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Elefltirel Düflünmenin Tanımı

Bir meselenin eni konu tartıflılmadan önce tanımlanmasında
yarar vardır. Özellikle elefltirel düflünme gibi farklı düflünme biçimleri
ile, örne¤in bilimsel düflünme, yaratıcı düflünme, analitik düflünme ve
benzeri düflünme biçimleri ile karıfltırılma olasılı¤ı yüksek olan kavramlarda
kesin ve net bir tanımla bafllamak konunun belirlenmesi açısından çok
önemlidir.

Ayrıca ülkemizde bu konuda kaynak sıkıntısı oldu¤u görülmektedir.
“Elefltirel” sözcü¤ünü kullanarak ‹nternet üzerindeki kitabevi veri tabanları
tarandı¤ında en fazla 27 kitap karflımıza çıkmaktadır ancak bunların
içinde elefltirel düflünmeye en yakın olarak elefltirel okuma üzerine bir
yayın bulunmaktadır, di¤erleri ise sanat ve felsefede elefltirel yaklaflımları
içeren kaynaklardır. Benzeri bir biçimde ‹ngilizce kitapları içeren bir
veri tabanı “elefltirel düflünme” anahtar sözcü¤ü kullanılarak tarandı¤ında
ise 994 kitapla karflılafl›lmaktadır. Bu nedenle de tanımların verilmesi
önemlidir. Bu bulgular, Türkiye’de elefltirel düflünme konusunda düflünme
prati¤inin ve malzemesinin eksikli¤ini göstermektedir.

Elefltirel düflünmenin tanımlanması konusunda e¤itim
literatüründe ve bilimsel kaynaklarda birbirine benzer fakat ufak tefek
farklılıklar taflıyan tanımlar bulunmaktadır. Bu konuda e¤itimden felsefeye,
psikolojiden siyaset bilimine kadar de¤iflik alanlarda fikir gelifltirenler
görülmüfltür.

Bazı yaklaflımlarda elefltirel düflünme bir beceri olarak
tanımlanmaktadır. Örne¤in Chance (1986), elefltirel düflünmeyi gerçekleri
analiz etme, fikirler üretip düzenleme, fikirleri savunma, karflılafltırma
yapma, çıkarımlar yapma, savları de¤erlendirme ve problem çözme
becerilerinin bir bütünü olarak betimlemifltir.

Son yıllarda zihinsel süreçlerin incelenmesi konusunda önemli
atılımlar yapmıfl olan biliflsel psikoloji ise elefltirel düflünmeyi bir zihin
süreci olarak ele almaktadır. Düflünme eylemini oluflturan çeflitli ifllemler
vardır. Bu ifllemler bir araya geldiklerinde adına genel olarak düflünme
dedi¤imiz eylemi gerçeklefltiririz. Her ne kadar günlük dilde adına
kategorik olarak düflünme dense de aslında farklı ifllemlerin bir araya
gelmesiyle farklı türde düflünme eylemleri gerçekleflmektedir. Örne¤in 5



problem çözmede belirli bir sonuca ulaflmak için kullanılan düflünme
ifllemleri ile farklı alternatifler oluflturmak için kullanılan (adına yaratıcı
düflünme diyebilece¤imiz) düflünme ifllemleri farklı ifllem örüntüleri
olduklarından ortaya çıkan düflünme eylemi de, sonucu da farklı olacaktır.

Halpern’a (1996) göre elefltirel düflünme, beceri ve strateji
bileflimi olan bir düflünme biçimidir. Bu tür düflünme, belirli bir hedefe
yönelik ve amaçlıdır. Uygulanması için de belirli becerilerin ve stratejilerin
kazanımı ve kullanımı gerekmektedir. Kullanılan beceri ve stratejiler
dura¤an de¤ildir; farklı ba¤lam ve ortamlarda yeniden oluflturulmaları
olasıdır. Elefltirel sözcü¤ünün anlamı, düflünmenin de¤erlendirme ve
yargılama içermesidir. Bu de¤erlendirme sadece düflünceye de¤il aynı
zamanda düflünme ifllemine de iliflkindir. Yani düflünen kifli
de¤erlendirmesini sadece son ürün olan düflünce üzerine yapmaz, bu
düflünceye ulaflmada kullandı¤ı tüm düflünme ifllemlerini de de¤erlendirir.
Bu de¤erlendirme sonucu farklı becerileri ve stratejileri kullanmaya veya
edinmeye karar verebilir.

Elefltirel düflünme yaygın olarak üzerinde konuflulan, çokça
arzulanan bazı baflka düflünme biçimleri ile karıfltırılabilir. Elefltirel
düflünme ile di¤er düflünme biçimleri arasında ortak noktalar ya da
paylaflılan ifllemler olabilir. Hatta bazı düflünme biçimleri elefltirel
düflünme tarafından kapsanabilir ya da elefltirel düflünmeyi de kapsayabilir.
Örne¤in bilimsel düflünme, a¤ırlıklı olarak hipotez üretip bunların
do¤rulu¤unu sınamayı, eldeki verileri kullanarak çıkarımlar yapmayı
içeren bir düflünme biçimidir ve elefltirel düflünmeyi de içermelidir. Öte
yandan, yaratıcı düflünme için gereken beceriler elefltirel düflünme için
gereken becerilerin bir kısmından farklıdır. Elefltirel düflünmedeki
amaçlılık, yaratıcı düflünmede yer almaz.  Bir baflka örnek olarak da
analitik düflünme ele alınabilir. Analitik düflünme iki anlamda kullanılmaktadır.
‹lki görsel mantık yürütme ba¤lamında, görsel bir nesneyi bileflenlerine
ayırabilme ve bu bileflenler arasındaki iliflkiyi görme anlamındadır. ‹kincisi
ise kimi zaman elefltirel düflünme ile karıflan bir anlamdır. Buna göre,
analitik düflünme belirli bir konuda var olan verilere ulaflmayı, bunları
de¤erlendirmeyi ve bunlardan ifle yarar bir sonuç çıkarmayı içerir.

Dolayısıyla elefltirel düflünme, di¤er benzer düflünme biçimlerinden
temelde, biliflsel beceri ve stratejilerden oluflan ve hem bilginin hem de
bu bilgiyi iflleyen düflünme ifllemlerinin de¤erlendirilmesini içeren bir6



düflünme biçimi olarak ayrılmaktadır. Daha kapsamlı bir yaklaflım,
elefltirel düflünmeyi bir bilgi ve beceri bileflimi olmanın yanısıra bir tutum
olarak ele almaktadır. Glaser (1985), elefltirel düflünmeyi oluflturan üç
temel unsurdan söz eder. Bunların ilki, kiflilerin, karflılafltıkları problem
ve konuları öngörülü ve düflünmeye dayalı bir biçimde ele alma e¤ilimleri
içeren bir tutumda olmalarıdır. ‹kincisi, kiflilerin, mantıksal sorgulama
ve uslamlama bilgilerine sahip olmalarıdır. Son unsur ise bildikleri bu
yöntemleri uygulayabilme becerilerine sahip olmalarıdır. Di¤er tanımlardan
farklı olarak Glaser, kiflilerin düflünme eylemine iliflkin tutumlarına da
yer vermektedir. Kifli gerekli bilgi ve beceriye sahip olsa da tutumları
elefltirel düflünmeyi desteklemezse, elefltirel düflünmeyi harekete geçirecek
ivme eksik olacaktır. Birçok arafltırma da tutumların önemini destekler
niteliktedir (örn., Gülgöz, 2001; Sadowski & Gülgöz, 1996).

Tüm bu yaklaflım ve düflüncelerden yola çıkarak, bu yazının
amaçları do¤rultusunda kapsamlı bir tanıma ulaflabiliriz:

Elefltirel düflünme, bireylerin amaçlı olarak ve kendi
kontrolleri altında yaptıkları, alıflılmıfl olanın ve kalıpların
tekrarının engellendi¤i, önyargıların, varsayımların ve
sunulan her türlü bilginin sınandı¤ı, de¤erlendirildi¤i,
yargılandı¤ı ve farklı yönlerinin, açılımlarının, anlamlarının
ve sonuçlarının tartıflıldı¤ı, fikirlerin çözümlenip
de¤erlendirildi¤i, akıl yürütme, mantık ve karflılafltırmanın
kullanıldı¤ı ve sonucunda belirli fikirlere, kuramlara
veya davranıfllara varılan düflünme biçimidir.

Elefltirel Düflünmenin Zihinsel ‹fllemleri

Elefltirel düflünmenin ne oldu¤unun yanısıra ne tür zihinsel
ifllemlerin bu düflünme eylemini oluflturdu¤una da de¤inmekte yarar
bulunmaktadır. Burada belirtilen zihinsel ifllemlerin arasında paylaflılan
bazı ortak özellikler bulunmaktadır; ancak her biri elefltirel düflünmenin
ayrı bir yönüne odaklanmaktadır (Halpern, 1997).

1. De¤iflkenlerin ayırt edilmesi ve denetimi: Problem çözerken problemi
oluflturan farklı de¤iflken ve unsurları ayırt edebilmek, bunları denetleyebilmek
ve her birine farklı a¤ırlıklar vermek, elefltirel düflünebilmenin önemli 7



unsurları arasındadır. Herhangi bir olayın çözümlemesini yaparken etkili
olabilecek unsurları ilintisiz olanlardan ayrıfltırmak, etkisi olup olmadı¤ını
anlamanın imkansız oldu¤u durumlarda ise belirsizli¤i kabul etmek
gerekir.

2. Bilgideki eksiklikleri fark etmek: Bazı durumlarda sunulan bilgi
yetersizdir ya da kiflinin bilgisi sunulanı anlamlandırmakta yetersiz kalır.
Bu durumların farkına varıp eksiklikleri gidermeye çalıflmak, elefltirel
düflünmenin gerekleri arasındadır.

3. Açık seçik tanımların gereklili¤ini görmek: Kullanılan terim ve sözcükler
kimi zaman altlarında yatan anlamları gölgelemektedir. Bu nedenle,
tanımları müphem olan kavramların açıklanmasına çalıflmak, soyut
kaldıklarında ifllevlerini yerine getiremeyecek olan kavramların ifle vuruk
(operasyonel) bir biçimde açıklanmasını istemek elefltirel düflünme
açısından çok önemlidir.

4. Sonuca varan gerekçelerin ne denli güçlü olduklarını de¤erlendirebilmek:
Genelde bir takım varsayımlar, çıkarımlar, savlar, karflı savlar ve
gerekçelerden hareketle sonuçlara varılmaktadır. Ancak bunlar her zaman
sonucu zorunlu kılacak düzeyde güçlü olmayabilirler. Elefltirel düflünebilen
kiflinin bu de¤erlendirmeyi yapıp eldeki savlar, gerekçeler, vb. ile o
sonuca varılıp varılmayaca¤ına karar vermesi gerekir.

5. Verilerden ve bulgulardan çıkarımlar yapabilmek: Bilginin oluflturulması
eldeki verilerden ve bulgulardan, do¤ru çıkarımların yapılmasıyla mümkün
olur. Bu beceri sonucu do¤ru çıkarımlarla yeni bilgilere ulaflılabilir.
Ayrıca, yanlıfl çıkarımların engellenmesi de önemlidir.

6. Karar verirken akılcı kıstaslar kullanmak: Karar verme sürecinde farklı
alternatifleri de¤erlendirmenin ve tartman›n yan›s›ra, akılcı kıstaslara
a¤ırlık vermek de önemlidir.

7. Anlamak için okumak: Okuma sürecinde anlamı zihinde oluflacak bir
biçimde okumak ve zihinsel süreçlerin farkında olmak, özellikle okunan
materyaldeki içeri¤in do¤ru kavranmasını sa¤layacak ve elefltirel bir
bakıflı olası kılacaktır.8



8. Problem çözmede planlı yaklaflım: Problem çözme için çeflitli
stratejilerin oluflturulması ve bu stratejilerin sistemli biçimde uygulanması
önemlidir.

Öte yandan, daha önce de de¤inildi¤i gibi, zihinsel bir takım
ifllemlerin yanısıra elefltirel düflünen kiflilerin bazı tutumlara da sahip
oldukları göze çarpmaktadır. Bu tutumlar elefltirel düflünmenin gereklilikleri
arasında yer almaktadır (Halpern, 1996):

1. Plan yaparak düflünme ve çalıflma e¤ilimi:  Plansız çalıflmalar genellikle
gelifli güzel ortaya konmufl ürünler olmaktadır.  Oysa elefltirel düflünme
planlı ortamlarda ve planlı çalıflmalarda ortaya çıkabilmektedir.

2. Esneklik:  Yeni fikirlere ve düflünme biçimlerine açık olmak elefltirel
düflünmenin bafllıca koflullarından biridir.

3. Sebat: Bir ifle bafllayıp sonuna kadar düflünerek sürdürüp tamamlamak
elefltirel düflünme çerçevesinde ifllemin tamamlanması için gereklidir.

4. De¤iflime açıklık: Elefltirel düflünme bir tutum olarak belirli bir fikre,
yaklaflıma ya da görüfle koflulsuz ba¤lanmayı reddeder. Her türlü fikir
ve yaklaflım yeni verilerin ›fl›¤ında de¤ifltirilmeye açıktır. Bu yaklaflım
elefltirel düflünmenin bir beceri olarak varolsa da tutumsal olarak
yerleflmesinin en önemli ö¤esidir.

5. Farkındalık: Düflündü¤ünün ve düflünürken kullandı¤ı ifllemlerin
farkına varmak, elefltirel düflünme sürecinde sadece düflüncenin içeri¤ine
bir elefltirel yaklaflım getirmekle kalmaz, aynı zamanda kiflinin kendi
düflünme süreçlerini de elefltirel bir yaklafl›mla de¤erlendirmesini gerektirir.

Zihindeki De¤iflimi Sa¤lamanın Koflulları

Elefltirel düflünmenin yerleflmesi zihinsel bir dizi de¤iflimi
gerektirmektedir. Bu ba¤lamda, hangi yaflların kritik oldu¤unu ve de¤iflimin
ne tür bir de¤iflim oldu¤unu de¤erlendirmek açısından çocuklarda zihinsel
geliflime iliflkin bilimsel bulgulara de¤inmekte yarar vardır (Gülgöz ve
ark., 2001). 9



Kail ve Bisanz (1992) zihinsel geliflimin bir kendini de¤ifltirme
süreci içinde gerçekleflti¤ini söylerler. Zihinsel etkinliklerin birbirleriyle
karflılaflmaları ve kimi zaman da çeliflkiler ortaya çıkarmaları, zihinsel
kapasiteyi zorlayıcı etkiler yaratırsa, zihinsel yapıda de¤iflim süreci
bafllatılmıfl olacaktır. Siegler’e (1989) göre zihinsel bir becerinin
edinilmesinde en etkili ve önemli unsur, bu beceriyi gelifltiren problemlerle
karflılaflmaktır. Daha önce karflılaflılmıfl problemler hazır çözüm
mekanizmalarını ve bilgileri harekete geçirirken yeni problemler, yeni
mekanizmaların gelifltirilmesinde itici güç rolünü üstleneceklerdir. Kail
ve Bisanz (1992) zihinsel geliflime katkısı oldu¤u belirlenmifl ö¤eler
arasında bazı türden problemlerle karflılaflma sıklı¤ından ve yeni çözümler
üretmek, yeni problemlerle u¤raflmak konusunda çocu¤un çevresinden
gördü¤ü özendirmeden söz ederler. Çocuk, çözümünü bilmedi¤i problem
türleriyle karflılafltıkça varolan bilgilerini ve zihinsel mekanizmalarını
kullanarak yeni çözümler, hatta yeni zihinsel ifllemler ortaya çıkaracaktır.
Beyin fizyolojisi benzetmesini kullanırsak, çocuk adeta daha önce
varolmayan ba¤lantı örüntülerini, beyindeki sinirlerden yeni ba¤lantı
dizileri oluflturarak kuracaktır. Dolayıs›yla daha önce olmayan düflünebilme
becerileri oluflacak, bu da çocu¤un zihinsel kapasitesini yani, yeni
problemlere çözüm bulabilme kapasitesini gelifltirecektir.

Çocukta gerçekleflen bu tür geliflimlere bir anlamda zihnin
kullandı¤ı stratejilerin de¤iflmesi ve yeni stratejilerin oluflturulması olarak
da bakabiliriz.  Chi’ye (1977) göre, yeni stratejilerin gelifltirilmesi daha
çok eski stratejilerden daha etkili stratejilerin geliflmesi biçiminde gerçekleflir.
Problem çözümüne ve zihinsel ifllemlere yönelik daha etkili stratejilerin
geliflmesiyle çocu¤un problemleri çözme hızı da artar. Kail ve Bisanz’ın
(1992) verileri bize birçok zihinsel ifllemdeki hızlanmanın en çok 8-13
yafllar arasında gerçekleflti¤ini göstermektedir. Hızlanmadaki en büyük
artıfl 8-10 yafllar arasında, buna yakın düzeyde bir hızlanma da 11-13
yafllar arasında görülmektedir. Kail’ın (1991) yaptı¤ı arafltırma bu
hızlanmanın belirli bir zihinsel süreçte yo¤unlaflmadı¤ını, daha genel ve
bütüncül bir hızlanma oldu¤unu göstermektedir.  Bu bulgulara göre,
ifllem hızındaki de¤ifliklikten birçok ifllemin yapılmasında etkili olan
ortak ve genel bir mekanizma sorumludur.

Bakıflaçısı alma ve di¤er sosyal ve biliflsel süreçlerle ilgili
arafltırmalar, 8-9 yaflın yurttafllık de¤erlerinin edinilmesi açısından
belirleyici oldu¤unu, kırılma noktasını oluflturdu¤unu, dolayısıyla e¤itsel10



etkilere en açık yafllar oldu¤unu göstermektedir. Bu yafllardaki çocuklar
dünyaya baflkasının gözünden bakmaya bafllayabilmekte, kendilerininkinden
farklı görüfllere sahip insanlara ilgi ve merak duymaktadır. 12-13 yafla
gelindi¤inde, akran grubunun de¤erlerine uyma göstermek birincil, hatta
tek olgu haline geldi¤i için, çocuk, farklılıklara daha “az açık” olmaktadır.

Yine Kail ve Bisanz’a göre, e¤itimin etkisi de bu yafllarda ortaya
çıkmaktadır. E¤itimle birlikte belirli bir zihinsel iflleme harcanan zihinsel
çaba azalmaktadır. Çünkü e¤itim, zihinsel ifllemlerin tekrar tekrar yapılması
sonucu otomatikleflmesini sa¤lamaktadır. Zihinsel süreçler otomatiklefltikçe
her bir zihinsel faaliyetin zihinsel kapasiteden kullandı¤ı pay azalır.
Dolayısı ile, baflka zihinsel ifllemler için daha genifl bir kapasite kalır.
Palincsar ve Brown (1984) yedinci sınıf ö¤rencileriyle yapılan bir arafltırmada
otomatikleflmenin ifllem hızını artırdı¤ını göstermifllerdir. Aynı durum
elefltirel düflünme için de geçerlidir. Zaman içinde sık sık tekrar edilecek
biçimde elefltirel düflünme yöntemini kullanan ö¤rencilerde bu tür bir
düflünme otomatik bir tepki haline dönüflebilecektir.

Bir baflka arafltırmaya göre ise soru sorma konusunda sa¤lanan
e¤itim, genelde gözlemlenebilen bir geliflim sa¤layabilmektedir. King’in
(1991) arafltırmasına göre, çocukların nasıl soru sorabileceklerine dair
aldıkları yönlendirme, onların daha önemli ve stratejik sorular sorabilmelerini
sa¤ladı¤ı gibi problem çözme becerilerini de artırmaktadır.

Ö¤renme, en kolay baflkalarını taklit ederek olmaktadır.
Ö¤rencilerin belirli bir davranıflı baflkalarında izledikten sonra yapmaları
daha kolay olacaktır. Benzer bir yöntem de belirli bir davranıflı yaparken
adım adım yönlendirilmektir. Bir anlamda ö¤renciyi elinden tutarak bir
labirentte rehberlik edilmektedir. Bu rehberlik sayesinde ö¤renci bir
sonraki uygulamayı kendi baflına daha kolay yapacaktır. E¤iticiler, elefltirel
düflünmeyi, ö¤rencileri adım adım bu tür düflünme yöntemlerinde
yönlendirerek yerlefltirebilirler. Öte yandan taklit mekanizmasının
kullanılması için de ö¤retmenler düflünme süreçlerini sesli olarak nakledip,
ö¤rencilerin bu süreci taklit etmelerini sa¤layabilirler.

Elefltirel  Düflünme Neden Önemlidir?

Elefltirel düflünme becerilerine ve tutumlarına sahip çocuklar
ve gençler yetifltirilebilmesi ve bunun, örgün e¤itim sistemi içinde nasıl 11



yapılabilece¤i konularına ayrıntısı ile e¤ilebilmek için, elefltirel düflünme
tutum ve becerilerinin neden önemli oldu¤u üzerinde durmak gerekir.
Konu öncelikle iki düzlemde ele alınabilir:

1. Bireyleflme: Kiflinin kendi yaflamında en do¤ru çözümleri üretebilmesi,
en do¤ru kararları verebilmesi için gerekli ve önemlidir elefltirel düflünme.
Kiflinin, ba¤ımsız düflünebilen, özgün ve özgür bir birey olabilmesi için
önemlidir. Çocu¤un toplumsallaflmasındaki en önemli iki kurumdan
birinin okul oldu¤u düflünülürse, kesintisiz e¤itim süresinin giderek
artaca¤ı da dikkate alınırsa, bireyleflme süreci içindeki kırılmayı okulda
yakalamanın önemi ortaya çıkar. Bir baflka deyiflle, okul, tüm ögeleriyle,
ö¤rencinin özgün ve özgür bir birey olabilmesi için gereken donanımı
ona sa¤lamaya dönük olabilmelidir.

2. Yurttafllaflma: E¤er ça¤dafl demokrasilerin gereksinme duydu¤u bireyler,
toplumsal sorunlara duyarlı, toplumsal sorumluluk sahibi, her türlü
dogmatik düflünceden  uzak, etkin, katılımı bilen ve isteyen, bilgili/akıllı
katılımı baflarabilen, kendi düflüncelerini oluflturabilen, baflkalarınınkini
- veri, kanıt vb. ye dayanarak; tutarlılık, sa¤lamlık, vb. açısından - sorgulayıp
de¤erlendirebilen, empati sahibi, tartıflma ve uzlaflma kültürüne sahip
kiflilerse, elefltirel düflünme, birey olmak gibi, yurttafl olmanın da tam
odak noktasındadır.

Günümüzde demokratik yurttafl profili bir dizi niteli¤i gerektirir:

1. Siyasal ve hukuksal okuryazarlık: Elefltirel düflünme kapasitesini
artırma konusunda etkili olan unsurlardan biri siyasal ve hukuksal
okuryazarlıktır. Siyasal ve hukuksal okuryazarlık, ö¤rencilere, ilerideki
yaflamlarında yurttafl kimlikleriyle kamusal yaflamda etkin olabilmeleri
için gerekli bilgi ve becerileri vermeye yöneliktir. Bu anlamıyla siyasal
ve hukuksal okuryazarlık, siyaset kurumlarına ve mekanizmalarına iliflkin
olgusal bilgi birikiminin ötesinde, kavramsal bilginin de eflit derecede
önemli oldu¤u gerçe¤inden hareketle, özellikle, güç, yetke, adalet, hak,
sorumluluk, yasa, hukuk gibi temel kavramlar etrafında bir ö¤retim
programı oluflturulmasını gerekli kılmaktadır.

2. Etik anlayıfl: Adalet, hak gibi kavramların evrensel ahlak normlarına
dayalı olarak ele alın›fl›; evrensel de¤erler. Örne¤in, yetkenin rastgele
kullanımı ile mücadele için sorumluluk duyma, gerekli bilgiye ve12



yöntemlere sahip olma. Bu ve benzeri kavram ve süreçlerin ö¤retim
programları içinde yerini bulması.

3. Dili çözümleyebilme ve kullanabilme: ‹nsan iliflkilerinin en temelindeki
iki süreçten biri olan iletiflim, günlük yaflamda büyük ölçüde sözlü yani
dile dayalıdır. Dili çözümleme, dinleme, demagojiyi, gizli gündemleri,
yüklü sözcükleri, önyargıları, varsayımları, vb. tanıma; söylenende
geçerlilik, tutarlılık, vb. arama gibi yetileri içerir. Dili kullanma ise,
görüfllerini açık seçik ortaya koyabilme, savunabilme, gerekçelendirebilme;
açık iletiflim kurabilme gibi yetiler gerektirir.

4. Sorun çözme, uzlaflma, barıfl kültürü: Burada söz konusu olan bunları
birer de¤er olarak kabul etme, aynı zamanda da gereklerini yerine getirme
istenç ve becerilerine sahip olmadır. Dilin çözümlenmesi ve kullanılması
ile de yakından ba¤lantılı olan bu beceriler, en küçük yafllardan itibaren
okul ortamında edindirilebilir ve yerlefltirilebilir. Farklı görüflleri anlamaya
ve de¤erlendirmeye açık olma, duygudafllık, bakıfl açısı alabilme, gibi
yetkinlikler, sorun çözmede, uzlaflmada, ve giderek barıfl kültürü
oluflturmada önemli bir yere sahiptir.

5. Karar verme: Yukarıda sayılanlar gibi, elefltirel düflünme ile elele
giden karar verme yetisi, ço¤u kez sorun çözme becerilerini de içerir.
Karar verirken, öncelikle, farklı seçeneklerin fark edilmesi (bunların
yaratılması), her bir seçene¤in akılcı ölçütler çerçevesinde tartılması,
sınanması beklenir.

6. Verilen kararlara uyma:  Tartılan ve sınanan seçenekler arasından
biri, çeflitli ölçütler çerçevesinde, karara dönüflür. Bundan sonraki adım,
kararın uygulanmaya konmasıdır. Bu aflamada demokratik yurttafltan
beklenen, alınmasına katkı yaptı¤ı kararların arkasında durabilmesi,
kararın uygulanmaya konması aflamasında da sorumluluk alması, payına
düfleni yapmasıdır.

Elefltirel düflünmenin baflta verilmifl olan tanımı ›fl›¤ında yukarıda
söylenenlere bakıldı¤ında, günümüz birey ve demokratik yurttafl profilinin
ana boyutları içinde elefltirel düflünmenin önemi ve vazgeçilmez  yeri
açıkça görülür. Bu noktada, örgün e¤itim sistemi içindeki ö¤retme ve
ö¤renmenin nasıl gerçekleflmesi gerekti¤i ve bugünkü durumda nasıl
gerçekleflti¤i meselesine bakmak gerekir. 13



Elefltirel Düflünmeye Engel Olan Mevzuat, Ö¤retim Programı
ve Ders Kitapları Özellikleri ve Alternatifler

 Ö¤rencilerde bilimsel ve elefltirel düflünme yetisinin gelifltirilmesini
hedefleyen bir e¤itim anlayıflının, hiç kuflku yok ki, mevzuatı, ö¤retim
programlarını, ders kitaplarını ve yardımcı kaynakları, ders materyallerini,
ö¤retmen yetifltiren kurumları ve hizmet içi e¤itimleri ilgilendiren çok
yönlü ve boyutlu bir dönüflümü sa¤laması gerekmektedir.

Oysa bugünkü haliyle Türk e¤itim sistemini düzenleyen mevzuat
incelendi¤inde, önemli bir bölümünün, ö¤rencilerde bilimsel ve elefltirel
düflünme yetisinin gelifltirilmesine imkan tanımayan bir zihniyet yapısını
ortaya koydu¤u görülmektedir. 12 Mart döneminin ürünü olan ve 12
Eylül 1980 darbesinden sonra 1983 tarihinde çıkarılan 1973 tarihli
yasayla kimi de¤iflikliklere u¤ratılmıfl olarak halen yürürlükte bulunan
Milli E¤itim Temel Kanunu’ndan bafllayarak, ö¤rencilerde bilimsel ve
elefltirel düflünmeyi, yaratıcılı¤ı ve katılımcılı¤ı gelifltirmeye yönelik olarak
düflünülmesi gereken faaliyetleri düzenleyen 1983 tarihli “‹lkö¤retim,
Lise ve Dengi Okullar E¤itici Çalıflmalar Yönetmeli¤i”ne kadar e¤itimi
düzenleyen mevzuatın temel özelli¤i, siyasal ve sosyal muhafazakarlık
olarak tanımlanabilecek bir zihniyeti hakim kılmasıdır. Söz konusu siyasal
ve sosyal muhafazakarlık, “Atatürkçülük” kisvesi altında sunulan ve
özünde bir endoktrinasyon aracı olan dogmatik bir anlayıflı, her türlü
pedagojik kaygıyı ve son tahlilde “okul”un misyonlarından biri olması
gereken demokratik yurttafllık idealini göz ardı ederek  e¤itim sisteminin
bütününe dayatmaktadır. Söz konusu endoktrinasyon zihniyeti, yalnızca
sosyal bilgiler dersi ile sınırlı de¤ildir. ‹lkokul Fen Bilgisi dersinin
programında yer alan Atatürk ve Atatürkçülü¤ün “akılcılık ve bilime
verilen önem” temelinde incelenmesinin yanısıra, Matematik dersi
programında Atatürk’ün do¤um tarihi, annesi ve babasıyla, okul, askerlik
ve siyaset hayatıyla, eserleriyle vb. ilgili alıfltırma ve problemlerin
çözülmesini öngörmesi bu yaklaflımın en tipik örneklerinden birini
oluflturmaktadır. Programa göre, 4. sınıfta kümeler ö¤retildikten sonra
 Atatürkçü düflünce ba¤lamında milli tarih, milli ahlak, milli e¤itim,
Türk tarihinin zenginli¤i ve Türk milletinin tarihteki yeri; yüzölçümü
ifllemlerinden sonra Türkiye’ye yönelik tehdit; 5. sınıfta bölme ifllemleri
ö¤retildikten sonra “Atatürk’ün kiflisel özellikleri ve çeflitli yönleri”
çerçevesinde “inkılapçılık” ele alınacak ve “konuyla ilgili alıfltırma”
yaptırılacak, problemler çözdürülecektir.  Hacim ifllemleri ö¤retildikten14



sonra ise, Atatürkçü düflünce, “insan hak ve hürriyetleri” ve “akılcılık
ve bilime verilen önem” ba¤lamında ele alınacaktır (Kaplan,1999).

Milli e¤itim sisteminin hemen her alanına sinen sosyal ve siyasal
muhafazakarlık,  büyük oranda siyasi iradenin hedefledi¤i ve en temel
özelli¤i ba¤lılık ve itaat olan “makbul yurttafl” profiliyle do¤rudan ilgilidir.
Hak temelli de¤il, ama ödev temelli olan bu yurttafllık anlayıflı, içi
boflaltılarak sunulan devlet, millet ve vatan gibi kavramları kutsamaya
dayalı bir milliyetçili¤i, demokratik yurtseverlik aleyhine egemen kılmaya
yöneliktir. Demokratik yurttafllık anlayıflının en temel unsurlarından biri
olan, bilgiye dayalı “gönüllü rıza” perspektifinden yoksun bulunan ve
nihai hedefi “sorun çıkarmayan yurttafl” olan bu zihniyet, aktif de¤il
pasif bir yurttafllık anlayıflına dayanmaktadır. Söz konusu anlayıfl ise,
düflünen, sorgulayan, elefltiren ve dönüfltüren bir yurttafl anlayıflını
olanaksız kılmaktadır.

Milli e¤itim sistemini düzenleyen mevzuat incelendi¤inde yukarıda
belirtilen sosyal ve siyasal muhafazakarlı¤ın yanısıra dikkati çeken bir
baflka husus da, mevzuatta sınırlı da olsa zaman zaman yer alan bilimsel
ve elefltirel düflünme yetisinin gelifltirilmesine yönelik söylemlerin
yüzeyselli¤i ve eklektik yapısıdır. Baflka bir anlatımla, mevzuatta yer
alan bilimsel ve elefltirel düflünme, okulda/sınıfta demokrasi, katılımcılık
vb. ye yönelik söylem ve göndermelerle aynı düzenlemenin geri kalan
bölümleri ve en genel anlamda “ruhu” arasında önemli tutarsızlıkların
ve çeliflkilerin varlı¤ı, temelde bu yönde bir iradenin varolmadı¤ını da
açıkça ortaya koymaktadır. Bu konuda Milli E¤itim Temel Kanunu’nun
“Demokrasi E¤itimi” bafllı¤ını taflıyan 11. maddesi, söz konusu tutarsızlıklar
açısından bir örnek oluflturmaktadır:

“Madde-11. Güçlü ve istikrarlı, hür ve demokratik bir
toplum düzeninin gerçekleflmesi ve devamı için
yurttaflların sahip olmaları gereken demokrasi bilincinin,
yurt yönetimine ait bilgi, anlayıfl ve davranıfllarla
sorumluluk duygusunun ve manevi de¤erlere saygının,
her türlü e¤itim çalıflmalarında ö¤rencilere kazandırılıp
gelifltirilmesine çalıflılır; ancak, e¤itim kurumlarında
Anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçili¤ine aykırı
siyasi ve ideolojik telkinler yapılmasına ve bu nitelikteki
günlük siyasi olay ve tartıflmalara karıflılmasına hiçbir
flekilde meydan verilmez.” 15



Aynı tutarsızlık ve çeliflki, birçok baflka örne¤in yanısıra elefltirel düflünme
açısından önem taflıyan ders kitapları konusunda da dikkati çekmektedir.
Nitekim afla¤ıda daha ayrıntılı bir biçimde de¤erlendirilecek olan ders
kitaplarını düzenleyen yönetmeli¤e bakıldı¤ında, ikinci bölümün 5.
maddesinde yer alan “Konular günlük hayatla ba¤lantılı olarak bilimsel,
do¤al, sosyal, estetik, ekonomik, kültürel boyutları içinde ele alınır” ya
da “Her ünite veya konu; problemleri belirtme, arafltırma, inceleme ve
gözlem yolu ile problemleri sıralama, gerekli deneyleri yapma, bu deneylerden
sonuç çıkarma ve bu sonuçları kontrol ederek genelleme yapma fleklinde
sıralanan bilimsel düflünme metodunu kuvvetlendirecek flekilde ifllenir”
ifadelerine ra¤men, ders kitaplarının bu özelliklere sahip olmadı¤ı açıkça
görülmektedir.

Ö¤rencilerde bilimsel ve elefltirel düflünme kapasitesinin
gelifltirilmesi konusundaki en önemli engellerden biri de, ilk ve orta
ö¤renim kurumlarındaki ö¤retim programlarıdır. Bu açıdan bakıldı¤ında,
zorunlu ilkö¤retimin 8 yıla çıkarılmasını öngören 4306 Sayılı E¤itim
Reformu Yasası’nın en önemli zaaflarından biri, ilk ve orta ö¤retimde
radikal bir ö¤retim programı de¤iflikli¤ine efllik etmemifl olmasıdır. Baflka
bir anlatımla zorunlu ilkö¤retimin 8 yıla çıkarılmasının, ilkö¤retimin
pedagojik misyonunu de¤ifltirmifl oldu¤u dikkate alınmamıfltır.

Oysa Avrupa örne¤i incelendi¤inde, genelde ö¤retim programlarına
yönelik reformların özellikle 1980’lerin ikinci yarısından itibaren hız
kazanan e¤itimde yapısal reformlar çerçevesinde ele alındı¤ı görülmektedir.
Örne¤in ‹spanya (1990), Portekiz (1986), Lüksemburg ve Belçika
(1983), 1980’li yıllardan itibaren zorunlu ö¤retim süresini de uzatan
yapısal reformlar çerçevesinde ö¤retim programlarında önemli de¤iflikliklere
gitmifllerdir. Yine  aynı dönemde Almanya, Fransa, Yunanistan, ‹talya,
Avusturya, Finlandiya, ‹ngiltere ve ‹zlanda’da, e¤itim sisteminde yapısal
reformlara gidilmeksizin zorunlu ö¤retimin düzenlenmesine iliflkin yeni
bir anlayıflın benimsenmesi sonucu, ö¤retim programlarında kavrayıfl,
hedef, içerik, düzenleme, metodolojik uygulama ve de¤erlendirme
ölçütleri açısından önemli de¤iflikliklere gidilmifltir. Söz konusu
de¤iflikliklerden en önemlisi, yukarıda anılan ülkelerin hemen hepsinde
ö¤retim programlarının  hazırlanmasında yetkili olan karar verme
mercilerinin desantralizasyonu e¤ilimidir. Böylece merkezi yönetim
(Bakanlık) tarafından belirlenen asgari bir ö¤retim programına (ortak
dersler) tabi olmanın dıflında, her okul sahip oldu¤u özellikler, misyon,
ö¤renci profili vb. do¤rultusunda ö¤retim programlarını  kendi ihtiyaçları
do¤rultusunda belirleme imkanına kavuflmufltur. Dolayısıyla Avrupa’da16



giderek belirginleflen e¤ilim, ö¤retim programlarını açık ve esnek bir
unsur olarak kabul etme yönündedir. Bu anlay›fl, öncelikle her ö¤rencinin
kendisini belirli alanlarda di¤erlerine göre daha baflarılı kılacak farklı
yetenek/e¤ilim ve ilgi alanları  olabilece¤i savına dayanmaktadır.1

Bugün Türkiye’de ö¤retim programlarının esnek olmayan yapısı
nedeniyle ilkö¤retim ve ortaö¤retimde kullanılan baflta ders kitapları (ve
yardımcı ders kitapları) olmak üzere, gerek MEB’nın yayımladı¤ı, gerekse
özel yayınevleri tarafından yayımlanan hemen her türlü materyal, hiçbir
farklılı¤a, özgünlü¤e ve çeflitlili¤e imkan tanımayan  standart bir içerik
ve formatı zorunlu kılmaktadır. Dolayısıyla ders kitaplarının seçiminin
ö¤retmenlerin iradesine bırakılması uygulamada bir yanılsamadan öteye
gidememekte, günümüzde ça¤dafl ülkelerde e¤itimde temel bir ilke
olarak kabul edilen bilgiye eriflimin demokratikleflmesini engellemektedir.2

Bununla beraber, günümüzde ders kitaplarının önemli bir bölümünün
maddi hatalar da dahil olmak üzere ö¤rencileri yanlıfl yönlendirecek
“bilgi” ve içerikle sunulması, ö¤retmenlerin ders kitabı seçme ölçütleri
konusunda donanımlı kılınmasını gerektirmektedir.

Türk e¤itim sisteminde ö¤retim programları ve dolayısıyla da
ders kitapları ile ilgili bir baflka temel sorun da, ansiklopedik bilgi
vermeye dayalı anlayıflın yanısıra, ça¤dafl dünyada yer alan belli bafllı
geliflmeleri, sorunları ve tartıflma eksenlerini görmezden gelmesidir.  Bu
anlamda ilkö¤retim ve ortaö¤retim düzeyinde okutulan Sosyal Bilgiler
dersleri pedagojik ve metodolojik anlamda en sorunlu alanlardan birini
oluflturmaktadır. ‹lkö¤retim okulunun 4, 5, 6 ve 7. sınıflarında okutulan
Sosyal Bilgiler Programı incelendi¤inde3, haftada 3 ders saatinden yılda
108 saat okutulan bu dersin, özcü bir milliyetçilik anlayıflını dayatmaya
yönelik oldu¤u gözlemlenmektedir.

Sosyal Bilgiler Dersi 6. Sınıf Ünitelerinin Da¤ılımı4

Üniteler

1. Demokratik Hayat
2. Co¤rafya ve Dünya’m›z
3. Türkiye Tarihi
4. Mo¤ollar ve Di¤er Türk Devletleri
5. Türkiye’miz
6. Osmanl› Devleti’nin Kuruluflu
Toplam

Amaç Say›s›

23
18
14
6
32
14
107

Öngörülen Ders Saati Say›s›

18
18
18
12
21
21
108

Oran %

17
17
17
11
19
19
100

17



Sosyal Bilgiler Dersi 7. Sınıf Ünitelerinin Da¤ılımı5

Sosyal Bilgiler dersleri programlarının a¤ırlıklı olarak “Türkiye
ve Türkler” merkezli bir yaklaflımla ele alınmıfl olmasının yanısıra, e¤itim
sistemine hakim olan sosyal muhafazakar ideoloji do¤rultusunda ders
kitaplarının bütününde izlenen sterillik, elefltirel düflünme kapasitesinin
 gelifltirilmesini engelleyen belli bafllı unsurlardandır. Söz konusu sterillik,
gençlere yönelik apolitiklefltirme iradesinin bir ürünüdür. Demokratik
yurttafllık anlayıflı do¤rultusunda ö¤rencilerde toplumsal ve siyasal
sorunlar karflısında duyarlılık ve elefltirel bakıflaçısı gelifltirmeye yönelik
bir siyasal ve hukuksal okuryazarlık için6, ders kitaplarının fırsat eflitli¤i,
toplumsal cinsiyet sorunları, sivil itaatsizlik, çevre sorunları, ötenazi,
ölüm cezası, yeni toplumsal hareketler, klonlama vb. de dahil olmak
üzere her türlü konuda ö¤rencileri donanımlı kılacak bir ö¤retim programı
reformu çerçevesinde yeniden düzenlenmesi gerekmektedir.

Burada vurgulanması gereken nokta, elefltirel düflünme yetisinin
gelifltirilmesine yönelik bir ö¤retim stratejisinin tüm dersleri dikkate
almak zorunda oldu¤udur. Bu konuda yapılan arafltırmalar elefltirel
düflünmenin sanıldı¤ı gibi yalnızca sosyal bilimler alanında de¤il, ama
beden e¤itiminden bilgisayar dersine, fen ve matematik ö¤retimine kadar
her dersin ve her konunun, elefltirel düflünmeyi oda¤ına alacak flekilde
düzenlenebilece¤ini göstermektedir.

Dolayısıyla ö¤rencilerde toplumsal sorunlara karflı ilgi ve duyarlılık
gelifltirme yoluyla elefltirel düflünme yetisini gelifltirmenin önemli
boyutlarından biri de, ö¤retim programlarının ve bu do¤rultuda ders
kitaplarının modern pedagojik yöntemler ve ça¤dafl dünyadaki geliflmeler
do¤rultusunda  yeniden düzenlenmesidir.

Üniteler

1. Türkiye’nin Co¤rafi Bölgeleri
2. ‹stanbul’un Fethi ve Sonras›
3. Avrupa’da Yenilikler
4. 17. ve 18. Yüzy›llarda Osmanl›

Devleti
5. 19. ve 20. Yüzy›llarda Osmanl›

Devleti
6. Osmanl› Kültür ve Uygarl›¤›
7. Yurdumuzun Komflular› ve

Türk Dünyas›
Toplam

18



Nitekim ö¤retim programlarına yönelik reform giriflimlerinde
Avrupa ülkelerinin büyük bölümü, bir yandan ça¤dafl toplumların giderek
karmaflıklaflan yapısını, di¤er yandan da kitle iletiflim araçlarının
enformasyonun yanısıra dezenformasyon yoluyla bilgi ve de¤erler sistemine
müdahalesini dikkate alarak toplumsal olguların nesnel ve elefltirel bir
bakıflaçısı ile incelenmesi ve buradan hareketle etik de¤erlerin gelifltirilmesi
amacıyla güncel sorunlar konusunda (ba¤ımsız bir ders formatında ya
da çeflitli derslerin içeri¤ine dahil ederek) bilgi ve duyarlılık  gelifltirmeye
yönelik bir strateji izlemifllerdir. Bu strateji do¤rultusunda, Almanya’da
(1986’dan itibaren) ve ‹skoçya’da (1991’den itibaren) çevre ve sa¤lık
sorunlarına iliflkin belli bafllı temalar  çeflitli derslerin programına dahil
edilmifltir. Yine aynı çerçevede Fransa, 1985’ten itibaren yurttafllık
bilgisini temel ders olarak yeniden düzenlemifl, 1985’te Hollanda,
ilkö¤retim düzeyinde ideolojik ve dinsel hareketler üzerine bir dersi
ö¤retim programına dahil etmifltir.

Öte yandan Avrupa ülkelerinin ö¤retim programları incelendi¤inde
ö¤rencilere farklı düflünme stratejileri ve entelektüel beceriler kazandırma
yolunda felsefe7, mantık, sosyoloji, medya okuryazarlı¤ı derslerinden
yararlanıldı¤ı gözlemlenmektedir.  Aynı flekilde fen derslerinin bilime
özgü akıl yürütme süreçlerinin gelifltirilmesi amacıyla yeniden düzenlendi¤i,
matematik dersinin di¤er derslere katkıda bulunacak bir dil ve yöntem
olarak ele alındı¤ı, ö¤rencide yaratıcılı¤ın, duyarlılı¤ın ve öznelli¤in teflvik
edilmesinde, sosyal ve kültürel formasyonunda önem taflıyan sanat
(özellikle plastik sanatlar ve müzik) e¤itimine a¤ırlık verildi¤i dikkati
çekmektedir.

Burada vurgulanması gereken nokta, ö¤rencilerde elefltirel düflünme
yetisini gelifltirmeye yönelik bu stratejinin ö¤retim programlarına yeni
derslerin (ya da ünitelerin) eklenmesiyle  sınırlı olmadı¤ıdır. Zira Türkiye
uygulaması, ö¤retim programlarına eklenen “yeni” derslerin genelde
“yeni” bir zihniyet ve pedagojiyle ele alınmaması nedeniyle ders sayısının
gereksiz biçimde artması (kimi e¤itimbilimciler tarafından “balkanlaflma”
tehlikesi olarak tanımlanan) sakıncasının yan›nda, önemli bir yarar da
sa¤lamadı¤ını ortaya koymaktadır. Nitekim 1990’ların ikinci yarısından
itibaren ilkö¤retim programlarında yer alan Vatandafllık ve ‹nsan Hakları
dersinin, elefltirel düflünme anlamında bir katkı  sa¤lamadı¤ı  ortadadır.
Özellikle 8. sınıf ünitelerinin da¤ılımı, öngörülen amaç sayısı, davranıfl
sayısı ve bütün içindeki oran açısından incelendi¤inde, evrensel demokratik
yurttafllık ve yurtseverlik de¤erlerinin de¤il, tehdit ve tehlike temelli 19



bir güvenlik sendromunun varlı¤ı dikkati çekmekte ve bu anlayıfl “‹nsan
Haklarının Korunmasında Karflılaflılan Sorunlar” bafllı¤ı altında, devletin
kendisine karflı yöneltilmifl insan hakları ihlalleri elefltirilerine karflı bir
manifestosu niteli¤ini taflıyan üniteyle pekiflmektedir.

Vatandafllık ve ‹nsan Hakları E¤itimi Dersi 8. Sınıf Ünitelerinin Da¤ılımı

Ders kitaplarının ve yardımcı kaynak kitapların çeflitlendirilmesinin
ve böylece bilgiye eriflimdeki ayrıcalıklı konumunun kaldırılmasının
yanısıra, ders materyallerinin ansiklopedik bilgi veren de¤il, tartıfltıran ve
düflündüren, farklı bilgi kaynaklarına yönlendiren materyaller haline
dönüfltürülmesi gerekmektedir. Ders kitaplarının içeri¤ine iliflkin yapılan
akademik arafltırmalar, ders kitaplarında birçok baflka eksiklikler yanında
elefltirel düflünmenin gelifltirilmesi açısından da sorunlar oldu¤unu
göstermifltir. Aynı arafltırmalar, ders kitaplarının bir yandan içerik yüklü
gibi dururken di¤er yandan da bu içeri¤in içinin bofl, güncellikten uzak
oldu¤unu, ö¤renciyi düflünme, sorun çözme ve iletiflim becerileri edinmeye
ve bunları kullanmaya yöneltmedi¤ini, farklı bakıflaçılarını ve açıklama
biçimlerini görmezden geldi¤ini, yaratıcılı¤ı özendirmedi¤ini, verilen
bilgileri sorgulanamaz mutlak (kimi zaman da kutsal) do¤rular olarak
dayattı¤ını göstermifltir. Dahası, ötekilefltirme, önyargı, ayrımcılık gibi
özelliklerin bu kitaplarda bazen açık bazen daha da tehlikeli olan örtük
bir biçimde yer aldı¤ı görülmektedir. Kitaplardaki en belirgin özelliklerden
biri, bilginin, de¤erlerin ve bakıflaçılarının mutlaklafltırılması ve dolayısıyla
ö¤rencinin elefltirel ve sorgulayıcı bir bakıflaçısı edinmesini olanaksız
kılmasıdır. Milli e¤itimin amaçladı¤ı standart, tek tip e¤itim sonucu,
ö¤rencinin en yakınından en uza¤ına kadar fiziksel ve toplumsal çevresiyle
ilgili bilgilenmesi, duyarlılık gelifltirmesi ve düflünce üretmesi, di¤er bir
deyiflle, kendi yaflantısıyla ilintilendirebilece¤i bir ö¤renme ortamını
yakalayabilmesi engellenmifl olmaktadır. Ö¤retim programlarının da
açıkça ortaya koydu¤u gibi, ders kitaplarındaki temel yaklaflım, bilgiyi,
bakıflaçılarını ve fikirleri ö¤renciye “ö¤retme”, “kavratma” ve bazı

Üniteler

Devlet, Demokrasi, Anayasa,
Vatandafll›k Haklar› ve Sorumluluk
‹nsan Haklar›n›n Korunmas›
Milli Güvenlik ve Güç Unsurlar›
‹nsan Haklar›n›n Korunmas›nda
Karfl›lafl›lan Sorunlar
Toplam
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de¤erleri “kazandırma” amacındadır. Kimi zaman ö¤retim amaçları,
elefltirel düflünmeye daha elveriflli görünse de arkas›nda yatan zihniyetin
bu amaçlara yönelik olmadı¤ı görülmektedir. Örne¤in, ö¤retim programında
“farkında olufl” olarak belirtilen bir amaç (sözgelimi “Asya’da yaflayan
Türklerin nüfus varlı¤ının farkında olufl”) aslında özcü bir zihniyetin
dayatılması anlamına gelmektedir. Söz konusu özcülük ise, gençleri
içinde yafladıkları bölgeden ve dünyadan yalıtmaktadır.

Ders kitaplarında göze çarpan bir baflka özellik de, ünite içi alt
bafllıkların ve konuların da¤ılımının ö¤rencilerde sistematik ve analitik
düflünme yetisini gelifltirebilecek olan iç tutarlılıktan ve nedensellik
ba¤lantılarından yoksunluktur. Örne¤in, 6. sınıf Sosyal Bilgiler dersinin
“Demokratik Hayat” ünitesinde, “Belli bafllı meslekleri tanıyabilme”den
“Akraba evliliklerinin sakıncalarını kavrayabilme”ye kadar her türlü konu
yer almaktadır.

Elefltirel düflünmenin temel unsurlarından biri de dildir. Dilin
do¤ru, sözcüklerin yerinde kullanılıp kullanılmaması, iletiflimin hedefi
olan kiflinin düflünme becerilerini do¤rudan etkileyecektir. Bu ba¤lamda
ders kitaplarının diline bakıldı¤ında, sözdizimi hataları, yanlıfl sözcük
kullanımı, cümle düflüklükleri, anlam bozuklukları, vb. hataların yaygın
oldu¤u görülmektedir. Her ne kadar Milli E¤itim Bakanl›¤› dil konusunda
ısrarlı bir özen gösteriyor gibi dursa da, bunun yanlıfl odaklı oldu¤u,
tamamen yazım kuralları ve sözcük seçimi üzerinde duruldu¤u, buna
karflıl›k dilin niteli¤inin ve iletiflimi sa¤lamadaki etkilili¤inin dikkate
alınmadı¤ı açıktır.

Öte yandan, özellikle sosyal alanlardaki ders kitaplarının en
temel özelliklerinden biri de insan unsurundan arındırılmıfl olmasıdır.
Bu anlamda insanın ve toplumsal çevrenin sahip oldu¤u bütün çeflitlilik,
farklılık, renklilik ve zenginlikten yoksun bırakılan ö¤renciler, aslında
birer insan bilimi olan co¤rafya, biyoloji, çevre, vatandafllık ve insan
hakları e¤itimi, tarih gibi dersleri, en kolay özdeflleflebilecekleri insan
faktörü olmaksızın “kavramaya” yöneltilmektedirler.

fiimdiye kadar içerdikleri eksiklikler ba¤lamında ele alınan ders
kitaplarının, asgari düzeyde kabul edilebilir hale gelmesi için yukarıda
sözü edilen eksikliklerin giderilmesi gerekir. Bunlara ek olarak, her 21



yönüyle baflarılı ders kitapları üretilebilmesi için birçok di¤er nitelik
arasında afla¤ıdakilerin de üzerinde durulması uygun olacaktır:

Ders kitaplarının modern dünyanın belli bafllı sorunsalları
konusunda ö¤rencileri düflündürmesi ve tartıfltırması, dünyayla ve bölgeyle
eklemlenmeyi yaratarak yukarıda belirtilmifl olan yalıtılmıfllık duygusunu
ortadan kaldıracaktır. Bunu pekifltirmek üzere kitaplarda kullanılan
okuma parçalarının güncel sorunlara iliflkin ve ufuk açıcı olması8, verilen
örneklerin anlatılan konuyla ba¤lantısının sa¤lam ve ö¤rencinin deneyimlerine
yakın olması  gerekir. Kitapların hazırlanmasında disiplinlerarası bir
yaklaflımın benimsenmesi ve farklı disiplinlerin metodolojilerinin ve buna
ba¤lı olarak düflünme süreçlerinin ö¤rencilere aktarılması lazımdır.
Kitap içeriklerinin genel olarak ilginç, çekici ve merak uyandırıcı olması,
ö¤renmeye güdülenmenin yaratılabilmesi açısından önemlidir. Bu içeri¤in
yanısıra, kullanılan görsel malzemenin de anlamlı ve estetik olması,
metinle desteklenmesi ve metni desteklemesi önem taflımaktadır.

Ders kitaplarının ö¤renciyi daha katılımcı hale getirme amacını
gütmesi gerekir. Bilgi edinilmesi için tek kaynak olmaktan ziyade
ö¤rencileri alternatif kaynaklara ve farklı ö¤renme yollarını denemeye
yönlendirmesi, ö¤rencilerin kendi bafllarına arafltırmalarını ve bilgi
edinmelerini özendirmesi, bunu gerçeklefltirmek için tüm bilgileri sunmak
yerine ö¤rencileri daha katılımcı kılacak açık alanlar bırakması, açık
uçlu ve farklı çözümleri olabilecek soru ve problemler sunması ve son
tahlilde, ö¤rencileri kendi düflünme biçimleri üzerine düflündürmesi ders
kitaplarından beklenmelidir.

Ö¤retim programları ve ders kitapları hakkında yukarıda
söylenenlerin yerine getirilebilmesi, sınıf içinde ö¤renciyle do¤rudan
temas halinde olan ö¤retmenin donanımı, ö¤renciye dönük tutumları ve
sınıf içinde yaratılmasına katkıda bulundu¤u atmosferle yakından iliflkilidir.

Ö¤retmenin Yetiflmesi

Ö¤retmen yetifltirme konusunda son yıllarda atılan adımlar ve
yenilefltirme çabaları azımsanmayacak düzeydedir. Milli E¤itimi Gelifltirme
Projesi kapsamında Dünya Bankası destekli Hizmet Öncesi Ö¤retmen
Yetifltirme Projesi, geçmifl yıllardaki hizmet öncesi ö¤retmen yetifltirme
ö¤retim programlarını, de¤ifltirerek, e¤itim fakülteleriyle uygulama okulları
arasında iflbirli¤i yaratarak, uygulamayı çok daha erken sınıflardan
bafllatarak, ders içeriklerini yenileyerek, ve benzer yollar izleyerek
iyilefltirme yoluna gitmifltir.22



Oluflturulan ö¤retim programlarının kimi özellikleri ka¤ıt üzerinde
yeterli durmakta, ancak örne¤in ders içeriklerine bakıldı¤ında kimi
niteliklerin ka¤ıt üzerinde de eksik oldu¤u görülmektedir. Yeterli gibi
görünen özelliklerin ise, uygulamadaki durumunun ne oldu¤una iliflkin
veriye sahip olmak olanaklı görünmemektedir.

Ö¤retmen yetifltirme konusunda dünyanın baflka ülkelerine
bakıldı¤ında öne çıktı¤ı görülen bazı özelliklerin bu projede hiç yer
almadı¤ı farkedilmektedir. Öncelikle, temel bazı de¤ifliklikler öngörülürken,
bu de¤iflikliklerle varılmaya çalıflılan ö¤retmen modelinin nitelikleri
ortaya konmamıfltır. Oysa, mantıksal olan ve ço¤u Avrupa ve Kuzey
Amerika ülkesinde yapılan, ö¤retmenin sahip olması gereken yetkinlikleri
belirleyip ö¤retmen yetifltirmede verilen hizmet öncesi e¤itimin hedeflerini
bu do¤rultuya yönlendirmektir. Örne¤in, çocuklara saygı duyma, meslek
eti¤ini bilme ve uygulama, problem çözme yetene¤ini gelifltirme, elefltirel
düflünme yetene¤ini gelifltirme, ö¤renci kiflili¤ini gelifltirmeye katkıda
bulunma, geliflmeye ve yenili¤e açıklık, iletiflim, özelefltiri ve yansıtma
becerilerine ve e¤ilimlerine sahip olma, bireysel farklılıklara saygı duymayı
bilme ve meslektafllarıyla iflbirli¤i ve karflılıklı de¤erlendirme yapabilme
gibi yetkinlikler belli bafllı ö¤retmen yetkinlikleri olarak kabul edilmektedir.
Ö¤rencilerde elefltirel düflünmenin geliflmesini desteklemesi beklenen
ö¤retmenlerin kendilerinin de elefltirel düflünebilen ve bu yolla ö¤rencilerine
model oluflturabilen, farklı bilgilenme ve düflünme biçimlerine açık
bireyler olmalarının önemsenmesi do¤aldır.

Öte yandan, verilen hizmetiçi e¤itimlere bakıldı¤ında, bunların
uzun listeler oluflturdukları, ancak içerik açısından nitelik ve düzeyleri
hakkında bilgi sahibi olmanın mümkün olmadı¤ı görülmektedir.  Hizmetiçi
e¤itim, hizmet öncesi e¤itimdeki kimi eksiklikleri giderebilecek, ö¤retmenin
hizmet esnasında kendisinde farketti¤i kimi eksiklikleri tamamlayabilecek,
yeniliklere ulaflmasını sa¤layabilecek, varolan bilgi ve donanımını
güncellefltirebilecek bir potansiyele sahipken, ö¤retmenlere flu anda
sunulan hizmetiçi e¤itimlerin bu katkıları yapıp yapmadıkları konusunda
bilgiye ulaflmak olanaksız olmufltur.  Örne¤in, elefltirel düflünmenin bu
denli önemsendi¤i bir ortamda hizmetiçi e¤itimlerin ö¤retmenlere bu
konuda beceri kazandırıcı olanakları sunması beklenirdi. 23



Sınıf ‹çinde Ö¤retmen

‹nsan onuruna saygı, insan olmanın ve her türlü yurttafllık becerisinin
temelini oluflturur. Bunu derste didaktik yöntemlerle ö¤retmek, kuflkusuz,
söz konusu olamaz; insan onuruna saygı gün be gün okuldaki, evdeki,
toplumdaki kiflilerarası iliflkilerin bir parçası olmalıdır.

Buyurma-itaat etme iliflkisi içinde olmayan, birbirini besleyen
ve birbirine gereksinen bu “kolay”ı reddeden, “uslu çocuk”, “muti-munis
ö¤renci” aramayan, fiziksel güç-fliddet- yerine, bilginin, uzmanlı¤ın,
duyarlı ve insan olmanın gücünü kullanabilen; gücünü rastgele
(kötüye/kaprisli) kullanmayan, çocu¤un güçsüzlü¤ünü vurgulamayan;
kontrol ve denetimi mantık/umursama temelinde ele alan; bilgiyi dayatmayan,
dinleyen, göstermelik olmayan katılmayı özendiren, barıfl oluflturmadaki9

rolünü kavramıfl, kendisi de okuyan, meraklı; cinsiyetçilikten ve her türlü
kalıpyargı, önyargı, ayrımcılıktan arınmıfl; ö¤retirken ö¤renen; ö¤renmenin
büyüsünü, cazibesini kavramıfl, hisseden ve hissettirebilen; en önemlisi,
ö¤renciye saygılı, onu hiçbir biçimde kıyaslamayan, incitip afla¤ılamayan
ö¤retmenlere gereksinme vardır.

‹yi yetiflmemifl, gerekli nitelik ve becerilerle donanmamıfl, yukarıda
sayılan özelliklerden nasibini almamıfl, ö¤renciye saygı duymayan ö¤retmenin,
elinde mükemmel kaynaklar, mükemmel ders kitapları olsa bile elde
edebilecekleri sınırlıdır. Zaten, sistemin hiçbir ögesini kendi baflına ele
alıp “düzeltmek” yeterli de¤il. Ancak, sistemin birkaç yerinden birden - ve
en önemlisi, ö¤retmenin yetiflmesinden ve kendini dönüfltürmesinden -
güçbirli¤i içinde bafllamak öncelikli hedeflerden biri olmalıd›r.

Sınıfiçi gözlemlere ve ö¤rencilerle görüflmelere dayalı pek çok
çalıflma, ö¤rencilerin yurttafllık bilgi ve  becerilerinin, yetkeci olmayan
tutumlarının, baflkalarının görüfllerine ilgi ve saygılarının, farklı görüfllere
açık olufllarının, demokratik de¤erlere ba¤lılıklarının, siyasal bilinçlerinin
ve siyasal katılım potansiyellerinin - ö¤rencinin sosyoekonomik düzeyi,
vb. ne olursa olsun -  en belirgin ve en de¤Iflmez belirleyicilerinin ö¤retmenin
(a) sınıfta ortaya konan görüfllere dikkati ve saygısı, ve (b) ö¤rencinin
fikirlerini özgürce dile getirmesine olanak tanıması, özetle, ö¤retmenin
sınıf içini konuflulup tartıflılabilen demokratik bir atmosfere sahip kılması
oldu¤unu ortaya koymufltur.24



Ancak, arafltırmalar gösteriyor ki, (a) ö¤retmen güncel olayları
tartıfltır(a)mıyor (yalnızca, çok eski, tarihsel olaylar tartıfltırılıyor), ve
(b) yıllar içinde - tartıflmanın ö¤renmedeki önemini gösteren arafltırmalar
arttıkça - ö¤retmenlerin sınıflarında tartıflma açma e¤ilimleri azalıyor.

Neden Peki?

a. Ö¤retmen hem içerik, hem yöntem bilgisi açısından yetersizdir, ve
b. Sınıfın karflısına geçip “bildi¤ini okumak” çok daha kolayd›r; çok

daha az emek, ön hazırlık, vb. gerektirmektedir.

Ayrıca, unutulmamalıdır ki, tartıflmanın/tartıfltırmanın do¤asında risk
vardır ö¤retmen için:

- ya sınıfta gürültü olur, yan sınıfın ö¤retmeni beni müdüre flikayet
ederse,

- ya tartıflma uzun zaman alır, müfredatı yetifltirmem sekteye u¤rarsa,

- ya tartıflırken çocuklar arasında anlaflmazlık (çatıflma, kavga) 
çıkarsa,

- ya tartıflmanın vardı¤ı nokta/düzey, benim bilgi birikimimi aflarsa
ve ben de bunu ö¤rencilere belli etmek (“bilmiyorum” demek) 
zorunda kalırsam.

Dikkat edilirse, yukarıda sayılan olası riskler hep, ö¤retmenden
beklenen klasik ö¤retmenli¤in sıkıntıya girdi¤i durumlar. Burada akla gelen,
ö¤retmenlerimizin yeni ve ça¤cıl bir ö¤retmenlik anlayıflına ulafltırılmaları,
yeniden profesyonelleflmeleri, özerkleflmeleri, entelektüelleflmeleri, bir
zihniyet dönüflümüne u¤ramaları için gerekenlerin yapılmasıdır.

Aynı Ba¤lamda, Ö¤retmenden Neler ‹stiyoruz?

- Anlatan, kapalı uçlu sorular soran, anlattı¤ını anlattı¤ı gibi geri 
isteyen, sessizlik, “uslu”luk, boyune¤me, itaat bekleyen, zaman
zaman da ba¤ıran, azarlayan, tüm do¤ruları ve her zaman bilen 
o bildik “ö¤retmen rolü”nden uzak durmasına yarayacak bir 
zihniyet dönüflümü; 25



- ders kitaplarının ve ders programlarının ötesine geçebilme;

- sınıf içinde açık ve etkileflim için uygun atmosferi yaratma;

- sınıfiçi atmosferi adil, insan haklarına dayalı, fliddetten ve 
dayatmadan uzak olacak biçimde dönüfltürme;

- okul etosunun10 da ayn› flekilde dönüflmesine önayak olma;

- her türlü e¤itimi insan hakları ruhuyla yapma, ö¤renciye ve 
görüfllerine saygı (lafta de¤il davranıflta: Örne¤in, düflünmesi, 
karar vermesi, görüfllerini dile getirmesi için ö¤renciye zaman 
tanıma);

- etkileflimsel yöntemleri, ö¤rencinin elefltirel düflünme becerilerine
yaptı¤ı katkıyı anlayarak, inanarak kullanma;

- bilginin yaflamla ba¤larını kurma/kurdurma;

- “yansız” de¤il, “sınıfta tartıflmaya katılan ama yönlendirmeyen”
olma;

- kolaylafltırıcılık becerilerine sahip olma;

- yaflını, statüsünü, konumunu kullanarak ö¤renciyi ezmeme (bir 
baflka deyiflle, gücünü kötüye kullanmama);

- farkında bile olmadan kendi görüflünü dayatabilece¤ini bilme;

- “tartıflma”yı “mıfl gibi” yaptırıp vicdanını rahatlatmama,  az bir 
“tartıflmamsı”dan sonra, sanki sınıf bir karara  varmıfl gibi yapmama
yani aslında henüz varılmamıfl bir anlaflma/uzlaflma sa¤lamaya 
ya da bunu çabuklafltırmaya çalıflmama;

- her akflam o günü - sınıftaki tutumunu, yarattı¤ı atmosferi, 
ulaflılan/ulaflılmayan erekleri, vb. - yansıtıcı düflünme ve/ya da bu
konularda bir meslektaflıyla yansıtıcı diyaloga girme.
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Bu sonuncusu, en az di¤erleri kadar olmazsa olmaz bir kofluldur elefltirel
düflünmenin oluflabilmesi, geliflebilmesi için. Neden? Çünkü ancak o
atmosferde,

a. ö¤retmenler ve ö¤renciler (ya da ö¤renci grupları) çeflitli 
fikirleri/görüflleri etkin bir biçimde inceler, arafltırırlar (buna 
karflılık, alıflageldi¤imiz sınıflar edilgen ö¤renme ortamlarıdır; 
oralarda ö¤renciye bilgi/durum/sorun aktarılır/verilir; 
yanıtlar/çözümler de verilir; ö¤renciden de bunları “ö¤renmesi” 
(ezberlemesi?) istenir),

b. ö¤renci “yanlıfl yapmak”tan, “yanlıfl yanıt vermek”ten korkmaz;
düflüncelerini özgürce söyler,

c. ö¤retmen/ö¤renci, ö¤renci/ö¤renci, ö¤renci/ö¤retmen arasında 
gerçek açık iletiflim ve sorgulama oluflabilir; tahmin yürütme, 
arafltırma, kavramların farklı boyutlarını keflfetme, çeflitli de¤iflkenler
üzerinde durma, yapılanları ö¤rencinin de katılımıyla de¤erlendirme
gibi gerçek ve ça¤cıl e¤itsel etkinlikler söz konusu olabilir; ö¤renci,
verili bilgiyi ezberlemeyi de¤il, düflünmeyi ö¤renebilir; gelifltirdi¤i
düflünme becerilerini baflka alanlara da taflıyabilir,

d. ö¤renci, gözlem, görüfl, vardama, yordama, ... arasındaki
farkları anlar; bilgi sahibi olarak fikir sahibi olur.

Elefltirel Düflünme Yaratmak ‹çin Stratejiler
1. ‹flbirli¤i içinde çalıflma: Küçük grup içinde ö¤renme;

2. Tartıflma/örnekolay tartıflması: Yafla uygun öykülerin tartıflılması,
sonuca vardırılması gibi etkinlikler;

3. Soru hazırlama:  Anlatılan ya da okunan ya da okunması ev ödevi
olarak verilen bir öykünün ardından küçük grupların öykü üzerinde
soru hazırlaması, bunlardan kimilerinin sınıfta tartıflılması;

4. Zorlu okuma materyalini temel alan, ö¤retmen kolaylafltırıcılı¤ında
tartıflarak (ya da “görüfl gelifltirme”, “konuflma halkası”, “istasyon”
gibi etkileflimsel yöntemler kullanımıyla) soru üretmeyi, 
uslamlamayı,gerekçelendirmeyi özendiren çalıflmalar;

5. Yazma ödevleri:  Ö¤rencinin bir konuyu (tercihen, ölüm cezası, 
kürtaj, ölme hakkı gibi tartıflmalı bir konuyu) etraflıca düflünmesini,
kaynak incelemesini, konuya çeflitli açılardan bakmasını gerektiren
çalıflmalar;
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6. Diyalog çalıflmaları: Küçük gruplarda yazılı diyaloglar üzerinde 
çalıflma yapması ö¤rencilerin. Diyalog kiflilerinin farklı görüflleri 
neler? Bunlardaki yanlılıklar, farklı yorumlar, yanlıfl algılanan/ifade
edilen durumlar, uslamlama hataları, kanıtların varlı¤ı ya da 
yoklu¤u, vb. üzerine düflünce üretme;

7. Rol oynama/yaratıcı drama.

Etkileflim içeren stratejiler konusu biraz daha ayrıntılandırılırsa,
afla¤ıdakilere de¤inilebilir:

- Oturma düzeninin verimli tartıflmaya ve dolayısıyla olumlu ve 
istendik bir sınıf atmosferine yol açmadaki rolünü unutmamak 
gerek.

- Düflünme zamanı: Tartıflmadan önce herkes 5-10 dakika düflünüyor
sessizce ve kendi notlarını alıyor.

- Herkesi içeren etkinlik planlama zamanları

- Ö¤renciler arası diyalogun özendirilmesi: Bunun yapılabilmesi 
için ö¤retmenin, tartıflma sırasında öne sürülen görüflleri dikkatle
dinlemesi, örne¤in daha önce ileri sürülmüfl bir görüfl tekrar dile
getirildi¤inde “demek sen de ....’in görüflüne katılıyorsun” 
diyebilmesi ya da sınıfa “benzer bir görüfl bir baflkası tarafından
da az önce dile getirilmiflti, kimdi o?” diye sorabilmesi, vb. gerekir.
Dahası, ö¤retmen ö¤rencileri, birbirlerinin görüflleri üzerine 
temellendirerek konuflmaya, sürekli kendisine de¤il, adını ya da
öne sürdü¤ü görüflü andıkları kifliye bakmaya yönlendirmeli.

- Ö¤rencilere birbirlerinin görüfllerini duyabilecekleri, analiz 
edebilecekleri ortamlar, olanaklar yaratmak (örne¤in, küçük grup
tartıflmalarının tüm sınıfa aktarılması)

- Soru sorma ve baflka yollarla arafltırıcı konuflmayı özendirme

- Açık uçlu sorular sorarak düflündürme

- Uslamlamayı özendirme (“neden?”, “bunu söyleme nedenin ne?”)28



- Ahlaki yargılar oluflturulmasına yardım etme (“sence neden bu 
di¤erinden daha iyi?”)

- Kimi noktaların açıklı¤a kavuflturulması (“bununla ne demek 
istedi¤ini açıklar mısın?”)

- Farklı bakıfl açılarını özendirme (“farklı bir düflüncesi olan var 
m›?”)

- Tartıflmaya katılmayı özendirme (“bu görüfle katılanlar kimler?”,
“neden katılıyorsun?”)

- Düflüncede tutarlılı¤ı özendirme (“az önce söyledi¤inle bunu 
nasıl ba¤dafltırıyorsun?”)

Yukarıda kimileri sayılan etkileflimsel yöntem, teknik ve stratejilerin
etkili ve verimli kullanımı için, ö¤retmen11

- ö¤rencisinin yerine düflünmeyecek; düflünmeyi onlara ö¤retecek,
örnek olacak (örne¤in ö¤rencinin önünde yüksek sesle uslamlayacak),

- yargılayıcı tepkilerden kaçınacak,

- karflı çıkmak de¤il anlamak amacıyla dinleyecek,

- sabırla, soru sorarak, gerekti¤inde ipucu vererek ö¤renciyi 
düflündürecek,

- herkese fikrini söyleme flansı tanıyacak ama  kimseye baskı 
yapmayacak,

- hiç kimseye parmak uzatmayacak; hiç kimseyi konu hakkında 
görüflü olmad›¤ı ya da görüflünü dile getirmedi¤i için utandırmayacak,

- analitik düflünme, elefltirel düflünme, yaratıcı düflünme, etkin 
dinleme, geribildirim verme, duygudafllık, kolaylafltırıcılık, çatıflma
çözme,  güdülendirme, tartıflmalı konuları ele alma.... becerilerine
ve bunları kullanma iste¤ine sahip olacak, 29



- kullanaca¤ı etkileflimsel yöntemler çerçevesinde, kolaylafltırıcı, 
tartıflma katılımcısı,  görüflmeci, gözlemci, dinleyici, açık uçlu 
sorularla yönlendirici, geribildirim verici, toparlayıp özetleyici, 
tartıflmalı konuları gündeme getirici,  ve durumun gereklerine 
göre bu roller arasında gezinici olabilecek; buna istekli ve niyetli,
ve hem de bunu yapabilecek ölçüde donanımlı ve esnek olacak,

- sınıfta tartıflma yapılmasının nedeninin, herkesin görüfl gelifltirebilmesi,
görüfllerini açıklayabilmesi, birbirinden ö¤renebilmesi oldu¤unu,
do¤ru-yanlıfl yanıtlar aramak olmadı¤ını bilecek,

- tartıflmanın sınıftaki ö¤renciler arasında olmasına (bir ö¤renci-bir
kendisi, bir ö¤renci-bir kendisi biçiminde olmamasına) özen 
gösterecek.

Kavram temelli, anlamayı öne çıkaran yaklaflımlar, bilgi temelli,
ezberleyerek ö¤renmeyi öne çıkaran yaklaflımlardan çok daha öncelikli
ve önemli ama aynı zamanda da ö¤retmenin daha çok emek ve zaman
vermesini, daha donanımlı olmasını gerektiriyor.

O halde, okullarımızda, sınıflarımızda, düflünme becerilerini
oluflturacak, gelifltirecek, pekifltirecek, ve kalıcı kılacak yapılara
gereksinmemiz var. Bunlar, ö¤rencinin, yanıtı tek ve bilindik olan bir
soruya (.... hangi tarihte...?) hep bir a¤ızdan yanıt vermesi için de¤il,
çok çeflitli biçimlerde yanıtlanabilecek sorulara (örne¤in, “sınıf içi
barıfl ortamını nasıl oluflturabiliriz?”), beraber çalıflarak, tartıflarak,
farklı/beklenmedik görüfller ortaya atarak yanıt üretebilmesi için uygun
yapılar olmalı.  Bu da, e¤itim sistemimize ve aile yapımıza, okullarımıza
ve daha nice kurumumuza ait  birçok baflka niteli¤in edinilmesi yanında,
yine, örgün e¤itimin belki de en önemli unsuru olan ö¤retmenin,

- konusunu iyi bilmesini,
- etkileflimsel ö¤retim yöntemlerini bilmesini ve kullanmasını 

(Gürkaynak ve ark., 1998, 2002),
- ö¤rencisine saygı duymasını, onu gerçekten dinlemesini,
- üflenmemesini, sabırlı olmasını,
- aktif ve dikkatli olmasını,
- ön hazırlık yapmasını,
- kendisinin de düflünme becerilerine sahip olmasını,30



- bir yandan “aktif ö¤renme”, “ö¤renci merkezli ö¤renme”, “yaparak
yaflayarak ö¤renme” gibi, ülkemizde sürekli sözü edilen ama hem
ço¤u kez yanlıfl anlaflılan (epeyce adı bilinen bir özel okuldaki bir
sosyal bilgiler ö¤retmeni, “sizce ö¤renci merkezli ö¤renme nedir?”
sorumu, “verirsin çocu¤a konuyu, evdeki ansiklopedilerden filan
yazar gelir, sen geride durursun, o sınıfa anlatır konuyu” diye 
yanıtlamıfltı.) ve hem de hiçbir zaman gerçekten ve yaygın olarak

 yaflama geçirilememifl olan lafları üretip-yani “mıfl gibi” yapıp- 
bir yandan da bildi¤i klasik ö¤retmenli¤i sürdürme kolaycılı¤ına
kaçmamasını gerektirir.

Ö¤retmenli¤e baflladıktan sonra da sık sık e¤itimler (yeni etkileflimsel
yöntemlerin kullanımı, sınıf yönetiminde yaratıcı yöntemler, dinleme
baflta olmak üzere ça¤cıl ö¤retmenin sahip olması gereken ve yukarda
sayılan beceriler, vb.), bu e¤itimlerin daima uygulamalı olması ve bir
ifle yaraması için önlem alma, ve bu bilgileri ilk elden sınayabilmeleri
için, ö¤retmen adaylarına farklı yafl gruplarından çocukları gözlemleme
ve onlarla görüflme yapma olanakları yaratılması gerekmektedir.

Okulların Yapısı Elefltirel Düflünmeye Engel

Okulların çeflitli düzeylerde kurmufl oldukları yapılar, ö¤rencilerin
okulları algılamasını etkileyebilecekleri gibi okulların ö¤rencilerin
toplumsallaflma sürecine hizmet etmeleri nedeniyle toplumda alacakları
tavırları da belirleyebilecektir. Okulu algılaması ö¤rencilerin okul içindeki
tutum, davranıfl ve e¤ilimlerini belirlemek açısından önemlidir. Ancak
okulun etkisi okulla sınırlı de¤ildir. Okulda yapılanlar, okuldaki zihinsel,
iliflkisel ve davranıflsal yapılanma, okul dıflında ve sonrasında etkilerini
sürdürecektir.

Okulları mimari yapılanma olarak incelersek, halihazırdaki
okulların ö¤renmeyi, demokratik katılımı, düflünme becerilerini ve
alıflkanlıklarını gelifltirmeyi hedefleyen yapılar olduklarını söyleyebilmek
çok zordur. Okulun dıflından içine do¤ru ilerlendi¤inde karflılaflılan
örneklerde bu görülür.

Okulun en dıflında okulu çevreden ayıran yüksek duvar, tel örgü
ve benzeri yapılar vardır.  Bu yapılar içeridekini dıflarıdan koruma amacını
güder gibi görünse de daha önemli bir amacı, çocu¤un okul dıfl›na 31



“kaçmasını” engellemektir. Bu nedenle girilmesi ve çık›lması zor olan
a¤ır, demir, yüksek, bekçili kapılardan geçerek girilir okula. Hatta birçok
okulda kapılar da okulu çevreleyen yüksek duvarlar gibi dıflarıyı
göstermeyecek flekilde masif yapılardır. Ö¤rencilerin kitaplarda yansıtıldı¤ı
gibi keyifle ö¤renecekleri, düflünecekleri, keflfedecekleri bir mekandan
çok, zorla içeride tutuldukları bir hapishane tarzı mimari yaklaflım göze
çarpar. Bu kapılarda bekçilik görevini üstlenmifl, giren çıkan kifliler
üzerinde otoritesi olan, kimin girip kimin çıkaca¤ını belirleme yetkisine
sahip kifliler vardır. Bu kifliler görevlerinin simgesi, polis-asker tarzı
üniformalar giymektedir. Ö¤renci okuluna girerken bu kiflilerin onayını
almak durumundadır.

Kapıdan içeri girildi¤inde pek çok okulda duvarların arkasında
bulunan bir oyun alanı, bahçe gibi bir mekan söz konusudur. Yalnız bu
alan bu flekilde adlandırılmasını do¤rulayan bir görüntü sergilemez;
çünkü zemini beton ya da asfalt olan, en iyimser tahminle oturacak bir-
iki bankı, belki bir de a¤acı bulunan mekandır bu. Oyun alanları çocukların
oynaması için düzenlenmifl olsa dahi çocukların koflup oynamaları, beton
zeminde düflüp yaralanma olasılı¤ı oldu¤undan pek özendirilmez. Alan
dar oldu¤undan ve buralarda bayrak töreni gibi faaliyetlerin yapılması
zorunlu oldu¤undan yeflillendirmek söz konusu de¤ildir; maliyet
yüksekli¤inden dolayı salıncak, kaydırak, top gibi oyun malzemeleri de
bulunmaz. Dolayısıyla, ders araları ve ö¤le teneffüsleri, dıfları çıkma izinleri
olmadı¤ından ö¤rencilerin beton zemin üzerinde “volta attıkları” sürelere
dönüflür.

Bu bahçeler, kimi okulda hafta sonlarıyla sınırlı olmak üzere
ama birçok okulda ders yapılan günlerde de otomobil park alanı olarak
kullanılmaktadır. Dolayısıyla, ö¤rencilere pek fazla dolaflma alanı
kalmamaktadır. Burası aynı zamanda, hafta bafllarında ve sonlarındaki
törenlerin de yapıldı¤ı mekandır. Bu törenlerde ö¤renciler sıralar halinde,
askeri bir disiplin içinde dizilirler ve kendilerine söylenecek sözleri
dinlerler; söz almaz, soru sormazlar, sadece dinleyicidirler. Tüm grubun
içinde ö¤renci, bireyselli¤inden arındırılmıfl, kimliksizlefltirilmifltir.

Okul binasının dıflarıdan görünümü daha özenli olsa bile sınıf
pencereleri ya açılamayacak flekilde yapılmıfltır ya da demir parmaklıklar
vardır. Hatta bazı okulların pencereleri boyanarak d›flar› ile iliflkileri
kesilmifltir.32



Okullarda ‹ç Mekanların Düzenlenmesi Disipline Dayalıdır!

Okul binası içerisinde sınıflar, ö¤retmen odaları ve idari ofisler
bulunur. ‹dari ofisler ve ö¤retmen odaları ö¤rencilerin hiç giremedikleri
ya da zorlukla girebildikleri mekanlardır. Buraların kapıları kapalıdır ve
kapıdan içeri girilmesi okuldaki hiyerarflik statü hakkında bilgi verir. Bu
mekanlardaki yapılanma, odanın hiçbir flekilde dıflarıdan görülememesi,
okuldaki bireyler arasındaki hiyerarflik çizgilerin simgeleridir. Müdür ve
ö¤retmen odalarına girifl ö¤renciye sınırlıdır; ö¤retmen ve müdürün mahremiyeti
korunmufltur. Ancak benzeri bir mahremiyet korumasının ö¤renciye dönük
olarak da varoldu¤unu söylemek olanaksızdır. Aksine, ö¤rencinin dolabı,
çantası veya sırası istendi¤inde ö¤retmen ve yöneticiler tarafından aranabilir.

Sınıflara girildi¤inde sıra ve sandalyelerin yapısının belirli bir
iliflkiyi dayattı¤ı görülmektedir. Bu yapıya göre, ö¤rencilerin hepsi bir
yöne bakarak yüzleri tahtaya ve ö¤retmene dönük otururlar. Bu oturma
biçiminde ö¤reten ve ö¤renenleri ayıran ve farklılafltıran, belirli bir iliflki
biçimini oluflturan bir sınıf yapısı söz konusudur. Bazen bu iliflki
ö¤retmen masasının bir platform kullanılarak yükseltilmesi ile daha da
hiyerarflik bir hale getirilir. Böylece ö¤retmen herkesi görmekte ve
denetleyebilmektedir; ö¤rencilerin ise ö¤retmen dıflında kimseyi görmeleri
gerekmemektedir. Bu yapı, belirli bir e¤itim zihniyetini, yani bilen birinin
bilmeyenlere bildiklerini ö¤retmesi olarak özetlenebilecek zihniyeti
göstermektedir. Bu yapı ve sınıflarda bulunan di¤er malzemeler bütün
okul ve sınıflarda sınırlı birkaç ayrıntı dıflında standarttır. Bu durum
okulların herhangi bir özgünlük ifadesinde bulunmalarını engellerken,
merkezi olarak belirlenmifl bir yapı dayatılmıfl olur.

 Tüm bu örnekler okulun yapısının belirli iliflkileri varsayarak
oluflturuldu¤unu ve bu iliflkilerin de hiyerarflik, ö¤rencileri pasifize eden,
onlara itaat etme ve kendilerine anlatılan “bilgileri” depolama görevini
yükleyen iliflkiler oldu¤unu göstermektedir. Foucault (1995) panoptisizm
adını verdi¤i yaklaflımda alanın, sürekli gözlem altında bulunan mekanlar
olarak düzenlenmesini ve bu alanlarda kiflilerin yaflantılarını sürekli
denetleyebilen, disiplin altında tutabilen mekanizmalardan söz eder.
Veba sırasında karantinaya alınan kiflilerin hareketlerinin belirli bir alana
kısıtlanıp tüm davranıfllarının gözlendi¤i, kaydedildi¤i ve iletildi¤i
ortamların, bugünkü benzeri disiplin ortamlarında da kurulmufl oldu¤u
açıktır. Burada temel hedef disiplindir ve disiplini ne tam olarak kuruma 33



ne de kullanılan mekanizmaya atfetmek kolay de¤ildir. Bir tür güç olan
disiplin, birçok araç, yöntem, mekanizma, teknik ve hedef kullanarak
varlı¤ını belli eder. Disiplin altına alma görevi de bazı kurumlara verilmifl
olan bir görev olabilir toplumlarda. Hapishane, hastane ve okullar disiplin
altına alma görevine sahip mekanlardır.

Elefltirel Düflünmeye Elveriflli Mekanlar ve ‹liflkiler

Elefltirel düflünebilme becerisinin gelifltirilebilece¤i ortamların
böyle olması beklenemez. Ö¤rencilerin ö¤retilen ve itaat eden de¤il
ö¤renen, keflfeden, sorgulayan, yorumlayan, tartıflan, mantık yürütebilen,
kendi fikirlerini oluflturabilen, katılımcı bireyler olmaları için gelifltirilmesi
gereken ortamların halihazırda gözlemleyebildi¤imizden çok farklı olmaları
gerekti¤i açıktır. Ö¤rencilerin geldikleri okulu bir ö¤renme yeri olarak
görmeleri ve ö¤renmeyi keyifli bir eylem olarak yaflayabilmeleri için,
temel zihniyet dönüflümü ve bu dönüflümün aynası olabilecek okul
yapıları gerekmektedir.

Öncelikle, okulları hapishane veya askeri kıflla görünümünden
çıkarmak, onları çekim merkezleri haline getirmek gerekir. Okulların
içinde bulundukları mahalleden tamamen kopuk olmaları de¤il çevresiyle
bütünleflmifl, ö¤renme sürecinin bir devamlılık sergiledi¤i mekanlar
olmaları beklenir. Aksi takdirde duvarlar ve kapılarla koydu¤umuz sınırlar,
o mekanın içinde ö¤renildi¤i ve o duvarların dıflına çıkıldı¤ında ö¤renmenin
de bitmifl oldu¤u zihniyetini yaygınlafltırmaktadır. Okullar›n, ö¤rencilerin
duvarların ardına kilitlenece¤i ve girifl-çıkıfllarının kontrol altında tutulaca¤ı
mekanlar oldukları zihniyetinin de¤iflmesi için bu mekanların, e¤itime
katılmak isteyen kiflilere açık olmasında yarar vardır.

Okulların içindeki hiyerarflik yapıyı kaldırmak da ö¤rencilerin
elefltirel düflünmesi için gereklidir. Kifliler, hiyerarfli içinde de¤erlendiremez,
soramaz, sorgulayamaz, farklı görüflleri tartıflamaz. Bu nedenle, okullarda
mimaride fleffaf bir görüntü sergilemekte yarar vardır. Okul idarecilerinin
ve ö¤retmenlerin kapıları açık, ofisleri dıflarıdan görülebilir flekilde camla
ayrılmıfl ve bu ofisler ö¤rencilerin kolayca ulaflabilecekleri mekanlar
olarak tasarlandı¤ında hiyerarflik yapı en azından simgesel olarak ortadan
kalkabilir. Ayrıca bu ortamlarda ö¤retmen ve idareciler sadece kendilerine
verilen görevi yapmakla de¤il ö¤rencilerinin gözü önünde bulunan rol
modelleri olarak sorumluluklarını fark etmek durumunda da olurlar.34



‹dari kararların ö¤rencilerin katılaca¤ı bir biçimde alınması, bu tür yapılar
ve hiyerarfliden uzak iliflkilerle desteklenebilir.

Bu yapının içinde ö¤retmenlerin ve idarecilerin aldıkları roller
ve bu rollerin getirdi¤i davranıfllar, tümüyle yapısal nedenlere ba¤lanamasa
da, bugün kullanılmakta olan yapıların zihniyet dönüflümüne engel
oluflturması olasıdır.  Bunun en önemli örneklerinden biri sınıfların
yapılandırılma biçimidir. Ö¤retmenin anlatıp ö¤rencinin dinlemesi üzerine
kurulu olan bu yapı esneklefltirilmelidir. Örne¤in, hep birlikte bir film
seyredildi¤i durumlarda bugünkü yapıya sokulabilecek ama farklı
biçimlerde de konumlandırılabilecek sandalyelerden oluflan bir sınıf en
esnek yapıyı sa¤layacaktır. Gruplar halinde çalıflıldı¤ında, bir araya
gelmeyi, tartıflma sırasında herkesin birbirini görebilece¤i bir daire
halinde oturmayı, ba¤ımsız çalıflıldı¤ında ö¤rencinin tek baflına farklı
bir köfleye gidebilmesini sa¤layan yapılar, sınıfın bir ö¤renme mekanı
olarak yapılandırılmasına yardımcı olacaktır. Duvarlar, ö¤rencilerin
birbirleriyle haberleflmeleri, ürünlerini asmaları, ya da her türlü ilham
verici sözü yazabilecekleri ortamlar olarak düflünülebilir.

Sınıfın yapılandırılmasında ö¤renci - ö¤retmen arasındaki
hiyerarflik iliflkinin de en aza indirilmesi önemlidir. Örne¤in, bazı okullarda
ö¤rencileri U fleklinde oturtma uygulamasında, U’nun tam ortasında yine
ö¤retmen yer aldı¤ından iliflkinin merkezi ö¤retmenin bulundu¤u nokta
olmaktadır. Oysa fikirlerin tartıflıldı¤ı ortamlar yaratmakta iletiflimin
ö¤retmen - ö¤renci - ö¤retmen biçiminde olmasından çok ö¤renciden
ö¤renciye olmasının katkısı önemli olacaktır. Sınıfı yapılandırırken en
önemli unsurlar, iletiflimin artmasını sa¤laması, hiyerarflik iliflkiyi
azaltması, ö¤rencilerin birbirleriyle iliflkisini artırması ve yapılabilecek
farklı çalıflma türlerine elveriflli olmasıdır.

Okulun yapılandırılmasında genel olarak eklenebilecek unsurlar
kütüphane ve laboratuar gibi mekanların e¤itimin merkezi olarak
görülmeleridir. Kütüphane açık ve kullanılması kolay, laboratuar da her
türlü deneye elveriflli mekanlar olmalıdır. Her iki mekan da çeflitli amaçlar
için ulaflılır bir müze görevi de görmelidir.

Okullarda hiyerarfli içermeyen iliflki sistemleri kurarken törenleri
askeri disiplin sa¤lama amacıyla de¤il demokratik katılımı destekleyecek
bilgi aktarımı ve görüfl bildirimi ortamı yaratma amacıyla kullanmak
da önemlidir. Ö¤rencilerin okulu temsil eden kifliler olarak okulun 35



yapılandırılmasına, bulundukları çevreye katkıda bulunmaları ve çevreye
iliflkin karar süreçlerine de katılmaları gereklidir. Toplumsal düzeyde
elefltirel düflünmeyi sa¤lamanın bafllangıç noktası ö¤rencileri okul
meseleleriyle sınırlamayan katılımcı bir anlayıflı yaygınlafltırmaktır.
Ö¤rencileri içinde bulundukları okul, çevre ve toplum hakkında düflünmeye,
sorgulamaya ve tartıflmaya yönlendirmek, onlarda elefltirel düflünme
yetisinin gelifltirilmesi için gereklidir. Ö¤rencilerin katılım alanlarını
geniflletmek, okullarda kolların demokratik ve katılımcı bir biçimde
yapılandırılmalarıyla ve kolların etkinliklerini okul sınırlarının dıflına
taflırarak yakın çevreleriyle bütünleflmelerini sa¤lamakla baflarılabilir.
Bunun da bafllangıç noktası, vitrin süsü gibi kullanılan ya da evcilik
oyunu muamelesi gören kolların kontrolünün ö¤rencilere verilmesini ve
bu kolların, öncelikle okul içinde okulla ilintili kararlara katılımda bulunan
demokratik mekanizmalar olmalarını sa¤lamaktan geçer.

Sınav Odaklılık

E¤itimde yaygın bir düflünce, ö¤renci davranıflını belirleyenin
e¤itim sisteminden çok sınama sisteminin içeri¤i oldu¤udur. Öyle ki,
e¤itimin içeri¤i ne olursa olsun sınavda sınanacak olan bilgi ve beceriler,
ö¤rencilerin edinmeye çalıflacaklarıdır. Varolan e¤itim sistemi bu tür bir
e¤ilimi destekler niteliktedir. Okullarda, ö¤retmen ve idareciler, ö¤rencileri
not ile kontrol alt›nda tutmaya çal›flmakta, dolay›s›yla ö¤renciler de notu
çok önemli görmektedirler. Sınıf geçmenin ve not almanın yolu ise,
büyük ölçüde, itaatten ve bilgiyi ö¤retmenin ö¤retti¤i biçimde ö¤renmekten
geçmektedir.

Sınav odaklılık, okul içinde yapılan sınavla sınırlı kalmamaktadır.
E¤itim sistemimizde ilkö¤retimi ve ortaö¤retimi takip eden geçifl sınavlarının
içeri¤i ve niteli¤i de ö¤rencilerin neyi ö¤renmeye çalıfltıklarını belirlemektedir.
Dahası, okulların bafları göstergeleri ö¤rencilerinin bu sınavlarda gösterdikleri
bafları oldu¤undan, okullar da e¤itimlerini sınavda baflarılı olma hedefine
yöneltmifltir.

Her ne kadar sınav odaklılı¤ın temel yaklaflım olarak elefltirel
düflünmeyi desteklemedi¤i belirginse de, sınavlara alternatif yaratan bir
sistemin yaygınlaflmasının güç olması nedeniyle sınavların kalıcılı¤ının
kabul edilmesi gerekir. Dolayısıyla sınavlara yüklenen de¤erler kolay
de¤iflecek gibi görünmemektedir. Sınavların e¤itimdeki rolleri böylesine36



belirleyici oldu¤undan içeriklerinin de elefltirel düflünceyi yansıtacak
biçimde de¤ifltirilmesinde yarar vardır. Edinilmifl bilgiden ya da alıfltırma
amacıyla çözülmüfl soru sayısından etkilenmeden, elefltirel düflünme
becerilerini ölçebilecek sınav biçimleri, ö¤rencilerin, ailelerin ve e¤itim
kurumlarının elefltirel düflünmeyi bir tür sınav hazırlı¤ı olarak görmelerini
sa¤layacaktır. Burada söylenmesi kolay olanın gerçeklefltirilmesi en güç
olan dönüflümlerden biri oldu¤u açıktır.

E¤itimin her aflamasında kullanılan sınama yöntemleri,
ö¤rencilerin derslerde aktarılan bilgiyi ne derece ö¤renmifl olduklarını
ölçmektedir. Bu yöntemlerle, ö¤renciler bilginin edinimine ve kendilerine
sunulan kalıpları oldu¤u gibi özümsemeye yöneltilmektedir. Sınav
yöntemleri, ö¤rencilerin edinilmifl kalıplarını ölçmektense elefltirel
yaklaflımda bulunabilmelerini yani verilen bilgiyi sorgulayabilmelerini,
de¤erlendirebilmelerini, tartıflabilmelerini, karflı veya alternatif düflünceler
gelifltirebilmelerini ölçen yöntemler olursa e¤itim kurumlarında, aile ve
ö¤rencilerde de bu becerilerin gelifltirilmesi bir öncelik taflıyacaktır.
Alıflkanlık oldu¤u için kullanılan ve kolaylı¤ı da çok çekici olan çoktan
seçmeli gibi sınav türleri ne yazık ki elefltirel düflünmeyi desteklemez,
aksine, çeflitli kalıpların edinilmesini körükler. Bu tür sınavlarda,
ö¤rencinin belirli bir konuda fikir yürütmesi, sorgulaması, de¤erlendirmesi,
ancak sınav sorusunun seçeneklerindeki kalıplar çerçevesinde olasıdır.
Bu nedenle ö¤renciyle ö¤retmen arasında daha iyi bir iletiflim olana¤ı
sunan, ö¤rencilerin elefltirel düflünmesini talep eden ve destekleyen açık
uçlu soruların kullanılması, sınavların sadece bir not verme yöntemi
olmakla kalmamasını, aynı zamanda bir ö¤renme, fikir gelifltirme ve
elefltirel düflünme egzersizi fırsatı olarak ifllev görmesini sa¤layacaktır.

Sonuç: Radikal Zihniyet Dönüflümü

Çocuklarımızın/gençlerimizin hangi niteliklerle donanmıfl, hangi
bilgi ve becerilere, hangi etik de¤erlere sahip insanlar olarak yetiflmelerini
istiyoruz?  Nasıl insanlar yetifltirmek istedi¤imizi açıkça ve dürüstçe
ortaya koysak bile, bunun gereklerini yerine getirmenin yollarını/tüm
koflullarını biliyor muyuz? Biliyorsak, uyguluyor muyuz? Örgün e¤itimle
sınırlı baktı¤ımızda, sistemin tüm ögelerinin (yönetici, ö¤retmen, anababa,
ders araç gereçleri - en baflta ders kitapları) aynı amaca yönelik ve
uyumlu çalıflabilmeleri için gerekli önlemleri alıyor muyuz? Tüm okul
yaklaflımını uygulayabiliyor, okul etosunu dönüfltürebiliyor muyuz?  80’li 37



yılların baflından itibaren ivme kazanarak süren, “2000’li yıllarda nasıl
kuflaklar istiyoruz?”, “21. Yüzyılın gençleri nasıl olmalı?” ve benzeri
konulu panel ve toplantılarda anlatıp durdu¤umuz fleylere içten inanıyor,
inanıyorsak bunların olabilmesi için hangi temellerin ve desteklerin
gerekli oldu¤unu biliyor ve bu do¤rultuda çalıflıyor muyuz? Herfleyden
önce, kendimizi dönüfltürmek ve tüm okul yaklaflımını12 uygulayabilmek
için bir çabaya giriyor muyuz?

Elefltirel düflünmeyi yerlefltirmek için temel bir zihniyet
dönüflümünün gereklili¤i kuflkusuzdur. Karflılaflılacak en temel tehlike
yapılması gerekenlerin yapıldı¤ı görüntüsünü yaratan rotüfllar yapıp
gerçek de¤iflimlere kalkıflmamak olacaktır. Bugüne kadar yürütülen
projelerde genelde hakim olan e¤ilim, kısmi ve palyatif çözümlerle
yetinilmesi ve topyekün bir zihniyet dönüflümüne yol açacak
düzenlemelerden kaçınılmasıdır.  Milli e¤itim felsefesine ve özelde Milli
E¤itim Bakanlı¤ı’na hakim olan muhafazakar zihniyet nedeniyle e¤itimde
reform yapılmasına yönelik kiflilerin ve sivil toplum örgütlerinin hazırladıkları
projelerin önemli bir bölümü, söz konusu zihniyetin kısa dönemde
dönüfltürülemeyece¤i inancından hareketle mümkün ve kabul ettirilebilir
olanı dikkate alarak, radikal sayılabilecek önerilerden kaçınmaktadırlar.

 Yukarıda çeflitli bölümlerde farklı yönlerini ele aldı¤ımız e¤itimin
içine elefltirel düflünmeyi yerlefltirmek için yapılması gerekenler özetle
flunlardır:

- Toplam etos de¤iflikli¤i,

- Zihniyet, tutum, yapılanma de¤iflikli¤i,

- Okulların demokratik ve katılımcı ö¤renim ortamlarına 
dönüfltürülmesi,

- 29. 05. 1995 tarihli ve 22297 sayılı Ders Kitapları Yönetmeli¤i’nin
ö¤rencilerde bilimsel ve elefltirel düflünme yetisini gelifltirecek 
yönde yeniden düzenlenmesi,

- Ö¤rencilerde bilimsel ve elefltirel düflünmeyi, yaratıcılı¤ı ve 
katılımcılı¤ı gelifltirmeye yönelik olarak düflünülmesi gereken 
faaliyetleri düzenleyen 06/06/1983-2140 tarih ve sayılı “‹lkö¤retim,
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Lise ve Dengi Okullar E¤itici Çalıflmalar Yönetmeli¤i”nin yeniden
düzenlenmesi,

- Ö¤retim programlarının elefltirel düflünmeyi destekleyecek biçimde
ele alınması ve ö¤rencilerin geliflim aflamaları dikkate al›narak
yafllarına uygun düflünme becerilerini yerlefltirecek ö¤retim 
etkinliklerinin programa dahil edilmesi,

- Ders kitaplarının seçiminde kullanılan kıstaslar arasına 
elefltirel düflünmeyi destekleyen özelliklerin öncelikli olarak 
yerlefltirilmesi,

- Elefltirel düflünmeyi gelifltirecek derslerin ö¤retim programına 
katılması ve verilmekte olan derslere, ço¤ulcu, elefltirel, farklı 
bakıflaçılarını içeren yaklaflımlar›n yerlefltirilmesi,

- Kitapların açık ve örtük olarak yer alan ayrımcılıktan, 
ötekilefltirmeden, önyargıdan ve mutlak bilgi yaklaflımından 
arındırılması ve güncel, elefltirel, insan odaklı ve sorgulayıcı hale
getirilmesi,

- Talim Terbiye Kurulu’na (ders kitapları konusunda tek yetkili 
merci olmaktan çıkarılarak) bir bilim kurulu (etik kurul) statüsü 
kazandırılması,

- Ö¤retmenlere elefltirel düflünmeyi edindirmeyi hedefleyen e¤itim
stratejilerinin ö¤retilmesi,

- Alıflkanlıkların kırılması,

- Yukarıda sayılanları yapmak isteyecek ölçüde ö¤rencisine de¤er 
veren ama yapabilecek ölçüde de donanımlı ö¤retmenler,

- “Mıfl gibi” yapmamak, göstermelik ifllere (örne¤in ö¤rencinin 
göstermelik katılımı) kapılmamak, içi bofl söylemlerden uzak 
durmak,

- Ö¤retmenlerin elefltirel düflünme ifllemini gerçeklefltiren modeller
olmaları, 39



- Ö¤rencileri de¤erlendirme sistemlerinin elefltirel düflünme 
becerilerini de¤erlendirmeye a¤ırlık vermesi,

- Okulların mimari olarak da iliflkisel olarak da ö¤renim mekanlarına
dönüfltürülmesi.

Bunların  baflarılabilmesi için kullanılmasını bekledi¤imiz ölçütler,
epistemoloji ya da etik uzmanlarının felsefi anlamda sofistike ölçütleri
de¤il, kuflkusuz. Elefltirel düflünürken kullandı¤ımız ölçütler, do¤ruluk,
açıklık, olabilirlik, geçerlik, a¤ırlı¤ı olma, yansızlık, mantık hatalarından
arınıklık, mantıksal tutarlılık, inanılır/güvenilir kaynaklar, gibi fleylerdir.
Karar verebilmek için, yaflamımızın her anında ölçütler kullanıyoruz.
Ancak, hem sözü edilen ölçütlerin, hem de çeflitli stratejilerin etkili
kullanımı, belli zihinsel alıflkanlıklara, yatkınlıklara, e¤ilimlere ve belli
tutumlara sahip olmakla sıkı sıkıya ba¤lı. O halde düflünme alıflkanlıkları
konusunu gündeme getirmeyen bir elefltirel düflünme becerisi anlayıflı
eksik, temelsiz, altyapısız kalıyor. Aynı, temel de¤erleri ele almayan bir
iletiflim becerisi e¤itiminde ya da ö¤renciye karflı temel tutum ve de¤erlere
e¤ilmeyen bir “etkileflimsel/ö¤renci merkezli ö¤retim yöntemleri”
e¤itiminde ya da  altta yatan yatkınlıkları, de¤erleri ele almayan bir insan
hakları e¤itiminde oldu¤u gibi. O halde, elefltirel düflünme olgusunu,
bilgi, de¤er ve tutumlardan uzak salt bir beceri olarak ele almamak, bu
olgunun tutumlarla ve yukarda anılan zihinsel alıflkanlıklarla ne denli
iç içe oldu¤unu gözden kaçırmamak gerekiyor. Aksi halde, hiçbir elefltirel
düflünme becerisi e¤itimi, at gözlüklerinin, önyargılı düflünüflün, ussal
olana ve insana saygısızlı¤ın ve duyarsızlı¤ın, açık fikirlilikten ve
hakçalıktan uzaklı¤ın, yoksunlu¤un, katılı¤ın yarattı¤ı sınırlılıkların
üstesinden gelmeye yetmez; e¤itim sistemimizde göstermelik kalmaktan
öteye gidemez.
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olan “Ben ‹nsanım” ‹lkö¤retim ‹çin ‹nsan Hakları E¤itimi Dizisi ve aynı adlı e¤itici el
kitaplarından (her sınıf için bir kitap ve bir ö¤retmen kitabı olmak üzere 12 kitap) alınan
örnekler.
Kaynaklar:
Gürkaynak, ‹., Gözütok, F.D., Akipek, fi., Ba¤lı, M.T., Erhürman, T. & Uluç, F. (2002)
“Ben ‹nsanım” ‹lkö¤retim ‹çin ‹nsan Hakları E¤itimi Dizisi (3. Sınıf: Ben ‹nsanım:
Sorumluluklarım Var).  Ankara: Ünal Ofset.
Gürkaynak, ‹.ve ark. (2002) “Ben ‹nsanım” ‹lkö¤retim ‹çin ‹nsan Hakları E¤itimi Dizisi
Ö¤retmen Kitapları (3. Sınıf: Ben ‹nsanım: Sorumluluklarım Var).  Ankara: Ünal Ofset.
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Notlar
1 Ö¤renci merkezli e¤itim  gelene¤inin uzantısında yer alan bu anlayıflın yanısıra hemen
hemen tüm Avrupa  ülkelerinde aynı e¤itim kurumunun içinde farklı anadil ve kültürlerden
gelen ö¤rencilerin artan birlikteli¤i de (bir yandan Avrupa Birli¤i toprakları içinde kiflilerin
serbest dolaflımı ve Maastricht Antlaflmasıyla birlikte ortaya çıkan Avrupa yurttafllı¤ı, di¤er
yandan ise, daha az geliflmifl  ülkelerden Avrupa ülkelerine do¤ru yaflanan göç)  açık ve
esnek ö¤retim programları e¤ilimini güçlendirmifltir.

2 ‹lkö¤retim Okulu Ders Programları, Milli E¤itim Basımevi, ‹stanbul, 2000, ss. 45-48.
Milli E¤itim Bakanlı¤ı ‹lkö¤retim Genel Müdürlü¤ü tarafından tüm okullar için belirlenen
“Sosyal Bilgiler Dersinde Kullanılabilecek Araç ve Gereçler”, ders materyalleri konusunda
ve bu ba¤lamda bilgiye eriflimde çeflitlili¤in  teflvik edilmedi¤ini açıkça göstermektedir.
Öte yandan Bakanlık tarafından önerilen “araç ve gereçler” incelendi¤inde ça¤dafl dünyanın
belli bafllı geliflmeleri, tartıflma eksenleri ve sorunları konusunda bilgilendirme, düflündürme
ve duyarlı kılmaya yönelik bir pedagojik yaklaflımın eksikli¤i hissedilmektedir.  Hemen
bütünüyle “Türkiye” merkezli olan bu araç ve gereçler, ö¤renciyi içinde yafladı¤ı bölge
ve dünya konusunda donanımlı kılmamaktadır. Bakanlıkça “kodlanarak” okullarda kullanımı
zorunlu kılınan “araç ve gereçler”den  kıta haritalarının, yalnızca fiziki ve siyasi haritalarla
sınırlı olması, e¤itime hakim olan muhafazakarlı¤ın bir baflka kanıtıdır.

3 ‹lkö¤retim Okulu Ders Programları, ss. 7-41.

4 ibid., s. 19.

5 ibid., s. 36.

6 Siyasal ve hukuksal okuryazarlı¤ın yanısıra, elefltirel düflünme açısından önemli olan
medya okuryazarlı¤ının gelifltirilmesinde temel kaynaklardan biri olan gazeteler konusunda
09/ 1999 tarihli ve 2504 sayılı Milli E¤itim Bakanlı¤ı E¤itim Araçları ‹nceleme
Yönetmeli¤i’nde gazetelerin komisyonlar tarafından incelemeye dahi alınmayaca¤ı
belirtilmektedir.

7 Felsefe dersi ‹talya, Fransa, Hırvatistan, ‹spanya, Estonya, Çek Cumhuriyeti, ‹sveç,
Slovenya, Yunanistan, Lüksemburg’da  zorunlu e¤itim düzeyinde (lise) zorunlu, Litvanya,
Polonya, Danimarka’da ise seçimlik dersler arasındadır.

8 Milli E¤itim Bakanlı¤ı Ders Kitapları Yönetmeli¤i’nin ikinci bölüm, 5. maddesinde yer
alan, “...kitaplarda, ö¤rencileri milli, ahlaki, insani,  açıklayıcı resim,  manevi ve kültürel
de¤erler bakımından besleyici; demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye
Cumhuriyeti’ne karflı görev ve sorumluluklarını yerine getirmede yol gösterici ve bu
de¤erlerle ilgili ders konularını sevdirici okuma parçalarına yer verilir.” ifadesi, okuma
parçalarının incelenen konudan ba¤ımsız olarak ideolojik anlamda araçsallafltırıldı¤ını
göstermektedir.
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9 Birleflmifl Milletler Barıfl Kültürü Giriflimi (Manifesto 2002), insan hakları yönelimli bir
toplum yaratılabilmesi için 6 ilke belirliyor. Bunlar, sınıf kuralları haline getirilebilir;
barıflçıl bir sınıf yaratılması sa¤lanabilir:

• Tüm yaflama saygı
• fiiddeti reddedifl
• Paylaflma
• Anlamak için dinleme
• Evreni koruma
• Dayanıflmayı yeniden keflfetme

10 Bir kifli, grup ya da kurumun ayırdedici karakter yapısı, do¤ası, ya da onu aydınlatan,
yönlendiren nitelikler, duygular bütünü.

11 Oyun dava, küçük grup-büyük grup tartıflması, görüfl gelifltirme, beyin fırtınası, 6 flapkalı
düflünme tekni¤i vb.etkileflimsel yöntemler kullanıp ö¤rencileriyle yakın iliflki içinde çalıflan
ö¤retmen, ö¤rencisini daha iyi, daha yakından tanıma olana¤ı da buluyor. Burada
vurgulanması gereken iki nokta var: birisi, yöntemin “biçim” olmadı¤ı, iflin özüyle içiçe
oldu¤u; amacın, gencin katılarak ö¤renmesi ve ö¤rendiklerini bir yaflam biçimine
dönüfltürmesi oldu¤udur. ‹kincisi de, ne denli keyifli ve heyecanlı olursa olsun, etkileflimsel
yöntemlerin “oyun” olmadı¤ı yalnızca e¤lenmek için kullanılmayaca¤ıdır. O nedenle
yöntemler, konuya uygunlukları gözetilerek, gerektirdikleri araç gerece dikkat edilerek
kullanılmalı; tartıflmanın ve heyecanın getirece¤i gürültüden korkulmamalıdır. Tartıflmayı
derinlefltirecek ve geniflletecek, düflünme/uslamlama yetkisini artıracak sorular sorulmalı
ö¤renciye: neden böyle düflünüyorsun; kim, nerde, hangi…? Ama bu soruları sorarken,
amacın onları düflündürmek, fikirlerini gerçeklefltirmelerini sa¤lamak oldu¤unu unutmamalı
ve sorgulayıcı, yargılayıcı bir ton kullanmamalı/tavır takınmamalı. Bir konudaki görüflünü
dile getirirken duraklayan ö¤renciyi, bir bafl veya göz hareketiyle, bir sözcükle yüreklendirmeli;
bir soru soruldu¤unda, görüfllerini derleyip toplamaları için onlara zaman tanımalı ve
görüfllerini dile getirmelerine izin vermeli.

Etkileflimsel yöntemlerin kullanımında gözetilmesi gereken noktalardan birkaç tanesini
de afla¤ıda sıralayalım:

a. ö¤retmenin “kolaylafltırıcı” rolü üstlenmesi: kolaylafltırıcı, adı üstünde, tartıflmayı
kolaylafltıran kiflidir. Nasıl? (a) iletiflimin netleflmesini, konuflmaların belli bir düzen içinde
yapılmasını sa¤layarak, ve (b) sözsüz iletifliminin niteli¤ine de çok dikkat ederek; müdahaleci,
akıl verici, kendi görüflünü dayatıcı, öne sürülen görüflleri de¤erlendirici olmayarak…
Amaç, öteki kiflilerin duygu ve düflüncelerini rahatça dile getirebilmelerini sa¤lamaktır.
Ö¤retmenin, “neyin ne oldu¤unu bilen”, “ö¤reten”, “do¤ruları gösteren”, “yönlendiren”
bir “ö¤retmen rolü”nden sıyrılması ve ö¤renciler arasındaki tartıflmanın –kendisinin katılımı
olmadan – en verimli ve e¤itsel açıdan anlamlı olabilmesi için emek vermesi, her görüflün
saygıyla dinlenilmesi için ortam yaratması gerekir.  Son olarak belirtilmeli ki, kolaylafltırıcı
rolü üstlenmek, ö¤retmeni yumuflatacak, algı kanallarını açacak, daha nitelikli bir ö¤retmen
olmasına yardım edecektir (Gürkaynak ve ark., 2002).
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b. “Konuflma” ve “dinleme” ifllemlerinin do¤ru yürümesi: bu konuda, sınıfla birlikte sınıf
içi kurallar konması; ö¤retmenin, ö¤rencilerinin birbirlerinin söylediklerini dinlemelerine
özen göstermesi ve kendisi de ö¤rencilerini dikkatle dinleyerek, sorular sorarak örnek
olması.

c. Yöntemlerin, çıkan fırsatlar da de¤erlendirilerek, sık sık kullanılması; ö¤rencilerin
bunlara alıflmalarının sa¤lanması.

d. Ö¤retmenin-meslektaflları ile de iflbirli¤i içinde- web sayfaları vb. olanakları de¤erlendirerek,
dünya ö¤retmenlerinin farklı uygulamalarından haberdar olması; bunları, kendi yaratıcılı¤ını
harekete geçirici olarak kullanması.

12 Tüm okul yaklaflımı flunların üzerinde durmalıdır:
a. Altta yatan de¤erler (dayanıflma, hakçalık, vb.)
b. ‹liflkiler (ö¤renci- ö¤renci, ö¤renci- yetiflkin, yetiflkin-yetiflkin)
c. Ö¤renci katılımı (okul veya sınıf kurulu, her türlü etkinlik)
d. Ö¤renme çevresi (fiziksel ve duygusal)
e. Kurallar ve yönetmelikler, ilkeler (genel ve spesifik (zorbalık gibi) konulara
iliflkin)
f. ‹nsan hakları ka¤ıt üzerinde sözcükler de¤ildir; günlük hayatın bölünmez
biçimde içindedir.
g. Sınıf yönetimi -ve okul etosu- hakçalı¤a adalete ve demokratik ilkelere
dayanmalıdır.

Yukarıdakilerin olabilmesi için,
a. Ö¤renci güçlendirilmelidir (elefltirel düflünme yetenekleri, etkin dinlenme,
iletiflim becerileri, çatıflma çözme – uzlaflma becerileri, ayrımcılıktan, önyargıdan,
fliddetten uzak durma)
b. Farklılı¤ın kabulü ve farklılı¤a saygı, sivil toplumu anlama, katılım, vb.
özendirilmelidir.
c. Toplumsal sorumluluk örnekleri oluflturulmalı ve bu sorumlu¤u kullanım
yolları, cinsiyete, çevreye, barıfla, silahsızlanmaya, iflkenceye, “öteki imgesi”ne,
çocuk istismarına vb. olgulara iliflkin tartıflmalar yoluyla ö¤retilmelidir.
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