)
Selma TAŞKESEN
Funda NALDAN
Orhan TAŞKESEN
Sanatın tarihini içeren dersler, sanat eğitiminin her kademesini kapsayan ve mutlaka
alınması gereken zorunlu alan dersleri arasındadır. Lisans eğitimi düzeyinde ise görsel
sanatlar eğitimi alan öğrencilerin birinci sınıfının ikinci döneminden başlamak üzere eğitim
sürecinin hemen hemen her döneminde gördükleri alan bilgisi derslerinin içindedir. Görsel
sanatlar eğitiminin bel kemiğini oluşturan bu derslere öğrencinin ilgisi nasıldır? Bu dersler
öğrenciler için ne ifade etmektedir? Aldıkları sanat tarihi eğitimi öğrencilerde farkındalık
oluşturmakta mıdır? Gördükleri ders sayısı arttıkça bu derslere karşı ilgileri de artmakta
mıdır? Bu ilgi cinsiyete ve sınıf düzeyine göre farklılık göstermekte midir? Sanat tarihi
bilgisi arttıkça bu konudaki duyarlılığı da artmakta mıdır? Bu noktalardan yola çıkılarak
hazırlanan bu çalışmanın amacı, Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş
Eğitimi Anabilim Dalı öğrencilerinin sanat tarihine olan ilgilerini araştırmaktır. Araştırma
2017-2018 öğretim yılında öğrenim gören Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Eğitim
Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim–iş Eğitimi Anabilim Dalında eğitim alan
120 (68 Kız, 51 Erkek, 1 Cinsiyetini belirtmemiş) Resim-iş Öğretmenliği Programı öğrencisi
ile yürütülmüştür. Çalışmanın verileri gönüllülük esasına dayanarak toplanmıştır.
Araştırmada öğrencilerin sanat tarihine olan ilgilerini ölçmek için araştırmacılar tarafından
geliştirilmiş, ilk hazırlandığında 40 sorudan oluşan ancak uzman görüşleri doğrultusunda
yeniden düzenlenip 20 soruya düşürülen “Sanat Tarihi İlgisi anketi” kullanılmıştır.
Araştırmada öğrencilerin cinsiyete göre sanat tarihi ilgileri farkını test etmek için
bağımsız örneklemler t testi, sınıf düzeyine göre sanat tarihi ilgisi farkını test etmek için ise,
tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır. Araştırmada resim öğretmenliği programı
öğrencilerinin sanat tarihi ilgilerinin iyi düzeyde olduğu, öğrencilerin devam ettikleri sınıf
düzeyine göre ve cinsiyetlerine göre sanat tarihi ilgilerinde fark olmadığı bulgusuna
ulaşılmıştır.
Araştırmada resim öğretmenliği programı öğrencilerinin sanat tarihine olan ilgileri
her ne kadar iyi düzeyde olsa da, öğrencilerin sanat eğitimi alanında öğrenim gördükleri
düşünüldüğünde daha yüksek bir düzey olması gerektiğine dair beklentiyi karşılayamamıştır
değerlendirilmesine ulaşılmıştır. Mevcut durumun yeterliliği tartışılmış, bulgular dahilinde
öneriler sunulmuştur.
Anahtar sözcükler/Keywords: Resim öğretmenliği programı, sanat tarihi ilgisi
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MARK BRADFORD’UN SANATINDA ÇOK KATMANLI KENT KOLAJLARI
ULTILAYERED URBAN COLLAGES IN MARK BRADFORD'S ART
Nuran AYDIN
Metin UÇAR
Günlük yaşamın parçası haline gelen, endüstri ürünleri ve tüketim eşyaları göz alıcı
kılıfları ile bir kullanımlık nesneler haline gelmiştir. Bu tüketim sonucu oluşan atıklar,
insanoğlunun kullanıp attığı ya da başa çıkamadığı fazlalığın kendisidir. Bu noktada atık
nesnelerin ifade olanaklarının sorgulanması, dönüştürülmesi ve kavramsallaştırılması son
yıllarda sanat ve sanatçı için de önemli bir problem haline gelmiştir. Bu bağlamda; çağdaş
sanatçılardan biri olan Mark Bradford, geçmişe ait atık nesneleri çalışmalarında katmanlar
oluşturacak biçimde bir arada kullanarak kent kolajları, tanımının içine alabileceğimiz
örnekler vermektedir. Sanatçının eserleri resimler, yerleştirmeler, fotoğraflar, harita ve
gazetelerden oluşan kolajlardan oluşmaktadır. Eserlerinde, mekânın yeniden sorgulayan ve
“mekânın yeniden üretilmesi” fikrini sorun sallaştıran sanatçı, izleyicinin zaman ve mekân
kavramına ilişkin duyum ve algılarını, bellek ve anı kavramları üzerinden atık nesneye
yüklemektedir. Sanatçı böylece küreselleşen dünyada insan-mekân ilişkisini aidiyet kavramı
üzerinden müdahaleye, dönüştürme ve çözümlemeyi amaçlamaktadır.
Araştırmada veri toplamanın önemli aşamasını, sanatçıya ait eserler oluşturmaktadır.
Sanatçının önemli bienal ve sanat fuarlarında sergilenen kolaj tekniği ile yapılmış on eseri
örneklem olarak seçilmiştir. Seçilen eserlerin incelenmesinde imaj analizi yönteminden
yararlanılmıştır. Ayrıca eserler; psikolojik, sosyal ve kültürel değerlerle ilişkili fikirleri de
ortaya koymaya yönelik nitelikte örnekler verdiği için eserler sosyo- kültürel değerler
çerçevesinde gözlemlenmektedir.
Araştırma sonucunda; kullanılan malzeme ile anlam arasında karşılıklı ve
tamamlayıcı bir ilişki olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu bağlamda, katmanlar ile eşzamanlılık
durumunu görsel olarak sunmada kolaj tekniğinin daha etkili olduğu anlaşılmaktadır. Güncel
sanat ile Bradford eserlerinde alışılagelmiş kolaj uygulamalarının dışına çıkıldığı için mekan
için farklı bir okuma ve anlamlandırma gerçekleştirilmiştir. Sanatçının eserlerinde kullandığı
farklı zamanlara ait atık nesneler çok katmanlı bir yapı içerisinde arkeolejik bir kazıya da
izin vermektedir. Bunda özellikle eserlerde kullanılan gazete ve harita gibi atık nesneler,
çoğu çalışmanın biçimsel ve kavramsal yönünden belirleyici duruma geçmiştir. Bu
çalışmada, mekânın yeniden üretilmesi, sorgulanması ve sorunsallaştırılması sürecinde
malzemenin önemini ve sanatçının kullandığı tekniğin önemini ayrıca ortaya koymaktadır.
Anahtar sözcükler/Keywords: Kolaj, atık nesne, güncel sanat
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TÜRK ÖZGÜN BASKI RESİM SANATINDA KENT İMGESİ
CITY IMAGE IN TURKISH TURKISH PRINTMAKER ART
Elif MAMUR YILMAZ
Selen ATAMAN
Baskı resim çeşitli araç ve malzemeler ile doğrudan veya kalıplar yapmak yoluyla
kâğıda veya benzeri bir yüzey üzerine uygulanan özgün bir sanat tekniğidir. Baskı resim
sanatı çok sayıda malzeme yanında baskı makinasının da olduğu bir atölye ortamında
uygulama gerektirmesinden dolayı Türkiye’de resim sanatına göre daha yavaş bir gelişim
süreci göstermiştir. Türkiye’de en erken uygulanmaya başlanan baskı resim tekniği askeri
okullarda harita ve kitap basmakta kullanılan ve bazı halk resimlemelerinde görülen taş baskı
(litografi) olmuştur. Sanatsal amaçlı ilk özgün baskı çalışmaları 1890’lı yıllarda “Sanayi-i
Nefise Mektebi’nde yabancı hocaların denetiminde yapılmıştır. Cumhuriyet Dönemi’nde,
Güzel Sanatlar Akademisi’nde ve Gazi Eğitim Enstitüsü’nde ağaç baskı ve linolyum gibi
teknikler olarak uygulanan özgün sanat çalışmaları, sonraki yıllarda yurt çapında
yaygınlaşmıştır. Günümüzde özgün baskı resim sanatçıları, linol, ahşap, metal gravür ve
serigrafi tekniklerini içeren geleneksel teknikler yanında dijital baskı gibi alternatif baskı
tekniklerini de kullanarak kendi sanat anlayışları ve özgün anlatım biçimlerini
yaratmaktadırlar. Çalışmalarının içeriği genellikle yetiştikleri toplumun kültürel değerleriyle
ilgili olan somut ve soyut biçimlerden oluşmaktadır. Kent imgesi de somut ve soyut anlatım
biçimleriyle baskı resim sanatçılarının çalışma konuları arasında yer almaktadır.
Bu araştırmada, tarihsel süreç içinde Türk özgün baskı resim eserlerindeki kent
imgeleri incelenmiş, kent yaşamı, kent kültürü ve bunun sonucunda oluşan bu kent
formlarının özgün baskı sanatında nasıl betimlendiği sorgulanmıştır. Araştırma tarama
modeliyle gerçekleştirilmiş, yapıtlarında kent imgesini kullanan ya da konu edinen
sanatçıların yapıtları derlenmiş, kronolojik bir tasnif yapılarak, içerikleri analiz edilmiştir.
Ayrıca söz konusu yapıtlar üzerine yapılan eleştiriler, söyleşiler, katalog metinleri, tanıtım
broşürleri, sanat dergileri gibi yazılı kaynaklar incelenerek yapılan içerik analizleriyle
karşılaştırılmıştır. Araştırmanın sınırlılığı nedeniyle kent olgusunun işlendiği özgün baskı
resimlerin tümüne ulaşmak ve tümünü ele almak mümkün olmadığından, Türk Özgün Baskı
sanatı evrelerini temsil edebilecek sayıda bir sınırlamaya gidilmiştir.
Araştırma sonunda, özgü baskı resim sanatçılarının kent imgesini sembolik bir düzen
içinde kurgulama yoluna gittikleri, ayrıca kent formlarını dönemin görsel kültür ve kimliğini
içerisinde barındıran çok zengin yaşam alanları olarak betimledikleri, diğer taraftan kentin
karmaşasını, kirliliğini, yoksulluğunu, sosyal yaşamını özgün baskı çalışmalarında
sorguladıkları, kimi zaman da kent olgusunu eleştirel bir yaklaşımla ele aldıkları sonucu elde
edilmiştir.
Anahtar sözcükler/Keywords: Özgün baskı resim, kent imgesi, Türk sanatı
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TANZİMAT’TAN CUMHURİYET’E TÜRK RESMİNDE MEKÂNSAL DEĞİŞİMİ
MOBİLYALAR ÜZERİNDEN OKUMAK
READING SPATIAL CHANGE IN TURKISH PAINTING BY MEANS OF
FURNITURE FROM THE REFORM ERA TO THE TURKISH REPUBLIC
İlkay Canan OKKALI1
İlona BAYTAR2
Osmanlı Devleti’nde Batı kaynaklı resmin ve mobilyanın ortaya çıkışı ve gelişimi
19. yüzyıla tarihlenir. Batılılaşmanın meşrulaştığı ve değişimin görünür olduğu bu dönemde,
siyasi yapının üst kademede başlattığı yeni yapılanma toplum yapısına da etki edecek ve
yaşanılan mekânlardan kullanım eşyalarına kadar devam edecek olan yeni bir yapının içine
girecektir. Batı resmi ortaçağdan itibaren hep siyasi ve toplum yapısı ile birlikte gelişim
göstermiştir. Nitekim 18. yüzyılda Fransa’nın hâkim üslubu Rokoko’nun hafiflik, uçuş uçuş
yaşamı tuvallere de yansır; çok sayıda çiçek, süslü elbiseler ile birlikte dönemin modası olan
mobilya ve dekoratif öğeler de iç mekânın zengin görünümü için kullanılır (Germaner,
1996). Türk resmi ise başlangıcında belirli kalıpların içerisinde kalmış olsa da ilerleyen
yıllarda toplumun kültürel yapısının yansımasını bulacağı birer nesneye dönüşmeye
başlayacaktır.
Türk odalarını Avrupa odalarından esaslı şekilde ayıran özelliği, mobilyasız
olmalarıdır. Yani içlerinde masa, sandalye, yatak, büfe ve dolap gibi hafif veya ağır taşınır
eşya yoktur (Eldem, 1987). Her türlü kullanma ve yaşama ihtiyacı duvara bağlı veya gömülü
mobilya ile temin edilirken zaman içerisinde taşınır mobilyanın kullanılmaya başlaması ile
evlerde görülen değişim resimlerde de karşımıza çıkar. Hoca Ali Rıza’nın figürlü iç
mekânlarında, geleneksel Türk ahşap evinin özelliğini gösteren, ocak, nişler, sedir gibi
geleneksel unsurlar yer alır. 19. yüzyılın ikinci yarısından sonra ve 20. yüzyılın ilk yarısında
Osmanlı toplumunda değişim mekânsal olarak da görülmeye başlar. Panjurlu büyük
camların ve uzun perdelerin varlığı artık sedirin kullanımını imkânsız kılarken, koltuk
takımlarını da zorunlu olarak ihtiyaç nesnesi haline getirir. Ev içerisinde merdivenin
konumlanışı, ayaklı bir şamdan, duvarlarda hat levhaların yerlerini almaya başlayacak olan
Batı tarzı manzara resimleri ve çoğunlukla merdiven altına yerleştirilmiş olan piyanonun
varlığı, gündelik hayatın değişimini vurgular (Baytar, 2018). Mihri Müşfik, Mevsume
Hanım Portresi’nde Mevsume Hanım’ı, bir koltukta oturmuş, zengin dekoratif öğelerle
döşenmiş misafir odasında betimlerken mobilya kullanımına ve değişime dair ipuçları da
verir (Okkalı, 2014). Hoca Ali Rıza’nın mütevazı yaşam içerisindeki mekânsal değişimi
mobilya ve aksesuarlarıyla birlikte betimlediği enteriyörleri, ardından Mihri Müşfik ve
Şehzade Abdülmecid’in tuvallerinde devamlılığını bulacak 1914 kuşağı ressamlarında
değişim geri dönülmeze doğru varlığını meşrulaştıracaktır. Bu çalışmada toplum yapısının
ve gündelik hayatının değişimini Türk resmi üzerinden özellikle geleneksel yapısında yer
almayan kendisi için yeni olan mobilyalar üzerinden bir okuma yapmak amaçlanmıştır.
Anahtar sözcükler/Keywords: Türk resim sanatı, mobilya, gündelik hayat
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TASARIM MESLEĞİNİN SINIRLARINDA DOLAŞMAK: İLETİŞİM, GÖRSEL
İLETİŞİM VE GRAFİK TASARIM
WALKING ON THE EDGE OF THE DESIGN PROFESSION:
COMMUNICATION, VISUAL COMMUNICATION, AND GRAPHIC DESIGN
Dicle YILDIRIM1
Mustafa AKMAN2
“Tasarım Mesleğinin Sınırlarında Dolaşmak” adlı makalede ele alınan konu zaman
zaman irdelenmiş hatta popüler olmasına rağmen hala netleştirilememiş ve zamanla farklı
özellikler kazanarak alevi tekrar körüklenmiştir. Temelde görsel bir problemi çeşitli teknik
ve stratejilerle belli bir ihtiyaca göre görselleştiren grafik tasarım; grafik sanatlar, grafik,
görsel tasarım, görsel iletişim tasarım gibi daha birçok farklı isimde anılmaktadır. Bu çeşitli
sıfatlandırmalar zamanla tasarımcılar ve grafik tasarım alanlarında bulunan akademisyenler
arasında farklı problemlere sebep olmaktadır.
İnsanın kendisini bir gruba yerleştirme, ait olma durumu zamanla kavramların ve
tanımların daha rahat algılanabilmesi için sıfatlandırma ihtiyacını doğurmuştur. Aidiyet ve
kimlik kavramı geçmişte olduğu gibi bugünde hem bireysel hem de mesleki anlamda ilgi
çekici ve sürekli sorgulamalar yapılan kavramlardandır. Grafik tasarım ya da bir diğer
ismiyle görsel iletişim tasarım mesleği her çağın farklı özelliklerine göre şekillenmesiyle
tanımında çeşitlilikler göstermektedir. Grafik tasarımdaki bu farklı tanımlamalar bu
meslekte yer alan tasarımcı, akademisyen ve adaylarının mesleğinin sınırlarını aramaya ve
daha kapsamlı bakmaya sevk etmektedir. Akademilerde farklı isimler etrafında verilen
grafik tasarım eğitimi bazen mesleki ilerlemenin önüne ket vurarak, kavram bulanıklığına
sebep olmaktadır. Mesleki anlamda kavramsal altyapının oluşmaması, sığ bakış açısı ve
dogma bir şekilde mesleğin sorgulamadan savunulması yüzeysel problemlerin oluşmasına
ve ne yazık ki derinliği olmayan bir eğitim anlayışına sürüklemektedir. Bilgi ve teknolojinin
gelişimine bağlı olarak zenginleşen iletişim kanalları iyi çözümlenip, takip edilerek
tanımların daha geniş ve kapsayıcı bir şekilde yapan bazı gelişmiş ülkeler bunu eğitimlerine
de yansıtmışlardır. Özellikle akademik konularla ilgili iş yaparken zevk alan, öğrenirken
eğlenmeyi bilen, araştırmaktan zevk duyan genç akademisyenlerin doğru yetişmesi, bu alana
katkı sağlamanın yöntemlerinden biridir. Tanımların daha kucaklayıcı yapıldığı ve
mesleğine tutkun bireylerin çağdaş bakış açısıyla yaklaştıkları ortamlar görsel iletişim
alanlarının önünü açarak daha sağlıklı gelişmesine vesile olmaktadır.
Bu çalışma, akademik eğitim içerisinde görsel iletişim alanlarında lisansüstü eğitim
yapmakta olan akademisyen ve adaylarının, yaşadığı süreçleri inceleyerek; grafik
tasarımdaki isimlendirme problematiği üzerine gitmiştir. Ayrıca alanın önde gelen kurum ve
kişilerinin görüşleri de aktarılmaya çalışılarak, çıkarımlarda bulunulmuştur.
Anahtar sözcükler/Keywords: Tasarım, görsel iletişim, grafik, grafik tasarım,
eğitim
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DİJİTAL MEDYA SANATÇISI DAN HAYS VE BEVERLY FISHMAN
ARTIST DAN HAYS AND BEVERLY FISHMAN WORKING WITH DIGITAL
MEDIA
Benan ÇOKOKUMUŞ
Sanatsal alanı etkileyen teknolojik gelişmeler, yeni ifade biçimlerini sanatın alanına
dahil etmiştir. Teknolojinin sanatın içine daha fazla dahil olması, dijital ve plastik sanatlar
arasında yeni bir diyaloğu başlatmıştır. Bu durum sanatın sınırlarının ve tanımının
değişmesini sağlamıştır.
Sanatçı Dan Hays’ın dijital fotoğrafları, resim manipülasyon yazılımının yardımıyla,
çeşitli şekillerde resimlere dönüştürülmektedir. Bu süreç; renk ayırma modülasyon
araştırmaları, matematiksel sistemler, desen, bölünme, kısıtlanmış paletler, ton sınırlaması,
simüle doku ve ışık efektlerini oluşturur. Bu sürecin son aşamasında sanatçı resmin kusurlu
fizikselliğini vurgulamayı ve illüzyonizm mekanizmalarını yıkmayı hedefler. Resim
tarihinde, sanatçı Robert Rauschenburg ve Andy Warhol, popüler medyanın düşük kaliteli
görüntülerini üretmek için ekran baskısını kullanmış ve foto-mekanik süreç boyunca ortaya
çıkan görüntüyü vurgulamıştır.
Sanatçı Beverly Fishman'ın paslanmaz çelik üzerine parlak renkli resimleri,
izleyicinin görsel algılarını değişime uğratır. Fishman’ın çalışmaları, tıpta kullanılan dalga
boyları EKG ve EEG gibi teşhis testlerine odaklanmaktadır. Başkalarına ait olan teşhis
testlerinin dalga boyları sanatçının çalışmalarında, dijital ve biyolojik olan arasında
etkileşime girer Bu etkileşim, görsel form olarak ortaya çıkmaktadır. Formların görsel
oluşumu; otomotiv boyalarında gerçekleşen doğal ve sentetik, renk sistemleri karışımlarıyla
oluşturulmaktadır.
Usta bir renkçi anlayışa sahip olan Fishman, çağdaş kültürde eczacılık ve ilaç
endüstrisinin rolünü ve temsillerini araştıran görsel bir sanatçıdır. Canlı ve cazip renkli hap
benzeri eserleriyle, Fishman, ilaç endüstrisindeki estetiği oluşturur. Sanatçının canlı göz alıcı
renk uygulamaları Modernizm ve minimalizm renk teorisinin bir uygulayıcısı olduğunu
gösterir. Sanatçı minimalist soyutlamayı yorumlamaktadır. İzleyicinin dikkatini çekmek için
reklamlarda kullanılan renklerle çalışır. Bir Beverly Fishman resminde renkler, ön plan, arka
plan ve orta zemin arasında geçiş yaparak, resim düzleminde tekrar tekrar vurgulanır.
Renklerin önemini araştırıyor ve modernizm diliyle bir görsel form sunar.
Dijital medya sanatçılarının eser üretimlerinin kolay olduğunu söylemek mümkün
değildir. Çünkü alt edilmesi gereken zorluklar vardır. Sanatçının gerekli bilgi ve faaliyetinin
tekrara gitmeden üretim yapılması gerektiği bilinmektedir. Dijital medya sanatı, Dan Hays
ve Beverly Fishman örneğiyle, Dijital medya sanatı ve sanat ürününün izleyici üzerindeki
etkileri ele alınmıştır.
Anahtar sözcükler/Keywords: Dan Hays, Beverly Fishman
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GERÇEK VE FOTOĞRAF
REAL AND PHOTOGRAPH
Selahaddin YASAK1
İlk insandan günümüze cevabı en çok aranan soruların arasında Gerçek nedir? sorusu gelir.
Duyu organlarıyla kavradığımız bu dünya acaba gerçek midir? Ya da Platon’ un düşündüğü gibi
gerçeğin yanılsaması mıdır? Platona’a göre iki evren vardır. Birincisi; duyumsanan varlık evreni,
diğeri ise akıl ve düşünce yoluyla kavranabilen idealar evrenidir asıl gerçek idealar evrenindedir.
İşte Platon’un benzetmesini yaptığı mağaranın karanlığı ve dışarıdaki doğa arasındaki ilişki
nasılsa, bizim dünyamızdaki şekillerle, idealar dünyasındaki biçimler öyledir. Etrafımızda
gördüğümüz her şey, aslında yalnızca birer gölgedir. Ve insanların birçoğu gölgeler içindeki
yaşamından oldukça memnundur. Gölgeleri düşüren bir şey olması gerektiğini düşünmezler bile. Var
olan her şeyin gölgelerden ibaret olduğuna inanırlar öyle olunca da gölgeleri gölge olarak
algılamazlar. Çevrelerinde bulunan her şeyin gerçekliğinden son derece emin bir şekilde yaşamlarına
devam ederler…
İnsanların çoğu gerçeği aramazlar, daha doğrusu gerçek diye bir sorunları yoktur. İnsanlar
duyu organlarıyla kavradıkları ya da kendilerine gerçek diye sunulanları gerçek kabul ederler. Bir
başka ifade ile sistem tarafından kendilerine sunulan sanal gerçekliği düşünmeden gerçek olarak
tercih ederler. Çoğu insanın sorunu, içinde bulunduğu konumu korumak ve geliştirmektir. Bunun
için, gerçek olmadıklarını bilseler de inanırlar ya da inanmış görünürler.
Gerçek kavramının tarihsel olarak birçok alanda kullanıldığını, ama anlamlarının değiştiğini
görebiliriz. Felsefe, din, sanat ve bilim gerçek kavramını kullanır. Gerçek, hakikat ve doğru
kavramları halk dilinde ise iç içe geçmiştir ve yanlış kullanılmaktadır.
Günlük dilde de çoğu kez gerçek sözcüğü hakikat ve doğru sözcükleriyle eşanlamlı
kullanılır. Ancak, felsefi kavramlar söz konusu olduğunda, ‘gerçek’ deyimiyle ‘hakikat’ ve ‘doğru’
deyimlerini birbirinden ayırmak gerekir. Gerçek sadece duyu organlarımızla algıladığımız gerçek
değildir. Duyu organları yapılarından kaynaklanan değişiklikleri değişmemiş gibi algılar. Bu durum
beyin tarafından gerçek olarak kabul edilir. Oysa gördüğümüz gerçek değildir. Gördüğümüz
gözümüzün gerçeğidir. Bir başka ifade ile duyu organlarımızla kavranan duyu organlarının
gerçeğidir.
Fotoğrafa bakanlar her zaman gerçeği gördüklerini kabul ederler. Burada iki farklı durum
söz konusudur. Birincisi duyu organımızdan kaynaklanan yanılsamalar gerçek zannedilir. Diğer
taraftan fotoğraf oluşumunu sağlayan objektif ve kayıt sisteminden meydana gelen değişiklikler
izleyici tarafından fark edilmeyerek gerçek zannedilir. Fotoğrafla elde edilen gerçeklik fotoğraf
gerçekliğidir.
Bazı fotoğraflar var ki gerçek mi değil mi diye ilk gördüğümüzde kendi kendimize
soruyoruz. Sosyal medyada paylaşılan fotoğrafların gerçek olduğundan emin olamıyoruz. Fotoğraf
hayatımıza girdikten sonra çok şey değişti. Bir anın durdurulmasıyla elde edilen fotoğraflar, önce
aile albümlerinde, web sitelerinde, ajans arşivlerinde ve sosyal medya hesaplarında yer almaya
başladı. Fotoğraf sadece belirli bir kadraj içindeki görüntüyü yansıtabilir, kadraj dışındaki görüntüyü
ise sadece fotoğrafı çeken kişi(ler) görebilir. ''O an'' dedikleri şey bundan ibarettir sadece, fotoğrafa
bakan kişi sadece fotoğraf makinesinin kadrajınının görebildiklerini görebilir. Burada önemli olan
şey fotoğraf makinesinin kadrajındaki görüntüyü anlamak ve hissetmektir. Anladığımız ya da
gördüğümüz şey fotoğraf gerçeğidir. Bu çalışmada fotoğrafın gerçekle ne kadar ilgili olduğunu,
gerçeği ne düzeyde yansıtığını ya da yansıtamadığını açılmaya çalışacağım.
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VİKTORYAN DÖNEM VE CESET FOTOĞRAFÇILIĞI
VICTORIAN PERIOD AND CORPSE PHOTOGRAPHY
Gülşah ÖZDEMİR
Ölüm kavramı başlangıcından bu yana hayatın bir parçası olduğu gibi sanatın da bir
parçası olmuş ve defalarca konu olarak işlenmiştir. Ölüm sonrası yani post mortem farklı bir
ifadeyle ceset resimleri ise sanat dünyasına Viktoryan Dönemde ürpertici bir şekilde dâhil
olmuştur. Viktorya Dönemi insanlık tarihinde oldukça hastalıklı bir zamandır. Çağın en
rahatsız edici geleneklerinden biri ise ölüm sonrası fotoğrafçılığın yaygınlaşmasıdır
herhalde. İnsanlar ölmüş olan sevdiklerinden hatıra kalması umuduyla son bir girişimde
bulunarak onları canlıymış gibi gösteren fotoğraflar çektirmişlerdir. Bu fotoğraflar bazen
sadece ölen kişinin tek başına yer aldığı kompozisyonlardan oluşurken bazen de aileleriyle
birlikte fotoğraflandırılmışlardır. Bugün için bu hareket oldukçaa sıra dışı bir psikolojinin
ürünü olarak düşünülse de o zamanlar insanların sevdikleri için düzenlediği son bir ritüel ve
en önemlisi de oldukça büyük bir cesaret göstergesi olarak görülmüştür. Cesetleri canlıymış
gibi fotoğraflamak kısmına gelindiğinde bu işin o kadar da basit olmadığı bilinmektedir.
Türlü makyaj hileleri, cesedi ayakta yahut oturur pozisyonda tutacak çeşitli alet edevat, yer
yer fotoğrafların üzerine yapılan çizimler, cesedin yüzünde oluşturulması güç ifadeler
oldukça uğraştırıcıdır. Tabi bir de cesedin formu bozulmadan herşeyin tamamlanmış olması
şarttır. Çekim işlemleri bazen uzun sürdüğünden cesedin formunun bozulmaması için bir
takım kimyasal çözümler kullanılmıştır. Cesedin deri yüzeyindeki tüm sıvılar özel bir vakum
işlemiyle çekilerek temizlenmekte ve deriye bazı kimyasal maddeler enjekte edilmektedir.
Bu işlem sonrasında ceset; kuru, kokusuz ve ölüm öncesindeki beden yapısına benzer şekilde
daha canlı görünür kılınmaktadır. Genel kural şudur: “kişi canlı görünüyorsa hayattadır”.
Yas tutan aileler için oldukça acı verici olan bu işlem çoğu zaman fotoğraflara yansımıştır.
Fotoğraf çekim tekniği olarak daguerretype gibi zor bir sistem kullanılmış ve kımıldamadan,
yüzdeki ifadeyi bozmadan ölmüş olan sevdikleri ile poz vermek zorunda kalarak en iyi
ihtimalle 15-20 dakikalık bir sürece maruz kalınmıştır. Bugün ceset fotoğrafçılığı hala bazı
sanatçılar tarafından kullanılmaktadır fakat günümüz itibariyle bu fotoğraflama işlemi artık
bir yas ritüeli olmaktan çıkmış ve birkaç sıradışı sanatçının üslubu oluvermiştir. Bu araştırma
yapılırken tarihsel yöntem tekniği kullanılmıştır. Sonuç olarak Viktorya Dönemi’nde ortaya
çıkan post mortem fotoğrafçılığının neden ve nasıl ortaya çıktığı ve psikolojisi incelenmiş
ve günümüzde uygulanan ceset fotoğrafçılığı ile benzer yönleri irdelenmiştir.
Anahtar sözcükler/Keywords: Viktoryen dönem, post-mortem, sanat, fotoğrafçılık
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ARİSTOTELES’İN ÖZGÜRLÜK ANLAYIŞI
ARISTOTLE’S CONCEPTION OF FREEDOM
Güvenç ŞAR1
Başta ‘demokrasi” sözcüğü olmak üzere politika alanına dair pek çok sözcüğün
kökeninde Eski Yunan dünyasını buluruz. Bunda hem Eski Yunan dünyasında politik
gelişmeler, çekişmeler etkili olmuşken hem de dönemin düşünürleri, filozofları, tarih
yazıcıları ve tragedya yazarlarının politika alanına ilişkin söylemleri etkili olmuştur.
Özellikle demokrasinin ortaya çıkışı ve işleyiş biçimi Eski Yunan düşünmesinde demokrasi
ve onunla birlikte yurttaşlık konusu tartışma konusu olmuştur. Eski Yunan demokrasisi
bütün yurttaşların katılımıyla gerçekleşen bir demokrasi olmasına karşın yurttaşlığın tanımı
ve sınırları Polis’de (kent, kent-devleti, devlet vb.) yaşayan her insanın politika yaşamına
katılımına engel oluyordu. Polis’de yurttaşlık kadınlar ve kölelere kapalı olmakla kalmayıp
özgür olmasına rağmen söz konusu Polis’de yaşayan bir anne babadan doğmayan kişiler de
politik alanda söz sahibi olma anlamında yurttaşlık haklarından yararlanamıyorlardı.
Metoikos denilen, Yunanlı olmakla birlikte farklı bir Polis’ten gelen yerleşik yabancılar,
yönetime katılma hakkına sahip değillerdi. Yönetime katılmanın en önemli belirtisi ise
sadece yurttaşların (yani erkek, özgür –köle olmayan anlamında– ve söz konusu Polis’in
üyesi bir anne babadan doğan kişilerin) katılımıyla gerçekleşen meclis toplantılarında
konuşabilmekti. Bu bakımdan yurttaş olmak ya da özgür olmak ile konuşma hakkına sahip
olmak arasında sıkı bir bağ bulunmaktaydı. Aristoteles de insanı diğer hayvanlardan
ayırırken, zoon politikon olarak nitelerken bu konuşma yetisine işaret eder. Konuşma
yetisine sahip olmak insan olmanın özelliği olmakla birlikte yurttaş olmayı
sağlamamaktadır. Çünkü her insan konuşma yetisine sahip olmakla birlikte her insan
konuşma ya da ifade özgürlüğüne sahip değildir. Eski Yunan’da konuşma ya da ifade
özgürlüğü, özellikle mahkeme ve mecliste ayırıcı yönünü ortaya koyar. Aristoteles’e göre
yurttaş olmak yargı ve yönetimden pay almaktan daha başka bir şey değildir. Yurttaş, Logos
aracılığıyla yargı ve yönetimden pay alır. Logos’a insan sahip olmakla birlikte onu yargı ve
yönetimde kullanma hakkı özgür yurttaşlara aittir. Görüldüğü gibi Eski Yunan’da yurttaş,
konuşma, logos ve özgürlük arasında dönüşlü ve karşılıklı bir ilişki söz konusudur. Bu
karşılıklı ve dönüşümlü ilişkiyi de göz önünde bulundurarak Aristoteles’in özgürlük
(eleutheros) kavramını nasıl işlediği bu çalışmanın temelini oluşturacaktır.
Anahtar sözcükler/Keywords: Aristoteles, özgürlük, yurttaş
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PLATONCU VE SOFİST ONTOLOJİLER BAĞLAMINDA ARİSTOTELES’İN
POLİTİK GÖRÜŞLERİNİN TAHLİLİ
THE ANALYSIS OF POLITICAL VIEWS OF ARISTOTLE’S IN THE CONTEXT
OF PLATO AND SOPHIST ONTOLOGIES
Serdar SAKINMAZ
Bu çalışmanın temel amacı, Aristoteles’in etik ve politik görüşlerinin Platon ve
Sofistlerden gelen iki kaynaktan beslendiğini açığa çıkarmaktır. Birbirine zıt görünen ve
pratik karşılığı konusunda sorun yaşayan Platoncu ontoloji ile sofistlerin rölativist
epistemolojilerinin özgün bir yorumu olan Aristoteles etiği, iki temel görüşün eksiklikleri ve
yararlılıkları göz önüne alınarak ortaya konmuştur.
Platon, görüşlerini büyük oranda Pythagorasçı kozmik anlatıdan ve Parmenidesçi
monist ontolojiden almıştır. Sofistler ise çağın pratik düşünürleri olarak, Herakleitos’un akış
fikrini temele koymuş ancak değişmez logos (akıl) kavramını sistemlerine katmadan
değişimin bağlandığı değişmez, genel-geçer bir ontik kavramı felsefelerine katmamışlardır.
Platon, eserlerinde aristokrasiyi övüp demokrasiyi yermiş, etik-politik fikirlerini, düşünülür
olana (noema) ontolojik bir hakikat üzerine kurmuştur. Bu hakikat, herkesin doğuştan bir
cevhere veya bir erdeme sahip olması; erdemini ortaya koyarak ahlaki bir hayat yaşamasıdır.
Sofistler ise, buna karşıt olarak, değişimi merkeze almış, herkesin mutlak söylem
özgürlüğünü ortaya koyan görüngüsel (phenomena) bir gerçeklikten bahseden rölativist
ahlakı ve politikayı savunmuştur.
Aristoteles, Metafizik’inde görünüş ile gerçekliği, madde (hyle) ve form (eidos)
olarak içiçe tasarlamıştır. Teklik olarak bütün cisimler biçim ve içeriğin birliğinden oluşur
(Aristoteles, 2010, 1033b18). Ne madde kendi başına vardır, ne de form. Bu ikisi de farklı
varlık tarzlarında var olurlar. Ancak doğada ancak ikisinin birliği olarak şeyler bulunur. Bu
ontolojik temel, hem değişimi(maddi) hem de değişmeyen özü (formel) kapsar. İnsan için
ise, maddi olarak varlığımızın kendi başına değeri yoktur. İnsanın özüne dair iki tanım; akla
sahip olmak (zoon logon ekhon) ve politik olmak (zoon politikon), aynı zamanda onun
amacını ortaya koyacak ve aradığı iyi yaşama (euzen) ulaşarak onu bir bütün (synolon) ve
potansiyelden (dynamei) etkinlik haline geçmiş (energeia) varlık haline getirecek yolu
açacaktır. İnsan hem akla sahip olması hem de politik olması; dolayısıyla aklın yardımıyla
orta yolu seçerek ve de doğru bir toplumda yaşayarak adaletli olmaya elverişli hale gelecek,
bunun beraberinde hem doğal olan hem de toplumun huyları, alışkanlıkları (ethos)
vasıtasıyla değişime açık olan yasalar aracılığıyla polis yaşamını aristokrasi ile demokrasi
arasında kurduğu dengede sürdürebilecektir. Aristoteles’in kurduğu denge ışığında,
politikanın kavramsal sınırlarında duran Platon ile Sofistlerin aksine çok daha realist bir
felsefe olması bakımından çağımız politik evreninin bir incelemesi yapılacaktır.
Anahtar sözcükler/Keywords: Ontoloji, değişim, insan, erdem, politika
Kaynakça/References
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BİLİMSEL MATERYALİZMİN XIX. YÜZYIL ALMAN DÜŞÜNCE VE SİYASET
HAYATINDAKİ YERİ: BÜCHNER, MOLESCHOTT, VOGT
THE PLACE OF SCIENTIFIC MATERIALISM IN GERMAN INTELLECTUAL
AND POLITICAL LIFE OF THE XIXTH CENTURY: BÜCHNER,
MOLESCHOTT, VOGT
Harun ÇAKAN1
XIX. yüzyılın Osmanlı düşünce hayatı üzerinde önemli bir etkide bulunmuş olan Batı
kökenli felsefî akımlardan birisi Ludwig Büchner, Jacob Moleschott ve Karl Vogt gibi
Alman düşünürlerin geliştirdikleri bilimsel materyalizm akımı ve bu akımla ilişkili olan
Ernst Haeckel’in monizmidir.
Bu akımın, başta Ludwig Büchner’in 1911 yılında Osmanlıcaya çevrilmiş olan
başyapıtı Madde ve Kuvvet adlı eseri ve Ernst Haeckel’den yapılan çeşitli çeviriler
üzerinden, Osmanlı düşünce hayatında yarattığı etkinin büyük olduğu bilinmekle birlikte,
bilimsel materyalizmin Alman düşünce hayatındaki etkisi, burada yarattığı tartışmalar
üzerinde yeterince durulmamıştır. Oysa bu, söz konusu akımın Osmanlı’daki etkilerinin
daha sağlıklı değerlendirilebilmesi için önem taşımaktadır.
Bundan dolayı, bu çalışmada bazı çevrelerce “Kaba Materyalizm” veya
“Vülgermateryalizm” olarak da adlandırılan bu akımın dönemin Alman düşünce hayatı
içerisindeki yeri incelenmektedir. Ayrıca, bilimsel materyalist akımın ve temsilcilerinin
1848 Devrimi ve sonrasındaki siyasi-toplumsal mücadelede oynadıkları role de
değinilmektedir.
Bildirimizde, bu bağlamda bilimsel materyalist akımın temsilcilerinin eserleri ile
birlikte bunları eleştirenlerin eserleri incelenmekte, dönemin düşünce hayatına ilişkin genel
değerlendirmeler de göz önünde bulundurulmaktadır. Ayrıca, dönemin siyasi tarihi üzerinde
de, bilimsel materyalizmin temsilcilerini ilgilendirdiği ölçüde, durulmaktadır.
Bilindiği üzere, bilimsel materyalizmin, ortaya çıkmaya ve savunulmaya başlandığı
1840’lı yıllardan itibaren teologlardan, inançlı düşünürlerden, düalist filozoflardan, ayrıca
bu materyalizmin spekülatif yönlerini fark etmiş olan eleştirel filozoflardan ve doğa
bilimcilerden yoğun bir tepki aldığı ve XIX. yüzyılın ikinci yarısından yüzyılın sonuna kadar
süren tartışmalara yol açtığı anlaşılmıştır. Bu tartışmalar Materyalizm, Darwinizm ve
İgnorabimus Kavgaları olarak da adlandırılmışlardır. Tepki ve kavgalar belirli bilimsel
konular üzerinde yürütülmüş olmakla birlikte, kavganın esası bilimsel materyalistlerin dinî
dünya görüşü yerine doğa bilimlerine dayanan bir dünya görüşü koyma niyetleri ile alakalı
olmuştur.
Bu süreçte bilimsel materyalistler, siyasi görüşleriyle de uyumlu olarak eserlerini bir
yandan genel okuyucu kitlesinin anlayabileceği bir dilde kaleme almış öte yandan da dergi
ve gazeteleri de kullanmışlardır.
Bildirimizde, bilimsel materyalizmin, bazı tutarsızlıklarına rağmen dinî dünya
görüşüne karşı mücadelede ve bilimsel bir anlayışın yerleşmesinde önemli bir rol oynadığı,
ayrıca dinî dünya görüşünün siyasi temsilcileri durumunda olan feodal-kilise iktidarına karşı
da mücadele de yer aldıkları sonucuna varılmıştır.
Anahtar sözcükler/Keywords: Bilimsel materyalizm, Vülgermateryalizm
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YASA’NIN KAPISI: KAFKA’DAN DERRIDA’YA
THE GATE OF THE LAW: FROM KAFKA TO DERRIDA
Erdal YILDIZ
Franz Kafka’nın “Yasa Önünde” adlı kısa öyküsü, bitirmeden bıraktığı “Dava” adlı
romanının da temel direklerinden birini oluşturur. Bu kısa öykü hem yayımlandıktan sonra
hem de daha sonraki dönemlerde “Yasa” ve “İnsan” arasındaki ilişkileri ele alan çeşitli
düşünürler tarafından dikkate alınmış ve üzerine çok sayıda ve neredeyse birbirinden
bütünüyle farklı olan yorumlar yapılmıştır. Biz burada ilkin bu kısa öyküyü analiz etmeye
daha sonrasındaysa bu öykü üzerine yazılmış bu yorumlardan biri olan Jacques Derrida’nın
“Yasa Önünde” adlı çalışmasını Kafka’nın metni eşliğinde bir kez daha, yeniden ve “Yasa”,
“İnsan”, “Hukuk” gibi kavramlar eşliğinde okuyup yorumlamayı deneyeceğiz.
Biz de bu yapıları göz önünde bulundurarak bu tekil metni hem metnin üretildiği
tarihsel, kültürel bağlamı hem de metnin söylendiği, yazıldığı andaki izleyiciler, okuyucular
tarafından anlaşılma biçimiyle, tarihin farklı zamanlarındaki okuyucular tarafından
anlaşılma biçimi arasında farklılıkları da göz önüne sereceğiz. İncelememize konu olan
felsefe metninin hem anlam hem bağlam hem düşünce hem kültür hem de politik temellere
sahip olabileceği ya da bu temelleri daha da temellendirebileceği gerçeğini bu metni
yorumlarken hep dikkate alacağız.
Buradan hareketle okuma esnasında ilkin “Kapı” sözcüğüne yoğunlaşacağız.
Kapı’nın dilsel (kapı, kapmak, kapanmak, kapar, ara, aralık, eşik vb.) mitolojik (yeraltının
kapısı, göklerin kapısı, Janus, Hestia vb.) dinsel (İsa, dar kapı, “kapı benim” vb.) ve felsefi
anlamları (Aporia, çıkmaz, Platon, Walter Benjamin, Martin Büber, Carl Schmitt, Giorgio
Agamben vb.) kullanım bağlamları ve son olarak da felsefece kapının nasıl ele
alınabileceğini göstermeyi deneyeceğiz. Kuşkusuz böylesi bir ele alma, olanaklı bir kapı
fenomenolojisinin birkaç tutamak noktasına zemin hazırlayacaktır. Bunun yanı sıra kapıyı
değerlendirirken kendi kültür dünyamızdaki “Kapı” anlayışlarını (Âşık Veysel’in iki kapılı
bir handa gidiyorum gündüz gece şiiri, Yenikapı’nın hikâyesi vb.) kullanarak evrensellik
içeren bu sorunun yerel izlerini de göstermek istiyoruz.
Okumamız esnasında yoğunlaşacağımız bir başka sözcük de “Yasa”dır (nomosthesis). Yasa sözcüğünü de çeşitli düzeylerde izledikten sonra Yasa’nın insan, toplum ve
düşünme dünyasındaki yeri ve önemini gösterecek; Yasa ile “Yasak” sözcüğü arasındaki
ilişkiyi açık kılmayı deneyeceğiz.
Son olarak böylesi bir okuma denemesi içinde hem Kafka’yı hem de Derrida’yı açık
kılmak ve bu yasa-insan-kapı-hukuk ilişkisine olanaklı bir çözüm getirebilmek adına Lewis
Carroll’un “Alice Harikalar Diyarında” adlı metnine yönelmeyi ve geçici çözümlerden birini
orada aramayı deneyeceğiz.
Anahtar sözcükler/Keywords: Kafka, Derrida, yasa, kapı, yasak, hukuk, taşralı
adam, kapıcı, yasaların yasası, différance
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4-6 YAŞ ÇOCUKLARIN OYNADIKLARI OYUN VE OYUNCAKLARA İLİŞKİN
EBEVEYN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
ANALYSIS OF PARENTS’ THOUGHTS ON PLAYS AND TOYS OF 4-6 YEARS
OLD CHILDREN
Şule ERŞAN1
Oyun çocuğun en önemli eğlence kaynağı, vazgeçilmez özgürlük alanı ve yaşadığı
dünyaya uyum sağlama aracıdır. Dünyanın neresinde olursa olsun her çocuk dünyaya geldiği
andan itibaren oyun oynar. Bu nedenledir ki oyun ve çocuk sözcüklerini birbirinden ayrı
düşünmek imkânsızdır. Değişen dünyada insanların ihtiyacı farklılaşmakta buna paralel olarak
kavramlar ve algılarda değişmektedir. Değişen her şey gibi çocuk oyun ve oyuncakları da süreç
içinde farklılaşmaktadır. Bütün bu değişim ve gelişim içinde değişmeyen tek şey çocuğun oyun
oynama arzusudur. Yetişkinlerin çocuk oyun ve oyuncakları ile ilgili düşüncelerinin ortaya
konması çocukların bu ihtiyaçlarının nasıl karşılandığı ve ne şekilde yönlendirildiği konusuna
açıklık getirmesi açısından önem taşımaktadır. Çünkü oyun için çocuğa sağlanacak zaman,
mekân ve oyun için sunulacak materyal ebeveynlerin oyuna bakışları ile doğrudan ilişkilidir.
Araştırmanın Amacı: Bu çalışma okul öncesi eğitime devam eden 4-6 yaş gurubu
çocukların ebeveynlerinin oyun ve oyuncakla ilgili görüşlerini incelemek ve bu konu ile ilgili
farkındalıklarını ortaya koymak amacıyla yapılmıştır.
Araştırmanın Yöntemi: Nitel bir araştırma olan çalışmada yarı yapılandırılmış görüşme
tekniği kullanılmıştır. Araştırma verileri 2017 yılı içinde çocukları okulöncesi eğitime devam
eden 120 ebeveynle yapılan görüşmeler sonucu toplanmıştır. Görüşmeler sırasında her ebeveyne
oyun ve oyuncaklarla ilgili 10 soru sorulmuştur. Verilerin çözümlenmesinde içerik analizi
yöntemi kullanılarak tekrarlanan kelimeler doğrultusunda sınıflamalar ve kodlamalar
oluşturulmuştur. Yapılan analizler SPSS programı kullanılarak sayısallaştırılmış, elde edilen
görüşler frekans ve yüzde olarak değerlendirilmiştir.
Araştırmanın Bulguları: Çalışmada elde edilen sonuçlara göre ebeveynlerin çoğunun,
oyuncağın çocuğun gelişimini ve hayal gücünü desteklediğini belirttikleri, oyuncak alırken
eğitici olmasına dikkat ettikleri görülmüştür. Ayrıca çocukların oyuncak seçiminde büyük
oranda medyada yapılan reklam ve çizgi filmlerden etkilendiği, ailelerinde oyuncak alırken
çocuğu mutlu etmek adına bu tür oyuncakları aldığı tespit edilmiştir. Bununla birlikte geçmişten
günümüze oyun ve oyuncaklarda görülen değişikliklere ilişkin görüşler incelendiğinde,
günümüzde çocukların daha çok bireysel ve yalnız oynadıkları görülmüştür. Yapılan çalışma
çocukların dışarıda az vakit geçirdiklerini, anaokulu ortamı dışında, doğal bir oyun ortamı
içerisinde yaşıtları ile oynamadığını ve çocuğun oyun aracılığı ile kendiliğinden gelişebilen
sosyal becerilerinin ebeveynler tarafından yeterince dikkate alınmadığı ve oyun yoluyla
desteklenmediğini, ortaya koymuştur. Ayrıca ebeveynlerin oyuncak tercihleri ile ilgili olarak
sık sık oyuncağın eğitici olması gerektiğine vurgu yapması çocuklarının diğer gelişimlerinden
çok bilişsel gelişimlerine önem ve öncelik verdiklerini göstermektedir. Oyun ve oyuncağa
böylesi bir bakış çocuğun sosyal, duygusal ve fiziksel gelişimi açısından çok önemli olan
akranları ile serbestçe oynayacağı oyun ortamları oluşturulmasının ihmal edilmesine neden
olmakta ve çocukları oyuncakları ile yalnız kalmaya itmektedir.
Anahtar sözcükler/Keywords: Oyun, oyuncak, ebeveyn
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ENTELEKTÜEL ÜRETİMİN AKADEMİK KURUMLARDA ÖRGÜTLENMESİ:
DİJİTAL OYUN ARAŞTIRMALARI ÖRNEĞİ
ORGANIZATION OF INTELLECTUAL PRODUCTION WITHIN THE
ACADEMIC INSTITUTIONS: THE CASE OF DIGITAL GAME RESEARCH
Günseli BAYRAKTUTAN
Günümüz medya kültürünün vazgeçilmez unsurları olan dijital oyunlar ekonomik,
kültürel ve toplumsal yansımaları ve etkileri nedeniyle uzunca bir süredir farklı
disiplinlerden araştırmacıların (medya çalışmaları, eğitim teknolojileri, kültür çalışmaları)
ilgi alanına girmektedir. Alanın interdisipliner gelişimi, iletişim, işbirliği, üretilen yayınların
yayılımıyla ilgili olarak, alanın yapısal ve örgütsel bir çerçevede kavranarak görünürlük
kazanmasında 2000’li yıllarla birlikte akademik dergicilik ve bilimsel toplantıların da güçlü
etkisi olmuştur. Alanın akademiya içerisinde kurumsallaşması, gelişmesi, yapılandırılması
ve örgütlenmesi, bugünkü görünümü ve bu alandaki akademik bilgi birikiminin üretim ve
aktarım koşulları (lisans ve lisansüstü eğitim) bu çalışmanın temel konusudur.
Bu süreçler ve anlama etkinliği içerisinde salt kronolojik gelişmelere odaklanmaktan
daha çok konunun toplumsal boyutuna yönelik vurgularla; bu anlamda bilginin üretildiği
fiziksel mekânın deneyimlenmesi ve bu mekânda araştırma eylemine etki eden sosyal
bağlamları görebilmek önemlidir. Türkiye’de de dijital oyun çalışmalarına dair yapılan
çalışmalarda da genellikle teknolojik gelişimi odağa alan ve bu biçimde bir kronolojik
tartışma takip eden çalışmalar mevcuttur. Bu çalışmaları alanın disipliner gelişiminin
dinamiklerini, toplumsal, siyasal, ekonomik ve kültürel gelişmeleri tartışarak desteklemek
önemlidir. Bu bağlamda etkilenimleri belirleyen makro süreçler, örneğin küreselleşme
ve/veya bireyselleşme veya daha yerel tartışmalar, örneğin kurumsal destekler gibi
tartışmalar bu çalışma kapsamında ele alınacaktır.
Araştırma merkezleri üniversiteler içerisinde planlı, yoğun ve düzenli araştırma yapılan
mekânlar olarak ilgili alanın niteliğini ve yönelimini de belirlerler Bu çalışmada TÜBİTAK
2219 Bursu kapsamında 2014-2015 yılları içerisinde IT University Center for Computers
Games Research’de gerçekleştirilmiş bir alan çalışmasının sonuçları paylaşılacaktır. Söz
konusu çalışmada hem fiziksel olarak bilginin üretimi ele alınmış hem de bu anlamda
disiplinin neliğini tartışan ve sektöre “insan kaynağı yetiştiren” eğitimcilerin ve
araştırmacıların öngörüleri ve alana yönelik değerlendirmeleri tartışılmıştır. Çalışmada
katılmalı gözlem ve yüzyüze derinlemesine görüşmeler gibi nitel araştırma teknikleri
kullanılmıştır. Dijital oyun alanında bilimsel üretimin mekânını ve bu üretimi mümkün kılan
sosyal ilişkileri ve içsel, dışsal etmenleri ancak doğrudan fiziksel mekânı deneyimleyerek
ortaya çıkarmak mümkündür. Bu anlamda araştırma aşağıdaki başlıkların tartışılmasını
içermektedir.
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Entelektüel bireyselliğin korunması ve kolektif bir arada çalışma koşulları, ekip
çalışmasının dinamikleri, işbirliğine yatkınlık.
Araştırmacıların disipliner kökenleri.
Araştırma pratiğini etkileyen kültürel, siyasal, toplumsal ve ekonomik, kişisel
unsurlar.
“Yeni” akademik kültür tartışması
Dijital oyun çalışmalarını belirleyen merkezler
Küreselleşme ve bireyselleşme eğilimlerinin dijital oyun çalışmaları için anlamları
Alanı tanımlayan dönüşümler ve/veya politik kültürel ekonomik etkiler
Sektörel bağlantıların varlığı, etkisi, niteliği

Bu çalışmanın sonuçlarının da Türkiye’de 2010’lu yıllarla birlikte üniversitelerde
başlayan lisansüstü düzeyde oyun eğitiminin politik ve etik bir sorun olarak tartışılması için
de bir çerçeve sağlaması umulmaktadır.
Anahtar sözcükler/Keywords: Dijital oyun araştırmaları, araştırma merkezleri,
dijital oyun eğitimi, bilim sosyolojisi
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VELİLERİN OYUN VE OYUNCAK KAVRAMLARINA YÜKLEDİKLERİ
METAFORLARIN İNCELENMESİ
EXAMINATION OF PARENTS’ METAPHORS THAT THEY LOADED TO PLAY
AND TOY CONCEPTS
Ceren ÇEVİK KANSU
Yücel ÖKSÜZ
Hilal KAROĞLU
Oyun ve oyuncaklar, toplumların kültür birikimi hakkında bilgiler verebilir.
Ülkemizde bu bilgiler hem bölgesel hem de yöresel açıdan çok çeşitlidir. Günümüzde,
yaşadığımız küreselleşme sürecinde oyun ve oyuncakların çok fazla etkilendiği ve değiştiği
söylenebilir. Oyun, çocuğun gelişimi ve yetiştirilmesi yönünden oldukça önemli bir olaydır.
Oyun sayesinde çocuk yaşamı için gerekli olan bilgi, beceri ve davranışları öğrenirken aynı
zamanda oyun, çocuğun toplumsal ve sosyal uyum sağlama sürecine yardımcı olmuş olur.
Çocuğun gözünden oyun çocuğun en önemli işidir. Bu sayede çocuk çevresiyle iletişim
kurar, kendi duygu ve düşüncelerini ifade eder ve problem çözme becerilerini geliştirir.
Oyuncakları ise en önemli aracıdır. Oyuncakları ile çocuklar hem eğlenirler hem de şekil,
boyut, renk gibi kavramları öğreniler. Velilerin oyun ve oyuncak kavramlarına yükledikleri
anlam çocukların çok daha küçük yaşlarda gelişimi açısından çok önemlidir. Bu çalışmanın
temel amacı, velilerin oyun ve oyuncaklara ilişkin geliştirdikleri metaforların
incelenmesidir. Araştırmaya Bayburt’ta yaşayan ve 0-6 yaş arası en az bir çocuğu bulunan
toplam 45 veli katılmıştır. Verilerin toplanmasında araştırmacılar tarafından geliştirilen açık
uçlu sorulardan oluşan bir görüşme formu hazırlanmış; görüşme formunda velilerden
“Oyun…….gibidir; çünkü…….”, “Oyuncak……. Gibidir; çünkü………...” cümlelerini
tamamlamaları ve eskiden kendi oynadıkları oyun ve oyuncaklar ile şuan çocuklarının
oynadıkları oyun ve oyuncakları anlatmaları istenmiştir. Elde edilen verilerin
çözümlenmesinde betimsel istatistikler ile içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Araştırma
sonucunda velilerin oyun kavramına ilişkin olarak toplam 28 metafor, oyuncak kavramına
ilişkin ise 24 metafor ürettikleri görülmüş; oyun kavramına ilişkin olarak “çocuk, hareket,
eğlence vb” kategorileri; oyuncak kavramına ilişkin olarak “kalabalık, arkadaş, malzeme vb”
kategorileri oluşturulmuştur. Her bir kategorinin alt boyutlarında farklı temalar
oluşturulmuştur. Veliler hem mekan içerisinde hem de mekan dışarısında şu anda kendi
çocuklarının geçmişte kendilerinin oynadıkları oyun ve oyuncaklarla oynamadıklarını ifade
etmişlerdir. Ayrıca geçmişte kendilerinin çok sınırlı sayıda oyuncağının bulunduğunu evdeki
eşyaları oyuncak olarak kullandıklarını belirtmişlerdir. Sonuç olarak velilerin oyun
kavramına ilişkin algılarının genelde olumlu olduğu fakat çocuğun seviyesine yeterli
düzeyde inilemediği ortaya çıkmıştır.
Anahtar sözcükler/Keywords: Veli, oyun, oyuncak
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OYUNUN SOSYAL YAŞAMDAKİ YERİ VE BİREYLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
ÜZERİNE
ON THE EFFECT ON THE PLACE AND THE INDIVIDUALS OF THE GAME
SOCIAL LIFE
Nurullah DEMİRAL
Bu çalışmanın iki temel amacı bulunmaktadır. Bunlardan ilki oyun kavramına dair
ontolojik bir inceleme yapıp; oyunun kültürle olan ilişkisini, bütün oyunları kapsayan ortak
bir unsurun olup olmadığını, oyunun bize neden bu kadar cazip geldiğini, oyunun sanıldığı
gibi ciddiyetten uzak bir etkinlik mi olduğu, yoksa Huizinga’nın da (2006) dediği gibi
ciddiyetle yapılan bir etkinlik mi olduğu, gibi sorulara ve konulara bir açıklık getirilmeye
çalışılacaktır. İkinci olarak ise oyunun hayatla olan ilişkisi bağlamında; bireylerin gündelik
hayatta verdikleri kararlar ile oyun oynarken yaptıkları hamleler arasında bir bağıntı, bir
benzerlik olduğu yönünde bir yaklaşım geliştirilecektir. Söz gelimi oynadığı oyunlarda daha
temkinli, daha garanti oynamayı tercih eden bir kişiyi ele alalım. Muhtemelen bu kişi kişisel
yaşamında da daha ayağı yere sağlam basan, daha az riskli bir yaklaşım geliştirmektedir.
Veya oynadığı oyunlarda risk almayı seven bir bireyle karşı karşıyaysak, yine muhtemeldir
ki bu birey kişisel yaşamında da risk alan, bazen hiç beklenmedik hamleler yapan, bir tavır
takınmaktadır.
Esasen hayatın kendisi de birer oyundur. Fakat daha kapsayıcı daha tümel bir oyun.
Daha mikro anlamda değerlendirdiğimiz oyunlarda da hayatın kendisinde de sınırlar,
kurallar, zaman ve mekân bellidir. Oyunda da hayatta da sınırların, kuralların vs. dışına çıkan
bireyler, ihlal ettikleri alana göre bazen toplum, bazen devlet, bazense doğa tarafından
cezalandırılır. Oyunun hayatla olan bu benzerliği, bize bireylerin oyun oynama biçimini
referans alarak, hayatın içinde karar verme mekanizmalarının işleyişine dair rasyonel
temellere dayanan bir bakış açısı ile yaklaşma olanağı sağlamaktadır. Bu çalışmanın teorik
bir temeli olmakla birlikte; pratik bir yönü de bulunmaktadır. Çalışma esnasında birçok
insanla oyunlar oynandı, analizler yapıldı ve genellikle de tutarlı sonuçlara ulaşıldı. Bu
saptamalar bir kehanet olarak anlaşılmamalıdır. Çünkü oyun üzerinden bir kritiğin
yapılabilmesi için iyi bir gözlem gücü, oyunu iyi okuma yetisi, sezgi ve en önemlisi de neden
sonuç ilişkisinin kurulabilmesi gereklidir. Bilindiği üzere gözlem, nedensellik gibi
kavramlar bilimin de temel kavramları arasındadır. Fakat bu çalışma bilimsel bir çalışma
olarak da değerlendirilmemelidir.
Anahtar sözcükler/Keywords: Oyun, hayat, ontoloji
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THOMAS PAİNE DÜŞÜNCESİNDE DİN VE DEVLET İLİŞKİSİ
RELIGION AND STATE RELATIONSHIP IN THOMAS PAINE THOUGHT
Zafer YILMAZ1
Din ve devlet ilişkisinin nasıl olması gerektiği, geçmişte olduğu gibi günümüzde de
tartışmalı bir konudur. Konunun içeriği, dine ve devlete yüklenen anlama göre
şekillenmekte ve aralarındaki ilişkinin nasıl olması gerektiğiyle ilgili farklı görüşler ortaya
çıkmaktadır. Bu bildiride, 18. yüzyıl düşünür ve siyaset adamlarından Thomas Paine’in
(1737-1809) dine ve devlete yüklediği anlamdan hareketle, din ve devlet ilişkisinin nasıl
kurulması gerektiğine ilişkin düşünceleri tartışılacaktır.
Paine’e göre devlet, din işlerini yasalarla düzenlemeye kalkar ya da dini, politik
mekanizmanın aracı haline getirirse, dinin asıl anlamını yitirmesine neden olur. Ona göre
bütün dinler doğaları itibariyle iyidir ve ahlâki prensiplerle doludurlar. Ancak zaman
içerisinde doğalarında var olan bu özellikleri yitirmişlerdir. Bunun sebebi, dinin devlet
müdahalesiyle kanunlarla kurumsallaştırılması ya da politik hale getirilmesidir. Zulüm,
işkence hiçbir dinin doğasında var olan bir nitelik değildir, fakat kanunlar tarafından
kurumsallaştırılmış, politize edilmiş dinlerin en önemli özeliklerinden bir olmuştur.
Kanunlarla kurumsallaştırılmış kilisenin uygulamaları bu durumun en güzel göstergesidir.
Paine, bu duruma örnek olarak İspanya’daki engizisyonu gösterir. İspanya’daki engizisyon
dayanağını, doğru bir şekilde anlatılan dinden değil, kiliseyle devletin birleşmesiyle ortaya
çıkan, bir tür katıra benzeyen, kurumsallaşmış kiliseden almıştır. Paine’e göre İngiltere başta
olmak üzere birçok ülkede bu tür heterojen üretimin olumsuz sonuçlarını görmek
mümkündür. Politize edilmiş din, insanlığı korkutarak esir eden, gücü ve kazancı
tekelleştirme amacı güden, kendi otoritesini kurmaya çalışan insan icadıdır. Ona göre hiçbir
şahıs ya da devlet, insan ruhuyla onun yaratıcısı arasına toz ve küle dönecek olan fani
varlığını yerleştirme hakkına sahip değildir. Paine, kanunlarca kurumsallaştırılmış özellikler
çıkarıldığında bütün dinlerin doğalarında varolan iyilikseverliğe geri döneceklerini vurgular.
Din, politikanın konusu haline getirilmediğinde bir din adamı, iyi bir yurttaş, iyi bir insan ve
iyi bir komşudur; aksi durumda zulüm ve işkencenin karar vericisidir. Paine’in düşüncesinde
din ve devlet işlerinin birleştirilmesi, dinin doğasında var olan iyi özellikleri kaybetmesine
sebep olduğu gibi, ulusların refah düzeyini de olumsuz yönde etkiler. Laik bir tutum
takınarak din ve devlet işlerini birbirinden ayıran Paine’in amacı, bu kurumları birbirine
karşıt hale getirmeden herkesin insan hakları temelinde özgürce inandığı gibi yaşamasını
sağlamaktır.
Anahtar sözcükler/Keywords: Thomas Paine, din, devlet, politika, özgürlük
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PLATON’DA DİNİN TOPLUMSAL VE BİREYSEL İŞLEVİ
SOCIAL AND INDIVUDUAL FUNCTION OF RELIGION IN PLATON
Uğur Köksal ODABAŞ1
Bu bildiride Platon’un din anlayışı ve özellikle dinin toplumsal ve bireysel işlevi
üzerinde durulacaktır. Platon için din sadece Tanrı ile birey arasındaki vicdani bir ilişki
olarak görülmemektedir. Platon’a göre bireyin hemen her alanına müdahale eden, insanî
bütün iş ve işlemlerini düzenleyen devletin, din işlerini düzenlemesi de doğal görülmelidir.
Bu bakımdan dinin yasa koyucunun yetki ve sorumluluğu dışında düşünülmesi mümkün
değildir. Ona göre dinsizlik veya sapkın görüşlere sahip olmak sadece ahlâkî bir kusur veya
dinî bir günah değil, aynı zamanda ve öncelikle yasal bir suçtur, devlete karşı işlenmiş bir
cürümdür ve cezalandırılmalıdır. Ancak ceza bütün dinsizce davranışlara aynı şekilde tatbik
edilmemelidir. Her davranışa verilecek cezanın farklılık göstermesi söz konusudur. Bunun
derecesi işlenen suçun insanlara vermiş olduğu zarara bağlı olacaktır. Bunlar içerisinde en
tehlikeli olanlar, insanları küçümseyerek, ölülerin ruhunu çağırdıklarını öne sürerek, sihirle,
büyüyle, dua ve kurbanlarla tanrıları ikna edeceklerini belirten ve bununla da insanları
aldatarak aklını çelen para kazanma hırsı olan tiplerdir.
Platon yalnızca verilecek ceza üzerinde durmaz, insanların dinsizce nitelenebilecek
davranışlarının sebeplerini de değerlendirir. Ona göre insanları dinsizliğe iten sebepler
şunlardır: İnsanlar ya tanrılara inanmıyorlardır, ya var olduklarına inanıyorlar ama insanlarla
ilgilenmediklerini düşünüyorlardır, ya da kurban ve dualarla kandırılabileceklerine dair
görüş sahibidirler. Kısaca bu sebepleri şöyle de ifade edebiliriz: tanrılar vardır ama insan
işlerine ilgi göstermezler; insan işleriyle ilgilenirler ama kurban ve dualarla kolayca
kandırılabilirler. Bu sebeplerin hepsi de hatalı, geçersiz ve kabul edilebilir değildir. Platon’a
göre Tanrı vardır, insanla ilişkisini kesmemiştir, dualarla kurbanlarla kandırılabilecek bir
varlık değildir. Öte yandan Platon, dinsizliğin bu ana nedenleri yanında, ikinci dereceden
bazı nedenlerden de söz eder. Bunlardan birincisi ruhların haz ve tutkular karşısında
zayıflaması, diğeri, gençlerin aileden gelen bilgileri şuursuzca küçümsemeleri, bir diğeri de
tanrılar hakkında rastgele, ileri geri konuşulması vb. İşte bu bildiride Platon’un söz konusu
sebepleri nasıl değerlendirdiği ve reddettiği üzerinde durulacak, dinsiz insan tipinin site için
ne kadar tehlikeli olduğu konusundaki düşünceleri değerlendirilecektir.
Anahtar sözcükler/Keywords: Tanrı, dinsizlik, sebepler
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BENEVOLENTIA: İYİ NİYET, İYİLİKSEVERLİK, İYİ İSTEME
BENEVOLENTIA: BENEVOLENCE, BENEFICENCE, GOODWILL
Abrim GÜRGEN1
“İyi nedir?” sorusu ahlak felsefesinin temel sorusudur. Onun ne olduğunu
tanımlamak ahlakî eylem için bir temel olacaktır. Bu nedenle iyi hakkındaki ister normatif
ister metaetik olsun bütün ahlak felsefesi kuramları, iyinin mahiyetini tartışır. Bu bildiride
biz de, bugünkü felsefe söz dağarcığının önemli bir kısmını oluşturan Latincenin ve ona
temel teşkil eden Grekçenin izinden giderek iyi kavramından türemiş ve onun özel bir
kullanımı olan benevolentiayı merkeze alarak iyilikseverlik, hayırseverlik, iyi isteme
kavramlarını Latin ve Grek yazarlarının metinlerinden hareketle ele almaya çalışacağız. Tüm
bunları yaparken bunun modern felsefede özellikle Kant’taki izdüşümünü de göstermeye
çalışacağız.
Öncelikle planladığımız çalışma, etimoloji üzerine olacaktır. Bileşik isim olan
benevolentia batı dillerine benevolence, benevolenza, gute wille gibi şekillerde karşımıza
çıkar. Bu sözcüğü oluşturan bene ve volentia sözcüklerinin etimolojisini incelediğimizde
karşımıza öncelikle hem felsefi hem de etimolojik açıdan önemli bir kavram olan bonum
çıkar. Bonum (iyi), özellikle de Stoacıların vurguladığı summum bonum (en yüce iyi) ahlak
felsefesinin temelini oluşturur. Aristoteles’in Nikomakhos’a Etik adlı eserinde gördüğümüz
akrotaton agathon da bu kavramın Grekçesidir. Bu kavramın İslam kültür dünyasındaki
karşılığı da hayr-ı ala’dır. Bene, bonum sıfatından türemiş bir zarftır. Tam da bu nedenle,
ardından gelen volentianın türediği velle (istemek) fiilini niteleyen bir zarf olduğu için
“isteme”nin iyiliğini niteler. Burada amaç iyiyi, iyi olan bir şeyi isteme değil istemenin
kendisinin (niyetin) iyi olmasıdır. Bu nedenle benevolentia bir theoriadır. Türkçedeki tam
karşılığı iyi isteme olmasına rağmen daha çok uygulamadaki (praksis) anlamıyla Türkçeye
yerleşmiştir: Hayırseverlik, iyilikseverlik. Oysa hayırseverlik ve iyilikseverlik bir theoria
olan benevolentianın praksise yani uygulamaya yönelik hali beneficentiadır. Benevolentia,
insanın hayrı (iyiliği) eyleme geçirmeden önceki niyet durumunu dile getirir. Bu anlamda
Kant’ın gute wille (iyi isteme) kavramının da temelini oluşturur. Bir theoria olan
benevolentianın yani iyi isteme’nin praksisi olan beneficentia bir lütuftur. Bu kavram, Latin
filozoflar tarafından adaletin (iustitia) sağ kolu olarak nitelendirilmiştir. Çünkü adalet de iyi
niyetin temelidir. Bu temel üzerinden Aristoteles, Cicero, Seneca ve Kant gibi filozofların,
theoria ve praksis bazında iyi niyeti ve iyilikseverliği nasıl ele aldıklarını da göstermek
istiyoruz.
Anahtar sözcükler/Keywords: iyi, iyi isteme, iyilikseverlik, hayırseverlik, bonum,
summum bonum, agathon, akrotaton agathon, hayr-ı ala, benevolentia, beneficentia
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HAKİKAT VICO’DADIR!
IN VICO VERITAS!
Talip KABADAYI1
Günümüzde Kartezyen eğitim anlayışı (bilimcilik) gençleri eğitmede her bakımdan
yetersiz kaldığı gibi onları okuma, yazma ve matematikte de daha az becerikli kılmakta hatta
neredeyse tarih, coğrafya, fen ve edebiyata dair cahil bırakmaktadır. Bütün bunlara sebep
Kartezyen dünya görüşünün bilgiyi bölümlere ayırıp parçalamasıdır. Hakikat yapılmış
olandır (verum est factum) önermesi, Vico’nun Kartezyen bilim yöntemine ve felsefesine
karşı çıkışının özetidir. Bu çalışmanın hareket noktası, günümüzde, tarihsel arka planını
Kartezyen felsefede bulan, pozitivist bilim ve felsefe ağırlıklı eğitimde yaşadığımız
sıkıntıların aşılmasında ve problemlerin çözümünde, bilimcilik karşısında hümanizma
anlayışını savunan, Giambattista Vico’nun eğitim felsefesi görüşlerinin, özellikle de
müfredatın nesnesinin (içeriğinin) kaybı meselesinde, bize rehberlik edebileceği
düşüncesidir.
Giambattista Vico (1668-1744), Napoli Üniversitesi retorik profesörü olarak, 16991707 yılları arasında her yıl yaptığı üniversite açılış konuşmalarının yedincisinde ilkin şu
soruyla başlar: Araştırma yöntemlerinin hangisi daha iyidir? Bizim araştırma yöntemlerimiz
mi yoksa antiklerin araştırma yöntemleri mi? Vico evvelce yaptığı konuşmaların altısında
eğitimin amacının bilgelik arayışından başka bir şey olmadığını geleneksel bir tema olarak
zaten devamlı işlemiştir. İşte bu yedinci ve en ünlü konuşmasında çağının araştırma
yöntemlerinin eğitimin bu amacını yerine getiremeyeceğini açıkça beyan etmiştir. Modern
eğitimin altında yatan kabullerin ve/ya ilkelerin çoğu ağırlıklı olarak Kartezyen Felsefeden
etkilenmiştir; dolayısıyla, Vico çağının araştırma yöntemlerinin yetersizliğinin asıl nedenini
dönemin egemen eğitim anlayışına bağlar: Kartezyen felsefeden esinlenen ve beslenen bir
eğitim anlayışı.
Bu bağlamda, Vico için eğitim esasen insanın doğal yabancılaşma koşullarının
üstesinden gelmesine yardım edecek en önemli araçtır. Dayanağını Kartezyen felsefede
bulan eğitimin amaçları ile Vico’nun geliştirdiği eğitimin amaçları birbirinden tamamen
faklıdır, zira esin kaynağı Kartezyen felsefe olan eğitim söz konusu yabancılaşmayı
pekiştirmekten başka bir işe yaramamaktadır. Buna göre, çağımızda bütün araştırmalar
Tenkit ile başlatılır. Tenkit, Kartezyen felsefenin tüm bilgiye karşı tipik bir biçimde salık
verdiği eleştirel tutum takınmak olarak anlaşılmalıdır. Tenkit’in amacı halis bilgiyi en küçük
bir hata şüphesinden arındırmak hatta her türlü hatadan azade kılmaktır Tenkit olası şeyleri
ya da ikincil hakikatleri zihinden çıkarıp atmayı savunur. Olası şeyler doğru ve yanlış
arasında bir yerdedir ve bunlar nadiren yanlış, genellikle doğru olan kanılar, sanılar, inançlar,
fikirler vb. şeylerdir. Nasıl ki hatalar yanlışa, doğrular bilime özgüyse, olası şeyler de
sağduyuya özgüdür.
Vico için de sağduyu önemli bir kavramdır. Sağduyu Vico’da esas itibariyle sıradan
insanların kullandığı, belli bir takım inanç, fikir ve kanaatler üreten mantığa karşılık gelir.
Bu bağlamda, öğrencilerin sağduyularının geliştirilmeleri gerekir ki olgunlaşıp pratik
eylemlerde bulunduklarında, tuhaf kaçacak kibirli davranışlar sergilemesinler. Vico,
Tenkit’e veya eleştirel tavır takınmaya karşı değildir; bu tavrın çocuklara erken yaşlarda
öğretilmesine karşıdır. Onun böyle bir eğitime dair eleştirileri daha önceki konuşmalarında
1
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işlediği insan gelişimi kuramına dayanmaktadır. Buna göre, akıl yetişkinlikte faaldir.
Gençlikte ise imgelem ve hafıza daha faaldir. Vico’ya göre, eğitimin sırası, insan gelişiminin
sırasını izlemelidir ki hafıza ve imgelemin gelişimi sekteye uğramasın ve/ya engellenmesin.
Vico, Kartezyen felsefeyi ve ondan esinlenen eğitim anlayışını, hem yukarıda
zikredilen sanatların gelişmesine ayak bağı olduğu için hem de insanın kendisine ve hakikate
yabancılaşmasına yol açtığı için yadsır. Zira, insanlar bir dereceye kadar yukarıda zikredilen
sanatlar aracılığıyla bilgelik peşinde koşarlar. Şu halde, Tenkit eğitiminden önce Topikler
eğitimi verilmelidir. Topikler terimi ilk kez Aristoteles tarafından kullanılmıştır. Vico’ya
göre, Topikler eldeki meseleyi tetkik etmek üzere tasarlanmış argümanlar türetmek anlamına
gelir. Topikler gerek tartışma gerekse eldeki meseleyle ilgili yeni bilgilerin ortaya çıkmasını
sağlamak bakımından da kullanışlıdır ve işe yarar.
Bu bağlamda, araştırmalarımızın yegâne amacı hakikattir diyen Vico’ya göre,
Kartezyen felsefe ve bilim anlayışı bize kesin göründüğü ölçüde doğayı araştırır; insan
doğasını araştırmaz çünkü o kesin değildir. Gel gör ki Vico’nın eğitim kavrayışı bakımından
bu araştırma yöntemi öğrencilerde aklıbaşındalığın veya basiretin yeterince gelişmesini
engellediği için öğrenciler sivil hayatta nasıl ya da belirli bir şekilde davranacaklarını
bilemezler. İyilik ya da iyi eylemlerde bulunmak toplum yaşamında söz konusu olduğuna
göre, sivil hayatta aklıbaşındalık ya da basirete uygun davranmak gerekir. Sivil hayatta
bilime uygun bir şekilde davranılamaz. Zira insan ilişkilerinde ağırlıklı olarak tercih, seçme
ve rastlantı söz konusudur ki bunlar kesin olmayan şeylerdir.
Son çözümlemede, ilhamını Kartezyen felsefeden alan modern yöntem ve eğitimin
yol açtığı en büyük tehlike, sürekli doğa bilimleriyle iştigal etmek ve etik meseleleri
görmezden gelmektir. Oysaki etik problemler toplum hayatıyla ve karakter eğitimiyle
doğrudan alakalıdır. Bir cümleyle söylersek, Kartezyen felsefe temelli eğitim öğrencilerde
basiret gelişimini engelliyor ve öğrencilerin iyi ve değerli (etik) eylemlerde bulunmalarını
olumsuz yönde etkiliyor.
Anahtar sözcükler/Keywords: Eğitim, eğitim felsefesi, Kartezyen eğitim,
bilimcilik, hümanizma, bilgi, müfredatın nesnesinin kaybı
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SØREN KIERKEGAARD’DA ÖZGÜRLÜK, AHLÂK VE EĞİTİM
FREEDOM, MORALS AND EDUCATION IN SØREN KIERKEGAARD
Kemal BAKIR
Søren Aabye Kierkegaard, varoluşçu felsefenin öncüsü ve modern anlamda ilk
varoluşçu sorunlaştırmayı yapan düşünürdür. Çağının genel kavrayışına bir tepki olarak
insanı yeniden ele alan Kierkegaard, onu, ölümcül bir hastalık olarak nitelediği
umutsuzluğun pençesinde kıvranan henüz “Ben” olamamış ama olmaya muktedir bir varlık
olarak yeniden tanımlar. Kierkegard’a göre, “ben” olmak özgür ve özgün bir insan, birey
olmaktır. “Bireysel insanın, Tanrının bir imajı olan mikrokozmozun yaşamı ya özgür,
sorumlu eyleme yetkindir ve bu nedenle... zahmetli, acılı ve tehlikeli bir yaşamdır, ya da
bağımsız bilgi ve sorumlu eylem olanağından yoksun, topluluğun özgür olmayan üyesinin
yaşamıdır. Bilinmeyen güçlerin hizmetindeki bir yaşamdır…” Eğer insan Tanrının
belirlediği şeyleri gerçekleştiren bir tutsak ise o zaman özgülüğünden bahsedilemeyeceği
için gerçek anlamda bir insan olamayacaktır. Zira insanı insan yapan onun özgürlüğü ve
seçim yapabilmesidir. “İnsan olmak, belirlenmemiş olmaktır, özgür olmaktır. Herkes kendi
doğru ve yanlışının yargıcıdır. Yoksa ne yaptığı belirsiz ve sorumsuz bir varlık değildir
insan” (Büyükdüvenci, 2001, ss. 45-46).
Eğitim ise Kierkegaard açısından, insanın özgürce seçim yapabilecek ve sorumluluk
alabilecek şekilde kendi varoluşunu gerçekleştirebileceği, yani kendini bulacağı, hayatın
tamamını kapsayan bir süreçtir. Kierkegaard bunu şöyle ifade eder: “Ben eğitimin, bireyin
kendisini bulmak üzere baştan sona izlediği bir öğretim izlencesi olduğunu ve bu izlenceden
geçmek istemeyen kişiye en aydınlanmış çağda doğmuş olmasının pek yardımcı
olmayacağını” düşünürüm (Kierkegaard, 2002, s. 90). Zira Kierkegaard’a göre, insan
duyusallıkla ruhun bir sentezidir. Bilinç, belirli bir fenomenin herhangi bir anda belli belirsiz
göründüğü genel bir fon gibi bir şeydir. Bilinç seviyesi etik aşamada yeni bir yaratımdır ve
insan çelişik durumlarda karar vermede bunun farkına varır. İnsan faal, enerjik, morali
yüksek bir varlıktır, öyle olması gerekir fakat faniliğinden dolayı daima uyuşuklukla, cesur
olmamakla ve moral-motivasyon yoksunluğuyla anlamlandırılmıştır. Böylece beliren ahlâk
düşkünlüğü, umutsuzca dar görüşlülüğe ve ilk başlangıç durumunun yoksunluğuna bağlı
umutsuzluğa yol açmıştır. Oysa bir insan ya da öğrenci, dış dünyanın ihtiyaç ve talepleriyle
yüz yüze geldiği zaman, iç çatışmalarının çözümünü ve kendi içindeki soruların cevabını
yine aynı yerde, kendi içinde bulabileceğinin farkına varmalıdır. Öğrencinin bilinci fani
gerçeklere yakınlaştığında onların farkına varıp anlayabilir ve eyleme geçmek için bir karar
verir. Bu süreç asla bitmez ve öğrenci daima henüz tamamlanmış bir ödev olarak kalan bir
oluş süreci ile baş başadır. Bu yüzden o, sorun çözücü bir karakter olmanın gereği olarak özgüvenini geliştirmelidir. Hedefini belirlemede, seçim yapmada, okulundan ya da
toplumundan herhangi bir yardım almamalıdır. Gereksinimlerini ve yükümlülüklerini
kendisinden başka hiç kimse üstlenmemelidir. Bağlı kalacağı harici değerler manzumesi ve
davranış kuralları olmamalıdır. Öğrenci, iyi, doğru ve güzel değerler bilgisi için kendi içine
bakmalıdır. Bilgi, onun iç tutumlarını ve “bilinç seviyesini” keşfetmesine yardımcı
olmalıdır. Bu çerçevede Kierkegaard, duyguların ve tutkuların geliştirilmesinde ısrarcıdır,
çünkü ona göre bunlar sağlıklı ruhun kaynağıdır. Tutkusuz ruh, imkânını ve potansiyelini
kaybetmiş gibidir. Bu sebeple Kierkegaard açısından, eğitimin amacı bir öğrencinin kendi
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varoluşunun farkına varabilmesi için, duyarlılıkları, hissiyatı ve duyguları uyandırmak, onu
bu yolda isteklendirmektir (Malik ve Akhter, 2013, ss. 88-89). Bu çalışmada, Kierkegaard’ın
varoluşçuluğa temel olan görüşleri bağlamında özgürlük, ahlâk ve eğitim ilişkisi
tartışılacaktır.
Anahtar sözcükler/Keywords: Kierkagaard, varoluşçuluk, özgürlük, ahlâk, eğitim
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BOLTZMANN'IN KONFİGÜRASYON TEORİSİ VE NİETZSCHE'NİN
SON İNSANI
BOLTZMANN'S CONFIGURATION THEORY AND NIETZSCHE'S LAST MAN
O. Ufuk DAĞLI1
Bu çalışmada Nietzsche’nin insanın üst insana ve son insana olan yönelme süreci
stokastik bir yaklaşımla incelenecektir. Bu sürecin yönü entropi anlayışı çerçevesinde ele
alınacak, insandan üst insana gidiş yönünün tersine dönüştürülemezliği (tersinir olmayan)
gösterilecektir. Ayrıca, bu yöndeki hareketin sürekli olmadığı kesikli olduğu ve büyük
atlamaların görüldüğü bu davranış faz dönüşümü anlayışı ile ele alınacaktır. Bütün bunlara
konfigürasyonların artışı temel olacaktır.
Bu yoldaki en önemli çalışmalardan birini yapan ve bu çalışmada özellikle üzerinde
durulacak olan kişi ünlü Avusturyalı fizikçi ve Nietzsche ile aynı yıl doğan Ludwig
Boltzmann’dır. Daha 1870’lerde termodinamik yasaları üzerine yazdığı makaleleri ile bütün
şimşekleri üstüne çekmiş ve tıpkı Nietzsche gibi yılmadan özellikle de vatandaşları Alman
ve Avusturyalı bilim insanları ile mücadele etmiş her ortamda kendisiyle alay edilmiş ve
sonunda bitkin düşmüş büyük bir umutsuzluğa kapılarak 1906 yılında hayatına son
vermiştir.
Ölümünden çok kısa bir süre sonra haklılığı, onun bilimde yepyeni bir kapıyı
zorladığı ve açtığı anlaşılmıştır. Kurmuş olduğu yapı, “denge istatistik mekaniği” olarak
adlandırılmaktadır ve sosyal bilimlerin çoğunda da başarı ile kullanılmaktadır.
19. yüzyılın ikinci yarısında cereyan eden bu tartışmalar ortamı doğal olarak devrin
önde gelen düşünürlerince de yakından takip edilmekteydi. Başlangıç noktasından hareket
ettikten sonra tekrar aynı noktaya dönüş klasik fizikte mümkünse de Boltzmann’ın ortaya
koyduğu şekilde, konfigürasyonların geri gidişinde de aynen ulaşılabilirliğinin olasılığı
hemen hemen imkânsızdır.
Bir diğer çok önemli sonuç da dışa kapalı bir yapıda konfigürasyonların sayısının
aynı kaldığı ya da artacağıdır. Karmaşa yani konfigürasyonlar miktarı, daima artan yönde
ilerler. Bu yön, karmaşanın okunun yönü olarak betimlenir ve artma yönünü gösterir. Artma
yönündeki süreçlere tersinir olmayan süreçler denmektedir. Bir diğer vurgulanmak istenen
konu da bu konfigürasyon değişiminde bir sürekliliğin olmadığıdır. Konfigürasyonların
miktarı ani olarak değişmekte zıplamalar şeklinde olduğudur. Değişimin eğrisi sürekli değil
aksine kesiklidir. Bu çok kısa ve ana hatları verilen yaklaşım 19. yüzyılın ikinci yarısında
çok az düşünür tarafından sezinlenmiş ve belki de yalnız Boltzmann tarafından
açıklanabilmiştir. Burada bunu sezinleyen Nietzsche, aynı olayı insanın çizgisinde ortaya
koymuştur. İnsandan son insana ve üst insana kadar gidecek olan, bu süreci andıran bir
yaklaşımdır. Tam bir asır önce etrafta şu ana kadar bahsi geçen konuların hiçbiri yokken bir
deha bunu sezgileriyle ortaya koymuştur. Üst insan, dönüşmüş insandır. Bu süreç geriye
döndürülemezdir. Kesikli bir süreçtir ve büyük bir sıçrama gerçekleşerek üstinsan fazına
geçilmiştir. Konfigürasyonlar artık çok fazladır ve içinde geçmişten bir şey taşımaz yani
yepyeni bir fazdadır.
Temel anlayış, konfigürasyonlar ile ilişkilidir, faz dönüşümü, faz dönüşümünün ani
olması, aynı başlangıca geriye dönülemezlik ve süreksizlik bağlantılarının tesis edilmesidir.
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Bu çalışmadaki yaklaşımda birey esas alınmaktadır. Konfigürasyonlar bireyin içsel
ve dışsal ilişkilerinin bütünüdür. Faz değiştiren, bu ilişkiler bütünündeki bireydir. Yoksa
bireyin bir yerden bir yere ışınlanması ya da başka bir uzaya yok olması değildir. Hepsi insan
topluluğu içerisinde bulunmaktadır, insan, üstinsan, son insan bir aradadırlar ama farklı
fazlarda. İşte bu çalışmada vurgulanmak istenen de yalnızca bu durumdur.
Anahtar sözcükler/Keywords: Boltzmann, Nietzsche, konfigürasyon, son insan
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BİR MODERN DÜNYA DİSTOPYASI OLARAK “ÇEMBER”
A MODERN WORLD DYSTOPIA: CIRCLE
Elif ERGÜN
Günümüz dünyası kitle iletişim araçlarının hâkimiyeti altındadır. Her şeyin görünür
olduğu, şeffaflaştığı dünyada gizli olanın yeri yoktur. Şeffaflık talebinin en temel gerekçesi
güvenliktir. Dave Eggers da “Çember” adlı distopik romanıyla bilişim çağında güvenlik,
gözetim, şeffaflık gibi stratejileri yeniden düşünmeye davet ediyor. Görünür olma
zorunluluğunun nasıl bir dünya yarattığını çarpıcı bir şekilde ortaya koyuyor. Bu çalışmada
“Çember” romanından hareketle güvenlik, şeffaflık, korku, tabi kılma stratejileri
incelenecektir. Panoptik bir dünyanın neye benzediği gösterilecektir.
Roman Mae Holland adlı yirmi dört yaşındaki bir kızın, üniversiteyi bitirdikten sonra
arkadaşı Annie’nin referansıyla Çember adlı dev bir teknoloji şirketinde işe başlaması ve
sonrasında yavaş yavaş distopik bir hale dönüşen olayları konu almaktadır. Bundan hareketle
çalışmada diğer bir amaç özel hayat ve kamusal hayatın sınırının giderek silindiği bir dünya
nasıl olurdu sorusuna yanıt vermektir. Güvenlik talebinin en çok hissedildiği çağda bu
talebin gerekçelerini tekrar düşündürmektir. Tekniği elinde tutanın iktidarın sahibi olduğu
ve her şeyi onun belirlediği, sınırı onun çizdiği evrenin bireylerine yakından bir bakış
sağlamaktır. Deneyimlediğimiz dijital çağda başta insan hakları olmak üzere çok çeşitli
konuları tekrardan düşünmemiz gerekir. Denetim ve gözetleme mekanizmalarına gönüllü
olarak katılan bireylerin suç ve ceza ile ilişkileri de değişmiştir. Çember romanında bilinen
distopik romanlardan farklı olarak denetleyen/denetlenen ayrımı ortadan kalkmıştır. Burada
her birey dijital ortamda şeffaflaşarak bu eylemi baskı unsuru olarak kullanmıştır. Yakın bir
gelecekte başta sosyal medya olmak üzere internetin romandaki gibi bir kullanıma
dönüşebileceğini öngörmek zor değildir. Aynı zamanda bu soru bilgi edinme, haberdar olma
fetişizminin nerelere kadar gideceğini gösterir.
Sonuç olarak romandan hareketle disiplin toplumlarından denetim toplumlarına
geçiş, denetim toplumlarının özellikleri, bu toplumda yer alan bireylerin nasıl
bireyselleştirme mekanizmalarına dâhil edildikleri, korkunun ve güvenliğin neden bu derece
ön plana çıkartıldığı gibi konulara değinilecektir.
Anahtar sözcükler/Keywords: Distopya, şeffaflık, güvenlik, korku
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İNSAN DOĞASI ÇEVRESİNDE GELİŞEN DÜŞÜNCELER BAĞLAMINDA BİR
ROUSSEAU VE NIETZSCHE KARŞILAŞTIRMASI
A COMPARISON OF ROUSSEAU AND NIETZSCHE IN THE CONTEXT OF
THE THOUGHTS CENTRED ON HUMAN NATURE
Çağdaş E. ÇAĞLIYAN1
İnsan doğasıyla ilgili kabullerimiz, pek çok kez, bizim toplumsal olaylar içinde
konumlandığımız noktayı da belirler. Örneğin, insanları, salt kendi çıkarı uyarınca davranan
bir yığından, bilinçsiz bir kitleden ibaret gördüğümüz zaman, onların yaşamlarında uğradığı
haksızlıklara kayıtsız kalmamız, çektikleri acıları küçümsememiz kolaylaşır. Kendi halinde
hiçbir değer taşımayan yığının herhangi bir parçasının duyduğu sıkıntıyı rahatlıkla hak
edilmiş buluruz ve bu noktada yönelebileceğimiz tek eylem, kendimizi bu önemsiz acıdan
bir şekilde sıyırmak olur. Ancak, en basit haliyle insan varoluşuna bir değer biçiyorsak,
çekilen ıstırabı kendi içimizde de duyumsar ve buna son verebilmenin yollarını ararız.
Dolayısıyla, eğer tanıklık ettiğimiz adaletsizliklere bir son verilmesi gerektiğini
düşünüyorsak, insan doğasına ilişkin düşüncelerimizde bir umudun barınması gerekir ki,
bunlar hak edilmiş görülmesin.
Bu gereklilikten hareketle yol tutacağımız çalışmamızda bize rehberlik etmek üzere
Rousseau’nun insan doğasına ilişkin görüşlerini ele alacak, birçok yerde onunla karşıtlık
içinde görünen Nietzsche’nin konuya ilişkin düşünceleriyle bağ kurarak irdeleyeceğiz.
Rousseau ve Nietzsche’nin yazılarına dikkat ettiğimizde, onların temelde hep karşılaştıkları
ikiyüzlü eylemlerden duydukları tiksintiyi hissedebiliriz; bundan kurtulmanın yolunu ise
doğa ile, bu arada insanın kendi doğası ile de, bütünleşmesinde aradıklarını görebiliriz.
Bununla birlikte, Rousseau’nun, doğal durum içindeyken tam bir varlığa sahip olarak
değerlendirdiği insanların eşitlik içinde yaşaması, onun doğaya dönüş çağrısının daha
eşitlikçi bir düzene yönelik bir çağrıyı da kapsamasına neden olur. Buna karşın, Nietzsche,
doğayı, her türlü adaletsizlik ve haksızlık edimini de içerecek şekilde kavrar ve onu bu
haliyle olumlar. Böylece, kişiler, Nietzsche’nin görüşlerinde, aslında Nietzsche’nin tümüyle
amacına aykırı şekilde, kendi bencilliklerine dayanak oluşturmanın yollarını arar.
Dolayısıyla, günümüzde bile sıklıkla karşılaştığımız üzere, Nietzsche gibi düşünürlerin
görüşlerinin insan duyarsızlığı için yeterli bahanenin üretebileceği bir zemin olarak
değerlendirilme çabasının boşa çıkarılması yaşamsal bir öncelik taşıyor. Bu bağlamda,
çalışmamızda, bu düşünürleri farklılıkları içinde olduğu kadar, hatta daha da yoğun biçimde,
benzerlikleri yönünden tartışacak, insana yaraşmayan koşulları meşru kılmaya çalışan her
türlü düşünsel girişimi boşa çıkarmaya çabalayacağız.
Anahtar sözcükler/Keywords: Rousseau, Nietzsche, insan doğası
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İNŞACI VE İHYACI MEDENİYETİN MİMARI HAYY BİN YAKZAN İLE İŞGALCİ
VE SÖMÜRÜCÜ MEDENİYETİN MİMARI ROBİNSON CRUSOE ÜZERİNE
FELSEFİ BİR İNCELEME
A PHILOSOPHICAL INQUIRY INTO HAYY BIN YAKZAN, THE ARCHITECT
OF CONSTRUCTIVE CIVILIZATION, AND ROBINSON CRUSOE, THE
ARCHITECT OF IMPERIALIST CIVILIZATION
Hüseyin AYDOĞDU1
Bu bildiride inşacı ve ihyacı medeniyetin mimarı Hayy bin Yakzan ile işgalci ve
sömürücü medeniyetin mimarı Robinson crusoe üzerine karşılaştırmalı bir inceleme
yapmayı amaçladık. Hayy bin Yakzan, İbn Tufeyl’in (1105–1185) 12. yüzyılda öykü türünde
yazmış olduğu felsefi bir eserdir. İbn Sînâ’nın başlatmış olduğu simgesel ve felsefi öykü
yazma geleneğini İbn Tufeyl de devam ettirmiştir. İbn Tufeyl, Hayy bin Yakzan’ı yazarken
İbn Sînâ’dan etkilenmiş olsa da eserde tek ortak nokta yalnızca karakterlerin adlarıdır.
Bunun dışında gerek kurgu gerek varılan sonuçlar açısından birbirlerinden farklıdır. Hayy
bin Yakzan felsefi, dini ve tasavvufi öğretileri daha iyi kavranması için sembolik bir dille
yazılmış olan alegorik bir öyküdür. İbn Tufeyl, bu öyküde üç ayrı karakteri Hayy, Absal ve
Salaman üzerinden üç faklı insanla eşleştirir. Issız adada hakikati arayan Hayy filozofu; ilahi
mesajın gizli, sembolik manalarını öğrenmeye çalışan Absal sufiyi; dinin kurallarına sımsıkı
bağlı Salaman ise âlimi temsil eder. İbn Tufeyl bu eserinde görünüşte sosyokültürel
şartlardan uzak bir insanın tek başına mücadelesini konu edinse de, gerçekte, insanın,
yaşamı, dünyayı ve varlığı anlamasını ve anlamlandırmasını işler. Ona göre, insanın,
kültürel, sosyal, siyasi ve medeniyet olarak hiçbir ontolojik-epistemolojik önceliği ve
ayrıcalığı yoktur. Hayy tekniği kullanabilen bilge bir kişi olmasına rağmen, o, efendi
değildir, başkalarıyla eşittir ve aynı haklara sahiptir. Toplumda hiçbir sınıfsal ayrım yoktur.
İnsanın önceliği varlığa, dünyaya ve yaşama karşı duymuş olduğu merak ve hayrettir. İnsan
hikmete, yani bilgi ve tekniğe ulaşıp, onu diğer insanlarla paylaştığı ölçüde olgunlaşır ve
ahlakileşir. İnsan, toplum ve medeniyetten koptuğu zaman bile aklı ile yeni bir medeniyeti
inşa edebilir bir güce sahiptir. Kısaca İbn Tufeyl Hayy bin Yakzan’da insanın kendi başına,
hiçbir eğitim ve öğretim görmeksizin doğayı inceleyerek, düşünme yoluyla “insan-ı kamil”
aşamasına ulaşabileceğini; gözlem, deney, akıl ve vahiy yoluyla elde edilen bilgilerin
birbirleriyle çelişmediğini; her insanın mutlak bilgiye ulaşabileceğini ve insanların doğuştan
eşit ve özgür olduğunu ileri sürmektedir. Robinson Crusoe ise Daniel Defoe’nin (1660–
1731) 18. yüzyılda yazmış olduğu edebi felsefi bir öyküdür. İngiliz edebiyatının ilk realist
romandır. Bu eser edebi olduğu kadar felsefi bir özellik de gösterir. Eserde Robinson Crusoe
ve Cuma karakteri üzerinden, görünüşte, insan yapayalnız kaldığı zaman bile çalışıp başarıya
ulaşabileceği sembolize edilir. Fakat gerçekte, İngiliz sömürgeciliğini ve bunun haklı
gerekçeleri ile efendi-köle diyalektiği işlenilir. Robinson Crusoe Batı medeniyetini temsil
eden medenî özelliklere sahip, âlet yapan ve kullanan becerikli bir kişiliktir. Aynı zamanda
efendidir, başka insanlar ona ihtiyaç duymaktadır. Cuma ise adanın/dünyanın asli vatandaşı
değil, ötekidir; yani işlenilecek ve sömürülecek kişidir. O her türlü bilgiden, hikmetten,
sanattan ve teknikten uzaktır. Cuma yalnızca köledir, efendisine her zaman hizmet etmelidir.
Böylelikle Daniel Defoe, Robinson Crusoe kişiliği üzerinden Batı sömürgeciliğini ontolojik
ve epistemolojik olarak haklılaştırıp ahlakileştirir. Ona göre, Batılılar öteki toplumlara
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medeniyet götürdüğünden, felsefi, bilimsel, teknik, dini, ahlaki ve ekonomik değerleri
açısından daha yüksektir. Doğu öteki olmaya mahkumdur, çünkü Batı’ya her zaman ihtiyaç
duymaktadır. Robinson Crusoe/Batı her zaman Cuma/Doğu’dan üstündür, ontolojik olarak
öncelikli ve ayrıcalıktır. Doğru ve gerçek olan Batı’dır, Doğu ise doğru ve gerçek
olmayandır. Böylelikle Daniel Defoe, hem Batı’nın hem sömürge tarihini ve felsefesini hem
de Huntington’dan üç asır önce medeniyetler çatışması tezini işlemektedir. Sonuç olarak
Hayy bin Yakzan kucaklayıcı, inşacı, ihyacı ve barışçı medeniyeti, Robinson Crusoe ise
ötekici, işgalci, sömürücü ve çatışmacı medeniyeti temsil etmektedir.
Anahtar sözcükler/Keywords: İbn Tufeyl, Hayy bin Yakzan, Daniel Defoe,
Robinson Crusoe, öteki, medeniyet ve felsefe
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SINIFINDA KAYNAŞTIRMA ÖĞRENCİSİ BULUNAN SINIF
ÖĞRETMENLERİNİN SINIF YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİ DÜZEYLERİNİN
ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
EXAMINING OF THE LEVEL OF KNOWLEDGE RELATED TO CLASSROOM
MANAGEMENT OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS WITH INCLUSION
STUDENTS IN THE CLASS IN TERMS OF VARIOUS VARIABLES
Halil TAŞ
Muhammet Baki MİNAZ
Kaynaştırma eğitimi, özel gereksinimli öğrencilerin akranlarıyla birlikte aynı okulda
ve aynı sınıfta eğitimlerine devam etmeleri temeline dayanan bir eğitim yaklaşımıdır. Milli
Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği'nde kaynaştırma yoluyla eğitim, özel
eğitime ihtiyacı olan bireylerin eğitimlerini destek eğitim hizmetleri de sağlanarak
yetersizliği olmayan akranları ile birlikte resmî ve özel; okul öncesi, ilköğretim, orta öğretim
ve yaygın eğitim kurumlarında sürdürmeleri esasına dayanan özel eğitim uygulaması olarak
tanımlanmaktadır (Resmi Gazete, 2006). Kaynaştırma eğitiminde esas olanın, bireylerin
diğer akranlarından ayrılmadan, sosyalleşme ve uyum ağlama süreçleri sekteye
uğratılmadan eğitilmelerinin sağlanması olduğu söylenebilir.
Ülkemizde sınıfında kaynaştırma yoluyla eğitimlerine devam eden öğrencilerin
bulunduğu öğretmenlerin bu öğrencilerin davranışlardan sıkça yakınmaları, bu sınıflarda
sınıf yönetimi konusunda bazı sorunlarının olduğunu göstermektedir (Güner, 2011).
Öğrenciler arasında olumlu iletişim ve etkileşim kurma, öğrencilerin psikolojik ve kişisel
ihtiyaçlarını bilme, olumsuz öğrenci davranışlarını kontrol edebilme ve olumlu sınıf ortamı
oluşturabilme gibi bazı davranışların öğretmen tarafından gösterilmesi beklenmektedir
(Erden, 2014). Kaynaştırma yoluyla eğitimin başarıya ulaşmasında sınıf öğretmenlerine;
kaynaştırma yoluyla eğitim alınacak öğrenciyi ve kaynaştırma eğitimi uygulanacak sınıfı
hazırlama, özel gereksinimli öğrencinin eğitsel gereksinimlerini belirleme, öğretimi
destekleyici ve kolaylaştırıcı etkinliklerde bulunma, öğrencinin diğer öğrencilerle
etkileşimini sağlama, öğrenci için öğretim etkinlikleri tasarlama ve uygulama, öğrenci ile
gerçekleştirilen öğretimin etkililiğini değerlendirmek gibi görevler düşmektedir (Battal,
2007).
Kaynaştırma yoluyla eğitimlerine devam eden öğrencilerin bulunduğu sınıfların
öğretmenleri, bu öğrencilerin problem oluşturan davranışlarını tolere etmek, bu öğrenciler
ve diğer öğrenciler arasında sağlıklı bir iletişim ve etkileşim sağlamak, etkili kararlar almak,
eşgüdüm sağlamak, çalışmaları planlamak, çocukları hedefler doğrultusunda örgütlemek ve
sonuçları değerlendirmek gibi yönetimsel süreçlerden haberli olması beklenir. Bu çalışma,
sınıfında eğitimlerine kaynaştırma yoluyla devam eden öğrenciler bulunan sınıf
öğretmenlerini, kaynaştırma eğitimi ve sınıf yönetimi konusunda bilgilendirmek, etkili sınıf
yönetimi stratejileri hakkında aydınlatmak, sorun çözücü bir sınıf yönetiminde
kullanabilecek yöntem ve teknikleri belirlemek açısından alanda katkı sağlayacağı
düşünülmektedir.
Bu araştırmanın çalışma grubunu, sınıfında eğitimlerine kaynaştırma yoluyla devam
eden öğrencilerin bulunduğu 115 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Çalışma grubunun
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belirlenmesinde, amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme yöntemi kullanılmıştır.
Önceden belirlenmiş bir dizi ölçütü karşılayan bütün durumların çalışılması olarak
tanımlanan ölçüt örnekleme yöntemi (Yıldırım ve Şimşek, 2016); örneklemin, problemle
ilgili olarak belirlenen niteliklere sahip kişiler, olaylar, nesneler ya da durumlardan
oluşturulmasıdır (Büyüköztürk vd., 2017). Araştırmada, sınıf öğretmeni olmak ve sınıfında
eğitimine kaynaştırma yoluyla devam eden öğrenci/öğrencilerin bulunması örneklem seçme
ölçütleri olarak belirlenmiştir. Araştırmada, sınıf öğretmenlerinin sınıf yönetimine ilişkin
bilgi düzeylerini ortaya koymak ve bilgi düzeylerinin demografik değişkenlere (cinsiyet,
kıdem, mezun olunan bölüm, özel eğitim veya sınıf yönetimi konusunda eğitim (kursseminer) alıp almama) göre değişip değişmediğini belirlemek amacıyla Bilgi Formu ve Sınıf
Yönetimi Bilgi Testi kullanılmıştır. Nicel verilerin analizinde, frekans, yüzde ve t-testi
kullanılmıştır.
Yapılan çalışmada, sınıfında eğitimlerine kaynaştırma yoluyla devam eden
öğrencilerin bulunduğu sınıf öğretmenlerinin sınıf yönetimine ilişkin bilgi düzeyleri ile
cinsiyet, mesleki kıdem ve mezun olunan bölüm değişkenleri arasında anlamlı bir ilişki
bulunmadığı; özel eğitim konusunda eğitim (kurs, seminer) almış olmak değişkeni ile sınıf
öğretmenlerinin sınıf yönetimine ilişkin bilgi düzeyleri arasında ise anlamlı bir ilişki olduğu
sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar sözcükler/Keywords: Kaynaştırma eğitimi, sınıf yönetimi
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THE EFFECT OF “INTEGRATION EDUCATION” COURSE AT CHILD
DEVELOPMENT PROGRAMME ON THE ATTITUDE TOWARDS
INTEGRATION EDUCATION
ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI'NDA YER ALAN “KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİ”
DERSİNİN KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİNE YÖNELİK TUTUM ÜZERİNE ETKİSİ
Gülsüm DÜŞEK1
Banu TEPE2
Integration education is very important for students who need special education. This
research was carried out to determine whether the lecture “Integration Education”, appearing
in the curriculum of child development program, effective on the attitude of child
development program student`s towards integration education. Samples of the present study
consist of 97 registered students who attend child development program in Giresun
University Eynesil Kamil Nalbant Vocational School during fall semester of 2014-2015
academic year.
The attitude of participant students towards integration education was collected by
using general information form developed by researcher and named Antonak and Larrive
(1995) and translated and adapted to Turkish by Kırcaali –Iftar (1996) under the name of
“Measure of Opinions on Integration”. The opinions of participant student were collected by
applied measure in the first and the last week of fall semester. Cronbach Alpha internal
consistency coefficient was calculated 0.80 as measure confidence.
Data of present study were analyzed by SPSS 16, besides descriptive statistical
techniques, Paired- Samples t - test was applied to test pre-test and post-test points
differences. The quantitative analysis results show that there are no differences between the
attitudes of field “early childhood education” and “special education” and taking “special
education” course at high school and meeting a person with special needs at close
neighborhood towards inclusive education at pre-lecture. There are differences between the
attitudes of field “early childhood education” and “special education”, to have a lesson
“special education” at high school towards inclusive education at post-lecture.
Significant differences have been seen between pre-lecture and post-lecture opinions
of participant students. Participant student`s attitudes towards integration education
significantly developed to positive way after taking the lecture “integration education”.
Keywords/Anahtar
development, attitude
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SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ TOPLUMSAL CİNSİYET
AYIRIMCILIĞI ATIFLARI ÜZERİNE FENOMENOLOJİK BİR İNCELEME
A PHENOMENOLOGICAL STUDY ON SOCIAL GENDER DISCRIMINATION
CITATIONS OF PRE-SERVICE SOCIAL STUDIES TEACHERS
Çiğdem KAN
Cinsiyet, kişilerin sahip oldukları genetik özelliklerdir. Toplumsal cinsiyet rolleri ise,
kültürün kadın ya da erkeklerden beklediği rollerdir. Geleneksel bakış açısına göre kadına uygun
olan roller çocuk doğurmak, eşine hizmet etmek ve ev işleri yapmaktır. Geleneksel erkek rolleri
ise, daha çok dışarıda çalışan, ailenin geçimini sağlayan ev işleriyle fazla ilgilenmeyen rollerdir.
Küreselleşme süreci ile birlikte kadın ve erkek rollerinde de daha eşit bir sürecin yaşandığı
gözlenmektedir. Fakat toplumsal roller konusundaki bakış açısında beklenen değişimin
gerçekleştiğini söylemek biraz güçtür. Üniversite öğrencileri üzerinde yapılan bazı araştırmalar,
erkek öğrencilerin geleneksel toplumsal cinsiyet rollerini benimsediklerini göstermektedir.
Çelik; Pasinlioğlu, Tan ve Koyuncu (2013), üniversite öğrencilerinin cinsiyet eşitliğine
yönelik tutumlarını belirlemek amacıyla bir araştırma yapmışlardır. Araştırma sonucunda,
çalışmaya katılan öğrencilerin orta düzeyde olumlu cinsiyet eşitliği tutumuna sahip oldukları
saptanmıştır. Cinsiyet eşitliği bakış açısının öğrencilerin cinsiyetinden, mezun oldukları lise
türünden ve okumakta oldukları bölümden etkilendiği sonucuna ulaşılmıştır. Buna göre, kız
öğrencilerin, Anadolu lisesi mezunlarının ve sağlık bölümlerinde okuyan öğrencilerin cinsiyet
eşitliği algılarının daha yüksek düzeyde olumlu olduğu bulunmuştur. Araştırmacılar, kadın erkek
eşitliği konusunda geleneksel değerlere sahip olan gençlerin bu görüşlerinin nedenlerini
etkileyen faktörleri nitel yöntemlerle daha derinlemesine incelenmesi önerisinde
bulunmuşlardır.
Kalaycı ve Hayırsever (2014), vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi Ders kitabının “eşitliğe
doğru” konusunda yer alan etkinliğin toplumsal cinsiyet eşitliğinin kazandırılması için uygun
olup olmadığının belirlenmesi ve bu etkinlik yoluyla öğrencilerin toplumsal cinsiyet
eşitliği/eşitsizliği ile ilgili düşüncelerinin ve bunların nedenlerinin belirlenmesi amacıyla bir
araştırma yapmışlardır. Bu amaçla Ankara ilinde bulunan alt, orta ve üst sosyo-ekonomik
düzeyden üç devlet okulu ile bir özel ilköğretim okulunda 8. Sınıfta okuyan 160 öğrenci üzerinde
bir araştırma yapmışlardır. Araştırma bulgularına göre, eşitlik konusu kapsamında seçilen
etkinliğin toplumsal cinsiyet eşitliğinin güçlendirilmesi için yeterli olmadığı belirlenmiştir.
Cinsiyetçi yaklaşımların özellikle alt sosyo-ekonomik düzeyde daha yüksek oranda ortaya
çıkmıştır.
Bu araştırmada, sosyal bilgiler öğretmen adaylarının cinsiyet ayırımcılığı konusunda ne
tür sorunlar yaşadıklarını ve bu sorunların nedenlerini belirlemek amaçlanmıştır. Bu kapsamda,
çalışmada öğretmen adaylarının deneyimlerini belirlemek için nitel araştırma yöntemlerinden
biri olan fenomenolojik yöntem kullanılmıştır. Veriler, yarı yapılandırılmış görüşme formu
kullanılarak elde edilmiştir.
Araştırmada, amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme yöntemi kullanılmıştır.
Çalışma grubu, 14 sosyal bilgiler öğretmen adayından oluşmaktadır. Araştırmaya katılanların
gönüllü olmalarına özen gösterilmiştir. Araştırmada, katılımcıların sosyal bilgiler öğretmenliği
programında öğrenim görmeleri ve kendilerini bilinçli bir şekilde ifade edebilecek olmaları ölçüt
olarak belirlenmiştir. Araştırmanın verileri, içerik analizi kullanılarak analiz edilmiştir.
Anahtar sözcükler/Keywords: Sosyal bilgiler, toplumsal cinsiyet ayırımcılığı
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ORTAÖĞRETİM 9. SINIF TARİH DERS KİTAPLARINDA KADIN VE ERKEK
İMGELERİNİN İNCELENMESİ
RESEARCH ON THE IMAGE OF MAN AND WOMAN IN SECONDARY
EDUCATION NINTH GRADES HISTORY BOOKS
Sema ŞEN ERGÜN1
Toplumları bir arada tutan ortak değerleri kazandırma açısından tarih ve tarih
öğretimi ideolojik tutumlarla en yakından ilişkili olan alanlardandır. Bu sebeple tarih ve tarih
öğretiminde hem metodolojik hem de içerik olarak hangi konu ve hangi yöntemlerin
kullanılacağı her zaman üzerinde durulması gereken noktalar olma özelliği taşımaktadır.
Ulusal devletlerle beraber ortaya çıkan vatandaşlık bilinci geliştirmeye yönelik hazırlanan
programlar, bütüncül bakış açısı ile geçmişten günümüze insanlığın mirası ve toplumsal
değerlere sahip, ortak bir kimlik etrafında birleşebilen, çok yönlü bakış açıları ile farklı
düşünceler ve çözüm yolları ortaya koyan bireyler yetiştirme amaçları söz konusu olmuştur.
Ülkemizde de son dönemde değişen ve gelişen yeni bir anlayışla tarih öğretim programı ve
ders kitaplarının yenilenmesi yoluna gidilmiş, tarih dersi öğretim program ve ders kitapları
yeniden düzenlenmeye başlanmıştır. Yeniden yapılandırmalarda geçiş amacıyla taslak
program ve ders kitabı hazırlanmış, 2017-2018 eğitim öğretim yılında 9. sınıflarda
uygulamaya konulmuştur.
Tarih, ortak üretim ve paylaşımın, toplumsal inşanın, ortak hafızanın ürünüdür.
Kuşkusuz bu ortaklık ve birlikte inşa kadın ve erkek unsurlarıyla beraber eşit olarak ortaya
konmaktadır. Tarih derslerinde de bu birikim sonraki nesillere aktarılarak toplumsal yapı ve
devamlılık güçlendirilmeye çalışılmaktadır. Ancak Kadın ve erkeğin birlikte oluşturdukları
toplumsal yapıda ilk çağlardan itibaren erkeğin fiziksel güce dayalı etkin olması her alanda
belirleyici olmasına neden olmuştur. Öznesi erkek olan, devlet kuran, savaşan, kahraman,
ekonomiyi elinde tutan, siyasi aktör, sonraki nesillere tarihsel aktarım yapılırken tek taraflı
ve erkek egemen anlayış ile tarih yazıcılığına da etki etmiştir. Tarihin ilk uygarlıklarından
günümüze kadın gerek toplumda gerekse tarih anlatımında her zaman göz ardı edilmiş, ya
hiç yer verilmemiş ya da çoğunlukla suçlanmış kültürlere göre pek az değişiklik gösterecek
şekilde olumlu yönüyle ele alınmıştır. Bunun en önemli sebeplerinin başında yakın döneme
kadar tarih yazıcılığının erkekler tarafından yapılmış olması, kadınların yeni nesiller
üzerinde eşitlikçi değil erkek egemen yapıyı destekler şekilde toplumsal anlayışı
kabullenerek hareket etmesi ve yazın hayatına geç katılmaları gelmektedir. Bu yaklaşım
erkek zihniyeti için kadını öteleme, kız çocukları için de içinde özne olarak bulunmadıkları
bir tarih anlatımına ilgisizlik olarak karşımıza çıkmaktadır. Öğrencilerin tarih dersine
ilgilerini arttırmanın yanı sıra kız öğrencilerin de kendilerine rol model alacağı kadın
imgeleri ile yetişmeleri, kendi varlıklarını toplumda ortaya koyabilmeleri, birinin diğerine
üstün olmadan eşit bir şekilde kadın ve erkeğin yer alabileceği bir tarih anlatımı büyük önem
taşımaktadır. Bu durum ülkemizde değişim gerekli görülerek yapılan tarih ders kitabı ve
öğretim programı düzenlemelerinde kadın erkek imgelerinin ne kadar eşitlikçi verildiğinin
incelenmesini gündeme getirmektedir. Ancak 2017-2018 eğitim öğretim yılında uygulamaya
konulan Taslak Tarih Dersi Öğretim Programı’nın genel amaçları toplumsal cinsiyet üzerine
herhangi bir amaç ortaya konmadığı görülmüştür. Toplumda kadına yönelik şiddetin artması
eğitim açısından kadına eşitliksiz bakış açısı ile yaklaşılması, bu durumun nedenlerinin
1
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üzerinde durmayı da gerekli kılmaktadır. Bu çalışma ile 2017-2018 eğitim öğretim yılında
ortaöğretimde uygulanmaya başlayan 9. Sınıf Tarih Ders Kitabı’nın içerik açısından kadın
ve erkek imgelerini nasıl verdiği tespit edilmeye çalışılmış, eksik ya da olumsuz etkiler
yaratabilecek noktalar üzerinde durulmuş, çözüm önerileri getirilmeye çalışılmıştır.
Anahtar sözcükler/Keywords: Tarih öğretimi, öğretim programları, ders kitapları,
kadın tarihi
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TOWARDS A MORE PATRIARCHAL SOCIETY IN TURKEY? CHANGING
GENDER ROLES IN THE SECONDARY SCHOOL EDUCATION BOOKS
TÜRKİYE DAHA ATAERKİL BİR TOPLUMA DOĞRU MU GİDİYOR?
ORTAOKUL DERS KİTAPLARINDA DEĞİŞEN CİNSİYET ROLLERİ
Gül ARIKAN AKDAĞ1
Gender equality and gender roles have been important dimensions of identity
formation of societies all over the world and Turkey. In The Turkish literature the main
debate revolves around the different perceptions and policies of the Kemalist versus
conservative circles on the issue. In fact, it has been identified as an important dimension of
the larger debate on religion between the secular and conservative governments in Turkey.
As such, the incumbency of AKP after 2002 elections has brought into debate the changing
role of women within the society. Current Studies states a dichotomy in JDP’s policies
concerning gender. In the legal field several ameliorations on gender equality have been
done where lifting the ban on the head-scarf being the most important and evaluated as
reform increasing the public presence of covered women. In practice, there is an increasing
patriarchy that retreats women from the social, economic and political sphere and limit them
to the domestic sphere. Yet, the lifting of the ban on the head-scarf may not result in the
amelioration of individual freedoms that expands the role of the women in the social,
economic and political sphere but can become a mean to legitimize patriarchy and exclude
these women from these sphere. This study argues that the lifting of the ban on headscarf
becomes a mean to legitimize and increase the existing patriarchy actually present in the
Turkish Society by giving it an Islamic character.
The Compulsory public education is an important tool for the governments to shape
their citizens’ social roles. In fact, in the Turkish case a considerable number of studies have
analyzed how the governments have successfully used public education to form a shape
society (Saktanber, 1988; Gökmen, 1995; Gürkan & Hazır, 1997; Esen, 1998, 2008; Esen &
Bağlı, 2003; Tanrıöver, 2003; Kırbaçoğlu Kılıc & Eyüp, 2011; Aykaç, 2012; Yıldız, 2013;
Yaylı & Kitiş, 2014) . The aim of this study is to analyze the attempt of AKP to strengthen
the patriarchal society by shaping the gender roles through the changes it applied in the
compulsory public education curriculums. Such an analysis is expected to provide a link
between the theoretical levels of the identity building efforts to more concrete policy
application such as education that directly affects its citizens’ social identity formation.
Based on the existing literature the study prefers to conduct its analysis in secondary school
public education books which are prepared and provided by the Turkish Ministry of National
Education. It will especially focus on school books distributed for the academic year of 20172018 when the government has applied an extensive change in the content and curriculums
of secondary school books. The main focus will be given to the messages sent indirectly
through the photos appearing in the text books. As such the study especially focuses on the
appearance of the women on these photos. The study chooses to use quantitative method to
perform the analysis by counting and coding the topic where the photo is placed, the number
of women/man appearing in the photos, the number of covered/uncovered women, their
physical appearance and their tasks. Previous studies define women and men as two
homogeneous groups and compare them in terms of variables measuring conservatism. As
1
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this study argues a main difference between covered and uncovered women, it has created a
third category for comparison. As such, the three groups that are compared are men,
uncovered women, covered women. These three groups are compared in terms of frequency
distribution of each sex in illustrations, frequency distribution of each sex’s activity and
frequency distribution of each sex’s profession. The study expects a considerable difference
between covered and covered women’s participation in social, economic and political life
which increases patriarchy through Islamization. While this study provides a contemporary
analysis of the patriarchal dimension analyzed by previous studies, its main difference from
them is its attempt to link educational policies to political ideology by incorporating in the
analysis the headscarf as a new dimension of the Islamization of patriarchy
Keywords/Anahtar sözcükler: Gender, patriarchy, Islamization, education, Turkey,
AKP.
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WITTGENSTEIN’NIN SANAT GÖRÜŞÜ ÜZERİNE BİR ELEŞTİRİ
A CRITICAL APPROACH OF WITTGENSTEIN’S VIEW OF ART
Ebru AYDIN
Bu çalışmanın amacı, analitik felsefenin en önemli temsilcilerinden biri olan
Wittgenstein’nın sanat ve estetik konusundaki düşüncelerindeki kimi sorunlara dikkat çekmek
ve bu sorunları aydınlatmaya çalışmaktır. Temelde Frege ve Russell etkisinde gelişen
Wittgenstein’nın düşünceleri her ne kadar dil ve mantık konularında yoğunlaşmış olsa da, onun
etik ve estetik konusunda söyledikleri de felsefe dünyasında epey sarsıntı yaratmıştır.
Wittgenstein’nın estetik (sanat) görüşünde, estetiği dile, dili de mantığa indirgeyen bir
tavır sergilenmiştir. Ki bu durum Wittgenstein’nın ve başka bazı analitik felsefecilerin, felsefeyi
metafizikten kurtarmak için dile indirgeyen tavrıyla paraleldir. Wittgenstein beğeni yargıları
hakkında “bu güzel” dememizle “ah!” dememiz arasında hiçbir fark yoktur, hatta “bu çok çirkin”
dememizle “bu çok güzel” dememiz arasında da hiçbir fark yoktur (ona göre tüm önermeler eş
değerlidir) diyerek (Wittgenstein, 2015, s.14) beğeni yargılarını neredeyse olgulardan tamamen
kopararak birer “his nidası” olarak görmüştür. Oysa beğeni yargılarını olgulardan koparmak,
aslında onları bir yönüyle insandan koparmak, insanı yabancılaştırmak demektir. Wittgenstein’a
göre beğeni yargısı kaynağı belirsiz olan bir takım hisler ve onların ifade edilişidir. Bu bakışla
“güzel” sanatsal bakımdan hiçbir rolü olmayan bir sıfattan ibaret görülmektedir.
Wittgenstein sanat eserini sanki kuralları çok iyi bilen, teknik konusunda uzman bir
ustanın, örneğin terzinin yaptığı bir ceketle aynı şeymiş gibi değerlendirmiştir. Bu sebeple sanat
eseri konusunda verilebilecek yargımızın değerlendirilmesinin ölçütü, sanat eserinin kurallarına
uygun yapılıp yapılmadığına bakmak haline gelmiştir. Ancak kurallara uygun yapılan bir sanat
eseri doğrudur, yani güzeldir. Buna göre bir sanat eserini değerlendirmenin ölçütü de onun
kurallara uygunluğudur; beğeni yargısının geçerliliği kurallara uygunluğa dayandırılmıştır.
Üstelik söz konusu kurallar da kültürlerdeki dil oyunlarına bağlı olarak değişmektedir.
Wittgenstein’a göre sanat eserinin kurallara uygunluğunu denetleme işi hiç şüphesiz, mantığın
yapabileceği bir iştir. Wittgenstein’nın söylediklerinin aksine mantıkla sanat eserinin
değerlendirilmesi mümkün değildir çünkü mantık önermeler arası tutarlılıkla ilgilenmektedir.
Wittgenstein’nın güzeli bu bakıştan hareketle kuralla birleştirmesi, onun sanat ve zanaat arasında
hiçbir ayrım yapmamasından da kaynaklanmaktadır. Bu bakışla sanat eserinin yaratılması da
değerlendirilmesi de mekanik bir süreç gibi görülmektedir. Wittgenstein’nın sanat yaklaşımına
göre, sanat adeta herkesin kendi kafasına göre yargılar verdiği, birinin yargısının ötekini
tutmadığı bir ifade karmaşası alanı haline gelmektedir. Wittgenstein bir sanat eseri incelenirken
neyin subjektif neyin objektif olduğunu birbirinden ayırmamıştır. Bu çalışmada
Wittgenstein’nın sanat görüşünün -özellikle edebiyat eserleri esas alınarak- nesnellikten uzak
olduğu gösterilecektir. Wittgenstein her ne kadar sanat eserlerini değerlenmeyi sırf subjektif bir
iş olarak görmüş olsa da genel olarak sanat eserlerini, özel olarak da edebiyat eserlerini
değerlendirirken nesnel olmak mümkündür.
Anahtar sözcükler/Keywords: Wittgenstein, estetik, güzel, mantık, kural
Kaynakça/References
Wittgenstein L. (2015). Estetik, psikoloji ve dinsel inanç üzerine dersler ve söyleşiler (Çev.
Muhsin Yılmaz). Bursa: Sentez Yayıncılık.


Doktora Öğrencisi, Hacettepe Üniversitesi, Felsefe Bölümü, ebru.aydin7@gmail.com

305

3. Uluslararası Felsefe, Eğitim, Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu, 10-13 Ekim 2018 – Giresun
3rd International Symposium on Philosophy, Education, Art and History of Science, 10th-13th of October, 2018 – Giresun

SCHILLER: SANATIN OYUNDA ÖZGÜRLÜK OLARAK YANSIMASI
SCHILLER: REFLECTION OF ART AS FREEDOM IN THE PLAY
Esra YILDIZ TURAN1
Bu çalışmada Schiller’in oyun olarak sanat kuramı çerçevesinde sanat anlayışı
üzerinde durulacaktır. Schiller; şair, filozof, tarihçi ve en önemlisi de dram yazarıdır. Sanat
bağlamında oyun kuramı, ilk kez Schiller tarafından geniş bir çerçevede dile getirilmiştir.
Sanat ile oyun arasında her daim bir benzerlik kurulmuştur. Bunun sebebi, her iki etkinliğin
de ereğinin kendinde bulunmasıdır. Her iki etkinlik de insanı gündelik sıkıntılardan kurtarır
ve ona özgürlük duygusu verir. Oyun oynayan bir çocuk için oyunun dışında bir başka erek,
bir başka dünya yoktur, çocuk sadece oynamak için oynar. Bu görüşe göre, sanat etkinliğini
bir oyun gibi değerlendirmek gerekir. Schiller’e göre İnsan, oynadığı sürece tam insandır.
O, bu sözü “İnsanı gerçek özgürlüğe ancak sanat kavuşturabilir” anlamında kullanmıştır.
Sanatın, oyun gibi sadece bir kurgu olmayıp, aynı zamanda zihinsel ve duygusal karmaşık
bir olgu olduğunu söyleyenler de vardır. Onlar için sanat, yalın bir oyun değil aynı zamanda
yaratıcı ve üretici bir oyundur.
Schiller oyun yazarı, şair ve düşünür kimliğiyle, güzeli yorumlamış ve insanın estetik
eğitimi gibi özgün bir alan meydana getirerek katkıda bulunmuştur. Bireyin estetik olarak
eğitilmesini ön görerek, konuyla ilgili felsefi ve sosyo-politik yorumlarda bulunmuştur. Bu
bağlamda, güzel kavramıyla ilgili olarak, içtepi biçimleri (duyu, biçim, oyun), estetik algı,
estetik-özgürlük ilişkisi, estetik-eğitim ilişkisi gibi kavramsal ve metodolojik bakımdan
özgün katkılar sağlamıştır.
Schiller’e göre, insanda iki önemli dürtü bulunmaktadır. Bu dürtülerden birincisi
duyumsal, diğeri de formel dürtüdür. Duyumsal dürtü her daim değişim için bastırırken,
formel dürtü ise birliği, sürekliliği ve devamlılığı arayıp durmaktadır. Bu iki dürtünün de
sınırlanmaya ihtiyacı vardır. Örneğin, duyumsal dürtü ahlak yasalarına zarar verebileceği
gibi formel dürtüde ise duygular zarara uğrayabilmektedir. Burada sözü edilen duyguyu
“içimizdeki hayvan” olarak nitelendirebiliriz. Kısaca bu iki temel dürtü arasındaki uyum,
üçüncü bir dürtüyle yani oyun dürtüsüyle sağlanabilir. Oyun dürtüsü ise sanatla ortaya
çıkmaktadır. İnsandaki bölünmüşlüğün, yabancılaşmanın ilacı da yine sanattır. Schiller’e
göre, “sanat özgürlüğün kızıdır”.
Anahtar sözcükler/Keywords: Schiller, sanat, oyun, özgürlük
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BİR SANAT DENEYİMİ OLARAK SANATÇI KİTAPLARI
ARTIST’S BOOKS AS AN ART EXPERIENCE
Serdar AYDIN
Sanatçı kitabı, birçok alt türe ayrılabilen ve edebiyat dışında, sanatı, kitap formunun
sunduğu imkânlar çerçevesinde izleyici ile buluşturan bir araç olarak tanımlanabilir. Duncan
Chappell (2003), sanatçı kitaplarının bir tipolojisini çıkardığı yazısında birçok alt tür
saptamıştır. Yazar, değiştirilmiş kitap, anti-kitap, sanatçı dergisi, kitap sanatı, nesnekitap,
kitapişi, sanatçı kataloğu, sanatçı e-kitabı gibi farklı görünümleri ile sanatçı kitaplarını
tanımlamıştır. Sanatçı kitaplarını, alt türlerini de hesaba katarak, üç temel farkla ayırt etmek
mümkün görünmektedir. Birincisi sanatçının bir sergi ya da bir projesine dair görsel ya da
yazılı dokümanların yer aldığı kitaplardır. Bir katalog olma özelliği taşıyan bu yayımlar bir
etkinliğin verilerini daha kalıcı hale getirmek ve arşiv oluşturmak amacıyla
yapılabilmektedir. İkincisi, kitabın kendi başına bir sanat nesnesi gibi düşünüldüğü ya da
kitabın sanatın malzemesi olarak alındığı tasarımlardır. Üçüncüsü ise bir metni tanımlayan
ya da bir metne eşlik eden görsellerden oluşan kitaplardır. Resimli kitap olarak da
anılabilecek bu tür kitaplar, yazar ve sanatçı ortaklığı içinde yapılabildiği gibi dinsel
hikâyeler ve mitlerin temel alındığı anlatı ve onun görsel yorumlanışından da
oluşabilmektedir. Kimi zaman da klasik bir edebi eserin resimlenmesi şeklinde
görülebilmektedir. Özellikle özgül sanat formları olarak sanatçı kitapları, görsel sanatların
izleyici ile buluşması açısından, sergi-mekân bütünlüğünden farklı ve ona alternatif bir yol
sağlamaktadır denilebilir. Sanata ulaşılabilirlik bakımından daha demokratik bir yol sunduğu
da söylenebilir. Zaman ve mekânın oluşturabileceği engel, kitap formunun sağladığı
olanaklarla, erişimin kolaylaşması bakımından, ya tamamen ortadan kalkar ya da
kataloglanmış bir sanat eseri olarak eserin zihinde yeniden canlandırılmasına dair önemli bir
veri sağlayarak mutlak bir engel olmaktan uzaklaşır. Kolektif çalışmalara elverişli ve en az
mekânın ortak dönüştürülmesine olanak sağlayan sergi mekânları kadar çok boyutlu bir
mecra olduğu da söylenebilir. Buna ek olarak, John Berger’in (1986) herkesin kendi kişisel
müzesine sahip olabileceğine dair düşüncesine ilham veren basım yoluyla çoğaltmanın,
sanatı daha geniş kitlelere ulaştırabilecek bir etkinlik olduğunu da söyleyebiliriz. Sanat
eserlerinin biricikliğini ve aurasını kaybetmesi gibi durumların artık sanat deneyimi
açısından vazgeçilmez niteliklerin yokluğu anlamına gelmediği günümüz dünyasında
sanatçı kitapları yoluyla yaratmanın ve paylaşmanın dikkate değer bir yöntem ortaya
koyduğu ileri sürülebilir. Bu çalışmada, bahsi geçen yöntemi, bulguları ile ortaya koymak
amaçlanmıştır.
Anahtar sözcükler/Keywords: Sanat, kitap, sanatçı
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SANATIN KAVRAMA DÖNÜŞME YOLCULUĞU VE SÜREÇ İÇİNDE
METASIZLAŞMASI
A JOURNEY OF ART TURNING THE CONCEPT AND EXCARNATION IN
PROCESS
Selma TAŞKESEN
Yirminci yüzyıla gelindiğinde sanatın kendi içinde, güzellik kaygısı ile
harmanlanmış yapıtlar, yerlerini tam anlamıyla olmasa da fikir olarak endişeler taşıyan ve
çeşitli görüşler içeren kavramsal yapıtlara bırakmıştır. Bu durum altında birçok sebebin
olduğu bir evrilme olarak karşımıza çıkmaktadır. Elbette ki, sanat tarihinin her döneminde,
ortaya çıkan bütün akımların başka akım ya da düşünceden etkilendiği ya da kendisine
herhangi bir yolu kullanarak çıkış bulduğu bilinen bir gerçektir. Ancak Dadaizmin ve Marcel
Duchamp’ın sanat dünyasının içine girdiği bu dönemeçteki katkısı kesinlikle yadsınamaz.
Marcel Duchamp’ın hazır nesnesi daha sonra yeni bir “dil” oluşturmuş ve dönemin sanat
anlayışına egemen olmuştur. Duchamp aslında sanatçı-sanat nesnesi-halk ilişkilerini
değiştirmeyi amaçlamıştır. Bu duruma bakıldığında aslında kavramın sanattaki önemi yeni
değildir ancak doğayı ve sanatı düşünsel bağlamda sorgulama Dada Hareketi ile hız
kazanmıştır. Çünkü kavramsallaşma yolundaki sanat eserlerinde düşünsel nitelik bulunur.
Devam eden süreçte sanat dünyası birçok yeni akım ve hareketle karşılaşmış ancak
sanatın çıktığı yolculukta 1960’lı yılların sonları sanat dünyası için tamamen yeni bir anlayış
ile yetkinliğini arayan, alışıla gelmiş sanatın yerine, yeni bir yaşam anlayışı olarak da
algılanabildiği bir dönemin başlangıcı olmuştur. Kavramın sanatı diye nitelendirdiğimiz bu
dönemde, düşüncenin dışavuruma dönüştürülme sürecinden ve sonuçtan çok düşüncenin ve
kavramın daha önemli olduğu söylenebilir. Bu sebeple sanatta estetik, güzellik gibi
kaygıların olduğu ve geleneksel anlamda sanat eseri oluşturulma süreçlerinin tamamen bir
kenara bırakıldığı ve özgün ifade biçimlerinin yer aldığı sanat yapıtları ortaya koyulmuştur.
Sanat artık eleştirel bir boyutla kendisini, çevresini ve hayatı devamlı sorgulayan, içinde
bulunduğumuz dönemin hızlı teknolojik değişimlerine yenik düşmemeye çalışan,
teknolojiyle bağ kuran veya teknolojiyi reddeden, bu amaçla kökten olan sanatın sınırlarını
zorlayıp sanatın sınırlarını değiştirme çabası içine giren kavramsal sanatçıların fikirleri
modern fikirler ile filizlenmiş ve bir bütün olmuştur.
Araştırmanın yöntemi belgesel tarama yöntemidir. Örnek eser incelemesinde ise
süreç içinde değişen sanat anlayışını yansıtan eserlere yer verilmiştir. Bu nokta da üzerinde
durulmak istenilen kavramsallığın çıkış noktasından sanatın metasını kaybettiği bu güne
kadar sanat tarihi içinde şimdiye kadar görülmemişçesine daha fazla yer kaplamasıdır. Bu
kavramsallaşmayı tanımlarken de hiç kuşkusuz, onu oluşturan dayanak noktalarını ve
çıkışının altında yatan sebeplerde ortaya koyulmaya çalışılmıştır.
Anahtar sözcükler/Keywords: Sanat, kavramsal sanat, sanatın metasızlaşması
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MARTHA C. NUSSBAUM: FAYDA İÇİN EĞİTİM, DEMOKRASİ İÇİN EĞİTİM
MARTHA C. NUSSBAUM: EDUCATION FOR PROFIT, EDUCATION FOR
DEMOCRACY
Ebru GÜVEN1
Martha C. Nussbaum, çağdaş etik ve politik felsefede önemli bir yere sahip olan
“Yapabilirlikler Yaklaşımı”nın (Capabilities Approach) kurucularından biridir. Yaklaşımın
öncüsü, felsefe ve iktisat profesörü Amartya Sen’dir. Yapabilirlikler Yaklaşımı, geleneksel
etik teorilerden farklı olarak ekonomik, sosyal, politik alanlardaki problemlere radikal bir
biçimde cevap verir ( Crocker, 1992). Her iki filozofun temel amacı, “insanca iyi yaşam”
(human good life) için gerekli olan bireysel ve toplumsal gerekliliklere yönelik bir yaklaşım
geliştirmektir. Yapabilirlikler Yaklaşımının, bu amaç doğrultusunda savunduğu temel
argüman ise şu şekildedir: “İnsanca iyi yaşam için, özgürlüklerin ve insani yapabilirliklerin
(human capabilities) geliştirilmesi ve genişletilmesi gerekir”. Sen’e göre (2004), çağımız
dünyası aşırı bir bolluk dünyası olmasına karşın olağanüstü baskılar, yoksulluk ve
yoksunlukları da içermektedir. Sen, bu dikotomik yapıyı çözümlemek ve bu sorunları
gidermek için, özgürlük, bireysel eylemlilik ve özgürlüklerin genişletilmesi gibi kavramları
esas alarak özgürlükle kalkınma yaklaşımını geliştirmiştir. Nussbaum (2011) ise, insani
olanaklar/yapabilirlikler ve insani işlev kavramlarıyla yaklaşıma yeni bir bakış açısı
kazandırmıştır. Nussbaum’un yaklaşımının temelinde, Aristoteles’in insanın işlevi teorisi
yer almaktadır. Nussbaum, bu teoriyi, çağdaş bir biçimde yorumlayarak, varlık, ahlak ve
siyaset felsefelerinde yeni bir insan anlayışı geliştirir (Erkızan, 2012).
Çağımızın sorunlarının çözümlenmesine yönelen bu yaklaşımda Sen ve Nussbaum
insanın ve insanca iyi yaşamların geliştirilmesi için müzakereci ve katılımcı demokrasiyi
savunmaktadırlar. Onlara göre, insanların acılarının ve yoksulluklarının asıl ve tek nedeni
yetersiz gelir değildir. İnsanların acılarının asıl nedeni, temel özgürlüklerden yoksun
olmaktır. Özgürlükler ise, tüm insanlığın ortak mirası olan demokrasi aracılığıyla
geliştirilebilecektir. Bu nedenle insanlığın bu ortak mirasa sahip çıkması gerekir (Sen, 2010).
Fakat herhangi demokratik bir toplumun insanca iyi yaşam için sadece demokratik olması
yetmez, aynı zamanda demokrasiyi daima geliştiren ve ilerleten bir toplum olma amacını da
taşıması gerekir. Bu noktada Nussbaum eğitimin önemini vurgular ve demokrasi için eğitim
anlayışlarının geliştirilmesini önerir. Nussbaum’a göre bugün, demokrasinin geleceği
açısından toplumların pek çoğunda sessiz bir kriz yaşanmaktadır. Bu krizin en temel
nedenlerinden biri ise, demokratik toplumlardaki eğitim modellerinin ulusal kârın ve
faydanın artırılmasına hizmet edecek biçimde değiştirilmiş olmasıdır. Ülkelerdeki bu
eğilimin devam etmesi, kısa bir süre sonra, kendisi üzerine düşünebilen, baskıcı gelenekleri
eleştirebilen ve bir başkasının acısının ve başarısının önemli olduğunu kavrayabilen
olgunlaşmış bireylerin ve vatandaşların yerine, kullanışlı birer makineler kuşağının
üretileceğinin göstergesidir. Erkızan’a göre (2012), demokratik olmayan böyle bir eğitim
modeli, insanın, insan olmak bakımından tözselliğini kaybetmesine yol açacaktır.
Toplumların eğitim anlayışları bozuldukça demokratik yapıları da bozulacaktır. Nussbaum,
böyle bir bozulmanın önüne geçebilmenin en önemli aracının, bu nedenlerden dolayı,
demokrasi için geliştirilmiş, insan bilimleriyle ve sanatlarla zenginleştirilmiş eğitim
modelleri olduğunu savunmaktadır. Onun, bu doğrultuda geliştirdiği ve önerdiği eğitim
1
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modeli de “eğitimde insani gelişme modeli” olarak adlandırılır. Eğitimde insani gelişme
modeli demokratik bireylerin ve demokratik toplumların gelişmesini amaçlayan bir eğitim
anlayışına sahiptir. Nussbaum, bu eğitim modelini, demokrasinin ve küresel bir vatandaşlık
zihniyetinin yeşertilmesi için gerekli olan bir model olarak tanımlar ve temel yönteminin,
yazınsal ve sanatsal eğitimle zenginleştirilmiş Sokratik aktif öğrenme ve keşfetme yöntemi
olduğunu belirtir. Ancak, Nussbaum’a göre (2010) bu model, bugün, standardize edilmiş
ulusal sınavlara hazırlanmak için zorlayıcı ve baskıcı bir pedagoji eğitiminin tercih
edilmesiyle engellenmektedir. Bu engeli ortadan kaldırmak için, ülkelerin, ekonomik kârfayda temelli eğitim anlayışları yerine, bireylerin araç değil amaç olduğu ilkesini
benimsemiş eğitim anlayışlarını geliştirmesi ve uygulaması gerekmektedir. Nussbaum’un
önerdiği eğitim modelinde, şefkat, merhamet ve saygı gibi insani duyguların geliştirilmesini
sağlayan ve böylece korku, hırs ve narsistik saldırganlıkla mücadele edebilecek bir felsefe
de esas alınmaktadır. Ona göre (2000), sanat ve edebiyatla zenginleştirilmiş, estetik boyutu
güçlü eğitim anlayışları ile olanakları geliştirilerek eğitilen bireyler daha insani tutum ve
davranışlara yöneleceklerdir. İnsan, hem bireysel hem de toplumsal bir varlıktır ve onun,
hem bireyselliğini hem de toplumsallığını demokratik bir biçimde geliştirebilmesi için,
toplumların bu tür demokrasi odaklı eğitim anlayışlarına ihtiyaçları vardır. İnsani gelişmeyi
esas alan bu tür eğitim modelleri, böylece demokratik ve liberal değerlerle karşılıklı olarak
devamlılık arz eden bir gelişme sürecini de sağlayacaktır (Erkızan, 2012).
Bu çalışma, Nussbaum’un, demokrasi için eğitim anlayışını içeren eğitimde insani
gelişme modelinin demokrasi üzerindeki etkilerini açıklamayı hedeflemektedir; bununla
bağlantılı olarak Nussbaum’un, kâr-fayda amaçlı eğitim modellerine yönelik eleştirilerini de
analiz etmeye çalışmaktadır. Çalışmada Yapabilirlikler Yaklaşımının önerdiği bu eğitim
modelinin önemsenmesinin nedeniyse, modelin hem küresel hem de ulusal demokrasi
kültürüne geliştirici ve ilerletici katkılarının olacağının düşünülmesidir.
Anahtar sözcükler/Keywords: Martha C. Nussbaum, Yapabilirlikler Yaklaşımı,
fayda amaçlı eğitim, demokrasi için eğitim
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TOLSTOY’UN EĞİTİM GÖRÜŞÜ VE ROUSSEAU’NUN ETKİLERİ
TOLSTOY'S EDUCATIONAL VISION AND EFFECTS OF ROUSSEAU ON HIM
Melek AYGÜL ÖZDOĞAN1
19. yy. Rus Edebiyatı’nın önde gelen isimlerinden olan Tolstoy, aynı zamanda bir
filozof, reformist ve eğitimci olarak nitelendirilebilir. Bu çok yönlülüğüne rağmen o, edebi
yönü ile bilinir ya da edebi popülerliği onun bahsedilen alanlardaki düşüncelerini gölgede
bırakmıştır. Bu anlamda çalışmamız Tolstoy’un önemli düşüncelerden biri olan eğitim
görüşlerini ele almaktadır.
Tolstoy, eğitimi, kendisi için en önemli görev olarak seçtiğini ifade etmiştir. Onun
yalnızca bu sözünden hareketle eğitime verdiği önem tahayyül edilebilir. Tolstoy’un eğitimi,
kendisi için en önemli görev olarak addetmesindeki temel neden yaşadığı dönemdeki sosyal
eşitsizliklerin eğitime de yansımasıdır. Bu durum karşısında Tolstoy’un üstlendiği misyon
ise, eğitimin herkese eşit bir şekilde ve ücretsiz olarak verilmesini sağlamaktır. Eğitimdeki
temel öğeleri, eşitlik ve özgürlük olarak belirleyen Tolstoy, uygulanacak yöntem olarak da
deneyimi seçmiştir. Ona göre, öğrenciler doğal ortamda bilgiyi deneyimle kazanmalı ve bu
bilgiyi kullanmalıdırlar. Tolstoy’un özgürlükçü hedeflerinin uygulamadaki yansımasına,
eğitimin hiçbir otorite tarafından verilmemesi aksine gönüllülük esasına bağlı olması
gerektiği düşüncesi örnek olarak gösterilebilir. Eğitime dair düşüncelerini uygulamak
amacıyla Tolstoy, 1859’da doğduğu topraklarda Yasnaya Polyana’da bir okul açmıştır.
Onun okulunda, öğrenciler istediği konuyu öğrenme, istemediği konuyu öğrenmeme
hakkına sahiptirler. Öğrencileri sınava tabi tutma, ödüllendirme ve cezalandırma gibi
durumlar söz konusu değildir. Tolstoy’un eğitim düşünceleri genel itibariyle Rousseau’dan
izler taşır. Onun, hayatının belli bir döneminde Rousseau okumaları yaptığı göz önüne
alınırsa, Tolstoy’un Rousseau’nun eğitim görüşlerinden etkilenmesi kuvvetle muhtemeldir.
Rousseau’nun düşüncesinde eğitim önemli bir yere sahiptir. Rousseau’nun Emile’i de
tamamen doğal yöntemlerle eğitilen, beslenmesinden oyuncaklarına kadar her şeyin doğal
olduğu bir yaşam tarzına sahiptir. Her iki düşünüre göre de, çocuğu özgür bırakmak,
otoritelerden soyutlamak, çocuğun kendisi olmasına izin vermek eğitimin birincil görevidir.
Bu çalışma, Tolstoy’un eğitime dair düşüncelerinin ve uygulamalarının analizini ve
son olarak da Rousseau’nun eğitim anlayışının ve Tolstoy üzerindeki etkilerini ele almaktır.
Çalışmada eser incelemesine dayalı içerik analizi yöntemi uygulanacaktır.
Anahtar sözcükler/Keywords: Tolstoy, eğitim, özgürlük, Rousseau
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EĞİTİME PRAGMATİST YAKLAŞIM VE JOHN DEWEY
THE PRAGMATIC APPROACH TO EDUCATION AND JOHN DEWEY
Fatma Hürrem SÜNNEY1
20. yüzyılın en önemli eğitim felsefelerinden olan pragmatizm, bir şeyin gerek
doğruluğunu gerekse gerçekliğini sağladığı fayda üzerinden değerlendiren bir akımı ifade
eder. Aslında insan ve bilim merkezli bir yaklaşım olan klasik naturalizmin ve liberal dünya
görüşünün sentezi olarak değerlendirilen pragmatizmin menşei Amerika Birleşik
Devletleri’dir (Cevizci, 2012, s. 122). Pragmatizm, özü itibariyle Charles Sanders Peirce ve
William James tarafından ortaya atılsa da, özellikle eğitim noktasında ve demokrasi ile
ilişkisi John Dewey’de vücut bulur.
Öyle ki, Dewey pragmatizmin eğitime yansımasını çocuk, okul ve onların içinden
çıktığı toplum üzerinden ele alarak çocuk ile onun gündelik yaşantısını birbirinden ayırmaz.
Çünkü o da tıpkı varoluşçular gibi dünyanın dışsallığı, bireyin içselliği ayrımını kabul
etmemiş; aksine insanın hatta çocuğun gündelik yaşantısı içerisinde deneyimlerle
öğrenebileceğini savunmuştur. Tam bu noktada eğitimi, “ deneyimin sürekli olarak düzene
sokulması, yeni baştan inşa edilmesi ve dönüştürülmesi süreci” olarak tanımlamıştır.
Dewey okul anlayışını da geleneksel okulun ötesinde, geleneksel eğitimi uygulayan
okulların ezbere dayalı, otoriter ve öğrenciyi pasifize eden bakış açısını eleştirmek suretiyle
ortaya koymuştur. Bu nedenle eğitim adına yapılması gerekenin, geleneksel okulu binası,
sınıfları ve malzemeleri ve tüm hareketsizliğiyle ortadan kaldırmak olduğunu söylemiştir.
Ortadan kaldırılan geleneksel okulun yerine ise öğrencilerin deneyimlerini tüm
yaratıcılıklarıyla birlikte ortaya koyabilecekleri bir Laboratuvar Okulu koymayı
düşünmüştür.
Dewey’i Laboratuvar Okulu ile geleneksel eğitimi tümüyle yıkmış ve karşısına
pragmatizmin eğitime yansıması olan ilerlemeciliği koymuştur. Ona göre geleneksel okulda
eğitimin konusu ve içeriği, geçmişte işe yaramış olan bilgi ve becerilerden oluşur; bu nedenle
okulun temel görevi bunları yeni kuşaklara aktarmak olarak biçimlenmiştir. Kaldı ki, böyle
bir eğitim anlayışı ahlaki açıdan geçmişte geliştirilmiş olduğu düşünülen davranış
standartları ve kurallarına uygun alışkanlıklar edinmeyi de amaçlamıştır ve bu yanıyla
geleneksel eğitim ya da geleneksel okul bireyi hayata hazırlamak gibi bir görevi de
üstlenmiştir (Dewey, 2007, s. 20).
Geleneksel eğitimi eleştiren Dewey, bu eleştiriyi karşılaştırmalı bir biçimde yapmış
ve bir tarafta geleneksel eğitimin eksikliklerini ortaya koyarken, diğer tarafta ilerlemeci
eğitimin bu eksiklikleri nasıl gidereceğini açıklamıştır. Sözgelimi geleneksel eğitimde
dışarıdan disiplin uygulama düşüncesine karşı, ilerlemeci eğitim ortaya hareket serbestliğini
koyar. Yine geleneksel eğitimini metinlerden ve öğretmenlerden öğrenme düşüncesine karşı,
ilerlemeci eğitim deneyimler yoluyla öğrenme düşüncesini koyar. Burada Dewey, bütün bu
prensiplerin tek başlarına soyut kavramlar olduğunu ancak hayata geçirildikten sonra
somutlaşacaklarının da altını çizer (Dewey, 2007, s. 23).
John Dewey, geleneksel eğitimin eksikliklerini belirleyerek bu eksiklikleri giderecek
alternatif yaklaşımlar da sunmuş ve Laboratuvar Okulu’nu kurarak bu yaklaşımı
somutlaştırmıştır. Dolayısıyla 20. yüzyılın Eğitim Reformu akımının ABD’ndeki öncü ismi
olmuş ve bu yaklaşımını birçok ülkeye taşımıştır. Sözgelimi 1924 yılında Mustafa Kemal
1
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Atatürk’ün davetiyle Türkiye’ye gelmiş ve Türk eğitim sistemini yakından inceleyerek rapor
sunmuştur. Onun raporunda belirttiği eksiklikler ve çözüm önerileri daha sonra Milli Eğitim
Bakanı olan Mustafa Necati döneminde hayata geçirilmiştir.
Bu çalışma, John Dewey’in, öğrenciyi edilgin hale getiren, nakilci eğitim
felsefelerine karşı bir tepki olarak ortaya koyduğu pragmatizmi, eğitime ne denli
uygulayabildiğini ve bu uygulama sonucunda eğitimde yaşanan gelişmelerin neler olduğunu
ortaya koymayı amaçlamaktadır.
Anahtar sözcükler/Keywords: Dewey, geleneksel eğitim, deneyim, pragmatizm,
ilerlemecilik, Laboratuvar Okulu
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İSMAİL HAKKI BALTACIOĞLU’NUN EĞİTİM SOSYOLOJİSİNE KATKILARI
THE CONTRIBUTIONS OF İSMAİL HAKKI BALTACIOĞLU TO
EDUCATIONAL SOCIOLOGY
Ünal BOZYER
Eğitim, kısaca toplumun ihtiyaç duyduğu insan kaynağının oluşturulması sürecidir.
Günümüz toplumlarında bu sürecin önemli bir kısmı bireylere zorunlu tutulmaktadır. Diğer
taraftan yaygın eğitimle bireyin tüm yaşamını kapsayan süreçleri de gözardı etmemek
gerekir. Eğitim, her dönemde önemini korumakla birlikte Aydınlanma döneminden itibaren
bilimsel nitelik kazanmaya başlamış, eğitim süreçleri bilimsel yöntem ve tekniklerle
araştırma konusu olagelmiştir. Eğitim sosyolojisi, eğitimi toplumsal kurumlardan biri olarak
kabul ederek, toplumsal yapıyı oluşturan diğer kurumlarla ilişkilerini incelemektedir.
Toplumsal olay ve olgu olarak eğitim, toplumda değişime öncülük ederek toplumsal
dönüşümü gerçekleştirebildiği gibi aynı zamanda diğer toplumsal kurumlardan olumlu ya
da olumsuz etkilenebilmektedir. Siyaset, ekonomi, din gibi toplumsal kurumlarla eğitim
ilişkileri ile okul ve sosyal çevre, öğretmen-öğrenci ilişkileri, öğretmen veli, öğrenci ebeveyn
vb. ilişkileri eğitim sosyolojisinin araştırma alanını teşkil etmektedir. Eğitim politikalarının
oluşturulmasında ve uygulanmasında, eğitim alanındaki sorunların analizinde ve çözüm
yollarının önerilmesinde eğitim sosyolojisi önemli ve kritik katkılar sağlamaktadır.
Ülkemizde eğitim sosyoloji çalışmalarının tarihi oldukça eskidir ve sosyolojinin kuruluşuyla
neredeyse eş zamanlıdır.
Darulfünûn (İstanbul Üniversitesi)’nde 1914 yılında içtimâiyat (sosyoloji)
kürsüsünün kurulmasını takiben Terbiyevî İçtimâiyat Dersleri 1917 yılından itibaren İsmail
Hakkı Baltacıoğlu tarafından verilmeye başlanmıştır (Doğan, 2011, s. 68). Takip eden
yıllarda Baltacıoğlu, eğitim ve eğitim sosyolojisi alanlarında pek çok makale ve eserler
vererek bu alanlarda çalışmalarını sürdürmüştür. Baltacıoğlu, pedagojinin önemini
vurgulayarak ülkemizde okutulmaya başlanmasında, eğitimin toplumsal yönüne işaret
ederek eğitim sosyolojisi alanında verdiği dersler ve eserleriyle, eğitim sisteminin
kurulmasında öncü rol üstlenmiştir. Eğitimde başta ezberci model olmak üzere geleneksel
eğitim anlayışına eleştiriler getirerek, yeni eğitim modeli geliştirmeye çalışmış, pratik hayata
ilişkin öneriler sunmuştur. Bu çalışmada, Baltacıoğlu’nun “Terbiyenin İlim Gibi Tetkikine
Medhal” başlıklı makalesi ve “İçtimâiyat Nokta-î Nazarından Terbiye” adlı eseri bağlamında
eğitim ve eğitim sosyolojisine ilişkin görüşleri, bu alanlara katkıları günümüz koşulları da
gözönünde bulundurularak değerlendirilip, analiz edilmiştir.
Anahtar sözcükler/Keywords: Eğitim, eğitim sosyolojisi, İsmail Hakkı Baltacıoğlu
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JOHN DEWEY’DE TÜRK MODERNLEŞMESİNİN İZLENİMLERİ
IMPRESSIONS OF TURKISH MODERNIZATION ON JOHN DEWEY
Funda DEMİREL1
1859-1952 yılları arasında yaşamış Amerika’nın yetiştirdiği önemli eğitim
felsefecilerinden biri olan John Dewey, yaşadığı dönemi ve sonrasını etkilemiş bir
reformcudur. Düşünceleri ile ülkesi ve dünyayı etkilemeye çalışmış Dewey, Pragmatizm
olarak bilinen felsefe kuramının kurucusudur. Bir filozof ve eğitimci kimliğiyle emekli olana
kadar ülkesinde dersler vermiş ve eserler ortaya koymuş bir bilim adamıdır. Türkiye
Cumhuriyeti kurulduktan sonra John Dewey’in ülkemize davet edilmesi, Atatürk’ün eğitim
için atmış olduğu etkili bir adımdır. Bütün kurumlarını yenileyen Türkiye’nin yabancı
uzmanların görüşlerinden yararlanma politikası gereği ülkemize çağırılan Dewey’in
görüşlerine önem verilmiştir. John Dewey’in, Türk Eğitim Sistemi ile ilgili hazırlamış
olduğu rapor, Mustafa Necati’nin Milli Eğitim Bakanlığı zamanında uyguladığı politikalar
için dayanak oluşturmuştur. Dewey’in Cumhuriyet’in ilk yıllarında Türk Eğitim Sistemine
katkılarını; Milli Eğitim Bakanlığının teşkilatlanmasına, eğitim programlarının
yenilenmesine, öğretmenliğin niteliğinin gelişmesine, öğretmen yetiştirmekte olan okulların
programlarının yenilenmesine ve okullaşmaya olan katkısı şeklinde sıralanabilir. John
Dewey, Türk Eğitim sistemine etkileri nedeniyle Türkiye için de önem ifade etmektedir.
1924 yılında Atatürk’ün daveti üzerine ülkemize gelmiş ve yaklaşık iki ay Türkiye’de
kalarak eğitim sistemi hakkında inceleme yapmıştır. Türkiye’deki izlenimlerini
raporlaştırmış ve Türk Eğitim Sistemi için önerilerde bulunmuştur. Dewey’in saptadığı
sorunlar uzun yıllar boyunca güncel kalmış ve çözümlenmemiştir. Türkiye Cumhuriyeti’nin
çağdaş anlamda temelleri atılırken Milli Eğitimin, eğitimdeki yeni gelişmelerle
temellendirilmesi amacıyla ülkemize çağırılan Dewey’in görüşlerine önem verilmiştir.
Dewey’in hazırlamış olduğu rapor eğitim sistemini etkileyerek dikkat çektiği hususlar 789
sayılı kanunda kendisine yer bulmuştur. Dewey, Türkiye gezisi sonrasında Türkiye
Cumhuriyeti devletinin kuruluş aşamasında edindiği gözlemlerini 5 ayrı makale halinde
Amerikan New Republic dergisinin 1924 ve 1925 yılı sayılarında yayımlamıştır. Makaleler
1924 yılında “Türk Trajedisi”, “Bir Teokrasiyi Laikleştirmek”, “Türkiye’deki Yabancı
Okullar”, “Yeni Ankara” ve 1925 yılında “Türkiye’nin Sorunu” başlıklarıyla yayımlanmıştır.
Makalelerin içerikleri incelendiğinde Dewey’in Türkiye’nin çağdaşlaşma serüvenini açık ve
tarafsız bir biçimde, tüm doğruluğu ve yalınlığıyla Amerikan halkına aktarmaya çalıştığı
ileri sürülebilir.
Anahtar sözcükler/Keywords: John Dewey, eğitim felsefesi
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BİR MODERNLEŞME ÖYKÜSÜ: KÖY ENSTİTÜLERİ
A TALE OF MODERNIZATION: VILLAGE INSTITUTES
Necdet AYKAÇ
Hakan Serhan SARIKAYA
Murtaza AYKAÇ
Türkiye’de cumhuriyetin kuruluşu ile birlikte modernleşme benimsenmiş ve aydınlanmanın
önü açılmaya çalışılmıştır. Bu modernleşme çabalarından biri de elbette ki Türkiye öğretmen
yetiştirme sisteminde çığır açan ve toplumsal, ekonomik ve siyasal koşullara göre biçimlendirilen
Köy Enstitüleri uygulamasıdır. Köy Enstitüleri düşüncesinin temelinde aydınlanmanın köylerden
başlayarak bölgenin kalkınmasına olanak sağlayacak biçimde köylüleri birer üretici güç olarak
eğitme düşüncesinin yattığı söylenebilir. Bu yönüyle Köy Enstitüleri Türkiye Cumhuriyeti’nin
kurulmasıyla başlayan aydınlanma hareketinin en özgün örneklerinden biri olarak toplumsal
yaşamımızda önemli bir yer aldığını söylemek olanaklı görünmektedir. Bu açıdan bakıldığında Köy
Enstitüleri yalnızca bir öğretmen yetiştirme modeli olmaktan çok köylüyü bilinçlendirmenin ve köyü
kalkındırmanın önemli araçlarından biri olarak işlev görmüştür. Zira Enstitülerden mezun olan
öğretmenler yalnızca köylerin eğitiminde değil, toplumun bilinçlenmesinde de önemli görevler
alarak toplumun aydınlatılmasında etkin bir rol üstlenmişlerdir. Ayrıca Köy Enstitülü öğretmenlerin
sadece öğrenciler için etkili bir öğrenme ortamı yaratmaktan öte ailelerle de sıkı bağlar oluşturarak
onların her alanda bilinçlenmesi ve üretici bir birey olmaları için yoğun biç çaba harcamışlardır. Köy
Enstitüleri sadece bir öğrenme ortamından çok sosyal, kültürel, sanatsal, zirai ve tarımsal alanlardan
oluşan modern bir çiftlik olarak kurulmuştur. Burada öğrenciler % 50 teorik % 50 uygulamalı dersler
almışlardır. Enstitülerde öğrencilerin bir yandan tarım, el işi, güzel sanatlar gibi derslerle el
becerilerini geliştirirken diğer yandan tarih, yurttaşlık bilinci gibi derslerle ulusal bilinci
geliştirmeleri amaçlanmıştır. Köy Enstitüleri aynı zamanda öğrencilere modern bir eğitim ortamı
yaratarak onların dünya klasiklerini okumalarına, müzik dinlemelerine, tiyatro yapmalarına, film
izlemelerine ve farklı konularda tartışma yapmalarına olanak sağlayarak dünya değerleri ile
buluşmalarına sosyal ve kültürel yanlarını geliştirmelerine fırsat yaratmıştır. Öğrenciler için etkili bir
eğitim ortamına dönüşen Köy Enstitülerinde öğrencilerin köyün gerçekleri ile edebiyatı buluşturarak
köyün ve köylünün sorunlarını ele alan birçok edebi metinin oluşmasına kaynak oluşturmuşlardır.
Bu sayede köylünün okumasına ve bilinçlenmesine olanak sağlamışlardır. Ayrıca bilgi ve beceriler
yanında sosyal ve kültürel yönden kişisel gelişimini sağlayan eğitmenler gittikleri köylerde hem
öğrencilere hem de onların aileleri olan köydeki velilerin gelişmesinde öncü rolü üstlenmişlerdir. Bu
açıdan bakıldığında modern değerleri ilke edinen Köy Enstitülerinin yetiştirdiği ve Türkiye’nin en
ücra köşelerine gönderdiği eğitmenler aracılığıyla Türkiye’de modernleşmenin sağlanmasında itici
bir rol oynadığı söylenebilir.
Bu çalışmada betimsel bir yöntem kullanılmıştır. Çalışmada Köy Enstitülerinin Türkiye’nin
modernleşmesinde nasıl bir rolü olduğu alan yazın taramasına dayalı olarak tartışılmaya çalışılmıştır.
Yapılan araştırmalar sonucunda Köy Enstitülerin Türkiye’nin aydınlanmasında ve
modernleşmesinde önemli bir işlev gördüğü görülmüştür. Ayrıca Köy Enstitülerinin hem sanatın
gelişmesine hem de köylünün bilinçlenmesinde ve üretici bir rol almasında katalizör görevi gördüğü
ortaya çıkmıştır. Bu yönüyle Köy Enstitülerinin Türkiye’nin modernleşme sürecine bir ışık tuttuğu
söylenebilir.
Anahtar sözcükler/Keywords: Köy Enstitüleri, modernleşme, öğretmen eğitimi
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CUMHURİYETİN BEKÇİLERİ: KÖY ENSTİTÜLERİ
PROTECTORS OF THE REPUBLIC: VILLAGE INSTITUTIONS
Sadık KARTAL
Yüksel GÜNDÜZ
Türkiye’de Cumhuriyet rejimi kurulduktan sonra eğitimi ülkenin her alanına
yaymak, toplumsal yaşamla bütünleştirmek temel amaç oldu. Okul eğitimini köyün yaşamı
ile bütünleştirmek, öğretmen figürünü de bu yaşamın dinamizmi durumuna getirmek isteği
köylünün eğitilmesini gündeme getirdi. Bu noktada Köy Enstitüleri girişimi kırsal kesime,
köylere, kasabalara Batı yaşam tarzını, Cumhuriyetin erdemlerini, yönetim erkinin
yüceliğini götürmenin aracı olarak düşünüldü. Eğitim ve öğretimle köy kültürünü geliştirme,
köyün kalkınmasını bilimsel esaslara dolayısı ile pozitivizme göre sağlamak temel çıkış
noktası olarak belirlendi. Köye gidecek öğretmenin ise köyün sosyal ve ekonomik
potansiyelini bilen, milli ülkülerle donatılmış, Cumhuriyet yönetiminin değerlerini
özümsemiş, Türk milletinin birlik ve beraberliğini sağlayacak bir misyon adamı olması için
yetiştirilmesi gerekiyordu. Onun için köylü gençler alınarak Köy Enstitülerinde rejime göre
eğitildiler ve köylerine gönderildiler. Böylece öğretmen köylü nüfusa yeni rejimin ilkelerini
dolayısı ile Kemalizm’in ilkelerini öğretecek, hem de köyün ekonomik ve kültürel
kalkınması sağlanmış olacaktı.
Türkiye öğretmen yetiştirme tarihinde Köy enstitüleri savunanları ve karşı çıkanları
ile geniş bir yelpazede tartışıla gelen bir öğretmen yetiştirme modeli oldu. Sol ideoloji
yayıcısı, devrimci popülizmin Türkiye versiyonu, komünal yaşamı yerleştirmeye çalışan
okullar, örf adetlere aykırı eğitim yapan kurumlar, amele okulu, Tek- Parti diktasının
temelleştirilmesini sağlayan kurumlar şeklinde karşı çıkışlar oldu/oluyor. Bunun yanında
devrimin dinamiği okullar, toplum kalkınmasının öncüsü, alternatif eğitim kurumları diye
savunan görüşler de mevcuttur. Ancak nereden bakılırsa bakılsın model tanımı yapmaktan
ziyade bu okullar yeni rejimin kırsal kesimde yaygınlaşıp temellenmesi için oluşturulan
kurumlardır. Köy Enstitüleri Türkiye’de köylerin kalkınma süreçlerine ilişkin sosyolojik ve
ekonomik bir yaklaşım taşımalarıyla beraber, kuruluş amacının köylü gençleri rejime bağlı
hale getirmek olduğu söylenebilir. Kısacası bu harekâtın asıl amacı kırsal kesimde istenilen
bir şekilde değişim harekâtı başlatmaktı. Bu bildiride Türkiye’de Köy Enstitülerinin amaç
ve faaliyetleri cumhuriyete bağlılık ekseninde tartışılacaktır.
Anahtar sözcükler/Keywords: Cumhuriyet eğitimi, Köy Enstitüleri
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CUMHURİYETİN HAYALİNİ KURDUĞU İNSAN MODELİNE DAİR
GİRESUN’DAKİ UYGULAMALAR (1923-1938)
APPLICATIONS OF THE REPUBLICAN'S IMAGINARY HUMAN MODEL IN
GIRESUN (1923-1938)
Nazım KURUCA1
Muammer AK2
Cumhuriyetin kurulmasından sonra ülkemizde topyekûn bir kalkınma projesinin
hayata geçirilmek istendiğini görmekteyiz. Yeni kurulan Türk devletinin geçmiş ve gelecek
arasında kuvvetli bir bağ kurmak ve bunun neticesinde de geleceğe doğru sağlıklı adımlar
atabilmek için gayret gösterdiği ifade edilmektedir. 1923 yılında ülkemizin iktisadi, sosyal
ve kültürel durumu öncelikle sağlıklı bir şekilde ortaya konulmuştur. Buna içinde bulunan
durumun sağlıklı bir analizi de denilebilir. Özellikle eğitim ve kültür alanında ülkemizin
içinde bulunduğu olumsuzluk yeni devleti bekleyen en büyük tehlike olarak ortaya
çıkarılmıştır.
Giresun şehri, Türk kültür coğrafyası açısından tetkik edildiğinde kendine has birçok
özelliğiyle gündeme gelmesi kuvvetle muhtemeldir. Türkler tarafından feth edildikten sonra
bir daha işgale uğramayan müstesna bir yurt köşesi olması bu özelliklerden sadece bir
tanesidir. Bu durum yöredeki kültür ve medeniyet unsurlarının hiçbir kesintiye uğramadan
günümüze kadar gelmesine de vesile olmuştur. Giresun ve çevresinde maddî ve manevî
kültür unsurlarının canlı olması ve günlük hayata etki ediyor olması bu sürecin etkisini
göstermektedir.
Şehir merkezinden kırsal alanlara kadar bölgede yaşayan bütün ahali millî devletin
kurulmasıyla topyekûn ter dökmeye başlamıştır. Köylüsü hayatını sürdürdüğü köyünü imar
etmeye ve kaybettiği bütün değerlerini yeni baştan yaşatmaya gayret etmiştir. Eğitim
kurumları sıkı bir disiplin ile devletin ihtiyaç duyduğu donanımlı kadroların yetiştirilmesine
gayret göstermişlerdir. Devlet adamlarının söylemleri ve yerel basına yansıyan haberlere
bakıldığında Giresun’da eğitim ve kültür faaliyetlerinin canlı ve şenlikli bir şekilde
sürdürüldüğü görülmektedir.
Çalışma Cumhuriyetin ilk yıllarında Giresun ve havalisinde yeni Türk devletini
ayağa kaldıracak ve geleceğe taşıyacak kadroların yetiştirilmesi hakkında olacaktır.
Çalışmada öncelikle literatür taraması yapılmış olup ayrıca yerel sözlü kaynaklara da
başvurulmuştur. Cumhuriyeti kuran kadroların çok az bir kısmı hayatta kaldıkları için
onların kayıt altına alınmamış bilgilerine de müracaat edilecektir. Eğitim faaliyetleri sadece
bir alana ait olmayıp, aynı zamanda disiplinlerarası çalışmayı da beraberinde getirmelidir.
Bu bağlamda çalışmada konu, eğitimin disiplinlerarası özelliği de dikkate alınarak, farklı
boyutlarıyla ve disiplinlerarası bir bakışla ele alınmıştır.
Anahtar sözcükler/Keywords: Cumhuriyet, Giresun, eğitim, kültür, sosyoloji
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İKTİDARI YENİDEN İNŞA ÇABASI: GÖNÜL HANIM
AN EFFORT TO REBUILD POWER: GONUL HANIM
Elif ÖKSÜZ GÜNEŞ1
Söylem, dünyayı anlamlandırmak, iktidar odakları inşa etmek amacıyla kullanılan
araçtır. Hem siyasi hem de sosyal, kültürel, ekonomik alanlarda uygulanma imkânına sahip
olan bu kavram ideoloji, bilgi, güç ve gücün dönüşümü ile ilişkilidir. Sınıflararası etkileşimi
farklı biçimlerde ele alan, güç ve iktidar esaslı geniş yelpazede anlam derinliği içeren
hegemonya kavramıyla da bağlantılıdır. İktidar; ekonomik, ideolojik, siyasi olmak üzere üç
alanda değerlendirilebilir. Ekonomik iktidar, ekonomik gücü bulunanın bulunmayana;
ideolojik iktidar, otoriteye sahip kişilerin kendi düşüncelerini diğerlerine kabul
ettirebilmesine; siyasi iktidar, fiziksel şiddet araçlarına sahip olanların hâkimiyetine doğru
orantılıdır.
Söylem ve hegemonya kavramları, toplumdaki sınıfsal bölünmelerden olan
toplumsal cinsiyet çalışmalarına, dolayısıyla kadın-erkek ilişkilerini açıklamaya temel teşkil
eder. İnsanlar, biyolojik ve toplumsal olmak üzere iki cinsiyete sahiptir. Biyolojik cinsiyet
kadın ya da erkek doğmakla ilgilidir. Toplumsal cinsiyet ise, kadınla erkekten beklenen
rollerle, davranış kalıplarıyla şekillenir. Kadın-erkek arasındaki rol, statü, sorumluluk
farklılıkları aynı zamanda iktidarın hâkimiyet alanını da belirler. Egemenliğin/iktidarın
erkekte bulunduğunu, kamusal yaşamda farklı şekillerde bastırıldıklarını düşünen kadınlar,
feminizm hareketini başlatırlar. Bu hareketin ikinci dalgasından itibaren bazı erkekler
kendilerinin de yine erkekler tarafından ezildiklerini dile getirirler. Böylece farklı erkeklik
biçimleri, erkeklerin sosyal rollerdeki ikincil statüleri gündeme gelir; erkekliğin toplumsal
söylem ve hegemonya vasıtasıyla imal edildiğine; erkeğin kendi hemcinsleri üzerinde iktidar
kurma, hiyerarşik üstünlüğünü kanıtlama, kimlik inşası çabalarına dikkat çekilir.
İdeolojik iktidarın söyleminin kullanım alanlarından biri “ben-öteki” karşıtlığına
dayanarak “biz”e aidiyetin arandığı “kimlik inşası” sürecidir. Bu süreçte hem “ben/ biz”,
hem “öteki” kurulur. Bu süreçte toplumsal cinsiyet rollerinden ödünçlenerek hâkim/ güçlü
erkek, tâbi olan/güçsüz ise dişi olarak değerlendirilir.
Türk kimliğinin eril bakış açısıyla yeniden inşa edilmeye çalışıldığı dönemde eser
veren, milliyetçi söylemlerle Türk’ü yücelten Ahmet Hikmet Müftüoğlu, kökene dönüş
mitiyle bağlantılı olarak kurguladığı Gönül Hanım romanında hegemonik ilişkileri iktidariktidarsızlık; yüceltim-maduniyet; biz-öteki; kadın-erkek gibi ikili karşıtlıklarla ele alır. Bu
çalışmada romandaki karşıtlıklar söylem, iktidar ilişkileri, hegemonya, güç, erkeklik
kavramı çerçevesinde iktidarı yeniden inşa çabasında kullanılan eril ögeler
değerlendirilecek.
Anahtar sözcükler/Keywords: Söylem, iktidar, hegemonya, erkeklik, Gönül
Hanım
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SANAT ESERİ VE KÜLTÜR VARLIĞININ PROPAGANDA AMAÇLI
KULLANILMASININ YÖNETİMSEL POLİTİKALAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
EFFECT OF THE USE OF ARTWORKS AND CULTURAL ASSETS FOR
PROPAGANDA PURPOSES ON GOVERNMENTAL POLICIES
Yüksel GÖĞEBAKAN
Sanat eserleri ve kültür varlıkları; toplumların, tarihsel birikimleri, yaşanmışlıkları,
hedefleri, olaylara bakışları vb. birçok alanda sahip oldukları değerler hakkında bilgi veren
ve geçmişle gelecek arasında bağlayıcı bir köprü görevi gören maddi kalıntılardır. Bu
kalıntılar, insanlığın tarih sahnesinde görülmeye başladığı dönemden itibaren taşımış
oldukları değerlerden dolayı, daima dikkat çekmiş ve kitleler tarafında ilgi görmüştür. Bu
değerlerin toplumlar için taşımış olduğu önem, her türlü maddi ölçütün üzerinde tutulmuştur.
Özellikle toplumların başkalarına karşı kendilerini kanıtlama/ispatlama aracı olarak
gördükleri bu değerler, toplumlar üzerinde sağlamış oldukları psikolojk katkılardan ve
vermiş oldukları manevi etkiden dolayı, daima ayrıcalıklı bir konumda değerlendirilmiştir.
Tarihin birçok döneminde bu eşsiz eserler, toplumlar üzerindeki sağlamış oldukları
psikolojik güç ve katkıdan dolayı, karşı güçler tarafından daima saldırıya maruz kalmıştır.
İşte bu saldırılarla da yeri bir daha doldurulamayacak olan insanlığa ait birçok sanat eseri,
taşınır ve taşınmaz kültür varlığı tahrip olmuş ya da yok olmuştur. Tarihin hemen hemen her
döneminde bir toplum başkaları üzerinde hakimiyet kurmak istediğinde, ilk önce o toplumun
kültürüne ait sanatsal ve kültürel değerleri tahrip etme gereği duymuştur. Toplumlar için
özge bir değer olarak bu eserler, toplumlar üzerindeki etkilerinden dolayı, yönetimler
tarafından ciddi anlamda propaganda malzemesi olarak kullanılmışlardır.
Özellikle I. ve II. Dünya Savaşlarından sonra Avrupa’da sanatın ve kültür
varlıklarının propaganda aracı olarak çok açık bir şekilde kullanıldığı bilinmektedir. Belli
bir dönem içerisinde moral açıdan sıkıntılı süreç geçiren toplumlar, çoğunlukla kendilerine
has sanat eseri ve kültür varlıklarının toplum üzerindeki bağlayıcı ve birleştirici etkilerini
kullanarak sıkıntıları aşmışlardır. Günümüzde birçok Avrupa ülkesinin diğer ülkelerin
müzelerinde bulunan ve kültürlerine ait olup ve topraklarından götürülen eserleri ısrarla talep
etmeleri hep bu eserlerin manevi değerinden dolayıdır. Günümüzde de sanat eserleri ve
kültür varlıkları, taşımış oldukları imaj değerinden dolayı sahip çıkılması ve korunması
gereken önemli değerler olarak kabul edilmektedir. Literatür taraması yönteminin
kullanıldığı bu çalışmada, bu değerlerin propaganda amaçlı kullanılmalarının sanat ve
müzecilik bakımından durumu ortaya konulmaya çalışılmıştır.
Anahtar sözcükler/Keywords: Sanat eseri, kültür varlığı, propaganda
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HEGEL’İN “SANATIN SONU” TEZİ HAKKINDA DÜŞÜNMEK
THINKING ABOUT HEGEL’S “END OF ART” THESIS
Yıldırım ORTAOĞLAN
Modern anlayışla birlikte düşünmenin farklı formları kendisini görünür kılar. Ve
bunlar, filozofların düşünme dizgeleri açısından farklı şekillerde ifade edilmektedir. Bu
düşüne dizgeleri “felsefenin sonu”, “düşünmenin sonu” gibi temel belirlemeleri de kendinde
taşımaktadır. Grekçede tamamlanmak, sona ulaşmak, son ve amaç anlamlarına gelen telos
aslında bir sondan başka bir sona geçişi ihtiva eder. Her “son” belirli bir yönde, belirli bir
amaçlılığı içerir. Bu bağlamda “son” olmuş bitmiş bir şeyi değil, bu sonla birlikte yeni bir
başlangıcı içermek anlamına gelir.
Hegel’de bahsedilen “sanatın sonu” bu “son” bağlamında düşünülebilir. Sanat, pek
çok toplumun düşünce kalıntılarını anlamak açısından son derece önemlidir. Bununla
birlikte bu kalıntılar onların dinlerini ve felsefelerini de oluşturduğundan sanatın, kimi
toplumların anlaşılmasında mihenk taşı olduğu söylenebilir. Hegel, sanatın özünde güzel
sanat olduğunu söyler. Öyle ki sanatın yeri, Tanrı’nın genel bir tin (Geist) olarak bilindiği,
fantezinin ve biçim vermenin en yüksek yeti olarak geçtiği yerdir. Bu bağlamda
düşünülebilir ki hem Yunanlılarda hem de Hıristiyanlıkta Tanrısal olanın duyusal görüde
kavranması ve kendisini açığa vurması kaçınılmazdır. Böylesi bir belirleme ışığında şu
sorular hayati önem taşımaktadır: Hegel’in sisteminde sanat nasıl bir konuma sahiptir?
“Sanatın sonu” ne demektir? Hegel’in “sanatın sonu” ifadesi, sanatın ölümünden ya da yok
olmasından mı bahsetmektedir? Yoksa “sanatın sonu” sanatın bambaşka bir anlama
geldiğini mi imlemektedir? Söz konusu olan sorular “sanatın sonu”na dair temel
belirlemeleri içermektedir. Hegel’in “sanatın sonu” tezi, sanatın artık geçmişte kalan bir şey
olduğunu açımlar. Sanatın geçmişte kalması, onun en yüksek işlevi yani hakikati ve yaşamı
artık taşımadığı anlamına gelir. Hegel söz konusu belirlemesi ışığında elbette sanatın
ölümünden söz etmez; ama sanatın karşılık geldiği rollerden en görkemlisinin ölümünün
gerçekleştiğini söyler. Hegel sanatın ilk çağlar ve uluslarda olduğu gibi “tinsel
gereksinimlerin doyumunu” sağlamadığını ve bu yönüyle de, Grek sanatının güzel
günlerinin artık geride kaldığını belirtir. Böylece sanat farklı bir kavrayışın konusu
olmaktadır.
Sonuç olarak bu çalışmada, Hegel’in çağımızın neden sanata elverişli bir çağ
olmadığı, sanatın ölmüş ya da sona ermiş bir şey olarak değil aşılan bir şey olarak görüldüğü
ve bu aşma ile birlikte, sanatın neden düşünmenin ve düşünümün (refleksiyon) gölgesinde
süregittiği ele alınacaktır.
Anahtar sözcükler/Keywords: Sanat, “sanatın sonu”, güzel sanat, düşünme
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SANATÇILARIN BAKIŞ AÇILARIYLA İKTİDAR EKSENİNDE BASKI VE
SANSÜR
OPPRESSION AND CENCORSHIP ON THE AXIS OF POWER WITH
VIEWPOINTS OF ARTISTS
Banu Çiçek ÖZAL1
Sanat yapıtı biçimsel ögeler ve içerik dışında çağının toplumsal yapısı ve iktidar
anlayışıyla bir bütün olarak değerlendirilir. Sanatçının içinde bulunduğu toplumsal yapı ve
bu yapıyı şekillendiren iktidar anlayışlarının sanatçının yapıtına etkisi her zaman
varolmuştur. Tarih boyunca sanatçılar farklı dönemlerde iktidar ve onun uzantısı ya da
uygulaması olarak gördükleri her türlü durumu gerek dönemin anlayışı içinde gerekse
zamanını aşan eserlerle dile getirmişlerdir.
Yönetim şekli ne olursa olsun iktidarın kendi anlayışı doğrultusunda bireyi
tahakküm altına alması, sanatçının da iktidarla hesaplaşmasını beraberinde getirir. 20.
yüzyılın son çeyreğinden itibaren ekonomi politikalarındaki tek tipleşme ya da daha yaygın
kullanımı ile neoliberal politikalar dünyayı tek bir ülkeye dönüştürerek benzer iktidar
anlayışlarına büründürmüştür. Bu da küreselleşme kavramı ile karşılanmaktadır.
Küreselleşme, günümüz sanatçısını adeta bir aktivist rolü üstlenerek farklı coğrafyalardaki
bir iktidar sorununa duyarlı hale getirmiştir. İktidar ve özne tanımlarının değiştiği
günümüzde modernizmin süregelen eleştirel tavrı postmodernizmin dinamikleriyle
birleşerek sanatçının sınırlar ve kavramlar arası eserler üretmesini mümkün kılmıştır. Bu
noktada, yeniden üretim ve disiplinlerarası birlik çok sayıda sanatçının kullandığı üretim
şekilleri olarak karşımıza çıkmaktadır.
Eleştirel düşüncenin ürünleri olarak yapıtlar sadece iktidar ve birey arasındaki
çatışmayı ortaya koyabileceği gibi, iktidarın şiddet içeren her türlü eylemini -geçmiş ve yok
edilmek istenen değerlerle birlikte- karşı söyleme dönüştürebilmektedir. Soykırıma
vicdanla, sansüre bir demokrasi anıtıyla ya da şiddete gülme eylemiyle provakatif bir duruş
sergileyebilmektedir.
Bu araştırmada farklı coğrafyalardan seçilen dört sanatçının iktidar ekseninde baskı
ve sansür kavramlarına ilişkin farklı disiplinlerde ürettikleri yapıtları nitel veri toplama
yöntemiyle incelenmiştir. Dünyanın farklı yerlerinde yaşanan toplumsal ve bireysel
travmaların sanatçıya ve doğal olarak üretim sürecine etkileri yapıtlar üzerinden
açıklanmaya çalışıldı. Seçilen çalışmalardaki ortak noktalardan biri, sanatçıların yapıtlarını
sadece kendi ülkelerinde yaşanan baskı ve sansür kavramlarına ilişkin değil, günümüz
sanatçısının üstlendiği roller dahilinde kimi zaman bir yönetmen, kimi zaman aktivist rolü
üstlenerek gerçekleştirmiş olmalarıdır. Diğer bir ortak nokta ise, iktidarın bireyler ve
toplumların hafızasına yer etmiş, baskı ve sansürle başlayıp kitlesel kıyımla sonuçlanan
eylemlerinin, sanatçılar tarafından kavramların anlatımını güçlendiren karşıt bir söylemle
ele almış olmalarıdır.
Anahtar sözcükler/Keywords: Sanat, iktidar, baskı, sansür
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SANATTA TEDAHÜL BAĞLAMINDA BEDRİ RAHMİ EYÜBOĞLU
BEDRİ RAHMİ EYÜBOĞLU IN THE CONTEXT OF PASSING BETWEEN THE
BRANCHES OF ART
Dursun ŞAHİN
Duygu, tasarım, güzellik gibi unsurların ifade edilmesinde kullanılan tüm yöntemler
sanat olarak değerlendirilmektedir. Edebiyat, resim, heykel, mimarlık, müzik, tiyatro, dans
gibi türlere ayrılan sanat dalları arasında doğrudan ya da dolaylı bir etkileşim bulunmaktadır.
Özellikle, genel bir algılama yeteneğine ihtiyaç duyulan şiir, resim, müzik birbirlerine yakın
sanat dilleri olarak görülür. Her üçünde de tonalite, ritim ve uyum ön plana çıkmaktadır.
Sanatta tedahül, sanat dallarının iç içe geçmesi, bir sanat dalına ait bir özelliğin başka
bir sanat dalı içinde yer almasıdır. Şiirin dilini, söz ile musiki arasında sözden ziyade
musikiye yakın bir dil olarak gören Ahmet Haşim, sanatta tedahülün temsilcilerindendir.
Ahmet Haşim’in şiirine ve şiir anlayışına karşı çıkan Garip şairleri de bir sanatın
malzemesinin bir başka sanat içinde gereği gibi kullanılamayacağı düşüncesiyle sanatta
tedahüle karşı çıkmışlardır.
Cumhuriyet dönemi şair, yazar ve ressamları arasında yer alan Bedri Rahmi
Eyüboğlu, özellikle şiir ve resimleriyle sanat dünyamızda önemli bir yere sahip olmuştur.
Şiiri, şekil bulmuş resim; resmi de şekillenmiş şiir olarak gören Bedri Rahmi, bu iki türün
nasıl iç içe geçtiğinin ipuçlarını vermektedir. Resimlerinde özellikle Matisse’den etkilenen
sanatçı, kilimlerin geometrik, soyut biçimleri, çini, cicim, heybe, yazma ve çorapların
bezeme düzeni ve renk uyumlarını kaynak olarak kullanmış, motifin ağırlık kazandığı
süslemeci bir tutumla yerli zevkin ürünü olan resimler yapmıştır. Bedri Rahmi’nin bu
yaklaşımı şiirlerinde de kendini göstermiş, türkülere, Anadolu insanının hayatına olan
bakışını şiirlerine aktarmıştır.
Disipliner yaklaşımın dar sınırları, farklı alanlar arasındaki ilişkiyi incelemeyi
zorlaştırmaktadır. Bu bağlamda disiplinlerarası yaklaşımla ilişkilerin, zıtlık ya da
benzerliklerin ortaya çıkarılması mümkün olmaktadır. Hem şiir hem de resim sanatında
önemli bir yer edinmiş olan Bedri Rahmi’nin eserleri üzerine inşa edilmiş bu çalışmanın
amacı da doküman analizi yoluyla, disiplinlerarası yaklaşımla, şiirin ve resmin kendine özgü
nitelikleri çerçevesinde, Bedri Rahmi’nin şiirleriyle resimleri arasındaki geçişleri,
etkilenişleri, sanatta tedahül bağlamında ele alarak, sanatta tedahül düşüncesinin Garip şiiri
sonrasında ne ölçüde sanatımızda yer aldığını ortaya çıkarmaktır.
Anahtar sözcükler/Keywords: Şiir, resim, Bedri Rahmi Eyüboğlu
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İLHANLILARDA ASTRONOMİNİN ÖNEMİ VE TARİHÎ SEYRİ
THE IMPORTANCE AND HISTORICAL PROCESS OF ASTRONOMY IN
ILKHANIDS
Özkan DAYI1
Tarih boyunca yıldız ilmi, çeşitli ihtiyaçlar ve inançlar doğrultusunda her zaman
insanoğlunun dikkatini çekmiştir. Bu vesilesi ile astronomi adım adım gelişerek bu günkü
halini almıştır. Astronominin tarihî seyri içerisinde geliştiği önemli dönemlerden biri de
İlhanlı hâkimiyeti zamanıdır. Moğol tarihi boyunca Moğol üst düzey yöneticilerinin yıldız
bilimine önem verdikleri dönemin tarihî kaynaklarında özellikle vurgulanmaktadır.
Biliyoruz ki, bu ilginin temelinde, Moğol hanedânı arasında kabul gören ve yıldızlara göre
tayin edilen uğurlu zaman inanışı yatmaktadır. Bu durum haliyle Moğol döneminde
astronominin gelişmesine ortam ve sebep olmuştur. Aynı zamanda astronominin ve bu ilim
ile meşgul olan bilim adamlarının bizzat Moğol hanları tarafından finanse edilerek
desteklendiği de çağdaş tarihî kaynaklar tarafından aktarılmaktadır. Bu gelenek ve
astronomiye olan ilgi Büyük Moğol devletinin Ön Asya’daki temsilcisi olan İlhanlılar
tarafından da aynı şekilde sürdürülmüştür.
İlhanlı hanedânının yıldızlardan haber almaya yönelik merakı ve inancı aslında
astronominin gelişmesini sağlamıştır. Dönemin tarihî kaynaklarına göre; İlhanlılar Hülâgu
Han’dan itibaren büyük seferlere çıkmak için, tahta çıkma merasim ve zamanlarını tayin
etmek için devamlı dönemin yıldız ilmi ile meşgul olan bilginlerine ihtiyaç duymuşlar ve
danışmışlardır. Bu doğrultuda Ön Asya Moğolları yani İlhanlılar döneminde astronomi
alanında büyük gelişmelerin olduğu görülmektedir. Astronomi alanındaki bu gelişmede
Hâce Nasireddin-i Tusî’nin ve onun yetiştirdiği öğrencilerinin yeri büyüktür. Çalışmamızda
İlhanlılar zamanında astronominin gelişmesinde büyük emeği olan Hâce Nasireddin-i
Tusî’ye ve onun eserlerine, Azerbaycan’da kurulan Meraga rasathanesine ve dönemin ünlü
yıldız atlası olarak bilinen Zîc-i İlhânî’ye değinerek; bunların bilim tarihine olan katkılarını
süreç ile beraber değerlendirmeye çalışacağız. Bu makale ile astronominin tarihî seyri içinde
İlhanlı döneminin önemine özellikle değineceğiz. Hatta rahatlıkla diyebiliriz ki; bu dönemde
astronominin gelişimi, XV. yüzyılın büyük âlimi Uluğ Bey’in çalışmalarını etkilemiş ve
Semerkand rasathanesinin de kurulmasına sebep olmuştur.
Anahtar sözcükler/Keywords: Astronomi, İlhanlılar, Hâce Nasireddin-i Tusî,
Zic-i İlhanî
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EMEVÎLER DÖNEMİNDE ASTRONOMİ ÇALIŞMALARI
ASTRONOMICAL STUDIES IN THE UMAYYAD PERIOD
Samet ŞENEL
Levent ÖZTÜRK
Emevîler dönemine ait bilimsel çalışmaların mahiyeti yeteri kadar incelenmiş
değildir. Genel olarak tercüme faaliyetlerinin Abbâsîler döneminde gerçekleştiği ve bilimsel
çalışmaların bu dönemde teşekkül ettiği düşünülür. Ancak Abbâsîler döneminin başlarından
itibaren karşımıza çıkan tercüme faaliyetlerinin zeminini oluşturan bir ön sürece ihtiyaç
bulunmaktadır. Bu bakımdan Abbâsîler döneminde başlayan bilimsel çalışmaların temelini
Emevîler döneminde yapılan çalışmalar teşkil etmektedir. Buna karşın, Emevîler döneminde
yapılan bilimsel çalışmalar yeteri kadar ortaya konulmuş değildir. Bu alanlardan birisi de
astronomidir.
Bilindiği üzere ilk İslâm fetihleri ile kadim geleneklerin varlığını sürdürdüğü
Mezopotamya, Mısır ve Hint coğrafyasının bir kısmı Müslümanların eline geçti. Mevcut
yapıya dokunmadılar ve himaye ettiler. Müslümanlar köklü bir bilim geleneğine sahip
değillerdi. Bilime ilgileri yüksek seviyede değildi. Ancak ele geçirdikleri yerlerde
sağladıkları olumlu şartlar zamanla onların da gelişmesine katkı sağladı. Dolayısıyla kadim
geleneklerin bilgi birikimini bünyesinde barındıran fetih coğrafyasındaki astronomi ile ilgili
çalışmalar varlığını sürdürdü. Özellikle Hint ve Grek astronomisine ait bilgiler Babilon,
Antakya, Harran, Cündîşâpûr gibi okullarda biliniyordu ve Süryani mütercimler tarafından
kendi dillerine tercüme edilmiş durumdaydı. Emevîler döneminden itibaren astronomi ile
ilgili olarak yapılan çalışmaların bir kısmı günümüze ulaşan tarih metinlerinde ve arkeolojik
kalıntılarda yerini aldı.
Emevîler döneminden itibaren Müslümanlarda uyanan ilginin önemli
yansımalarından birisi astronomi alanı olmuştur. Buna bağlı olarak Süryaniceye tercüme
edilmiş olan astronomi eserlerinin bir kısmı bu dönemden itibaren Arapçaya tercüme
edilmeye başladı veya en azından halifelerin ilgisine sunulmaya çalışıldı. Bu bağlamda
Severe Sebokht, Dağfel, Georges, Bar Daisan gibi mütercim ve müelliflerin Emevîler
döneminde kaleme aldıkları birçok eser bulunmaktadır. Kusayr Amra Sarayı’nın hamam
kubbesindeki freskler, dönemin astronomi bilgilerini içeren görsellere sahiptir. Emevî
Devleti’nin sonlarına doğru astronomi kitaplarının bir kısmı tercüme de edilmiştir. Bunlar
arasında Hint astronomisine ait Zîc-i Erkand, Brahma-Spute-Sidhanta gibi eserler yer
almıştır. Bu tebliğ Emevîler dönemine ait astronomi çalışmalarını ve dönemin astronomi
sahasına ait bilgi birikimini ortaya koymayı hedeflemektedir.
Anahtar sözcükler/Keywords: Emevîler, astronomi, Kusayr Amra Sarayı, Zîc,
Felek
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PİYANİSTLER İÇİN EŞLİK VE ODA MÜZİĞİ EĞİTİMİ
ACCOMPANIMENT AND CHAMBER MUSIC EDUCATION FOR PIANISTS
Emin Ersöz YİĞİT1
Farklı tanımlarla ifade edilen eşlik kavramı, bir eserde esas sesi destekleyen parti veya
partiler, ses müziği veya çalgı müziğinde bir eserin armonik niteliğini ortaya çıkaran, ona içerik
ve derinlik kazandıran müzikal birliktelik olarak açıklanabilir. Eşlikçi ise, eşlik partilerini çalan
müzisyenlere verilen addır ve eşlikçiler genellikle klavyeli çalgılarla solistlere eşlik ederler.
Dolayısıyla eşlikçilik, solistlikten oldukça farklı bir kavram ve kariyerdir. Eşlik kariyerinin
gelişmesine, geniş ses aralığı, armonik yapıyı tamamen gösterebilmesi, çalgı ve orkestraları
taklit edebilmesi yönlerinden klavyeli çalgılar arasında en çok tercih edilen eşlik çalgısı olarak
piyano yön vermiştir.
Piyano eşliğinin bir sanat haline gelmesi, 19. yüzyıl Alman “lied”leri ve Fransız
“melodie”lerinin yardımıyla olmuştur. Eşlik eden sanatçıların şiirsel ve müziksel kavrayış
özelliklerinin bulunması ve tıpkı bir oda müziği grubundaki yorumcular gibi, toplulukla birlikte
çalması gereklidir. 20. yüzyıla gelindiğinde, eşlik sanatı hem ilerleyen teknoloji, hem de iyi
yetişmiş bazı piyanistler sayesinde oldukça gelişmiştir (Hopkins, 2001). Günümüzde Juilliard,
New England Konservatuvarı gibi önemli müzik okullarında “collaborative piano” adlı eğitim
programları yer almaktadır. Bu programlarda eşlikçi terimi yerine, "collaborative pianist" veya
“collaborative artist” (işbirlikçi piyanist veya işbirlikçi sanatçı) terimleri kullanılmaya
başlanmıştır.
Türkiye’de eşlik piyanistliği üzerine eğitim verilen bir program bulunmamaktadır.
Piyanistler için eşlik eğitimi, konservatuvarların eğitim programlarında yalnızca bir ders olarak
verilmektedir. Bunun sonucunda tüm piyanistlerden, uygun eğitimi almamış olmalarına rağmen,
nitelikli eşlik çalabilmeleri, oda müziği ve vokal koçluk gibi konularda başarılı performanslar
göstermeleri beklenmektedir. Birbirinden farklı özelliklere sahip olan solo piyano eğitimi ile
eşlik eğitimi programları, bu farklılıkların göz önünde bulundurulduğu müzik okullarında
birbirinden ayrılmıştır. Ülkemizdeki uygulamaların aksine, sadece bir ders olarak değil, eşlik ve
oda müziği bölümü vb. adlar altında, bir alan ve anasanat dalı programı olarak yer almaktadır.
Bu bağlamda, eşlik eğitimi programlarında eğitim alan piyanistler, oda müziği, çalgı ve şan
eşliği, vokal koçluk, ensemble teknikleri gibi alanlarda gerekli yeterliğe sahip olarak, tamamen
eşlik piyanistliği alanında uzmanlaşmış şekilde yetiştirilmektedirler.
Nitel araştırma modelli olan çalışmada, eşlik derslerinin mevcut durum ve uygulamaları
ortaya konularak, eşlik piyanisti yetiştirilmesi hususunda, eşlik dersinin yeterliği, eşlik ve oda
müziği anasanat dallarının, ayrı bir dal olarak var olmasının eşlik piyanisti yetiştirilmesi
konusunda yaratacağı etkiler hakkında görüşler alınacaktır. Elde edilen veriler ışığında, Avrupa
ülkelerindeki önemli müzik okulları ile ülkemizdeki uygulamalar karşılaştırılacaktır. Veriler
doküman analizi ve görüşme yöntemleri kullanılarak elde edilecek olup, araştırmacı tarafından
hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formu uygulanarak, eşlik alanında uzman piyanistler ile
yapılan görüşmeler sonucunda elde edilecek bulgular doğrultusunda sonuçlara yer verilecektir.
Anahtar sözcükler/Keywords: Eşlik piyanistliği, oda müziği, vokal koçluk,
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BİR EĞİTİM ÇALGISI: OKARİNA
AN EDUCATIONAL INSTRUMENT: OCARINA
Beril TEKELİ1
Müziğin herkes için, herkese göreliliğini savunan toplum müzisyenleri ve müzik
eğitimcileri, müziği paylaşma ve onun eğitimi sürecinde, bireyin müziksel davranış
kazanmasını kolaylaştırmak üzere çeşitli yöntem, yaklaşım ve materyalleri
kullanmaktadırlar. Faydalılık, ekonomiklik, sağlamlık, taşınabilirlik ve erişilebilirlik gibi
temel özelliklere sahip olan eğitim materyallerinin arasında okul çalgıları önemli bir yere
sahipken, mevcut okul çalgılarının, kullanımı, genel müzik eğitimine katkıları ve önemi
konusunda çok sayıda çalışma ve uygulamaya rastlanmaktadır. Dünyada genel müzik
eğitimi kapsamında hali hazırda kullanılan okul çalgılarına ek olarak tercih edilebilecek yeni
çalgı örnekleri tasarlanmakta, var olan çalgılar dönüştürülmekte, bireyin müziksel
yaşantısını zorlamak yerine kolaylaştırmayı ve çocukları müziğe yakınlaştırmayı hedefleyen
çalgı örneklerine rastlanmaktadır. Bu çalgılardan biri olan “okarina”, akortlu bir müzik aleti
olarak sınıflarda kullanılmaktadır. 3000 yıl öncesine dayanan bu üflemeli çalgının 300’ün
üzerinde örneğine rastlanmaktadır. Dört delikli İngiliz okarinası, 1963 yılında Londra’da
John Taylor tarafından icat edilmiştir. John Langley ise Taylor’ın tasarımı ve Liggins’in
desteğiyle çalgıya günümüzdeki şeklini vermiştir.
Poly-oc adıyla, okullar için ilk tasarımı 1988 yılında yapılan bu çalgı, her iki elin iki
parmağı (işaret parmağı ve orta parmak) kullanılarak, karmaşık bir kuruluma ve akorda
gerek duyulmadan parmak grafikleri yardımıyla çalınabilmektedir. Herhangi bir yetenek ya
da müziksel hazırbulunuşluk düzeyi gerektirmeden, kolaylıkla çalınabilen bu çalgı 2006
yılında plastik okarinaya dönüştürülmüştür. Bu yeni okarinalar 2014 yılında Best Music
Education Product Award/En İyi Müzik Eğitimi Ürünü Ödülü’ne layık görülmüştür. Bu
çerçevede, araştırmada “bazen basit olan en iyisidir” ilkesinden yola çıkarak eğitimde
kullanılmak üzere yeniden tasarlanan, üflemeli ve kolay çalınabilen okarina çalgısını
ülkemiz müzik eğitimcilerine tanıtmak, dünyadaki mevcut uygulama alanlarını ve işlevlerini
ve başta genel müzik eğitiminde kullanılmak üzere alternatif bir okul çalgısı örneğini
sunmak amaçlanmaktadır. Çalışmada ocarina, müzik eğitimi lisans programı okul çalgıları
dersine kaynak oluşturmak ve MEB Müzik Dersi Öğretim Programı’nda kullanılmak üzere
yeni bir öğretim materyali olarak müzik öğretmenlerine önerilmektedir.
Nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesine başvurulan araştırmada,
okarina çalgısına dair metot ve tarihsel veriler incelenmiş ve sınıflandırılmıştır. Doküman
incelemesi kapsamında incelen kaynaklar betimsel analiz ile analiz edilmiştir.
Anahtar sözcükler/Keywords: Müzik eğitimi, okarina, okul çalgıları, eğitim
müziği, erişilebilir müzik aleti
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MÜZİKTE ÇEŞİTLEME FORMUNA FELSEFİ BİR BAKIŞ
A PHILOSOPHICAL VIEW OF VARIATION FORM IN MUSIC
Bertan RONA
Sanat bir yönüyle, kendimize benzettiğimiz real doğadan zevk alma etkinliğidir. Bu
açıdan bakmak, sanatın temelinde “değiştirme” eylemini görmektir. Değiştirmek ise real
olan ile ideal olan arasındaki en zorunlu ilişkidir.
Sanat yapıtlarında görülen bu ikili (dual) yön ve irreal iç yapıyı belirtmek üzere
kullanılan Hintergrund kavramının kapsamı, geçmişten günümüze oyunla sanat arasında,
genellikle auto-telos (“amacı kendinde olmak”) kavramını dolayım olarak benimsemek
noktasında odaklanmış bir bağ kurulmasına neden olmuştur. Bu düşüncenin en önemli
temsilcilerinden biri, Friedrich von Schiller’dir. Ona göre insan, ancak oynadığında tam bir
insan olmaktadır.
Sanat yoluyla insan, tüketim için üretim mecburiyetinden kurtulup, salt üretimin
zevkine varır. Oyun ise fiziksel ya da zihinsel gücün salt zevk almak için harcanmasıdır.
Ancak oyunla sanat arasındaki bu benzerlik bir yanılsamadır, çünkü sanatsal üretimin autotelos’unun bulunması, sanat etkinliğinin de aynı kavramla açıklanabilecek olduğunu
göstermez: Oyun, bir kurgu (spekülasyon) iken, sanat, gerçekliğin özüne sokulma
çabasındadır.
İnsanın, kendisiyle çevresi arasında özdeşlik kurmasını ve onu kendine benzetmesini
ifade eden Einfühlung (empati) davranışının müzik sanatındaki dışavurumu, çeşitleme
formudur. Bir müzik kompozisyonu, yeni bir müzikal tasarıma ilham veriyorsa, içindeki
öğelerin bağlantıları yeni bir biçimde düzenlenebilir. Bu düzenleme, bilgi birikimi ile
spontane duyarlıklardan beslenir. Doğaçlama (improvisation) uygulaması da çeşitlemeyle
ilgisini, işte bu spontanelik üzerinden kurar.
J. S. Bach’ta en yetkin örneklerine kavuşan passacaglia ve chaconne gibi biçimler,
çeşitleme modeli içermektedirler. Çeşitleme, Ludwig van Beethoven’ın son dönem
sonatlarında, açıkça bir biçim yönergesi olarak kullanılacak duruma gelmiştir. Romantik
Dönem’de ise iyice yaygınlık kazanan virtüozitenin tarih bilinciyle birleşmesi, çeşitlemeye
tekrar önem kazandırmıştır. Liszt, Cortot ve Horowitz gibi ustaların konser programları, ünlü
eserler için yapılmış gösterişli düzenlemelerle doludur.
Modern müzik ile çeşitleme ilişkisi açısından akla önce dizisellik (serialism)
gelmektedir. Bu yeni yöntem, karşıezgi (contrepoint) anlayışını tarihsel uykusundan
uyandırmıştır. Dizisel yapıtlar, tek bir dizinin potansiyelinden üretilebiliyor olmaları
nedeniyle, çeşitlemeye yaklaşmaktadır. Webern’in opus numarası taşıyan ilk yapıtının bir
pasakalya olması, rastlantı değildir.
Caz müziği de bir yönüyle standartlar üzerine sürekli bir çeşitlemedir. Özellikle B.
Evans’ın icra geleneğini sürdürmüş olan Tyner, Hancock, Jarrett ve Corea gibi caz
piyanistlerinin konser performansları değerlendirildiğinde, güçlü bir kulak denetimi ve
biçimsel tedbirlerle dışavurulan bir çeşitleme becerisiyle karşılaşılır. Tüm bunlar
göstermektedir ki çeşitleme, müzikte hem bir form hem de besteleme tekniği olarak,
geçmişten geleceğe bütün müzik stillerinde yaşamaya devam edecektir.
Anahtar sözcükler/Keywords: Çeşitleme, müzik felsefesi, oyun
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STRAVİNSKİ’NİN MÜZİK POETİKASI BAĞLAMINDA BAHAR AYİNİ
THE RITE OF SPRING IN THE CONTEXT OF
STRAVINSKY’S MUSIC POETICS
Bertan RONA
Igor Stravinski, 20. yüzyılın en önemli bestecilerindendir. Aynı zamanda modern
sanat açısından da çağının en önemli simaları arasında bulunmaktadır. Onun besteciliği, üç
döneme ayrılır: Primitivizm / ilkelcilik (1910-1919), neo-klasisizm / yeni-klasikçilik (19191953) ve seriyalizm / diziselcilik (1953-1971). Bu sınıflandırma incelendiğinde,
Stravinski’nin en uzun süren döneminin yeni-klasikçilik olduğu görülecektir. Söz konusu
stilde neredeyse otuz beş yıl boyunca eser veren besteci, bu akımın en etkili temsilcilerinden
biri olmuştur.
Ne var ki tüm bu farklı dönemler boyunca Stravinski, özgünlüğünü korumayı
başarmış ve kişisel stilini ortaya koymayı bilmiştir. Bu nedenle hangi döneminde olursa
olsun, Stravinski’nin müziğini karakteristik özellikleri çerçevesinde incelemek mümkündür.
Nitekim, onun müziğinin temel özellikleri, en açık biçimde, primitif döneminde bestelemiş
olduğu atonal nitelikteki Bahar Ayini adlı yapıtında görülebilir. Yazıldığı günden bu yana
hem çok hararetli tartışmalara neden olan ve hem de büyük bir hayranlık uyandıran söz
konusu yapıt, adeta bir 20. yüzyıl klasiğidir.
İlk defa 1913 yılında seslendirilen Bahar Ayini’nin yarattığı büyük skandal, aslen
eserin atonal olmasından değil, Stravinski’nin müziğin yapısal öğelerine getirdiği çarpıcı
yeniliklerden kaynaklanmıştır. Bunların başında, bestecinin melodiyi, o güne dek
alışılagelenin aksine birincil önemde değerlendirmemiş olması gelmektedir. Bahar Ayini,
partiturun bazı sayfaları boyunca oldukça melodik bir eser olmakla birlikte, bu melodi, artık
müziğin en önemli unsuru olan melodi değildir. Stravinski’nin bu eserle müziğe getirdiği
büyük yeniliklerden biri de, armoninin, melodi ile bağı koparılarak, salt ritmik, hatta metrik
bir öğe biçiminde değerlendirilmesidir.
Bahar Ayini, daha ilk ölçülerinden itibaren, sözü edilen bu uygulamaları açıkça
sergileyen bir yapıttır. Partiturun ilk altı ölçüsü boyunca; başat olmayan bir fagot melodisi,
her ölçüde değişen metrik yapı, ritmin puandorglar ve triolelerle çeşitlendirilmesi, klasik
müziğin temel konvansiyonları dışında olunduğunu gösterir. Stravinski’nin bir besteci
olarak ritme ve ölçüye özel bir eğilim duyduğu bilinmektedir. Müziği her zaman “köşeli”
olsa da bestecinin senkop ve contre-temps gibi uygulamaları çok sevdiği vurgulanmalıdır.
Bunların yanı sıra, Stravinski’nin kendine özgü protokolleri bulunan parlak orkestrasyonu
da benzersizdir.
Stravinski’nin Bahar Ayini adlı eseri, ilk seslendirilişinde neden olduğu skandalla
büyük tartışmalar yaratsa da, günümüzde çoğunluk tarafından 20. yüzyılın en büyük yapıtı
kabul edilmektedir. Bu yapıta gösterilen tepkilerin ve duyulan hayranlığın temelinde, çoğu
kere zannedildiğinin aksine atonalite değil, Bahar Ayini’nin temel kabullerin dışında olan
varlığı ile müzikal özgünlüğü bulunmaktadır. Tüm bu özellikleriyle, “bir kerelik” bir eser
olarak görünen Bahar Ayini, gelecekte de unutulmadan var olmaya devam edecektir.
Anahtar sözcükler/Keywords: Bahar Ayini, Stravinski, melodi, armoni, ritim
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MÜZİK SANATINDA PROGRAMLI MÜZİĞİN YERİ VE ÖNEMİ
THE PLACE AND IMPORTANCE OF PROGRAMMED MUSIC IN MUSIC ART
Yusuf ÇETİNKAYA
Birçok sanat eseri duyguların, düş gücünün, öznelliğin, duyarlılık ve heyecanların
bireysel çağrışımlar yoluyla ifade edilmek istenmesiyle ortaya konmuştur. Bu eserlerin
bazıları, onu ortaya koyan kişiler tarafından soyut ya da somut herhangi bir konu ile
bağdaştırılarak betimleyici bir özellik kazanmışlardır. Müzik eserleri literatürüne
bakıldığında da bir olay ya da durumu betimlemek amacıyla eserlerinde başlık kullanan
birçok besteci görülebilir. Soyut veya somut olguların herhangi bir konu ile bağdaştırılarak
müzik diliyle betimlenmesi programlı müzik (program müziği) olarak ifade edilebilir. 19.
yüzyıl, sanat anlayışında birçok değişimlerin ortaya çıktığı bir dönem olmuştur. Çağın
geleneksel anlayışının değişmeye başlamasıyla, müzikteki değişim de saflık yerine onun bir
program çerçevesinde bestelenmesi yoluyla kendini göstermeye başlamıştır. Romantizm
akımının coşkunluğu müzikteki ezgisel ve ritmik yapıyı, tonal dizi yapılarını ve akor
kuruluşlarını etkilemiştir. Kromatizm ve modülasyonlar sıkça kullanılarak daha serbest bir
besteleme stili gelişme göstermiştir. Gittikçe daha yoğun ve karmaşık bir müzik yazım
stilinin gelişmeye başladığı bu dönemde, Ludwig van Beethoven, Franz Liszt, Frederic
Chopin, Nikolai Rimsky-Korsakof, Hector Berlioz, Richard Wagner, Saint-Saens ve
Richard Strauss gibi besteciler programlı müzik türünde oldukça önemli örnekler ortaya
koymuşlardır. Vals, polonez, mazurka gibi danslar, nocturne’ler, romanslar, konser etüdleri,
fantezi adı altında küçük piyano parçaları, senfonik şiirler, programlı senfoni, konser
uvertürleri ve opera gibi birçok formun bu dönemde sıkça rastlanan programlı müzik
dahilinde bestelendiği görülmektedir. Sözlü müziğin aksine programlı müzikte, anlatılmak
istenilen bir konunun düşünüler yoluyla kendi kendini anlatabilmesi durumu programlı
müziğin kavranmasını zorlaştırmaktadır. Bir müzik eserinin, programlı olup olmamasını
bilmek gerek icrası gerek dinlenmesi sırasında, daha anlaşılır olması bakımından önem
taşımaktadır.
Bu araştırmanın amacı, Romantik dönemin en çok bilinen bestecilerinden Chopin ve
Liszt’in programlı eserlerinin çalgılama (orkestrasyon) ve seslendiriliş bakımından
incelenerek, icracılar ve dinleyiciler açısından daha anlaşılır olmasını sağlayabilmektir. Bu
eserler aynı zamanda araştırmanın sınırlarını da ortaya koymaktadır. Araştırma, betimsel bir
araştırma olup, yöntemi nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi olarak
belirlenmiştir. Belge tarama yöntemiyle toplanacak olan veriler içerik analizi ile
değerlendirilecektir. Araştırma sürecinde; konuyla doğrudan ya da dolaylı ilişkisi olan
ulaşılabilen kaynaklar incelenerek alan yazın ışığında tartışılacaktır.
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TÜRKİYE’DE 2007-2018 YILLARI ARASINDA ÇOKLU ZEKÂ KURAMINA
DAYALI İLKÖĞRETİM FEN EĞİTİMİ İLE İLGİLİ YAPILAN ÇALIŞMALARIN
ELEŞTİREL İNCELENMESİ
A CRITICAL INVESTIGATION OF STUDIES ON ELEMENTARY SCIENCE
EDUCATION BASED ON MULTIPLE INTELLIGENCE THEORY BETWEEN
2007-2018 YEARS IN TURKEY
Berrak BÜYÜKKÖR1
Mustafa UZOĞLU2
Işık Saliha KARAL EYÜBOĞLU3
Fen bilimleri gibi zihinsel ve karmaşık süreçlerin ön planda olduğu derslerde
öğrencilerin potansiyellerini açığa çıkarabilecek öğrenme ortamlarının planlanması çok
önemlidir. Böylece öğrenciler kendi potansiyellerinin farkına vararak o derse karşı olumlu
tutum geliştirebileceklerdir. Gardner tarafından ortaya atılan Çoklu Zekâ Kuramı gibi yeni
yaklaşımlarla işlenen fen bilimleri dersi ile birlikte öğrencilerin potansiyellerini kullanarak
daha verimli öğrenmeler gerçekleştirmesi ve derse karşı olumlu tutum geliştirmesi
muhtemeldir. Bu potansiyeli fark eden eğitimciler ve araştırmacılar bu konuda birçok
çalışma gerçekleştirmişlerdir. Ancak literatür incelendiğinde çoklu zekâ alanlarına yönelik
yapılan çalışmaların incelenmesiyle ilgili son zamanlarda bir çalışmaya rastlanılmamıştır.
Uygulayıcı konumunda olan öğretmenlere yol göstermesi açısından, bu çalışmada
Türkiye’de 2007-2018 yılları arasında çoklu zekâ kuramına dayalı fen eğitimi ile ilgili
ilköğretim seviyesinde yapılan çalışmaların eleştirel incelenmesi amaçlanmıştır.
Doküman tarama yöntemine göre gerçekleştirilen çalışmada, Ebsco Host, Ulakbim,
Yök Tez, Google Akademik gibi veri tabanlarında indekslenen dergilerdeki makaleler ve
tezler taranmıştır. Araştırmada 2007-2018 yılları arasında Çoklu Zekâ Kuramı’na dayalı fen
eğitimi alanında yayınlanan toplam 96 çalışmaya ulaşılmış bunlardan ilköğretim seviyesinde
olan 12 adet tez ve makale çalışmaya dâhil edilmiştir. Tarama sonucunda ulaşılan makaleler
ve tezler, amaç, veri toplanan öğretim kademesi, veri toplama araçları, ve ulaşılan sonuçlara
göre analiz edilmiştir.
Elde edilen bulgular sonucunda; incelenen makalelerde daha çok öğrenci başarısı,
tutumu ve öğretmen görüşleri üzerine yoğunlaşıldığı; çoklu zeka kuramı ile işlenen derslerin
öğrenci başarısı üzerine etkisini araştırmak için belli başlı fen bilimleri konuları üzerinde
durulduğu ve buna göre ders planlamaları yapıldığı; Çoklu zeka kuramı ve fen bilimleri ile
ilgili yapılan çalışmalarda birçok testlerin kullanıldığı ve özellikle çoklu zeka envanteri,
başarı testleri, tutum testleri ve öğretmen görüşlerinin ön planda tutulduğu görülmektedir.
Ayrıca Çoklu zekâ kuramı ve fen bilimleri ile ilgili çalışmaların özellikle 2007-2010
arasında yoğunluk kazandığı belirlenmiştir. Öğretmenlerin çoklu zekâ kuramına dayalı
olarak işledikleri fen derslerinde araç-gereç yetersizliği, sınıfların kalabalık olması,
öğrencilerin farklı etkinliklere adapte olmada yaşadığı güçlükler başta olmak üzere birtakım
sorunlarla karşılaştıkları görülmektedir.
2007-2018 yılları arasında çoklu zekâ kuramına dayalı fen eğitimi ile ilgili ilköğretim
seviyesinde yapılan alan çalışmalarının incelenmesi neticesinde çalışmaların belli yıllara
yığıldığı ve son yıllarda yapılan çalışmaların çok az olduğu görülmektedir. Bu durum daha
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çok alan çalışmasına ihtiyaç duyulduğunun göstergesi olabilir. Ayrıca Çoklu Zekâ
Kuramı'na dayalı fen bilimleri dersi ile ilgili alan çalışmalarında daha çok fizik ve kimya
konularının yer aldığı, biyoloji konularının ise yok denecek kadar az olduğu görülmektedir.
Bu durumlar değerlendirildiğinde Çoklu Zekâ Kuramı’na dayalı fen eğitimi ile ilgili daha
çok ve kapsamlı alan çalışmaları yapılması gerekliliği doğmaktadır. Çoklu Zekâ Kuramı ile
ilgili yapılan alan çalışmalarında öğretmenlerin karşılaştıkları güçlüklere bakıldığında ise
halen devam eden bir sorunların olduğu açık bir şekilde görülmektedir.
Anahtar sözcükler/Keywords: Çoklu zekâ kuramı, fen eğitimi
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EXAMINING THE STUDIES REGARDING THE WAYS OF USING
MATHEMATICS HISTORY IN LESSONS
MATEMATİK TARİHİNİN DERSLERDE KULLANIM YOLLARIYLA İLGİLİ
ÇALIŞMALARIN İNCELENMESİ
Cemalettin YILDIZ
Cihan ZORLU
Mathematics is generally regarded by students as a frightening course. One of the ways
that can reduce fear in students is the mathematics history. There are many ways for enriching
courses with mathematics history. In this study, the research studies that were conducted on the
ways of using mathematics in lessons were analyzed by employing meta-synthesis method. 39
research studies conducted in the Turkish language, chosen through purposeful sampling method
and published between the years of 1998 and 2017 were included in the study. In the study,
databases of Google Scholar, Giresun University Library, Scientific and Technological Research
Council of Turkey (TÜBİTAK), Turkish National Academic Network and Information Center
(ULAKBIM), Dergipark and Council of Higher Education (YÖK) were used. The studies were
examined in the context of “conduction years of the studies”, “gender, title, number and
universities of the researchers”, “purposed of the studies”, “research types and methods”,
“sample, sampling methods and sample sizes”, “data collection tools and numbers” , “data
analysis methods and numbers”, “the statistical package programs used in the studies”,
“statistical analysis methods”, “validity-reliability measures”, “the ways of use employed in the
studies”, “results and suggestions of the studies”. The data was subjected to content analysis by
using the “Study Examination Form”. The obtained data were presented by using tables and
graphs. As a result, it was determined that the most of the studies which were examined were
“conducted in the year of 2017”, “conducted by men, assistant professors and researchers who
belong to Karadeniz Technical University” and “two-author, qualitative and case study”. In
addition, it was determined that in most of these studies, “secondary school and undergraduate
students, purposeful sampling, interview forms, a data collection tool, SPSS program, frequency
and percentage values, content analysis and study worksheets based on historical activities or
discoveries on mathematics” were used, “the sample size was 51 and above”, and “the expert
opinions were taken as validity-reliability measures”. In addition to this, it was revealed that
these studies are conducted for the purposes of identifying the ways of use included in textbooks,
receiving opinions of students on implementations that are enriched by mathematics history and
determining the impact of these studies on academic success. In addition, it was seen in these
studies that mathematics teachers and prospective teachers are informed and experiences in
terms of including the ways of use. Finally, in these studies, suggestions were made, concerning
the necessity of informing to mathematics teachers and prospective teachers on the ways of use.
It is thought that the study will provide benefit for future studies on the ways of using
mathematics history in lessons in terms of noticing the deficiencies in the literature and offering
a suggestion.
Keywords: Mathematics history, ways of using mathematics history in lessons, metasynthesis method, content analysis
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ÖĞRETMENLERİN YAŞAM BOYU ÖĞRENME EĞİLİMLERİNİN VE
MESLEKİ DOYUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN
İNCELENMESİ
AN INVESTIGATION OF TEACHERS 'LIFE DIMENSION LEARNING TRENDS
AND PROFESSIONAL DIMENSIONS IN VARIOUS
VARIABLES
Fikret GÜLAÇTI1
Zeynep ÇİFTCİ2
Bünyamin ÇETİNKAYA3
Mücahit KAĞAN4
Gelişmiş toplumlar kendini geliştiren ve yaşam boyu öğrenme becerilerini
kullanabilen bireylere ihtiyaç duymaktadır. Eleştirel düşünen, problem çözme becerisi
yüksek olan, karar verirken bağımsız davranabilen ve yaşam boyu öğrenme becerisine sahip
bireylerin yetiştirilmesi son derece önem taşımaktadır. Yaşam boyu öğrenme becerisinin
yüksek olması kişilerin mesleklerinden aldıkları doyumunda yükselmesini sağlayacağı öne
sürülebilir. Özellikle öğretmenlerin hem bireysel hem de rolleri gereği yaşam boyu öğrenme
becerilerinin yüksek olması beklenebilir. Bu nedenle, öğretmenlerin yaşam boyu öğrenme
eğilimleri ve mesleki doyumlarını incelemek önemli bulunmuştur
Bu araştırma, öğretmenlerin yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin ve mesleki
doyumlarının cinsiyet, yaş, medeni durum, algılanan gelir düzeyi, branş, mesleki kıdem,
lisansüstü eğitim yapma isteği, mezuniyet, görev yaptığı kademe, kadro durumu değişkenleri
ile aralarındaki ilişkinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu
okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinde görev yapan 328 öğretmen
oluşturmaktadır, öğretmenlerin 187’si kadın 141’i erkek öğretmendir. Araştırma bulgularını
elde etmek için Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri Ölçeği, Mesleki Doyum Ölçeği ve Kişisel
Bilgi Formu kullanılmıştır.
Araştırma sonucunda; Öğretmenlerin yaşam boyu öğrenme eğilimleri tüm alt
boyutları cinsiyet değişkenine göre anlamlı düzeyde değişmektedir, tüm alt boyutlarda
kadınların ortalaması erkeklerin ortalamasından daha fazladır. Öğretmenlerin yaşam boyu
öğrenme eğilimleri alt boyutu olan yaşam boyu öğrenmeyi düzenleyememe alt boyutu ile
algıladıkları gelir düzeyi arasında anlamlı düzeyde bir farklılık vardır, gelir düzeyini orta
düzeyde algılayanların ortalaması düşük olarak algılayanların ortalamasından ve yüksek
olarak algılayanların ortalamasından daha fazladır. Diğer alt boyutlar ve mesleki doyum ile
algılanan gelir düzeyi değişkeni arasında anlamlı bir farklılık yoktur. Öğretmenlerin yaşam
boyu öğrenme eğilimleri alt boyutları olan motivasyon, sebat ve merak yoksunluğu ile
lisansüstü eğitim yapma isteği arasında anlamlı düzeyde bir ilişki vardır. Üç alt boyutta da
lisansüstü eğitim yapmak isteyenlerin ortalaması lisansüstü eğitim yapmak istemeyenlerin
ortalamasından daha fazladır. Diğer alt boyut olan yaşam boyu öğrenmeyi düzenleyememe
ve mesleki doyum ile lisansüstü eğitim yapma isteği değişkeni arasında anlamlı bir ilişki
bulunamamıştır. Öğretmenlerin yaşam boyu öğrenme eğilimi alt boyutu olan sebat ile
mezuniyet durumu değişkeni arasında anlamlı bir farklılık vardır. Yüksek lisans mezunu
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olanların ortalaması lisans mezunu olanların ortalamasından fazladır. Öğretmenlerin mesleki
doyumları da cinsiyet değişkenine göre anlamlı düzeyde değişmektedir, erkeklerin
ortalaması kadınların ortalamasından daha fazladır. Yaşam boyu öğrenme alt boyutları olan
motivasyon, merak yoksunluğu, yaşam boyu öğrenmeyi düzenleyememe ve mesleki doyum
ile mezuniyet durumu değişkeni arasında anlamlı bir farklılık bulunamamıştır.
Ayrıca öğretmenlerin yaşam boyu öğrenme eğilimleri tüm alt boyutları ve mesleki
doyumları ile yaş, medeni durum, görev yaptıkları kademe, mesleki kıdem, branşları ve
kadro durumu değişkenleri arasında anlamlı bir farklılık yoktur.
Anahtar sözcükler/Keywords: Yaşam boyu öğrenme, mesleki doyum
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FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖRÜNTÜ KAVRAMINA İLİŞKİN
KAVRAMSAL ANLAMALARI
CONCEPTUAL UNDERSTANDING OF PRE-SERVICE SCIENCE TEACHERS
ABOUT IMAGE CONCEPT
Ümmü Gülsüm DURUKAN
Günay PALİÇ ŞADOĞLU
Görüntü kavramı bilindiği üzere optiğin temel kavramlarından biridir. Literatürde,
öğrencilerin görüntü kavramını tanımlamakta zorlandıkları, görüntü oluşumunu görme olayı
ile ilişkilendirerek ya da düzlem ayna kullanarak açıkladıkları, farklı tür aynalarda görüntü
çizimi yapmakta ve oluşan görüntünün özelliklerini kavramakta zorlandıkları
belirtilmektedir. Bunun yanı sıra, çalışmalarda görüntü kavramına ilişkin belirtilen bu
problemlerin, konunun öğretiminden sonra da yaşandığı tespit edilmiştir. Bu noktada,
öğrencilerin ön öğrenmeleri ve önceki deneyimleri önemli olup, bu deneyimlerini yanlış
yorumladıkları için kavramı veya konuyu anlamakta zorluk çektikleri de bilinmektedir. Bu
çalışmanın amacı, fen bilgisi öğretmen adaylarının görüntü kavramı, görüntü oluşumu ve
aynalarda görüntü konularındaki kavramsal anlamalarını tespit etmektir.
Bu çalışmada, özel durum çalışma deseni benimsenmiştir. Çalışmanın
katılımcılarını, Doğu Karadeniz bölgesindeki bir üniversitede eğitim fakültesinin 2. sınıfında
öğrenim gören ve Genel Fizik III Laboratuvarı dersini alan gönüllü 29 fen bilgisi öğretmen
adayı oluşturmaktadır. Çalışmanın verileri, araştırmacılar tarafından hazırlanmış üç açık
uçlu sorudan oluşan bir form aracılığıyla toplanmıştır. Veri toplama aracında yer alan
sorular, görüntü kavramının tanımlanmasına, görüntü oluşumunun açıklamasına ve farklı
ayna türlerinde örnek görüntü çizimi yapılmasına yöneliktir. Elde edilen veriler içerik analizi
ile analiz edilmiş, frekans ve yüzde değerleri ile birlikte tablolar halinde sunulmuştur.
Çalışmada, öğrencilerin görüntü kavramını görüntü oluşumu ile, aynalar/yansıtıcı
yüzeyi olan cisimler kullanılarak oluşturulan şekil ile, yansıma olayı ile ve gölge oluşumu
ile açıkladıkları tespit edilmiştir. Öğrencilerin görüntü oluşumu için, en az iki ışın
kullanılarak, yansıma kanunlarının ve cismin simetrik yansımasının alınması ile çizim
yapıldığını belirttikleri ve örnek çizimler yaptıkları görülmüştür. Ayrıca çalışmada
öğrencilerin farklı ayna türlerinde örnek görüntü çizimi yapmakta zorlandıkları ve görüntü
çizimini doğru yapamadıkları için oluşan görüntünün özelliklerini belirtemedikleri tespit
edilmiştir. Çalışmanın sonucunda öğrencilerin görüntü ve görüntü oluşumunu
açıklayamamalarının yanı sıra, görüntü çizimini yapamadıklarına da ulaşılmıştır. Çalışmada,
ulaşılan sonuçlara dikkate alınarak görüntü kavramı, görüntü oluşumu ve aynalarda görüntü
konularının öğretimine yönelik bazı önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar sözcükler/Keywords: Görüntü, kavramsal anlama, fen bilgisi öğretmen
adayı
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İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN SINIF ÖĞRETMENLİĞİNE İLİŞKİN
METAFORİK ALGILARI
METAPHORIC PERCEPTIONS RELATED TO TEACHING CLASSROOM IN
PRIMARY SCHOOL STUDENTS
Lale CERRAH ÖZSEVGEÇ
Caner ÖZDEMİR
Bu araştırmanın amacı, ilkokul öğrencilerinin sınıf öğretmenliğine ilişkin metaforik
düşüncelerini belirlemektir. Araştırma, Trabzon il merkezinde bulunan bir ilkokulun 2. 3. ve
4. sınıfında öğrenim gören 85 öğrenci ile yürütülmüştür. Araştırmada nitel araştırma
yaklaşımı benimsenmiştir. Nitel araştırma yaklaşımı, görüşme, gözlem vb. gibi daha
sübjektif ve sayısal olarak veri toplanamayan bilimsel araştırmalarda kullanılır (MEB,
2006). Nitel yaklaşımda araştırılan konu tüm gerçekliği ile yansıtılır ve belirli bir sınırlama
yoktur. Bu tip araştırmalar araştırmacıya farklı pencerelerden bakma fırsatı sunar. Nitel
araştırma yaklaşımı benimsenen araştırmada, öğrencilerin sınıf öğretmenliğine ilişkin
algıları metaforlar yoluyla belirlenmeye çalışılmıştır. Metafor, bir olguyu veya nesneyi
başka bir olgu veya nesne ile yeniden ve değişik açılarıyla bağlantı kurarak ifade etmeye
çalışan zihinsel bir süreçtir (Eraslan, 2011). Metafor kullanımı, bireyin genel olarak dünyayı
kavrayışına sinen bir düşünme ve görme biçimidir. Bunlar, okuyucuda ya da dinleyicide
bilişsel bir sürecin başlamasını sağlar. Gelişen bilişsel süreç bireyde duyuşsal etkiler yaratır.
Bilişsel ve duyuşsal süreçler karşılıklı olarak birbirini etkiler ve besler. Bu da metaforların
birey üzerindeki etkisinin gücüne işaret etmektedir. Bireyler, gerek kendi duygu ve
düşüncelerini tanımlarken, gerekse karşılarındakilerin duygu ve düşüncelerini tanımlarken
metaforlardan yararlanmaktadırlar (Girmen, 2007). Bu noktadan hareketle, öğrencilere, ön
yaşantılarını da dikkate alarak, “Sınıf öğretmenliği …. gibidir; çünkü …………….dır”
şeklinde kalıp metafor ifadesinden oluşan bir ölçme aracı uygulanmıştır. Bu yolla toplanan
veriler içerik analizine tabi tutulmuştur. İçerik analizi, metinden çıkarılan geçerli yorumların
bir dizi işlem sonucu ortaya konulduğu bir araştırma tekniğidir. Bu yorumlar, mesajın
göndereni, mesajın kendisi ve mesajın alıcısı hakkındadır (Weber: 1989). Böylece üretilen
metaforlar, 5 kategori altında sınıflandırılarak değerlendirilmiştir. Çalışmanın sonucunda,
ilkokul öğrencilerinin sınıf öğretmenliği ile ilgili pek çok metafor yansıttığı; bu metaforların
önemli bir kısmının meslek gruplarına yönelik olduğu belirlenmiştir. Bunu yanı sıra
öğrencilerin sınıf öğretmenliğine ilişkin metaforları akrabalık, hayali karakter, cisim/obje ve
diğer kategoriler altında toplanmıştır. Bu sonuçlar doğrultusunda, öğrencilerin sınıf
öğretmenliğine ilişkin algıları belirlenerek öğrencilerin hayatında daha fazla yer edinmek
gerektiği önerisi sunulmuştur.
Anahtar sözcükler/Keywords: Sınıf öğretmenliği, metafor, ilkokul öğrencileri
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OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ “BİLMECE” KAVRAMINA
İLİŞKİN METAFORLARININ İNCELENMESİ
AN INVESTIGATION INTO PRESCHOOL TEACHER CANDIDATES’ RIDDLE
CONCEPTUALIZATION OF METHAPHORS
Mehmet ALVER
Gülşah ÖZATAÇ
Bir şeyin adını söylemeden niteliklerini üstü kapalı söyleyerek o şeyin ne olduğunu
bulmayı dinleyene veya okuyana bırakan oyun ya da muamma olarak tanımlanan bilmece,
önemli edebî ürünlerden birisidir. Somut ve soyut kavramlar içeren bilmeceler, çocukları bir
konu üzerinde düşünmeye sevk ederler. Bununla birlikte çeşitli varlıkların özelliklerini de
tanımalarını sağlarlar. Bu açıdan bakıldığında bilmeceler, sadece bir oyun ve eğlence aracı
değildirler (Yalçın ve Aytaş, 2012, s. 131). Aynı zamanda çocuklara dil becerilerini
kazandırmada önemli roller üstlenmektedirler. Ayrıca bilmeceler, çocukların dilin mantığını
kavraması ve problem çözme becerilerini geliştirmede de eğlenceli bir yol olarak
görülmektedirler. Üç yaşından itibaren bilmecelere ilgi duyan çocuklar, bilmeceler
vasıtasıyla parça-bütün ve olaylar arasında neden-sonuç ilişkisi kurabilme becerilerini
geliştirirler. Çocukların zihin ve dil gelişimleri ile sosyal ve duygusal gelişimlerini de
geliştirmeye yardımcı olan bilmeceler, dinleme ve esnek düşünme becerilerinin gelişimine
de katkı sağlarlar.
Metafor kavramı, bir kavram, olgu veya olayın başka bir kavram, olgu veya olaya
benzetilerek açıklanmasıdır. Metaforlar, bir bireyin zihninin belli bir anlayış biçiminden
başka bir anlayış biçimine hareket etmesini sağlayarak, o bireyin belli bir olguyu başka bir
olgu olarak görmesine olanak tanırlar (Saban, 2008, s. 460). Çocukların eğlenirken
öğrenmesini sağlayan bilmece kavramına yönelik okul öncesi öğretmen adaylarının sahip
oldukları metaforları ortaya çıkarmak, bu çalışmanın amacıdır. Çalışma, Giresun
Üniversitesi Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı’nda öğrenim gören
2. sınıf öğrencileri ile yürütülmüştür. Çalışmanın amacı doğrultusunda öğretmen adaylarına,
araştırmacılar tarafından hazırlanan bir form dağıtılarak bu forma görüşlerini yazmaları
istenmiştir. Formlar aracılığıyla toplanan veriler içerik analizi ile çözümlenmiştir. Öğretmen
adaylarının bilmece kavramına ilişkin ürettikleri metaforlar belirlenmiş ve bu metaforlar
ortak özellikleri bakımından çeşitli kavramsal kategoriler altında toplanmıştır.
Anahtar sözcükler/Keywords: Metafor, bilmece, okul öncesi öğretmen adayları
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MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUKLAR
İLE İLGİLİ METAFORİK ALGILARI
METAPHORICAL PERCEPTIONS OF MATHEMATICS TEACHER
CANDIDATES REGARDING GIFTED CHILDREN
Tuğba TÜRK
Banu AKTAŞ
İnsan, insan olma vasfının yanında sosyolojik bir varlık olarak da değerlidir. 21. yy.’da
her bireyin özel ve değerli olduğu gerçeği göz önünde bulundurularak üstün yetenekli çocuklara,
özellikleri gereği yaşamın her alanında daha fazla önem verilmesi gerekmektedir. Üstün
yetenekli çocuklar; yetenekleri açısından, yaşıtlarına göre yüksek düzeyde performans gösterdiği
alanın uzmanları tarafından tespit edilen özel çocuklardır. Üstün yetenekli çocuklar,
toplumlarının beşeri sermayesinin en önemli aktörleridir. Bu çocuklar, gereken önemin ve
eğitimin verilmesi hâlinde sahip oldukları bu özelliklerini en etkili şekilde kullanabilecek ve
gelecekte bulundukları toplumlara yön verebileceklerdir. Toplumların küçük bir kısmını
oluşturan ve çok değerli olan bu çocuklar ile okullarda her yaş seviyesinde karşılaşmak
mümkündür. Birçok çalışmada eğitim-öğretim sürecinde okulda öğretmenden daha önemli bir
faktör olmadığı araştırmacılar tarafından belirtilmiştir (Gökdere ve Çepni, 2003). Öğrenme
sürecinde daha sağlıklı ortamların oluşması ve üstün yetenekli öğrencilerin de bu ortamlardan
en iyi şekilde yararlanabilmeleri için öğretmenlerin üstün yetenekli öğrencilerinin farklılıkları
konusundaki yetkinlikleri önem arz etmektedir. Dolayısıyla, öğretmen adaylarının da
öğretmenler gibi bu duruma ilişkin bilgileri oldukça önemlidir; çünkü bugünün öğretmen
adayları yarının öğretmenleri olacaktır.
Araştırmanın amacı, matematik öğretmen adaylarının “üstün yetenekli çocuk”
kavramına ilişkin algılarının metafor yolu ile belirlenmesi ve sınıf düzeyi ile cinsiyet değişkenine
göre karşılaştırılmasıdır. Bu bağlamda, öğretmen adaylarından “Üstün yetenekli çocuk …
gibidir; çünkü …” cümlesini tamamlamaları istenmiştir. Çalışma nitel araştırma yöntemlerinden
olgubilim çalışmasıdır. Araştırmanın çalışma grubunu 2017-2018 eğitim öğretim yılı Giresun
Üniversitesi Matematik Eğitimi Anabilim Dalı’nda öğrenim gören 185 öğretmen adayı
oluşturmaktadır. Araştırmada elde edilen veriler içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir.
Analiz aşamasında uygun bulunmayan 8 metefor çalışmadan çıkarılmış, toplam 87 farklı metafor
ve 12 kategori elde edilmiştir. Araştırma sonucuna göre, öğretmen adaylarının en çok
kullandıkları metafor “çiçek” olmuştur. Kız öğretmen adayları “üstün yetenekli çocuk”
kavramına ilişkin en çok “elmas” metaforunu kullanırken, erkek öğretmen adayları ise “pırlanta”
metaforunu kullanmıştır. Birinci ve dördüncü sınıfta öğrenim gören öğretmen adaylarının en
fazla “Değer” kategorisine, ikinci ve üçüncü sınıfta öğrenim gören öğretmen adaylarının en fazla
“Üstünlük/Farklılık” kategorisine ait metafor kullandıkları görülmüştür.
Anahtar sözcükler/Keywords: Matematik öğretmen adayları, üstün yetenekli çocuklar,
metafor
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OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİNDE YAPILAN METAFOR ÇALIŞMALARI
METAPHORICAL STUDIES IN PRE-SCHOOL EDUCATION
Banu AKTAŞ
Tuğba TÜRK
Toplumlara yön verebilmenin en önemli aracı eğitimdir. Bu sebeple hem toplumlara
yön verebilmek hem de geleceği aydınlatabilmek için diğer eğitim kademeleri gibi okul
öncesi eğitimi de bir toplumun gelişmesi ve ilerleyebilmesi için etkili bir unsurudur.
Bulunduğumuz yüzyılda yaşam becerilerini geliştirebilmeleri için her bireyin erken yaşta
eğitime başlaması önemlidir. Okul öncesi eğitimi kurumları da aileden sonra çocukların
ikinci ve formal olarak ilk eğitim aldıkları yerdir. Okul öncesi eğitimi ailelerin soyoekonomik düzeyi ne olursa olsun eğitimde fırsat eşitliği için vazgeçilmez bir değere sahiptir.
Eğitimde fırsat eşitliğinin yanı sıra fiziksel, psikomotor, zihinsel, cinsel, ahlaki, öz bakım
becerileri, sosyal ve duygusal gelişimin en üst düzeyde ilerlemesi için okul öncesi eğitimi
daha sonraki tüm eğitim basamaklarına zemin hazırlamaktadır. Yaşamın tüm aşamalarına
olan etkisi göz önünde bulundurulduğunda ve bu konunun uzmanları tarafından yapılan
çalışmalar sayesinde, okul öncesi eğitimi tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de gün
geçtikçe önemi anlaşılan bir konuma gelmektedir. Bu süreç içerisinde okul öncesi eğitimde
yaşanan gelişmeler bu alanda daha fazla araştırma ve inceleme yapma ihtiyacını ortaya
çıkarmıştır. Bu araştırma ve incelemeler arasında metafor kullanımı da diğer veri toplama
araçları gibi önemli bir yere sahiptir.
Araştırmanın amacı, okul öncesi eğitiminde 2008-2018 yılları arasında yapılan
metaforik çalışmaları incelemektir. Bu bağlamda, bu çalışmada literatür taraması
yapılmıştır. Veriler çalışmanın yayın yılı, konusu, yöntemi, deseni, katılımcı türü,
örneklem/çalışma grubu büyüklüğü ve analiz yöntemleri temaları altında toplanmış ve içerik
analizi ile değerlendirilmiştir. Elde edilen veriler nicel veri kapsamında frekans ve
yüzdelerle analiz edilmiştir. Çalışma dahilinde son on yıl içerisinde yapılmış metafor içerikli
makaleler, yüksek lisans ve doktora tezleri bulunmaktadır. Çalışmada 26 makale ve 2 yüksek
lisans tezi incelenmiştir. Bu yıllar arasında okul öncesi eğitimi ile ilgili yapılan metafor
içerikli herhangi bir doktora tezi bulunmamaktadır. Okul öncesinde yapılan meteforik
çalışmaların %7,14’ü yüksek lisans tezi, %92,85’i makaledir. En fazla makale 2017 yılına
ait olup tüm makalelerin %25’ini oluşturmaktadır. Çalışmaların %89,28’inde nitel araştırma
yöntemi ve %78,57’sinde olgubilim deseni kullanılmış olup, çalışma grubunun %67,85’ini
okul öncesi öğretmen adayları oluşturmaktadır. Çalışmalarda 24 farklı metafor/araştırma
konusu bulunmaktadır. Son on yıl içerisinde yapılan çalışmalar göz önünde
bulundurulduğunda lisansüstü tezlerin yeterli sayıda olmadığı düşünülmektedir.
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ORDU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN KÜLTÜREL MİRAS ALGISI VE
FARKINDALIKLARI
CULTURAL HERITAGE PERCEPTION AND AWARENESS OF ORDU
UNIVERSITY STUDENTS
Cemile BAHTİYAR KARADENİZ1
Saffet SARI2
Nevin ÖZDEMİR3
Kültürel miras, toplumların geçmişinde ürettiği ve günümüze ulaşan yerel ve evrensel
değer niteliği taşıyan her türlü somut ve somut olmayan varlıklardır. Kültürel Miras ait olduğu
topluma yaşamsal süreklilikle birlikte kimlik kazandırır. Bu bağlamda Kültürel Miras bilgi,
değer, yapı ve eser, inanç ve geleneklerin sürekli değişerek geçmişten günümüze ulaşmış bir
yansımasıdır. Kültürel miras ona miras niteliğini veren evrensel değerlerin yanında gençlere yeni
öğrenme ve gelişme fırsatları sunduğu, insanlara güzel duygular ve sıcak anılar yaşattığı,
yaratıcılığı ve keşfetme güdüsünü beslediği, dünyaya ve hayata bakışımıza derinlik kattığı ve
hepimizin geçmişimizden öğrenecek çok şeyimiz olduğu için korunmalıdır.
Kültürel miras değerleri özellikle yarattığı turizm talebi ile bulundukları coğrafya için
ekonomik önem taşımaktadır. Kültürel varlıkların sürekliliğinin sağlanması için ait olduğu
toplumun her ferdi tarafından öncelikle fark edilmeli ve kabul görmelidir. Özellikle mirası
devralacak gençlerde somut olmayan kültür varlıklarına yönelik bilinç olmadığı durumlarda söz
konusu kültür varlıkları yok olma tehlikesi altındadır. Somut kültür varlıklarına ilişkin bilinçsiz
tutum ve davranışlar ise söz konusu varlıkların korunamayarak tahrip olmasına neden
olmaktadır. Öncelikle kültürel mirasın korunması ve sonrasında kültürel varlıkların turizme
kazandırılarak ekonomik kazanç unsuruna dönüştürülmesinde farkındalık önemli bir bileşendir.
Sunulan çalışmada evrensel miraslarımıza sahip çıkacak yarının öğretmeni, işletmecisi,
mimarı, mühendisi, gazetecisi, ekonomisti, siyasetçisi, sanatçısı, karar vericisi olacak olan
kültürel mirasın paydaşlarından biri olan üniversiteli gençlerimizin kültürel miras kavramına ve
değerlerimize yönelik farkındalık, algı ve tutumları belirlenmiştir.
Üniversite öğrencilerinin kültürel miras algılarını tanımlamak ve açıklamak amaç
edinilen çalışmada belirlenen bu durumu aydınlatmak, değerlendirmek ve olası ilişkileri ortaya
çıkarmak için betimsel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Mevcut durumun tespiti için yürütülen
araştırmada örnekleme anket yoluyla ulaşılarak nicel veriler toplanmıştır.
Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilmiş “kültürel miras algı
ölçeği” kullanılmıştır. Öğrencilerin ülkemizin kültürel değerlerine yönelik farkındalıklarını
tespit etmek için somut olan ve olmayan kültürel değerlerimizin sıralandığı maddelere yer
verilmiştir. Araştırmanın örneklemini, Ordu Üniversitesi öğrencilerinden oluşan evrenin her
birinin örnekleme girme olasılığının eşit ve birbirinden bağımsız olduğu basit seçkisiz (Random)
örnekleme tekniği ile belirlendiği 486 öğrenci oluşturmaktadır. Öncelikle üniversite
öğrencilerinin kültürel miras algı ve farkındalık düzeyleri nedir? sorusuna cevap arandığı
araştırmada ayrıca öğrencilerin cinsiyet, yaş, bölüm, sınıf gibi farklı değişkenlere göre algı ve
farkındalık düzeyleri tespit edilmiştir.
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GİRESUN İLİNDE TARİHİ SU YAPILARI İÇERİSİNDE İLGİ ÇEKİCİ BİR
KÜLTÜR MİRASI: TARİHİ ÇEŞMELER
AN INTERESTING CULTURAL HERITAGE IN HISTORICAL WATER
BUILDINGS IN GIRESUN PROVINCE: HISTORICAL FOUNTAINS
İbrahim SEZER1
Anadolu’da günümüzdeki kadar su taşıma sistemlerinin gelişmediği dönemlerde insanların
su ihtiyacını karşılamak için inşa edilen su yapılarından birisi de tarihi çeşmelerdir. Ecdadımızın taş
işlemeciliğinin de en güzel örneklerini yansıttığı yapılardan olan çeşmeler, halkın su gereksinimini
karşılanması bağlamında önemli bir işlevi yerine getirmekteydiler. İnsanlar, çeşitli kaplarla ortak
kullanılan bu çeşmelerden evlerine su götürmekteydiler. Tarihi çeşmeler, sadece halkın su ihtiyacını
karşılamakla kalmayıp, insanların sosyalleşme ortamları olarak da dikkat çekmekteydiler. İnsanların,
dost ve arkadaşlarıyla karşılaştıkları çeşme çevrelerinde sürdürülen çeşme başı sohbetleri, sözlü
kültürün de önemli ögelerinden biriydi. Buna ek olarak çeşme çevreleri, yeni arkadaşlıklar ve
dostlukların da başlayabildiği, kız ve erkeklerin birbirleriyle iletişim kurabildikleri yerlerdendi.
Tarihi çeşmeler, herkesin ulaşabildiği kavşak noktalarına, camilerin yakınına veya merkezi yerlere
yapılırlardı.
Tarihi çeşmeler, günümüzde artık eski işlevlerini önemli oranda yitirmiş olsalar da hala
tarihe ışık tutmaya ve mimarileriyle ilgi çekmeye devam etmektedir. Bu bağlamda hamamlar,
köprüler, su kuyuları gibi tarihi su yapıları içerisinde tarihi çeşmeler de oldukça önem taşıyan kültür
miraslarımızdandır. Bunun yanı sıra ilgi çekici ögeler barındıran tarihi çeşmeler, kültür turizmi
bağlamında da değerlendirilmektedir. Su medeniyeti olarak da adlandırılan ve temizlikle
simgeleşmiş medeniyetimizin en değerli tarihi su yapılarından olan tarihi çeşmeler, ülkemizi ziyaret
eden turistler için de medeniyetimizin bu özelliğinin gösterilmesi bağlamında özel önem verilmesi
gereken somut kültür miraslarımızdandır. Bu nadide kültür miraslarının korunması ve varlıklarını
sürdürmelerine destek olunması gerekmektedir.
Bu bağlamda Giresun ilinde de gerek tarihsel kimlikleriyle gerekse mimarileriyle ilgi çekici
tarihi çeşmeler mevcuttur. Giresun ilinde tescil edilerek koruma altına alınmış tarihi çeşmelerin
dağılımına baktığımızda; en fazla sayıda tarihi çeşmeye sahip ilçe, 15 adet tarihi çeşmeye sahip olan
Tireboludur. Onu 12 adet tarihi çeşmeyle Şebinkarahisar ilçesi izlemektedir. Daha sonra sırasıyla
Giresun Merkez (7 adet), Bulancak (5 adet), Alucra (2 adet), Espiye (2 adet), Çamoluk (1 adet),
Eynesil (1 adet) ve Keşap (1 adet) ilçeleri gelmektedir. Giresun ilindeki tarihi çeşmelerden günümüze
kadar varlıklarını korumayanlar olduğu gibi günümüzde de hala varlığını sürdürebilen tarihi çeşmeler
vardır. Bunlardan bir kısmı su akıtma işlevini kaybetse de önemli bir kısmında da su akıtma işlevi
devam etmektedir.
Bu çalışmada Giresun ilinin kültür ve sanat varlıklarından tarihi su yapıları içerisinde önemli
bir yer teşkil eden tarihi çeşmelerin mevcut durumu, il genelindeki dağılışları ve kültür turizmi
açısından potansiyelleri incelenmiştir. Ayrıca tarihi çeşmelerle ilgili karşılaşılan sorunlarla ilgili
çözüm önerilerine yer verilmiştir. Yaptığımız incelemelerde tarihi çeşmelerden hala varlıklarını
sürdürenlerin gerek tarihsel kimlikleriyle gerekse estetik açıdan ilgi çekici su yapıları olarak dikkat
çekmekte oldukları anlaşılmıştır. Kültür turizmi bağlamında bu değerli kültür mirasımızın
değerlendirilebilecek düzeyde potansiyel barındırdığı da tespit edilmiştir. Buradaki en önemli husus,
diğer bazı tarihi su yapılarında olduğu gibi bakımsızlık ve ilgisizlikten tahrip olmalarının önlenmesi
ve gelecek nesiller için hayatiyetlerini sürdürmelerine yönelik gerekli önlemlerin alınmasıdır. Ayrıca
sürdürüebilir bir şekilde turizme kazandırılmaları, hem varlıklarının korunmasına hem de hak
ettikleri ilgiyi görmelerine katkı sağlayacaktır.
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BİR EĞİTİM MATERYALİ OLARAK ERZURUM HATUNİYE MEDRESESİ
ERZURUM HATUNIYE MADRASAH AS AN EDUCATIONAL MATERIAL
Mehmet ÖZMENLİ
Etrafı doğal tepeler ile çevrili, Anadolu’nun en yüksek yerleşim yeri olan Erzurum
kentinde bulunan tarihi eserler, özellikle de XIII. yüzyıla ait olanlar sanatsal anlamda
mükemmel denilebilecek türden yapılardır. Bu yapılar sanat tarihçilerinin çokça ilgi duyup
çalışma yaptıkları eserlerdir. Sanat tarihçilerinin değerlendirmeleri de yerel tarih ya da Türk
tarih yazarlarının Erzurum kenti ile ilgili çalışmalarına katkıda bulunmaktadır.
Bu kent birçok istilaları yaşamış ve her istilacı kente eser bırakmıştır. Bazı istilacılar
tahrip etmiş olsalar da halen ayakta duranlar bulunmaktadır. İlhanlı, Selçuklu, Saltuklu ve
son olarak Osmanlı eserleri kenti süslemeye devam etmektedir. Bu Türk Devletlerine ait
eserler taş malzeme kullanılmak suretiyle yapmışlardır. Taş malzeme kullanılması yörenin
doğal yapısını anlatması açısından önemlidir. Taş malzeme süslemeleri ve motifleri, yöre
insanının doğa, din, toplumsal yaşam ve siyasi algılarını vurgulamaktadır. Kentte birçok eser
bulunmakla beraber, çalışmamızda yalnızca Hatuniye (halk dilinde Çifteler/ Çifte Minareli)
medresesi üzerinde durulacaktır. Türkistan’daki eğitim kurumlarından biri olan
medreselerin Anadolu’daki temsilcilerinden biri olan Hatuniye Medresesi XIII. yüzyılın en
nadide eserlerindendir.
Eserin taş malzemesi üzerinde bulunan motifler dikkatli incelendiğinde eğitim
materyali olarak kullanmak, yani Türk milletinin sosyolojik anlayışını görmek mümkün
olabilmektedir. Mesela; Türklerde ağaç kutsaldır, ağaç yeşil doğanın simgesidir. Doğa ise
hayatın zaten özüdür. Taşa işlenmiş olan hayat ağacının güçlü kökleri; geçmişi ve ataları,
güçlü gövdesi; şimdiki zamanı ve insanların şu anki yaşamını, güçlü budakları ise geleceği
ve gelecek kuşakları, gelişmeyi temsil etmektedir. Taşa işlenen hayat ağacı ve onun üst
kısmında siyasi simge olan çift başlı kartal motifinin varlığı, Selçuklu siyasi anlayışını
anlatmayı görselleştiren önemli bir eğitim materyalidir. Burada vurgulamak istediğimiz hem
sosyal bilgiler dersinin hem de tarih dersinin sınıf dışı eğitim yöntemi ile öğrencinin zihninde
daha kalıcı tarih bilinci oluşturmak olacaktır. Yani eserde bulunan motifler üzerinden ve
yörede halk dimağında olan değerlerin öğrenciye aktarımı ile yeni nesillerin
bilinçlendirilmesi amaçlanmaktadır.
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ÜSKÜPLÜ ATÂ’NIN TUHFETÜ’L-UŞŞÂK’INDA İNSANÎ DEĞERLER
HUMAN VALUES IN TUHFETUL USSAK OF ATA FROM USKUP
Beyhan KESİK1
Merve BÜYÜKADA2
Değer kavramı, Büyük Türkçe Sözlük’te “bir şeyin önemini belirlemeye yarayan
soyut ölçü, bir şeyin değdiği karşılık, kıymet, üstün nitelik, bir ulusun sahip olduğu sosyal,
kültürel, ekonomik ve bilimsel değerlerini kapsayan maddi ve manevi ögelerin bütünü”
(TDK, 2018) olarak tanımlanır. İnsanı insan yapan özelliklerin başında gelen değerler, Türk
edebiyatının hemen her alanında olduğu gibi klasik Türk edebiyatında da işlenen başlıca
temalar arasında olmuştur. Özellikle dinî, tasavvufî ve ahlâkî öğretileri temel alan manzum
ve mensur birçok eserde insanî değerlere yer verilmiştir.
Sanatkârlar, bu tür eserlerde genellikle insanın sosyal hayattaki durumlarına yön
vermek, onları olası tehlikelerden uzak tutmak ve insanı her iki dünyaya hazırlamak için
ömrün değerli olduğundan ve boşa geçirilmemesi gerektiğinden; birlik ve beraberliğin,
dayanışmanın öneminden, cömert olmanın ve yardımlaşmanın önemli bir sosyal müessese
oluşundan; iyiliğin ve hoşgörünün erdeminden, aile ve kadının toplum için ifade ettiği
anlamdan, aklın ve ilmin değerinden; tevekkül ve tövbenin insanı huzura ulaştırmasından
bahsetmişler; kibir, kin, öfke, yalan ve riyanın kötülüğünden, cahillerle sohbetin
fenalığından dem vurmuşlardır. Didaktik vasıflarıyla öne çıkan bu metinler, sadece
yazıldıkları döneme değil gelecek nesillere de mesaj verici mahiyet taşımaktadır.
Bu eserlerden biri de Üsküplü Atâ tarafından XVI. yüzyılda kaleme alınmış olan
Tuhfetü’l-Uşşâk (Aksoyak, 2018) adlı mesnevidir. Dinî, tasavvufî ve ahlâkî hikâyelerden
oluşan ve Türk edebiyatındaki mesneviler içinde “okuyucuya bilgi vermek, onu eğitmek
amacı güden mesneviler” başlığının “tasavvufî mesneviler” alt grubuna dahil edebileceğimiz
Tuhfetü’l-Uşşâk, on bâbdan oluşan bir eserdir. Eserdeki dinî, tasavvufî ve ahlâkî öğütler,
doğrudan doğruya verildikten sonra bazı kıssalar aracılığı ile örneklendirilmiş, atasözü
değeri taşıyan beyitlerle gurura ve kibre kapılmama, iyilik yapma ve yardımseverlikte
bulunma, kötülükten uzak durma, kanaatkâr olma gibi temel insanî değerlere vurgu
yapılmıştır.
Bu çalışma ile eserdeki “Bâb-ı Sâlis Ucb(ı) Terk İtmekdedür”, “Bâb-ı Hâmis
Kamuya Eylikdedür”, “Bâb-ı Sâdis Yatluyı Terk İtmede” ve “Bâb-ı Sâbidür Kanâat
Mahzeni” adlı dört bâb/bölüm içinde yer alan 20 hikâye ele alınarak yukarıda belirttiğimiz
insanî değerleri içeren nasihat ihtivalı beyitler incelenmeye çalışılacaktır.
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AHLAK VE DEĞERLER EĞİTİMİNDE AHLAKİ BÜTÜNLÜK
MORAL INTEGRIY IN THE EDUCATION OF MORALITY AND VALUES
Ömer DEMİR
Bazı kavramları yalnızca tanımları ile anlamaya çalışmak onları yanlış anlamaya
neden olmakta veya anlaşılmasını zorlaştırmaktadır. Bu duruma din, insan, ahlak, eğitim ve
felsefe gibi çok boyutlu kavramlar örnek verilebilir. Bu nedenle bu tür kavramlarla ilgili
yapılmış tanımlar söz konusu kavramın sadece bir boyutunun anlaşılmasına katkı sağlayan
açıklamalar olarak kabul edilmelidir. Aynı durum ahlak tanımlarında ve
temellendirmelerinde de gözlenmektedir. Bu durum ahlak ve değerler eğitimini olumsuz
yönde etkilemektedir. Ahlakın tanımı, gayesi ve temellendirilmesi ahlak ve değerler
açısından son derece önemlidir. Araştırmada ahlak ve değerler eğitimi açısından ahlaki
yaşantının/gerçekliğin farklı boyutları ile fakat bir bütünlük içinde ortaya konulması gereği
üzerinde durulmuştur. Ahlaki gerçekliğin farklı boyutları birbirine karşı olan yaklaşım ve
görüşler gibi ortaya konulmaktadır. Bu durum ahlak ve değerler eğitimi alanında kafa
karışıklığına neden olabilmektedir. Alanyazın incelendiğinde ahlakın tanımı, gayesi ve
temeli farklı yaklaşımlarla ortaya konulmaktadır. Ahlak tanımlarında genellikle birey,
toplum ve din temelli yaklaşımlar görmekteyiz. Birey merkezli tanımlarda akıl, huy,
alışkanlık, ilke ve değer kavramları ön plana çıkar. Toplum temelli tanımlarda sosyal düzen,
ilişkiler, benimsenmiş ortak ilkelere öncelik tanınır. Din temelli tanımlarda ise ahlak,
Allah’ın iradesi, hükmü, ahlaki tercihleri ve sonuçları açısından tanımlanır. Oysa bütün bu
yaklaşımlar ahlaki gerçekliğin insan tarafından anlaşılmaya çalışılan bir tarafını oluşturur.
Çünkü bu yaklaşımlar ahlakın insan tarafından algılanan farklı yüzleridir. Araştırmada
doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır. Araştırma sonucuna göre özellikle İslam ahlak
anlayışının bu bütünlüğü yaşatacak ilke ve yaklaşımlara sahip olduğu görülmüştür. Örneğin
doğruluğun hem zihinsel bir karşılığı ve açıklaması yapılabileceği gibi toplumla ilişkisi
bağlamında yararları ve sosyal düzen açısından önemi üzerinde de durulabilir. Doğruluk
bireyi duygusal olarak kuşatıp mutlu edebileceği gibi Allah’ın rızasını da kazandırabilir. Bu
durumda ahlak zihinsel bir gerçeklik olduğu kadar insan duygularında bir zevk olarak da
yaşanabilir. Ayrıca toplum ve birey ilişkilerini düzenleyen bir sistem ve düzen olarak da
görülebilir. Bu anlamda ahlaki gerçekliğin farklı boyutları ile bir bütünlük içinde anlaşılması
ahlak ve değerler eğitimine katkı sunabilir.
Anahtar sözcükler/Keywords: Ahlaki bütünlük, ahlak ve değerler eğitimi, ahlaki
gerçeklik
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DEĞERLERİN YOZLAŞMASI ÜZERİNE KURAMSAL BİR DEĞERLENDİRME
A THEORETICAL EVALUATION ON DEGENERATION OF VALUES
Hüseyin ALGUR1
Bir şeyin önemini belirlemeye yarayan soyut ölçü, bir şeyin değdiği karşılık olarak
tanımlanan değer (www.tdk.gov.tr), bireyin hayatında neyin doğru neyin yanlış olduğunu
belirlemek suretiyle etkinliğini gösterir. Değerlerin oluşmasında aile, arkadaş gibi sosyal
çevrenin yanı sıra din, kültür, eğitim, örf ve adetler gibi farklı birçok unsur da etkilidir. 20.
yüzyıldan itibaren teknolojik imkânların hızla gelişmesi, bir yandan insanların hayatını
kolaylaştırırken diğer yandan beklenmeyen sonuçları da beraberinde getirmiştir. Gelişen
ulaşım ağı sayesinde ülkeler arasındaki mesafelerin sorun olmaktan çıkması, televizyon,
sinema ve internetin hızla yaygınlaşması sadece şehir merkezlerinde yaşayan insanların
değil, en ücra dağ köylerinde yaşayanların bile küreselleşmenin etkisinden payını almasına
zemin hazırlamıştır.
Son yıllarda değer eğitimi üzerine gerek Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde gerekse
sivil toplum bünyesinde değer eğitimi araştırmaları ve faaliyetleri yapılmasına rağmen söz
konusu eğitimde istenen düzeye ulaşılamamaktadır (Kaymakcan & Meydan, 2014; Meydan,
2014; Ulusoy & Dilmaç, 2016). Bu konu üzerine yapılan farklı çalışmalarda değerlerin
bireylerin hayatında çok fazla etkin olmadığından ya da değerlerin özünden farklı bir şekilde
anlaşıldığından bahsedilmektedir. (Twenge, 2013; Köylü, 2016) Bu durum, akla sözlükte
“özündeki iyi nitelikleri birtakım dış etkenlerle zamanla yitirmek, soysuzlaşmak, özünden
uzaklaşmak, bozulmak” olarak tanımlanan “yozlaşma” kavramını getirmektedir.
(www.tdk.gov.tr)
Bu tebliğde değer kavramı özelinde yozlaşmanın ne anlam ifade ettiği üzerinde
durularak kavramsal bir çerçeve çizilecektir. Araştırmada nitel yöntem kapsamında
değerlerin özünden uzaklaşmasına sebep olan dış etkenlerin neler olduğunun güncel örnekler
üzerinden tespit edilmesi amaçlanmaktadır. Değerlerin hem teorik hem de pratik düzeyde
bireyin hayatına etki etmesinin gerekliliği dini kaynaklar ve literatürde yer alan çalışmalar
ışığında vurgulanacaktır. Etkili bir eğitim için bireyde iç disiplinin geliştirilmesi gereği
vurgulanarak, bunu sağlamak için önerilerde bulunulacaktır.
Oluşturulan kuramsal alt yapı çerçevesinde dini, kültürel, bilimsel, estetik ve politik
değerlerde yozlaşmanın ne anlam ifade ettiği teorik olarak açıklanacak, ardından her bir
değer alanı ile ilgili yozlaşmaya örnek olarak sevgi, saygı, sorumluluk, sabır, doğruluk,
adalet, misafirperverlik vb. gibi değerlerdeki yozlaşmanın varlığına işaret eden yazılı-görsel
medyadaki bazı haberler değerlendirilerek, değerlerin yozlaşmasının günlük hayata nasıl
yansıdığı ortaya koyulmaya çalışılacaktır. Bu haber örneklerinin her biri barındırdığı
problem durumuyla ilgili literatürdeki kuramsal bilgiler kapsamında analiz edilecektir. Bu
sayede araştırmanın problemi olan değerlerde meydana gelen yozlaşmalara dikkat
çekilmesine ve bunların önlenmesine katkı sağlanacaktır.
Anahtar sözcükler/Keywords: Değer, değer eğitimi, yozlaşma, değer yozlaşması,
eğitim
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BİLİMİN TOPLUMSAL İŞLEVİ BAĞLAMINDA DEĞERLER-ÇIKARLAR
DENGESİ
BALANCE OF VALUES - BENEFITS IN THE CONTEXT OF SOCIAL
FUNCTION OF SCIENCE
S. Ertan TAĞMAN1
Bilim; olgular ya da gerçekliği bir bütünlük içerisinde sistematik şekilde düzenleyen
ve genel yasaların işleyişini gösteren bir bilgi ya da etkinlik türü olarak tanımlanabilir.
Burada olgusal olması fiziksel veya maddi dünya hakkında olmasını, sistematik olması ise
düzenli ve belirli bir yönteme sahip olmasını, yasaların işleyişini göstermesi ise temel ilkeleri
araştırması olarak tanımlanabilir. Bilimin toplumsal işlevi ise bilimsel bilginin toplumsal
boyutu bağlamında, bilimsel araştırmanın insan hayatı ve sosyal ilişkiler üzerindeki
etkilerini, sosyal ilişkilerin ve değerlerin bilimsel araştırmalar üzerindeki etkilerini ve
araştırmanın kendisinin sosyal yönlerini incelemeyi kapsamaktadır. Bu konunun çağdaş
bilim felsefesinin ilgi alanına girmesi birkaç ögenin bir araya gelmesiyle mümkün olmuştur.
Bu ögeler; sosyal hareketlerin ortaya çıkması (feminizm, çevrecilik vs), bilimin
tahakkümüne ilişkin eleştiri (bilim-tabanlı teknolojik gelişmelerin sosyal yapı üzerindeki
etkisi vs), bilim tarihindeki yeni eğilimler (özellikle içsel bakış açısından uzaklaşma),
bilimin ortaya koyduğu epistemolojik sorunlar (algı ve gerçeklik ilişkisi, görelilik vs), bilim
sosyolojisindeki normatif olmayan yaklaşımlar olarak sayılabilir. Bilimin hakikate ulaşmada
en doğru yol olma iddiasının yanında, bilimsel araştırmanın sonuçlarının yaşam koşullarında
sürekli bir ilerleme ve iyileştirme getireceğine ilişkin inanç, özellikle 20 yüzyılın başlarından
itibaren itibar kaybetmeye başladı. Özellikle Birinci ve İkinci Dünya savaşları bilimin yıkıcı
ve yararsız amaçlar doğrultusunda kullanılabileceğini gösterdi. Sorun da burada
başlamaktaydı: Bilimin bir kere insanlığın hayatına girmesi, ondan vazgeçmeyi imkânsız
hale getirmektedir. Bununla birlikte saf bir bilim algısı ise çok fantastik durmaktadır. Bu
durumda işlevinin farkına varan ve kendisiyle aynı hedeflere yönelmiş toplumsal güçlerle
birlikte çalışan bir bilim, yıkıcı değil, verimli olabilmesinin nasıl mümkün olacağını
gösterecektir. Bilimsel herhangi bir eylem gerçekleştirilirken, hangi saikler üzerinden
hareket edildiğine veya edileceğine dair yapılacak bir tartışma iki kavram etrafında
şekillenebilir. Bilimsel eylemde bulunurken esas olanın “çıkarlar” olduğu ya da “değerler”
olduğu iddia edilebilir. Bu bağlamda şu sorulara çözüm aranacaktır: Dünyanın bilimde en
gelişmiş ülkeleri bilimsel faaliyetlerini salt bilimsel değer uğruna mı yapmaktadır? Bilimsel
çalışmaların temel amacı içerisinde zikredilen “milli menfaat” unsuru savunma sistemleri
veya ekonomik gelişme üzerine mi odaklanmalıdır? Ülkelerin menfaatlerine göre yapılacak
bilimsel çalışmalar bilim ahlakına ters düşer mi? Türkiye’de bilimsel çalışmalar yapılırken
hangi hedeflere odaklanılmaktadır? Tüm bilimsel çalışmaların temeline oturtulacak temel
ilke bulunabilir mi var ise nasıl belirlenmelidir?
Anahtar sözcükler/Keywords: Bilim, toplum, değer, çıkar
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DİN EĞİTİMİNDE TEVHİD İNANCI ÖĞRETİMİ
TEACHING OF TAWHID BELIEFS IN RELIGIOUS EDUCATION
Ömer DEMİR
Dinlerin üzerinde durduğu konular, geliştirdikleri ilkeler ve çeşitli uygulamalar ile
birbirlerine benzer ve farklı yönleri vardır. İslam dini de birçok açıdan diğer dinlerle
özellikle vahye dayalı dinlerle ortak inanç ve uygulamalara sahiptir. Ancak İslam, tevhid
inancı ile diğer bütün dinlerden farklıdır. Bu anlamda İslam bir şekilde tevhid inancına aykırı
inanç ve uygulamaları barındıran diğer dinlerden ayrılır. Bu nedenle tevhid inancı İslam din
eğitiminde özel bir değeri ve önemi söz konusudur. Tevhid inancının öğretimi geleneksel
olarak “kelime-i şehadet” ve “kelime-i tevhid” cümleleri ile formüle edilerek ilkeleştirilmiş
ve öğretime konu edilmiştir. Tevhid inancının öğretimi ile ilgili geleneksel olarak geliştirilen
bu anlayış günümüz din eğitiminde de ezber sayılabilecek bir tarzda sürdürülmektedir. Oysa
tevhid inancı bütün inanç ibadet, ahlak ve diğer uygulamalar ile ilişkilendirilerek öğretilmesi
gereken bir konudur. Bu anlamda tevhid inancının İslam dünya görüşünün ve sahih bir din
anlayışının temelini oluşturduğu rahatlıkla söylenebilir. Tevhid inancının ezberden
kurtulması ve insan hayatına rehberlik edebilmesi için geleneksel öğretim uygulamalarını
aşan yaklaşımlara ihtiyaç vardır. Araştırma Kuran’ın “Esma-i Hüsna” olarak tanımladığı
Allah’ın güzel isimlerinin tevhid inancının anlaşılması ve öğretiminin gerçekleştirilmesinde
önemli bir yeri olduğunu ortaya koymaktadır. Bu çalışmada tevhid inancının Allah’ın isim
ve sıfatları ile ilişkisi üzerinde durulmuş, tevhid inancı öğretiminde Allah’ın isim ve
sıfatlarından nasıl yararlanılacağı çeşitli etkinlilerle gösterilmiştir. Tevhidin özünde yer alan
“Allah’tan başka ilah yoktur” üst ve kapsamlı anlam Allah’ın güzel isim ve sıfatları ile
hayata nasıl yansıyabileceği, mutlak olan Allah’ın isim ve sıfatları tevhid inancı ile insan
hayatına göreceli olarak nasıl taşınabileceği örneklerle gösterilmiştir. Örneğin Allah’ın
Rezzak ismi tevhid inancının açılımı ile “Allah’tan başka rızık veren yoktur”
yargısına/inancına dönüşür. Tevhid inancı hayatın içinde helal lokma ile ilişkilendirilir.
Allah’ın Ğaffar ismi tevhid inancının açılımı ile “Allah’tan başka affedici yoktur”
yargısına/inancına ulaştırır. Bu bakış açısı tevbe ve bağışlamada aracıya ihtiyaç olmadığını
ortaya koyar. Örneklerde olduğu gibi bütün güzel isimlerden hareketle Allah’tan başka ilah
olmadığı ilişkilendirilir. Bu anlamda tevhid inancının inanan insanın hayatına nasıl tecelli
edebileceği tartışılır. Tevhid inancı öğretimi çerçevesinde geliştirilen çalışma din eğitimi
alanına katkı sunabilir.
Anahtar sözcükler/Keywords: İman öğretimi, tevhid inancı öğretimi, Allah’ın
güzel isimleri
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İSOKRATES: RETORİK, EĞİTİM, SİYASET
ISOCRATES: RHETORIC, EDUCATION, POLITICS
Arif ORUÇ
İsokrates (Isocrates, M.Ö. 436-338) üzerine yapılan çalışmalar Rönesans ile birlikte
yoğunluk kazanmaya başlamıştır. Hümanist eğitim ile ilgili teknikleri diğer Yunan ve Roma
eğitim düşünürlerinden daha çok etkilemiştir. Tarihsel olarak “hümanist kültür” ün kurucusu
olarak kabul edilmektedir. Uzunca süre Platon’un felsefe alnındaki etkisinin gölgesi altında
kalan İsokrates öncelikle Almanca ve Fransızca daha sonraları da İngilizce eğitim tarihi,
felsefe tarihi ve eğitim felsefesi alanındaki eserlerde öne çıkmaya başlamıştır. Adının büyük
hatipler (orator) arasında anılması belki de onun özellikle eğitim ve siyaset felsefesi
alanlarında öne çıkan öneminin geç fark edilmesine sebep olmuştur. Antik Yunan’daki
Platon’un tüm siyaseti ahlak içine koyan anlayışı (felsefi kültür) ile sofistlerin ahlaktan
bağımsız retorik eğitimi (retorik kültür) arasında bir çeşit “orta”yı bulmasıyla orijinal bir
anlayış ortaya koyduğu düşünülen İsokrates hakkında Türkçe literatürde çok az çalışma
bulunmaktadır. Bu bağlamda bu çalışmada İsokrates ile ilgili birincil ve ikincil kaynaklara
atıflar yapılarak eğitim ile ilgili düşünceleri için bu kaynaklara yönlendirme yapılmıştır.
Eğitim düşünce tarihinde önemli yeri olan düşünürlerin fikirlerinin bilinmesi, doğru
anlaşılması, etkilerinin fark edilmesi büyük resmin görünür kılınması açısından önemlidir.
Bu bağlamda bu çalışmanın eğitim tarihinin ve eğitim felsefesinin ilgilenmesi gereken
önemli bir eğitim düşünürü olan İsokrates’le ilgili Türkçe literatürdeki önemli bir boşluğu
dolduracağı düşünülmektedir. Bu çalışma özelinde İsokrates’in eğitimle ilgili düşüncelerini
genel olarak tanıtmak, tarihsel ve düşünsel olarak etkisini ortaya koymak amaçlanmıştır.
İsokrates hatip (orator) olarak tanımlandığından felsefe tarihinde de eğitim tarihinde
de uzun yıllar geri planda kalmış bir düşünür ve eğitimcidir. Eğitim felsefesi ve eğitim tarihi
açısından önemi “liberal eğitim” geleneğinin kurumsallaşması, sistematik hâle gelmesi,
liberal sanat alanlarının eğitim içeriği olarak belirlenmesi açısından öne çıkmaktadır. Aynı
zamanda İsokrates siyasetin en önemli değer olması görüşü ve eğitimin de siyasi önceliklere
bağlı olarak düzenlenmesi düşüncesiyle siyaset ile eğitim arasındaki ilişkinin kurulmasında
günümüze uzanan bir etkiye sahip olmuştur. Bu bağlamda kimi eğitim felsefecilerine göre
sınıflar arası eşitsizlik, toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve okullaşma, uzmanlaşma (veya
'meslek eğitimi’) gibi çağdaş pratik sorunlar bile doğrudan İsokrates’in devam eden etkisine
dayanmaktadır. Bu çıkarımdaki temel dayanak noktası İsokrates’in her devletin kendine özel
bir siyasi anlayışı, ideali, değerleri olması ve bu anlayışa uygun olarak eğitimin tasarlanması
gerektiği görüşüdür. Eğitim siyasi hedefleri gerçekleştirmek için bir araçtır. Bu görüş
eğitimin evrensel bir şeklinin olamayacağı düşüncesini de barındırmaktadır. Bu noktada
tarihin akışı içinde devletlerin idealleri ve değerlerinin değişmesi sürecinde eğitimin
uğradığı değişiklikler İsokrates’in siyaset ile eğitim arasında kurduğu ilişkinin süregelen
etkisi bağlamında değerlendirilmektedir.
Anahtar sözcükler/Keywords: Liberal eğitim, retorik, siyaset
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ÇEVRE HAKKI VE İNSANMERKEZCİLİK
ENVIRONMENTAL RIGHTS AND ANTHROPOCENTRISM
Selma AYDIN BAYRAM
19. yüzyıl sonrasında, endüstriyel ve teknolojik gelişmeler, kentleşme süreci, nüfus
artışı, vb. faktörlerin bir sonucu olarak çevre sorunlarında bir artış gözlenmiştir. Özellikle de
sanayi devriminin etkisiyle bu sorunlar insan sağlığını tehdit eder boyutlara ulaşmıştır. İnsan
hakları, dünya üzerinde yaşayan her bir insanın insanlık onuruna yaraşır, düzgün bir yaşamı hak
ettiği temel argümanına dayanır. Sağlıklı ve düzgün bir çevrede yaşamanın ise insanın sağlıklı
ve düzgün bir yaşama sahip olmasında bir etkisi olduğu yadsınamaz. Bu durum temel insan
haklarının sağlanmasında içinde bulunulan çevrenin, daha doğrusu, sağlıklı bir çevrenin
önemine işaret etmiştir. Bunun bir sonucu olarak, ‘çevre hakkı’ 3. kuşak insan hakları arasında
yerini almıştır.
Çevre hakkının insan hakları kapsamında ele alınması, insana dair meselelerde olduğu
gibi çevreye dair meselelerin de evrenselliğini gözler önüne sermesi açısından önemlidir. Öte
yandan, bu hakkın insan hakları bağlamında ortaya konulmasının bir sonucu olarak, kastedilen
çevrenin, sadece insanın çevresi olması ve insana yapılan vurgu dikkat çekicidir.
Temelinde insanı koruyup kollama amacı olan bir ‘insan hakkı’ biçiminde betimlenen
çevre hakkı, açıktır ki özü itibariyle antroposentrik yani insanmerkezcidir. Bu insanmerkezci
yaklaşım, akılcı düşünme biçimiyle ilişkilendirilen modernitenin, insanın çevre ile olan ilişkisine
yansımasının bir sonucudur. İnsanmerkezci bir anlayışın sonucu olarak, çevrenin korunması
adına yürütülen faaliyetlerde gözetilen, çevrenin insan harici bileşenlerinden ziyade şimdiki ve
gelecek kuşak insanların refahı ve mutluluğu olacak ve çevrenin iyileştirilmesi insanın yaşam
şartlarının iyileştirilmesi ölçüsünde ilgi konusu olacaktır. Çevrenin diğer bileşenleri karşısında,
insana atfedilen ayrıcalıklı konumu korumayı devam ettirecek insanmerkezci bir çevre hakkı
anlayışıyla, insan dışındaki diğer çevre bileşenleri ‘kendinde amaç’ olarak görülmeyip, insanın
iyiliği ve refahı yolunda sadece birer ‘araç’ olarak görülmekten öteye geçemeyecektir. Her ne
kadar çevre ile ilgili meselelerde kısa zamanda büyük adımlar atılmış, büyük gelişmeler
sağlanmış olsa da, gelinen noktada, insan hakları kapsamında değerlendirilen, insanmerkezci bir
‘çevre hakkı’ en iyi ihtimalle çevreye, çevrenin insan dışı bileşenlerine ancak dolaylı olarak
hizmet edecektir.
Tüm bunlarla birlikte, gerek ülkemizdeki, gerekse kimi diğer ülkelerdeki çevre ile ilişkili
kanunlara, düzenlemelere ve uluslararası sözleşmelere bakıldığında ise, ‘çevre hakkı’nın, bir
‘insan hakkı’ olarak değerlendirilmesinin yanı sıra, insan haricindeki diğer çevre bileşenlerinin
çıkarlarını gözeten ifadelere de rastlanmaktadır. Bu durum, çevre hakkı kavramının mevcut
haliyle bir muğlaklık içerdiğini ve aslında içeriğinin tam olarak oturmadığını göstermektedir. Ve
daha da önemlisi, çevre hakkının, 2 farklı biçimde tanımlanabileceğini göstermektedir: 1) Temel
insan haklarıyla ilişkilendirilip, insan yaşamının iyileştirilmesi adına ortaya konulan bir çevre
hakkı ve 2) insanla birlikte çevrenin hayvanlar, bitkiler, dağlar, nehirler gibi insan dışındaki
bileşenlerinin hakkı olarak çevre hakkı, yani, tüm ‘çevre bileşenlerinin hakkı’ olarak
değerlendirilebilecek bir çevre hakkı. Bu çalışmayla, insan hakları bağlamında ortaya konulan
ve rasyonaliteye yaptığı vurguyla öne çıkan 17. yüzyıl aydınlanmasının bir mirası olarak
geleneksel insanmerkezci ‘çevre hakkı’ dışında, insanmerkezci olmayan, bir diğer ‘çevre hakkı’
anlayışının tartışılması amaçlanmaktadır.
Anahtar sözcükler/Keywords: Çevre hakkı, insanmerkezcilik, antroposentrizm


Arş. Gör. Dr., Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Felsefe Bölümü, selmaaydinbayram@gmail.com

354

3. Uluslararası Felsefe, Eğitim, Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu, 10-13 Ekim 2018 – Giresun
3rd International Symposium on Philosophy, Education, Art and History of Science, 10th-13th of October, 2018 – Giresun

PARRHESIA KAVRAMI VE ANADOLU’DAKİ KÖKENLERİ
THE CONCEPT OF PARRHESIA AND ITS ORIGINS IN ANATOLIA
H. Haluk ERDEM1
Modern düşünceyi ifade eden kavramlardan biri de ‘‘özgür konuşma’’ anlamına gelen
parrhesia kavramıdır. 20. Yüzyıl felsefesinin önemli temsilcisi olan Michel Foucault bu
kavramı, Hakikat Cesareti ve Doğruyu Söylemek kitaplarında uzun uzun inceler. Ona göre
(Foucault, 2005, 22) parrhesia’nın ilk örneklerine Yunan edebiyatının önemli ismi Euripides’te
rastlanmaktadır. Onun özellikle Fenikeli Kadınlar, Bakkhalar, Elektra, İoan ve Orestes
tragedyalarında özgür konuşma örnekleri söz konusudur. Parrhesiada (özgür konuşma) bir fikir
ileri süren kişi, fikrini herhangi bir retorik biçim kullanmadan dolaysızca ve açık olarak ifade
eder. Burada söz konusu olan hakikati konuşmaktır. Dürüstlük ve cesaret özgür konuşan kişinin
en temel özellikleridir. Kişi, hakikati söylerken de belli bir risk altına girmektedir. Bir başkasına
karşı eleştirel olunduğu gibi aynı zamanda kişinin kendisine karşı da eleştirel olunması söz
konusudur. Dürüst kişi tarafından cesaretle ileri sürülen fikrin gücü doğru olmasından
kaynaklanmaktadır. Felsefe tarihinin kökeninin Antik Yunan olarak nitelendirilmesi, bugün
neredeyse tartışmaya gerek bırakmayan bir iddia olarak karşımıza çıkmaktadır. Felsefenin
özünde Grek olduğu ve felsefeyi Dünya’ya Atina’nın tanıttığı yargıları Batı merkezli yaklaşımın
en tipik örneklerini oluşturmaktadır. Michel Foucault da parrhesia kavramının coğrafyasını
Antik Yunan olarak belirlemektedir. Bu çalışmanın savı, modern düşüncenin Anadolu’da
Klazomenai’de (bugün Urla) yaşamış ve buradan, felsefeyi Atina’ya taşımış olan Anaksagoras
düşüncesinde parrhesia kavramının yer bulduğuna ilişkindir. Böylece modern düşüncenin ilk
kaynaklarından birisinin Euripides’ten önce Anadolulu Anaksagoras’ta mevcut olduğu ileri
sürülebilir. Anaksagoras’ın yanı sıra yine bugünkü Pamukkale (Hierapolis)’de yaşamış, Stoa
felsefesinin kurucularından Epiktetos ve Sinoplu Diogenes’te de parrhesianın güçlü etkileri
vardır. Günümüze kadar uzanan ve modern düşüncenin en temel işareti olan hakikat cesaretinin
izlerini Anadolu’da görmek olanaklıdır. Parrhesia düşüncesinin Antik Dönemden sonra
temsilcisinin Nasreddin Hoca olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Batı’da Rabelais’in
Gargantua adlı eseriyle başlayan gülmecenin içindeki düşünsel unsurların izlerine, çok daha
önceden Anadolu’da rastlandığı ileri sürülebilir. Özgür konuşmanın türlü biçimleri Antik
Dönemden başlayıp Hümanizma, Rönesans ve Aydınlanmayla devam etmiş ve modern
felsefenin önemli filozoflarına konu olmuştur.
Anahtar sözcükler/Keywords: Parrhesia, Anaksagoras
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MODERN DÖNEM KOZMOLOJİ MODELLERİ
COSMOLOGICAL MODELS OF MODERN PERIOD
Orhan GÜNEŞ1
Avcı-toplayıcı toplumlardan itibaren insanoğlunun temel ilgili alanlarından biri
gökyüzü, burada yer alan cisimler ve bu cisimlere ait fenomenler olmuştur. Gök cisimlerini
tanrılarla ilişkilendiren insanoğlu söz konusu cisimlerin hareket ve konumlarını tanrılardan
gelen bir işaret olarak yorumlamıştır. Gök cisimlerinin hareketlerinin ve sıra düzeninin
anlaşılmaya çalışılması astronominin ve dolayısıyla kozmolojinin doğuşuna yol açmıştır.
Tarımın keşfedilmesiyle beraber yerleşik hayata geçilmesi ve medeniyetlerin ortaya
çıkması astronominin iki temel alanından biri olan ve pratik ihtiyaçlarla doğrudan ilişkili
matematiksel astronominin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Matematiksel astronomi gök
cisimlerinin konumlarını ve hareketlerini geometrik ve/veya aritmetik modeller kullanarak
tayin etme amacı güder. İlk olarak M.Ö. 5. Yüzyılda Mezopotamya’da geliştirilen
matematiksel astronominin dil olarak matematiği kullanması ve mitolojik düşüncenin keyfî
ihtimal dünyasından kopması onu bilinen ilk kesin bilim (exact science) haline getirir.
Astronominin ikinci temel disiplini fiziksel astronomidir. Fiziksel astronomi göklerin
durumuna gök cisimlerinin konumları üzerinden değil kozmolojik düzen açısından yaklaşır.
Kozmolojik düzen evrenin yapısı (kozmoloji) ve oluşum hikâyesini (kozmogoni) kapsar. Bu
temel astronomi disiplini, ontoloji, epistemoloji gibi felsefî disiplinler ile çok güçlü bağları
olması nedeniyle modern döneme kadar astronomiden ziyade doğa felsefesinin bir alt dalı
olarak kabul edilmiştir. Bu nedenle doğası gereği (matematiği bir yöntem olarak
kullanmaması nedeniyle) spekülâsyona açıktır.
Matematiksel astronomi tarih boyunca kozmolojik spekülâsyonları sınırlandırma ve
kozmolojik modellere yön verme işlevi görmüştür. Kopernikusçu evren modelinde
görülebileceği gibi gezegen hareketlerini daha dakik açıklamak için matematiksel
astronomide yapılan model değişikliği daha sonraları bütün bir kozmolojiyi değiştirmiştir.
Kozmoloji ve kozmogoninin katkısıyla şekillenen kozmolojik modeller tarih
boyunca büyük çeşitlilik arz ederler. Bilinen en eski kozmolojik model olan ve M.Ö.
1500’lere tarihlenen Hindu Rig Veda metinlerinde yer alan Brahmanda’dan günümüze kadar
onlarca kozmolojik model ortaya atıldı. Belki de geçerliliğini en uzun süre koruyan model
olan ve Antik Yunan’dan itibaren yaklaşık iki bin yıl boyunca hâkim paradigmayı temsil
eden Aristotelesçi geosentrik (yer merkezli) evren modeli ilk ciddi meydan okumayla 16.
Yüzyılın ortalarında karşılaşmıştır. Helyosentrik (Güneş merkezli) bir yapıya sahip bu
model Kopernikusçu evren modeli olarak adlandırılır. 16. Yüzyılın sonlarından itibaren
hâkim paradigma olmaya başlayan Kopernikusçu modeli temel alan pek çok evren modeli
geliştirilmiştir.
Copernicus’un ölümünden yaklaşık 30 yıl sonra haleflerinden Thomas Digges,
Copernicus’un modelinde işlevsiz kalmasına rağmen atmaya cesaret edemediği Sabit
Yıldızlar Küresi’ni ortadan kaldırmış ve ilk Kopernikusçu sonsuz evren modelini ortaya
koymuştur. Giordano Bruno ve William Gilbert tarafından da desteklenen sonsuz evren
görüşü Johannes Kepler’in eleştirilerine maruz kalmıştır.
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Evren modellerinde daha sonraları kabul gören anlayış mekanik felsefenin etkisiyle
ortaya çıkan mekanik evren görüşüdür. İlk olarak René Descartes tarafından Kartezyen
evren modeli ile gündeme getirilen ve Isaac Newton tarafından biraz daha yumuşatılmış bir
versiyonu geliştirilen (Statik evren modeli) mekanik evren modeline göre evren belirli
kurallara tabidir. Tanrı evreni yaratır, geçerli kanunları tayin eder ve kenara çekilir, evrene
müdahale etmez.
Newton ile beraber evrenin izotropik ve homojen kabul edilmesi Emanuel
Swedenborg tarafından ortaya atılan ve Thomas Wright tarafından geliştirilen hiyerarşik
evren modelinin önünü açmıştır. Bu modele göre evren en küçük birimden en büyük birime
kadar aynı katmanlı yapıya sahiptir. Küçük birimler birleşerek bir üstteki birimi oluştururlar.
Evreni fraktal bir yapı olarak tasvir eden bu model Immanuel Kant ve Pierre-Simon Laplace
gibi pek çok filozof ve bilim adamını derinden etkilemiştir.
Bu çalışmada, modern dönemde (16-19. Yüzyıllar arası) ortaya konulan kozmolojik
modeller iki temel kozmolojik parametre olan evrenin zamansal konumunu (sonlu, sonsuz
vs.) açıklığa kavuşturan zaman ve evrenin şekil ve büyüklüğünü belirleyen uzay (mekân)
parametrelerine göre incelenecektir.
Anahtar sözcükler/Keywords: Bilim tarihi, astronomi tarihi, astronomi, kozmoloji
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“İNSAN GENOM PROJESİ”NİN DOĞURDUĞU ETİK SORUNLAR
ETHICAL PROBLEMS ARISING FROM “THE HUMAN GENOME PROJECT”
Kemal BAKIR
Hasan TÜRKEZ
Bir canlının sahip olduğu genetik materyalin tümüne genom adı verilmektedir.
Genom bir hücrenin, bir mikroorganizmanın veya insan, hayvan ve bitki gibi çok hücreli
organizmaların fonksiyonel olabilmeleri için gerekli tüm kalıtsal bilgileri taşımaktadır. Bir
anlamda genom, canlının yapısını ve etkinliklerini gösteren şifreli bir plandır. On sekiz farklı
ülkenin katılımıyla 2003 yılının başında tamamlanmış olan insan genom projesinin ortaya
çıkış amacı insanı da içeren çeşitli model organizmaların genomunun detaylı fiziksel
haritalarının ve dizi analizinin yapılmasıdır. Diğer taraftan, genomu, yaşamın sırrı, canlının
kaderi, insanoğlunun alın yazısı şeklinde ele alan yaklaşımlar da mevcuttur. Genomun
aydınlatılması, insanlık için önemli faydalar sunmakla birlikte, bu bilgileri ve enformasyonu
elinde tutanlar için büyük bir güç potansiyeli oluşturacağı için, ileriye dönük birçok hayati
ve etik kaygıyı da beraberinde getirmektedir. Her şeye rağmen, yaşam için gerekli birçok
bilgi ve bu bilgilerin nasıl kullanıldığının anlaşılmasıyla, genom projesinin bilimsel gerçeğin
aranmasında önemli bir adım olduğunu kabul etmek gerekir. İnsanı insan yapan özelliklerin
tümü olarak da kabul edilen genom bir bakıma bir kullanım kılavuzudur. Ancak elde
edilecek bilgilerin kaynağı, muhafazası ve kullanım amacı ve de bu bilgiler doğrultusunda
insan yapısına yapılacak harici müdahaleler başlı başına bir etik sorun oluşturur. İnsan
genom projesi sayesinde elde edilecek bilgiler insan genetiğine müdahalenin yolunu açar.
Ancak hem insanın doğal yapısına müdahalenin hem de müdahalenin mahiyetinin insan ya
da insanlık için ne tür sonuçlar doğuracağı kesin olarak öngörülememektedir. Genom
şifresinin çözümlenmesi, hastalıkların tanı ve tedavisi, yeni tedavi yöntemlerinin ve ilaçların
geliştirilmesi, insan ömrünün uzatılması, gelecekte ortaya çıkması muhtemel olumsuz
durumların (hastalık, yeti ya da uzuv kaybı, engellilik vb.) önlenmesi gibi doğal iyiliklere
hizmet eder. Fakat bunun yanı sıra kötü niyetlerle, ötekinin hak, hukuk ve varlığına
kastedecek şekilde insan türünün doğal olmayan değişik biçimlere sokulması, ırk, aile ya da
bireylere özel biyolojik silahların yapılması gibi kurgusal amaçlar, ahlâki kötülükler için de
kullanılabilmesi olasılık dışı değildir. Ayrıca canlı tasarımı, öjeni, ölümsüzlük, ölüm testi,
yaşam sigortası, personel alımı, gen patentlenmesi vb. konularda oldukça ciddi ahlâki
sorunlar doğurabilmektedir. Bu çerçevede genetik bilginin gizliliği ve güvenliği bağlamında
mahremiyetin ihlali gibi bir sorun da gündeme taşınmaktadır. Bu çalışmada, “insan genom
projesi” kapsamında elde edilen bilimsel çıktılar doğrultusunda tartışılmaya açılan güncel
konular irdelenecek, etik açıdan sorunlaştırılarak teorik ve uygulama düzeyinde
tartışılacaktır.
Anahtar sözcükler/Keywords: Genetik, etik, biyoetik, uygulamalı etik, ahlâk
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SINIR ÇİZME SORUNUNUN AİLE BENZERLİĞİ YAKLAŞIMI AÇISINDAN
DEĞERLENDİRİLMESİ
EVALUATION OF THE DEMARCATION PROBLEM IN TERMS OF FAMILY
RESEMBLANCE APPROACH
Alper Bilgehan YARDIMCI1
Yaşamış olduğumuz modern dönem içerisinde bilime büyük bir önem
atfedilmektedir. Bir iddiaya ya da çalışmaya özel bir değer verilmek istendiğinde, genellikle
o iddianın ya da çalışmanın içeriğinin bilimsel olduğu vurgulanır. Buradaki bilimsellik
vurgusu, toplumun bu iddialara karşı güven duymasına yol açmaktadır. Bu güven hem
gündelik yaşamda hem de akademik çevrede görülmekte ve bilim kisvesi altında birtakım
çalışmaların ortaya çıkmasına yol açmaktadır. Astroloji, ufoloji gibi sözde bilimler, bilimin
kullanmış olduğu bütün yöntemleri kullanarak açıklamalarını bilimmiş gibi ileri
sürmektedirler. Ortaya çıkan bu sorun, bilim felsefesinin temel konularından biri olan sınır
çizme tartışmasına yol açmaktadır. Bilim ile sözde bilimin belirlenmesi ve aralarındaki
sınırın çizilmesi noktasında, Karl Popper’dan başlayarak günümüze kadar, bilim felsefecileri
tarafından birçok ölçüt ortaya konulmuştur. Bu ölçütler genellikle, bilim ile sözde bilim
arasındaki sınırı belirlemek amacıyla, bilimi mantık ve mantıksal önermeler üzerinden
değerlendirmektedir. Bu bağlamda, sınır çizme sorununun çözümü için birçok farklı
yaklaşım ve buna bağlı olarak problemler ön plana çıkmıştır. Ancak, şu ana kadar Viyana
Çevresi, Popper, Duhem-Quine, Lakatos gibi filozofların ölçütleri, probleme nihai olarak
mantıksal açıdan yaklaşmaktadır. Sınır çizme sorununun mantıksal açıdan ya da mantıksal
ifadeler aracılığıyla ele alınması demek; sorunun içeriğinin dışında, sorunu daha çok
biçimsel açıdan ele almak anlamına gelmektedir. Ayrıca, ifade, teori, araştırma programı ya
da alanlar gibi bilim öğelerinin bilimsellik durumunu tespit edebilmek amacıyla önerilen
ölçütün, bireysel olarak gerekli, ortaklaşa olarak yeterli olan uygun sınır çizme ölçütünü
karşılaması anlamına da gelmektedir. Bu çalışma, gerek ve yeter koşul arayışının, bilimin
değişken ve çeşitli yapısını tam olarak yakalayamayacağını ve bilimin belirlenmesinin ve
sınırının çizilmesinin bu yöntemle mümkün olmayacağını vurgulamaktadır. Bu konunun
mutlaka sosyolojik açıdan da ele alınması gerekmektedir. Bilimin sosyal yapısına, değerler
sistemine de bakmamız gerekir. Sonuç olarak, sınır çizme sorununun gerek ve yeter koşulun
ortaya koyduğu katı ve ortak özellikler üzerinden sonuçlandırılamayacağı, bunun yerine
bilimin Wittgenstein'ın “aile benzerliği yaklaşımı” çerçevesinde ele alınması gerektiği
vurgulanacaktır. Aile benzerliği yaklaşımının temel oluşturduğu çok boyutlu ölçüt, bu
sorunun çözümünde sosyal etkenleri dâhil etmesi, bilimin çeşitliliğini kapsayabilecek ölçüde
çoklu ve esnek yapıda olması ile katkıda bulunacaktır.
Anahtar sözcükler/Keywords: Aile benzerliği, sınır çizme sorunu, gerek ve yeter
koşul, mantık
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HOMEOPATİ BİLİM MİDİR? BİLİM FELSEFESİ AÇISINDAN BİR
DEĞERLENDİRME
IS HOMEPATHY SCIENCE? AN EVALUATION FROM THE PERSPECTIVE OF
THE PHILOSOPHY OF SCIENCE
Alper Bilgehan YARDIMCI1
Günümüzde alternatif ya da tamamlayıcı tıp olarak kabul edilen Homeopati disiplinin
bilimsellik durumu hakkında bilim dünyasında çeşitli tartışmalar meydana gelmektedir.
“Benzer benzeri iyileştirir” ilkesine dayanan homeopati, diğer bir deyişle, hastalığa sebep
olan etken maddenin seyreltilmesi sonucunda aynı etken madde ile hastalığın ortadan
kaldırılmasını hedeflemektedir. Bu disiplinin bilim olup olmadığına ilişkin tartışma, bilim
felsefecileri tarafından da yürütülmektedir. Bu tartışmanın, bilim felsefesindeki yansıması,
bilimde sınır çizme sorunu kapsamı altında ele alınmaktadır. Bu sorun, 20. yy da Karl Popper
tarafından gündeme getirilmiştir. Bu sorununun çözümüne yönelik, Popper’ın ortaya
koymuş olduğu yanlışlanabilirlik ölçütü çerçevesinde, bilim ile sözde bilimi ayırt edebilecek
ayraç belirlenmeye çalışılmıştır. Bilimin belirlenmesi ve sözde bilim ile olan sınırının
çizilebilmesi için, bilim felsefecileri tarafından birçok görüş ve bu bağlamda bilimsellik
ölçütleri gün yüzüne çıkmıştır. Homeopatinin bilim felsefesi açısından bilimsellik
durumunun anlaşılabilmesi açısından sırasıyla, Karl Popper’ın yanlışlanabilirlik ölçütü,
Thomas Kuhn’un paradigmaya dayalı bulma çözme faaliyetine ilişkin görüşleri ve Paul
Feyerabend’in anarşist metodolojisi aktarılacaktır. Ardından bu çalışmada, Popper ve
Kuhn’un yaklaşımlarının iki karşıt taraf ı temsil ettiği gösterilecektir. Popper,
yanlışlanabilecek öndeyiler ortaya koyan teorileri bilimsel olarak nitelendirirken, Kuhn
bulmaca çözmenin bilimsel disiplinler ile bilimsel olmayan disiplinler arasındaki farkı
gösterebileceğini düşünmektedir. Feyerabend’in düşünceleri bu iki düşünüre kıyasla daha
radikal bir tutum sergilemektedir. Çünkü bilimi negatif bir şekilde kısıtlayan herhangi bir
metodolojik kuralı reddeder. Onların görüşleri çerçevesinde, Homeopati disiplinini ele
alırsak, Popper açısından, homeopati sözde bilim olarak değerlendirilmekte ve bu sebepten
dolayı da reddedilmelidir. Thomas Kuhn’a göre, homeopati olağan bilim öncesi dönemde
bulunmaktadır. Bu sebeple, disiplinin ilk olarak kendi paradigmasını oluşturması, ardından,
bilim olarak kabul edilebilmesi için homeopatinin kendi olağan bilim dönemini meydana
getirmesi gerekmektedir. Feyerabend için ise heomopati bir bilim olarak kabul görecektir,
çünkü bu disiplini diğer bilimlerden ayırt edecek herhangi bir yöntem göz ardı edilmelidir.
Sonuç olarak, bu çalışmada ulaşılmak istenen tez; homeopatinin bilimsellik durumu
hakkında bilim felsefecileri tarafından ulaşılmış nihai bir sonucun olmadığına ilişkindir.
Anahtar sözcükler/Keywords: Homeopati, bilim, sözde-bilim, sınır çizme sorunu,
Popper, Kuhn, Lakatos
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ÖĞRENME SÜRECİNDE YARATICI DRAMA VE ÇOKLU ZEKÂ İLİŞKİSİNİN
DEĞERLENDİRİLMESİ
EVALUATION OF CREATIVE DRAMA AND MULTIPLE INTELLIGENCES IN
LEARNING PROCESS
Murtaza AYKAÇ
Necdet AYKAÇ
Hakan Serhan SARIKAYA
Eğitim sistemlerinde bireyi merkeze almayan geleneksel eğitim anlayışının etkili
olmadığının görülmesi ile birlikte eğitimciler öğrenme sürecinin etkili olması için yeni arayışlara
yönelmişlerdir. Bu arayışlardan birisi de Gardner tarafından (1983) geliştirilen bireylerde tek bir
zekâ yerine birçok zekânın bulunduğuna dayalı bir anlayışı içeren çoklu zekâ teorisidir. Çoklu
zekâ teorisi tıp alanında geliştirilmesine karşın bireyler arasındaki yetenek, ilgi ve öğrenme
farklılıklarını ortaya koyması açısından öğrenme- öğretme sürecinin zenginleşmesi anlamında
önemli katkılar sunmuştur. Gardner’in geliştirdiği çoklu zekâ teorisi zekâyı bir zekâ alanından
çok bireylerin bir alanda gösterdikleri yetenek ve ilgi olarak tanımlamaktadır. Bu bakış açısı ile
çoklu zekâ teorisi yıllardır süregelen bireylerde tek bir zekâ anlayışı olduğu ve daha çok da
sayısal alanda olanların zeki olduğu anlayışını yıkmıştır. Bu yönüyle çoklu zekâ teorisi bir
yandan bireysel farklılıkları öne çıkarırken diğer yandan öğrenme sürecinde bireylerin farklı
yeteneklerini ortaya çıkarmaktadır. Ayrıca bu teori öğrenme sürecinde öğrencileri sürece katan
etkin yöntemlerin kullanılmasına olanak sağlayabilmektedir.
Öğrencileri öğrenme sürecinin merkezine alarak onların etkin katılımına olanak sağlayan
yöntemlerden biri de yaratıcı dramadır. Yaratıcı drama yöntemi öğrenme sürecinde bireysel
farklılıkları dikkate alma yanında çoklu zekâ alanlarına yönelik farklı etkinlikler yoluyla
bireylerin farklı yeteneklerini geliştirme ve zengin bir öğrenme ortamı oluşturma anlamında
geniş bir olanak sağlayabilmektedir. Zira yaratıcı drama yöntemi içerisinde barındırdığı
teknikler ve yaratıcı etkinlikler yoluyla bireylerin bedenlerini kullanmalarına, müzik ve devinim
yoluyla bir öykü oluşturup canlandırmalarına, bir konuyla ilgili ritim ve dans oluşturmalarına,
bir görsel araçtan yola çıkarak canlandırma yapmalarına ya da canlandırmalar sonucunda görsel
bir araç oluşturmalarına, bir soruna yaratıcı çözüm bulmalarına, grupla çalışma ve grup
etkileşimine olanak sağlayabilmektedir. Ayrıca yaratıcı drama eğitim sürecini tek düzelikten
kurtararak öğrenme sürecinin dört duvar arasından çıkarılıp her türlü ortamda uygulanabilmesine
olanak sağlayabilmektedir. Örneğin, bu eğitim ortamları müze, kütüphane, bir piknik yeri ya da
herhangi bir doğa mekânı olabilir. Bu açıdan bakıldığında yaratıcı drama çoklu zekâ alanlarından
müziksel, matematiksel, bedensel, içsel, görsel, doğacı, sözel ve sosyal zekâ alanlarına hitap
edebilmektedir. Bu yönüyle yaratıcı drama yönteminin çoklu zekâ teorisinin öğrenme sürecinde
hayata geçirilmesinde etkili yöntemlerden biri olduğu söylenebilir. Bu çalışmada çoklu zekâ
teorisi ile yaratıcı drama arasındaki ilişki alanyazın taramasına dayalı olarak doküman analizi
yoluyla ortaya çıkarılmaya çalışılacaktır. Ayrıca araştırmadan elde edilen veriler ışığında
yaratıcı drama ve çoklu zekâ arasındaki benzerlik ve farklılıklar ortaya çıkarılarak öğrenme
sürecinin etkililiği açısından tartışılacaktır. Öğrenme süreçlerinin zenginleştirilmesi konusunda
bu iki yöntemden nasıl yararlanılması gerektiği konusunda öneriler getirilecektir.
Anahtar sözcükler/Keywords: Öğrenme süreci, çoklu zekâ, yaratıcı drama
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DRAMA İLE BENLİK SUNUMU
SELF PRESENTATION WITH DRAMA
Mustafa ÖZODAŞIK1
Çocukların algı ve öğrenme düzeylerinde drama tekniklerinin etkisi oldukça
büyüktür. Bir bilgi, bir duygu ve bir davranışın dramatize edilmesi süreci eğitimin en kolay
ve aktif bir biçimde gerçekleştirilmesi için yeterlidir. Çünkü olayların dramaya
dönüştürülerek verilmesi çocuğun aktif katılımını sağlamakta ve o olayla ilgili hissettiklerini
açığa çıkarmaktadır. Diğer bir deyişle drama çocukların iç dünyalarında olan biten süreçleri
açığa çıkararak onların bilinçli bir biçimde olayların içinde yer almalarını sağlamaktadır.
Hayatı drama içerisinde öğrenen çocuğun sosyalleşmesi ve eğitimi sağlıklı bir biçimde
gerçekleşirken aynı zamanda da kişilerarası ilişkilerdeki başarısı artmaktadır. Konu bu
açıdan ele alındığında drama tekniklerinin çocukların algı ve öğrenme düzeyleri üzerindeki
etkisi önemli bir eğitim sürecini göstermektedir.
Bu çalışmanın amacı uygulama sürecinde çeşitlilik gösteren drama tekniklerinin
çocukların algı, öğrenme ve benlik sunumlarında ne denli etkili olduğunun tespit edilmesine
yöneliktir. İlköğretim öğrencileri üzerinde yapılan bu izleme araştırması sonucunda değişik
drama teknikleri ile öğrencilere verilmeye çalışılan bilgi ve farklı sosyal konuların onların
algı ve öğrenme düzeyleri ile benlik sunumlarında önemli bir etkiye sahip olduğu
gözlenmiştir.
Bu çalışma ile çeşitli drama tekniklerinin algısal ayırt edebilirlik, öğrenme ve benlik
sunumunda ne denli etkili olduğu sorusunun cevabı bulunmaya çalışılmıştır. Dolayısıyla bu
çalışmanın önemi, okula yeni başlayan anasınıfı öğrencilerinin hayatında dramanın öğrenme
ve algılarında hangi oranda bir etkiye sahip olduğunun tespit edilmesine yönelik olmuştur.
Eğitim ve öğretimde çeşitli drama yöntemlerinin kullanılmasıyla çocuklar üzerinde belli bir
başarı sağlanırken aynı zamanda da dramatize edilmiş ve gerçek hayatı simgeleyen sosyal
olayların sınıf ortamında verilmesi erken yaşlarda kendini ifade etmeyle ilgili teorik ve pratik
düzeyde etkili iletişim kurulmasını sağlaması açısından önemlidir.
Araştırmanın temel varsayımları ise;
- Drama algıda önemli bir etkiye sahiptir,
- Drama öğrenmenin seviyesini arttırmaktadır,
- Drama kişiyi sınıf ortamında gerçek hayata hazırlamaktadır.
Bu araştırma izleme yönteminde olup farklı iki grup üzerinde korelasyonel bir
çalışmadır. Araştırma grubu, Konya Özel Gündoğdu Koleji Anasınıfı öğrencileri
oluşturmaktadır. Seçilen yöntem ise; İki sınıftan meydana gelen öğrenciler üzerinde farklı
bilgi ve sosyal olaylar bir sınıfta teorik olarak verilirken diğer sınıfta ise çeşitli drama tekniği
kullanılarak verilmiştir. Bir hafta sonra ise işlem sınıflar için tekrar yer değiştirilerek
uygulanmıştır. Her sınıf 25 öğrenciden meydana gelmektedir. Çalışma 2017–2018 dönemi
birinci yarıyılın üç ve dördüncü haftasında gerçekleştirilmiştir.
Anahtar sözcükler/Keywords: Drama, algı, benlik sunumu
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TÜRKİYE’DE 2008-2018 YILLARI ARASINDA ARAŞTIRMA VE
SORGULAMAYA DAYALI ÖĞRENME YAKLAŞIMINA İLİŞKİN FEN EĞİTİMİ
ALANINDA YAPILAN BİLİMSEL ÇALIŞMALARIN İNCELENMESİ
AN ANALYSIS OF SCIENTIFIC STUDIES IN SCIENCE COURSES ABOUT
RESEARCH AND INQUIRY BASED LEARNING APPROACH BETWEEN THE
YEARS 2008-2018 IN TURKEY
Erol TAŞ
Sibel BAŞOĞLU
Jülide SARIGÖL
Banu TEPE4
Hatice GÜLER5
Fen Bilimleri öğretim programının temel hedefleri arasında araştıran ve sorgulayan
bireyler yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda fen bilimleri öğretim
programında öğrencinin kendi öğrenmelerinden sorumlu olduğu, etkin olarak öğrenme
sürecine dahil edildiği, öğrencilerin bilgiyi anlamlı ve kalıcı olarak öğrenebildiği bir
öğrenme stratejisi olan araştırma sorgulamaya dayalı öğretim stratejisi benimsenmektedir
(MEB, 2017).
Bu çalışmanın amacı, 2008-2018 yılları arasında, Araştırma Sorgulamaya Dayalı
Öğrenme Yaklaşımına ilişkin fen eğitimi alanında yayınlanmış olan makale, yüksek lisans
ve doktora tezlerini yayın türü, yayın yılı, örneklem grubu, araştırma deseni, veri toplama
araçları, içerikte kullanılan fen ünite ve konuları açısından incelenmesidir. Bu inceleme
sonucunda araştırma ve sorgulamaya dayalı öğrenme yaklaşımının hangi ölçütlerde ve ne
sıklıkla kullanıldığı tespit edilmiş ve elde edilen sonuçların gelecekte ilgili alanda araştırma
yapmak isteyen araştırmacılara bir veri kaynağı oluşturması amaçlanmıştır. Çalışmada,
araştırma ve sorgulamaya dayalı öğrenme ile ilgili tezlerden türetilen makaleler çıkarıldıktan
sonra 47 makale, 40 yüksek lisans tezi ve 23 doktora tezi olmak üzere toplam 110 çalışmaya
ulaşılmıştır.
Çalışmada doküman analizi tekniği kullanılmıştır. Çalışmanın evrenini Araştırma ve
Sorgulamaya Dayalı Öğrenme Yaklaşımına dayalı fen eğitimi alanında 2008-2018 yılları
arasında yayınlanmış olan makale, yüksek lisans ve doktora tezleri oluşturmaktadır. Alan
yazın taraması yüksek lisans ve doktora tezleri için Ulusal Tez Merkezi, makaleler için ise
ULAKBİM Sosyal Bilimler veri tabanı ile Google Scholar veri tabanlarında yapılmıştır.
Verilerin analizi içerik çözümlemesi yoluyla yapılarak elde edilen sonuçlar yüzde ve frekans
değerleri olarak yansıtılmıştır.
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Bu çalışmanın sonuçları değerlendirildiğinde; araştırma ve sorgulamaya dayalı fen
eğitimi alanında yapılan çalışmalarda genel olarak nicel araştırma yöntemlerinin nitel ve
karma araştırma yöntemlerinden fazla olduğu, makale türündeki yayınların yüksek lisans ve
doktora tezlerine oranla daha fazla olduğu, çalışmalarda ağırlıklı olarak “Maddenin Yapısı”
konusunun ele alındığı, en fazla örneklem grubunun öğretmen adayları olduğu ve en fazla
kullanılan ölçme aracının “başarı testi” olduğu belirlenmiştir. Ayrıca araştırma ve
sorgulayıcı öğrenme yaklaşımına ilişkin çalışmaların en fazla kimya konularında yapıldığı,
bunu fizik ve biyoloji konularının takip ettiği tespit edilmiştir. Çalışmanın sonuçlarına
yönelik gelecek araştırmacılara önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar sözcükler/Keywords: Fen eğitimi, doküman analizi, araştırma ve
sorgulamaya dayalı öğrenme
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FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ KUVVET VE HAREKET
KONUSUNDAKİ PEDAGOJİK ALAN BİLGİLERİNİN ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME BİLGİSİ BİLEŞENİ BAĞLAMINDA İNCELENMESİ
INVESTIGATION IN THE CONTEXT OF ASSESSMENT AND EVALUATION
KNOWLEDGE OF PEDAGOGICAL FIELDS OF PROSPECTIVE SCIENCE
TEACHERS 'FORCE AND MOTION
Jülide SARIGÖL1
Magnusson, Krajcik ve Borko (1999) öğretmen adaylarının sahip olduğu PAB’ı,
“Fen öğretimine yönelik yönelimler, Fen programı bilgisi, öğrencilerin Fen’i anlamalarına
yönelik bilgi, öğretim stratejileri bilgisi ve Fen öğretimini değerlendirme bilgisi” bileşenleri
kapsamında ele almaktadır. Pedagojik Alan Bilgisi’nin alt bileşenlerinden biri olan Ölçme
ve Değerlendirme Bilgisi, öğretmenin ölçme ve değerlendirme yöntemlerinin amaçlarını ve
işleyişlerini bilmesini, bunları oluşturma ve uygulama becerisini içermektedir. Fen Bilgisi
Öğretim Programı, öğretmenlerden yapılandırmacı öğretimi benimsemelerini ve bu
öğretime uygun ölçme ve değerlendirme yöntemlerini kullanmalarını istemektedir (MEB,
2005). Bu çalışmada amaç, Fen Bilgisi öğretmen adaylarının kuvvet ve hareket konusuyla
ilgili Ölçme ve Değerlendirme Bilgilerini belirlemektir. Araştırma sorusunun doğasına
uygun olduğu gerekçesiyle nitel araştırma desenlerinden durum çalışması (örnek olay)
kullanılmıştır. Çalışma grubunu 2017-2018 güz döneminde bir devlet üniversitesinin
öğretmen yetiştirme programına devam eden yedi son sınıf Fen Bilgisi öğretmeni adayı
oluşturmaktadır. Öğretmen adayları aldıkları dersler, geçme notları ve genel akademik not
ortalamaları dikkate alınarak, maksimum çeşitlilik örneklemesi yoluyla seçilerek farklı bilgi
düzeylerindeki adayların araştırmaya katılması ve böylece problemin farklı boyutlarının
ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Dolayısıyla bu çalışmada farklı özelliklere sahip öğretmen
adaylarının sahip oldukları PAB’lerini ortaya çıkarmak ve araştırmanın dış geçerliliğini
arttırmak için çoklu durum çalışması yöntemi benimsenmiştir. Araştırma, Fen Bilgisi
öğretmen adaylarının “kuvvet ve hareket” ünitesinin “bileşke kuvvet” konusundaki ilk üç
kazanımına yönelik pedagojik alan bilgilerinin ölçme ve değerlendirme bilgisi bileşeni ile
sınırlandırılmıştır. Seçilen bu adaylarla yarı-yapılandırılmış görüşmeler yapılmış, onlardan
kuvvet ve hareket konusuyla ilgili ders planı hazırlamaları ve bunları mikro-öğretim
yöntemiyle anlatmaları istenmiştir. Verilerin analizi “içerik analizi” yöntemiyle yapılmıştır.
Çalışma sürecinde geçerlik ve güvenirlik sağlanmaya çalışılmıştır.
Araştırmadan elde edilen veriler incelendiğinde öğretmen adaylarının ölçme
değerlendirme bilgilerinin benzerlik gösterdiği, benzer ders planları hazırladıkları ancak
pratikte planlarını uygulayamadıkları sonucuna varılmıştır. Öğretmen adaylarının teorikte
sahip oldukları bilgileri kullanabilecekleri sınıf içi ve laboratuvar ortamların arttırılması
gerektiği düşünülmektedir.
Anahtar sözcükler/Keywords: Pedagojik alan bilgisi, ölçme ve değerlendirme
bilgisi, fen bilgisi öğretmen adayı

1

Öğr. Gör., Giresun Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, julidesarigol@hotmail.com

365

3. Uluslararası Felsefe, Eğitim, Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu, 10-13 Ekim 2018 – Giresun
3rd International Symposium on Philosophy, Education, Art and History of Science, 10th-13th of October, 2018 – Giresun

Kaynakça/References
Creswell, J. W. (2016). Nitel araştırma yöntemleri (3. Baskıdan Çeviri). Ankara: Siyasal
Kitabevi.
Faikhamta, C., Coll, R., & Roadrangka, V. (2009). The development of Thai pre-service
chemistry teachers pedagogical content knowledge: From a methods course to field
experience. Journal of Science and Mathematics Education in Southeast Asia,
Vol.32:1,18-35.
Magnusson, S., Krajcik, J., & Borko, H. (1999). Nature, sources and development of
pedagogical content knowledge for science teaching. In J. Gess- Newsome and N.G.
MEB, Talim ve Terbiye Genel Kurulu Başkanlığı. (2005). İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi
Öğretim Programı. Ankara.
Patton, M. Q. (2014). Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri (3. Baskıdan Çeviri).
Ankara: PegemAkademi.
Sarıgöl, J. (2011). Fen bilgisi öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması sürecinde
elektromanyetizma konusu ile ilgili pedagojik alan bilgilerinin araştırılması
(Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Trabzon: KTÜ, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri
(Genişletilmiş 7. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

366

3. Uluslararası Felsefe, Eğitim, Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu, 10-13 Ekim 2018 – Giresun
3rd International Symposium on Philosophy, Education, Art and History of Science, 10th-13th of October, 2018 – Giresun

ÖĞRETMEN ADAYLARININ BAKIŞ AÇISINDAN ORGAN BAĞIŞI
ORGAN DONATION FROM THE TEACHER CANDIDATES’ PERSPECTIVE
Şeymanur YILDIZ
Gül Nihal KARAGÖZ
Sibel ER NAS
Bu çalışmanın amacı fen bilgisi ve sosyal bilgiler öğretmen adaylarının organ
bağışına yönelik düşüncelerini belirlemektedir. Çalışmada alan taraması yöntemi
kullanılmıştır. Bu yöntem mevcut durumu tespit etmek için yürütülen bir araştırmadır. Bu
tür araştırmalarda örneklem oldukça geniş tutulur. Geniş örnekleme ulaşabilmenin en kolay
yolu anketlerdir. Anketler yoluyla daha fazla nicel veriler toplanır. Çalışanın örneklemini
192 (100 fen bilgisi, 92 sosyal bilgiler) öğretmen adayı oluşturmaktadır. Çalışmada veri
toplama aracı olarak açık uçlu anket kullanılmıştır. Açık uçlu anketin geçerliliğini sağlamak
amacıyla iki alan eğitimi (fen eğitimi ve biyoloji eğitimi) uzmanın görüşüne başvurulmuştur.
Açık uçlu anket fen bilgisi ve sosyal bilgiler öğretmenliğinde öğrenim gören 4 öğretmen
adayına uygulanarak anketin anlaşılabilirliği belirlenmeye çalışılmıştır. Açık uçlu ankette
öğretmen adaylarına 4 soru yöneltilmiştir. Anketin son sorusunda öğretmen adaylarının
organ bağışı ile ilgili çizim yapmaları istenmiştir. Anket verilerinin analizinde öğretmen
adaylarının ortak görüşleri çerçevesinde tablolar oluşturulmuştur. Bu tabloların
oluşturulmasında frekans ve yüzdelik dilimlerden yararlanılmıştır. Analizler sonucu fen
bilgisi ve sosyal bilgiler öğretmen adaylarının nakil yapılan organlara en fazla böbrek
yanıtını verdikleri görülmüştür. Öğretmen adaylarının böbrek yanıtını daha sonra kalp,
karaciğer ve akciğer takip etmiştir. Öğretmen adaylarının organ bağışı tanımına yönelik
yaptıkları açıklamalar incelendiğinde fen bilgisi ve sosyal bilgiler öğretmenliği adaylarının
organ bağışını kısmen doğru tanımladıkları belirlenmiştir. Ayrıca, öğretmen adaylarının
“Organ bağışında bulunmak ister misiniz? Nedenini açıklayınız.” sorusuna yönelik
verdikleri yanıtlar incelendiğinde fen bilgisi öğretmen adaylarının sosyal bilgiler öğretmen
adaylarına göre daha yüksek oranda evet yanıtını verdikleri belirlenmiştir. Fen bilgisi
öğretmen adaylarından hayattayken organ bağışında bulunmaya evet cevabını verenler
bulunmasına rağmen, sosyal bilgiler öğretmen adaylarından evet cevabını verenin olmadığı
görülmüştür. Bu durum sosyal bilgiler öğretmen adaylarının hayattayken organ bağışı
yapılabileceği konusunda yeterli bilgiye sahip olmamalarından kaynaklanabilir. Öğretmen
adaylarının yapmış oldukları çizimler incelendiğinde adayların genellikle çizimlerinde kalp
nakline yer verdikleri görülmüştür. Fen bilgisi öğretmen adaylarının % 46,2’si, sosyal
bilgiler öğretmen adaylarının ise % 48,8’i çizimlerinde kalp naklini resmetmeye çalıştıkları
belirlenmiştir.
Anahtar sözcükler/Keywords: Organ bağışı, fen bilgisi, sosyal bilgiler, öğretmen
adayı
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OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE FEN EĞİTİMİ:
TÜRKİYE’DE YAPILAN TEZLERİN İNCELENMESİ
SCIENCE EDUCATION IN EARLY CHILDHOOD:
THE INVESTIGATON OF THESES IN TURKEY
Gonca ULUDAĞ
Okul öncesi dönem, çocukların dünyayı tanımaya ve keşfetmeye çalıştıkları bir
dönem olarak anılmakta, bu dönemde çocukların doğal bir bilim insanı oldukları ifade
edilmektedir. Fenin temel amacı, doğanın bilinmeyenlerini bulma, gerçeği anlama çabasıdır.
Bu arayışın getirdiği merak ve öğrenme arzunun en yoğun olduğu dönem okul öncesi
dönemdir (Şimşek ve Çınar, 2008). Erken yaşlardan itibaren çocukların bilim insanı gibi
düşünmeyi ve davranmayı öğrenmelerini sağlamak, onların bilimsel kavram ve olguları
öğrenmelerini de beraberinde getirmektedir (Jarrett, 2013). Bu nedenle okul öncesi dönemde
fen eğitimine yer verilmesi önemli bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. Milli Eğitim
Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim (2013) programında çocukların fene ilişkin becerilerine
yönelik kazanımlara yer verilmiş olup, Yükseköğretim Kurulu’nun Mayıs-2018’de
yayınladığı yeni Okul Öncesi Eğitimi lisans programı incelendiğinde de, programda hem
“Erken çocuklukta fen eğitimi” zorunlu dersinin, hem de fen eğitiminde kullanılabilecek
olan “Okul Dışı Öğrenme Ortamları” seçmeli dersinin yer alması da okul öncesi dönemde
fen eğitiminin gereği ve önemini ortaya koymaktadır. Dolayısıyla, okul öncesi dönemde fen
eğitimine yönelik araştırmaların içeriğini ve değişen/gelişen eğilimi ortaya koymanın önemli
olduğu düşünülmektedir.
Bu araştırmada, Türkiye’de okul öncesi dönemde fen eğitimi alanında yapılan
lisansüstü tezlerin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın evrenini Yüksek Öğretim
Kurulu Yayın Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından arşivlenen ve okul öncesi
dönemde fen eğitimi alanında yapılmış olan lisansüstü eğitim tezleri oluşturmaktadır.
Araştırmanın örneklemini ise Yüksek Öğretim Kurulu Yayın Dokümantasyon Daire
Başkanlığı tarafından 2008-2018 yılları arasında arşivlenen ve okul öncesi dönemde fen
eğitimi alanında yapılmış olan lisansüstü eğitim tezleri oluşturmaktadır. Bu araştırma tarama
modelinde betimsel bir çalışma olup, araştırmada doküman analizi yöntemi kullanılmıştır.
Örneklemde yer alan tezlerin yayın yılı, tezin yürütüldüğü üniversite, araştırmanın amacı,
yöntemi, evren-örneklem/çalışma grubu, veri toplama yöntemleri, veri toplama araçları,
verilerin analizinde kullanılan yöntemlere ilişkin bilgilerini edinmek üzere araştırmacı
tarafından bir tez inceleme formu oluşturulmuştur. Bu bağlamda, araştırma kapsamında
Yüksek Öğretim Kurulu Yayın Dokümantasyon Daire Başkanlığı internet sitesinde erişime
açık olan tezlerin tamamına ulaşılmış, erişimi kısıtlı olan tezlerin ise özetlerinde yer alan
bilgilerden yararlanılmıştır. Tez inceleme formunda yer alan bilgilerine ulaşılamayan tezler
çalışma kapsamı dışında bırakılmıştır. Taramalarda “okul öncesi eğitim, fen eğitimi, bilim
eğitimi” anahtar kelimeleri kullanılmıştır. Araştırma verileri incelenen tezlere ait bilgilerin
oluşturulan bu form aracılığıyla elde edilmesi sonucunda toplanmış olup, araştırmanın veri
analizi ve bulguların elde edilmesi süreci devam etmektedir.
Anahtar sözcükler/Keywords: Okul öncesi eğitim, fen eğitimi, bilim eğitimi, tez
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İLGİLİ DÖNEMİN SİYASAL YAPISI VE BİLİMSELLİĞİ ARASINDAKİ
İLİŞKİNİN İNCELEMESİ OLARAK ‘BARIŞ İÇİN ATOM’ PROGRAMI
‘ATOMS FOR PEACE’ PROGRAM AS AN EXAMINATION OF THE
RELATIONS AMONGST THE POLITICAL STRUCTURE OF THE CONCERN
PERIOD AND ITS SCIENTIFICNESS
Begüm SAVAŞ1
Bu çalışmada, ilk kez 1953 yılında ABD’nin Birleşmiş Milletler toplantısında öne
sürdüğü nükleer enerjinin barışçıl amaçlarla kullanımına yönelik ‘Barış İçin Atom’ programı
dahilinde 1955 yılında Türkiye ile imzaladığı işbirliği anlaşması ve bu sürecin arka planı ele
alınmaktadır. Bu anlaşma, arka plandaki siyasal sebeplerin bilime olan yaklaşımda ne denli
etkili olduğunu Türkiye’de nükleer fizik alanında kurumsallaşma faaliyetleri üzerinden
değerlendirilmiştir. Böylece, dönemin siyasal yapısının bilime bakışı ‘Barış İçin Atom’
programı çerçevesinde nasıl şekillendiği üzerinde durulmuştur. Bu programa Türkiye’nin
dahil olan ilk ülke olmasının, bilime verilen önemin bir göstergesi olduğu mu yoksa dönemin
izlediği politikanın stratejik bir hamlesi mi olduğu tartışmaya açılmıştır.
Dönemin Türk siyasileri , İkinci Dünya Savaşı’nın sonunda İngiltere, ABD, Fransa
ve Rusya’nın aralarında bulunduğu müttefik devletlerin yanında yer almış ve Birleşmiş
Milletler’in kurucu üyelerinden olmuştur. İkinci Dünya Savaşı sırasında Japonya
semalarından atılan atom bombasının, savaşın seyrini değiştirici büyük bir etki yaratmış
olması sebebiyle böyle bir gücün barışçıl ortamlarda kullanılmasının sağlayacağı yararlar
üzerinde durulmuştur. Türkiye’nin müttefik devletlere yakın izlediği bu siyasal tutum, atom
bombası ve nükleer enerji görüşünde de müttefik devletlerin nükleer enerjiyi barışçıl
kullanım talebi doğrultusunda şekillenmiş ve ‘Barış İçin Atom’ programının savunucusu
olmuştur. Çalışmanın amacı doğrultusunda, Türkiye Hükümeti’nin bu siyasal tutumunun
bilime bakışı ne denli etkilediği ve yansıttığı üzerine dönemin bilim algısını incelemede
‘Barış İçin Atom’ programının bir örnek teşkil edebileceği düşünülerek ele alınmıştır. Bu
çerçevede, devlet ödeneğinin aktarıldığı ‘Barış İçin Atom Programı’ dahilinde kurulan ilk
araştırma ve eğitim tesisi olan Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi (İstanbul,
1962) ve Türkiye’deki diğer üniversite ve üniversite dışı nükleer merkez ve laboratuvarların
kuruluşuna, yapılanmasına ve faaliyetlerine dönemin siyasal yapısının bilime bakışını
yansıttığı için yer verilmiştir.
Çalışmada, Türkiye’nin ‘Barış İçin Atom Programı’na dahil olmasından sonraki
siyasal süreç ve nükleer fizik eğitimine ve araştırmalarına ne zaman, nasıl ve nerede
başlandığına dair bilgilere ulaşmak için kütüphane çalışmaları ve elektronik veri tabanları
araştırması yapılmış, T.C. Resmi Gazete, TBMM Tutanakları, Türk Tarih Kurumu
arşivlerinde günlük gazetelerde yer alan haberler taranmış ve ‘Barış İçin Atom Programı’
adına bastırılmış pulların araştırılması yapılmıştır.
Anahtar sözcükler/Keywords: ‘Barış İçin Atom’ programı, bilimsellik, siyasal yapı
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BİYOTEKNOLOJİNİN METUŞELAH PROJESİ: İNSAN YAŞAMININ
UZATILMASI VE BİYOETİK-BİYOPOLİTİK BOYUTLARI
THE METHUSELAH PROJECT OF BIOTECHNOLOGY: EXTENDING HUMAN
LIFESPAN AND ITS BIOETHICAL-BIOPOLITICAL ASPECTS
Mustafa KOÇ1
Modern tıp ve refah toplumları ortalama yaşam süresi beklentisini arttırmayı
sağlamışken, biyoteknoloji ve genetik mühendisliği bu olgunun ötesinde, yaklaşık 120 yıl
seviyesinde olan insan yaşamı azami süresini de uzatmayı hedeflemektedir. Yakın gelecekte
bu niceliğin gittikçe yukarı çekileceği bilim çevrelerince genel kabul görmekte ve moleküler
biyoloji gen modifikasyonu yoluyla insan dışı hayvanlar üzerinde yapılan deneylerde bu
amaca yönelik belirgin aşamalar kaydetmiş bulunmaktadır. Biyolojik yaşlanmanın yok
edilebilecek bir hastalık olduğu görüşü kimi transhümanist gerontologlar ve düşünürler
tarafından radikal bir şekilde öne sürülmekte ve genetik, farmakolojik, morfolojik “antiaging” uygulamalarla günümüz bilimi doğal yaşlanma sürecini durdurmaya çalışarak ölüm
olgusuna meydan okumaktadır.
Biyoteknolojideki bu ilerleme doğrultusunun beraberinde bir dizi etik, kültürel,
sosyal psikolojik, demografik, ekonomik ve hukuksal çarpıcı sonuç ortaya çıkaracağı açıktır.
Bu olası sonuçlar, bireysel ve toplumsal açılardan ele alındığında farklı pozitif ve negatif
bağlamlarda değerlendirilebilirler.
Özne açısından yaşam süresinin uzatılması bireysel kapasite ve yapabilirliklerin
arttırılarak yaşam kalitesinin yükseltilmesini, buna bağlı olarak da daha fazla haz ve
mutluluğa ulaşmayı ve sonuç itibarıyla otonominin, eş deyişle, kendini belirleyebilme
olanaklarının genişlemesini sağlayabilecektir. Uzun bir yaşam, öznenin çevre ve iklim
değişikliği gibi ekolojik problem alanlarını, bu sorunlara yaşam süreleri daha kısa olduğu
için duyarsız kalan bireylere oranla farklı bir bilinç aşamasında ve daha somut algılamasını
sağlayacaktır.
Öte yandan, yakın erimde öncelikle yaşlılık süresinin uzayacak olduğu
düşünüldüğünde, yaşlılığı uzun yaşamanın anlamı, değeri ve sorunları ayrı bir
değerlendirme konusunu oluşturmaktadır. Gelecekte gittikçe artan bir yaşam süresinin
öznenin önceki benliği ile uzak gelecekteki benliğinin dayanakları arasında epistemolojik
ve ontolojik bir kopuşa yol açarak, kişisel bir kimlik sorununu doğurması da beklenebilir.
Bu bağlamda, yaşama anlam ve değerini veren şeyin onun sınırlı oluşu olduğu görüşünü
savunan biyokonservatifler doğal yaşam döngüsüne müdehalenin insan doğasını tahrip
etmek ve otantikliği ortadan kaldırmak anlamına geleceğini savunmaktadırlar. Bu nedenle
pesimist ve septik bakış açısı, yaşam süresi uzatılmış olan geleceğin bireyini üretkenlik ve
kendini aşma değil, apati ve edilgenliğin beklediğini öne sürmektedirler.
Yaşam süresinin uzatılması yaşlı nüfusun yoğunlaştığı, inovasyon karşıtı, değişken
olmayan bir toplumsal yaşamın oluşmasına yol açarak, toplumsal kaynakların kullanımı ve
dağıtımı açısında farklı bir boyutta sosyal adalet sorununun yaşanmasına da neden
olabilecektir. Bunun, teknolojiden yararlanabilme imkanına sahip olan daha sağlıklı
yaşlılarla normal yaşlılar arasında bir ayrımcılığa ve hakkaniyetsizliğe yol açması ve
akabinde kuşaklar arası adalet sorununu doğuracak olması beklenebilir. Bununla birlikte,
yaşam süresi uzatılmış bireylerden oluşan bir toplumda çalışma yaşamı, emeklilik, sağlık
1
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hizmetleri ve sigorta sistemlerinin nitelikçe bütünüyle değişmesi gerekecektir. Toplumda
çoğunluğu oluşturan yaşlıların toplumun diğer kesimleri üzerinde elde edebileceği politik
gücün bir “gerontokrati”ye; yaşlılar hegemonyasına bürüneceği en kara senaryolardan
biridir.
Bu bildiride, insan yaşamının uzatılmasını hedefleyen biyoteknoloji ve genetik
biliminin yol açtığı, yukarıda genel çerçevesi çizilen farklı nitelikteki problem alanları
irdelenerek, bu olgunun biyoetik ve biyopolitik boyutlarına açıklık getirilmeye çalışılmakta,
bu bağlamda etik-politik bir dikotomi oluşturan biyokonservatif ve biyoliberal argümanlar
mantıksal dayanakları ve geçerlilikleri açısından analitik ve eleştirel bir yöntemle
sınanmaktadır.
Anahtar sözcükler/Keywords: Yaşam süresinin uzatılması, biyoteknoloji,
gerontoloji, yaşlanma
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ÇOCUKLARIN HAYAL DÜNYASINI GELİŞTİRMEDE FANTASTİK
ROMANLARIN ROLÜ: ANTOİNE DE SAİNT-EXUPERY’NİN KÜÇÜK PRENS
ADLI ROMANIYLA BU ESERİN ANİMASYON YAPIMININ
KARŞILAŞTIRILMASI
THE ROLE OF FANTASTIC NOVELS TO DEVELOPMENT OF CHILDREN'S
DREAM WORLD: COMPARISON OF ANTOINE DE SAINT EXUPERY’S BOOK
“THE PETIT PRINCE” WITH ITS MOTION PICTURE VERSION
Ali YAĞLI1
Fantastik, kelime olarak hayal ürünü anlamına gelir. Bilim kurguyla birlikte anıldığı için
çoğu kez anlatılarda fantastik bilim kurgu diye geçer. Kaynağını mitolojiden, masallardan ve hayal
dünyasına dayalı bir evrenden alırlar. Bu öykülerde genellikle gerçek dünyada yaşanmamış olaylar,
görülmemiş yaratıklar ve gizemli olaylar kurgulanarak fantastik bir dünyada anlatılır. Bu tür
anlatılarda bazen düş evreniyle gerçek evren yan yanadır. Çocuğun dünyası düş dünyasına yakın
olduğu için fantastik anlatılar ona daha yakın gelir. Öyküde genellikle iyi ile kötü arasında bir
mücadele vardır. 1943 yılında Fransız yazar Antoine de Saint-Exupery tarafından kaleme alınan
fantastik türdeki Küçük Prens adlı romanda, başka gezegenden gelen bir çocuğun gözünden
büyüklerin olaylara bakışıyla küçüklerinki karşılaştırılır. Öyküde çocukların hayata farklı açılardan
baktığı, çevrede olan olaylara büyüklerden daha duyarlı oldukları, dünyalarının daha zengin olduğu
vurgulanır. Öyküyü yazar, Sahra Çölü üzerinde yaşadığı bir uçak kazasından yola çıkarak kaleme
almıştır. Yazarın kendi çizdiği sulu boya resimlere de yer verilerek resim öykü birlikteliğiyle kurgu
zenginleştirilmiştir. Başka bir gezegenden gelen küçük bir çocukla yazarın arkadaş olması öyküye
farklı bir boyut kazandırmıştır. Küçük Prens tüm dünyada birçok kez tiyatroya ve çizgi romana
uyarlanmıştır. 2015’te de Amerikalı yönetmen Mark Osborne tarafından animasyon olarak beyaz
perdeye aktarılmıştır. Animasyon yapımında öykünün merkezine annesi tarafından yetişkinlerin
dünyasına disiplinli bir programla hazırlanan küçük bir kız çocuğu konmuştur. Komşuları olan yaşlı
bir pilotla tesadüfen tanışmasıyla küçük kızın hayatı bir anda değişir. Pilot aracılığıyla Küçük
Prens’le de tanışan küçük kıza farklı evrenlerin büyülü kapıları açılır. Biz de bu çalışmamızda
romanını animasyon yapımıyla karşılaştırarak fantastik romanların çocuğun hayal dünyasını nasıl
zenginleştirdiğini göstermeye çalıştık. Bu bağlamda çalışmamızı önemli kılan iki temel unsurla
karşılaştık. Birincisi, eser her ne kadar küçükler içinmiş gibi gözükse de aslında büyükleri de
yakından ilgilendirmesidir. İkincisi ise, eserin hayata, mutluluğa ve sevgiye farklı saptamalar
yaparak, çevremizde olan şeylere bakmaktan ziyade onları görmeyi ön plana çıkarmasıdır. Bu
bakımdan fantastik romanlar çocuğun betimleme gücünü ve hayal dünyasını geliştirir. Gerçek
dünyanın sorunlarından bir anlık kaçışla başka evrenlerde rahatlama olanağı sağlar. İyi kurgulanmış
fantastik romanlar sayesinde çocuklar sadece yeni, bir evrenin kapılarını aralamakla kalmaz aynı
zamanda farklı düşünen ve farklı bakış açıları geliştirebilen bireyler olurlar. Küçük Prens’te bu
anlamda fantastik ögeleri bünyesinde barındıran eşsiz bir öykü olarak farklı dünyalara kapı aralar.
Anahtar sözcükler/Keywords: Fantastik romanlar, Küçük Prens, animasyon
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OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİNE GÖRE RESİMLİ ÖYKÜ
KİTAPLARI
PRE-SCHOOL TEACHERS’ VIEWS ABOUT PICTURE STORY BOOKS
Hilal KAROĞLU
Perihan ÜNÜVAR
Fatma ÇALIŞANDEMİR
Okul öncesi dönem yılları çocuk gelişiminin en hızlı yaşandığı kritik bir dönemdir. Bu
dönemde çocuklara sunulan uyarıcıların niteliği onların gelişimini etkilemektedir. Onların
gelişimi etkileyen uyarıcılardan biri de resimli öykü kitaplarıdır. Kitap gibi önemli bir uyarıcıyı
çocuklara sunan öğretmenlerin, resimli öykü kitaplarının taşıması gereken unsurları bilmeleri ve
çocuk için uygun kitabı seçebilmelerinin önem taşıdığı düşünülmektedir.
Çocuklar için yazılı edebiyat resimli öykü kitaplarıyla başlar. Resimli öykü kitaplarında
resim ağırlıklı unsurlar kullanılsa da başı ve sonu olan bir öykü vardır. Öykünün konusu,
kullanılan dil, karakterler çocuklara zihinsel ve duygusal farkındalık kazandırarak, yaşam
gerçeklerini bulmalarına yardımcı olur (Ural, 2013). Okul öncesi dönemde çocuklara resimli
kitap okumanın önemini vurgulayan çalışmalar, resimli öykü kitaplarının onların dil ve okumayazma becerilerini destekleyen etkiye sahip olduğunu belirtmektedir (Yükselen, 2013).
Bu araştırma, okul öncesi öğretmenlerinin resimli öykü kitaplarının özelliklerine ilişkin
görüşlerinin incelendiği nitel bir araştırmadır. Araştırmacılar tarafından oluşturulan görüşme
formu veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Görüşme formu resimli öykü kitaplarının
özelliklerini belirlemeyi içeren açık uçlu sorulardan oluşmaktadır. Araştırmanın çalışma
grubunu Bayburt il merkezinde anaokulu ve anasınıflarında çalışmakta olan 25 okul öncesi
öğretmeni oluşturmaktadır. Çalışma grubunu oluşturan öğretmenlerden; 19’u 25-35, 6’sı ise 3645 yaş aralığındadır. Öğretmenlerden 15’inin 2-9 yıl arası mesleki deneyimi varken 15’i, 10-17
yıl arası mesleki deneyime sahiptir.
Araştırmanın verileri içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda,
öğretmenlerin resimli kitapların fiziksel özelliklerine ilişkin görüşleri biçim, boyut, kağıt, kapak
ve cilt açısından; içeriğe ilişkin görüşler; konu, karakter, dil ve anlatım ve öykünün uzunluğu
açısından; resimleme özelliklerine ilişkin görüşleri ise şekil, doku ve renk açısından
değerlendirilmiştir. Bunun yanı sıra okul öncesi öğretmenlerin resimli öykü kitabı seçmedeki
öncelikli kriterleri belirlenmiştir.
Resimli öykü kitaplarının fiziksel özelliklerine ilişkin olarak öğretmenlerin görüşleri
genel olarak kitap kapağının sağlam olması, kitap boyutunun büyük olması, kitap
kapağı/sayfalarının farklı maddelerden yapılmış olması şeklinde ifade edilmiştir. Resimli öykü
kitaplarının içeriğine yönelik öğretmenlerin görüşleri; konunun anlaşılır ve ilgi çekici olması,
değer eğitimini içermesi, kahramanların özelliklerinin abartılmaması, metnin uzun olmaması,
dilin sade olması şeklinde belirlenmiştir. Resimleme özelliklerine ilişkin öğretmenlerin
görüşleri; çizimlerin net, üç boyutlu ve canlı renklerde olması üzerinde yoğunlaşmaktadır.
Bunun yanı sıra öğretmenlerin resimli öykü kitabı seçmedeki öncelikli kriterleri sırasıyla; yaş ve
gelişime uyguluk, konu, resim kalitesi ve yayınevi/yazar şeklindedir. Elde edilen bulgular
literatür ışığında tartışılmıştır.
Anahtar sözcükler/Keywords: Okul öncesi, resim, öykü, kitap
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7 YAŞ ÇOCUKLARININ ÇİZDİĞİ VAR OLMAYAN HAYVAN RESİMLERİNİN
ANALİZİ
ANALYSIS OF NON-EXISTENT ANIMAL PICTURES DRAWN BY 7-YEAR-OLD
CHILDREN
Selahattin YILMAZ
Elif MAMUR YILMAZ
Bu araştırmanın amacı 7 yaş çocuklarının çizdikleri var olmayan hayvan çizimlerinin
çocukların yaratıcılık ve kişilik özellikleri bakımından incelenmesidir. Bu amaç
doğrultusunda araştırma 2018 yılında Doğu Karadeniz Bölgesindeki bir ilin merkez
ilçesindeki bir ilkokulun 2. Sınıfında öğrenim gören 22’ si kız, 18’ i erkek olmak üzere
gönüllü 40 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya katılan öğrencilere dünyada var
olmayan bir hayvan çizmeleri yönergesi verilmiştir. Çizimin sonunda bu hayvana bir isim
vermeleri istenmiş ve “bu hayvan nerede yaşar, ne ile beslenir, ailesi var mı, kiminle yaşar,
arkadaşları var mı, düşmanları var mıdır, gerçekleşmesini istediği üç dileği nedir?” sorularını
yazılı olarak yanıtlamaları istenmiştir. Ayrıca araştırmacılar çocukların yaratma sürecini
gözlemlemiş, her öğrenci için önemli noktalar gözlem formlarına işlenmiştir.
Ortaya çıkan ürünler, çocukların açık uçlu sorulara verdiği yanıtlar ve gözlem
raporları iki araştırmacı ve görsel sanatlar alanında bir uzman tarafından ayrı ayrı
incelenerek kategoriler oluşturulmuştur. Söz konusu kategoriler belli temalar altında
toplanmış, araştırma verileri temalar üzerinden yorumlanmış, öğrenci çalışmalarından
örnekler ve sorulara verdikleri yanıtlardan alıntılarla desteklenmiştir.
Çocukların çizdiği hayvanlar farklı şekillerde gruplandırılmıştır. Birinci grup
yeryüzündeki hayvanlara gönderme yapmayan hayvanlardan oluşmaktadır. Bu hayvanların
bir kısmı mekanik yapılardan oluşurken bir kısmı herhangi bir hayvanla
ilişkilendirilememektedir. İkinci grup vahşi hayvanlara gönderme yapan betimlemelerden,
üçüncü grup evcil hayvanlara gönderme yapan, dördüncü grup ise insansı hayvan
çizimlerden oluşmaktadır. Çocukların çizdikleri hayvanlara verdikleri isimlere bakıldığında
bir kısmının çizgi film karakterlerinden etkilendiği, bir kısmının mitolojik söylemlerden, bir
kısmının da yok olan hayvan türlerinden etkilendiği, önemli bir kısmının ise somut bir
karşılığı olmayan isimlerden oluştuğu görülmektedir.
Araştırma sonunda öğrencilerin çizdikleri hayvanlar, bu hayvanlara verdikleri
isimler, görüşme soruların verilen yanıtlardan hareketle yaratıcılık düzeyleri yüksek
çocukların çoğunlukta olduğu sonucu elde edilmiştir. Öğrenci kişilikleriyle ilgili boyutta ise
bazı çocukların resimlerinde çekingenlik, içe kapanıklık, şiddet, düşük düzeyde saldırganlık
eğilimlerine ilişkin göstergeler bulunmasına karşın büyük bir çoğunluğun uyumlu, cesaretli
ve özgüvenli oldukları sonuçlarına ulaşılmıştır. Söz konusu sonuçlar doğrultusunda sanat
eğitimi alanına ve gelecekte gerçekleştirilecek araştırmalar yönelik öneriler geliştirilmiştir.
Anahtar sözcükler/Keywords: Çocuk resimleri, resim analizi, yaratıcılık, kişilik
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OKUL ÖNCESİ ÖĞRENCİLERİNİN RESİM ÇALIŞMALARINDA RENK
SEÇİMLERİ
COLOR PREFERENCES IN PRE-SCHOOL STUDENTS' PICTURES
Selahattin YILMAZ
Bu araştırma okul öncesi (3-5 yaş) çocukların resim çalışmalarında tercih ettikleri
renkleri belirlemek amacıyla yapılmıştır. Çalışma Batı Karadeniz Bölgesinde büyük bir
üniversiteye sahip bir ilin Fakülte-Okul işbirliği kapsamındaki 14 okul öncesi devlet ve/ya özel
okulda gerçekleştirilmiş ve 78’i kız, 76’sı erkek toplam 154 öğrenci araştırmanın çalışma
grubunu oluşturmuştur. Araştırma verileri her okulda biri araştırmacı, biri gözlemci olmak üzere,
Okulöncesi Öğretmenliği programında öğrenim gören 28 öğretmen adayı tarafından uygulama,
gözlem ve görüşme yoluyla toplanmıştır. Uygulama öncesi her öğrenciye aynı marka ve 12
renkten oluşan pastel boya verilmiş ve her çalışma grubunda anaokulu öğretmenlerinin
programlarındaki konular aday öğretmenler tarafından işlenmiştir. Öğrencilerin resimleri için ilk
renk seçimleri gözlem formlarına işlenmiş ve neden bu rengi seçtikleri sorulmuş, alınan yanıtlar
öğrenci ifadeleriyle görüşme formlarına not alınmıştır. Benzer çalışmalar ikinci renk seçimleri
için de gerçekleştirilmiş, sonraki renkler için görüşme yapılmamıştır. Görüşme ve gözlem
formları, çocukların resimleriyle birlikte analiz edilmiş, öğrenci ifadeleriyle gözlemci ifadeleri
karşılaştırmalı olarak üç kodlayıcı tarafından kodlanmıştır. Elde edilen kategorilerin frekansları
üzerinden yorumlama yapılmıştır.
Araştırma sonunda öğrencilerin renk seçimlerinde yaş değişkenin etkili olmamasına
karşın cinsiyet değişkeninin etkili oluğu; kız öğrencilerin ilk renk seçimlerinin pembe ve mor
renklerde odaklandıkları, bunları mavi, yeşil, kırmızı, sarı renkler izlediği bulunmuştur. Erkek
öğrencilerin ise yoğun olarak mavi ve yeşil renkleri seçtikleri, bunları sırasıyla kırmızı, sarı,
siyah, turuncu ve kahve renklerin izlediği bulunmuştur. Çocukların renk tercihi ile ilgili bulgular
yetişkinlerin çocukların cinsiyetlerine göre giysi, oyuncak gibi çocuğa özel eşyaların seçiminde
terci edilen başka bir deyişle öğretilmiş renklerle ilişkili olduğu görülmüştür. Tüm öğrencilerin
ikinci renk seçimlerinden sonra en çok tercih edilen renklerin mavi ve yeşil renkler olduğu
sonuçlarına ulaşılmıştır. Çocukların renk seçim nedenleriyle ilgili kategoriler, sevme-beğenme,
büyüklerin beğenmesi, nesnesine benzeme uyum ve nedenini açıklayamama temalarını
oluşturmaktadır. Çocukların renk seçimlerinde duyuşsal ifadelerin yoğun olarak yinelenmesinin
yanında uyum kategorisinin yoğunluğu araştırmanın önemli bulguları arasındadır. Bazı
öğrencilerin ifadelerinde resmini yaptığı nesnenin rengi ile bağlantı kurması da dikkat çekicidir.
Araştırmanın sonuçları çocukların renk seçimlerinde duyguların etkisinin egemen
olmasına karşın düşüncenin de etkili olduğunu göstermektedir. Çocukların ikinci renkleri
seçerken renk uyumlarını dile getirmeleri uyum duygusunun bu yaşlarda oluşmaya başladığı ya
da doğuştan var olduğu çıkarımına kaynaklık etmektedir. Her ne kadar çocukların sözel ifadeleri
arasında yer almasa da resimlerinde renk tekrarlarına yer verildiği görülmekte, bu da ritim
duygusuyla ilişkilendirilebilmektedir. Bu araştırmadan elde edilen uyum ve ritim kavramlarının
içeriği çocuklar tarafından adlandırılamasa da sezgisel olarak resimlerinde kullanılması gibi
sonuçlar, sanat eğitimi programlarını etkileme potansiyeli içermesine karşın, bu öneri bu
bağlamda çocuklarla gerçekleştirilecek kapsamlı ve boylamsal araştırmalara ihtiyaç
duyulduğunu ortaya çıkarmaktadır.
Anahtar sözcükler/Keywords: Okul öncesi, görsel sanatlar, renk seçimi, uyum
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MERLEAU-PONTY FELSEFESİNDE ALGILAYAN BEDEN OLARAK SANATÇI
ARTIST AS A PERCEIVING BODY IN MERLEAU-PONTY’S PHILOSOPHY
Aysun AYDIN
Fenomenoloji geleneğinin önemli temsilcilerinden biri olan Maurice Merleau-Ponty,
felsefesini genel olarak insan ve dünya arasındaki ilişkiyi algı ve bilinç-beden bütünlüğü
nosyonları zemininden kurarak şekillendirir. İnsan ve dünya arasındaki ilişkiyi de insanın
bir özne olarak içinde bulunduğu dünyaya kavrayış öncesi yönelimi ile açıklar. Bu yönelimin
temelinde algı vardır ancak öznenin bu yönelimi yalnızca nesne ile duyusal ilişkisini değil,
öznenin kültürel, sosyal, organik ve psikolojik tüm ilişkilerini içeren, bu dünyanın içinden
ve bedenli bir yönelimdir. Bu bağlamda, Merleau-Ponty modern felsefenin bilen öznebilinen nesne dualizmine dayanan epistemolojik yaklaşımına ve sadece düşünen bir varlık
olarak aşkın özne kabulüne karşı çıkarak, bedenli bir varlık olarak öznenin içinde bulunduğu
dünyaya yönelimi ve bu yönelimi ile dünyayı inşaasını göstermeyi amaçlar.
Merleau-Ponty felsefesinde insanın dünya ile ilişkisinin, yaşayan bedenin uzamlı
varlıklar ile algısal yönelimsel ilişkisi olarak ifade edilişi, düşünürün sanat anlayışında tam
anlamıyla karşılık bulur. Sanat ve insanın diğer kültürel üretimleri bu ilişkinin sonucudur ve
bu ilişki tek taraflı ve sabit değil, karşılıklı etkileşim ve sürekli bir değişim içeren bir ilişkidir.
Bu bağlamda yaşayan beden olarak dünyaya yönelen sanatçı, estetik deneyimde bu dünyada
bedenli bulunuşunu ifade eder, dünyayı yeniden tanımlar ve değiştirir. Sanatçının bedenli
yönelimi kendini ifade etme ve ortaya koymadır. Bu bedenli ifade etme estetik deneyimde
alışkanlığa bağlı anlamları ortaya çıkarır. Bu anlamda sanatçı yaşayan beden olarak
alışkanlığa bağlı ifade eden ve sanat yapıtı da alışkanlığa bağlı ifade edilen olarak tanımlanır.
Merleau-Ponty için insanın kültür dünyası ve sanat yapıtı, algılayan ve yaşayan bedenin bu
dünyanın içinde oluşturduğu alışkanlığa bağlı anlamların ifadesidir.
Bu çalışmanın amacı, Merleau-Ponty felsefesinde sanatçı ve sanat yapıtı ilişkisini ve
estetik deneyimin ortaya çıkışını düşünürün algı, beden, yönelim ve anlam nosyonları
çerçevesinde açıklamak ve yaşayan bedenin estetik deneyimi nosyonu zemininde özellikle
modern dans ve tiyatro gibi performans sanatlarına dair bir bakış açısı geliştirebilmektir.
Anahtar sözcükler/Keywords: Merleau-Ponty, sanat, algı, beden, anlam
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GÜNÜMÜZ SANATINDA ÖZGÜNLÜKTEN ÖZERKLİĞE GEÇİŞ
TRANSITION OF ORIGINALITY TO AUTONOMY IN TODAY'S ART
Mürteza FİDAN
Toplumsal gerçeklik uzun bir dönemdir siyasal bakımdan çözümlenerek
anlamlandırılmaktaydı. Sonrasında sanayileşme ve kapitalizm, siyasal otoriteden kurtularak
toplumsal biçimlenmenin esası olarak belirdi. Bu veriler üzerinden gelişmiş olan günümüz
toplumsal paradigmasının krize girip dağılmasıyla ortaya çıkan kaos, bizleri bir yandan hiç
bir toplumsal ayara gelmeyen şiddet, savaş ve pazarın egemenliğine sokarken, bir yandan da
toplulukların kimlik spazmıyla karşı karşıya bırakmaktadır.
Yaşanmış deneyimlerimizin büyük bölümünü gölgede bırakan ekonominin ve
toplumsal kategorilerin (farklı kimlik parçacıkları) yaratmış olduğu kaotik durumdan
çıkabilmek için artık yeni bir paradigmaya gereksinim duyulmaktadır. Post-modern sonrası
döneme işaret eden bu anlayış, sosyolog Alain Touraine'in ifade ettiği gibi; yıkıp yeniden
kurarak, kendini dönüştüren ilerlemeci batı modernliği değil de, birbirinden farklı kültürel
ve toplumsal alanları bağdaştıran modernleşmenin birbirinden ayrılmasıyla ortaya çıkan
çoğulcu - gelişmeci (evrilmeci) bir modernlik zamanımızın ruhunu belirlemektedir.
(Tourane, 2007) Artık hiçbir toplumun modernleşmesinin ilerlemeci modernlikle
özdeşleştirilemeyeceği ve her toplumun kendi modernliğinden söz edilebileceği bir döneme
girmekteyiz.
Günümüzde küreselleşmenin yarattığı aidiyet - kimlik spazmı, kamusallık, kamusal
mekân, kültür ve eylem gibi kamusal yaşamı oluşturan unsurların daha çeşitli ve zengin
olmasıyla birlikte, ortak yaşam daha karmaşık ve sorunlu hale dönüşmektedir. 90'lardan beri
küreselleşmenin güncel - siyasal paradigması olan toplulukçulukların "ifade" sorunu, güncel
sanata toplumsal kategorilere ilişkin "temsil" meselesi olarak yansımakta. Bu durum sanatın
önemli dinamiklerinden biri olmakla birlikte, küreselleşen toplumsal hayatımızdaki temsil
sorunu, bizleri türdeşliğin illetiyle baş etmek zorunda bırakmaktadır. Kimliklerin içe
bükülmesiyle, insanın birey olma yetisi sorunlu hale gelmektedir. Bu kimlik büzüşmelerine
karşı insan birey olarak kendine dayalı, kendi bilincini nasıl edinebilecek, nasıl kendini
ortaya koyabilecek ve varlık olarak kendini nasıl yapılandırabilecek? Bu güncel sorular bir
yandan bağlam açısından sanatın girmiş olduğu kriz haline, diğer yandan da türdeşliğin
korunaklı kalelerinde, sanatçının bir özne olarak kendi öyküsünü oluşturma yetisini
kaybetmekte olduğuna işaret etmektedir. Bu da bizleri aidiyetlerimizin ötesinde
küreselleşmekte olan bir dünyanın çok kültürlülüğü içerisinde var olmaya zorlamaktadır.
Küreselleşmenin yarattığı melezleşmeler özgünlüğü olanaksız hale getirmekte olup, bundan
böyle özerkleşmeden söz etmemiz gerekmektedir. Ancak "özne" olmadan özerklikten söz
edilemez. Özne özerkliğin, neyse o olmak ve kendini bütün bir varlık olarak algılama
bilincidir. Görünen o ki artık bizler söz konusu genleşmeler içerisinde birey olarak var
olmanın stratejilerini geliştirmek zorundayız.
Güncel paradigma, bir bireyin bir kültürden, bir toplumdan diğerine geçiş sırasında,
her defasında bir özne olarak kendisini yeniden yapılandırmasına dayanmaktadır. Yani
türdeşliğin belirlediği "statik" bir kimlik tasavvurundan, öznenin her yeniden kuruluşuna
dayalı "esnek - değişken" bir kimlik tasavvuruna geçiş yapmaktayız. Ortaya çıkan şey,
sanatçının kendi kendini arayışında, özgünlükten özerkliğe savrulmakta olduğudur.
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Günümüzde küreselleşmenin yaratmış olduğu hız ve hareketin ortaya çıkardığı olay
ve durumlar karşısında her seferinde kendisini yeniden yapılandırarak kişisel öyküsünü
oluşturup kendisine yürüyüşünü sanatsal yaratıya dönüştüren sanatçının tutarlılığı değil de
"sorunsal yörüngesi" önem kazanmaktadır.
Anahtar sözcükler/Keywords: Genleşme, kimlik
Kaynakça/References
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GUSTAV METZGER-OTO YIKICI SANAT
GUSTAV METZGER-AUTO DESTRUCTIVE ART
Sümeyra İLHAN1
Sanatta yıkım farklı disiplinleri ve uygulamaları birleştiren çok yönlü bir özellik
gösterir. Fenomonolojik, epistemolojik ve sanat tarihsel boyutu kapsamasının yanında
sanatta yıkım daha çok sosyolojik, kültürler arası tepkinin ürünü olarak varlık göstermiş ve
farklı gerekçe ve uygulamalarla kullanılan bir kavram olmuştur.
1959 yılında Gustav Metzger tarafından yıkım kavramı temelinde geliştirilen OtoYıkıcı Sanat akımı, yıkıcı edimlerin dayanaklarını oluşturmaktadır. Yıkıcı sanat
uygulamaları konusunda önemli veriler sunan akımın genel çerçevesi, tarihsel gelişimi,
uygulama örnekleri ve işlevi araştırmanın konusunu oluşturmaktadır. Bu kapsamda akıma
öncülük eden olaylar; tarihsel, sosyolojik ve psikolojik boyutları ile araştırılmış, elde edilen
veriler neden-sonuç ilişkisi bağlamında analiz edilerek genel bir değerlendirmeye
ulaşılmıştır.
Romantizmden itibaren sanatçının bir yaratıcı olarak kabul edilmesi ve ona atfedilen
özgürlük ile sanatçının anlatım araçları ve temaları da farklılık göstermeye başlamıştır.
Gelişen dünyanın getirdiği teknolojik ilerlemeler ve bu gelişmelerin yarattığı düzensizlik,
dünya savaşlarının yarattığı kaos ortamı, sanat adına bu değişikliklerin de nedenlerini
oluşturmuştur. Özellikle II. Dünya Savaşı ile gerçekleşen soykırım, nükleer tehdit, savaşın
yıkıcı etkisi sanatçıyı şiddet, yıkım, ölüm gibi kavramlara yöneltmiştir. Sanatçı, savaş ortamı
ve sonrasında yaşananları ifade noktasında şiddet içerikli tema, araç ve tekniklere
başvurmuştur.
Savaş ortamına maruz kalan Gustav Metzger yaşadığı krizlerin bir sonucu olarak,
yıkım kavramını sanatının merkezine almıştır. Metzger nükleer silahlar, nükleer güç,
doğanın tahrip edilmesi, kapitalist sistem ve yarattığı tüketim kültürüne bir eleştiri olarak
1959’da yıkım kavramından yola çıkarak Oto Yıkıcı Sanat manifestosunu yayınlamıştır. Oto
Yıkıcı Sanat’ın ilkelerini ortaya koymak ve alımlayıcıda farkındalık oluşturmak amacıyla
yazılan manifesto ile beraberindeki çalışmalar, özünde yıkım aracılığıyla toplumda iyi yönde
bir dönüşümün gerçekleşmesini sağlamayı amaçlamıştır.
Oto Yıkıcı Sanat kapsamında Metzger ‘in çalışmaları daha sistemli, çok uluslu ve
aktivist bir etkinliğin önünü açmıştır. Yıkım kavramının sanatta yaygınlaştırılması ve bu
kavram üzerine söylenen sözlerin topluma ulaşılabilirliğini kolaylaştırılması adına Metzger
tarafından Londra’da Sanatta Yıkım Sempozyumu düzenlenmiştir. On beş ülkeden farklı
sanat anlayışına sahip sanatçı, sempozyuma katılarak ortak amaçlar doğrultusunda
çalışmalar gerçekleştirmiştir. Geneli aktivist sanatçılar, yıkım kavramını farklı disiplinler
aracılığıyla ele almıştır. Özünde yıkımın politik, sosyal, psikolojik şiddete bir karşı duruş
olarak ele alındığı sempozyumda doğanın tahribatı, değişmeyen estetik yargılar da eleştiri
konularını oluşturmaktadır.
Gustav Metzger’in, Oto-Yıkıcı Sanat ve kapsamında gerçekleştirdiği uygulamalar,
yıkım aracılığıyla toplumun yeniden yapılandırılmasını amaçlayan, sanatın işlevinin ne
olması gerektiğini ortaya koyan çalışmalar toplamı olarak varlık göstermektedir.
Anahtar sözcükler/Keywords: Oto-Yıkıcı Sanat, Gustav Metzger, yıkım
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GÜNCEL SANAT PRATİĞİ İÇİNDE AHMED FAİG HALI VE KİLİMLERİ
AHMED FAIG’S CARPETS AND RUGS IN CONTEMPORARY ART PRACTICE
Şeyda CANPOLAT1
Metin UÇAR2
Geleneksel sanat içerisindeki üretimlerin, modernizm süreci içerisinde kendi değişim
ve dönüşümlerini yaşamasıyla beraber dokuma da bağımsız bir sanat dalı olarak gelişmeye
başlamıştır. Bu çalışma, geleneksel halı kilim gibi dokuma ürünlerinin yapı söküme
uğratılarak geleneksel sanat içerisinde işlevsel özelliklerinin yanı sıra kavramsal ifade aracı
haline nasıl dönüştürüldüğünü araştırmak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu bağlamda sanat
alanında dünya çapında önemli bir yere sahip olan ve önemli bienallerde yer alan çağdaş
Azeri sanatçı Ahmet Faig’in halı ve kilimlerden oluşan eserleri inceleme ve araştırma için
seçilmiştir. Seçilen eserler eriyen, akan, pikselleşen, soyutlaşan, formlaşan ve dönüşen
biçimlerden seçilmiştir. Araştırmada veri toplamanın ilk aşamasını, sanatçı ile birebir
görüşme oluşturmaktadır. Daha sonra ise kendi sanat üretimleri olan halı ve kilimlerden
oluşan eserler incelenmiştir. Sanatçının önemli bienal ve sanat fuarlarında sergilemiş olduğu
on iki eser seçilmiş ve eserler yapı sökümün incelenmesi amacıyla yapılacağı için gözlem
analizi yönteminden yararlanılmıştır. Eserlerindeki sanatsal bilgileri ortaya çıkarmak için
Luutonen'in nitelik analizi (essence analysis) yardımıyla sanat ve sanatçıların eserlerinde
kesin olmayan bilgiler analiz edilecektir.
İnceleme ve araştırma sonucunda el sanatları ile sanat, geleneksel sanat ile güncel
sanat arasında karşılıklı ve tamamlayıcı bir ilişki olduğu anlaşılmaktadır. Halı ve kilimlere
yüklenen yeni kavramsal anlamlarla her kültürün kendi geleneğinden yola çıkarak yeni bir
gelenek oluşturabileceği sonucunun da ortaya çıkması beklenmektedir. Bunun dışında
güncel sanat tartışmalarının ile geleneksel bir nesnenin eskisinden farklı yeni bir anlam
kazanması ve anlam değiştirmesine katkı sağlayacağı anlaşılmaktadır. Bu çalışma, sanat ve
zanaat arasındaki uyumsuz ilişkinin sanatçıların ürettikleri sanat eserleriyle aşılabileceğini
ayrıca geleneğin yeniden yorumlanmasıyla birlikte gelenek ile beslenecek kaynakların
fazlalığını açıkça ortaya koymaktadır.
Anahtar sözcükler/Keywords: Güncel sanat, halı/kilim, yapı söküm, Ahmed Faig
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CİHAT BURAK’IN SANATSAL PROFİLİ VE İMGESEL RESİMLERİNDE
FİGÜR YORUMU
CIHAT BURAK’S ARTISTIC PROFILE AND THE INTERPRETATION OF
FIGURE IN HIS IMAGINATIVE PAINTINGS
Serpil YAYMAN ATASEVEN1
Cihat Burak, 8 Ağustos 1915’te İstanbul’da doğmuştur. Galatasaray Lisesi’nden
mezun olduktan sonra aynı yıl Devlet Güzel Sanatlar Akademisi mimarlık bölümüne
girmiştir. 1943 yılında lisans eğitimini bitiren sanatçı İstanbul Tekel Genel Müdürlüğü’nde
mimar olarak çalışmaya başlamıştır. 1953 yılında Birleşmiş Milletler bursuyla Fransa’ya
gitmiştir. 1961 yılında Fransız hükümetinin bursuyla ikinci defa Fransa’ya giden Cihat
Burak, bursluluk süresinin bitiminde Paris’te kalarak resim çalışmalarına ağırlık vermiştir.
Sanatçı 1965 yılında yurda geri döndükten sonra mimar olarak çalışmalarının yanında resim
çalışmalarını devam ettirmiştir. Sanatçının geniş bir hayal dünyasına sahip olduğu
resimlerindeki zengin anlatımda belirginlik kazanmıştır. Sanatçı mesleği olan mimarlık
tekniklerini resimlerinde kullanmıştır. Özellikle iç mekân çalışmalarındaki derinlik hissi
perspektifi çok iyi kullandığının bir kanıtı olmuştur.
Cihat Burak, İstanbul ve Paris’te yaşadığı yıllarda edindiği izlenimleri resimlerinde
konu olarak almıştır. Kent manzaraları, natürmortlar mekân içinde çeşitli yaşantılardan
örnekler bu iki kentin izlerini taşıdığı görülmüştür. Sanatçının bu dönemde yaptığı
çalışmalarda bilinçli biçim ve mekân deformasyonu sonraki çalışmalarında da devam
etmiştir. Cihat Burak’ın resimlerinde doğallık, içtenlik ve çocuksu bir üslup görülmektedir.
Naif bir etkinin hissedildiği resimlerinde geleneksel Türk kültürü ile batı kültürünün bir
sentezinin yaratıldığı da görülmektedir. Sanatçı yaşadığı dönemin sosyal, kültürel ve siyasal
olaylarını hicivci bir dille tuvaline yansıtmıştır. Yaşadığı dönemin olaylarını hicvederken bu
olayları yine kendine özgü mizah anlayışı içinde tuvaline yansıtarak bir bakıma gelecek
kuşaklara da tarihi miras bırakmıştır.
Cihat Burak, resimlerinde genellikle koyu renkler kullanmıştır. Kalın tabaka halinde
sürdüğü boyalar resmin üzerinde hissedilmiştir. Resimlerinde kediler, kuşlar kalabalık insan
toplulukları, çeşmeler düzensiz bir şekilde yer almıştır. Sanatçı resim düzlemini bölerek,
işlediği konuyu her kareye dağıtmış böylece zengin bir anlatım yakalamıştır. Çizgi
resimlerinin temel anlatım biçimi olarak görülmüştür. Çizgi aynı zamanda sanatçının içsel
anlatım şeklinin bir aracı olarak görülmüştür (Can, 2011). Bu çalışmada, Cihat Burak’ın
sanat anlayışına, işlediği konulara, kullandığı tekniklere yer verilerek sanatsal profili ortaya
çıkarılmaya çalışılmıştır.
Anahtar sözcükler/Keywords: Cihat Burak, mizah, renk
Kaynakça/References
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KURGUSAL METİNLERİN RESİM SANATINDA GÖRÜNÜMÜ:
MARC CHAGALL, PAULA REGO, KIKI SMITH
THE APPEARANCE OF FICTIONAL TEXTS IN PAINTING ART:
MARC CHAGALL, PAULA REGO, KIKI SMITH
Çiğdem DOĞAN ÖZCAN1
Yazı yaygınlaşmadan önce insanlar, belki de akılda daha kolay kalsın diye, fabl ve fıkra gibi
kısa öykülerle, olaylı küçük anlatı geleneğini geliştirmişlerdir. İlerleyen süreçte yer, zaman ve kişiler
betimlenerek bu anlatılar genişletilmiş ve sonrasında sanatsal bir anlatım özelliği kazanmıştır.
Böylece yaratıcılık, kurgusallık ve estetik kaygı gibi özellikler yüklenen anlatılar kurgusal metinlerin
temelini oluşturmuştur.
Kurgusal metinlerde üslup, önemli ve ayırt edici bir özelliktir. Bu tür yazılarda bir olayı veya
durumu dramatize etme, karakterler canlandırma belirleyicidir ve anlatım dolaylıdır. Bir sorun açık
açık tartışılmaz. Durumlar veya olaylar üzerinden duygu, bilgi ve düşünce aktarımı yapılır (Yakıcı,
Yücel, Doğan ve Yelok, 2012, s. 180). Ancak burada asıl amaç yukarıda belirtilen aktarımlar dışında
yaşantımızı zenginleştirmektir. Bu zenginleştirmeyi, yaşatarak yani içinde bulunduğumuz ortamdan
farklı bir ortama; gerçekten alınan ögelerin düş gücüyle beslenip zenginleştirildiği bir ortama bizi
götürerek yapar. Bu ortamı oluşturmak için yazar, sözcük seçimine ve tümcelerine büyük özen
gösterir. Yaratıcı kurgusal metinlerin dokusuna düş gücünün, imgelemin payı karışır. İmgelem
gerçeği değiştirmekle kalmaz ayrıca kendince biçimlendirir (Özdemir, 2007, ss. 219-220). Eğer bu
türün bize sunduğu dünya, gerçek dünya ile birebir örtüşüyorsa metnin kurgusallığından söz etmek
zordur. Çünkü her yaratıcı kurgusal metin, gerçeğin gerçek hayatın diliyle yeniden yaratılmasıdır.
Kurgusallığın bir başka özelliği ise anlatılan durumun, olayın veya verilen mesajın
doğruluğunun kanıtlanamaz oluşudur. Çünkü yaratılan dünya düş gücünün ürünüdür ve deney
sonucu oluşmamıştır. Yazar, eserinde dış dünya ile bağlantılı ancak ondan çok farklı, kendi içinde
tutarlı bir dünya sunmaktadır. Yaratılan bu dünyanın gerçekleşmesi imkânsız da olsa, okuyucu bu
dünyadan etkilenerek yaşadığı gerçek dünyaya ve insanlara bakış açısını değiştirir ve olaylara geniş
bir perspektifle yaklaşır. Okuyucu artık kendi evreninin dışında farklı evrenlerin olduğunu da fark
eder (Aktaş ve Gündüz, 2007, ss. 200-201).
Kurgusal metinler altı bölüme ayrılmıştır. Bunlar masal, destan, şiir, hikâye/öykü, roman ve
tiyatrodur. Geçmişte olduğu gibi günümüz sanatında da iç dünyalarını ifade etme yöntemi olarak
masalın düş gücünü kullanan sanatçıların mevcut olduğu söylenebilir. Bu çalışma kapsamında
seçilen sanatçılar olan Marc Chagall, Paula Rego ve Kiki Smith’in eserleri masal türü referans
alınarak incelenmiş ve masalın resim sanatı içerisinde ifade kaynağı olarak nasıl ele alındığı
irdelenmiştir.
Anahtar sözcükler/Keywords: Kurgusal metinler, masal, Marc Chagall, Kiki Smith, Paula
Rego
Kaynakça/References
Aktaş, Ş., & Gündüz, O. (2007). Yazılı ve sözlü anlatım kompozisyon sanatı (8. bs.). Ankara: Akçağ
Yayınları.
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SANATTA ORİJİNAL VE KOPYA İLİŞKİSİ
THE RELATIONSHIP BETWEEN THE ORIGINAL AND COPY IN ART
Ahmet Cüneyt GÜLTEKİN
Orijinal sanat yapıtı ile kopyası arasındaki fark, estetik bir fark değildir. Sanatı
tanımlama ve sanat yapıtlarını belirlemeye ilişkin girişimler, sıklıkla sanat yapıtlarının sahip
olduğu estetik değerlere ilişkin bir tartışmayla birlikte yürütülmektedir. Eğer söz konusu
estetik değerlere, algısal olarak ayırt edilemez olmasına rağmen orijinal ile kopyayı
birbirinden ayırabilme işlevi yüklenecekse, estetik değerin ne olduğu belirsiz ve bulanık
bırakılmış olacaktır. Dolayısıyla orijinal ve kopya ayrımına yapılan referans, sanat yapıtına
ve yapıtın taşıdığı düşünülen estetik niteliklere ilişkin birtakım varsayımları da
somutlaştırmaya yardım edecek şekilde kullanılabilir. Bu bağlamda görsel olarak ayırt
edilemez bir kopyanın yerine orijinali tercih etmemizin ve orijinal olana daha özgül bir
estetik değer atfetmemizin pek de makul olmadığı görülmektedir. Yani sanatın
tanımlanmasında orijinal ile kopya arasındaki farklılık bir kriter olarak sunulamaz. O halde
bu iddia doğrultusunda sanat yapıtlarının ayırt edilemez birebir kopyaları ile orijinali
arasında sanatsal açıdan bir fark yoktur.
Sanatta orijinal ile kopya ilişkisi tartışması; orijinal ile taklit, reprodüksiyon, replika
ve sahte arasındaki ilişkilere de genişletilebilir. Örneğin taklitler, reprodüksiyonlar ve
sahteler orijinalinden ayırt edilemiyor da olsa, kopya statüsünde değerlendirilmektedir.
Dolayısıyla bu yaygın kanaatin irdelenmesi önemlidir; çünkü bir bakıma kopyalar aslından
(orijinalinden) daha düşük düzeyde konumlandırılmaktadırlar. Bu çerçevede orijinalliğin
sanat yapıtlarının estetik değerini oluşturan bir nitelik olduğu kabulü ele alınacaktır. Söz
konusu yaklaşım algısal olarak ayırt edilemezliğe ve görünüşteki özdeşliğe karşı çıkar.
Ancak her durumda orijinal ve kopya ayrımını üretecek şekilde bir yapı sunulması, estetik
değere ilişkin bir açıklama sağlayamamaktadır. Otantisite, biriciklik gibi nitelik ve
koşulların ortaya konulması da, söz konusu kopyaların neden orijinal yapıttaki estetik
nitelikleri taşımadığını açıklamakta başarılı değildir. Eğer aynı estetik nitelikleri
taşıyorlarsa, onlara da sanat yapıtı statüsü vermek gerekir. Orijinal ile kopya ayrımının başarı
kriteri farklı bir şekilde anlaşılmalıdır. Sorun, estetik nitelikler açısından değil, estetik
deneyim açısından ele alınarak çözülebilir gibi durmaktadır. Orijinal ve kopya ilişkisinin bu
yorumunun, sanat türleri farklılığına karşı dirençli olup olmadığı da ilgili başka bir tartışma
konusudur. Ancak temel iddia, kopyaların (sahtelerin) kimi zaman orijinalinden daha fazla
sanat yapıtı olarak işlev görebildikleri düşüncesiyle sınırlandırılacaktır.
Anahtar sözcükler/Keywords: Orijinal, kopya, taklit, sahte, sanat yapıtı
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GROTESK RESİM ÖRNEĞİ OLARAK HİERONYMUS BOSCH VAN AKEN’İN
“ZEVKLER BAHÇESİ” TRİPTİĞİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
AN EXAMINATION ON THE TRYPTIC OF HYERONYMUS BOSCH VAN AKEN
"PLEASURES GARDEN" AS GROTESK PAINTING EXAMPLE
Hatice SABAHAT
Grotesk terimi ilk defa XV. yüzyılda, Yunan ve Roma saraylarında yapılan kazılarda
ortaya çıkarılan duvar süslemeleri için kullanılmıştır. Bu bezemelerde birbirine geçmiş bitki
hayvan ve insan öğelerinin birinden ötekine geçişi daima yarım kalan karakterlerle etkileyici
bir şekilde oluşturulmuştur.
Grotesk garip, absürt, komik ve dehşet verici görüntüler içermiş ve hayal aleminden
beslenerek gerçeği kendi şeklinden çıkarıp çirkinleştirmiş, normal olan her şeyin sınırlarını
yıkarak komiklikten ürkütücülüğe doğru yol almıştır. Grotesk Sanat, tıpkı seyyahların
anlattıkları hikayelerde işledikleri olağanüstü canavar veya lanetlilerin çektiği işkenceleri
anlatmalarına benzer biçimde gözümüzün algıladığı dünyanın ötesinde var olduğu
düşünülen şeylere duyulan merak ve korkuları, hayal gücünü kullanarak fantezi ve abartı
yoluyla görünür hale getirmiştir. Ortaçağda, hayvan hikayelerinde, el yazmalarının kenar
süslemelerinde işlenen bu cehennem ve doğa dışı dünyaya ait garip Grotesk canlı
tasvirlerinin kaynaklarını antikitenin mit ve efsaneleri, doğu kaynakları özellikle Hint
fablları oluşturmuş zaman içinde bu kaynaklara periler, yaşayan ölüler, vampirler, iblisler
gibi fantastik öğeler eklenerek çeşitlenmiş ayrıca öte dünyaya ilişkin anlatılan düşlerde
yaygınlaşarak XI. ve XII. yüzyıllarda içeriği daha da zenginleştirmiştir.
Ortaçağ boyunca Hristiyanlığın etkisi altında biçimlenmiş olan sanatta konu olarak
sıklıkla doğum, ölüm, ölümden sonraki yaşam temaları işlenmiştir. Benzer temaların
işlendiği Grotesk sanat İtalya’dan kuzey ülkelerine yayılmıştır. Gizli tarikatlarla da ilgisi
olduğu öne sürülen Hollandalı Hieronymus Bosch XV. yüzyılda bir biçim yaratıcısı olarak
ünlenmiştir. Sanatçı resimlerinde İsa Mesih’in düşmanlarını çirkinleştirmek, iğrençleştirmek
ve alay etmek amacıyla gerçek varlıklardan hareket etmiş ve onlardan korkunç düş ürünü
canavarlar yaratmıştır. Boş inançlar ve cehennem korkusuna vurgu yapan Bosch, bu düşsel
ve karabasanlardan fırlamış yaratıkları meyve, kuş, genç kadın figürleri ile bir araya
getirmiştir. Astroloji, büyücülük ve simya ile ilgili simgelerde kullanan Bosch Gözün
görmediği figürlerle akla yakın resimler yapılabileceğini göstermiştir. Bosch’un “ Zevkler
Bahçesi” triptik tablosunun ilk kanadında tanrı tarafından Havva’nın Adem’e sunuluşu, ilk
günahın meyvesini taşıyan ağacın gövdesine sarılı yılan, bazı hayvanlar, ilginç kayalar, bulut
ve dağlarıyla cennet, Cinselliği de barındıran ikinci kanatta dünya nimetlerine aşırı tamah
ederek yiyip içip eğlenen insanlar resimlenmiştir. Üçüncü kanatta ise günahkar ruhların
çektiği korkunç karabasanı anımsatan grotesk görüntülere yer verilmiştir. Bu cehennem
sahnesinde yer alan günahkar ruhların durumu sonsuza dek devam edecekmiş gibi bir etki
ile gözler önüne serilmiştir. Bosch yarattığı bu Grotesk resim ile “ belki de ilk ve son kez
Ortaçağ insanının peşini bir türlü bırakmayan korkularına gözle görünür somut bir biçimde
cevap vermeyi başarmıştır (Gombrih, 1997, s. 399). 20. yüzyılda ortaya çıkan Sürrealizmin
erken öncüsü olarak ta anılan Bosch’un eserleri Sigmund Freud tarafından karabasanlı rüya
olarak yorumlanmıştır. Ayrıca “Zevkler Bahçesi” triptiği Freud’un insanın ruhsal yapısını
oluşturan kavramlar id, ego ve süperego ile de ilişkilendirilmiştir. Yöntem: Bu çalışmada
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literatür tarama yöntemi kullanılarak konuya ilişkin kitap, makale, vb. yayınlardan birtakım
veriler elde edilmiştir. “Zevkler Bahçesi” triptiğinin çözümlenmesinde elde edilen verilere
araştırmacının kendi yorumları da eklenmiştir. Bu nedenle çalışmada çok yorumsamacı
yöntem de kullanılmıştır. Amaç: Bir sanat terimi olarak groteskin anlamı, ortaya çıkışı,
Ortaçağın sonuna dek hangi kaynaklardan beslendiğine kısaca değinilmesi ve Bosch’un
“Zevkler Bahçesi” triptiğinin bu kavram çerçevesinde ele alınarak çok yorumsamacı yöntem
aracılığıyla çözümlenmesi amaçlanmıştır.
Anahtar sözcükler/Keywords: Grotesk, Hieronymus Bosch van Aken, Zevk
Bahçesi, Ortaçağ
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BİLİM SANAT MERKEZİ ÖĞRENCİLERİNİN GÜZEL SANATLAR
LİSELERİNE YÖNELME ALGILARI: RİZE İLİ
SCIENCE ART CENTER STUDENTS' PERCEPTIONS OF ORIENTATION TO
FINE ARTS HIGH SCHOOLS: RIZE CASE
Esra YILDIRIM1
Bu araştırma, Bilim Sanat Merkezi (BİLSEM) resim alanı öğrencilerinin güzel
sanatlar liselerine yönelme algılarını metaforlar aracılığıyla ortaya çıkarma amacına yönelik
olarak gerçekleştirilmiştir. Güzel Sanatlar Liseleri, “yetenek sınavıyla öğrenci seçen dört
yıllık eğitim sonrasında öğrenciyi bir üst eğitim kademesine yerleştirmeyi amaçlayan
kurumlar” olarak tanımlanabilir. Güzel Sanatlar Liseleri, genellikle şu kavramlarla bir arada
kullanılmaktadır: özel yetenek, ilgi ve yetenek, özgünlük, özgürlük. Güzel Sanatlar Liseleri
öğrencilerin, güzel sanatlar alanında ilgi ve yetenekleri doğrultusunda eğitim-öğretim
görmelerini, özel yetenek gerektiren yükseköğretim programlarına hazırlanmalarını,
alanlarında araştırmacılığa yönelmelerini, yetenekleri doğrultusunda yorum ve uygulamalar
yapabilen, yaratıcı ve üretken kişiler olarak yetişmelerini ve millî ve milletler arası sanat
eserlerini tanımalarını ve yorumlamalarını sağlamaktadır. Bilim Sanat Merkezi öğrenci
seçiminde ise ilkokul 1, 2 ve 3. sınıfa devam eden genel zihinsel, resim ve müzik yetenek
alanlarında akranlarından ileri düzeyde farklılık gösterdiği düşünülen öğrencilerin sınıf
öğretmenleri tarafından aday gösterilmesiyle bilim ve sanat merkezlerine öğrenci seçim
süreci başlar. Tablet Bilgisayar GrupTarama Uygulama Süreci sonrasında ise yetenek
alanlarına göre belirlenen puan barajını geçen öğrenciler yine yetenek alanlarına (genel
zihinsel, resim, müzik) göre bireysel değerlendirmeye alınır. Bu bağlamda Bilim Sanat
Merkezlerinin resim alanına sınav ile seçilen öğrencilerinin Güzel Sanatlar Liselerine karşı
sahip oldukları algının belirlenmesi önem arz etmektedir. Çünkü eğitim sürecinin bir üst
kademesi olarak sayılacak Güzel Sanatlar Liseleri için özel yetenekli bu öğrencilerin
algılarının önemi söz konusu olmaktadır. Metafor, özellikle olguları ve kavramları
anlamlandırırken alışılmışın dışına çıkma konusunda bir açılım yaratmaktadır. Bu
araştırmada, Bilim Sanat Merkezi resim öğrencilerinin Güzel Sanatlar Lisesi kavramına
ilişkin metaforik algılarını metaforlar yardımıyla ortaya koymak amaçlanmıştır. Bu amaç
doğrultusunda şu sorulara cevap aranmaktadır: 1. Bilim Sanat Merkezi Resim Öğrencilerinin
Güzel Sanatlar Liselerine Yönelme konusunda ürettikleri metaforlar nelerdir? ve bu
metaforlar nasıl anlamlandırılmaktadır? 2. Bilim Sanat Merkezi Resim Öğrencilerinin Güzel
Sanatlar Liselerine Yönelme konusunda ürettikleri metaforlar hangi kategoriler altında
toplanmaktadır? 3. Kavramsal metaforlar öğrencilerin cinsiyetleri, yaşları ve sınıf kategorisi
bakımından bir farklılık göstermekte midir?
Araştırmaya Rize ilinde bilim sanat merkezinde resim alanında eğitim gören 30
öğrenci katılmıştır. Araştırmaya katılan katılımcıların “Güzel Sanatlar Liselerine Yönelme”
kavramına
ilişkin
metaforlarını
ortaya
çıkarmak
için
“Güzel
Sanatlar
Liseleri…………gibidir. Çünkü ………….” cümlesini tamamlamaları istenmiştir.
Çalışmada, “içerik analizi” tekniğinden yararlanılmıştır. Amaç, toplanan verileri
açıklayabilecek kavramlara ve ilişkilere ulaşmaktır. Bilim Sanat Merkezi (Fatma Nuri Erkan
Bilim Sanat Merkezi) BİLSEM öğrencilerinin ürettiği metaforlar, adlandırma ve eleme,
metaforları derleme, kategori geliştirme gibi bölümlere ayrılarak analiz edilmiştir. Bilim
Doktora Öğrencisi/Resim Öğretmeni, Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Fakültesi,
Resim-İş Öğretmenliği Bölümü/Rize Türk Telekom Güzel Sanatlar Lisesi, esraal670@gmail.com
1
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Sanat Merkezi resim alanı öğrencilerinin ‘‘Güzel Sanatlar Liselerine Yönelme” kavramına
yönelik ürettikleri metaforlar ve bu metaforları bünyesinde bulunduran kategori başlıkları
demografik özelliklerine göre yorumlanmıştır. Bilim Sanat Merkezi resim alanı öğrencileri
tarafından oluşturulan metaforlar benzerlik yönlerine göre kategorileştirilmiştir. Bu
kategorilerin değerlendirilmesi aşamasıyla birlikte Güzel Sanatlar Liselerine karşı algıları
tespit edilmiştir.
Anahtar sözcükler/Keywords: Güzel sanatlar lisesi, bilim sanat merkezi resim
alanı, özel yetenekli öğrenci, metaforik algı
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MEB ORTAÖĞRETİM GÖRSEL SANATLAR DERSİ ATÖLYE DONANIM VE
MEKÂN GEREKLİLİKLERİ
MEB ( THE MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION ) SECONDARY
EDUCATION VISUAL ARTS COURSE WORKSHOP EQUIPMENT AND PLACE
NEEDS
Şebnem İNAN
Ata Yakup KAPTAN
Sanat atölyesi okul içerisinde farklılıklar taşımalıdır. Öğrencilerin özgün çalışmalar
üretebilmeleri için onlara özel ayrılmış özgün ortamlara sahip olmaları gerekir. Öğrenciler atölye
içerisinde istedikleri yerlere oturup çalışmalı, öğretmen ise bu çalışmalar sırasında sadece rehber
durumunda olmalıdır (Hetland, Winner, Veenema ve Sheridan, 2015, ss. 15-17). Atölye ortamı
Görsel Sanatlar dersinin verimli bir şekilde işlenebilmesi açısından en önemli unsurlardan
biridir. Öğrenci atölye ortamında kendisini daha rahat hissedip sanatsal faaliyetlerinde kendisine
ayrılan bir mekânda rahat çalışma ortamı elde etmiş olacaktır. Dersin verildiği eğitim ortamı
içerisinde kendisini rahat hisseden öğrencinin derse olan bağlılığı, dikkati, ilgisi ve sevgisi
artacaktır. Sanat eğitiminde farklı eğitim yöntemlerini öğrencilere aktarabilmekte ve
uygulamada öğrencilerin sanatın farklı alanlarını tanıyıp keşfedebilmelerinde sanat atölyelerinin
büyük katkısı vardır. Atölye ortamı sayesinde öğrenciler uygulamalardaki ihtiyaçları keşfedip,
yaptıkları yanlışları daha kolay farkına varmakta ve yaptıkları hataları atölye içerisinde
düzeltmeleri daha kolay olmaktadır (Winner ve Hetland, 2008, ss. 29-30).
Öğrenim mekânlarının fiziki yapısı ve donanımlarının öğrencilerin yaratıcılıklarını,
derse olan ilgilerini ve isteklerini arttırdığı, öğrenciyi derse karşı motive ettiği düşünülmektedir.
Bu anlamda Görsel Sanatlar dersi için atölyelerin fiziki yapısı ve donanımları öğrenci için büyük
bir önem taşımaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Görsel Sanatlar dersi müfredatına
göre birçok uygulamalı sanat alanını içinde barındıran Görsel Sanatlar dersinin gerektiği gibi
işlenebilmesi için Ortaöğretim kurumlarında öğrencilerin rahatlıkla çalışabilecekleri bir
atölyenin mutlaka bulunması gerektiği düşünülmektedir. Araştırmada Ortaöğretim kurumlarında
Görsel Sanatlar dersi için atölye donanım ve mekân gereklilikleri ele alınmış, bu konuda Türkiye
ve yurt dışındaki çalışmalar araştırılmış; eksiklikler, yapılan çalışmalar ve olması gerekenler
tartışılmıştır. Çalışmada Ortaöğretim Görsel Sanatlar dersi için atölye mekân ve donanımlarının
önemi ve gerekliliğini açıklamak amaçlanmıştır.
Yapılan araştırmalar sonucunda atölye donanımlarının ve ortamının Görsel Sanatlar
dersi için gerekli ve önemli olduğu saptanmış olup, okullarda verilen sanat eğitiminin daha
verimli olabilmesi için mekân ve atölye donanımlarına gerekli önemin verilmesi vurgulanmıştır.
Araştırmalar doğrultusunda okullarda mekân ve atölye düzenlemelerinde uygulamaya geçilmesi
öğrencilerde derse olan ilgi ve isteği arttıracak, öğretmenler ise Görsel Sanatlar dersini olması
gerektiği gibi işleme fırsatı bulacaklardır.
Anahtar sözcükler/Keywords: Sanat eğitimi, görsel sanatlar, Milli Eğitim Bakanlığı,
atölye, görsel sanatlar atölyesi, atölye donanımları
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MESLEKİ EĞİTİM FAKÜLTESİNDEN SANAT TASARIM FAKÜLTELERİNE
DÖNÜŞEN ÜNİVERSİTELERDE EL SANATLARI BÖLÜMÜ DERS
PROGRAMLARININ İÇERİĞİ ÜZERİNE DEĞERLENDİRME
UNIVERSITY CHANGING TO ART DESIGN FACULTY FROM VOCATIONAL
EDUCATION FACULTY: EVALUATION OF THE CONTENTS OF THE LESSON
PROGRAMS OF HANDYCRAFTS ARTS DEPARTMENT
Songül ARAL1
Anadolu El Sanatları somut kültürel miras değeri taşımasının yanı sıra turizm sektöründe
Türkiye’nin tanıtımına sağladığı katkı bakımından önemli bir yere sahiptir. El sanatları
geçmişten izlerini alan günümüzde sürdürülmeye çalışılan sanat dallarından biridir ve kendi
içinde birçok alt dallara ayrılmaktadır. Türkiye’de de dünyada olduğu gibi yaşam şartlarında
görülen hızlı değişim ve gelişim sebebiyle el sanatlarının eğitimi ve öğretiminin verildiği kamu
kurumları sayısında azalma görülmektedir. Bu değişim ders müfredatlarının içeriğinin yanında
farklı bölümlerin bir alt dalı olarak öğretiminin sürdürülmesi şekline dönüşmüştür. Geçmişte,
öğretmen yetiştiren yükseköğrenim kurumları içinde yer alan el sanatları bölümü zamanla sanat
tasarım eğitimi veren kurumların içinde öğrenim vermeye başlamıştır. Güncel ihtiyaçlara
yönelik olarak müfredatların değiştirilmesi yanında endüstriyel üretimlerin yapıldığı alanlara
yönelik işgücü yetiştiren ve bu amaç doğrultusunda ders içeriklerinin yer aldığı bölümler haline
gelmiştir. Bildirinin konusunu; “Mesleki Eğitim Fakültesinden Sanat Tasarım Fakültelerine
Dönüşen Üniversitelerde El Sanatları Bölümü Ders Programlarının İçeriği Üzerine Görüşler”
başlığı tanımlamaktadır. Bilindiği gibi bazı üniversitelerde Mesleki Eğitim Fakültesinden Sanat
Tasarım Fakültesine dönüşüm gerçekleşmiştir. Bu dönüşüm ile El Sanatları bölümlerinin
isimleri ve ders programlarının içeriğinde de düzenlemeler yapılmıştır. Bu düzenlemelerin ve
değişimlerin öğretim elemanları ve öğrenciler üzerinde ki etkilerinin değerlendirilmesi amacıyla
bildiri konusu seçilmiştir. Bu çalışma ile El Sanatları bölümlerinin müfredatlarında yer alan
teorik ve uygulama derslerinin artıları ve eksilerinin değerlendirilmesinin yapılması
amaçlanmıştır. Fakültelerin dönüşümleri ile El Sanatları Programlarında yapılan düzenlemelerin
etkilerinin incelenmesi bakımından bildiri konusu önem taşımaktadır. Derslerde yapılan
düzenlemelerin öğretim yöntem ve tekniklerine uygunluğu ve öğrenci, akademisyen üzerinde ki
değerlendirme analizinin yapılması bakımından da konu başlığı önem taşımaktadır. Konunun
evrenini el sanatları programlarının yer aldığı mesleki eğitim fakülteleri oluşturmaktadır. Bu
evren içinden seçilen; Selçuk Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi Sanat Tasarım Fakültelerinin El
Sanatları programlarının ders içeriklerinin analizi ise örneklemini oluşturmaktadır. Bildiri
çalışması nitel yöntemlerin uygulandığı bir araştırma çalışmasıdır. Bulgular nitel araştırma
yöntemlerinin uygulanması ile elde edilmiş, toplanan verilerin değerlendirilmesine çalışılmıştır.
Teorik ve uygulamalı el sanatları derslerinde; araştırmacının görev yaptığı fakülteler ve el
sanatları bölümünde ki; öğretim elemanları ve öğrenciler üzerinde gözlem ve yüz yüze görüşme
yöntemi, elde edilen bilgilere dayalı sonuçların metne aktarılması şeklinde uygulanmıştır. Sonuç
ve değerlendirmeler yapılarak diğer araştırmalarda veri olarak kullanılabilecek nitelikteki
önerilerin sunulmasına çalışılmıştır.
Anahtar sözcükler/Keywords: El sanatları, sanat, eğitim, tasarım
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GÜZEL SANATLAR LİSESİNDE GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİN
YAŞADIĞI MESLEKİ SORUNLAR*
PROFESSIONAL PROBLEMS OF THE TEACHERS WHO WORK AT THE FINE
ARTS HIGH SCHOOL
Damla BULUT1
Ahmet GÜRSU2
Çağın ve toplumun ihtiyaçlarına uygun iş gücünün yetiştirilebilmesi eğitim sisteminin
üç temel öğesi olan öğrenci, öğretmen ve eğitim programlarına gereken önemin verilmesine
bağlıdır. Eğitim sistemini etkileyen en önemli öğe ise kuşkusuz öğretmendir. Eğitim sürecinde
öğretmen, diğer öğelere anlam kazandıran ve eğitimin gerçekleşmesinde büyük etkisi olan
öğedir (Hacıoğlu ve Alkan, 1997). Dolayısıyla öğretmenlerin eğitim sisteminin sorunlarına
yönelik algılarının ve yaşadığı mesleki sorunların belirlenmesi, uygun görüş ve önerilerinin
dikkate alınması, yaşanan sorunların giderilebilmesi için önemlidir. Bu önemden hareket ile
araştırmada, Güzel Sanatlar Liselerinde (GSL) görev yapan öğretmenlerin yaşadıkları mesleki
sorunları incelemek amaçlanmıştır. Bu incelemeler yönetmelik, giriş sınavları, öğretim
programı, ders kitapları ile rehberlik boyutlarında yapılmış ve söz konusu öğretmenlerin GSL’de
belirtilen boyutlardan kaynaklanan sorunlarının neler olduğu tespit edilmiştir.
Araştırma tarama modelinde, betimsel nitelikte bir alan araştırmasıdır. Araştırmanın
evrenini Türkiye’deki GSL, örneklemini ise 2014-2015 eğitim öğretim yılında 7 coğrafi
bölgeden rastlamsal yöntemle belirlenen Adana Çukurova, Ankara, Aydın Yüksel Yalova, Bolu,
Burdur, Bursa Zeki Müren, Çanakkale Hüseyin Akif Terzioğlu, Denizli Hakkı Dereköylü,
Diyarbakır, Elazığ Kaya Karakaya, Erzincan, Erzurum, Adıyaman, Gaziantep Ticaret Odası,
Isparta Merkez, Mersin Nevit Kodallı, İstanbul, İzmir Ümran Baradan, Kastamonu, Kayseri
Feyziye-Memduh Güpgüpoğlu, Kocaeli Hayrettin Gürsoy, Konya Selçuklu Çimento, Malatya
Abdulkadir Eriş, Muğla, Niğde, Ordu İzzet Şahin ve Trabzon Akçaabat GSL’de görev yapan
201 öğretmen oluşturmaktadır.
Araştırma bulguları doğrultusunda GSL’de görev yapan öğretmenlerin yönetmelikten
kaynaklanan sorunların başında derslerin bire bir yapılmaması (derslerin en az 2 ve daha fazla
kişi ile yapılması) geldiği, giriş sınavından kaynaklanan sorunların başında yeterince başvurunun
olmaması olduğu, öğretim programından kaynaklanan sorunların başında ders kitaplarının
yetersiz olduğu, ders kitaplarından kaynaklanan sorunların başında kitapların yetersiz ve özensiz
yazıldığı, müfredatla bağdaşmadığı, rehberlikten kaynaklanan sorunların başında ise rehber
öğretmenlerin sadece anket yaptırdıkları, gerekli yönlendirmeleri yapmadıkları, sadece kâğıt
üzerinde çalıştıklarının geldiği sonuçlarına ulaşılmıştır.
Anahtar sözcükler/Keywords: Güzel sanatlar lisesi, müzik eğitimi, mesleki sorun
Kaynakça/References
Hacıoğlu, F., & Alkan, C. (1997). Öğretmenlik uygulamaları. Ankara: Alkım Yayınevi.

Bu makale ikinci yazarın birinci yazar danışmanlığında tamamladığı yüksek lisans tezinin bir bölümünden hareket ile
oluşturulmuştur.
1 Doç. Dr., Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, GSEB Müzik Eğitimi ABD, damla.bulut@omu.edu.tr
2 Uzman Müzik Öğretmeni, Mersin Nevit Kodallı GSL, ahmet-gursu@outlook.com.tr
*

393

3. Uluslararası Felsefe, Eğitim, Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu, 10-13 Ekim 2018 – Giresun
3rd International Symposium on Philosophy, Education, Art and History of Science, 10th-13th of October, 2018 – Giresun

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MÜZİK ÖĞRETİMİ ÖZ YETERLİLİK
DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
EXAMINING ELEMENTARY EDUCATION PRE-SERVICE TEACHERS’ SELFEFFICACY BELIEFS
Elif KESİNSOY
Seher ÇETİNKAYA
Sınıf öğretmenlerinin ilkokulda öğrencilere verilen bütün dersleri öğretme
zorunluluğu vardır. Bu nedenle de sınıf öğretmenleri tüm bu derslerin öğretimine ilişkin öz
yeterliliğe sahip olması gerekir. Müzik dersi de bunlardan bir tanesidir. Bu araştırmada, sınıf
öğretmeni adaylarının müzik öğretimi öz yeterliliklerinin incelenmesi amaçlanmıştır.
Araştırmanın yöntemi nicel araştırma yöntemlerinden biri olan betimsel tarama
yöntemine dayanmaktadır. Öz yeterlilik düzeylerini belirlemede veri toplama aracı olarak
Afacan (2008) tarafından geliştirilen ‘’Müzik Öğretimi Öz Yeterlilik ölçeği’’ kullanılmıştır.
Ölçek 5’li likert tipinde hazırlanmış olup 19 maddeden oluşmaktadır. Ölçekten alınabilecek
en yüksek puan 135 ve en düşük puan 19’dur. Araştırmanın çalışma grubunu Sınıf
Öğretmenliği Lisans Programına devam eden 335 kişi oluşturmaktadır. Ölçek bütün sınıf
düzeylerine uygulanmıştır. Verilerin normal dağılım göstermemesi sebebiyle veri analizinde
Mann-Whitney U ve Kruskal Wallis analizleri kullanılmıştır.
Genel olarak öğretmen adaylarının müzik öğretimi öz yeterlilik düzeylerinin orta
düzeyde olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Öğretmen adaylarının sınıf düzeylerine göre öz
yeterlilik puanlarının anlamlı fark gösterdiği tespit edilmiştir. Mann-Whitney U testi ile
yapılan çoklu karşılaştırmalar sonunda bu farkın, 1. ve 2. sınıf, 1. ve 3. sınıf, 1. ve 4. sınıf
ile 3. ve 4. sınıf arasında ve üst sınıfların lehine olduğu belirlenmiştir. Sınıf öğretmeni
adayları Müzik dersini 2. Sınıfın 1. Döneminde (Güz dönemi), Müzik Öğretimi dersini ise
2. Sınıfın 2. Döneminde (bahar dönemi) almaktadır. Araştırma sonuçlarından elde edilen
bulgulara göre de 1. Sınıfta öğrenim gören öğretmen adaylarının öz-yeterlilikleri düşük
olduğu sonucu dikkate alındığında Müzik ve Müzik öğretimi derslerinin Öz-yeterlilik
düzeyleri üzerinde etkili olduğu söylenebilir. Bununla beraber öğretmen adaylarının 3. ve 4.
Sınıfta Müzik ve Müzik öğretimine ilişkin bir ders almamalarına rağmen öz-yeterlilik
puanlarındaki artışın nedeni öğretmen adaylarının genel olarak öğretim konusundaki
deneyimlerini artırabilecek “Okul Deneyimi” ve “Öğretmenlik Uygulaması” gibi dersler
olabilir.
Bu araştırma iki üniversitede yürütülmüştür. Öğretmen adaylarının müzik öğretimi
öz yeterlilik düzeyleri daha büyük örneklem gruplarında incelenebilir. Ayrıca öğretmen
adayları ile Müzik ve Müzik öğretimi derslerini yürüten öğretim elemanlarının müzik
öğretimi öz yeterlilik ile ilgili görüşlerinin araştırılacağı nitel ya da karma araştırmalar da
yapılabilir.
Anahtar sözcükler/Keywords: Müzik öğretimi, öz yeterlilik, müzik ve müzik
öğretimi dersleri, sınıf öğretmeni adayları
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GÜZEL SANATLAR LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN
MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARI*
FINE ARTS HIGH SCHOOL STUDENTS ATTITUDES TOWARDS THE MUSIC
TEACHING PROFESSION
Hüseyin TAN1
Damla BULUT2
Tutumların, bireylerin düşünceleri ile davranışlarına temel olması, onları
yönlendirmesi düşünüldüğünde, bireylerin başarılı olmasında olumlu tutumlar geliştirmenin
önemi ve gerekliliği öne çıkmaktadır. Öğretmenlerin meslekleri ile ilgili tutumları, mesleki
davranışlarındaki önemli bir belirleyicidir. Bu unsur, öğretmenin mesleği algılama biçimini
yansıtmaktadır. Dolayısıyla öğretmenlerin hizmet öncesi öğrenme yaşantıları, kendilerinin
mesleki anlayışına temeldir. Bu nedenle söz konusu yaşantıların öğretmenlik mesleğine
olumlu tutumlar kazandıracak şekilde düzenlenmesi gerekmektedir (Çeliköz ve Çetin,
2004). Belirtilen görüşlerden yola çıkarak müzik öğretmeni adaylarının da mesleklerine
karşı olumlu tutumlara sahip olarak yetişmesinin, öğretmen olduklarında öğrencilerine karşı
daha olumlu tutumlar sergilemelerinde önemli olduğu söylenebilir.
Ülkemizde yürürlükteki müzik öğretmeni yetiştirme sürecine ilişkin düzenlemelere
göre müzik öğretmenliğine hazırlama aşamasında hizmet öncesi mesleki müzik eğitiminin
verildiği ilk kurum olarak karşımıza Güzel Sanatlar Lisesi (GSL) çıkmaktadır. Bu kurumlar
bilim ve sanat alanlarında gelişme sağlamak ve lisans düzeyinde güzel sanatlar eğitimi veren
fakültelerin öğrenci ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte, donamlı bireyleri topluma
kazandırmak için kurulmuş önemli kurumlardır (Çilden, 2006). GSL mezunlarının
%84’ünün üniversitelerin müzik eğitimi bölümlerine girdiği ve bu bölümlerde başarılı
oldukları araştırmalarla saptanmıştır (Öztürk, 2003). Bu araştırmalar Türkiye’de mezuniyet
sonrası iş tanımı daha açık ve istihdam olanağı daha fazla olduğu için GSL müzik
bölümlerinden mezun olan öğrencilerin eğitim fakültelerinin müzik öğretmenliği lisans
programını tercih ettiğini göstermektedir. Dolayısıyla GSL müzik bölümü öğrencilerinin
müzik öğretmenliği mesleğine yönelik tutumlarının belirlenmesi, öğrencilerin henüz lise
düzeyinde mesleğe bilinçli bir şekilde yönelmelerini sağlayacak nitelikli eğitim içeriklerinin
ve eğitim ortamlarının oluşturulması açısından büyük önem arz etmektedir.
Bu nedenlerle araştırmada, GSL müzik bölümünde öğrenim gören öğrencilerin
müzik öğretmenliği mesleğine yönelik tutumlarını incelemek amaçlanmıştır. Bu amaç
doğrultusunda söz konusu öğrencilerin müzik öğretmenliği mesleğine yönelik genel
tutumları ile müzik öğretmenliği mesleğine yönelik “Sevgi-Adanmışlık” ve “Değer” alt
boyutundaki genel tutumları tespit edilmiştir. Araştırma tarama modelinde desenlenmiş,
betimsel nitelikte bir alan araştırmasıdır. Araştırma verileri örneklem grubuna Güdek (2007)
tarafından geliştirilen ve likert tipi bir ölçek olan “Müzik Öğretmenliği Mesleğine Yönelik
Tutum Ölçeği” uygulanarak toplanmıştır. Ölçekte 11 olumlu, 8 olumsuz olmak üzere toplam
19 madde yer almaktadır. Ölçek Sevgi-Adanmışlık ile Değer olmak üzere 2 alt boyuttan
oluşmuştur. Araştırmanın örneklemini 2014-2015 eğitim-öğretim yılında Aksaray,
Çanakkale Hüseyin Akif Terzioğlu, Erzurum, Eskişehir, İzmir Işılay Saygın, Kayseri
Bu makale birinci yazarın ikinci yazar danışmanlığında tamamladığı yüksek lisans tezinin bir bölümünden hareket ile
oluşturulmuştur.
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Fevziye Memduh Güpgüpoğlu, Kocaeli, Kütahya, Malatya Abdulkadir Eriş, Niğde, Sivas
Muzaffer Sarı Sözen, Tekirdağ, Tokat ve Van GSL’nin 1. 2. 3. ve 4. sınıflarında okuyan 989
müzik bölümü öğrencisi oluşturmaktadır.
Araştırma bulguları doğrultusunda GSL’nin müzik bölümünde okuyan öğrencilerin
müzik öğretmenliği mesleğine yönelik; Genel tutumlarının “kararsızım”, “SevgiAdanmışlık” alt boyutundaki genel tutumlarının “katılmam”, “Değer” alt boyutundaki genel
tutumlarının ise “katılırım” olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır.
Anahtar sözcükler/Keywords: Güzel Sanatlar Lisesi, müzik öğretmenliği, tutum
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ORTAOKUL MÜZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ
ÇALGI EĞİTİMİ BOYUTU
THE DIMENSION OF MUSICAL INSTRUMENT TRAINING IN
SECONDARY SCHOOL MUSIC LESSON CURRICULUM
Ferit BULUT1
Baran GÜLÜM2
Müzik eğitimi, çalgı eğitimi, ses eğitimi ve müzik teorisi eğitimi olmak üzere üç temel
unsurdan oluşur. Bu unsurlar müzik eğitimi sürecinde birbirini tamamlayan birinin eksikliğinde
diğerlerinin etkisinin azalacağı bir bütündür (Yöndem, 2016: 2569). Bu özelliklerinden dolayı
her üç eğitim de belirli düzey ve içeriklerle bütün müzik öğretim programlarında yer almaktadır.
Günümüz ortaokul müzik dersi öğretim programı incelendiğinde de kapsamında çalgı
eğitimi, ses eğitimi ve müzik teorisi eğitiminin olduğu görülür. Bu eğitimlere içerikleri
doğrultusunda, müziksel algı ve bilgilenme, müzik kültürü, dinleme-söyleme-çalma ve müziksel
yaratıcılık öğrenme alanlarının içerisinde yer verilmiştir. Söz konusu eğitimler içerisinde çalgı
eğitimi öğrencilere, nota okuma becerisi ve tartımlayabilme becerisi kazandırma yoluyla bilişsel;
psiko-motor davranışlar kazandırması yoluyla devinişsel ve çalma-üretme-dinleme yoluyla da
duyuşsal davranış kazandırması bakımından önem kazanmaktadır.
Bu önem doğrultusunda araştırmanın amacı, ortaokul müzik dersi öğretim programının
incelenerek, söz konusu programın çalgı eğitimi boyutunu değerlendirmektir. Belirtilen amaç
doğrultusunda ortaokul müzik dersi öğretim programı sınıflar düzeyinde 5., 6., 7. ve 8. sınıf
olmak üzere ayrı ayrı ve birbirleriyle ilişkisi yönünden bir bütün olarak incelenmiştir. Bu
incelemeler ışığında söz konusu programın çalgı eğitimi boyutunun mevcut durumu tespit
edilmiştir.
Araştırma betimsel nitelikte bir araştırmadır. İlgili veriler literatür taraması ve doküman
analizi yapılarak elde edilmiştir. Araştırma bulguları doğrultusunda, ortaokul müzik dersi
öğretim programında 5. sınıfta 13 konu bulunduğu, bu konulardan 6 tanesinde dinleme-söylemeçalma öğrenme alanının belirtildiği, 6. sınıfta 18 konu bulunduğu, bu konulardan 12 tanesinde
dinleme-söyleme-çalma öğrenme alanının belirtildiği, 7. sınıfta 15 konu bulunduğu, bu
konulardan 5 tanesinde dinleme-söyleme-çalma öğrenme alanının belirtildiği, 8. sınıfta ise 17
konu bulunduğu, bu konulardan 7 tanesinde dinleme-söyleme-çalma öğrenme alanının
belirtildiği tespit edilmiştir. Bunun yanında ilgili öğrenme alanı dâhilindeki konuların
çoğunlukla çalma ile ilgili belirli düzeyde etkinliği kapsadığı, bunun metodik bir çalgı eğitimi
sürecinin gereklerini ve sistematiğini yansıtmadığı sonuçlarına ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler/Keywords: Ortaokul, müzik dersi, öğretim programı, çalgı
eğitimi
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ÖZENGEN (AMATÖR) ÇALGI EĞİTİMİNİN ERGENLERİN EMPATİ
DÜZEYİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ
ANALYSIS OF EFFECT OF AMATEUR INSTRUMENT EDUCATION ON
ADOLESCENTS’ LEVEL OF EMPATHY
Erdem ÇAĞLAR1
Beril TEKELİ2
Türkiye’de müzik eğitimi, genel müzik eğitimi, özengen (amatör) müzik eğitimi ve
mesleki müzik eğitimi olmak üzere üç boyutta incelenmektedir. Bütün bireylere verilen
genel müzik eğitimi ile müziği meslek olarak tercih eden bireylere verilen mesleki müzik
eğitimi arasındaki köprü olma özelliğiyle önemli bir müzik eğitimi türü olarak görülen
özengen müzik eğitiminin alanlarından biri de özengen çalgı eğitimidir. Özengen çalgı
eğitimi, bireylere müzik alanında bilişsel, devinişsel ve özellikle duyuşsal davranışlar
kazandırma hedefleriyle hem bireysel hem de toplumsal gelişim açısından çok önemli bir
rol üstlenmektedir. Hevesli bireylere verilen çalgı eğitimi, kazandırdığı davranışlarla
fiziksel, bilişsel ve ruhsal gelişimi amaçlamaktadır. Özellikle küçük yaşta alınan çalgı
eğitimi ile psiko-motor ve zihinsel becerilerin arttığını gösteren pek çok araştırma
bulunmaktadır.
Einsenberg ve Strayer’e (1987:5) göre empati, bir başkasının duygusal durumuna ve
bilişsel konumuna cevap olarak ortaya çıkan ve bu durumlarla paralellik gösteren bir
tepkidir. Empati kurma becerisi ise insanı diğer canlılardan ayıran en önemli özelliklerden
biridir. Bu beceri ile diğer insanların sevinçlerini, üzüntülerini, kızgınlıklarını veya
heyecanlarını anlayarak iletişim kurabiliriz. Empatinin duygusal bir kavram olması,
duyguların yoğun olarak kullanıldığı sanat alanı ile ilişkisini açıklayabilmektedir.
Araştırma, özengen çalgı eğitiminin, 9-13 yaş (ergenlik dönemi) aralığındaki
bireylerin empati kurma becerilerine etkisini tespit etmek amacıyla yapılmaktadır. Bu
amaçla Temel Empati Ölçeği, MEB’e bağlı özel müzik kurslarında özengen çalgı eğitimi
almaya başlayan ve özengen çalgı eğitimi almaya devam eden toplam 90 ergen bireye
uygulanacaktır. Cinsiyet, yaş, eğitim süresi ve çalgı türü değişkenlerine de bakılarak
değerlendirme yapılacaktır. Ölçeğin aslı Basic Empathy Scale ismiyle Jolliffe ve Farrington
(2006) tarafından hazırlanmış, 2010 yılında Topçu, Baker ve Aydın tarafından Temel
Empati Ölçeği adıyla Türkçeye uyarlanmıştır. Toplam 20 maddeden oluşan ölçeğin, bilişsel
ve duyuşsal boyutları bulunmaktadır. Ölçeğin 12 maddesi olumlu, 8 maddesi ise olumsuz
içeriklidir. 5’li bir derecelendirme ile toplam puanın elde edilmesi amaçlanarak özengen
çalgı eğitimi alan ve özengen çalgı eğitimine yeni başlayan ergen bireylerin empati düzeyleri
belirlenecektir.
Anahtar sözcükler/Keywords: Müzik eğitimi, çalgı eğitimi, özengen çalgı eğitimi,
empati
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PHILIP ALPERSON’IN MÜZİK İLE ZAMANIN İLİŞKİSİNE DAİR
BİR MAKALESİ ÜZERİNE ELEŞTİREL BİR OKUMA
A CRITICAL READING ON PHILIP ALPERSON’S ESSAY
ABOUT THE RELATIONSHIP BETWEEN MUSIC AND TIME
Bertan RONA
Philip Alperson, “Müzikal Zaman” ve Bir “Zaman Sanatı” Olarak Müzik başlıklı
makalesine, müzikal zaman ile müziğin bir zaman sanatı olmasını birbirinden ayırarak
başlamaktadır. Müzikal algılamanın sentetik bir olgu olduğunu dile getiren Alperson, bu
iddiasını Gilson’ın düşünceleriyle desteklemektedir: “Aynı anda verilmiş olan noktasal
seslerin bir bütün olarak algılanmasını anlamak kolay olmakla birlikte, art arda gelen tonların
bir bütün olarak algılanmasını anlamak zordur.” Oysa bu zorluğun zahmetsiz bir çözümü,
çeşni adıyla Klasik Türk Musikî’nde bulunmaktadır. Çünkü çeşni, perdelerin birbiriyle ilgisi
üzerinden tanımlandığını gösterir.
Aristoksenos, “Müziğin kavranması, duyu algılaması ve hafızaya bağlıdır” demiş
olsa da, müzikal algılama, ileriye de dönüktür. Burada Alperson, algılama ve hatırlama
olgularının yanına beklentiyi de koymaktadır. Bu yaklaşım, Fichte gibi düşünürlerde
karşılaştığımız nedensellik dışı amaçlılık düşüncesi bağlamında tartışılmalıdır.
Yazar, zamana dair metaforlarımızın bazen mekanla ilgili olduğu düşüncesindedir.
Bizce bu düşünceye çarpıcı bir örnek, her müzik türünde görülen arkaplan (background),
ortaplan (middleground) ve önplan (foreground) yapılanması olabilir. Arka, orta ve ön ile
ground (“zemin, yer”) nitelemelerinin, mekânsal olduğu açıktır.
Tonların zamansallıktan çok ritme bağlı olduklarını belirten Alperson, Souriau’nun
sınıflandırmasını hatırlatır: 1. Boyut, kapsam. 2. Yapı (özellikle ritmin biçimi). 3. Agojik
çeşitlemeler. Son maddedeki agoji kavramı, Chopin’in yapıtları incelendiğinde kavranabilir.
Çünkü Chopin’in piyano eserleri, rubatodan bağımsız düşünülemez. Rubatonun
gerçekleştirilebilmesi içinse bir referans gerekir. Bu referans, piyanistin sol elidir. Alperson
belirtmemiş olsa bile bel canto anlayışı da bu düşünceye dayanır.
Yazar, Kant’tan hareketle, “zamanın hem içsel, hem de dışsal duyuların önsel bir
formu olduğunu” belirtmektedir. Bizce bunun anlamı, zaman olmadan hiçbir duyunun
realize edilemeyeceğidir. Temelde idealist bir filozof olması nedeniyle rasyonalist
düşünceler öne sürmüş olan Kant’a göre açık ve seçik olan bilgiler, bilincimizde a priori
olarak bulunmakta, a posteriori bilgiler ise uslamlamalarla oluşmaktaydılar.
Makalesinin sonunda Alperson, Langer’den alıntı yapmaktadır: “Müziğin fiilî
zamanı, salt zamandan ayrılır. Çünkü müzik, seslerle yaratılan bir illüzyondur.” Yazar,
makalesini şu yargıyla bitirmektedir: “Müzik, bir zaman sanatıdır ve onun, sıradan
zamandan farklı bir müzikal zamanı vardır. Ancak bu müzikal zaman, müzik tarafından
yaratılan özel bir zaman çeşidi olarak tanımlanmamalıdır.”
Müzik krononomiye tâbi olduğu için, kanımızca Alperson’ın yargısının ilk kısmı
doğru, ikinci kısmı tartışmalıdır. Çünkü müzikal zamanın gündelik zamandan farklı olması,
müzik tarafından meydana getirilmesi demektir. Nitekim bu şekilde adlandırılma ihtiyacı,
onun doğrudan müzik tarafından var edilen özel bir zaman çeşidi olduğunu gösterir.
Anahtar sözcükler/Keywords: Müzik ile zaman, müzikal zaman, zaman sanatı
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GÜVENÇ ABDAL OCAKLILARINDA KURBAN TIĞLAMA HİZMETİ VE
MÜZİK PRATİKLERİ; GİRESUN DERELİ İLÇESİ ZIRHAN MAHALLESİ
ÖRNEĞİ
SACRIFICE DUTY AND MUSICAL EXPERIENCES AT GÜVENÇ ABDAL
SOCIETIES: SAMPLE OF ZIRHAN NEIGHBORHOOD DERELİ (GİRESUN)
Serdar ÖZDOĞAN1
Bir toplumun tarihi süreç içerisinde oluşturduğu kültür birikimi, kendini besleyen,
bir arada tutan, birbirine bağlayan kültürel değerler ( inanç, köken, gelenek, örf, adet vb.) ile
etkileşimli bir yapıdadır. “Bu yapının dışa vurumu olarak ortaya çıkan her türlü kültür ürünü
ise toplumların zaman içerisinde var olmasını sağlayan, kimliklerini belirleyen, kuşaklar
arası aktarımı sağlayan, gelişen, değişen ve zenginleşen bir materyaldir” (Onatça, 2007, s.
11). Toplumsal kimliği ya da sosyal aidiyet bilincini biçimlendiren, daha doğrusu onu
yeniden üreten ve belli bir kültürel sisteme denk düştüğünü ifade eden Assmann (2015, s.
149) kültürel sistemi, ortak kimliğin dayandığı ve kuşaklar boyunca sürdürüldüğü araç
olarak tanımlamaktadır. Kültürün en önemli olgusu olan müzikte kültürel kimliğin
tanımında ve devamlılığında önemli bir role sahip olmakla birlikte, birçok kadim kültüre ait
şifreleri de içinde barındırmaktadır. Geçmişten günümüze birçok kültür, gerek din dışı
gerekse dinsel ritüellerinde müziğin ifade gücünden istifade etmiş ve aynı zamanda kuşaklar
arası aktarımın önemli mekanizmalarından olan hafıza ve hatırlama kültürünün önemli
bileşenlerini oluşturmuştur. Yüzyıllardır birçok uygarlığa ev sahipliği yapan Anadolu, kendi
içinde farklı unsurları (Etnik, dini ve kültürel alt grupları) barındıran zengin kültürel mirasa
sahip bir coğrafyadır. Yukarıda bahsi geçen konu ekseninde bu coğrafyayı renklendiren bu
kültürel dokulardan biride Anadolu’nun farklı bölgelerinde yaşayan yerleşik Alevi
topluluklarıdır. Araştırmamıza konu olan Giresun Dereli ilçesi Zırhan mahallesi halkı da,
Gümüşhane Kürtün Taşlıca köyünde bulunan Güvenç Abdal Ocağına bağlı, kendilerini
Çepni olarak adlandıran Alevi topluluğu mensuplarıdır. Anadolu’da Alevi inancının önemli
temsilcilerinden olan Güvenç Abdal hakkında günümüze ulaşan sözlü bilgilere göre 13.
yüzyılda yaşamış olup, Hacı Bektaşi Veli erenlerindendir. Zırhan mahallesi Alevi
topluluklarının inançsal profili, Kurban Tığlama olarak adlandırılan dini ritüeli ve müzik
pratiklerini ele alınan bu araştırma ile etkinlik sahası Karadeniz bölgesi olan Güvenç Abdal
Ocağına ve bu ocağa bağlı Alevi topluluklarına dikkat çekilmesi, toplulukla ilgili elde edilen
verilerin yanı sıra, etnomüzikoloji alanında da bilgi birikimine katkı sağlaması
amaçlanmaktadır. Nitel yöntemlerle araştırılan bu çalışma, konu kapsamı doğrultusunda
etnografik desen kullanılarak yürütülmüştür.
Anahtar sözcükler/Keywords: Ritüel, cem, müzik
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GİRESUNLU RESSAM BEDRİ RAHMİ EYÜBOĞLU VE ESERLEİNDE
GELENEKSEL ÇİZGİLERİN İNCELENMESİ
A REVIEW BADRI RAHMI EYUBOGLU ARTIST FROM GIRESUN AND
TRADITIONAL LINES IN HIS ART WORKS
Leyla ÖNEN1
Bedri Rahmi Eyüpoğlu, 1911 yılında Giresun'a bağlı Görele İlçesinde doğdu. Lise yıllarında
Zeki Kocamemi'nin öğrencisi olmuştu. Liseyi bitirdikten sonra, 1929 yılında Güzel Sanatlar
Akademisi'ni kazanmıştı. Burada, Nazmi Ziya ve İbrahim Çallı gibi isimlerle çalışma imkânı
yakalamıştı. Lakin kısa zaman sonra Rahmi Eyüpoğlu, eğitimini yarım bırakıp Paris'e gitti. Sanatçı
Paris'te Kübist ressam Andre Lhote'un yanında çalışmaya başladı. 1936 yılında Bedri Rahmi, yarım
bıraktığı eğitimini tamamlamak için Türkiye'ye geri dönmüştü. Sanatçı, Akademi'yi ''Hamam'' adlı
çalışmasıyla bitirmişti. Bitirme tezi olan bu çalışma sanatçıya diploma yarışmasında birincilik ödülünü
kazanmasını sağlamıştı. Daha sonra çalışma hayatına atılan sanatçı, Akademi'ye Leopold Levy'nin
asistanı olarak göreve başlamıştı. Burada Rahmi Eyüpoğlu, ''D grubu''nun önemli isimlerinden olan
Cemal Sait Tollu'yla birlikte Resim Bölümü'nde resim öğretmeni olarak çalışmıştı. Bedri Rahmi
ömrünün sonuna kadar Güzel Sanatlar Akademi'sinde öğretmenlik yapmıştı.
Öğrencilik yıllarından profesyonel ressam olarak faaliyete başlayan sanatçı, 1930'lu yılların
sonunda Kültür Programı çerçevesinde Anadolu'ya seyahat etmiştir. Bu seyahat sonrası Anadolu
kültürünü eserlerinde betimleyen sanatçı, Anadolu yaşamının yansımaları olan köy hayatı, manzaralar,
faytonları eserlerine aktarmıştır. Bunun yanı sıra, birçok ulusal ve uluslararası sergilerde ödüller alan
sanatçı eserleriyle D Grubu'nun düzenlediği sergilere de katılmıştı ve burada D Grubu'nun üyelerinden
etkilenerek Kübist tarzda eserler üretmeye başlamıştı. 1960 yılına gelindiğinde Rockfeller Vakfı'nın
davetiyle Kaliforniya’da bulunan Breckeley Üniversitesi'ne gitmişti. Farklı teknik ve malzemeleri bir
araya getirerek deneme çalışmaları yapan sanatçı, Amerika'da sanat hayatına devam etmiştir. Bir müddet
sonra vatanına geri dönen ressam, ''Az malzemeyle çok anlatım'' düşüncesinden yola çıkarak ortaya
koyduğu eserlerinde geleneksel motiflere yer vermiştir. Türk resim sanatına yeni görüşlerin ortaya
çıkmasını sağlayan sanatçı, 1975 yılında İstanbul'da hayata veda etmişti.
Bu araştırmada nitel araştırma türlerinden "Betimsel” araştırma yöntemi kullanılmıştır.
Araştırmada sanatçının hayatı ve eserlerini konu alan literatür taranarak sanat tarihi bağlamında
geleneksel biçimler, çizgiler incelenerek yorumlanmaya gidilmiştir. Araştırmada Bedri Rahmi
Eyüboğlu’nun sanat eğitimi, sanatının beslendiği kaynaklar, sanata ilişkin düşünceleri ve özgün sanat
dilinin oluşum süreci, sanatçının yaşadığı dönemin toplumsal özellikler bağlamında incelenmiştir.
Araştırma kapsamında incelenen eserler amaçsal örnekleme çeşitlerinden benzeşik örnekleme
(homogeneoussampling) yöntemi ile seçilmiştir.
Araştırma bulguları, Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun Türk ve Dünya resim sanatına eserleriyle
geleneksel anlayışlar ve özgün biçimler ortaya koyduğunu göstermektedir. Rahmi Eyüboğlu eserlerinde
ulusal değerlerle birlikte batı sanatı değerlerini sentez ederek Anadolu kültürünü yansıtan tablolar
üretmiştir. Kendisine özgü sanat anlayışıyla Türk resim sanatı ve edebiyatına önemli eserler sunan
Rahmi Eyüboğlu geleneksel çizgileri renkle yansıtmaktaydı. Anadolu kilimlerinin renk ve motiflerinden
yararlanan ressam, geleneksel ve ulusal değerleri eserleriyle gelecek nesillere aktarmıştır. Yöresel ve
ulusal çizgiler, motif ve süslemelerden yola çıkarak dünya sanat anlayışına uygun eserler üreten sanatçı
kendi anlayış süzgecinden geçirerek özgün dile sahip geleneksel çizgilerin yer aldığı eserler üretmiştir.
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NİZAMİ’NİN “HAMSE”SİNE ÇİZİLMİŞ MİNYATÜRLER
MINIATURES ILLUMINATIONS OF NISAMI’S “HAMSAH”
Feridun TEKİN1
Merve GÜVEN2
Minyatür; belirli kurallar çerçevesinde, eski yazma kitaplardaki hikâyeleri betimleyen
kendine özgü ışık, gölge ve hacim anlayışı olan geleneksel resimleme sanatı olarak
tanımlanmaktadır. “Minyatür” terimi, Ortaçağ Avrupası’nda yazma kitapların bölüm başlarına
yapılan süslemelerde baş harfleri vurgulamak amacıyla kullanılan kırmızı boya ‘minium’dan
türetilmiştir. Daha sonraları Latince “miniare” kökünden gelerek İtalyancaya ‘miniatura’,
Fransızcaya ‘miniatura’ biçiminde geçip zamanla yazma kitaplardaki resimleri ifade etmek için
kullanılan terim, Türkçeye Batı dillerinden girmiştir”(Mahir, 2005. s. 15). “Batı’da kökeni Antik
Çağ’a, Doğu’daysa İslâm öncesi dönemlere kadar inen el yazması ressamlığı Orta Çağ boyunca
yaygın bir sanat dalı olmuştur. İslâm dünyasında hat sanatıyla birlikte gelişen bu sanat, 13.
yüzyıldan 19. yüzyıla değin egemen resim türü haline gelmiştir. Batı’daysa kitap bezeme
sanatında özellikle 16.-19. Yüzyılda küçük boyutlu portreler, manzaralar ve figürlü sahneler için
de kullanılmıştır” (Renda, 1997, ss. 1262-71).
Kültürel bir ürün olarak minyatür, icra edildiği dönem ile ilgili birçok veriyi ortaya
koymaktadır. Minyatür yoluyla geleneğe dair bilgilerin değerlendirilmesi, özgün bir sanatsal
anlatı oluşturmak için oldukça önemlidir. Bu çalışma, XII. yüz yılda yaşamış Orta Doğu ve Yakın
Doğu edebiyat dünyasının özgün ve önemli yazarlarından biri olan Nizami Gencevi’nin
“Hamse”sine çizilmiş olan minyatürler ile ilgili bir değerlendirme yapmayı amaçlamaktadır.
Çalışma kapsamında, Özbekistan Bilimler Akademisi H.S. Süleymanov İsimli El Yazmaları
Enstitüsü tarafından hazırlanan "Nizomiy “Hamsasiga Ishlangan Rasmlar” (Nizami
“Hamse”sine Çizilmiş Resimler/Minyatürler) adlı eserden yararlanılmıştır. Eserde yer alan
minyatürler izlenerek beş tanesi (rastgele) seçilmiştir. Seçilen minyatürler; minyatürün tarihsel
süreci ve bu süreçte oluşan özelliklerden yola çıkılarak, sanatsal ilke ve elemanlar bağlamında
incelenmiştir. Çalışma nitel bir araştırma olup betimsel-tarama yöntemiyle yapılandırılmıştır.
Bilgiler literatür taraması yoluyla toplanmıştır.
İnceleme konusu yapılan minyatürlerde, “Tebriz ve Herat üslupları”nın kullanılması
dikkati çekmektedir. Tebriz üslubunda doğalsal olan kompozisyona figürlü anlatımcı kısım
monte edilerek kolaj yapısı ya da kombine resim (combine painting) kurulmuştur. Bu tarz
çalışmalarda üst üste bir perspektif algısı oluşturulurken Herat üslubu ile yapılan çalışmalarda
öne doğru küçülen nesne gerçekliği nedeni ile bir ters perspektif vurgusu kendini göstermektedir.
Herat üslubunda nakkaş, kavram, köken ve strüktüre dayalı soyutlamaya yönelmiştir. Eserlerde
renk başta olmak üzere boşluk ve bu boşluğa konumlanan elemanlar her kitap sayfasında
farklılık göstermektedir.
Anahtar sözcükler/Keywords: Nizami, Hamse, minyatürler
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GİRESUN TARİH, KÜLTÜR VE SANAT ÇALIŞMALARINDA BİR SİMA:
ERDEN MENTEŞEOĞLU
A SIMA IN GIRESUN HISTORY, CULTURE AND ART STUDIES: ERDEN
MENTEŞEOĞLU
Nazım KURUCA1
Mehmet ÖZMENLİ2
Gökhan HAMZAÇEBİ3
Ülkemizde tarih, kültür ve sanat alanlarındaki bilimsel araştırmaların her geçen gün
artarak devam ettiğini ifade etmek gerekir. Bu bilimsel çalışmaların içinde özellikle yerel
tarih, kültür ve sanat hakkında yapılan çalışmalar oldukça dikkat çekicidir. Yerel çalışmalar
sayesinde araştırmacılar bilinmeyen ya da unutulmaya yüz tutmuş birçok kıymetli bilgiyi
gün ışığına çıkarmaktadır. Yerel çalışmalar genel metot ve yöntemlerin dışında başka özel
metot ve yöntemleri de bünyesinde barındırmaktadır.
Giresun ve havalisindeki Türk iskânı hakkında yeterli tarihi bilgiye günümüzde de
sahip değiliz. Buna rağmen Türklerin Anadolu fütuhatı sırasında ilk fethedilen yurt
köşelerinden birisinin de Giresun olduğu da kaynaklarda ifade edilmektedir. Yakın zamana
kadar yöre hakkında yazılan bilimsel eserlerin sayısı oldukça az idi. Yöre ile ilgili yapılan
bilimsel çalışmaların önemli bir kısmı yabancı araştırmacıların eserlerinden meydana
gelmektedir.
Giresun ve havalisi hakkında bilimsel çalışma yapan ilim adamlarının sayısı her
geçen gün artmaktadır. Bu sayede Giresun’a ait yerel kültür değerleri bir disiplin içinde ele
alınmakta ve gelecek nesillere taşınabilmektedir. Özellikle kültür, sanat, tarih, iktisat,
ulaşım, konaklama, turizm gibi sahalarda yapılan bilimsel çalışmaların artarak devam ettiği
görülmektedir. Sözlü kaynakların yanında arşivlerde bulunan yazılı kaynakların da bu
çalışmalara dâhil edilmesiyle birlikte zengin koleksiyonlar oluşmaktadır. Yerel çalışma
yapan araştırmacıların ülkemizde yeterince tanınmadığını ve yaptıkları çalışmaların
yeterince değer görmediğini ifade etmek gerekir.
Yakın zamana kadar Giresun hakkında hazırlanmış bilimsel eser sayısının oldukça
sınırlıydı. Ömrünün nerede ise tamamını Giresun hakkındaki çalışmalara ayıran Erden
Menteşeoğlu bu alanda ortaya çıkan boşluğu doldurmaya çalışması açısından dikkat çekici
bir araştırmacıdır. Giresun ve havalisine dair yazdığı ve kayıt altına aldığı eserlerinin
ülkemizde yeterince tanınmadığını da ifade etmek gerekir. Özellikle sosyal hayata dair
yazdığı eserleri kendisinden sonra gelen araştırmacılar tarafından aranana eserler arasında
sayılmaktadır. Nisan 2016 tarihinde vefat eden Erden Menteşeoğlu geride birçok eser ve
düzenlenmeyi bekleyen binlerce sayfalık not bırakmıştır. Bu çalışmada Erden Menteşeoğlu
tarafından yazılan ve hazırlanan çalışmaların ışığında Giresun hakkında yapılan çalışmalar
bir değerlendirmeye tabi tutulacaktır.
Anahtar sözcükler/Keywords: Menteşeoğlu, Giresun, kültür, sanat
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11. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN RADYOAKTİVİTENİN VE NÜKLEER
SANTRALLERİN KULLANIMI HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİ
KNOWLEDGE LEVEL OF ELEVENTH GRADE STUDENTS ABOUT USAGE OF
RADIOACTIVITY AND NUCLEAR POWER PLANT
Zeynep BAŞKAN TAKAOĞLU
Radyasyon kavramı Türkiye’de yapılacak olan nükleer santrallerle birlikte sıklıkla medyada
çeşitli haberlerle gündeme gelmektedir. Bu nedenle bireylerin hem nükleer santraller hem de
radyasyon konusunda çeşitli fikirleri bulunmaktadır. Öğrenilen bilgilerin temeli incelendiğinde ise
bunların önceki yaşantıdaki deneyimler veya derslerle öğrenilen bilgilerden oluştuğu bilinmektedir.
Radyasyon denilince akla gelen ilk durumlar genellikle nükleer santrallerdeki patlamalar ve atom
bombaları gibi olumsuz anılar olmaktadır. Konu güncel ve günlük yaşamla iç içe olmasına karşın
öğrenciler konu hakkında yeterli bilgiye sahip olamamakta ve çoğunlukla yanlış anlamalar
edinebilmektedirler (Molu, Kahyaoğlu ve Köksal, 2016). Oysa günlük yaşamı, teknolojiyi
yönlendiren radyoaktivitenin kanserli hücreleri ve tümörleri yok etme ve makine aksamlarındaki
eksiklikleri tespit etme gibi insanların yaşamlarını kolaylaştıran, teknolojinin gelişmesine yardımcı
olan çok önemli katkıları bulunmaktadır. Ancak bu kadar önemli olan bu kavram hakkında fikir
beyan edebilmek için bu alanda bilgi sahibi olunması gerekmektedir. Radyoaktivite ile ilgili
bilgilerin temeli ise okullarda atılmaktadır.
Bu nedenle çalışmada 11. Sınıf öğrencilerinin günlük yaşamda radyoaktivitenin kullanımı
ve nükleer santraller hakkındaki bilgi ve görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada yöntem
olarak tarama modeli kullanılmıştır. Bu kapsamda Gümüşhane il merkezinde yer alan bir Anadolu
lisesinde 11. Sınıfta öğrenim gören 56 öğrenciye 6 sorudan oluşan açık uçlu bir anket uygulanmıştır.
Bu ankette radyasyonun ve nükleer santrallerin yararları ve zararları, nükleer santrallerin çalışma
prensibi, ülkemizde nükleer santrallerin kurulması hakkındaki görüşlerine yönelik sorulara yer
verilmiştir. Sorular bir ders saati sürecinde üç ayrı sınıfta bulunan öğrencilere uygulanmıştır. Elde
edilen verilerin analizinde ise betimsel analiz metodu kullanılmıştır. Bunun için öncelikle mevcut
veriden gereksiz ve ilgisiz veri çıkarılmıştır. Ardından elde edilen veri her bir soru için
kategorilendirilmiştir. Bu kategorilerden tablolar oluşturularak mevcut veri frekanslandırılmıştır.
Verilerden tablolar oluşturularak çalışma yazıya dönüştürülmüş ve sonuçlar çıkarılmıştır.
Veriler değerlendirildiğinde öğrenciler radyoaktivitenin ve nükleer santrallerin insanların
yaşamını özellikle teknolojik açıdan örneğin mühendislik, enerji ve tıp gibi alanlarda
kolaylaştırdığını ancak mutasyona ve kansere neden olması gibi olumsuz etkilere neden olduğunu
belirtmektedirler. Bu bulgu, radyoaktivite konusunun toplumda tam olarak anlaşılamadığını, ayrıca
nükleer santraller ve radyoaktiviteye karşı bir fobinin oluştuğunun en önemli kanıtlarından biri olarak
gösterilebilir (Molu, Kahyaoğlu ve Köksal, 2016). Yürütülen çalışmada nükleer santrallerin çalışma
prensibi genellikle öğrenciler tarafından açıklanamamıştır. Bunun sonucunda öğrencilerin radyasyon
teknolojisi konusunda çok fazla bilgilerinin olmadığı, bildikleri bilgilerin ise ders kitabında yer alan
bilgilerle sınırlı olduğu ortaya çıkmaktadır. (Morgil, Yılmaz ve Uludağ, 2004; Welch ve Mossman,
1994). Radyoaktivite konusunun öğretimi genelikle öğretmenler tarafından malzemelerin pahalı
olması nedenliyle düz anlatım metoduna dayalı olarak yürütülmektedir (Morgil, Yılmaz ve Uludağ,
2004). Bu doğrultuda alternatif öğretim yöntemlerinden yararlanılması öğrencilerin radyoaktivite
konusunda daha fazla bilgi edinmelerine yardımcı olacağı düşünülmektedir.
Anahtar sözcükler/Keywords: Radyoaktivite, nükleer santraller, bilgi düzeyi
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TÜRK-İSLAM BİLGİNLERİNİN FEN BİLİMLERİ DERS KİTAPLARINDA YER
VERİLME ŞEKİLLERİ VE BU KONUDAKİ ÖĞRENCİ-ÖĞRETMEN
GÖRÜŞLERİ
THE PLACEMENT OF TURKISH-MUSLIM SCIENTISTS IN SCIENCE COURSE
BOOKS AND OPINIONS OF STUDENTS AND TEACHERS ABOUT THIS ISSUE
Muhammet GÜLER1
Ayşegül AŞAR2
Şerif Ali DEĞİRMENÇAY3
Bu çalışmada; Türk-İslam bilim insanlarının, 2013 yılında geliştirilen öğretim
programına uygun fen bilimleri ders kitaplarındaki yer verilme şekilleri ve bu durumun
eğitim-öğretime olan katkısının ne düzeyde olduğuna yönelik, öğretmen ve öğrencilerin
düşünceleri tespit edilmeye çalışılmıştır. Çalışmanın örneklemini 2015 -2016 eğitimöğretim yılında, Giresun il ve ilçelerinde çeşitli okullarda okuyan 356 tane 7. ve 8. sınıf
öğrencileri ile Giresun, Kars, Kilis, Kahramanmaraş illerinde görev yapan 35 adet fen
bilimleri öğretmeni oluşturmaktadır. Doküman analizi yöntemiyle ders kitapları taranmıştır.
Ders kitaplarında Türk-İslam bilginlerinin hangilerine ve ne şekilde yer verildiği tespit
edilmiştir. Bu yer verilme şekillerinin öğretim ortamındaki etkilerini tespit etmek için de;
öğrenci ve öğretmenlerin görüşleri alınmıştır. Bu görüşleri tespit etmek için geliştirilen bir
anket formu kullanılmıştır. Anketten elde edilen veriler, içerik analizi ile çözümlenmiş ve
sonuçları tablolar haline getirilmiştir. Sonuçlara bakıldığında; programda yer verilen bilim
insanlarının, farklı sınıf seviyesindeki öğrencileri farklı oranlarda etkilediği tespit edilmiştir.
Diğer bir sonuç; bilim insanlarının programdaki yer verilme şekillerin de görülmektedir. Bu
sonuca göre; farklı seviyedeki öğrencilerin, farklı oranlarda görüş bildirdikleri tespit
edilmiştir. Diğer bir sonuca göre ise; öğrencilerin, bilim insanlarının öğretim ortamında
anlatılması sırasında, özellikle görsel araçlar kullanılarak anlatım yapılması gerektiğini
belirttikleri tespit edilmiştir. Öğretmenler de ise; yer verilme şekillerinden yüksek oranda
tarih şeridini seçtikleri tespit edilmiş ve tarih şeridi ile bilim insanlarının da öğrencilere
aktarılmasının daha etkili olacağı görüşü elde edilmiştir. Bununla birlikte, öğretmenlerin,
bilim insanlarının programda yer verilmesinin, öğrencilerde derse karşı olan ilgiyi
artıracağını ifade ettikleri görülmüştür. Bunun yanı sıra; öğretmen ve öğrencilerin, bilim
insanlarının yer verilmesinin, ilgi çekici ve geçmişle ilgili bilgi vermesi açısından önemli
olduğunu belirtmiş olsalar da; MEB. 7. ve 8. Sınıf ders kitapları incelendiğinde ise; Türkİslam bilginlerine yeterince yer verilmeği de saptanmıştır. Bu sonuçlar ışığında, 2018 yılında
uygulamaya konulan yeni fen bilimleri ders programı incelenerek, hazırlanan ders
kitaplarındaki bilim insanlarının yer verilme şekilleri ile ilgili karşılaştırmalar yapılmıştır.
Anahtar sözcükler/Keywords: Fen Bilimleri ders kitabı, Türk-İslam bilginleri,
bilginlerin yer verilme şekilleri, öğrenci ve öğretmen görüşleri

Yüksek Lisans Öğrencisi, Giresun Üniversitesi, mguler_2802@hotmail.com
Yüksek Lisans Öğrencisi, Giresun Üniversitesi, aysegulasar028@gmail.com
3
Dr. Öğr. Üyesi, Giresun Üniversitesi, sad0302_0@hotmail.com
1
2

407

3. Uluslararası Felsefe, Eğitim, Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu, 10-13 Ekim 2018 – Giresun
3rd International Symposium on Philosophy, Education, Art and History of Science, 10th-13th of October, 2018 – Giresun

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN FİZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUM VE GÖRÜŞLERİ
THE ATTITUDES AND OPINIONS OF HIGH SCHOOL STUDENTS ABOUT
PHYSICS COURSE
Ümmü Gülsüm DURUKAN
Günay PALİÇ ŞADOĞLU
Literatürde yapılan çalışmalar, öğrencilerin fizik dersine yönelik nötr ya da olumsuz
tutuma sahip olduğunu, öğrencilerin sahip olduğu tutum ve görüşlerin ise fizik konularını anlama
ve başarıları üzerinde etkili olduğunu göstermektedir. Bu bağlamda bu çalışma, lise
öğrencilerinin fizik dersine ilişkin tutumları ile görüşlerinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır.
Çalışma, tarama modeline göre gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın katılımcılarını, Trabzon
il merkezindeki bir lisede öğrenim gören 85 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışmada lise
öğrencilerinin fizik dersine ilişkin tutumlarını belirlemeye yönelik veriler, Kurnaz ve Yiğit
(2010) tarafından geliştirilen, 24 madde ve 3 alt faktörden oluşan fizik tutum ölçeği ile
toplanmıştır. Lise öğrencilerinin fizik dersine ilişkin görüşleri ise “Fizik dersinin sizin için önemi
nedir?” açık uçlu sorusuyla toplanmıştır. Veri toplama sürecinde zaman kısıtlamasına
gidilmemiş, öğrencilerin tutum ölçeğini doldurabilmeleri ve görüşlerini belirtebilmeleri için süre
konusunda serbest bırakılmışlardır. Tutum ölçeğinden elde edilen verilerin ortalama puan
değerleri hesaplanarak yorumlanmıştır. Açık uçlu sorudan elde edilen veriler ise, ayrı ayrı içerik
analizi ile analiz edilmiş, frekans ve yüzde değerleri ile birlikte tablolar halinde sunulmuştur.
Çalışmada, tutum ölçeğinden alınan ortalama tutum puanlarına genel olarak
bakıldığında, lise öğrencilerinin fiziğe karşı olumsuz tutuma sahip olduğu görülmüştür. Faktörler
bazında bakıldığında ise, lise öğrencilerinin fiziğe değer verme hususunun önemli, ancak fiziği
davranış haline getirme ve fiziğe karşı bakış açıları hususlarının önemsiz olduğunu düşündükleri
belirlenmiştir. Açık uçlu sorudan elde edilen verilere bakıldığında, lise öğrencilerinin
%41,46’sının fizik dersine karşı olumlu görüşlere sahip olduğu, %58,54’ünün ise olumsuz
görüşlere sahip olduğu belirlenmiştir. Olumlu görüşlere sahip öğrencilerin fizik dersini güzel,
günlük hayatla ilişkili, çalışma gerektiren, eğlenceli, katkı sağlayan, ilginç ve renkli bir ders
olarak ifade ettikleri görülmüştür. Olumsuz görüşlere sahip öğrencilerin ise fizik dersini zor,
sıkıcı, sıkıntı verici, gereksiz, zeka gerektiren, konuları birbiriyle bağlantılı ve yoğun,
anlaşılmayan ve zorunlu bir ders olarak ifade ettikleri görülmüştür. Çalışmada, lise
öğrencilerinin fizik dersine ilişkin olumsuz tutum ve görüşlere sahip olduklarına ulaşılmış ve
ulaşılan sonuçların literatürdeki bazı çalışmalarla paralellik gösterdiği görülmüştür.
Anahtar sözcükler/Keywords: Fizik dersi, tutum, görüş, lise öğrencileri
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THE GRAPH READING AND INTERPRETATION SKILLS OF JUNIOR
SCIENCE PROSPECTIVE TEACHERS
FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ GRAFİK OKUMA VE
YORUMLAMA BECERİLERİ
Işık Saliha KARAL EYÜBOĞLU
Hava İPEK AKBULUT
Ayşegül SAĞLAM ARSLAN
Graphs are commonly used in textbooks and educational sources and can help
students understand science and scientific data (Glazer, 2011; Shah and Hoeffner, 2002).
Drawing and interpreting graphs are very important because they are an integral part of
experimentation (Mckenzie and Padilla, 1986).Graphs were first introduced into
mathematics and then, into physics. Both disciplines require students to be able to extract
various pieces of information from graphs in addition; physics also requires an interpretation
of the obtained information in the context of a given physical situation (Planinic et al., 2012).
Thus, lack of ability to understand and interpret graphs in physics, has been a subject of
several educational researches in physics (Beichner, 1994; Brassel and Rowe, 1993;
McDermott et al., 1987). These researches showed that students did not have adequate
graphing skills, had difficulties with linking the graphs and the verbal descriptions of a given
event, and they did not evaluate graphs as means of representing relationships among
variables.
It appears that understanding, drawing and interpreting the graphs is one of the
important difficulties of students. For overcoming the student difficulties teachers should
first become aware of them (Beichner, 1994). But the teachers and prospective teachers
themselves have difficulties with graph interpretation (Bowen and Roth, 2005). In addition
improving the awareness of student difficulties about graph interpretation in teacher training
programs might help teachers focus effectively on possible problems while teaching (Glazer,
2011). Therefore, this study was aimed to examine the graph interpretation skills related to
electric potential and electric field, of 146 prospective science teachers attending their
second academic term of the teacher training program. In scope of the General Physics II
course and following the teaching of electrostatics, the participants were expected to explain
two graphs showing the variation of electric potential and electric field due to a charged
spherical shell in various regions of radial distance. The answers of participants were
categorized in five levels. While level ‘0’ shows blanks, level ‘1’ wrong answers and level
‘4’ indicates correct responses. Levels ‘2’ and ‘3’ involve partially correct responses. The
percentages of answers of participants on electric potential graph were %27 for levels ‘0’,
%30 for levels ‘1’, and %12 for level ‘4’ and, on electric field graph %37 for level ‘0’,%28
for levels ‘1’ and %9 for level ‘4’. Partially correct answers on electric potential are
accumulated mainly in level ‘2’ and those on electric field mainly in levels ‘3’. These levels
mainly involve just the correct mathematical explanations of the graphs. The study showed
that more than half of prospective science teachers had no idea about the mathematical and
physical meanings of the graphs. One third of the participants essentially presented only a
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mathematical skill of graph reading without any physical content. Results indicate that
science prospective teachers did not have sufficient knowledge on graph reading and
interpretation. Use of graphs in student assessment techniques and the complicated nature of
graphs may be the cause of this situation.
Keywords/Anahtar sözcükler: Graphs, interpretation skill, science prospective
teacher
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FEN ÖĞRETİMİNDE YAPILANDIRMACI YAKLAŞIM ÇALIŞMALARININ
BETİMSEL İÇERİK ANALİZİ
A DESCRIPTIVE CONTENT ANALYSIS OF CONSTRUCTIVIST APPROACH
RESEARHES IN SCIENCE TEACHING
Fatma OCAK
Işık Saliha KARAL EYÜBOĞLU
Eğitim araştırmalarında yapılan bağımsız araştırmaların sayısındaki artış bu çalışmaların
sınıflandırılması, eğilimlerinin ve sonuçlarının değerlendirilmesi ve sentezlenmesini gerekli hale
getirmiştir (Cohen, Manion ve Morrison, 2007). Yeni çalışmalara yön vermek amacıyla yapılan
bu değerlendirmeler hem aynı konuyla ilgili yapılan çalışmaların birbirlerini destekledikleri veya
çeliştikleri noktaları ortaya çıkarmaya hem de bu alanda ihtiyaç duyulan araştırma konularının
belirlenmesine katkı sağlayacaktır. Yapılandırmacı yaklaşım ile ilgili araştırmaların fen eğitimi
çalışmalarının öğretme ve öğrenme alanında en sık çalışılan konulardan biri olması nedeniyle
(Kula, Wassink, ve Sadi, 2016) bu çalışma fen bilgisi alanında yapılandırmacı yaklaşıma dayalı
birbirinden bağımsız olarak yapılan nitel ve nicel çalışmaları inceleyerek alandaki genel
eğilimlerin ve sonuçlarının belirlenmesini amaçlamıştır. Doküman analizi yönteminin
benimsendiği çalışmada veri analizinde belli konular üzerinde yapılan çalışmaların çeşitli yönleri
ile ele alınarak tanımlayıcı boyutta değerlendirilmesine olanak sağlayan betimsel içerik analizi
kullanılmıştır (Çalık ve Sözbilir, 2014; Selçuk, Kandemir, Palancı ve Dündar, 2014). Çalışma
2007-2018 yılları arasında yapılan 25 makale, 5 yüksek lisans ve 3 doktora tezi olmak üzere
toplam 33 ulusal araştırma ile sınırlandırılmıştır. Yapılan çalışmalar araştırma amaçları,
yöntemleri, konuları, sınıf düzeyleri, akademik başarıya etki ve uygulama güçlükleri gibi
değişkenler açısından ele alınmıştır.
Bulgular çalışmaların büyük çoğunluğunun yapılandırmacı yaklaşıma dayalı öğretimin
fen derslerindeki etkinliğinin ve bu yaklaşımın uygulanmasında karşılaşılan güçlüklerin
belirlenmesi amacıyla yapıldığını göstermektedir. Yöntem olarak yarı-deneysel araştırma
desenini kullanan nicel araştırmanın ağırlıkta olduğu, örneklemin 6. ve 7. sınıf seviyelerinden
tercih edildiği ve genellikle biyoloji konularına ağırlık verildiği belirlenmiştir. Çalışmaların
büyük bir kısmı yapılandırmacı yaklaşıma dayalı öğretimde akademik başarının geleneksel
öğretime göre daha fazla olduğunu vurgularken, yapılandırmacı yaklaşıma dayalı öğretimi
disiplinler arası tematik öğretim yaklaşımına dayalı öğretim ile karşılaştıran Korkmaz ve
Konukaldı (2015) ise tematik öğretim yaklaşımının yapılandırmacı yaklaşımdan daha etkili
olduğu sonucuna varmıştır. Araştırmalar yapılandırmacı yaklaşıma dayalı öğretim
uygulamalarında karşılaşılan güçlüklerin genellikle öğretmen kaynaklı olduğunu göstermektedir.
Bu güçlüklerin genelde öğretmenlerin bilgi eksikliği ile 5E öğrenme halkasının keşfetme ve
derinleştirme aşamalarında yapılması öngörülen etkinliklerin gerçekleştirilmesinde karşılaşılan
zorluklar olduğu ifade edilmektedir. Yapılandırmacı yaklaşıma dayalı öğretimin etkinliğine ve
uygulama aşamasında karşılaşılan güçlüklere odaklı olarak uzun zamandır yürütülen bu
araştırmalardan sonra, yeni çalışmaların bu güçlüklerin nedenlerine ve çözüm yollarına
odaklanması gerektiği düşünülmektedir.
Anahtar sözcükler/Keywords: Fen öğretimi, Yapılandırmacı yaklaşım, Betimsel içerik
analizi
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DEVRİM YILLARINDA ÇOCUKLUĞUN BÜYÜME SERÜVENİ
THE ADVENTURE OF CHILDHOOD TO GROW UP DURING REVOLUTION
Hatice KARAKUŞ ÖZTÜRK1
1789 Fransız devrimi insanlık tarihinin bütünü açısından çok az rastlanan bir
mücadelenin sonucudur. Yeni değerler dünyasını kendine şiar edinen bir düzenin eskinin
tarihsel birikimine olan bir reddiyesidir aynı zamanda. Kilise ve onun uzantılarına olan bu
itirazda Tanrı, çocukların mekanı olan okullardan kovulmak istenmiştir. Dönemine göre
oldukça radikal sayılabilecek bu girişim ile yeni bir fikrin topluma empoze edilmesinin de
ilk adımları atılacaktı. Atılacak her bir adım geleceğe ve insanlığa bırakılacak bir miras
niteliğindeydi. Bu anlamda bahsi geçen mirasın aktarımının kurumsal bir boyuta
oturtulması, devrim ve çocukluk arasındaki ilişkiyi de doğal olarak ortaya çıkarmaktadır.
Devrimin vaat ettiği evrensel nitelikli değerlerin taşıyıcıları sadece çocuklar olabilirdi. Bu
yönüyle çocuklar, devraldıkları mirasın kuşaklararası transferinde rol alacaklardı. Yine
çocukların devrime ve onun ilkelerine sadık kalacağı yönündeki bir inanç da, bu gelişmenin
bir diğer tetikleyici nedeni olarak ele alınabilir.
Cumhuriyetçi bir toplum ve bu topluma yaraşır erdemler silsilesi yaratma amacı
taşıyan devrimciler, toplumu dev bir okula, halkı da uslu öğrencilere dönüştürme amacına
yönelmişlerdir (Öztan, 2013). Devrim taraftarları bu yeni dönemin toplum nezdinde kabul
görüp benimsenmesi için topluma bazı vaatlerde de bulunmuşlardır. Şöyle ki İnal’a göre
(2017) devrim sonrası kentleşme ve sanayileşme ile birlikte orta ve üst sınıf ailelerde daha
özenli ilgi ve bilgiyle biçimlendirilmeye başlanan çocuğun, bireyliğini elde etmesinin
toplumsal gelişmenin ruhuna uygun olacağı beklentisi vardı. Bu yeni dönemde kırsal
kesimdeki yoksulluk kalkacak, endüstri ve tarımdan elde dilen ürünler iki misli artacaktı.
Kent-kırsal kesim ayrımı son bulacak, Fransa boş inançlardan arınacak, Paris bir aydınlanma
merkezi olacaktı. Ve sonuçta Fransızlardan “cumhuriyetçi güçlü bir soy” yaratılacaktı
(Bumin, 2013). İyi bir öğretim topluma iyi evlatlar iyi eşler ve iyi babalar da sağlayacaktı.
Kısacası toplum iyileşecekti. İşte bu beklenti “yetişkinlerin sosyal ve ekonomik amaçları
tarafından yapılandırılan ve uygun bir bağlama yerleştirilen” (Ördem ve Mayall, 2016) bir
çocukluk algısını da yarattı denilebilir. Bu nedenle cumhuriyetçiler için eğitim uzun erimli
planlarının önemli bir kısmını oluşturmaktaydı. Bu alanda yaşanacak olan bir başarısızlık
toplumun eski düzene olan özlemini tetikleyebilirdi. Sonuç olarak çocukların bu riske karşı
devrimin savunucusu olarak eğitilmesi şarttı. Okul bu anlamda çocukluğun yeniden
yoğrulduğu yeni topluma uygun ve bu toplumun beklentilerini karşılama özelliğini
gösterecek küçük yurttaşlar yaratacaktı. Okullar İnal’a göre (2017) çocuğu yurttaşa
dönüştüren mekanlardı. Çünkü okul toplumun bir minyatürü, dahası devletin prototipiydi.
Aynı zamanda “topluluğa katılma isteğinin aşılandığı ve geliştirildiği” (Schnapper, 1996)
yerlerdir. Bu şekliyle çocuk bir yönüyle de “rejimin geleceği ve teminatı olmak” gibi yeni
bir anlam da kazanmaya başlamıştır (Şirin, 2013: 1277). Çocukluğa verilen bu yeni anlam
sonrasında “eğitimin hem ideolojinin üretiminde hem de bu ideolojinin yeniden üretiminde
yani sürekliliğindeki” (Apple, 2006) etkisi de ortaya çıktı denilebilir.
Anahtar sözcükler/Keywords: Fransız devrimi, çocukluk, ulus devlet, eğitim
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FRANSIZ DEVRİMİNİ YORUMLAMAK: KOPUŞ VE SÜREKLİLİK
INTERPRETING THE FRENCH REVOLUTION: BREAK AND CONTINUITY
Armağan ÖZTÜRK
Bu bildiride daha çok Tocqueville ve Arendt’nin Fransız Devrimi yorumları
üzerinden devrimin içeriği ve tarihte bıraktığı iz tartışmaya açılacaktır. Devrim kendisini
“evrensel” ve “merkezde” olanla ilişkilendirir. Devrimin tüm iddia ve söylemleri evrensel
insanlığa yöneliktir. Ayrıca bahsi geçen olay önemli ölçüde bir Paris devrimdir. Fransız
Devrimine yönelik karşı devrimci eylemlerin hemen tamamının taşrada çıkması tesadüfi
değildir bu nedenle. Devrimin temel özelliklerinden bir diğeri iç tutarsızlıkları nedeniyle
yarattığı devasa toplumsal istikrarsızlıktır. Arendt’e göre Devrim’deki iç gerilimlerin başlıca
nedeni yoksul kitledir. Devrimcilerin yoksulluğu politik yollarla kontrol etmeye çalışmış, bu
durum da terör çağında kristalize olan sakınımsız şiddet eylemlerini ön plana çıkarmıştır. En
az yoksulluk kadar önemli bir diğer husus savaştır. Devrim savaşları devrimi
dönüştürmüştür. Bahsi geçen dönüşümün iki boyutu vardır. Devrim savaşları ulus devlet
yaratılması, devletin modernleştirilmesi ve vatanseverlik duygusu üzerinden yeni bir siyasal
gerçeklik inşa etmiştir. Ama aynı zamanda Jakoben diktatörlüğüyle sonuçlanan radikalleşme
ile savaş olgusu arasında bir illiyet bağı vardır.
Devrimin eski rejimi ne ölçüde değiştirdiği sorusu da bildiri içerisinde tartışmaya
açılacak meselelerden biridir. Arendt gibi düşünürler devrim öncesindeki mutlakiyetçi
yapının devrim sonrasında da olduğu gibi devam ettiği kanaatindedir. Devrim iktidarı
sınırlamamış, mutlak kralın yerini mutlak millet veya millet meclisi almıştır.
Tocqueville’nin analiz çerçevesine atıfla iddia edilebilir ki siyasetteki devamlılık idari yapı
için de geçerlidir. Devrim aristokrasiyi asalaklaştıran, burjuvaziyi devlete eklemleyen ve
merkeziyetçiliği güçlendiren idari yapıdaki tarihsel eğilimleri daha da belirgin hale
getirmiştir. İdari yapıda ciddi bir kopuşu içerisinde barındırmaz.
Yürüttüğümüz tartışmada devamlılığa vurgu yapan bu analiz çerçevesine birkaç
nedenden dolayı itiraz edilebilir. Şüphesiz ki Arendt’nin tespit ettiği üzere cumhuriyetçi
rejim de en az krallık kadar mutlakiyetçidir. Ancak halkların özgürleşmesi nosyonu,
yurttaşlığı besleyen yurtsever kültür, basın özgürlüğüyle destekleyen yeni kamusal alan ile
liberalizm ve milliyetçilik gibi ideolojilerin doğumu Fransız Devrimin sonuçlarını başladığı
ülke ve tüm insanlık için benzersiz kılar. Benzeri bir itiraz çerçevesi Tocqueville için de dile
getirilebilir. Çünkü Fransız Devrimi devletin doğrudan yönetime geçmesini sağlayan çok
ciddi bir sıçrama anıdır. Zorunlu vergiye dayalı maliye, zorunlu askerliğe dayalı ulusal ordu
ve zorunlu eğitime dayalı okul düzeni ulus devletin maddi temellerini ifade eder. Tüm yerel
ayrıcalıklar kaldırılarak memurların merkezden atanması ve ülke çapında yasaların tek bir
yasal düzenin ön plana çıkması yine devrim dönemindeki adımların bir sonucudur.
Tüm bu hatırlatmalardan açıkça görülüğü üzere Fransız Devrimi sadece geçmişteki
eğilimlerin olduğu gibi devam ettiren bir olay değil, o bahsi geçen modernleştirici
eğilimlerin geleceği bakımından ciddi bir dönüşüm eşiğine karşılık gelir. Bu bağlamda
devrimde kopuş pratikleri sürekliliğe göre daha belirleyici bir konumdadır.
Anahtar sözcükler/Keywords: Fransız Devrimi, Arendt, Tocqueville, Jakobenizm,
devlet
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OKULLARDA ÖRGÜTSEL SAPMA VE ÖRGÜTSEL İKLİM ARASINDAKİ
İLİŞKİ
RELATIONSHIP BETWEEN ORGANIZATIONAL DEVIANCE AND
ORGANIZATIONAL CLIMATE
Abbas ERTÜRK1
Lukman ZİBLİM2
Örgütler belirledikleri hedefleri gerçekleştirmek için, sahip oldukları kaynakların
kullanımını planlamak zorundadırlar. Böylece belirlenen kaynakların planlar doğrultusunda
kullanılması mümkün olur. Ancak buna rağmen öngörülemeyen sapmalar, örgütlerde enerji
ve kaynak kaybına yol açabilir. Bu sapmaların bazıları örgüt dışı faktörlerden kaynaklanır
ancak bazıları çalışanların davranışlarında görülen sapmalardır. Burada sapma kavramı,
beklenen davranışlardan farklı gelişen davranışlar için kullanılmaktadır. Merton’a (1938)
göre sapma, toplumsal normlar ve değerler tarafından belirlenen hedefleri ve kurumsal
olarak bu hedeflere ulaşmada izlenecek yollara aykırı olarak davranılmasıdır. Örgütsel
sapma, örgüt çalışanlarının olumlu örgüt kurallarını bozarak, örgütün insan kaynakları ve
diğer sahip olduğu kaynakları tehdit eden ve bilinçli yapılan davranışlar olarak
tanımlanmaktadır (Robinson & Bennett, 2000). Vardi ve Wiener (1996, 153), ise örgütsel
sapmayı çalışanlar tarafından paylaşılan örgütsel normlara ve sosyal değerlere karşı yapılan
kasıtlı davranışlar olarak tanımlamışlardır. Gruys ve Sackett (2003), zararlı iş davranışını,
örgüt üyeleri tarafından örgütün yasal çıkarlarına karşı yapılan kasıtlı davranışlar olarak
tanımlamışlardır.
Bu çalışmada ele alınan ikinci değişken örgütsel iklimdir. Örgütsel iklim birbirleriyle
ilgili kişileri etkileyen birtakım tutum ve değer yargılar ile oluşan örgüt içi atmosferdir.
Silver, (1983, 204) örgütsel iklimin, dört bir tarafımızı çevreleyen bir atmosfer olduğunu,
soyut bir duygu olduğunu ve örgütsel davranışa etki ettiğini belirtmektedir. Hoy’a (1990)
göre örgütsel iklim, örgütün çalışma ortamı hakkında örgüt üyelerinin paylaştıkları
algılarıyla oluşur. Forehand ve Gilmer (1972, s. 36) ise örgütü diğer örgütlerden ayıran
özellikler kümesidir. Bu özellikler zaman içinde çalışanlar tarafından kabul edilir ve
çalışanların davranışlarını etkiler.
Bu çalışmanın amacı okullarda görev yapan öğretmenlerin örgütsel sapma ve
örgütsel iklim düzeylerinin incelenmesidir. Çalışmanın evreni Muğla ilinde görev yapan
öğretmenlerden oluşmuştur. Bu evrenden seçilen gönüllü 373 öğretmen çalışma örneklemini
oluşturmuştur. Çalışma için gerekli verilerin toplanmasında iki ölçek kullanılmıştır. Bu
ölçeklerden biri Girgin Köre ve Aksu (2013) tarafından geliştirilen 27 maddelik ölçektir. Bu
ölçek Sapma davranışlarının düzeyini belirlemek için kullanılmıştır. İkinci ölçek Hoy ve
Tarter (1997) tarafından geliştirilen ve Yılmaz ve Altınkurt (2013) tarafından Türkçeye
uyarlanan 39 maddelik ölçektir. Bu ölçek örgütsel iklim düzeyini belirlemek için
kullanılmıştır. Ölçeğin okullarda uygulamasına dair aşama tamamlanmış olup veriler
toplanıştır. Bu aşamada verilerin kodlanması ve ardından çalışmanın amaçları doğrultusunda
gerekli analizler yapılacaktır. Bu analizlerden elde edilecek olan bulgular yorumlanarak
tartışılacaktır. Bu tartışma sonucunda gerekli görülen öneriler geliştirilecektir. Çalışma, 3.
Uluslararası Felsefe, Eğitim, Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumuna kabul edildiği takdirde,
bu sempozyumda sunulması planlanmaktadır.
Anahtar sözcükler/Keywords: Okullarda sapma, iklim
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ÖĞRETMENLERİN ÖZYETERLİK İNANÇLARI İLE ÖZERKLİK
DAVRANIŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ
THE RELATIONSHIP BETWEEN TEACHER’S SELF-EFFICACY BELIEFS AND
AUTONOMY
Yahya ALTINKURT
Efraim KESKİN
Lukman ZİBLİM
Türkiye’de Cumhuriyet’in kurulduğu yıllarda, aydınlanmanın Anadolu’daki temsilcileri
olarak görülen ve modern değerlerin yeni kuşaklara aktarılmasını amaçlayan entelektüel öğretmen
yetiştirme politikaları yerini, öğretmenlerin teknisyen olarak yetiştirildiği politikalara bırakmıştır
(Ünal, 2011). Bu politikaların sonucu olarak bugün öğretmenlerden bir teknisyen gibi salt akademik
yeterlikler beklenmektedir. Oysa öğretmenlerin meslekleriyle ilgili verdiği kararlar, yaptığı
uygulamalar ve seçimler, eğitimin niteliğini olumlu ya da olumsuz yönde etkilemektedir.
Öğretmenlerin sadece kendilerine verilen görevlerin uygulayıcısı olmak yerine, soran, sorgulayan,
var olan bilgi ve becerilerini kullanarak inisiyatif alabilen, yani özerkliğe sahip olan öğretmenler
olması gerekmektedir. Ancak öğretmenlerin özerk davranışlar sergileyebilmesi kişisel ve çevresel
birçok etmenden etkilenmektedir. Bu etmenlerden birisi de öğretmenlerin sahip olduğu özyeterlik
inançlarıdır.
Bu araştırmada öğretmenlerin özyeterlik inançları ile özerklik davranışları arasındaki
ilişkinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma tarama modelinde desenlenmiştir. Araştırmanın
örneklemini 2017-2018 eğitim öğretim yılında, İzmir ili Gaziemir ilçesinde görev yapan 338
öğretmen oluşturmaktadır. Örnekleme girecek öğretmenlerin belirlenmesinde oransız küme
örnekleme tekniği kullanılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Öğretmen Özerkliği Ölçeği
ve Öğretmen Özyeterlik İnancı Ölçeği kullanılmıştır. Öğretmen Özerkliği Ölçeği, Çolak ve Altınkurt
(2016) tarafından geliştirilmiştir. Ölçekten toplam puan alınabilmektedir. Ölçekten alınan puanların
artması, öğretmenlerin özerklik davranışlarının artması anlamına gelmektedir. Ölçek, öğretme süreci
özerkliği, öğretim programı özerkliği, mesleki gelişim özerkliği ve mesleki iletişim özerkliği olmak
üzere dört boyuttan oluşmaktadır. Öğretmen Özyeterlik İnancı Ölçeği, Çolak, Yorulmaz ve Altınkurt
(2017) tarafından, geliştirilmiştir. Ölçek, akademik özyeterlik, mesleki özyeterlik, sosyal özyeterlik
ve entelektüel özyeterlik olmak üzere dört boyuttan oluşmaktadır. Araştırma verilerinin analizinde
betimsel istatistikler, ikili karşılaştırmalarda t-testi, üç ve daha fazla boyutu olan karşılaştırmalarda
tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır. Öğretmenlerin özyeterlik inançlarının özerklik
davranışlarını ne düzeyde yordadığının belirlenmesi için regresyon analizi kullanılmıştır.
Araştırma sonuçlarına göre öğretmenlerin özyeterlik inançları, genel özerklik davranışlarının
üçten birinden fazlasını açıklamaktadır. Öğretmenlerin mesleki, sosyal ve entelektüel özyeterlik
inançları, özerklik davranışlarını anlamlı düzeyde yordarken, akademik özyeterlik inancı
yordamamaktadır. Akademik özyeterlik ile özerklik davranışları arasında orta düzeyde ilişki
bulunmasına rağmen, diğer değişkenler kontrol altına alındığında bu iki değişken arasında anlamlı
düzeyde ilişki bulunmamaktadır. Yani sadece akademik özyeterlik inancına sahip, mesleki, sosyal
ve entelektüel özyeterli düşük teknisyen öğretmen kimliğine sahip öğretmenler, özerk davranışlar
sergilememektedirler.
Anahtar sözcükler/Keywords: Öğretmen özerkliği, özyeterlik, öğretmen
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“OTHER SPECIFIED” DISSOCIATIVE DISORDER IN
THE MOVIE NARRATIVE MR. BROOKS, 2007
MR. BROOKS (2007) FİLMİNDE DİSOSYATİF KİMLİK BOZUKLUĞU
Mustafa Zeki ÇIRAKLI
Öznur YEMEZ
This paper argues that the protagonist of the thriller Mr. Brooks, 2007 suffers from
Other Specified Dissociative Disorder that “causes clinically significant distress or
impairment in social, occupational, or other important areas of functioning” (DSM-V, 2015,
p. 306) and manifests the chronic and recurrent symptoms peculiar to the psychological state
of the central character. In the narrative, the main character is portrayed as a wealthy
businessman having a seemingly perfect life with his family. Underneath his gentle
appearance, he is a serial killer called the Thumbprint Killer who has committed more than
a dozen murders for no specific motive behind his merciless acts so far. He is observed as
having a constant conversation with his alter ego throughout the movie, which we can term
as a striking use of dramatic monologue giving a figurative impression of dialogue. The
reason lying behind his impulse to kill or his addiction to murder is the existence of two
distinct personalities which are probably trigged by a past trauma or stress that is unspecified
in the movie. This division of identity is marked by the presence of two distinct personality
states and causes alterations in both behaviour and cognition of the character. Unlike the
other characters with dissociative disorders, this person does not show any signs of
dissociative amnesia, which marks the essential feature of Other Specified Dissociative
Disorder. Therefore, this study, foregrounding the theoretical insights into dissociative
disorders and other related concepts, aims to show that the protagonist undergoes split of
personality instead of being simply a villain or a serial killer.
Keywords/Anahtar sözcükler: DSM-V, Mr. Brooks, Kevin Costner, dissociative
identity disorder
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ÖLÜM EMRİ FİLMİNDE AŞAĞILIK VE ÜSTÜNLÜK DUYGUSUNUN TEMSİLİ
REPRESENTATION OF INFERIORITY AND SUPERIORITY COMPLEX IN
THE MOVIE DEATH SENTENCE
Mustafa Zeki ÇIRAKLI
Öznur YEMEZ
Bu çalışma; yönetmenliğini James Wan’ın yaptığı, başrollerini Kevin Bacon ve
Garrett Hedlund’ın paylaştığı Ölüm Emri, 2007 filminde; ait olduğu toplumsal grup (aile)
tarafından nerdeyse kahraman ilan edilmiş bir ağabeyin gölgesinde kalan küçük kardeşin
psikolojik dönüşümlerini Adler (2016) ve Freud (1976)’a referansla analiz etmektedir.
Karakterin yaşadığı aşağılık duygusunun ilk anılarla ilgili olup hatalı sosyal uyumdan
kaynaklandığı anlaşılmaktadır. Ailenin ikinci ve son çocuğu olan karakter, filmde inatçı,
hırslı, öfkeli, geçimsiz ve sabırsız birey profili çizerek büyük kardeşinden farklı bir imaj
oluşturmaya çalışmaktadır. Büyük kardeş, hayattayken varlığıyla, ölümünden sonra da
yokluğuyla anne-babanın odak noktasıdır. İhmal edilmişlik ve değersizlik duygusu içindeki
küçük kardeş, asıl ölmesi gerekenin kendisi olduğu sanısına kapılır. Karakter, yaşadığı
yanılgı ve travma sonrası stres bozukluğunun da tetiklediği bir nevroz geliştirir. Bu duygu,
ruhsal çalkantılar, sabırsızlık ve tutkularla açığa çıkmaktadır. Büyük kardeşi öldüren çete
üyelerinin durumuysa suça yönelik bireylerde var olan aşağılık duygusunun üstünlük
duygusuyla bastırılmasıyla açıklanabilir. Adler’in belirttiği gibi, grup içinde ya da grup
dışında norm kabul edilen eylemleri gerçekleştiremeyen bireylerde yetersizlik duygusu
oluşabilir ve bu duygu olası davranış bozukluklarına yol açabilir. Nitekim, toplum tarafından
aşağılanan kişilerin, çete kurup suç işleyerek üstünlük kurmaya çalışmasının temsil edildiği
filmde, kapalı sosyal gruplarda, ailede ya da cemaat tipi oluşumlarda, başarılı ve kariyerinde
umut vaat eden bireylerin, kendini ispatlamak isteyen ve her biri bir toplumsal kapalı grup
içinde yer alan üyeler tarafından rakip olarak görülebileceği yansıtılmaktadır. Rekabet, kabul
görmek ve onay almak isteyen grup üyelerince etrafa zarar verebilecek boyutlara ulaşabilir.
Film, kapalı toplumsal gruplardan aile içinde var oluşlarını ortaya koyan kardeşler arasındaki
rekabeti sorunsallaştıran Adler’in görüşleri ve Freud tarafından ortaya atılan kardeş rekabeti
ve Oedipus Kompleksi kavramları etrafında okunabilir.
Anahtar sözcükler/Keywords: Ölüm Emri, Adler, Freud, aşağılık ve üstünlük
kompleksi, kardeş rekabeti
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RED KİT’İN ÇİZGİ ROMANDAN ÇİZGİ FİLME UYARLANMASI VE TÜRK
SİNEMASINA ETKİSİ
ADAPTATION OF RED KIT FROM COMIC TO CARTOON MOVIE AND ITS
INFLUENCE ON TURKISH CINEMA
Ali YAĞLI 1
Çizgi roman, resimle metnin kaynaşmasıyla oluşan resim olmadan metnin işlevinin
tamamlanamadığı, gazete, dergi, kitap gibi basılı ortamlarda çizim dizileriyle anlatılan
öykülere verilen addır. Bu haliyle çizgi roman günümüzde birçok sanat dalını etkileyen
modern bir görsel anlatı sanatıdır. Sinemayı besleyen sanat dalları arasında çizgi romanın
ayrı bir yeri vardır. Zira film yapımcılarının senaryo sıkıntısı çektiklerinde ilk akıllarına
gelen tür çoğunlukla çizgi romanlar olmuştur. Sinemaya aktarılan çizgi romanların
bazılarında resme ve öyküye sadık kalınırken bazılarında ise resimlerden esinlenerek
uyarlamalar yapılmaktadır. Özellikle büyük gişe rekorları kıran filmlerin birçoğunun
kahramanları çizgi romanlardan uyarlanmıştır. Süpermen, Örümcek Adam, Batman, X-Man,
Tarzan, Kızıl Maske gibi dünyaca tanınmış kahramanların sinema dünyasındaki başarıları
genellikle çizgi romanlar sayesindedir. Red Kit’te aynı şekilde bu furya içerisinde sinemaya
uyarlanan tanınmış çizgi romanlar arasında yer alır. Onu diğerlerinden ayıran özelliği ise
mizahi unsurlara daha çok yer verilmesidir. Bu da Red Kit’in okuyucusuyla daha sıkı bağ
kurmasını sağlamaktadır. Okuyucu genellikle Red Kit’i çizgi roman karelerinde batan
güneşin önünde atı Düldülle yolculuk yaparken ya da Daltonları teslim alırken görür. Red
Kit bir ok macerasında ağzındaki sigarasıyla görülür. Onun sigaraya düşkünlüğü ise
çizerlerinin sigara tiryakiliğiyle ilgilidir. Red Kit’in sigarayı bırakması uzun yıllar sonra
sigara yasağıyla gerçekleşmiştir. Red Kit 1940’larda Amerika’ya göç etmiş ve bir süre
burada yaşamış Belçikalı çizer Morris ve Fransız çizer Goscinny ikilisinin eseridir
(Pasamonik, 2012). Asıl adı Lucky Luke olan kahramanın Red Kit ismine dönüşmesi
Türkçeleşen diğer çizgi romanlarda olduğu gibi bazı isimlerden esinlenilerek ortaya
çıkmıştır. Ülkemizde ilk kez 1959’da çizer Turhan Selçuk’un çıkarttığı Dolmuş adlı mizah
dergisinde yayımlanan Red Kit daha sonraki yıllarda tanınmış gazetelerin çocuk dergilerinde
de okuyucuyla buluşmuştur. 1971’de ilk kez sinemaya uyarlanmış, televizyonun
yaygınlaşmasıyla da çizgi filmleri yapılmıştır. Yeşil Çam da Red Kit filmlerinin yerlisini
çekerek bu sevimli kahramanı Türk seyircisinin beğenisine sunmuştur. Söz konusu film Çifte
Tabancalı Damat, Atını Seven Kovboy ve Red Kit adlarıyla beyaz perdeye uyarlanmıştır. Biz
bu çalışmamızda Red Kit’in doğuşundan başlayarak çizgi roman, çizgi film ve sinema
dünyasındaki başarılarını ve Türk sinemasına olan etkisini inceleyeceğiz.
Anahtar sözcükler/Keywords: Red Kit, çizgi roman, Türk sineması
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