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Sunuş 

Değerli Okurumuz, Merhaba. 
 
Dünyada geniş kitlelere yayılarak insan 
sağlığını etkileyen Pandemi kelimesinin 
kullanım sıklığının arttığı aşikârdır. Bu 
kavramın ne anlama geldiği konusunda 
haliyle herkes de bilgi sahibi olmuştur. Bu 
süreç, sosyal yaşam, ticaret, turizm, sanayi 
ve daha birçok alanda izler bırakmaktadır. 
Sürecin en çok etkilediği alanlardan biri de 
eğitimdir, dersek hata yapmış olmayız.  
 
Dünyadaki tüm uluslar geleceklerini güvence 
altına alma adına eğitim faaliyetlerine ayrı bir 
önem vermektedirler. Eğitimde yapılan 
eylemlerin dönütleri uzun vadede 
alınabildiğinden, bu faaliyetlerde hassasiyetle 
planlamalar yapılmaktadır. İnsanoğlu yaklaşık 
yüz yıl boyunca Pandemi kavramı ile 
karşılaşmamıştır. Hal böyle olunca, 
uluslararası düzeyde eğitim öğretim 
faaliyetlerine yönelik planlamalarda büyük bir 
salgın durumu ile ilgili belirgin bir tedbir de 
alınmamıştır.  
 
Daha önce hiç tanımadığı bir virüs ile 
karşılaşan insanoğlunun, bilinmezlik 
karşısında tedirgin olması da gayet olağan bir 
durumdur. Bu tedirginlik dünyadaki devletlerin 
katı izolasyon tedbirleri ile virüsü tanımalarına 
zaman kazandırmıştır. Bu süreçten eğitim 
faaliyetleri de nasibini almıştır. Öğrenciler -
zorunlu olarak- evde ve ekran başında eğitim 
öğretimlerini sürdürmeye çalışıyorlar. Gelişim 
çağında ekran başında kalan çocukların 
fiziksel olarak sorun yaşamalarının yanında 
sosyalleşme ve psikolojik problemlerinin 
yansımalarını kestirebilmek şimdilik mümkün 
görünmüyor. Öğretim için okulun şart 
olmadığı yönünde alanyazında birçok 
çalışmaya rastlanmaktadır. Bu süreç, 
öğretimin uzaktan da verilebileceğine yönelik 
birçok deneyim sundu bizlere. Fakat bunların 
yanında okulların öğretimden daha çok 
öğrencilerin sosyalleşme ve psikolojik 
durumlarının iyi olmalarındaki görevinin de ne 
kadar fazla olduğunu da gösterdi. Bu yüzden 
Pandemi süreci okulların ve öğretmenlerin 
konumlarının gelecekte de varolacağına 
yönelik fikirlerin yerinde olduğu kanaatini 
güçlendirdi.  
 
 
 
 
 

İnsan olmanın en önemli özelliklerinden biri 
organize olmak ve toplumun devamı için kural 
üretme ve kurallara riayet edebilme 
becerisine sahip olmadır. İşte bu yüzden olsa 
gerek Pandemi sürecinde her ne kadar sorun 
yaşansa da insanların büyük çoğunluğu ortak 
akılla konulan kurallara uyarak sağlıklı 
kalabilmiştir. Bu kurallar sayesinde, 
toplumların vazgeçilmez kurumlarından biri 
olan okulların öğrencileriyle buluşması da 
önem arz etmektedir. Geleceğimizi 
oluşturacak olan öğrencilerimizin eğitim 
almalarının yanında sosyalleşebilmeleri ve 
psikolojik yönden sağlıklı bireyler olabilmeleri 
için toplumdaki her bireyin Pandemi 
dönemine ait kurallara uyması gerekmektedir. 
  
“çaydan-lık” dergimizin 4. sayısında “Pandemi 
Döneminde Eğitim” dosyasında yine 
birbirinden değerli akademisyen ve 
yazarlarımızla karşınızdayız. 
 
Bu sayımıza “Uzaktan Eğitim Ş@rt” kitabının 
yazarı Yonca Özgün bir söyleşiyle, Uzaktan 
Eğitim ve İletişim Derneği Başkanı Dr. Serkan 
Düzgün Covid-19 Pandemisi Sürecinde 
Uzaktan Eğitim, Prof. Dr Vefa Taşdelen ile 
COVID-19 Pandemisi ve Bir Eğitim Tecrübesi 
yazılarıyla katkıda bulundular. Doç. Dr. Olcay 
Yavuz, Kariyer Hedeflerinin Planması ve 
Değerlendirilmesi, Doç Dr. Selcen Çoşkun, 
Kültürel Mirası Korumaya Güncel Yaklaşımlar 
Kapsamında Miras Atölyeleri yazılarıyla 
farkındalık oluşturdu. Bu sayımımızda da 
güzel yazılar ve dolu dolu bir içerikle 
karşınızdayız. 
 
Değişimin ve dönüşümün, tekniğin ve hızın 
yüz yüzenin ve uzaktanın, akademinin ve 
değerin kendini konumlandırdığı işleyiş içinde 
içerik üretmeye; Eğitim, kültür ve sanat 
faaliyetleriyle paydaşları buluşturmaya; 
Tercihler içinde yaşatmaya, var olmaya, var 
kılmaya; Tohum ekip, fidan dikip çiçeğe ve 
meyveye durmaya; Bebek masumiyetlerinin 
gözlerinden, minicik çocukların ellerinden 
tutup geleceğe yürütmeye; Çiçeklerin 
özlerinden topladıklarımızı sizlerle 
paylaşmaya; Nice sayılarda birlikte olma 
temennisiyle 
 
Dem bu demdir.  
  
 

Lokman BAYNAZOĞLU* 

*Müdür / Rize Çay İlkokulu 
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YONCA O ZGÜ N İ LE  
ÜZAKTAN EG İ Tİ M 
Ü ZERİ NE 
 
Sö yleşi: Enes Su ku t - O mer Eski 

> SÖYLEŞİ 

 

Yonca Hanım Merhaba,  

Çaydan-lık dergisinden; yeşilin, mavinin, yağmurun 
kenti Rize’den Merhaba, Çaydan-lık eğitim, kültür, 
sanat alanında bir şey söylemek, bir şeyleri paylaşmak 
düşüncesiyle yola çıktı. Pandemi döneminde 4. 
sayımızı çıkarmaya hazırlanıyoruz. Bu sayımızın dosya 
konusu Pandemi Döneminde Uzaktan Eğitim, Sizi 
“Uzaktan Eğitim Ş@rt” adlı kitabınızla tanıdık. Kitabınız 
biz öğretmenlere ve eğitimin paydaşı olanlara birçok 
şey söylüyor. Sizinle bu röportajı gerçekleştirmek 
Çaydan-lık dergisi adına bizleri çok mutlu etti.  

Yonca Hanım, uzaktan eğitim, pandemi 
döneminden bu yana herkesin fikir beyan ettiği bir 
alan. Uzman olsun olmasın birçok kişi ya uzaktan 
eğitime methiyeler düzüyor ya da ağır eleştirilerde 
bulunuyor. Kitabınızda "Uzaktan Eğitim ile Yüz yüze 
Eğitimi Karşılaştıralım" diye bir bölüm var. Burada 
bir kıyaslama ölçeği var mıdır, birbirine göre bu 
eğitim türlerinin artıları ve eksileri nelerdir? 

Uzaktan Eğitim ile Yüz yüze eğitimi karşılaştırırken 
öncelikle şu gerçeğin farkında olmak gerekiyor. 
Pandemi döneminde yaptığımız eğitim tam olarak  

“Uzaktan Eğitim” değildi. Uzaktan Eğitim isteğe bağlıdır, 
yani siz eğitimi uzaktan almayı “tercih” edersiniz. 
Uzaktan eğitimin kendine göre dinamikleri vardır.   

 

 

 

Uzaktan eğitim pandeminin 
öncesinde de vardı. Pandemi 

döneminde yapılan eğitimi 
ise Acil Uzaktan Eğitim olarak 

adlandırdık. Yüz yüze eğitim 
yapma imkânı tamamen 

ortadan kalktı ve zorunlu bir 
uzaktan eğitim yaptık. 
Öncelikle bu gerçeğin 

farkında olmak gerekiyor.  

Yonca Özgün 
Teknölöji eg itimi danışmanlıg ı, sistem kurulum danışmanlıg ı 

yapmaktadır. Üluslararası RöböRAVE röbötik yarışması Tu rkiye  
direktö ru du r. Teknölöji eg itimi könusunda içerik u reticilig i de dig er 

çalışma alanları arasındadır. 
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Uzaktan eğitimin avantajlarına gelince; zorunlu 
başlayan uzaktan eğitim bize aslında fiziksel olarak bir 
araya gelmeden de birçok konuda bilgi sahibi 
olabileceğimizin farkındalığını kazandırdı. Örneğin ben 
Rize’deki meslektaşlarımla söyleşi yapabildim. Yüz 
yüze ortamda bunu yapmak, hem lojistik, hem maliyet 
hem de zaman açısından birçok yük getirebilirdi. Bunun 
gibi online veli seminerleri düzenleyebilir, 
toplantılarınızın çoğunu online ortama taşıyabilir, okul 
dışı zamanlarda farklı konularda eğitimler 
düzenleyebilirsiniz. Birçok öğrenci ve öğretmen internet 
üzerindeki farklı platformlardan yeni şeyler 
öğrenebileceklerini keşfetti. Bu durum pandemi dönemi 
öncesinde de vardı ancak farkındalık yoktu Bir öğrenci 
neden Harvard Üniversitesi’ndeki bir profesörden ders 
alamasındı ki? Mesafeler ortadan kalktı. Aynı zamanda 
birçok öğretmen öğrencilerine online platformlar 
üzerinden de eğitim verebileceğini gördü. Asenkron 
ders kavramı ile tanıştık. Öğretmenler teknolojiyi 
eğitimde nasıl etkin kullanabileceğini öğrendi ve işin 
güzel tarafı yüz yüze eğitime geçilse de eğitimde 
teknolojinin etkin kullanımı ile ilgili edinilen alışkanlıklar 
devam edecektir. Artık ne öğretildiği değil nasıl 
öğretildiği önem kazandı.  

Pandemi dönemi ile birlikte hayatımıza birçok 
kavram girdi; “Yeni Normal, Hibrit Eğitim, Canlı 
Ders Dijital Öğrenci” gibi kavramlar bunlardan 
bazıları. Uzaktan Eğitim dediğimizde öğrenciyi her 
yönüyle geliştirebilecek -akademik, pedagojik, 
bilişsel- bütüncül bir yapı/yaklaşım söz konusu mu 
sizce? Uzaktan Eğitim en çok hangi gelişim alanına 
hitap ediyor? 

Uzaktan eğitim stratejilerini doğru kullandığınızda 
öğrencinin akademik gelişiminde çok fazla kayıp 
yaşanacağını düşünmüyorum. Yaparak öğrenme içeren 
laboratuvar etkinlikleri maalesef pandemi dönemindeki 
uzaktan eğitimle mümkün olmuyor. Akademik açıdan 
dezavantajdan söz edeceksek sadece bu konuda ciddi 
sıkıntı yaşıyoruz.  Pedagojik açıdan farklı türde 
yaklaşımlarla örneğin verilen ödevlerin takibinin 
yapılması, geri bildirim vermek, bireysel rehberlik 
hizmetleri gibi çalışmalarla bu alanda da gelişimleri 
desteklenebilir. Yine yapılacak proje bazlı çalışmalarla 
hem bilişsel açıdan hem de sorumluluk alma, takım 
halinde çalışma gibi 21. yüzyıl yetkinlikleri açısından da 
gelişim alanlarını geliştirebiliriz.  

Özellikle yeni eğitim öğretim döneminin 
başlamasıyla biz öğretmenler ve öğrencilerimiz 
saatlerce ekran başında kalabiliyoruz. Canlı dersler 
adına yapılan bir dizi plan, tasarım, materyal var. 
Sizin de söylediğiniz gibi uzaktan eğitim bir 
“ekosistemi” beraberinde getiriyor. Yalnız öğrenci 
ne kadar bu ekosistemin içinde? Mesela dikkat 
sürelerinin dakikalara kadar düştüğü günümüzde 
bu döngünün sürekliliğini nasıl sağlayabiliriz. 
Tasarılarımızla, öğrencilerin hazır bulunuşlukları, 
etkileşim, ilişki tutarlı mı? 

Yüz yüze eğitimde olduğu gibi bir bütün. Bir ders 
tasarımını yaparken ders öncesi- ders esnası ve ders 
sonrası kurgusu çok önemli. Bu ekosistemi senkron – 
asenkron ders dengesini doğru bir şekilde kurgulamak 
gerekiyor. Ders öncesinde, öğrencinin hazır 
bulunuşluğunu paylaşılan içeriklerle ölçebilir, üzerinde 
durulacak konu ile ilgili düşünmeyi ve öğrencilerin 
kafalarında sorular oluşmasını sağlayacak ön bilgi 
içeren, merak uyandıran videolar çekerek ya da farklı 
türde içerikleri hazırlayarak yine ders öncesinde 
öğrencilerle paylaşabiliriz. Canlı ders esnasında yeni 
fikirlerin tartışılması için ortam sağlayarak, grup 
çalışmaları ve etkileşimli etkinliklerle öğrenme 
düzeyinin yüksek olduğu kısımlar işlenebilir ve ders 
sonrasında ölçme-değerlendirme etkinlikleri ile 
pekiştirme yapılabilir. Etkileşim her şeydir. Öğrenciyi ne 
kadar derse dahil eder, onları ne kadar aktif 
tutabilirseniz dersiniz o kadar verimli olacaktır. Canlı 
derslerde dikkat sürelerini doğru kullanmak için örneğin 
2-3 dakikalık videolar, arada tartışmalar, düşün-eşleş-
paylaş etkinlikleri kullanılabilir. Öğretmenin anlatıp 
öğrencinin dinlediği bir ders bırakın uzaktan eğitimde 
de yüz yüze eğitimde de, bu çağda da geçersizdir.  

 

Etkileşim her şeydir. 
Öğrenciyi ne kadar derse 
dahil ederek onları ne kadar 
aktif tutabilirseniz dersiniz o 
kadar verimli olacaktır. 
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Bir zorunluluk olarak karşımıza çıkan ve bu süreçte 
öğrenmeye çalıştığımız uzaktan eğitim modeli ile 
yeni eğitim ve öğretim dönemini de planlamaya 
çalışıyoruz. Genel anlamda uzaktan eğitim adına 
yapılan çalışmaları değerlendirdiğinizde eğitim 
paydaşları olarak sizce uzaktan eğitimde yol 
alabildik mi? Bu bağlamda eğitim alanında ön plana 
çıkan ülkelerde uzaktan eğitim adına yapılan 
çalışmalarla ülkemizdeki çalışmaları 
kıyasladığınızda neler söyleyebilirsiniz?  

EBA platformunun kriz öncesinde var olmuş olması 
bizim için avantajlı bir durumdu. Ancak yeterli değildi. 
Bütün dünyada olduğu gibi biz de hazır değildik. 
Sistemsel olarak geliştirmemiz gereken çok şey vardı. 
Öğretmenlerimiz bilmedikleri bir okyanusa düştüler ve 
hemen yüzmeleri beklendi kendilerinden. Bu bütün 
dünyada böyleydi. Mart ayından bu yana çok ciddi yol 
katettiğimizi düşünüyorum. Öğretmenlerimiz uzaktan 
eğitimin yapısıyla ilgili deneyim kazandı. Bir çok 
platformu kullanmayı artık biliyorlar, öğrenci ile uzaktan 
nasıl etkileşime geçecekleri ile ilgili farklı deneyimler 
kazandılar. Kulaç atabiliyoruz artık sadece farklı yüzme 
stillerini öğrenmemiz gerekiyor. 

Uzaktan eğitimde süreç öğretmenlerin canlı ders 
araçları ile öğrencilere bağlanıp konu anlatmaları 
şeklinde gerçekleşiyor. Bu şekilde gerçekleşen 
derslere katılım genellikle aile yönlendirmesi ile 
oluyor ve öğrenciler bu süreçten çok fazla keyif 
almıyor. Uzaktan eğitim daha yeni kullanmaya 
başladığımız bir model olmasına rağmen öğrenciler 
açısından şimdiden heyecanını kaybetmiş mesajı 
verebiliyor. Bu anlamda bir kırılma - gerileme veya 
yükselme - sıçrama öngörülebilir mi? Uzaktan 
eğitim çalışmalarında ve yapılan canlı derslerde 
verimi ve öğrenci ilgisini artırma adına 
öğretmenlere ve ebeveynlere neler önerirsiniz? 

Bu konuda öğretmenlere önerebileceğim en önemli şey 
her zaman söylediğim gibi etkileşim, etkileşim etkileşim! 
Kimse sıkıldığı ya da pasif olduğu yerde olmak istemez. 
Öğrencinin merak duygusunu tetikleyecek ders 
tasarımları yapmamız ve öğrencinin canlı ders 
esnasında aktif olmasını sağlayacak şekilde 
derslerimizi kurgulamamız gerekiyor. Anlık etkileşimli 
araçlar kullanarak, öğrencilerin iş birliği içinde 
çalışmalarını sağlayarak, etkileşimli oyunlaştırma içeren 
etkinlikleri kullanarak, minik sürprizler yaparak, teşekkür 
kartları kullanarak ve bunlar gibi birçok farklı teknik 
kullanarak öğrencilerimizi derse çekebiliriz. Öğretme 
eylemi yerine öğrencinin öğrenme eylemi üzerine 
odaklanmalıyız.  

Velilerimizin eğitim-öğretim sürecindeki rolü çok önemli. 
Velilerin işbirliği ortak paydamız olan öğrencilerimizin 

gelişimleri için çok değerli. Uzaktan eğitim döneminde 
profesyonel sınırlar silikleşebiliyor. Kimi zaman ekranın 
karşısında dersi dinleyen, hatta dersi nasıl daha iyi 
işleyebileceğimiz ile ilgili yorum yapan velilerle 
karşılaşabiliyoruz. Onların da elbette çocuklarının 
eğitimleri ile ilgili kaygıları mevcut. Velilerimiz evde 
yaşanan ortamla ilgili geri bildirimlerini eğitimcilerle 
paylaşmalı ancak öğretmenlere güvenmeli ve onlara 
zaman tanımalılar. Öğrencilerin öğrenme süreçlerinde 
geri planda olmaları çocukların otonomi kazanmaları 
açısından önemli. Bu sebeple öğrencilerin ihtiyaç 
duyduğu anlarda onların yanlarında olmaları, dijital 
vatandaşlık konusunda bilinçlenmeli ve evde eğitim 
alan çocuklarının iyi bir dijital vatandaş olmaları 
konusunda çocuklara destek olmalılar.  

Yonca Hanım, bu güzel söyleşi için, eğitim ortamına, 
bizlerin mesleki gelişimine katkılarınızdan dolayı çok 
teşekkür ederiz. Çalışmalarınızın devamını diliyoruz. 
Biz öğretmenler olarak “Uzaktan Eğitim” olsun “Yüz 
Yüze Eğitim” olsun sorumluluklarımızın bilincineyiz. 
Üzerimize düşenin en iyisini yapmaya çalışacağız.  

“Dem bu demdir.” 
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imse sıkıldıg ı ya da pasif 
öldug u yerde ölmak 
istemez. O g rencinin 
merak duygusunu 
tetikleyecek ders 
tasarımları yapmamız ve 
ö g rencinin canlı ders 
esnasında aktif ölmasını 
sag layacak şekilde 
derslerimizi 
kurgulamamız gerekiyör. 
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COVİ D-19 VE 
Bİ R EG İ Tİ M 
TECRÜ BESİ  
 
  Vefa Taşdelen 

> DOSYA 

Son bir yıl içinde dünya daha önce kısmî anlamda 
örneklerini gördüğü ama asla benzeriyle karşılaşmadığı 
bir tecrübe yaşadı. Koronavirüs, diğer adıyla COVID-
19, kısa sürede dünyayı bir uçtan diğerine etkisi altına 
alıverdi. İnsanlar neye uğradıklarını, bilim adamları 
neyle karşı karşıya olduklarını anlama ve açıklama 
fırsatı bulamadan, kendine özgü üretim ve tüketimi, 
eğitim ve öğretimi, düğünü ve eğlencesi, ibadeti ve 
seyahati ile yepyeni yaşama ve davranış biçimi ortaya 
çıkıverdi.  

İnsanın “alışan” bir varlık olduğunu bilirdik ama yaşama 
alışkanlıklarını kökten değiştirecek böyle bir yaşantıya 
çabucak alışıvereceği hiç aklımıza gelmezdi.  

Yetkili ağızlardan söylenen “Sadece dışarıda değil, 
evde bile karantina!” telkini ile yedikleri içtikleri ayrı 
gitmeyen dostlar sokakta, işyerinde karşılaştıklarında 
birbirlerine kaygılı ve korkulu gözlerle bakmaya 
başladılar. İnsanlar ölümü çok yakınlarında, kapı 
kollarında, market raflarında, ceplerindeki paralarda, 
poşetlerde, otobüs koltuklarında, soludukları havada, 
yüzdükleri suda, hemen her yerde hissetmeye 
başladılar. “Sosyal mesafe” ve “maske”, en çok 
kullandığımız sözcükler arasına girdi.  

Dijital ortamdaki renkler üzerinde sokak sokak, mahalle 
mahalle, ev ev salgının sirayet derecesini ölçmeye 
başladık. Uzaktan alışverişler, online toplantılar yeni 
yaşama biçimimizin rutinleri arasına girdi. Her gün 
yüzlerini görüp seslerini işittiğimiz, sanki evimizden biri 

gibi hissettiğimiz sanatçı, siyasetçi ve eğitimcilerin 
virüse yakalandığını işittiğimizde içimiz bir tuhaf oldu.  

Hele yakın çevremizden birinin virüse maruz kaldığını 
haber aldığımızda derin bir “var-olma” kaygısı hissettik.  

Bu süreç içinde insanoğlu biraz da olsun kendini, farklı 
türdeki varoluş tarzlarını, üretim ve tüketim 
alışkanlıklarını sorgulama fırsatı buldu. İnsan-insan, 
insan-doğa, insan-Tanrı ilişkisi bağlamında kendi 
ürettiği kültür değerleri konusunda kuşku duymaya 
başladı. Aslında yeryüzünde sanıldığı kadar güçlü bir 
konumda değildi, güvende sayılmazdı, hafif bir üfleme 
ile onca çabasına rağmen bir türlü tutunamadığı yer 
kabuğundan sökülüp atılabilirdi; bunu anladı. Bu zayıf 
var olma durumu yanında bir de kendi kendisi için 
oluşturduğu risk çok büyüktür.  

Ünlü bilim adamları ve filozoflar tarafından bile sorulan 
şu soru hiç de yabana atılacak cinsten değildir: 
İnsanoğlu doğa ile mücadelesinin zirve noktasına 
geldiği bu çağda, doğayı yok eden “aşırı-kültür”le -
savaş teknolojileri, doğaya salınan gaz ve atıklar gibi- 
acaba kendi sonunu mu hazırlıyor? Bizi nerede 
beklediğini tam olarak kestiremediğimiz, bu nedenle 
hemen her yerde temkinli ve tetikte olmamız gereken 
görünmez bir düşman karşısında “hayat eve sığar” 
sloganı ile dışarıya çıkmamaya başladık.  

 

Vefa Taşdelen 
Yıldız Teknik Üniversitesi Felsefe 

bölümünde Profesör. Şiir, deneme ve 
makale alanında verimli çalışmaları 

vardır. Sanat ve felsefeyi birleştiren ciddi 
çalışmalara imza atmıştır. Eğitim üzerine 

de önemli makaleleri bulunmaktadır.  
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Derin bekleyiş içinde kendimizi dinleme ve daha çok 
keşfetme fırsatı bulduk. Evlerin sevgi ve muhabbetle 
kurulan yerler olmaları yanında, yine bu yüksek değerin 
türevleri olarak anlayış, nezaket, saygı, sabır, hoşgörü 
ve ihtimam değerlerine de ihtiyaç duyduğunu daha çok 
anladık.  

Salgın; ekonomi, sağlık, ulaşım, turizm, kültür, sanat 
bütün sektörleri etkiledi. Kuşkusuz en çok etkilenen 
alanlardan biri de eğitim alanıdır. Bütün dünyada eğitim 
en önemli kurum ve sektör durumundadır. Bunun 
nedeni, sistemin kendini üretecek bireyleri bu ortam 
içinde yetiştiriyor olmasıdır. Hemen her ülkede nüfusun 
önemli bir kısmını ilk ve orta dereceli okullar ile 
üniversitelerde eğitim gören çocuklar ve gençler 
oluşturmaktadır.  

Salgın; insanların toplu hâlde yaşamalarını, yakın 
temasta olmalarını güçleştirdiği, hatta imkânsız hâle 
getirdiği için eğitimin nasıl ve ne şekilde verileceği 
önemli sorunlardan birini oldu. İnsanların evlerine 
çekildiği bu süreçte eğitim nasıl olabilir, nasıl olmalı? 
Bunun ideal bir formu var mıdır? Yakından bakıldığında 
aslında sadece iki seçenek olduğu görülebilir: Ya 
salgına rağmen yüz yüze eğitim ya da uzaktan eğitim.  

Bu ikisinden çıkarılabilecek üçüncü bir seçenek, 
“seyreltilmiş eğitim”;çocukların okulla olan bağlarını 
taze tutmak adına bir başka seçenek oluşturabilir.  

Salgın ve karantina dönemlerinde “uzaktan eğitim” bir 
politika değil zorunluluktur. Yüz yüze eğitimin olduğu 
gibi uzaktan eğitimin formu da bellidir. Bu eğitim 
biçiminin verimliliği öğretmen ile öğrencinin 
konsantrasyonuna, gönüllülüğüne, samimiyet ve 
özverisine bağlıdır.  

Öncelikle aradaki iletişimi kesintisiz şekilde 
sağlayabilecek bir donanıma ihtiyaç vardır. Eskiden 
mektupla bile sağlanabilen bilgi ve kültür akışı, 
günümüzde karmaşık ve ileri bir teknolojiye ihtiyaç 
duymaktadır. Ama zaten teknoloji, hem de dijital 
teknoloji çağında yaşamıyor muyuz? Bu durumda bir 
telefon ekranının, yaylada hayvanlarını otlatan bir 
öğrenci tarafından bile “sınıf ortamı”na 
dönüştürülebildiğini, süt sağan çocuklarımızın işlerini 
bitirir bitirmez dijital sınıflarına koştuklarını gördük.  

Bu sayede uzun yıllardan sonra işin ve eğitimin birbirine 
yaklaştığına, sadece okumanın değil çalışmanın da 
insanı eğiten bir değer olduğuna tanıklık ettik. Ev, iş 
yeri, tarla, atölye, fabrika, ama en çok da medya ve 
dijital ortamların bir “okul” ve “derslik” olarak ve belki de 
hep olması gerektiği şekilde yeniden organize edildiğini 
gördük.  

Ev kütüphanesi, araç-gereçleri, resimleri ve haritaları, 
dahası aile bireyler arasındaki iletişim biçimiyle bir 
derslik ve okul gibi düzenlendi; içinde dijital teknoloji (en 
azından cep telefonları, tabletler, vs.) başta olmak 
üzere araç gereçlerin yer aldığı ders odaları 
oluşturuldu.  

Bu eğitim biçimi aslında Farabî’nin, Yusuf Has Hâcib’in 
eserlerinde dikkat çektiği üzere aile büyüklerinin 
çocukları, yöneticilerin halkı için öğretmen ve eğitici 
rolünde oldukları geleneksel eğitim biçimini hatırlattı. 
Aile büyüklerine bizzat üstlenmeleri gereken rollerden 
birini, öğretmenlik rolünü gönüllü ve donanımlı bir 
şekilde üstlenmeleri gerektiğini hatırlattı.  

 

Salgın ve karantina 
dönemlerinde “uzaktan eğitim” 
bir politika değil zorunluluktur. 
Yüz yüze eğitimin olduğu gibi 
uzaktan eğitimin formu da 
bellidir. Bu eğitim biçiminin 
verimliliği öğretmen ile 
öğrencinin konsantrasyonuna, 
gönüllülüğüne, samimiyet ve 
özverisine bağlıdır. 
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Dijital ortamlarda uzaktan eğitim faaliyeti çoktan 
başlamış olmasına rağmen, görüldü ki, aslında 
dünyanın hiçbir ülkesi, -en azından eğitim faaliyeti 
anlamında- yaşanan bu salgınla, bu öngörülemez 
tecrübeyle karşılaşmaya hazır değilmiş. Bu süreçte 
eğitim bilimciler bile anket yapıp yayına dönüştürme 
dışında çözüm getirici fikir ve öneriler geliştirmekte 
zorlandılar.  

Zengin bilim ve eğitim tecrübesi olan ülkelerin bile 
yaşadığı şaşkınlık, dünyanın farklı bölgelerindeki eğitim 
faaliyetlerine bir “tereddüt” olarak yansıdı. Bir şey 
yapamamak, işi oluruna bırakmak, biraz ara vermek, 
ancak öğrencilerin ilgisini taze tutacak kadar ders 
yapmak şeklinde özetlenebilecek uygulamalar 
gerçekleşti; gerçekleşmekte. Tabii bütün bu faaliyetlerin 
kalitesini tartışabilmek için: “Olması gereken nedir, ne 
yaparsak doğru ve uygun bir strateji izlemiş oluruz?” 
sorularının cevabı konusunda bir fikrimizin olması 
gerekir.  

Söz gelimi: “Nasıl bir uygulama ortaya koysak, salgın 
döneminde eğitim faaliyetini en iyi şekilde sürdürmüş, 
organize etmiş oluruz?” sorunu cevaplayabilmemiz 
gerekir. Teknoloji alt yapısını güçlendirmek, basit ve 
anlaşılır eğitim programları hazırlamak; yazılı ve görsel 
bilgi kaynaklarını zenginleştirip ulaşılabilirliğini 
sağlamak hemen ilk akla gelenler arasındadır. “Yüz 
yüze eğitim” ile “uzaktan eğitim”in formatındaki farklılık 
nedeniyle kısmen de olsa farklı bir pedagojik 
yaklaşımın sergilenebilmesini gerektirir.  

Bu anlamda öncelikle eğitimcilerin eğitilmesi, 
öğrencilerin bilgilendirilmesi; her şeyden önce uzaktan 
eğitim konusundaki motivasyonun, ilgi ve dikkatin 
sağlanması, bir yandan salgının önlenmesi için 
eğitimcilerden bir gönüllüler ordusu, bir yandan da 
uzaktan eğitim konusunda bir farkındalık ve bilinç 
oluşturacaktır. Bütün dünyada, bazı ülkelerde biraz 
daha çok bazı ülkelerde biraz az olmak üzere 
uygulanmaya çalışılan da bu olmuştur.  

Koronavirüs salgını bize eğitimin pek çok paydaşı 
bulunan geniş katılımlı, bu nedenle de bilimsel ve 
rasyonel bir düzenlemeye ihtiyaç duyan temel bir 
kazanım süreci olduğunu hatırlattı.  

Paydaşların –öğrenci, öğretmen, aile, okul, akrabalar, 
sosyal çevre, politik ve ekonomik unsurlar,  ders kitap 
ve programları, araç gereçler gibi- her birinin kendi 
işlevini eksiksiz yerine getirmesi durumunda başarılı bir 
eğitim faaliyetinin ortaya çıkması beklenir. Bunlar 
arasındaki samimi gerçekçi ve rasyonel işbirliği uzaktan 
eğitimin kalitesinde de belirleyicidir.  

Süreç; ebeveynlere, aile büyüklerine eğitimin pasif değil 
aktif tarafları olmalarını, öğrenciye ve “talebe” sözünün 
gösterdiği gibi öğrenmede “gönüllü” ve “istekli” olmanın 
gerekliliğini hatırlatmıştır.  

Bunların yanında politik erk konunun çok temel bir 
unsuru olarak dijital kaynakların öğrenciye açılmasında, 
araç-gereç temininde, uygun, makul, ekonomik ve 
uygulanabilir stratejilerin oluşturulmasında temel 
konumda bulunmaktadır. 

Uzaktan eğitimle birlikte “okul” kavramına verilen 
geleneksel anlam değişti. Belki de kendisini çok da fark 
ettirmeyen, ama uzun vadede sonuçları olabilecek bir 
durumdur bu. Okul nedir? Fiziksel bir mekân mıdır, 
resmi geçerliği olan bir program mı?  

Toplumun, kültürün, zihniyetin, bilincin kendi kendini 
ürettiği bir sistem midir? Toplum için vasat kişiler üreten 
bir mekanizma mıdır? Zamanımızda sanal ortamlar öne 
çıkmıştır; teknolojik gelişmeler okul ve sınıf kavramını 
yeniden tanımlanmış gibi görünmektedir. Artık okul 
belirli bir yer, belirli bir mekân, belirli bir adres değil, 
bireyin bulunduğu her yerdir. Bu bir evin odası 
olabileceği gibi bir dağın başı da olabilir. “Okul” kavramı 
bağlamında salgının en ilginç sınamalarından biri de 
“okulsuz eğitim”i savunanlara olmuştur. Sanki şöyle 
seslenilmiştir onlara: “Okulsuz eğitimi savunuyordunuz; 
hadi bakalım görelim sizi?”  

Belirli bir uzmanlığa yönelik piyasanın ihtiyaç duyduğu 
ve piyasaya ihtiyaç duyan kişiler yetiştirilmeye 
odaklanan okul, modern dönemlerin en önemli 
kurumlarından biridir. Ama nereden bakılırsa bakılsın 
“iyi insan-iyi vatandaş”, “iş” ve “uzmanlaşma”, 
“bilgilenme” ve “aydınlanma” kavramları çerçevesinde 
iç içe geçmiş konu ve kavramlar modern eğitimin 
omurgasını oluşturur. Ancak konu ne kadar karmaşık 
da olsa tek bir soruda merkezileşir. Bütün felsefe ve 
sistemlerin ortak sorusu şudur: “İyi insan kimdir?” 
“İnsan, nasıl iyi insan olur?”  
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Eğitimin bilgi öğretimi yanında asıl duygusal ve 
davranışsal terbiye, bir huy ve mizaç kazanımı olduğu 
bazı eğitim filozofları tarafından dile getirilmiş, eğitimin 
asıl amacının ruhsal, zihinsel ve duygusal olgunlaşma 
olduğu belirtilmiştir. Kadim gelenekte en önemli bilgi 
kişinin kendisini bilmesidir ve bu gerçek bilgeliktir.  

Bu yaklaşımlar çerçevesinde eğitim, “öğretim” 
anlamının önüne geçerek bir ruh, duygu ve davranış 
terbiyesine dönüşmektedir. Salgın, o “evcil” yüzüyle, 
eğitimi parlak ve maddi getirisi yüksek mesleklere 
ulaşma yolunda ağır bir hazırlık ve kurs dönemi olarak 
gören ebeveynler için kaygı verici bir süreç, aile ve 
toplum değerlerinin kazanımı olarak görenler için ise 
neredeyse bir fırsat oluşturmuştur.  

Gerçekten de salgın herkese bir şey öğretti; ama 
öncelikle de birbirini eritip yok etmeden bir arada 
yaşamanın erdemini öğretti. Ve büyük küçük, genç 
ihtiyar, zengin fakir demeden herkese şunu öğretti: 
hayat değerlidir ve birlikte yaşandıkça güzeldir. Birlikte 
var olmak, birbirimizi yok ettiğimiz değil, bir yaşama 
duygusu içinde var kıldığımız bir süreçtir, böyle 
olmalıdır.  

Bu yazıda salgının eğitim üzerindeki etkisini, biraz da 
onun sert yüzünü yumuşatarak ele almaya çalıştım. Bu 
süreç, bir şey yapmamak için bir mazeret arayanlar için 
kolay, bütün olumsuz koşullara rağmen bir değer 
üretebileceklerini düşünenler için zor bir süreç olmuş ve 
olmaktadır.  

Ancak bir an bildiğimiz bütün eğitim tanımlarını 
unutarak şunu soralım: Biz ne istiyoruz bu 
çocuklardan? Onları nasıl eğitmek istiyoruz? Ne 
öğrenmelerini, ne bilmelerini, nasıl bir insan olmalarını 
istiyoruz? Eğitim tanımımızda küçük değişiklikler 
yaptığımızda konuya bakışımız da değişecek, böylece 
farklı bakış açıları yakalayabileceğiz.  

 

Tarihin her döneminde, her koşulda mahiyeti ve amacı 
farklı da olsa eğitim faaliyeti olmuştur. Eğitim, en açık 
anlamıyla –her zaman bir itiraza imkân tanısa da- 
hayata ve iyi insan olmaya hazırlıktır. 

Doğa bize kendisine fırsat verdiğimizde doğruyu 
fısıldar. COVID-19, yaşadığımız bu şiddetli küresel 
salgın döneminde, doğanın bize bazı konuları 
fısıldadığını fark ettik. Belki de şimdi ne yapmamız, 
nasıl yapmamız ve ne olmamız gerektiğini daha iyi 
biliyoruz.  

Bu piyasa değerleri dışında, ucuz ve hatta bedelsiz bir 
şeydir: İnsanın insana duyduğu gereksinim, var olma 
sevinci, dayanışma, muhabbet, dostluk! Bu süreç içinde 
ölümlü olmanın mütevazılığı, sükûtu, dinginliği ruhları 
çok yakışan bir elbise gibi sardı.  

Asıl olan duygu ve kişiliğin olgunlaşmasıdır. Tabii şunu 
da söylemek gerekir: Bir ülke için asıl eğitim göstergesi 
salgın dönemindeki performansla değil, genel eğitim 
durumu ile ölçülür. Zira salgın sürecindeki icraat 
konusunda konuşmak bir “istisna” üzerinde konuşmak, 
genel olarak konuşmak ise “rutin”, “olağan gidişat” 
üzerine konuşmak olacaktır. Önemli olan istisna değil, 
gidişattır. 

 

Bu süreç, bir şey yapmamak için bir mazeret 

arayanlar için kolay, bütün olumsuz koşullara 

rağmen bir değer üretebileceklerini düşünenler 

için zor bir süreç olmuş ve olmaktadır.  
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COVİ D-19 PANDEMİ Sİ  
SÜ RECİ NDE ÜZAKTAN  EG İ Tİ M 
 
Dr. Serkan Du zgu n 

> DOSYA 

Çin’in Wuhan şehrinde 2019 yılının Aralık ayında ortaya 
çıkan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınının bütün 
dünyaya yayılması nedeniyle 2020 yılının Mart ayında 
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından pandemi ilan 
edilmiştir. Çin’de ortaya çıkan ve kısa zaman içerisinde 
bütün dünyayı saran bu olay ile ülkeler büyük 
değişimler yaşamaya başlamıştır. Özellikle kapitalist 
ekonomi modelinin hâkim olduğu modern ülkeler deyim 
yerindeyse alt üst olmuştur. Başta; G-8 (Amerika, 
Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, Japonya, Kanada, 
Rusya), G-20 ve OECD ülkeleri olarak 
tanımlayabileceğimiz bu ülkeler Covid-19’dan en çok 
etkilenen ülkeler olmuştur. Son dönemde; iletişim ve 
ulaşımda yaşanan köklü ve hızlı değişiklikler bu süreci 
hızlandırmıştır.  

Ayrıca günümüz yaşam koşullarının (suni besinler, 
obezite, hareketsizlik, hazır gıdalar vb.) getirdiği 
sağlıksız koşullar hastalığın etkisini daha da artırmıştır. 
Bununla birlikte Covid-19 virüsünün yayılmasını 
yavaşlatmak ve hastaların daha kısa sürede 
sağlıklarına kavuşmasını sağlamak için pek çok ülkede 
olağanüstü tedbirler alınmış, birçok kamusal alan 
kapatılmış ve sokağa çıkma yasakları ilan edilmiştir. Bu 
nedenle alınacak tedbirler kapsamında; DSÖ tarafından 
okulların tatil edilmesi de tavsiye edilmiştir. Ülkeler 
kendi koşullarını göz önünde bulundurarak farklı 
tarihlerde okulları tatil etmiştir.  

Türkiye’de de 23 Mart 2020 tarihi itibariyle bütün 
kademelerdeki okullar tatil edilmiştir. Fakat yaşamın bir 
zorunluluğu olan iş ve eğitim hayatının da devam 
etmesi gerektiği bir gerçektir. Bu nedenle bu zamana 
kadar kullanımı yaygın olmayan bilişim çözümleri ve 
eğitim yöntemleri ön plana çıkmıştır. Uzaktan 
çalışmaya ve uzaktan eğitime yönelik pek çok yazılım 
ve donanım Covid-19 pandemisi sürecinde yüksek 
talep görmüştür. Pandemi sürecinde eğitim 
kurumlarının  tüm kademelerinde uzaktan eğitime 
geçilmiştir. Bu süreç uzaktan eğitimin anahtar rol 
alabileceğini göstermiştir. Uzaktan eğitim artık bir tercih 
değil mecburiyet olmuştur.  

 

Hakeza salgının etkisini kaybetmeye başladığı 2020’nin 
yaz aylarında; Harvard Üniversitesi, Cambrigde 
Üniversitesi ve Princeton Üniversitesi, California State 
Üniversitesi gibi dünyadaki pek çok saygın üniversite 
2021’de de öğrenimlerine uzaktan eğitimle devam 
edeceklerini ilan etmiştir.  

Ülkemizde de durum farklı değildir. YÖK 2020-2021 
eğitim öğretim yılında da uzaktan eğitimin önem 
kazanmasına yönelik kararlar almıştır. Uzaktan eğitim 
merkezi olmayan devlet üniversitesi kalmamıştır. Ayrıca 
uzman personel istihdamı için üniversitelere ek kadrolar 
ihdas edilmiştir. Üniversitelerin uzaktan eğitim bütçeleri 
arttırılmıştır. Bununla birlikte öğretim üyelerinin ve 
öğrencilerin uzaktan eğitim faaliyetlerine yönelik pek 
çok araştırma da üniversitelerimiz tarafından 
yapılmaktadır. Bu çalışmaların yükseköğretimde 
uzaktan eğitim hizmetlerinin verimliliğini arttıracağı ve 
nitelikli insan kaynağının gelişimine katkı sağlayacağı 
düşünülmektedir. Ayrıca Covid-19 pandemisi benzeri 
durumlarda eğitim süreçlerinin kesintiye uğramamasına 
yardımcı olacaktır. YÖK’ün aldığı bu kararlar 
doğrultusunda ülkemizdeki bütün üniversiteler 2020-
2021 eğitim öğretim yılının uzaktan eğitim ile devam 
etmesine karar vermişlerdir. 

 

Uzaktan eğitim artık 
bir tercih değil 

mecburiyet olmuştur. 

 

Dr. Serkan Düzgün 
Ankara Hacı Bayram Veli Ü niversitesi 
O g retim Ü yesi. Üzaktan Eg itim ve 
İ letişim Derneg i Başkanı ve Basın, 
Yayın ve Gazeteciler Cemiyeti u yesi 
ölarak sivil töplum faaliyetlerini 

yu ru tmektedir. 
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Okul öncesi, ilk ve orta öğretim kademelerinde de 
durum farklı değildir. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 
pandemi süreci ile başlayan uzaktan eğitime önceki 
yıllardan edindiği tecrübelerle hızlı bir şekilde uyum 
sağlamıştır. MEB uzun yıllardır Açık Öğretim Okulları ile 
ortaokul ve lise düzeyinde diplomaya yönelik uzaktan 
eğitim hizmetleri vermekle birlikte örgün eğitime devam 
eden öğrencilere de Eğitim Bilişim Ağı (EBA) vb. 
araçlarla uzaktan eğitim hizmetlerini yürütmektedir. 
1950’li yıllarda görsel ve işitsel eğitim aracı geliştirmek 
amacıyla kurulan şimdiki adı ile Yenilik ve Eğitim 
Teknolojileri Genel Müdürlüğü, uzun yıllar televizyon ve 
radyo üzerinden uzaktan eğitim faaliyetleri yürütmüştür. 
Bu birikim ve deneyim pandemi sürecinde de hızlı bir 
değişime zemin oluşturmuştur.  

Okulların tatil edilmesinden hemen sonra Türkiye 
Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT) ile MEB ortaklaşa 
EBA TV adında 3 televizyon kanalı kurmuş, internet 
erişimi olmayan öğrenciler için televizyon üzerinden 
eğitim sürecine devam etmiştir. Bu yatırım dünyada 
sayılı ülkede yapılabilen bir durumdur.  

Fakat sadece televizyonla tek başına uzaktan eğitimi 
verimli bir şekilde sürdürebilmek pek mümkün değildir. 
Bundan dolayı önümüzdeki yıllarda öğrencilerin 
internete erişimlerinin ucuz olarak sağlanması ve yeterli 
teknik alt yapıya sahip olunması vazgeçilmezdir. 2020-
2021 eğitim öğretim döneminde de kısıtlı olarak yüz 
yüze eğitime başlanması kararı alınmakla birlikte 
uzaktan eğitim halen önemini korumaktadır. Zira 

seyreltilmiş eğitim sürecini tamamlamak için gerekli 
olan alt yapıyı ancak uzaktan eğitim ile sürdürebiliriz.   

Uzaktan eğitim kavramı uzun yıllardır eğitim alan 
yazımında kullanılan bir kavramdır. Kelime karşılığı 
olarak bakıldığında; eğitim sürecinde öğrenen ile 
öğreticinin mekânsal olarak uzak kalmalarından 
kaynaklandığı görülmektedir. Fakat bu kavram sadece 
eğitim sürecinde mekânsal uzaklık engelinin ortadan 
kaldırılması ile sınırlı değildir. Öğrenen ile öğreticinin 
kısmen farklı zamanlarda eğitim sürecine devam 
edebileceğini de ifade etmektedir.  

Dünyada ve ülkemizde mektupla öğretim olarak 
başlayan uzaktan eğitim faaliyetleri günümüzde 
bilgisayarlar, akıllı telefonlar ile tabletler gibi mobil 
araçlarla çok daha etkili bir şekilde yapılabilmektedir. 
Artık öğrenciler ve öğretmenler okullara gelmeden, 
saatlerce sınıflarda kalmak zorunda olmadan, zaman 
ve mekân esnekliğini kullanarak uzaktan eğitimle 
öğrenme süreçlerini gerçekleştirebilmekteler. Fakat bu 
süreç içerisindeki en büyük endişelerden biri öğrenci-
öğrenci ile öğrenci-öğretmen arasındaki yüz yüze 
etkileşimin az olmasıdır. Pek çok araştırmacı uzaktan 
eğitime etkileşimi dâhil etmenin yollarını aramaktadırlar. 
Sanal gerçeklik gözlükleri gibi yakın zamanda ortaya 
çıkan ve yaygınlaşan yeni teknolojilerle uzaktan 
eğitimde yüz yüze iletişimin daha da etkili olacağı 
düşünülebilir. 
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Şimdilerde; uzaktan eğitim faaliyetleri yaygın olarak 
örgün eğitime destek niteliği taşımaktadır. Örgün eğitim 
geleneksel yaşam anlayışımızın vazgeçilmez bir 
parçasıdır. Uzaktan eğitimde de teknolojinin gelişimi ile 
kademeli bir gelişim süreci gerçekleşmiştir. Uzaktan 
eğitim, senkron (eş zamanlı) ve asenkron (eş zamanlı 
olmayan) araçlarla gerçekleştirilebilir. Uzaktan eğitim 
uygulamalarının geçmişine baktığımızda çoğunlukla 
asenkron araçların kullanıldığını görmekteyiz. Asenkron 
etkileşimin sağladığı en temel fayda öğrencinin her 
zaman ve her yerde eğitime ulaşabilmesidir. Senkron 
etkileşimde ise anlık ses ve/veya görüntü akışının 
gerçekleşmesi ve anında geri bildirim alınabilmesi söz 
konusudur. Her iki etkileşimde de amaç öğrencinin 
uzaktan eğitim ve öğrenme sürecine aktif olarak 
katılmasıdır.  

Bununla birlikte geleneksel yaşam biçimimiz değişen 
yeni dünya düzeni ile birlikte değişmek zorundadır. 
Fakat insanlar korunma dürtüsü ile genel olarak 
muhafazakâr bir tutum sergilemektedir. Dolayısıyla bu 
durum değişimi yavaşlatmaktadır. Ancak olağanüstü 
olaylar değişimi hızlandırabilir. Doğal afetler, salgınlar 
ve savaşlar bunların başındadır. Uzaktan eğitimde de 
teknolojinin gelişimi ile kademeli bir gelişim süreci 
gerçekleşmiştir. 2020 yılında 62 ülkede 30.283 öğrenci 
ile yapılan bir çalışmada Covid-19 sürecinde uzaktan 
eğitime geçen üniversite öğrencilerinin memnuniyetleri 
araştırılmıştır. Öğrencilerin çoğu evde kalmak ve sosyal 
mesafe koymak gibi zorunlu tecrit kurallarının dışında 
öğrenimlerini uzaktan eğitimle devam etme konusunda 
memnun olduklarını göstermiştir. Dijital öğrenme 
araçları ile uzaktan eğitim artık; mekândan ve 
zamandan bağımsız, öğrenenin öğrenme hızına ve 
öğrenme stiline göre ilerleyebildiği bir eğitim modeli 
olmuştur. Fakat bunun doğru gerçekleşmesi için bazı 
koşulların sağlanmasına ihtiyaç vardır. Aksi halde 
yaşanan sorunlar bu modele mâl olmaktadır. Bu 
koşulları 4 ana başlık altında toplayabiliriz.  

Birincisi altyapı; teknolojik yazılım ve donanım yeterli 
düzeyde olmalıdır. Hem öğrenme sürecini 
gerçekleştiren kurum, hem öğretici hem de öğrenci 
açısından yeterli donanım ve erişim hızı bulunmalıdır. 
Öncelikle uzaktan eğitim sürecini gerçekleştirecek 
kurumun, hitap ettiği hedef kitle nispetinde güçlü bir 
teknolojik alt yapıya sahip olması gerekmektedir. Tabi 
ki bu altyapının yönetilmesi de profesyonel kişiler 
tarafından gerçekleştirilmelidir. Bununla birlikte 
öğrenme sürecini uzaktan gerçekleştirecek öğreticilerin 
de evlerindeki iletişim ve cihaz alt yapısının da 
sorunsuz çalışması gerekmektedir. En önemlisi de 
öğrencilerin uzaktan eğitim sistemine erişmeleri için 
cihazlarının bulunması ve iletişim alt yapılarının da 
yeterli olması gerekmektedir. Tüm bunlardan birinde 
bile bir aksaklık olması uzaktan eğitim sürecini 
bütünüyle etkileyecektir. 

İkincisi içerik; kullanılacak müfredat, yazılı, görsel ve 
işitsel kaynaklar uzaktan eğitimin felsefesine uygun 
olarak sunulmalıdır. Pandemi sürecinde uygulanan 
uzaktan eğitim müfredatı ve içerikleri tamamen yüz 
yüze eğitime göre, bir eğitici eşliğinde kullanılmak üzere 
hazırlanmıştır. Oysaki uzaktan eğitimde durum farklıdır. 
Eğitim sürecinde çoğunlukla öğrenenlerin yanında bir 
öğretici yoktur. Çevrimiçi olarak adlandırılan sanal sınıf 

uygulamalarında ise öğretici olmakla birlikte sınıf 
yönetimi ve öğretim metodolojisi yüz yüze eğitimden 
farklı olmalıdır. Örneğin; öğretmen öğrencilerden sözlü 
ve/veya sözel olmayan geri dönüt almak istediğinde 
zorlanacaktır. Çünkü teknolojik araçlar şu an için bunu 
karşılayacak kapasitede değildir. Bunun yerine 
önceden hazırlanmış kısa cevaplı geri dönüt sorularını 
(çevrim içi anket) kullanarak öğrenme sürecini takip 
edip, öğrenciyi derse dâhil edebilir. 

Üçüncüsü öğretici; eğitim sürecini gerçekleştirecek 
öğreticiler uzaktan eğitim yöntemlerini iyi bilmeli ve 
verimli olarak kullanacak düzeyde olmalıdır. Öncelikle 
öğreticilerin asgari düzeyde bilişim okuryazarı olmaları 
beklenmektedir. Zira uzaktan eğitim süreçlerinin 
çoğunluğu bilişim teknolojileri üzerinden 
gerçekleşmektedir. Fakat bu beceriler yeterli değildir. 
Uzaktan eğitim de bilişim araçlarını kullanarak farklı 
öğretim etkinlikleri yapmak gereklidir. Bunları 
öğreticilerin bir formasyon ile kazanmaları şarttır. 
Öğretmenler; öğrenme materyallerini en son bilimsel 
gelişmelere göre kısa sürede güncelleyebilirler. 
Kendilerini geliştirmek için de uzaktan eğitimi 
kullanabilirler. Uzaktan eğitimin etkili olabilmesi için; 
içerik, alt yapı ve uzaktan eğitime uygun yeni öğrenme 
ve öğretme stratejileri geliştirmelidirler.  

Dördüncüsü ise öğrenen; değişen çağda nesillerin de 
alışkanlıklarının ve bakış açılarının değiştiği aşikârdır. Z 
kuşağı olarak adlandırılan günümüz gençlerinin dijital 
yaşam becerilerine yatkın olduğu bilinmektedir. Fakat 
bu durum beraberinde bazı çatışmaları da 
doğurmaktadır. İletişim ve ulaşımdaki hızlılık Z 
kuşağının amaçlarına ulaşmadaki hız isteğini de 
getirmiştir. Bu durum Y kuşağı olarak adlandırılan 
öğretici konumundaki insanlar tarafından sabırsızlık ve 
doyumsuzluk olarak adlandırılmaktadır. Z kuşağının 
kişilerarası etkileşime ihtiyaç duymadan bağımsız 
öğrenme istekleri fazladır. Öğrendiklerini uygulamak 
için başkalarının yapmasını izlerler. Youtube’a olan 
ilginin altında yatan sebeplerden biri de budur.  

Oysaki bu farklılıkları bilip gözeterek daha uyumlu bir 
süreç tasarlanabilir ve yönetilebilir. Uzaktan eğitim 
süreçlerinin de bu şekilde yeniden tasarlanmasına ve 
yönetilmesine ihtiyaç duyulmaktadır.  

Ayrıca öğrenenlerin uzaktan eğitim süreçlerini etkili 
yürütmeleri için öncelikle bazı becerilere sahip olmaları 
gerekmektedir. Aktif öğrenme, öz disiplini sağlayabilme, 
içsel motivasyonu güçlendirme, zaman yönetimi, aktif 
öğrenme, kendini ifade edebilme, teknolojiyi kullanma, 
problem çözme, kritik düşünme, yaratıcı düşünme, 
analitik düşünme becerileri bunlardan en önemlileridir.  
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Öğrenenler için temel becerilerin öğrenilmesinde ve 
geliştirilmesindeki öncelikli faktör uzaktan eğitime 
yönelik tutumdur. Tutumları belirleyen bakış açısı ve 
algıdır. Bakış açısı geçmiş yaşantılar ve deneyimlerle 
şekillenir. Algıları yönlendiren ise ortamdır.  

Ortam; içinde bulunduğumuz ve etkileşime girdiğimiz 
her çeşit öğedir. Uzaktan eğitime karşı tutumu 
belirleyen de bu aşamada katıldıkları uzaktan eğitim 
faaliyetleri olacaktır. Bu çerçevede baktığımızda 
uzaktan eğitimin önemi ve etkisi daha da ortaya 
çıkmaktadır. Fakat Covid-19 pandemisi sürecinde 
uzaktan eğitime çok hızlı bir geçiş yapılması 
beraberinde doğal olarak pek çok sorunu getirmiştir. 
Yeterli alt yapının bulunmayışı, alanda uzman 
personelin azlığı, içerik eksikliği ve en önemlisi öğrenen 
ve öğretenlerin yeterli hazır bulunuşluğa sahip olmayışı 
sayılabilir. Bu sorunlar uzaktan eğitime yönelik algıyı da 
etkilemektedir. Oysa ki yüz yüze eğitim ortamlarında da  
benzer sorunlar ve şikayetlerle karşılaşmak 
mümkündür. Bu durumda uzaktan eğitimi toptancı bir 
anlayışla reddetmek ya da yüceltmek doğru bir 
yaklaşım olmayacaktır. Asıl olan uzaktan eğitimi bir 
yöntem olarak görüp ihtiyacımızı karşılamak için 
kullanmak ve eksiklerini tamamlayarak yolumuza 
devam etmek olmalıdır.  
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 > DOSYA 

*Öğretmen 

Yaşanan salgın süreci nedeniyle ülke olarak çok fazla 
bilmediğimiz bir model olan uzaktan eğitimi 
deneyimliyoruz. Uzaktan eğitim kapsamında yapılan 
uygulamalar biz öğretmenler açısından yeni olduğu için 
haliyle tartışmalar da yoğun yaşanıyor. Yapılan 
tartışmalarda genellikle uzaktan eğitim faaliyetlerinin 
verimsizliği ön plana çıkarılıp yüz yüze eğitime 
kesinlikle bir alternatif olamayacağı vurgulanıyor. 

Yaşanılan bu süreç itibariyle uzaktan eğitimin bir tercih 
değil artık bir zorunluluk olduğu bilinmelidir. Bu 
düşünceyle bu iki modeli kıyaslamak yerine uzaktan 
eğitim faaliyetlerini daha etkili hale getirmek için neler 
yapılabileceğini tartışmanın daha uygun olacağı 
kanaatindeyim. Özellikle okulların kapalı olduğu ve 
sürecin tamamen evlerden yürütüldüğü bu dönemde 
uzaktan eğitim modelinin doğru bir şekilde algılanması 
yapılacak eğitim ve öğretim faaliyetlerinin kalitesini 
arttıracaktır. 

Uzaktan eğitim modeli üzerine yapılan eleştirilerin 
birçoğu modelin yeterince tanınmamasından ve biz 
öğretmenleri geleneksel öğrenme ve öğretme tarzımızı 
değiştirmeye zorlamasından kaynaklanmaktadır. 
Aslında uzaktan eğitim süreci yakından incelendiğinde 
bu modelin velilere, öğrencilere ve eğitimcilere birçok 
konuda avantaj sağladığı, yeni fırsatlar doğurduğu 
görülmektedir. Eğer uzaktan eğitim modelini tanımaya 
ve etkin bir şekilde kullanmaya odaklanabilirsek bu 
fırsatları çok daha iyi değerlendirebiliriz. 

Süreci eğitimciler açısından değerlendirecek olursak; 
öncelikle bu modelin öğretmenin gelişimini 
desteklediğini söylemek çok da yanlış olmaz. Uzaktan 
eğitim kapsamında birçok öğretmen eğitimde teknoloji 
kullanımının önemini fark etti ve kullanmaya çekindiği 
birçok teknolojik araçla tanışma fırsatı buldu. Özellikle 
günümüzde eğitim ortamlarında kullanılması önerilen 

bilgisayar destekli uygulamalar ve WEB araçları bu 
süreçte daha etkin kullanılmaya başlandı. 

Ayrıca bu süreçte öğretmenler daha önce hiç 
girmedikleri bir değerlendirme süreci içerisinde 
kendilerini bulabildiler. Uzaktan eğitim araçları ile 
yapılan derslerde video kaydı alan öğretmenler kendi 
ders anlatma stillerini gözlemleme fırsatı bulabildiler. 
Yüz yüze eğitimde belki de hiç yapılmayan bu özeleştiri 
süreci öğretmenlere yaptıkları eğitim ve öğretim 
faaliyetleri ile ilgili eksiklerini görme fırsatı sundu. 

Bunun yanında uzaktan eğitim süreci zaman açısından 
daha sınırlı olduğu için öğretmenlere ders 
planlamasının ne kadar önemli olduğunu hatırlatmış 
oldu. Yüz yüze eğitimde daha çok hazır kaynak 
kullanma eğiliminde olan öğretmenler uzaktan eğitim 
sürecinde “kaynak sıkıntısını” kendi imkânları ile çözme 
yolunu tercih etmek zorunda kaldılar. Bu da sürdürülen 
derslerin daha planlı ve kişiye özel olmasını sağladı. 

Çevrimiçi araçlarla yapılan derslerde ev ortamı da etkin 
bir şekilde kullanılmaya başlanabildi. Evlerde bulunan, 
sınıf ortamına getirilemeyen birçok araç-gereç ve 
malzeme yaratıcı öğretmenlerce ders tasarım 
sürecinde alternatif materyaller olarak kullanılmaya 
başlandı. Evin mutfağını bir fen laboratuvarıymış gibi 
öğrencilerine açan çok sayıda öğretmen oldu.  Bu 
durum somutlaştırmanın önemli olduğu ilkokul 
kademesi için bulunmaz bir fırsat doğurdu. 

ÜZAKTAN EG İ Tİ ME 
FARKLİ Bİ R BAKİŞ 
 
Enes Su ku t* 
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Sürecin veli açısından da önemli kazanımları oldu. En 
başta anne ve babalara çocuklarının eğitiminin ne 
kadar önemli olduğunu hatırlatmış oldu. Birçok aile 
çocuklarının çevrimiçi derslere katılımı için imkânlarını 
zorlayarak teknolojik araçlar edinmeye başladı. Daha 
önceki dönemde belki de tüm sorumluluğu okul ve 
öğretmenlere bırakan veliler çocuklarının eğitimi 
sürecinde önemli bir sacayağı olduklarını fark ettiler. 

Sürecin velilere kazandırdığı diğer bir önemli husus da 
çocuklarının sınıf ortamındaki hallerine birinci gözden 
şahit olmaları oldu. Ders ortamını gözlemleme fırsatı 
bulan veliler çocuklarının gerçek potansiyelleri ile 
yüzleşmiş oldular. Çocuklarının okuldaki durumlarını 
bilmedikleri için zaman zaman öğretmenlere yüklenen 
veliler yapılan canlı derslerde çocuklarının sınıf 
ortamında nasıl davrandığını gözlemledirler. Bu 
gözlemin velilere çocuklarının gerçek potansiyellerini 
göstermesi ve çocuklarla ilgili gerçek beklentiler 
oluşturması açısından oldukça önemli olduğu 
söylenebilir. 

Birçok veli bu dönemde okul ve öğretmenlerle daha 
yakın bir iletişim içinde oldu. Okul saatlerinde çalıştığı 
için çocuğu hakkında net bilgiler alamayan, veli 
toplantılarına katılamayan aileler çevrimiçi yapılan 
toplantılara ev ortamından rahat bir şekilde 
katılabildiler. Bu görüşmelerin çalışma saatleri dışında 
olması velilerin sürece katılımını da desteklemiş oldu. 
Ayrıca uzaktan eğitim araçları ile yapılan bireysel veli 
toplantıları da bu iletişimin artmasını sağladı. 

Uzaktan eğitim sürecinin çocuklar açısından da çok 
sayıda olumlu sonucu olduğunu söyleyebiliriz. Bu 
süreçle beraber veli ve öğretmen kontrolünde eğitim 
öğretim hayatlarını sürdüren öğrenciler belki de 
hayatlarında ilk defa kendi öğrenme sorumluluklarını 
almaya başladılar. Öğrendikleri konuları pekiştirme 
adına farklı kaynaklara ulaşma çabasına girdiler. 

 

Normal şartlarda günlerinin büyük bir bölümünü okulda 
geçiren çocuklar için uzaktan eğitim ekstra zaman 
demekti. Okula geliş ve gidiş süreleri de 
düşünüldüğünde bu anlamda uzaktan eğitim çocuklara 
oldukça konforlu bir yaşam sundu denilebilir. Özellikle 
küçük yaş gruplarındaki çocukların ev ortamından 
derslere katılmaları hem temizlik hem de beslenme 
açısından kaliteyi artırdı. 

Kayıt altına alınabilen canlı dersler sayesinde 
öğrenciler kaçırdıkları dersleri daha sonradan rahat bir 
şekilde takip edebildiler. Bu durum uzaktan eğitimin 
çocuklara sağladığı en önemli avantajlardan biri oldu. 
Bu ders kayıtları ile öğrenciler anlamadıkları dersleri 
tekrar etme ve izleme fırsatı bulmuş oldular. 

Uzaktan eğitim süreci tıpkı öğretmenler gibi öğrencilerin 
de teknoloji ile ilgili algılarının değişmesini sağladı. 
Genelde oyun ve eğlence amacı ile kullanılan teknolojik 
araçlar derse katılım, araştırma ve inceleme amacıyla 
da kullanılmaya başlandı. Teknolojiyi doğru ve etkili 
kullanma becerisini kazandırma adına büyük bir fırsat 
yarattı. 

Gerek yüz yüze gerekse uzaktan yapılan eğitimde 
öğretmenin süreci algılama biçimi yapılan eğitim ve 
öğretim faaliyetlerinin kalitesini etkilemektedir. Bu 
noktada esnek olmak ve değişime direnmemek eğitim 
adına birçok fırsatın fark edilmesini ve bunlardan 
yararlanılmasını sağlayacaktır. Eğer istenirse tüm bu 
avantajlar göz ardı edilip uzaktan eğitim süreci ile ilgili 
çok sayıda olumsuz madde ortaya konulabilir. 
Öğretmenlerin uzaktan eğitim sürecini ele alış biçimleri 
yapacakları eğitim-öğretim faaliyetlerinde kaliteyi 
belirleyecek yegâne etken olacaktır. Uzaktan eğitime 
uzak olmak mı, uzaktan eğitimle yakın olmaya çalışmak 
mı… 
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KARİ YER HEDEFLERİ Nİ N 
PLANLAMASİ VE 
DEG ERLENDİ Rİ LMESİ  
 
 
Olcay Yavuz 

> MAKALE 

 

Kariyer gelişimi tek boyutlu ve bir 
defalık olan planlama çeşidi 
değildir. Kariyer gelişimimiz, 
yaşamımızın bütününe yayılır. 

 “Gideceği limanı bilmeyen gemiye hiçbir 

rüzgâr yardım edemez!” 

Kariyer Planlaması Nedir? 

Kariyer iş hayatında ulaşılmak istenen nokta ve bu 
noktaya ulaşma yönünde sarf edilen çabaların 
toplamıdır. Başka bir deyişle, kariyer; bireyin öğrenme, 
çalışma, aile, çevre ve yaşamının diğer yönleriyle 
iletişim halinde bulunan ve adım adım işleyen 
sistematik bir süreçtir. Bir bireyin eğitim, profesyonel ve 
kariyer olarak kısa ve uzun vadede nerede olmak 
istediğine odaklanmasını sağlayan bir yolculuktur.  

Kariyer planlaması, bireyin bilgi, beceri, yetenek ve ilgi 
alanlarına uygun kariyer hedefleri koyması ve bu 
hedeflere ulaşmak için birtakım stratejiler geliştirmesine 
dayanır (Kocak, 2019). Bireysel kariyer planı, kişinin 
karakterine, tecrübesine, yaptığı işe, sahip olduğu 
bilgiye, aldığı eğitime, yeteneklerine ve amaçlarına göre 
farklılık gösterebilir. Kariyer planlama sayesinde birey 
kendi beceri ve yeteneklerini, güçlü ve zayıf yönlerini, 
kariyerini tehdit eden durumları ve kariyerine olumlu 
etki edebilecek fırsatları tespit edebilir (Kocak, 2019). 
Kariyer gelişimi tek boyutlu ve bir defalık olan planlama 
çeşidi değildir. Kariyer gelişimimiz, yaşamımızın 
bütününe yayılır. 

 

Üniversite Hazırlığı ile Kariyer Hazırlığı Aynı mıdır? 

Üniversiteye hazırlık ve kariyer hazırlığı eşdeğer 
değildir. Üniversiteye hazır olma ve kariyere hazır olma, 
birçok yeteneğe ve bilgiye sahip olmayı gerektirir. Ama 
üniversitelerin ve kariyer ile ilgili mesleklerin beklentileri 
aynı olmayabilir.  Kariyere hazır olma, üniversiteye 
hazır olma ile aynı temel akademik bilgi ve öğrenme 
becerilerinin yanında o mesleğe ve programa özgü 
temel bilgi ve beceriler gerektirir. Kariyer; bir insanın 
çalışabileceği yıllar boyunca herhangi bir iş alanında 
adım adım ve sürekli olarak ilerlemesi, deneyim ve 
beceri kazanmasıdır (Kosa, 2019). 

Okulda ve üniversitede çok başarılı olan bir öğrenci 
kariyer ve meslek hayatında aynı başarıyı 
gösteremeyebilir. Bu yüzden, tüm öğrenciler lisenin ve 
üniversitenin ötesinde aranan mesleki becerileri 
öğrenmeye motive edilmeli ve kariyer hedeflerini 
geliştirmeye odaklanmalıdırlar. Bakanlık, okul, meslek 
ve sanayi kurumlarımızın aynı çatı altında ortak projeler 
geliştirmesi gençlerimizin geleceği ve kariyer gelişimi 
açısından çok faydalı olacaktır. “Partnership for 21st 
Century Skills (P21)” olarak literatüre giren P21 
Profesyonel Ağ, okulların güvenilir kuruluşlar ile ortak 
çalışarak gençlerin 21. Yüzyıl yeteneklerinin gelişimini 
sağlamasını kolaylaştırır.  

*Doc. Dr. Olcay Yavuz 
ABD’de gö rev yapan Tu rk akademisyen. 
“Ülusal Eg itim Liderlig i Üzmanı ve 
Eg itimcisi” gö revi kapsamında Amerika’da 
farklı eyaletlerde eg itim liderlerini 
yetiştirme ve geliştirme çalışmalarını 
yu ru tmektedir. 
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Üniversiteye hazırlıkta hedef genellikle iyi bir 
üniversiteye kabul almaktır. Sınavlardan sonra 
üniversiteye kabul aldıktan sonra üniversiteye hazırlık 
planları ve hedefleri son bulur. Kariyer planlaması ve 
yönetimi ise bireylerin kariyer hedefleri doğrultusunda 
güçlü ve zayıf yönlerini belirleyebildikleri, bireysel ilgi ve 
beceri alanlarını tespit edebildikleri, kariyer geliştirme 
ve planlama faaliyetlerini içeren uzun ve sistematik bir 
süreçtir (Beduk, Eryesil, Ozturk, 2019) 

Kariyer Planlaması Neden Önemlidir? 

Birey çalışma yaşamına girdikten sonra ömrünün çok 
büyük bir bölümü aktif olarak çalışarak ya da iş ile ilgili 
süreçlerde geçirmektedir. Mutlu ve başarılı olduğumuz 
bir kariyere sahip olmak, bizlerin ruhsal ve duygusal 
sağlını çok yakından etkiler. Bu sebeple kişinin çalışma 
yaşamından beklentilerini karşılaması ve kariyerinde 
başarılı olması kritik bir konudur (Ozsoy, 2019). 

Kariyer planlamamızı hazırlamamız ve ona uymamız 
önemlidir, çünkü kariyer planlarımız bize yön verir ve 
gelecekte kendimizi nerede görmek istediğimizi açıklığa 
kavuşturur. Güçlü ve zayıf yönlerimiz ile gelecekte 
hedeflerimize ulaşmamız için gereken beceri ve 
bilgilerin farkında olmamızı sağlar.  

Kariyer planlaması okul ve üniversite başarısı için de 
önemlidir çünkü kariyer hedefini iyi belirleyen bir 
öğrenci, okula ve derslerine daha fazla ilgi duyar. Aynı 
zamanda başarılı olmak için daha fazla çalışır. Kendi 
değer yargılarını bilen, bilgi, beceri ve yeteneklerinin 

farkında olan gençlerin, kendilerine olan özgüveni ve 
kariyerlerinde başarıya ulaşma şansları da artacaktır.  

Kariyer planlaması bireysel anlamda olduğu kadar 
ülkeler çapında da çok önemlidir. Ülkeler vatandaşları 
ile ilgili yaptığı kariyer planlaması sayesinde ülke 
içerisinde gelecekte ihtiyaç duyacağı özelliklere sahip 
çalışan ve üreten vatandaş ihtiyacını şekillendirmiş olur. 
İnsan kaynaklarını iyi yönetebilen ülkeler dünyada lider 
ülkeler arasında olacaktır. Gençlerimizin yeteneklerini 
planlamak ve yönetmek bir ülkenin gelişmesinde ve 
ilerlemesinde çok önemli rol oynar. Kariyer 
planlamasının 4 genel faydası aşağıda ifade edilmiştir.  

1. Kişisel yetenek, ilgi ve becerilerin belirlenmesini 
sağlamak  

2. Ulusal veya örgütsel beklentilerin, ihtiyaçların ve 
isteklerin değerlendirmesini sağlamak 

3. İş olanaklarının belirlenmesi ve değerlendirilmesini 
sağlamak 

4. Kişisel, kurumsal ve örgütsel başarıların 
değerlendirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak 
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Ülke düzeyinde etkili kariyer planlaması ve yönetimi; 
adil ve eşit istihdam fırsatı ve vatandaşlara 
kariyerlerinde ilerleme fırsatı sağlar. Ülke düzeyinde 
veya örgütlerde uygulanan kariyer geliştirme 
programları bireylerin iş yaşamında kalite ve iş 
memnuniyeti ve daha çok kariyer fırsatı beklentisi 
içinde olmalarını sağlar. Kariyer geliştirme programları, 
çalışanın ülkeden ayrılmasını ve beyin göçünü de 
engelleyebilir.  

Bireyler kendilerine uygun, sevdikleri bir işte 
çalıştıklarında performansları daha yüksek olmaktadır, 
bu şekilde hem çalıştıkları kuruma hem de ülkelerine 
daha fazla katkı sağlama imkânları olacaktır. 
Teknolojide yaşanan hızlı değişmeler, ekonomik krizler 
ve tüketici taleplerindeki değişmeler çalışanların sürekli 
olarak kendilerini yenilemesini gerektirmektedir. Bu 
yüzden bilgi ve becerisinde eskime olan personel, 
kariyer planlaması ve yönetimi sayesinde en yüksek 
potansiyeline ulaşma imkânı yakalar (Kocak, 2019).  

Kariyer Gelişim Evreleri  

Kariyer geliştirme yaşam süresi boyunca devam eden 
ev, okul, çevre ve toplum deneyimini içeren bir süreçtir. 
Kariyer gelişimi kariyer aşamalarına göre analiz 
edilebilir. Çoğumuzun geçtiği veya geçeceği kariyer 
gelişim aşamaları vardır. Genel olarak bu aşamalar 
arasında keşif, yerleşme, orta-kariyer, geç kariyer ve 
düşüş yer alır. Ginzberg (1967), Super (1957), Hall ve 
Nougaim (1968) kariyer gelişim evreleri üzerine farklı 
çalışmalar yapmıştır. Bu farklı yaklaşımlardan ve 
kuramlardan yaşlara göre şöyle bir kariyer gelişim 
evreleri çizelgesi çıkartılabilir:  

 

0-10: Fantezi Evresi: Merak ve Hayal Etme, Bilinç Altı 
ve Benlik Gelişimi 

10-15: Temel Oluşturma: Yeteneklerin Farkına Varma, 
Beğendiği İnsanlara Özenti 

15-18: Hazırlık ve Meslek Bilgisi Gelişimi, Eğitim ve 
Kariyer Planlamaya Başlangıç  

18-25: Eğitim, Kariyer Keşif, İş Yaşamına Giriş,  

Meslek Seçiminin Ciddiyetini Anlama 

25-30: Gerçekler ile Yüzleşme: Kariyer Tesis ve 
Yerleşme 

30- 40: Adanmak, İlerleme ve Başarma 

40-50: İstikrar ve Sürdürme, Muhafaza Etmek ve 
Elinden Kaçırmamak 

50-65: Ustalık, Kemale Ermek 

65 + Emeklilik, Düşüş ve Ayrılış 

Kısacası kariyer geliştirme yaşam boyunca devam 
eden bir süreçtir. Bu sürecin her aşamasını uzmanlar 
ve mentorler eşliğinde planlayarak geçiren bireyler, 
kariyer başarısına ulaşmaya her zaman daha yakın 
olacaklardır.  
Bireyler kendilerine uygun, 
sevdikleri bir işte çalıştıklarında 
performansları daha yüksek 
olmaktadır, bu şekilde hem 
çalıştıkları kuruma hem de 
ülkelerine daha fazla katkı 
sağlama imkânları olacaktır. 
Teknolojide yaşanan hızlı 
değişmeler, ekonomik krizler ve 
tüketici taleplerindeki 
değişmeler çalışanların sürekli 
olarak kendilerini yenilemesini 
gerektirmektedir.  
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KÜ LTÜ REL Mİ RAS KORÜMAYA 
GÜ NCEL YAKLAŞİMLAR 
KAPSAMİNDA ÇOCÜKLARLA 
Mİ RAS ATO LYELERİ  
 
Selcen Cöşkun * 

> KÜLTÜREL MİRAS 

Doğal ve kültürel çevreyi kapsayan geniş bir kavram 
olarak kültürel miras, insan yaratıcılığının seçkin bir 
ifadesidir ve gelecek nesillere bozulmadan korunarak 
iletilmesi gereklidir. 20. yüzyılın son çeyreğinden 
itibaren toplumun, kendi mirası olarak tanımladığı kültür 
varlıklarına verdiği değerlerin o mirasla ilişkili koruma 
kararlarının merkezine yerleşmeye başladığı görülür. 
Halkın miras koruma alanında söz sahibi olması, 
kültürel mirasın korunması için sürdürülebilir bir 
yaklaşım olarak tanımlanmakta ve teşvik edilmektedir. 
(Orbaşlı, 2008). Zira, kültürel miras, halkın yararına bir 
kaynaktır ve bu kaynak, ölü/geçmişe ait değil; tam 
aksine, içinde yaşanılan toplumun bir parçasıdır 
(Waterton, 2005). 

Değer-temelli yaklaşımların üzerinde durduğu gibi 
toplumlar değer verdikleri şeyleri korumak; kollamak 
isterler. Korunan ve gözetilen yerler, içinde yaşamaktan 
keyif ve gurur duyulan çevrelere dönüşür. Toplumların 
içinde yaşadıkları tarihi çevrelere değer vererek sahip 
çıkmalarının kendini daha hızlı onarabilen toplumların 
oluşmasında olumlu etkileri vardır. Hatta, bir üst 
ölçekten bakıldığında, kişinin kendisine ait olarak kabul 
edip benimsediği kültürel “mirasını koruması ve ona 
karşı beslediği aidiyet duygusu, barış ve adalet içinde 
yaşayan bir toplum için elzemdir” (ICOMOS, 2016). 

Bu güncel yaklaşımların ışığında değerlendirildiğinde, 
erken yaşlarda başlanacak kültürel miras ve koruma 
eğitiminin toplumda korunması gerekli somut ve soyut 
mirasa karşı farkındalık uyandırma konusunda önem 
taşıdığı açıktır. Öte yandan, çocuklar ve gençlerin 
kültürel miras gibi özel bir bağlamla ilişki kurmasının 
belli bir konuyu yaparak öğrenme, anlama veya belirli 
bir beceriyi kazanma konusundaki önemi sık sık 
vurgulanmaktadır (Kisis ve Tomka, 2018; 5). Bu 
bağlamda, tarihi çevre, çocuklara esin verici bir platform 
olarak görülebilir ve ne mutlu ki, ülkemiz bu konuda 
zengin bir kaynak sunar.  

 

 

Bu yazıda yukarıda değinilen bakış açısı çerçevesinde 
yürütücülüğünü üstlendiğim “Dünya Mirası Zeyrek 
Çocuklara Emanet” başlıklı projemizden kısaca 
bahsetmek istiyorum (URL 1 ve URL 2). 22 Ekim-26 
Kasım 2016 tarihlerinde TÜBİTAK Bilim ve Toplum 
Programları Müdürlüğü’nün desteğiyle saha çalışması 
gerçekleştirilen projede İstanbul Fatih Katip Çelebi 
İlkokulu 3. ve 4. Sınıf öğrencileri ile çalışma imkanı 
bulduk. Çocuklar içinde yaşadıkları Zeyrek’in mimari ve 
tarihi mirasını konu alan bir dizi etkinliğe katılarak 
semtteki zengin kültürel mirası başka bir gözle 
değerlendirme fırsatı buldular. Proje ekibi olarak bizler 
de onlarla beraber hayata geçirdiğimiz bu çalışmada 
çok şey öğrendik, pek çok farklı deneyim edindik. 

Türkiye, “Dünya Kültür ve Doğal Mirasının 
Korunmasına Dair Sözleşme”yi 1983 yılında imzalamış 
ve ilk olarak 1985 yılında UNESCO Dünya Mirası 
listesinde İstanbul’un tarihi alanlarıyla temsil edilmeye 
başlamıştır. Zeyrek, Süleymaniye, Karasurları ve 
Sultanahmet Kentsel Arkeolojik Alanı ile birlikte 
İstanbul’un dört dünya mirası alanından biridir. Bizans 
ve Osmanlı dönemlerine tarihlenen anıtsal yapıları; 
yeraltı mirası olarak tanımlanan su sarnıçları ve ahşap 
sivil mimarlık örnekleri ile 1970’lerde koruma alanı 
olarak ilan edilmiştir. Yoğun yerleşik bir kentsel dokuya 
ve İstanbul’un pek çok benzer miras alanıyla 
karşılaştırıldığında çok daha canlı bir mahalle dokusuna 
sahiptir. Bu özellik, kullanıcı odaklı miras koruma ve 
halkın katılımı kavramları çerçevesinde dikkate 
alınması gereken bir değer olarak görülmüş ve 
projemizin temel motivasyonunu oluşturmuştur.  

Çocuklarda Zeyrek semtinin mevcut kültürel mirasıyla 
ilgili farkındalık yaratmayı; miras tanımı, değerleri ve 
bunların yaşatılması gibi konular üzerine onları 
düşündürtmeyi amaçlayan projemiz, miras alanında 
planlanan gezileri ve bunların yanı sıra yaratıcılığa 
dayalı, görselliği ön planda tutan bir dizi atölye 
çalışmasını içermiştir.  

* Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi / Doç. Dr.  
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Çalışma kapsamında çocuklarla Zeyrek’in Dünya Miras 
Alanı sınırları ve çevresinde yapılan üç farklı gezide 
Zeyrek Camii, Eski İmaret Camii, Haydar Paşa 
Medresesi, sokak çeşmeleri, hazireler gibi farklı 
ölçekten anıtsal yapılar ve geç Osmanlı, erken 
Cumhuriyet dönemlerine tarihlenen ahşap sivil mimari 
örnekleri ziyaret edilmiştir.  

Gezilerde geleneksel malzemelerin geri dönüştürülme 
imkanlarına dikkat çekilmiş, geçmişe ait bu yapılarda 
kullanılmış malzemelere (taş, ahşap, kurşun, sac vd..) 
ve geleneksel detaylara işaret edilmiştir. Mahallelerine 
farklı bir gözle bakmaları için geziler sırasınca 
çocuklara fotoğraf makineleri verilmiş, daha sonra 
çektikleri fotoğraflar atölye ortamında ekrana 
yansıtılarak paylaşılmış ve üzerinde sohbetler 
gerçekleştirilmiştir.  

Tarihi kentler somut ve soyut öğelerden oluşurlar. 
Efsaneler, gelenekler, anlatılar gibi elle tutulamayan 
ancak kimliğimizi tanımlayan soyut mirasın korunması 
en az yapılı çevrenin korunması kadar önemlidir. Kültür 
varlığı yapılara ait tüm anlatılar, o yere ait değişimi ve 
yapının kimliğinin sürekliliğini açıklamakta yardımcı 
olurlar. Bizler de özellikle projemizin atölyeler kısmında 
semtteki anlatı ve söylenceleri önemseyerek bunları 
mümkün olduğunca çocuklara aktarmaya gayret ettik. 

Çalışmanın ikinci kısmında elişi ve drama atölyelerini 
uygulamak için Katip Çelebi İlkokulu dersliklerini 
kullandık. Kostümlü drama ve kukla atölyesinde semtte 
yaşamış tarihi karakterler ve yapıların banilerine ait 
bilgiler yardımıyla çocuklara Zeyrek’in geçmişinden 
parçalar aktarılmaya çalışıldı. Çalışmalar kapsamında 
çocuklardan kendi evleriyle ilgili duygularını ifade 
edecekleri bir kitabe tasarımı atölyesi; mahallede var 
olan mimari detayları iki boyutlu olarak çalıştıkları 
mühür atölyesi; 

 

Bizans mozaik sanatının kavranmasına yönelik mozaik 
atölyesi gibi masa başı etkinlikleri hayata geçirilmiştir. 
Atölyelerde çocuklara farklı malzeme ve teknikler 
(boyama, kesme vd.) sunmaya çaba gösterdik. 
Derslikte çalışmalar sürerken kısa aralıklarla, dünya 
mirası nedir, kimlere aittir, mimari çevrenin yaşatılması 
kimlerin sorumluluğundadır, gibi koruma alanının temel 
kavramlarıyla ilgili bilgilendirici küçük sunumlarla 
çocukların alanda öğrendiklerini pekiştirmeye; mini 
testlerle kültürel miras koruma ve tarihe bakış 
açılarındaki gelişimi takip etmeye çalıştık.  

Toplam dört hafta sonu farklı katılımcı gruplarla devam 
ettiğimiz proje sonunda hepsi Zeyrek semtinde ikamet 
eden 87 çocuğa ulaşılmış olduk. Çalışmanın ürünleri, 
bir sergi eşliğinde ilkokullarının konferans salonunda 
öğrenci ve velileri ile paylaşılmış; Mart 2017’de ise 
Fatih Ali Emiri Kültür Merkezi’nde İstanbulluların 
ziyaretine açılmıştır.  

Ortak geçmişe sahip olmanın verdiği gurur ve bir yere 
duyulan aidiyet hislerinin yetişkinler kadar çocuklara da 
olumlu etkileri vardır. Zeyrek’te yaşadıkları yerin kültürel 
mirasıyla farklı bir bakış açısıyla ilişki kuran çocuklarda 
bu tür duyguların deneyimlendiğini, pekiştiğini umut 
ediyor ve benzer çalışmalar ile çocukların kültürel miras 
konusundaki algılarının daha esnek ve kapsayıcı bir 
bakışa evrileceğine inanıyoruz. 

Efsaneler, gelenekler, anlatılar 
gibi elle tutulamayan ancak 

kimliğimizi tanımlayan soyut 
mirasın korunması en az yapılı 

çevrenin korunması kadar 
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Canımsın Öğretmenim 
 
Öğretmenim her şeyim, onu pek çok severim 
Öğretmenler gününde çiçek alır giderim 
Canımsın öğretmenim, örneğimsin sen benim 
Her öğretmenler gününde ellerinden öperim 
Öğretmen bilgi demek, öğretmen sevgi demek 
Kelimelere sığmaz bize verdiğin emek 
 
                                                              Erva Gör* 

* Öğrenci / Rize Çay İlkokulu 

> SANAT / EBRU 
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Ebru Çalışması: Elvan Ak 
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TABLOLARİ OKÜMAK 
 
Kemal Akbayrak* 

> DENEME 

* Öğretmen 

‘Her yıl olduğu gibi bu yılda üniversite yerleştirme 
sonuçlarının belli olması ile okullarımız bir bir gurur 
tablolarını açıklayarak ne kadar “başarılı” olduklarını 
kamuoyuna duyurma telaşı içerisine girdiler. Yine 
gelenek bozulmadı ve tabloda en üst sırayı tıp fakültesi 
kazanan öğrenci istatistikleri aldı. Devamında hukuk, 
diş hekimliği, eczacılık ve mühendislik fakülteleri 
sıralandı.  

Dört yıllık ertelenmiş işsizlik vaat eden diğer fakülte ve 
bölümleri kazanan öğrenciler bu listelerde küçük 
puntolarla da olsa kendilerine yer bulmayı 
başarabildiler. Kuşkusuz, bu gurur tablosunun 
oluşmasında en başta çocukların, sonra öğretmenlerin 
ve ailelerin büyük emekleri vardır. 
Daha “nitelikli” öğrenci çekme refleksi ile mevcut 
tablonun “pembe” kısmını kamuoyuna deklare eden 
ortaöğretim kurumlarının “gurur tablosu” paylaşımları ilk 
bakışta göze ne kadar da hoş gelmektedir. Peki ya o 
tablolara giremeyenler? 

Ne yazık ki eğitim kurumlarımız “ki bu bence kesinlikle 
ülke politikası değildir, olmamalıdır”  bir üst eğitim 
kurumuna öğrenci hazırlama misyon ve vizyonu ile 
hareket etmektedirler. Okullarımızın bir üst eğitim 
kurumuna geçmeyi başaramayanların akıbetleri 
konusunda kendilerine biçtikleri bir rol ya da vebal 
maalesef ki yoktur. 

Global konjonktürde diploma reytinglerinin her geçen 
gün azaldığı gerçeği büsbütün ortada iken topyekûn 
yükseköğrenimli olma sevdamızın bizi çağdaş 
medeniyetler seviyesine ulaştıracağı algısından bir an 
önce kurtulmalıyız. Ve en kısa zamanda iyi eğitimli bir 
doktor ile iyi eğitimli bir berberin insan hayatı için aynı 
derecede önemli olduğu gerçeği ile yüzleşmeliyiz.  

Diploma verebilen ama meslek öğretemeyen 
üniversitelerimizin keşmekeşliğine rağmen mezuniyet 
ile aylık kazanç arasında genel ortalamaya bakıldığında 
şuan için doğru bir orantı vardır. Ancak bugün ilkokul/
ortaokul/lise mezunu birçok meslek erbabının doktora 

mezunlarından bile daha çok kazandığı da bir gerçektir. 
Üniversitelerin bu kayboluşuna kariyer sitelerinde 
bulunan iş ilanları önemli bir referanstır.  

“Üniversitelerin iktisadi ve idari bilimler fakültesinden 
mezun olmak” -ki bu fakültelerde yediden fazla bölüm 
bulunmaktadır- gibi kalıplaşmış bir ifade bulunmaktadır. 
Bu bir utanç kaynağıdır. Özetle işveren şunu demek 
istemektedir: “Kardeşim, bu fakültedeki bölümlerden 
hangisinden mezun olduğunun benim için çok da bir 
anlamı yok. Zaten sana işi iş başında ben 
öğreteceğim.” 

İstisnai durumlar hariç bugünkü eğitim sisteminde 
(4+4+4) ortaöğretimi bitiren bir genç 18 yaşını 
doldurmuştur. Ehliyet alıp araç kullanmaya, pasaport 
alıp dilediği ülkeye seyahat etmeye, ailesine 
sormaksızın evlenmeye, çocuk sahibi olmaya, daha da 
ötesi milletvekili seçme ve seçilmeye anayasal olarak 
yetkin kılınan gençlerimiz maalesef ki “üniversiteli olma” 
arzusu (dayatılmış arzu) ile para, zaman ve umutlarını 
yitirmektedirler. 

Bu gün sadece birkaç dakika içerisinde bütçeniz 
ölçüsünde dilediğiniz doktordan randevu alabilir, özel 
ders verecek öğretmen bulabilir ya da evinizi yeniden 
dekore edecek bir mimara rahatlıkla ulaşabilirsiniz. 
Ama evinizde değişmesi gereken bir elektrik anahtarı 
için muhtemelen sıra beklemeniz gerekmektedir. Birkaç 
yıl sonra berberlerin, kasapların, terzilerin önünde de 
benzer bekleyişlere şahit olacağız. Aksini 
planlamadığımız sürece ortalama bir ineğin bile asgari 
ücret düzeyinde katma değer üretebildiği bir devirde 
gençlerimizin “üniversite” bataklığına 
saplanıp yaşamadan yaşlandıklarını görmeye devam 
edeceğiz. 

Global konjonktürde diploma reytinglerinin her geçen gün azaldığı 
gerçeği büsbütün ortada iken topyekûn yüksek öğrenimli olma 
sevdamızın bizi çağdaş medeniyetler seviyesine ulaştıracağı 
algısından bir an önce kurtulmalıyız. Ve en kısa zamanda iyi eğitimli 
bir doktor ile iyi eğitimli bir berberin insan hayatı için aynı derecede 
önemli olduğu gerçeği ile yüzleşmeliyiz.  
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YO RESEL SANATLAR 
KÜ LTÜ RÜ N İ ZLERİ Nİ  TAŞİR 
  
 

Hu lya Cerrahög lu* 

> SANAT VE KÜLTÜR 

* Ebruli Yaşam ve Sanat Derneği Başkanı 

Her kültür kendi coğrafyasında 
değerlidir ve kendi coğrafyasının 
izlerini taşır. Buna karşın sanat 
daha evrenseldir. Sanatın bütün 
toplumları kuşatan evrensel bir 
çağrısı vardır. 

Sanat, yaratıcılığın ve hayal gücünün bir ürün ya da 
eser olarak dışa vurumudur.  Yöresel sanatlar ise 
toplumların yaşam biçimlerini, gelenek ve göreneklerini 
yaşamak ve yaşatmak için gösterilen çabanın 
sonucunda ortaya çıkmıştır.  

Yöre halkının  yaşam biçimleri, coğrafyaları, inançları, 
ekonomik olanakları ve kültürleri hakkında bilgi veren 
yöresel el sanatları ,  yöre insanıyla bütünlük sağlar.  El 
sanatlarıyla uğraşan sanatkarlarımız emek ve sabırla 
ürünlerini ortaya çıkarırlar.  

Kültür Yöreseldir 

Her kültür kendi coğrafyasında değerlidir ve kendi 
coğrafyasının izlerini taşır.   Buna karşın sanat daha 
evrenseldir. Sanatın bütün toplumları kuşatan evrensel 

bir çağrısı vardır.   Tolstoy’un ifadesiyle :  ‘’ Sanat 
ancak, belli bir sınıf için değil, büyük kitleler için yarar 
sağladığı zaman, sözü edilen bir değere ulaşır. ‘’  
Sanat, evrensel bir değer içerirken kültürün evrensel 
değerinden ziyade yöresel kısmı önemlidir.  Çünkü 
yılların tecrübesi ile yoğrulmuş kültür hazinesi, içinde 
birçok değeri de taşımaktadır.  Bu nedenledir ki, kültür 
yöresel; sanat ise evrenseldir. 

Günümüzde  ise kaybolmaya yüz tutmuş yöresel sanat 
ve sanatkarların , hızlı üretim ve tüketime dayalı bir 
sisteme ayak uyduramamalarından kaynaklı sorunlar 
baş göstermiş ve her geçen gün bizi biz yapan sanat 
dallarımız, sanatkarlarımız yok olmaya başlamıştır. 
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Yöresel Sanatların Günümüze Taşınması İçin Eğitimin 
Önemi 

 Her toplumun kendi kültürel kodlarına uygun bir kültür 
hamlesi yapabilmesinin en önemli yollarından biri de 
şüphesiz ki ‘’ eğitimdir. ‘’ Eğitim sadece zorunlu eğitim 
olarak algılanmamalı aynı zamanda bir  kültür - sanat 
inşasını da içermelidir.  

Ne yazık ki bizim okullarımız bugün şair, yazar, sanatçı 
yetiştiremiyorsa bunun temelinde çocuklarımızın  
kendilerini keşfetmekten yoksun bırakılmış olması, 
yaşadığı coğrafyanın kültürel değerlerinden, sanatından 
habersiz olması, sorgulayan, meraklı bireyler 
yetiştirmekten uzaklaşmamızdan kaynaklanmaktadır.  

Eğer bugün bu coğrafyada sepet örücülüğünün 
hikayesini, çayın geçmişini bilmeyen bir nesil 
yetişiyorsa bundan hepimiz sorumluyuzdur.  

Yöresel sanatlar, her coğrafyanın kendine münhasır 
kültürel kodlarını barındırmaktadır. Böylesine değerli bir 
zenginlikten çocuklarımızı, yeni nesli mahrum 
bırakmamalıyız. Topraktaki köklerimiz gibidir bizim 
kültürel özümüz.  

O toprağa köklerimiz ile sıkıca bağlandıktan sonra 
gökyüzüne doğru istediğimiz kadar dal verebiliriz. Her 
bir dalımız başka coğrafyadan, kültürden beslenerek 
zenginleşir.  

Ancak unutmamalıyız ki “kökümüz kendi kültürel 
değerlerimiz, sanatımızdır.”   İşte bunu başarabilirsek 
bir sonraki kuşağa yöresel sanatlarımızı aktarabilir ve 
onların yenilikçi bakış açısı  ile yöresel sanatlarımızın 
zenginleşmesine katkı sağlamış olabiliriz. 

Toplumsal bilincin artırılması kapsamında yöresel 
sanatların eğitim- öğretim sistemi ile bütünleşmesi 
gerektiğini düşünmekteyiz. Böylece yeniden 
sanatkarlarımız yetişecek ve unutulmaya yüz tutmuş 
sanatlar gün yüzüne çıkarak yeni nesle aktarılmış 
olacaktır. 

Hayat; sanat ve üretmekle daha keyifli, coşkulu ve 
heyecanlı. Gençlerimizin yöresel sanatlara ilgi 
duymalarını temenni ediyoruz.  Sanatla kalın, 
hoşçakalın… 
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E-TWİ NNİ NG 
PROJELERİ  
 
 
O zge Beyaz* 

> MEB PROJELER 

* Rize eTwinning İl Koordinatörü 

e Twinning aynı zamanda 
teknolojiyle iç içe olması 
sayesinde çağın bütün koşullarına 
hemen adapte olma özelliğiyle 
eğitimi her daim yenilikçi 
anlayışla sürdürmemize olanak 
sağlıyor.  

eTwinning ’in büyülü dünyasıyla tanıştınız mı 
bilmiyorum. Ama eğer hala tanışmadıysanız bu sıcak, 
kocaman aileye bir an önce sizleri de bekliyoruz. 
eTwinning, öğretmenlerimize öğrencileriyle birlikte çeşit 
çeşit etkinlikler yapma, dersleri çok daha aktif ve 
eğlenceli işleme, tüm bunları yaparken de birlik ve 
beraberlik duygusunu geliştirme fırsatı sağlayan bir 
platform. En sevdiğim özelliği ise tek başına başarmak 
duygusundan uzak, rekabetle değil iş birliğiyle bir ekip 
olarak başarmanın yolunu açıyor olması. Müfredatla iç 
içe olduğu için ekstra bir zaman harcamadan yıllık 
planınıza ekleyerek, ders boyunca projeleri keyifle 
yürütebilirsiniz. Birçok okul, il ve hatta ülke ile birlikte 
projeler yürütme, giderek görmemizin zor olduğu 
yerlere bile ulaşıp, onların eğitim sistemine tanık olma 
ve dünyanın 44 ülkesiyle birlikte çalışma imkânı 
sağlıyor bizlere. Bu müthiş platformun faydalarından 
pandemi döneminde bile yararlandık ve hatta 
öğrencilerimizle bağımızın kopmaması, yeni ortaklıklar 
geliştirebilmek, mesleki gelişim eğitimleri alabilmek gibi 
daha birçok alanda, eTwinning öğretmenlerin en büyük 
destekçisi oldu.  

 

Aynı zamanda teknolojiyle iç içe olması sayesinde 
çağın bütün koşullarına hemen adapte olma özelliğiyle 
eğitimi her daim yenilikçi anlayışla sürdürmemize 
olanak sağlıyor. Projelerde kullanılan birçok çeşitli web 
2.0 araçları sayesinde hem öğrenciler teknolojiyi yararlı 
bir amaçla kullanıyor hem de dersleri tek düzelikten 
çıkarak öğrenmiş oluyorlar.  

Katıldığım eğitimlerde öğretmenlerimizin en çok endişe 
ettiği konunun dil konusu olduğunu görüyorum. Oysaki 
eTwinning projelerinde dil bilmek şart değildir. 
Tamamen Türkçe ve sadece Türk ortaklarla da çalışma 
imkânınız vardır. Ama hep söylüyorum eTwinnig’e girip 
bu işin keyfini alan eTwinnerlar hep daha fazlasını 
istediği için dil öğrenmek ve geliştirmek açısından da 
büyük bir teşvik  edici ve yardımcıdır. Bu yüzden 
eTwinning projelerini sadece İngilizce öğretmenlerinin 
yaptığı algısı yanlış olup, tüm branş öğretmenleriyle ve 
tüm yaş gruplarından öğrencilerle projeler 
yapılabilmektedir. 
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2005 yılında Avrupa Komisyonunun e-öğrenme 
programının ana hareketi olarak başlatılan eTwinning, 
2014 yılından bu yana AB Eğitim, Öğretim, Gençlik ve 
Spor programı olan Erasmus+'a, sıkı bir şekilde entegre 
edilmiştir. Erasmus projesinin öncesinde eTwinning 
projesi olarak çalışılmış olmasının da proje kabulü ve 
çalışılan ortakların daha iyi tanınması açısından önemli 
artıları vardır. 

Öğretmeni ve öğrenciyi çok önemseyen, değer veren 
eTwinning platformu sizleri proje sonunda birçok ödülle 
de onure ediyor. Bunların en bilineni ise kalite etiketi 
ödülleridir. İyi planlanmış ve öğrenci aktifliğinin önde 
olduğu projelerle sizler de kalite etiketi ödülü 
alabilirsiniz. 

Öğrencilerin etkin, araştıran, sorgulayan, çözüm üreten, 
teknolojiyle iç içe olmasını sağlayan aynı zamanda da 
sosyal yönlerini, iletişim güçlerini, empati yeteneklerini, 
özgüvenlerini ve insani duyarlılıklarını geliştiren 
eTwinning projelerini mutlaka deneyimlemelisiniz. 
Bakanlığımızın özellikle son dönemlerde çok daha fazla 
üzerinde durduğu ve tüm bu imkânları bize ücretsiz 
olarak sağlayan eTwnning platformunu incelemek ve 
anlattıklarımdan çok daha fazlasını öğrenmek için lütfen  
aşağıdaki adresleri ziyaret ediniz. 

 

Eğlenirken öğretmeyi çok seven 
öğretmenlerimizi, onları 

destekleyen idareci ve 
velilerimizi, yeter ki imkân 

verilsin neler yapabileceklerini 
hayal bile edemediğimiz 
öğrencilerimizi sevgiyle 

kucaklıyorum. Sağlık, başarı dolu 
günler diliyorum. 

 

 

www.etwinning.net, 

etwinning.meb.gov.tr  
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Bİ R ATLANTİ K ŞEHRİ  : PORTO  
Gönçalö Göuveia                                  Tu rkçe’ye Çeviren: Bahar Tu tu ncu  

> GEZİ YAZISI 

Merhaba, ben Gonçalo Gouveia. Porto Üniversitesi Mühendislik Fakültesi (FEUP) biyomühendislik öğrencisiyim. 
Porto’da yaşıyorum. İngilizler bu şehre Oporto deseler de asıl adı Porto’dur. 

Latince adı ‘Portus Cale’ olan Porto; kökenleri milattan önce 200’lü yıllara dayanan ve Portekiz’e adını veren ülkenin 
kuzeyindeki en büyük şehirdir. Porto dünyaca ünlü şarabıyla bilinir. Ayrıca iç savaş sırasındaki direnişinden dolayı 
(direnmeyi başaran tek şehir) Porto’ya ‘’invictus’’ yani ‘’fethedilemez’’ de denir.  

Şehrin sembolü olan yerlerin başında Aveniados Aliados gelir. Pek çok tarihi bina, dünyanın en ünlü Mc Donals’ı  ve 
belediye binasını içinde barındıran Aveniados Aliados Porto’nun en ünlü caddesidir. Aveniados Aliados’un hemen 
yanında İtalyan mimar Nicolau Nasoni tarafından 18. Yüzyılda tasarlanmış ve şehrin mükemmel manzarasını 
seyredebileceğiniz Terredos Clerigos yer almaktadır. 
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Terredos Clerigos’ un bitişiğinde ziyarete açık bir kilise bulunmaktadır. 1880’ den 1914’te 
Birinci Dünya  Savaşının patlak verdiği döneme kadar olan ve Fransa’nın ‘’iyimserlik, 
bölgesel barış’’ anlamı verdiği ‘’French Belle Epoque’’ dönemine ait özellikleri barındıran 
19.yüzyıl mimarisine sahip ‘’Cafe de Magestic’’ de şehrin önemli yerlerindendir. Douro 
nehrinin kıyısında bot turları ile ünlü Ribeira bölgesinde ise şarap mahzenlerini ve 
14.yüzyılda inşa edilmiş Porto’nun en eski binalarından biri olan Infanle D.Henrique’in 
doğduğu Casa da Infante’yi ziyaret edebilirsiniz. Infante D.Henrique Portekiz’in 14 ve 15. Yüzyılda Hindistan, 
Brezilya ve Afrika’daki bir çok ülkeyi almasını sağlayan deniz seferlerinin önde gelenlerindendir. 

Porto’nun lezzetleri söz konusu olduğunda öne çıkan iki lezzet vardır. Birincisi Francesinha diğeri ise Tripas a Moda 
do Porto’dur. Francesinha dana etli taze sosis ve jambondan oluşan, üzeri eritilmiş peynir ve tarife özel sosla 
kaplanan bir tosttur.Tripas a Moda do Porto ise kökeni sivillerin tüm etlerini deniz seferleri sırasında Portekiz’den 
ayrılan denizcilere verdikleri ve kendilerine yemek için sadece sakatatlarını bıraktıkları döneme dayanan bir yemektir. 

Portekiz’ in bu güzel kıyı şehrine hepinizi bekliyoruz. 
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PİAGET 
 
Eda Meral* 

> PORTRE 

* Psikolog 

Tarih boyunca çocuklar, gelişimini tam olarak 
tamamlayamamış bir yetişkin olarak tanımlanmış, diğer 
bir deyişle yetişkinlerin minyatür hali olarak 
görülmüştür. Çocukların kendilerine ait ayrı bir 
dünyaları olabileceği gerçeği yadsınmıştır.  

Çocukluk, yetişkinliğe geçişte bir aşama olarak değil 
sadece yetişkinlerin boyut olarak daha küçük hali olarak 
kabul edilmiştir. Bu yüzden kimi zaman onlara yetişkin 
gibi davranılmış, onlardan yaşlarının üzerinde olan 
görevleri yerine getirmeleri beklenmiştir.  

Dolasıyla, çocuklar bu görevleri yerine getirmede 
başarılı olamadıkları için kötü muameleye maruz 
kalmışlardır. Aydınlanma çağı ile yavaş yavaş 
uzaklaşılan bu görüş psikoloji biliminin gelişmesiyle, 
özellikle gelişim ve kişilik üzerine araştırmalar 
yapılmaya başlanmasıyla birlikte terk edilmiştir.  

Araştırmalar sonucunda, çocuklar ile yetişkinlerin 
aslında çok farklı zihin yapıları olduğu gün yüzüne 
çıkmıştır. Bu araştırmaların başını çeken bilim 
insanlarından biri de Jean Piaget’dir.  

Psikoloji -  özellikle gelişim psikolojisi - biliminin 
öncülerinden sayılan İsviçreli bilim insanı Jean Piaget 
kendinden önceki araştırmacıların aksine çocuğun 
bilişsel gelişimine odaklanmıştır ve gelişimde bilinçli 
düşüncenin önemine vurgu yapmıştır.  

İçinde kendi çocukları da olan binlerce çocuk üzerinde 
yaptığı gözlemler sonucu çocukların davranışlarının 
kendine özgü bir düzen ve mantık barındırdığını fark 
etmiştir ve hayatı boyunca bu davranışları bir sisteme 
oturtmak için çalışmıştır.  

Piaget’e göre çocuk bilgi edinme ve dünyayı anlama 
sürecinde pasif değil aksine aktif bir rol oynamaktadır. 
Dolayısıyla çocuklar yaşayarak dünyayı en etkili şekilde 
öğrenmektedirler. Öğrenme edimi bir durumdan çok, bir 
süreçtir ve bu edim sırasında çocuklar yine Piaget’nin 
ortaya attığı ‘‘Şema’’ kavramını kullanırlar. Şemalar 
çocukların dış dünyayı algılayabilmek için ortaya 
attıkları zihinsel imgelerdir. Çocuk bu şemalar 
yardımıyla çevreye uyum sağlayabilmektedir.  

Çocuklar büyüdükçe bu şemalar gelişir ve zihin yetişkin 
zihnine benzemeye başlar. Bu gelişme esnasında 
çocuğa yapılacak her müdahale zihinsel gelişimi 
etkilemekte ve kalıcı bir etki bırakabilmektedir. Fiziksel 
gelişimdeki aksaklıklar, çocuğun yaşadığı çevre, ihmal 
ve istismar gibi birçok etken zihinsel gelişimi 
etkilemektedir. Piaget’e göre bu gelişim temelde dil, 
oyun ve anlamaya dayanmaktadır. Çocuk çevresi ile 
etkileşime bunlar aracılığıyla girer ve öğrenme 
gerçekleşir.  

Çocuklar bu bilişsel gelişim sürecinde çevreye adapte 
olurlar ve dünyayı öğrenmeye başlarlar. Piaget, bilişsel 
gelişimi dünyayı öğrenme yolunda bir denge, 
dengesizlik ve yeniden denge kurma süreci olarak 
görmektedir. Bu süreçte çocuk özümseme ve uyma 
yöntemleri ile şemalarını geliştirmektedir.  

Özümseme çocuğun sahip olduğu alışkanlıklara ve 
düşüncelere yeni şeyler eklemesi iken; uyma çocuğun 
yeni şeye uymak için hareket şemasını değiştirmesidir. 
Görüldüğü üzere çocuklardaki bilişsel gelişim çok 
katmanlı bir yöntemle gerçekleşmektedir. Peki biz bu 
süreçte çocuk için ne yapabiliriz?   

Piaget’ye göre çocuk bilgiyi deneyimleme yoluyla 
edinmelidir. Bu yüzden çocuğun yaptığı yanlış 
davranışları hemen düzeltip doğruyu göstermek yerine 
çocuğa zaman sağlanmalı ve kendi kuramlarını 
oluşturmalarına olanak tanınmalıdır. Aynı şekilde 
çocuğun okulda almış olduğu teorik eğitim bilgi 
edinmesi için yeterli olmamakta, buna ek olarak 
çocuğun o bilgiyi deneyim ve uygulama ile 
güçlendirmesi gerekmektedir. Bu süreçte çocuğun 
eleştirel düşünmeyi de kazanmış olacağını düşünen 
Piaget, ancak eleştirel düşünme ile dünyayı doğru 
algılanabileceğini söyler.   

Küçük yaştan beri doğa bilimleriyle ilgilenen Jean 
Piaget çocuk gelişimi ve eğitim üzerine birçok teori 
ortaya atmıştır ve kendinden sonra gelen bilim insanları 
üzerinde etkili olmuştur. Bu sebeple eğitim alanında 
çalışmak isteyen herkesin başvuracağı ilk adreslerden 
biri haline gelmiştir. 
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Piaget’e göre çocuk bilgi edinme ve dünyayı 
anlama sürecinde pasif değil aksine aktif bir 
rol oynamaktadır. Dolayısıyla çocuklar 
yaşayarak dünyayı en etkili şekilde 
öğrenmektedirler. Öğrenme edimi bir 
durumdan çok, bir süreçtir ve bu edim 
sırasında çocuklar yine Piaget’nin ortaya attığı 
‘‘Şema’’ kavramını kullanırlar. 
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EMİLE’DEN  
JEAN JACQÜES ROÜSSEAÜ 
 
Hazırlayan: İ smail Şimşek* 

> PARŞOMEN 

* Müdür Yardımcısı / Rize Çay İlkokulu 

Tüm dillerimiz birer sanat 
yapıtıdır. Doğal ve tüm insanlar 
için ortak bir dil olup olmadığı 
uzun süre araştırıldı; kuşkusuz 
böyle dil var; bu da çocukların 
Öğrenmeden önce konuştukları 
dildir.  

Tüm dillerimiz birer sanat yapıtıdır. Doğal ve tüm 
insanlar için ortak bir dil olup olmadığı uzun süre 
araştırıldı; kuşkusuz böyle dil var; bu da çocukların 
öğrenmeden önce konuştukları dildir. Bu, eklemli 
değildir, vurguludur, titreşimlidir, anlaşılabilirdir. Kendi 
dillerimizi kullanmamız, bu dili bize tümüyle unutacak 
derecede ihmal ettirdi. Çocuklara dikkat edersek 
onlardan bu dili çok geçmeden yeniden öğreniriz.  

Sütanneler bu dilde bizim öğretmenlerimizdir; süt 
çocuklarının tüm söylediklerini anlarlar; onlara yanıt 
verirler, onlarla çok sıkı diyalog kurarlar; birtakım 
sözcükler söylerler, ama bu sözcükler tümüyle 
yararsızdır, çocukların anladıkları sözcüğün anlamı 
değil, bu sözcüğe eşlik eden vurgudur.  

Sesin diline ondan daha az güçlü olmayan jestin dili 
eklenir Bu jest çocukların zayıf ellerinde değil, 
yüzlerinde görülür. İyice oluşmamış bu fizyonomilerde 
şimdiden bu kadar çok anlatım olması şaşırtıcıdır; yüz 
çizgileri anbean akıl almaz bir çabuklukla değişir: 
Buralarda gülümsemenin, isteğin, ürkünün ortaya çıkıp 
yıldırım hızıyla kaybolduğunu görürsünüz. Her 
defasında başka bir yüz gördüğünüzü sanırsınız.  

Kuşkusuz yüz kasları bizimkilerden daha devingendir. 
Buna karşılık, donuk gözleri neredeyse hiçbir şey 
anlatmaz. Yalnızca bedensel gereksinimler duydukları 
bir yaşta, ancak bu işaretleri kullanıyor olmalıdırlar; 
duyumların anlatımı yüz buruşturmalarda, duygularınki 
ise bakışlarda görülür.  

İnsanın ilk hali yoksunluk ve zayıflık olduğu için 
çıkardığı ilk sesler sızlanma ve ağlama sesleridir. 

Çocuk gereksinimlerini hisseder ama onları gideremez, 
bağırmalarla başkasının yardımını ister:  

Karnı acıkmış ya da susamışsa ağlar; çok üşümüşse ya 
da sıcaktan bunalmışsa ağlar; hareket etme 
gereksinimi duymuş ama kımıldatılmıyorsa ağlar; 
uyumak istiyor ama rahat bırakılmıyorsa ağlar; var olma 
biçimi ne kadar az elindeyse, bu biçimin o ölçüde sık 
sık değiştirilmesini ister. Yalnızca bir dili vardır, çünkü 
deyim yerindeyse- yalnızca bir tür rahatsızlığı vardır: 
Organlarının gelişmemişliği yüzünden, bunların 
uyandırdığı çeşitli izlenimleri ayırt edemez; tüm 
rahatsızlıklar ve mutsuzluklar onun için yalnızca bir acı 
duyumu oluşturur.  

O kadar az dikkate değer sanılabilen bu gözyaşlarından 
insanla çevresi arasındaki ilk ilişki doğar: Burada 
toplumsal düzeni oluşturan bu uzun zincirin ilk halkası 
meydana gelir.  
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TOPRAG İN 
KOKÜSÜNDA 
 
Hızır Seferinög lu* 

> ÖYKÜ 

* Öğretmen 

“Tohum toprağa düşse onun için öldü denilebilir mi?” 

Mevlânâ Celâleddîn-i Rumî 

Karaçayır’ın çocukları, güneşin altında kavrulan bir 
toprağın üzerinde büyürler. Kerpiç evlerinin tenha bir 
köşesinde iki büklüm olmuş annelerinin tertemiz 
göğüslerinden emerken tanışırlar toprağın kokusuyla. 
Türlü zahmetlerle sulanan bostanların arasındaki 
gölgeliklerde ve yazının gözünde traktörlerin sesleriyle 
cırcır böceklerinin seslerinin bir uğultuya dönüşüverdiği 
buğday tarlalarında tekrar tekrar çekerler bu kokuyu 
ciğerlerine.  

Beşiklerinden damlayan terleri toprağa karıştıkça 
toprağın kokusu kendi kokuları olur. Bu çocukların 
sadece kokuları benzemez toprakla. Güneşin altında 
esmerleşen tenleri, sertleşir, sertleşir, sertleşir ve bir 
gün çatlayıverir suya hep hasret olan toprakları gibi. 
Ardından onda kendi suretlerini görürler, kazmayı her 
indirdiklerinde kendi göğüslerini yarıp her tırmık 
darbesinde kendi suretlerini çizerler.  

Bu yüzden de hep ağlamaklı bakarlar dünyaya. Bu 
çocuklara da Anadolu’nun diğer köylerinde olduğu 
üzere herkesin bir gün toprak olacağı söylenir. Oysa 
Anadolu’da tüm çocuklar henüz yaşarken topraktırlar. 
Toprak, onların nefeslerinde, duruşlarında, 
yürüyüşlerinde, rüyalarında, gerçeklerinde, 
iliklerindedir. Karaçayır’ın çocukları, anneleri ve 
babaları gibi toprağın çocuklarıdır.  

Kılıboz Süleyman’ın oğlu Hamit... Çalışkan, dirayetli, 
ailesine düşkün, vatanına milletine karşı borcunu 
Kıbrıs’ta düşmanla göğüs göğüse çarpışarak ödemiş, 
ancak şehadet mertebesini tadamamanın hüznünü ta 
yüreğinin ortasında taşıyan bir gazi. İskenderun 
limanından bir otobüse atlayıp köyüne döneli beş ay 
oldu. Anası babası uygun bir kısmet arayadururken o 
komşu köy Kızılhisar’da yiğitlikte erkeklerle yarışan, 
çalışkanlığı dillere destan Zeynep’e vuruldu.   

İmeceye katılan kız kardeşlerini almak üzere gittiği 
buğday tarlasında gördü Zeynep’i. Buğday kadar 
esmerdi, nazlı nazlı uzayan bir servi gibiydi, kaşları 
keskin, gözleri, omuzları küçüktü Zeynep’in. Gönlüne 
bir kor ateş gibi düştü Zeynep. “Zeynep bu güzellik…” 
diye yanık yanık türkü söyledi günlerce. Açılmanın, 
vuslatın bir yolunu aradı. Laf söz olur, hem kızı hem 
kendimi köye rezil ederim, diye düşünüp durdu kara 

kara. Kendi kendine elçi göndermek de olmaz, diyordu 
harman savururken. Sonunda bir düğünde buldu 
aradığı fırsatı. Okuması yazması yoktu.  

Olsaydı bir pusula tutuşturuverirdi eline halayda. 
Çaresiz, utana sıkıla kız kardeşi Suna’ya anlattı 
gönlündeki yangını. Varıp söyledi Zeynep’e Suna. 
Davullu zurnalı halay çekenlerin arasından kısa bir an 
bakıştılar Hamit’le. Hamit de dağ gibi yiğit bir adam. 
Gür bıyıkları, kara kalın kaşları, hele o kasketinin 
kenarından bir gözüne düşen zülüfleri…  

Zeynep de vuruldu ilk görüşte Hamit’e. Utana sıkıla 
varsın istetsin beni örfümüzce, dedi Suna’ya. Üç gün üç 
gece düğünleri oldu. İki gönül bir oldu. Su ve toprak 
buluştu. Çok geçmeden, Kömağıllı Marangoz Ahmet’e 
ısmarlanan mavi boncuklu beşiğinde, burnuna çektiği 
toprak kokusuyla ağlar oldu Hamit’ten olma Zeynep’ten 
doğma küçük Mustafa. 
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Her sene olduğu gibi ağustos’un sonunda altın sarısı 
buğday saplarını oraklarıyla tek tek derdiler, sonra 
günlerce beklediler patosçu Kürt Mamo’yu.  “Saatine 40 
Liradan aşağı olmaz.” dedi Hamit’e. Her sene bu neyin 
zammı, diyemedi Hamit. El mahkûmdu, saydı eline 40 
Lirayı. Kürt Mamo samanı bir yana, sapı bir yana, 
tanesini bir yana ayırdı buğdayın, çekti gitti bir başka 
köye.  

Sonra tanelerin bir kısmını kış için un eyledi Zeynep. Bir 
kısmını gelecek yıl, toprağa tohumluk olsun deyi 
saklayıverdi. Sapını samanını Nazarboz’un ahırına 
dizdi. Sonra bostanlıkları toplamaya giriştiler. Soğanlar, 
nohutlar tamamdı da az yağınca yağmur, kıt vermişti 
toprak ana diğer sebzeleri. Yine de olsundu Zeynep’e 
göre. “Toprak, bu sene vermez. Yarın verir.  

Verdiğine şükürler olsun.” dedi Hamit’e. Bolca 
şükredilen zamanlardı. Yıllar böyle geçip gidiverdi 
Karaçayır’da. Bozkırlarda esen sert rüzgârların önüne 
katıp sürüklediği dikenli çalılar gibi anasının babasının 
ardı sıra bir tarladan bir tarlaya, bir harmandan bir 
harmana gide gele büyüyüverdi, mektep çağına erişti 
Mustafa. Mektep… İlk babasından işitti mektebi. 
“Mektepli olacak yaşa geldin ha aslanım! Okuyup böyük 
adam olacaksın.” demişti babası Nazarbozu tımar 
ederken. O günden sonra dilinden düşmedi Mustafa’nın 
mektebe gidip hekim olmak, hekim olup da hastalara 
şifa dağıtmak.  

Babası Hamit’in kucağında anlatmıştı bir akşam: “Buba, 
hani Şeyh Ali’nin evin önünde Muhtar emmi köylüyü 
topladıydı. Sağında solunda hekimler varıdı. Beyaz 
öynüklü hekimler. Anlatıp durdularıdı bir şeyler bir 
şeyler. İşte ben onlar gibin mi olacağım. Beyaz öynüklü, 
saçları taralı…” O vakit babası oğlunun gözüne düşen 
saçlarını eliyle geriye doğru atıp sımsıcacık bir öpücük 
kondurmuştu alnına ve “He ya…Olacaksın elbet! Hem 
de hekimlerin en böyüğü olacaksın, en önde gedeni.” 
demişti. Anası Zeynep de dağ kekiklerini sapından 
ayırırken kulak misafiri olmuştu onlara ve “Amin” diye 
fısıldayıvermişti boşluğa, gözleri dolu dolu. Bolca amin 
denilen zamanlardı.  

Mustafa’nın ilk kez gözüne uyku girmedi. Uyku nedir 
sanki hiç bilmemişti. Sağa döndü olmadı, sola döndü 
olmadı. Yün döşeğin, yorganın altında terleyip durdu 
sabaha dek. Anası uyandırmaya geldiğinde yatakta 
bulamadı onu. Avluya çıkınca gördü Mustafa’yı. 
Kuyudan suyu çekmiş, yüzünü gözünü yıkamıştı bile. 
Hemen anasının yanına vardı Mustafa. “Sabahın 
hayrolsun ana! Bugün mektepli olacağım. Bubam ne 
vakit kalkar.” deyince bağrına bastı Zeynep oğlancığını. 
Kokladı. Kokladı, toprak kokan simsiyah saçlarını. 
“Oğul, gedecen elbet. Bu ne telaştır. Hele gözelce bir 
yapıver kahvaltını. Gedecen elbet.” dedi. Anası çok 
güzel bir sofra kurdu ona. Yufka ekmeğinden banıp 

durdu dut pekmezine. Cevizi dürüm eyledi köy 
peyniriyle, bir lokmada yutuverdi. İş Çilli’nin yumurtasını 
yemeye gelince durdu Mustafa. Sevmezdi yumurtasını 
Çilli’nin. Amma “Mektepte zihin açar.” deyiverince 
babası, onu da yutup indirdi midesine.  

Hamit, bindi Gülendam’ın sırtına. Gülendam ki bir 
emektar attır. Rahvan gidişini seyretmeye doyum 
olmaz. Terkisine de Mustafa’yı aldı. Düştüler mektep 
yoluna. Mektep, Karaçayır’dan epey bir ıraktı tüm 
Anadolu köyleri gibi. Yoksa köyler mi ıraktı mekteplere, 
bunu kimsenin bilmediği zamanlardı. Nihayete erince 
yollar, Çatalarmut ilçesindeki mektebe vardılar. 
Mustafa, mektebin adını sordu babasına.  

Babası girişteki ahşap tabelayı okuyamasa da 
Muhtardan bildiği için okurmuş gibi söyledi: Şehit 
Necmettin Yılmaz İlkokulu. Mustafa, şehit ne demektir 
mektepte ilkin bunu öğreneceğim, diye düşünürken 
babası teslim etti Mustafa’yı muallimine. Eti senin 
kemiği bizim, demeye dili varmadı. Gözünün nuruydu 
Mustafa. Nasıl ayırsın etini kemiğini de veriversin ellere. 
“Hocam, emanetindir. Akşam gelir alırım.” diyebildi 
ancak. Sonra öptü Mustafa’yı yanaklarından toprağın o 
güzel kokusunu alarak.  

Muallim ilk derste tahtaya büyük harflerle yazdı adını: 
“NAZIM ÖZYALIN”. Sonra güldü kendi kendine  “Sahi 
size daha okumayı öğretmedim ki ben.” dedi. Mustafa 
da diğer çocuklar da saldılar kahkahayı. “Benim adım 
Nazım. Soyadım Özyalın.  

 

Mektep… İlk babasından işitti 
mektebi. “Mektepli olacak yaşa 

geldin ha aslanım! Okuyup böyük 
adam olacaksın.” demişti babası 

Nazarbozu tımar ederken. O 
günden sonra dilinden düşmedi 

Mustafa’nın mektebe gidip hekim 
olmak, hekim olup da hastalara 

şifa dağıtmak.  
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Rizeliyim. Şimdi sizler de bana kendinizi sırasıyla 
tanıtıverin bakayım.” deyince herkes bir anda 
susuverdi. Çıt çıkmıyordu hiçbirinden. Kim olduklarını 
düşünürken derme çatma yapılmış, sıvası, boyası 
dökülmüş mektep duvarlarında gözlerini gezdirip 
duruyordu Mustafa. Muallim bu kez “Yok mu şöyle 
cesur biri, kendisini bir tanıtsın.” deyince birden 
doğruldu yerinden Mustafa. O, hekim olmayı göze 
almıştı bir kere, ne diye korksundu, çekinsindi. “Ben 
varım.” dedi.  

Ancak muallime ne diye sesleneceğini bilemedi. 
Muallim “Ben varım öğretmenim.” diyeceksin dedi de 
Mustafa dilini zorla döndürerek “Peki, öğretmenim.” 
diyerek başladı söze: “Kılıboz Süleyman’ın torunu, 
Hamit’in ve Zeynep’in tek oğluyum. Adım Mustafa’dır. 
Babam Peygamberimize duyduğu sevgiden koymuştur 
Mustafa adını. Karaçayır köyündenim.” Mustafa’nın 
ardından tüm sınıf kendini tanıttı. En önde giden 
olmuştu işte Mustafa, göğsü gururla kabarmıştı, bir an 
önce eve varıp anasına babasına anlatmalıydı her şeyi. 
Nasıl da tanıtmıştı kendini öğretmene! Nasıl da örnek 
olmuştu arkadaşlarına! Öğretmen de çok iyi biriydi. Onu 
daha ilk günden sevmişti. Bunu da anlatmalıydı.  

Gülendam’ın sırtında Eylül’ü, Ekim’i, Kasım’ı yolcu 
ettiler. Gölgeleri günden güne uzamaya başlamıştı artık 
mektep yolunda. Yazın kavrulan toprak, şimdi yüreğini 
soğutmayı bekliyordu. Yine bir sabah kalktığında Hamit, 
Leylek Dağı’na beyaz bir tül serildiğini gördü. Kışın 
gelip çattığını muştuluyordu toprağa Leylek Dağı. 
Hamit, soğuk suyla yüzünü yıkarken yanı başında havlu 
tutup bekleyen Zeynep “Çetin geçmez inşallah.” diye 
mırıldanıverdi. “Amin” diye fısıldama sırası Hamit’teydi 
bu kez.  

Duanın eksik olmadığı zamanlardı. Bir iki haftaya 
kalmadı beyaz gelinliğini giydi bozkırlar. “Zorlu hanım. 
Çok zorlu.” diyerek üstündeki karı kapı eşiğine döktü 
Hamit. Sımsıcak evinden içeri girdi. Zeynep, “Böyle 
soğuk, ben genç kız iken indiydi göklerden. Hatta 
Yavuz emmimin oğlu Hüseyin zemheride donup 
öldüydü. Askerden dönüyordu zavallı Hüseyin.” 
Mustafa, babasını da annesini de duyuyor, sobanın 
altında duran tezeklere öfkeyle bakıyordu. Mektep ne 
olacak diye düşünüyordu.  

 

 

 

Derslerden geri mi kalacaktı. Okumayı söktü sökecekti 
işte. Herkesten öndeydi o. Babası sobanın yanına 
çökünce oğluyla göz göze geldi, halini anladı. “Oğul, 
Karaçayır’dan Çatalarmut’a değin yollar kapandı. Göz 
gözü görmez. Hele bir durulsun havalar. Yine düşeriz 
Gülendam’ın sırtında yollara.” Babasına “Tez buba, tez 
durulsun hava.” dedi ve dizlerine uzandı. Sobanın 
sıcaklığıyla içi geçti Mustafa’nın. Düş gördü. Düşünde 
Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz’ı gördü. Öğrenmişti 
şehit ne demekti.  

“Şehitler ölmez. Şehitler, milleti için canını teslim 
edenlerdir. Ama ölmezler. Anadolu hep şehittir. Şehitler 
yatağıdır. Tarihimiz, kahramanlığımız, destanlarımız 
hep şehitlerindir. Şehitlik kutsaldır. Okulumuza ismini 
veren şehidimiz Necmettin öğretmeni öldürdüğünü 
sanan hainler var. Onlara siz aman vermeyeceksiniz.  

Necmettin öğretmenin ölmediğini siz göstereceksiniz. 
Bu topraklar sizinle daima yeşerecek.” demişti Nazım 
öğretmeni. Şehitlerle ilgili aynı şeyleri babası da 
söylerdi. Kıbrıs, diye başlardı anlatmaya. Gözleri 
yaşlarla dolardı, şehit olamadım diye üzülürdü. Şimdi 
Mustafa’nın düşündeydi işte Şehit Necmettin öğretmen! 
Ansızın ona sarılma isteğiyle doldu taştı.  

Koşmaya başladı. Koşarken yanında diğer 
arkadaşlarını gördü, onlar da koşuyordu. Ama hep en 
öndeydi kendisi. Dört koldan yıldırım gibi akıyorlardı 
ona doğru. Fakat koşu bir türlü nihayete ermiyordu. 
Sürekli engeller çıkıyordu karşılarına, üstünden 
sağından solundan bütün engelleri birer birer 
aşıyorlardı. Bir ara Leylek Dağı çıktı karşılarına.  

 

Gülendam’ın sırtında Eylül’ü, 
Ekim’i, Kasım’ı yolcu ettiler. 
Gölgeleri günden güne uzamaya 
başlamıştı artık mektep yolunda. 
Yazın kavrulan toprak, şimdi 
yüreğini soğutmayı bekliyordu.  
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Bir sıçrayışta aştılar dağı. Dağın ardında, güneş gibi 
nur saçan Necmettin öğretmeni tekrar gördüler. Bu kez 
o da koşuyordu öğrencilerine. Önüne çıkan ne varsa 
ezip geçiyordu. Sonunda billur bir ırmağın kıyısında 
kavuştular. Ona ilk Mustafa sarıldı, sonra diğer 
arkadaşları. O kadar çok öğrenci gelmişti ki Necmettin 
öğretmenin etrafında enginlere sığmaz bir sel gibi 
olmuşlardı.  

Ardından birdenbire yükselmeye başladılar. Yükseldiler, 
yükseldiler, yükseldiler arşa varana dek. Orada birer 
yağmur tanesine dönüşüp arza yağmaya başladılar. İlk 
Necmettin öğretmen vardı toprağa. Sonra Mustafa, 
sonra diğerleri. Hepsi birer birer aktılar çatlamış, kızgın 
ve kuru toprağa. Topraktan binlerce filiz yeşerdi. 
Karaçayır’ın bozkırları hep yemyeşil oldular.  Birden 
anasının sesini duydu Mustafa: “Haydi oğul, haydi kalk. 
Yerine var.” Mustafa sevinçle bağırıyordu: “Varacağım 
ana, yerime varacağım, ben de yerimi alacağım.” 
Anasının elini alnında hissedince birden uyandı. Düş 
bitmişti.  

 

Sayıkladığı için, anası kendisine telaşlı gözlerle 
bakıyordu. Ancak bir şeyi yoktu Mustafa’nın. O, 
Necmettin öğretmenin kokusunu duyuyordu hâlâ. Ana 
babasından, arkadaşlarından duyduğu kokunun 
aynısıydı. Toprak kokuyordu Necmettin öğretmen. Mis 
gibi toprak. Kalktı, yerine vardı. Cırcır böceklerinin 
seslerinin artık işitilmez olduğu bir gecede, bambaşka 
bir hedefe uyanmak için tekrar uyudu. Sabah 
kalktığında babasına “Ben öğretmen olacağım.” dedi.  

Zeynep de Hamit de sımsıcak gülümsediler 
oğulcuklarına. “Olursun elbet. Hem de en önde gideni… 
Elinde kalem, koltuğunun altında kitap… Takım 
elbisenin en gözelini giyersin, saçların taralı…” dediler 
ona. Ama Mustafa düşünde görmüştü nasıl olacağını. 
Onun gibi olacaktı. Öğrencileri dört bir yandan 
koşacaklardı yanına. Birer birer çekecekti içine, 
saçlarından toprak kokularını.  

Sonra her birini birer yağmur damlasına dönüştürecekti 
Anadolu’nun kurumuş toprağına can versinler diye.  
Ama önce kendisi, onun gibi olacaktı. Mustafa, bir 
öğretmen olacaktı. “Onun gibi koltuğunun altında kitabı, 
takım elbisenin en güzelini giymiş. Saçları taralı…”  

Bayrakları bayrak 
yapan üstündeki kandır  
Toprak eğer uğrunda 
ölen varsa vatandır. 
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ÇOCÜKLARDA HAYAL 
GÜ CÜ  VE SANAT 
 
O mer Eski* 

> KİTAPLIK 

* Öğretmen 

Lev s Vygotsky, Çocuklarda Hayal Gücü Sanat (çev. 
Fırat Ergiz, Roza Yayınevi, 2019) adlı eserinde hayal 
gücü, gerçeklik, yaratıcılığın mekanizması ve sancıları, 
ergen yaratıcılığı ve okul çağı çocuklarının sanatsal 
eylemleri üzerinde durmuştur. Çocuk gelişimi, zihinsel 
süreçler, deneyimler, eğitim ve sanatsal yaratıcılık 
arasında ilişkileri incelemiştir. Vygotsky; G. Revesh, 
Petrova, Tolstoy, Ribot, Buhler gibi araştırmacıların 
verilerini kullanarak çıkarımda bulunmuştur. 

Yaratıcılık; duygu, düşünce ve nesneleri kullanarak 
üretme eylemidir. Kelimeler, çizgiler, oyun ve nesneler 
bu eylemin malzemesini oluşturur. Çocukluğun farklı 
dönemlerinde, farklı beceriler geliştirilerek yaratıcılık 
sürdürülür. İlk çocukluk döneminde çizgi kullanımı ve 
sözel yetenek bir organizasyon ve kompozisyondan 
uzaktır fakat bu dönemde karşılaştığımız birbirinden 
bağımsız söz dizinleri ve çizgi bütünlükleri yaratıcılığın 
ve sanatsal eylemin altyapısını oluşturur. Psikomotor 
beceriler, dil gelişimi, beynin yapısı ve daha birçok 
etken yaratıcılığın şekillenmesinde etkilidir.  

Çocuk zihni kullanılan malzemenin (sözcük, çizgi, 
nesne, oyun) işlenmesi sırasında ayrıştırma ve 
birleştirme yöntemlerini kullanır. Araştırmacılara göre 
bu malzeme işleme sırasında çocuk herhangi bir 
sanatsal yaratıcılık, üretme kaygısı, güzele ulaşma, 
özgün bir eser üretme düşüncesine sahip değildir. 13-
14 yaşına kadar bu faaliyetler, yaratıcılığı/gelişimi 
destekleyen faaliyetlerdir. Somutlaştırma, ileriki 
yaşlarda üretilen şeyi organize etme yeteneğini 
beraberinde getirir. Sanatın ve hayal gücünün olduğu 
bütün alanlarda genel geçer yargılara varmak 
olanaksızdır. Kitaptaki veriler 3-17 yaş arasındaki 
çocukların çalışmaları incelenerek oluşturulmuştur.  

Çizimler, okul öncesi çocuğunun sahip olduğu şeyi/
zihindekileri ifade etmesi bakımından önemli bir yere 
sahiptir. Bu yaştaki çocukların kişiliği ile çizimleri 
arasında içsel bir bağlantı vardır. Okul çağında ise ilgili 
olanlar hariç çizim bırakılabilir. Sözel yetenek, sözlü 
ifade, edebiyat yeteneği dediğimiz aşama ise ergenlik 
dönemine rastlar ve çocuğun somutlaştırma yeteneği 
ile ilgilidir. Bu aşamada çocuk, insan ve çevreyi tanıma, 
deneyim kazanma, duygular arasında bağ kurabilme 
becerilerini elde eder. Ergen yaşlarda yazılı anlatım, 
konuşma becerisinin gerisindedir.  

 

 

Dil kurallarına bağlı metinler oluşturma bu geriliğin 
nedenleri arasındadır. Ergen dönemde sözcükler, 
duyguları ve düşünceleri ifade etmede çocukluktaki 
çizgilerin yerini alır.  

Tiyatro sanatı çocuk yaratıcılığının gelişmesinde önemli 
bir yere sahiptir.  

Bunun iki nedeni vardır. Birincisi: çocuğun doğrudan 
eylemi gerçekleştirmesi, ikincisi: Sanatsal deneyim ile 
(metin, üslup, sahne, dekor) kişisel deneyimlerin 
ilişkilendirilmesidir. Tiyatronun sanatsal yaratıcılığı 
artırmasının bir başka nedeni de oyunla olan 
benzerliğidir. “Oyun, çocuğu fiziksel ve ruhsal yönden 
geliştiren yaşam okuludur. Karakterin gelişimi ve 
çocuğun gelecekteki bakış açısını etkilemesi yönünden 
değeri çok büyüktür.  

Oyunu; sanatçı seyirci, oyun yazarı, dekoratör ve 
teknisyenin tek bir kişide birleştirildiği temel bir dramatik 
form olarak düşünebiliriz. (s. 76)” Ayrıca sözlü hikâye 
etme tekniği de bir tür oyunlaştırmadır.  

Kullanılan malzemenin türüne bakılmaksızın yazıda, 
çizgide, tiyatroda yaratıcılığı geliştirmek için yapılması 
gereken kalıplamalardan uzak durmak ve kısıtlayarak 
hareket etmemektir. Üretim sırasında hacim (çok sayfa, 
beklenilen görsel, uzunluk) ve tema (çocukların ilgisini 
çekmeyen konular) gibi sınırlayıcı çalışmalar çocukların 
yaratıcılığını engelleyecektir. Dönemine göre 
sürdürebilir ve serbest, ilgi çekici temaların seçimi, 
üretilen eserin önyargılı karşılanmaması, farklı 
malzemelerden hareketle geniş üretim alanı 
sağlanması çocukların yaratıcılık yeteneğini 
geliştirecektir.  

Yaratıcılık; duygu, düşünce ve 
nesneleri kullanarak üretme 
eylemidir. Kelimeler, çizgiler, 
oyun ve nesneler bu eylemin 
malzemesini oluşturur.  



45 

 

Kitaptan Alıntılar: 

Yazılı Anlatım 

“Çocuklar herhangi bir konuya dair kendilerini sözlü 
olarak ifade etmeye 4-5 dakikada hazırlanabilirlerken 
aynı konuya ilişkin (yazıl anlatıma) hazırlık süreleri 15-
20 dakikayı bulmuştur. Yazılı konuşmanın yavaşlaması 
sadece niceliksel değil, aynı zamanda niteliksel 
değişimlere de neden olur, çünkü yavaşlamanın bir 
sonucu olarak çocukların yaratıcılığında yeni bir tarz ve 
daha güçlü bir edebi karakter elde edilir. (s. 65)” 

Dergiler ve Duvar Gazeteleri 

“Aslında belki de derginin en büyük başarısı, çocuk 
edebiyatının çocukların hayatında daha etkin olmasını 
sağlamasıdır. Çocuklar ne yazmalarını gerektiğini 
anlarlar. Yazmak onlar için anlamlı ve gerekli faaliyet 
haline gelir. Aynı görevi üstlenen, dergi çalışması kadar 
etkin olmasa da okul veya sınıf duvar gazetesi 
oluşturma faaliyeti vardır. Duvar gazetesi de çocukların 
yaratıcılığını teşvik eder. (s. 70)” 

Çocuğun Yaratıcılığı 

Bir çocuğu bir yazar olarak görmek yanlış olmaz. Fakat 
aynı zamanda çocuğa yapılmış bir haksızlık olur. 
Böylelikle olgun bir yazarın eserlerine koyduğumuz 
ölçütleri onun eserlerine de dayatırız. Çocukların 
yaratıcılığı, tıpkı oynadıkları oyunlar gibi son derece 
zorunlu bir ihtiyaçtır. En az yetişkinlerin sanat 
oluşturması kadar önemlidir. (s. 68-69) 
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“YAŞAMAK” GEÇTİ      
  BAŞİMDAN 
 
Murat Keseli* 

* Türk Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans Öğrencisi / Bayburt Üniversitesi 

Yazıya Huozhe adlı romanı Çince aslından dilimize 

“Yaşamak” olarak kazandıran Bahar Kılıç’a ve Jaguar 

Kitap yayınevine teşekkür ederek başlayalım. Yaşamak 

romanı 1993 yılında Yu Hua tarafından yayımlanmıştır. 

Roman, içerisinde Kültür Devrimi’nden bahsettiği için 

yayımlandığı zaman ülkesinde yasaklanmıştır. 1994 

yılında ise film olarak sinemaya uyarlanmış ancak 

ülkesinde filmi de yasaklanmıştır. Tabii doğal olarak 

yasaklanınca Yaşamak romanı okur tarafından ayrıca 

merak uyandırmış ve birçok dile çevrilmiştir. Başka 

dillere çevirisi ile birlikte dünya edebiyatında adı 

duyulmuş ve ödüller almıştır. 

Yazardan kısaca bahsedecek olursak; 1960 yılında 

Çin’de doğmuştur. Çocukluğunu, romanda da 

anlatıldığı gibi Çin Kültür Devrimi yıllarında (1966-1976) 

geçirmiştir. Kısa süre diş hekimliği yaptıktan sonra 

mesleğini bırakıp kendisini tamamen yazmaya 

adamıştır.  

Romana ‘ben anlatıcı’ ile giriş yapan kahraman bundan 

(aktüel zaman) on yıl önce köy köy dolaşıp halk 

şarkıları derlediğinden bahsediyor. Derleme esnasında 

gittiği bir köyde, öğleden sonra bir ağacın gölgesinde 

biraz dinlenmek ister ve uykuya dalar. Uyandığında 

ilerde, pirinç tarlasının öteki ucunda çeşmenin başında 

yaşlı bir adamın yanındaki öküzle konuştuğunu ve türkü 

söylediğini fark eder. Bu ilginç adam bir süre sonra 

ağacın altına gelir ve adının Fugui olduğunu söyler.  

Tanışma faslından sonra hikayesini anlatmaya başlar.  

Buradan sonra anlatıcı kahraman değişir ve roman 

Fugui’nin yaklaşık kırk yıllık hayat hikayesi üzerinden 

anlatılır.  

Savaş denen şeyin ne olduğunu çok iyi anlamıştı(r).  
Bir daha asla savaşmayacağı(n)a dair kendi(n)e söz ver(miştir).”  
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Yaklaşık kırk yıl önce bu köyde altmış beş dönümlük 
tarlaya sahip zengin bir ailenin haylaz çocuğu olarak 
yaşıyormuş. Yirmili yaşlarda kumara başlayan  Fugui’yi 
bir gün çeşme başından güzel bir kız görmüş. Jiazhen 
isimli bu kızla kısa süre içerisinde evlenmiş, ilk önce 
Fengxia isminde bir kız çocukları olmuş daha sonra  eşi 
Jiashen ikinci çocuklarına, Youqing’e hamile kalmış. 
Fugui, bu dönemde kumar oynamayı bir hayli arttırmış. 
Eve gitmediği bir gün kasabada kumar oynarken eşi 
yanına gitmiş ve artık kumarı bırakması için yalvarmış 
ancak Fugui, eşini herkesin içinde karnında altı aylık 
bebeği olmasına rağmen dövmüş ve köye geri gitmesini 
söylemiş. Jiazhen on kilometrelik o yolu hamile hali ile 
ağlaya ağlaya yürüyerek geri dönmüş. 

Fugui eşini dövdüğü akşamın ertesi gününde bütün mal 
varlığını kumarda kaybetmiş ve babasının korkusundan 
ağlayarak eve dönmüş. Evde babasının kendisini 
döveceğini düşünmüş ama annesinin “armut dibine 
düşer.” gibi bir söylemi ile kurtulmuş. Zira Fugui ‘nin 
babası da yıllar önce atalarından yüz otuz dönüm 
olarak devraldığı tarlaların yarısını kumarda kaybetmiş. 
Şimdi ise Fugui babasından devraldığı bu altmış beş 
dönümü kumarda kaybetmiş. Eşi ise, bir daha kumar 
oynamaması şartı ile onu affetmiş.  

Yazar, romanın ilk sayfalarında baba-oğul ilişkisine ve 
çatışmasına uzun uzun değinmiş ve “babamın benden 
yapmamı istediği şeylerin, onun yapamadığı şeyler 
olduğunu düşündüm.” diyerek  bu çatışmaya gönderme 
yapmış ayrıca “Böyle vurmasına izin veremezdim. Elini 
tutup, ‘baba, yeter artık’ dedim. ‘Sadece bana bu canı 
verdiğin için sesimi çıkarmıyorum, ama artık yeter.’ 
Babamın sağ elini tutmuştum; bu sefer sol eliyle sağ 
ayağındaki bez ayakkabıyı çıkardı.  

Hâlâ beni dövmeye çalışıyordu. Sol elini de tuttum, 
hareket edemez hâle geldi sinirden uzun süre titredi ve 
sonunda, ‘Hayırsız!’ diye bağırdı. Ben de ona, ‘Defol!’ 
dedim.” gibi  birçok ifadeye yer vermiştir.  

Yaşanan bu çatışmalar içerisinde Fugui ve eşi 
Jiazhen’in ikinci çocukları Youning doğmuş. Kumarda 
kaybettiği tarlaların sadece  üç dönümünü tekrar 
kiralayıp onunla uğraşmaya başlamış. Günlerin hepsi 
pirinç tarlasında geçiyormuş. Daha sonra bir gün 
Fugui’nin annesi hastalanmış. Annesine doktor 
bulabilmek için şehre/kasabaya inmiş. Bu sırada Japon-
Çin savaşı patlak vermiştir. Japon ordusu şehri 
yağmalar, katliamlar ve tecavüzler yapar. Yirmili 
yaşlarda olan Fugui’yi yanlışlıkla orduya alırlar ve 
cepheye götürürler.  

 

 

 

 

Savaş o kadar çetin geçer ki yiyecek hiçbir şey 
bulamazlar. Bazen gökyüzünden uçaklarla ekmek atılır 
ama mevziden çıkıp ekmeği almaya cesaret edemezler. 
Cephede tanıştığı iki kişiden birisi bu şekilde ekmek 
almaya çıkarken düşman kurşunu ile can verir. Diğer 
asker arkadaşı Chunsheng ise aynı şekilde ekmek 
almaya gitmiş ve bir daha geri dönmemiştir. Böylece 
kahramanımız “Savaş denen şeyin ne olduğunu çok iyi 
anlamıştı(r). Bir daha asla savaşmayacağı(n)a dair 
kendi(n)e söz ver(miştir).”  
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* Öğretmen 

"Aynaya baktığımızda kendimizi 
görürüz peki aynanın diğer 
tarafında başka bir dünya var 
mıdır, onlar da bizi görmekteler 
mi ve o dünya nasıldır?"... 

Sophie'nin Dünyası, İskambil Kâğıtlarının Esrarı 
kitaplarının yazarı Jostein Gaarder'in Pan Yayınları 
tarafından yayınlanan kitabi olan Aynadaki Muamma 
133 sayfa ve 10 bölümden oluşmaktadır.  

Ölüm döşeğinde olan küçük bir kız, Cecilie, yaradılış, 
yaşam ve ölüm üzerine büyük sorularına cevap 
aramaktadır ve bir melek, Ariel, bu sorulara verdiği 
cevaplarla Cecilie'i bildiklerini sorgulatmaya yeni 
cevaplar buldurmaya çalışmaktadır.  Yaradılış, yaşam, 
ölüm, dünya, evren üzerine hepimizin sorduğu ya da 
soramadığı soruların çocuk merakı ve saflığında 
sorgulandığı kitap ilk sayfadan itibaren sizi içine 
çekecek akıcılıkta ve sade bir dile sahip. 

Etten kemikten bir insan olmak, her şeyin için için 
yandığı bir gün son bulacağı bir dünyada yaşamakla; 
melek olmak ve meleklerin dünyasında yaşamak 
arasındaki benzerlik ve farklılıkların ele alındığı kitap, 
küçük bir çocukken sorguladığımız daha sonra 
sormaktan ya da sorgulamaktan vazgeçtiğimiz soruların 
cevaplarını vermekte ve bildiğimiz, bildiğimizi 
sandığımız ya da bilmediğimiz konular üzerine bizleri 
tekrar düşünmeye sevk etmektedir. 

"Adem ile Havva ilk yaratıldığında çocuk muydu yoksa 
yetişkin miydi?" 

"Tavuk mu yumurtadan çıkar yoksa yumurta mı 
tavuktan çıkar?" 

"Dünya neden yuvarlaktır ve döner?" 

"Hayat bir tiyatro ise bu oyunun izleyicileri kimlerdir?" 

"Çocukluk gerçekten yetişkin olma yolunda bir safha 
mıdır?" 

"Aynaya baktığımızda kendimizi görürüz peki aynanın 
diğer tarafında başka bir dünya var mıdır, onlar da bizi 
görmekteler mi ve o dünya nasıldır?"... 

Bunlar ve bunlar gibi birçok soruya cevap verilen kitap 
ilk sayfadan itibaren sizi içine çekecektir. 

"Cennetteki melekler asla parçalanmazlar. Çünkü ruhun 
ayrılacağı etten ve kemikten bir vücutları yoktur. 
Dünyada bu böyle değildir. Burada her şey gayet kolay 
bir şekilde bozulur. Bir dağ bile zamanla aşınır, taşa ve 
toprağa dönüşür. Doğada olan her şey yavaş bir yangın 
gibidir. Tüm yaratılış için için yanmaktadır. 

Yaratılan her şeyi her zaman tümüyle anlamak 
mümkün değildir. Mesela ben bir kağıda resim çizebilir 
veya boya yapabilirim. Ama bu, çizdiğim şey olmayı 
anlıyorum anlamına gelmez. 

Zaten çizdiğim şey canlı değil ki. Garip olan da bu: Ben 
canlıyım!  

AYNADAKİ  
MÜAMMA 
 
Bahar Tu tu ncu * 
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HÜ RMÜ ŞÜ M 
 
Ahmet Yılmaz* 

> ŞİİR 

* Öğretmen 

Hu rmu şu m 

Ne rahat ökurmuşum 

Sabah ökula giderken 

Bisiklet tamircisini seyre dalıp 

Okulu unutmuşum 

Sınıfa geç girince 

Neden geç kaldın sörusuna  

Böynumu bu kmu şu m 

Hu rmu şu m 

Ders bitince durmaksızın 

Bahçede yörulmuşum 

Kan ter içinde sınıfta 

Sörulunca bu halin ne 

Yine böyun bu kmu şu m 

Hu rmu şu m 

Sıramda arkadaşımın 

Kulag ına könuşmuşum 

Ne fısıldıyörsun denince 

Yine böyun bu kmu şu m 

Hu rmu şu m 

Yapmasam ö devlerimi 

Bir bahane uydurmuşum 

Hu rmu şu m 

O ksu rdu g u mde en fazla 

Sög uk derdik ‘u şu tmu şu m’ 

Hu rmu şu m 

Sahne ,gö steri, tiyatrö 

Mu zik ,resim, dans  

Futböl töpunun peşinde 

Her anım ayrı heyecan 

Hu rmu şu m 

Meg er ne çök hu rmu şu m 

Nasıl öldu bir senede 

Hepsini unutmuşum 
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RİZE ÖĞRETMEN AKADEMİSİ 
https://rize.meb.göv.tr/rista/akademi.asp 
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DEM BU DEM… 

e-dergi olarak okumak için 
http://rize.meb.göv.tr/rista/edergi 

Eğitim ve kültür dergisi çaydan-lık’ın 
internet sitesi yayında. 


