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Editörden 

Selamlar sevgili okur 

 

Çaydan-lık dergisi her sayısında sizlerin 

teveccühüyle büyümeye devam ediyor. Bu 

teveccüh bizim omuzlarımıza daha fazla 

sorumluluk yüklüyor. Dergimizin niteliğini 

artırarak karşınıza çıkabilmenin 

motivasyonuyla titiz bir şekilde çalışıyoruz 

her sayıya. 

 

Salgının gölgesinde içeriği güçlü süreli yayın 

hazırlamanın kolay bir iş olmadığını tahmin 

edebilirsiniz. İyi bir eğitim kültür dergisi 

olabilme yolunda verdiğiniz desteğe çok 

teşekkür ederiz. 

 

Dergimizin genel yapısı bildiğiniz gibi, 

belirlenen bir dosya konusunun tartışılması; 

dosya dışı eğitim, kültür, sanat, yaşam içerikli 

yazılardan ve kitap tanıtımlarından oluşuyor. 

Her sayımızda karşınıza orijinal bir dosya 

konusu ve dikkat çekici dosya dışı yazılarla 

çıkmaya çalışıyoruz. Bu sayımızda eğitim 

dünyasında şu ana kadar dönem dönem 

eşelenen ancak tam anlamıyla kazılıp 

derinlemesine incelendiğini de 

söyleyemeyeceğimiz ‘’ödev’’ konusunu biraz 

da biz eşelemek istedik. Ödevin eğitim 

tarihinde zaman zaman tartışıldığı şekliyle 

yararlı mı yararsız mı? Verimli mi verimsiz mi? 

Etkili mi etkisiz mi? tartışmalarını ve bu 

tartışmaları aşan farklı bakış açılarını 

göstermeye çalıştık. Ebeveynler olarak bir 

nevi ezberimiz olan ‘’ödevin var mı?’’ 

sorusunu ezber olmaktan çıkarmaya çalıştık. 

 

 

 

 

 

Dergimiz yeni sayısında her zaman olduğu 

gibi akademisyenler, öğretmenler, okul 

yöneticileri, yüksek lisans öğrencileri gibi 

farklı unvan ve alanlarda geniş yelpazeli bir 

yazar kadrosuyla karşınıza çıkıyor. 

Prof. Dr. Firdevs Güneş ve Prof. Dr. Gülay 

Ekici hocalarımızın yazılarında ödevin ne 

olduğunun tarihsel bağlamda tanımını ve 

ödevin yararlarını okuyacağız. Dr. Öğr. Üyesi. 

Dursun Aksu hocamızın yazısında ödevin 

verilme gerekçelerinden sorumluluk ve ödev 

ilişkisini, Enes Süküt ve Sefa Özmen’in 

yazılarında ödev üzerindeki tartışmaları 

göreceğiz. Kemal Akbayrak ve Lokman 

Baynazoğlu yazılarıyla dosyamızı 

zenginleştiren diğer yazarlarımız olarak 

karşımıza çıkacaklar.  

 

Dosya dışı yazılarda insan ve müzik 

ilişkisinden eğitim tarihine, kitap okumaya, 

yaşama dair farklı pencerelerden oksijen 

dolacak zihin odalarımıza. Gezi yazısıyla bu 

sayıda Toronto’ yu gezip parşömen 

sayfasında Kant ile sohbet edeceğiz. 

Unutmayalım bizim de hayata, insanlığa, 

çocuklarımıza, eğitime, bilime, sanata dair 

ödevlerimiz var. Bu sayıda “Ödevimiz: Ödev”. 

İstifade etmeniz temennisiyle…. 

 

Şair İsmet Özel’in ifadesiyle bitirelim: ‘Ben 

öyle bilirim ki yaşamak, berrak bir gökte 

çocuklar aşkına savaşmaktır.’ 

 

İsmail Şimşek 
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ÖDEVİN YARARLARI 
 
Firdevs Güneş * 

> DOSYA 

Ödevler, öğrenci gelişimini sağlamak amacıyla 
öğretmenler tarafından verilen öğrenme etkinlikleridir. 
Ödevin amacı öğrencileri yeni konulara hazırlamak, 
öğrenmeyi kolaylaştırmak, öğrenilenleri gözden 
geçirmek, aktif öğrenmeyi sağlamak, öğrencilerin 
dilsel, zihinsel, sosyal ve bedensel becerileri 
geliştirmeye katkı sağlamaktır. Bunlar ilkokul düzeyinde 
ev ödevi, daha sonraki yıllarda etkinlik, proje, araştırma 
ve performans ödevi biçiminde olmaktadır. Ödevin 
eğitim alanında uzun bir geçmişi vardır. Yazının 
bulunuşundan bu yana öğrencilere ödev verildiği 
bilinmektedir. Ancak tarihsel süreç içerisinde ödev 
konusunda farklı görüş ve uygulamaların olduğu 
görülmektedir. Bunlar eğitim dünyasını etkileyen 
yaklaşım, politika ve yöntemlere göre değişmektedir 
(Palardy,1995, Chouinard vd, 2006).  

 

Son yıllarda aktif öğrenmeyi sağlamak için verilen 
ödevlerin niteliği ve içeriği üzerinde önemle 
durulmaktadır. Ödevler derste öğrenilenleri 
ezberlemeye veya tekrar etmeye değil, günlük yaşama 
aktarmaya ve günlük yaşamda uygulamaya yönelik 
planlanmaktadır. Öğrenci yeni öğrendiği bilgi ve 
becerileri uygulayarak geliştirmelidir. Bu nedenle 
düşünme, anlama, sorgulama, araştırma ve sorun 
çözme içerikli ödevlere ağırlık verilmektedir. Bu tür 
ödevler öğrencilerin dilsel ve zihinsel becerilerini 
geliştirmekte, bilgilerin zihinde düzenlenmesine ve 
yapılandırılmasına yardım etmekte, öğrenmenin 
kalıcılığını artırmaktadır. Diğer taraftan ödevlerle okul 
başarısı arasında doğrusal ilişkiler kurulmaktadır. 
Araştırmalar ödevlerini düzenli yapan öğrencilerin 
diğerlerine göre okulda daha başarılı olduklarını 
göstermektedir (Canter et Hausner, 1995).  

Ödev, öğrencilerde sorumluluk duygusunu 
geliştirmenin önemli bir aracıdır. Ödev yaparken amaç 
belirleme, planlama, karar verme, mevcut kaynakları 
kullanma, bağımsız çalışma, kendine güvenme gibi 
beceriler geliştirilmektedir. Bunun yanında iletişim 
kurma, kaynaklardan faydalanma, bilgiye ulaşma ve 
kullanma becerilerini de geliştirmektedir. Bu süreçte 
ödevi özenle yapma ve zamanında teslim etme 
alışkanlığı ile başarma duygusunu tatma da önemli 
olmaktadır.  

Ödevler öğrenci, öğretmen ve aile arasında zorunlu 
bağ oluşturan bir araçtır. Aileye okuldaki çalışmaları 
tanıma, çocuğun öğrenmesini yakından izleme ve 
destekleme fırsatı vermektedir. Araştırmalar okul 
başarısında aile desteğinin belirleyici bir etken 
olduğunu göstermektedir. Aile ve okulun işbirliği 
yapması çocukların okul başarısını üst düzeyde 
artırmaktadır. Bu nedenle ödevlerle aile ve okul 
arasında bağ kurmaya ve işbirliğine dikkat edilmelidir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ödevle İlgili Olumlu Görüşler 

Öğrencilere ödev verme konusunda tarihsel süreç 
içerisinde bazen olumlu bazen de olumsuz 
değerlendirmeler yapılmıştır. Olumlu görüşler, ödevlerin 
öğrencilere çeşitli yararlarının olduğu üzerinde 
yoğunlaşmaktadır (Landry-Cuerrier, Migneault, 
2009).Ödevler;  

1. Sınıfta öğrenilenlerin kalıcılığını artırmaktadır. Çoğu 
öğretmen, veli ve öğrenci ödevlerin sınıfta öğrenilenlerin 
kalıcılığını artırdığını, çeşitli becerileri geliştirmede etkili 
olduğunu belirtmektedir. Ayrıca araştırmalar ödevlerin 
öğrencilerin okul başarılarını olumlu etkilediğini 
göstermektedir. 

2. Öğrencilerin sorumluluk almalarına katkı 
sağlamaktadır. Ödevler öğrencilerin öğrenme 
becerilerine, çeşitli çalışma yöntem ve teknikleri 
geliştirmesine yardım etmektedir. Sorumluluk alma, bir 
görevi bağımsız olarak yürütme ve zihinsel bağımsızlığa 
katkı sağlamakta, öğrenciyi iş dünyasına hazırlamaktadır. 

3. Okul ve aile arasında bağ oluşturmaktadır. Velilerin 
çoğu evde ödev yapılmasını yararlı görmekte, 
çocuklarının okul çalışmalarına ve öğrenme sürecine 
katılmakta, eğitim uygulamalarını izlemektedir. Ayrıca 
öğrencilere okul dışında öğrenmeyi sürdürme fırsatları 
sunmakta ve yaşam boyu öğrenmeye katkı 
sağlamaktadır (Güneş,2014a).   

* Prof. Dr. / Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Temel Eğitim Bölümü   
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Ödevle İlgili Olumsuz Görüşler 

Olumsuz görüşler ödevin öğrencilere yarar 
sağlamadığına yöneliktir. Bazı eğitimcilere göre ödevler 
bir dizi hoşnutsuzluğu beraberinde getirmektedir. Bunlar;  

1. Ödevler çatışma ve stres kaynağı olabilmektedir. Evde 
ödevlerin yapılması ve izlenmesi çocukla ailesi arasında 
hoş olmayan durumlara neden olmaktadır. Hafta sonu ve 
okul dışı zamanlarda dinlenme, eğlenme, sosyal 
etkinliklere katılma gibi eğlenceli işlere zaman ayırmak 
gerekirken ödev yapmak, evde bazı çatışmaları da 
beraberinde getirmektedir.  

2. Ödevler öğrencilerin hevesini kırmaktadır. Çoğu 
öğrenci olumsuz sonuçların getireceği korku ve endişe 
nedeniyle ödev yapmaktadır. Öğrenciler gereksiz 
tekrarları içeren ödevleri can sıkıcı bulmakta, düzey üstü 
verilen zor ödevleri ise yapmaktan kaçınmaktadır. Bu tür 
ödevler bazı öğrencileri cesaretsizliğe sürüklemekte, 
başarısızlık duygusu oluşturmakta ve bir yerlerden kopya 
etmeye yöneltmekte yada ödev yapmayı reddetmeyi 
getirmektedir.  

3.Ödevler öğrenciler arasında eşitsizliğe neden 
olmaktadır. Her ailenin koşulları farklıdır. Bazı ailelerde 
ödev yapmak için sosyal ve fiziksel koşullar daha iyi 
olmakta, bazı ailelerin eğitim düzeyi yüksek olmakta ve 
öğrenciye gerekli aile desteği verilmektedir. Bazı veliler 
öğrencilere ödev konusunda yardım etmeyi çok sevmekte 
bazıları ise hiç yardım etmemektedir (Güneş,2014a 

Görüldüğü gibi ödevle ilgili olumlu görüşler öğrencinin 
çeşitli bilgi ve becerilerini geliştirmesi, sorumluluk alması 
ve yaşam boyu öğrenmesi açısından ödevleri gerekli 
görmektedir. Olumsuz görüşler ise ödevin yapılması 
sırasındaki çatışma, stres, ödevin öğrenci düzeyine uygun 
olmaması, aile koşulları nedeniyle öğrenciler arasında 
eşitsizlik oluşturması gibi noktalarda yoğunlaşmaktadır. 
Bu iddialar ödevden çok ödev ortamıyla ilgilidir. Ödevin 
öğrencilere yararlı olmadığını net olarak 
açıklayamamaktadır. 
 

 
Ödevle İlgili Araştırmalar 
 
  Ödev verme konusu ülkelere, okullara ve öğretmenlere 
göre değişmektedir. Bu durum ödevin öğrenci üzerinde 
etkisini belirleyici olmaktadır. Araştırmalar öğrencilere 
verilen ödevlerin niteliği ve türünün okula ve öğretmene, 
hatta aynı okuldaki öğretmenlere göre çeşitli olduğunu 
göstermektedir (Corno,2000). Bazı okullarda sistemli 
olarak ödev verilmekte, bunlar daha çok ev ödevi 
olmaktadır. Bazı okullarda ise ev ödevi yerine sınıf 
ödevine ağırlık verilmektedir (Güneş,2014a). 
 
Fransa’da 1956 yılından bu yana öğretmenlerin sadece 
öğrenilecek konularda sınıfta ödev vermeleri, ev ödevi 
vermemeleri istenmektedir. Bu konu yasal metinlerde 
açıkça vurgulanmakta, öğrencilere ev ödevi verilmemesi 
konusu düzenli olarak hatırlatılmaktadır. Ancak yapılan 
son araştırmalar,  ilk ve ortaokul düzeyinde öğretmenlerin 
% 80 - % 90’ının yasal metinleri dikkate almadığı ve 
düzenli olarak ev ödev verdiklerini ortaya çıkarmıştır 
(Glasman,2004, Cellule Veille Scientifique et 
Technologique,2006). 
 
Ödev verme konusunda yine son yıllarda 18 ülkede 
yürütülen bir araştırmada ilk ve ortaokul düzeyindeki 
öğrencilerin yarısının günde en az iki saat ödev yaptığını 
ortaya koymuştur. Bu araştırmaya göre Fransız 
öğrencilerin yarıdan fazlası,  Koreli öğrencilerin % 40’ı 
Kuzey Amerikalı öğrencilerin ise yaklaşık % 30’u evde 
günde en az iki saat ödev yapmaktadır. Bir başka 
araştırma ise ABD deki öğretmenlerin diğer ülkelerdeki 
öğretmenlere göre daha fazla ev ödevi verdiklerini ortaya 
koymaktadır (Cellule Veille Scientifique et Technologique, 
2006). 
 

 

Ödevler öğrencilerin çeşitli dilsel, zihinsel, sosyal, duygusal ve fiziksel 

becerileri geliştirmeleri, öğrenmeyi öğrenmeleri ve yaşam boyu 

sürdürmeleri için önemli etkinliklerdir. Tarihsel süreç içerisinde ödev bazı 

dönemlerde gereksiz görülerek yasaklanmış, bazı dönemlerde ise ön plana 

çıkmıştır. Ancak son yıllarda eğitim alanındaki bilimsel gelişmeler, 

yapılandırıcı eğitim yaklaşımı ve beceri ağırlıklı programlarda ödevin 

verilmesi gerekli görülmektedir. 
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Araştırmacılar öğrencilere verilen ödevlerin türlerini de 
incelemişlerdir. Farrow, Tymms ve Henderson (1999) 
yaptıkları araştırmada ilk ve ortaokul öğrencilerine verilen 
ödevlerin önemli bir bölümünün yani % 40’nın fen 
bilimleri,   % 39 ‘unun matematik ödevi olduğunu,  
okuma ödevlerinin ise % 19 olduğunu buldular. Bu 
araştırmalarda bazı okulların velilerden çocuklarının 
ödevlerine yardım etmelerini, bazılarının ise ihtiyaç 
duyduklarında yardım etmelerini istediğini ortaya 
çıkarmıştır. (Corno, 2000).  
 
Ev ödevlerine kimlerin yardım ettiği de araştırılmıştır. 
Fransa Eğitim Bakanlığı tarafından 2006 yılında yapılan bir 
araştırmaya göre öğrencilerin ev ödevlerine en çok 
anneler yardım etmektedir. Annelerin çocukların ödevine 
yardımı ilk ve ortaokul düzeyinde % 95,  lise düzeyinde 
ise % 53 olmaktadır. Babaların yardımı ise ilk ve ortaokul 
düzeyinde %70 lise düzeyinde ise % 38 olmaktadır. 
Evdeki büyük erkek ve kız kardeşlerin de ödevlere yardım 
ettiği, bunun ilk ve ortaokul düzeyinde  % 12 lisede ise % 
20 olduğu ortaya çıkmaktadır.  
 
Ödev yapma ile başarı arasındaki ilişkiler de araştırılmıştır. 
Glasman ödev konusunda 50 den fazla araştırmayı 
incelemiş,  ödev yapan öğrencilerin yapmayanlara göre 
okulda daha başarılı olduklarını saptamıştır. Bir başka 
incelemede ise evde ödeve daha fazla zaman ayıran 
öğrencilerin okulda çok başarılı olduklarını görülmüştür. 
Paschal ve arkadaşları ödevin okul başarısına olumlu etki 
yaptığını, bu etkinin ödevin öğretmen tarafından kontrol 
edildiği ve not verildiği zaman daha yüksek olduğunu 
ortaya çıkarmıştır. Cooper 1962 ve 1989 yılları arasında 
ödevlerin okul başarılarına etkisini incelemiştir. Araştırma 
sonunda ödev yapan öğrencilerin ödev yapmayanlara 
göre daha başarılı oldukları bulmuştur (Cooper, 1991).  

 
Öğrencilerin zihinsel becerilerinin gelişimiyle ödevlerin 
ilişkisi de araştırılmıştır. Bazı araştırmalara göre ödevler 
öğrencinin zihinsel becerilerini ve zihinsel kapasitesini 
artırmakta, kendini kontrol etmesini sağlamakta ve 
sorumluluk duygusunun gelişimine doğrudan katkı 
sağlamaktadır. (Cooper,1991). Son yıllarda PISA, PIRLS, 
TIMMS gibi araştırmalara batılı ülkelerden katılan 
çocukların başarılarının Kore ve Japon çocuklarından daha 
düşük olması ödev yapma ile açıklanmıştır (Trautwein et 
Köller, 2003).   
 
 
 
 
 

Öğretmenin Rolü          
 
Ödev verme konusunda en büyük rol öğretmene 
düşmektedir. Öğretmen ödev konusunda önce velileri 
bilgilendirmelidir. Öğretmen velilerle toplantı yapmalı, 
çocuklarının öğrenme ihtiyaçları konusunda onları 
bilgilendirmeli ve yapacağı çalışmaları açıklamalıdır.  
Velinin çocuğa nasıl yardım edeceğini, nasıl kaynak 
bulacağını, ödevini nasıl izleyeceğini ve yönlendireceğini 
açıklamalıdır. 
 
Ödevle ilgili araştırmalara göre ödevlerin uzunluğu ve 
sayısından çok niteliği önemli olmaktadır. Yani öğrencinin 
bu ödevi yapmak için çabası, çeşitli öğrenme tekniklerini 
kullanması, ödevi kontrol etme ve izleme durumu önemli 
olmaktadır. Bu nedenle ev ödevleri mutlaka öğretmenin 
kontrolünden geçmelidir. Öğretmenin kontrol etmediği 
ve öğrenciye dönüt vermediği ödevler öğrenciye yararlı 
olmamaktadır. Hatta onları baştan savmacılığa ve ödev 
yapmamaya sevk etmektedir. Öğretmen öğrencilerin 
ödevleri amaca uygun ve düzenli yapma durumlarını 
incelemelidir. Ödevi öğrencinin kendisinin yapıp 
yapmadığını, Türkçe dil kurallarına uyup uymadığını 
kontrol etmelidir. Öğretmen daha sonra ödevleri 
dağıtarak öğrencilerin yanlışlarını görmelerini ve 
ödevlerini incelemelerini sağlamalıdır. Ödevlere not 
verilmesi de yararlı olmaktadır.  
 
 Sonuç 
 
Ödevler öğrencilerin çeşitli dilsel, zihinsel, sosyal, 
duygusal ve fiziksel becerileri geliştirmeleri, öğrenmeyi 
öğrenmeleri ve yaşam boyu sürdürmeleri için önemli 
etkinliklerdir. Tarihsel süreç içerisinde ödev bazı 
dönemlerde gereksiz görülerek yasaklanmış, bazı 
dönemlerde ise ön plana çıkmıştır. Ancak son yıllarda 
eğitim alanındaki bilimsel gelişmeler, yapılandırıcı eğitim 
yaklaşımı ve beceri ağırlıklı programlarda ödevin verilmesi 
gerekli görülmektedir. Bu çalışmalarda ödevlerin 
öğrencilerin çeşitli becerilerine, okul başarısına ve yaşam 
boyu öğrenmesine katkısı açıkça dile getirilmektedir. 
Ayrıca ödevin öğrencilerde sorumluluk geliştirmenin 
önemli bir aracı olduğu, aile içi iletişim ve etkileşim 
sürecini olumlu etkilediği, okul ile aile arasında köprü 
görevini üstlendiği vurgulanmaktadır.   Araştırmalar 
öğrencilere ödev verirken bazı kural ve ilkelere dikkat 
edilmesi gerektiğini, öğrenciler ödev yaparken ailelere 
düşen rolleri de hatırlatmaktadır. Sonuç olarak ödev 
konusunda öğrenci, öğretmen ve velilere önemli görevler 
düşmektedir.  
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EV ÖDEVİ 
 
Gülay Ekici* 

> DOSYA 

Ödev veya ev ödevi kavramları eş anlamlı kavramlar 
olup, öğretmenler tarafından öğrencilere verilen ve 
genellikle sınıf dışında yapılan yazılı veya sözlü çalışmalar 
olarak ifade edilmektedir. Genellikle ilkokul düzeyinde ev 
ödevi, daha sonraki yıllarda etkinlik, proje, araştırma ve 
performans ödevi şeklinde olmaktadır. Ödevin eğitim 
alanında uzun bir geçmişi vardır. Yazının bulunuşundan 
bu yana öğrencilere ödev verildiği bilinmektedir. Ancak 
tarihsel süreç içerisinde ödev konusunda farklı görüş ve 
uygulamaların olduğu görülmektedir. Bunlar eğitim 
dünyasını etkileyen yaklaşım, politika ve yöntemlere göre 
değişmektedir (Paschal ve diğerleri, 1984; Palardy, 1995; 
Chouinard ve diğerleri, 2006; akt. Güneş, 2014). 

Ödevin değerli bir eğitim aracı olduğuna dair okul 
liderleri, öğretmenler ve veliler arasında yaygın bir 
düşünce vardır (Falch ve Rønning, 2012). İlgili literatürde 
pek çok çalışmada ev ödevlerinin akademik başarıyı 
olumlu yönde etkilediği (Cooper, 1989; Foyle, 1985; 
Timothy ve diğerleri, 1986) belirlenirken, öğrencilerin 
sorumluluk alma (Hong, Peng ve Rowell, 2009), öz-
disiplin becerisi kazanma (Hancock, 2001), zamanı 
kullanma (Kapıkıran ve Kıran, 1999; Valle ve diğerleri, 
2016), kendi ilgilerini keşfetme (Kapıkıran ve Kıran, 1999) 
ve bağımsız çalışma becerisi kazanma (Babadoğan, 1990) 
gibi yeterlikler kazandırdığı belirtilmektedir. Diğer 
taraftan ödev konusunda farklı katılımcı gruplarının 
katılımıyla hazırlanmış olan araştırmalara rastlanmaktadır. 
Bu araştırmaların ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileriyle 
yapılmış olduğu belirlenirken (Benli ve Sarıkaya, 2013; 
Deveci, Önder ve Çepni, 2013; Ekici, Turgut ve Akdeniz, 
2019; Gedik ve Orhan, 2013; Özben ve Burcu, 2006; Özer 
ve Öcal, 2013), velilerin öğrenci ödevleri konusundaki 
görüşleri (Coşkun Keskin ve Özer, 2016; Duru ve 
Çöğmen, 2017), öğretmenlerin öğrenci ödevleri 
konusundaki görüşleri (Deveci ve Önder, 2014; Turanlı, 
2007), ödev konusunda metaforik algı çalışmaları (Cımbız 
ve diğerleri, 2019;Ekici ve Akdeniz, 2018) şeklinde pek 
çok konuda çalışmalar yapılmıştır. 

Özellikle ilkokullarda bazı aileler ve bazı eğitimciler 
tarafından, öğretmenin verdiği ev ödevleri sürekli  
gündemde tutularak tartışılan konulardan biridir. Çünkü 
bu aileler ve eğitimciler ev ödevlerinin faydadan çok 
zarar sağladığını savunmakta hatta tamamen 
kaldırılmasını istemektedirler. Bu aileler ve eğitimciler 
sebepleri arasında aşağıdaki görüşleri belirtmektedirler 
(Demirel, 1989; Hunter, 1948; Selwyn, 1957: 13; Yetenç, 
1955).  

* Tekrarlar yeteri derecede yapıldıktan sonra ev ödevine 
ihtiyaç yoktur. 

* Öğretmenler çok ödev veriyorlar. Gelişmekte olan 
çocuk için bu zararlıdır. 

* Program yüklü olduğu için çocuklar yorulmaktalar ve 
dinlenme zamanında ödev yapmak zorunda 
kalmaktadırlar. 

* Öğretmenler, hayati değeri az olan ödevlere daha çok 
yer vermektedirler. 

* Ev ödevleri kontrol edilmemekte ya da gelişigüzel 
kontrol edilmektedir. Fayda yerine zarar getirmektedir.  

* Ödevler baştan savma yapılmakta, ailelere 
yaptırılmakta, aileleri rahatsız etmekte, öğrencilere 
tembellik, hazıra konma, okuldan dersten soğuma gibi 
kötü alışkanlıklar kazandırmaktadır. 

*Birçok çocuk okuldan eve geç dönmekte ve etkili 
çalışamamaktadır. 

* Çoğu öğrencinin evde ders çalışmak için uygun ortamı 
olmamaktadır. 

Ancak bu olumsuz görüşlere rağmen diğer taraftan ev 
ödevlerinin verilmesi gerektiğini savunan görüşlerde 
vardır (Demirel, 1989: 18-19). Bu görüşler aşağıdaki gibi 
sıralanmaktadır:  

Ev ödevi; 

* Ev ile okul arasında sağlam bir ilişki kurulmasını 
sağlayan bir bağdır. 

* Çocuğun evde yaptığı çalışma okulda öğrendiklerini 
kuvvetlendirmesini sağlar. 

* Çocukların kişilik gelişimi açısından iyidir. 

* Öğrencide sorumluluk duygusunu geliştirir. 

* Öğrencinin çalışmaya ayırdığı süreyi uzatır. 

* İnsani ve fiziki kaynakların kullanılmasını sağlar. 

 

Ödevin eğitim alanında uzun 

bir geçmişi vardır. Yazının 

bulunuşundan bu yana 

öğrencilere ödev verildiği 
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* Prof. Dr. / Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, EPÖ Anabilim Dalı.  
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ÖĞRETMENLERİN EV ÖDEVİ VERME NEDENLERİ 
NELERDİR? 

Öğrencilere ödev verilmesinin pek çok nedeni var. Turner 
(1984) öğrencilere ödev vermenin bazı temel amaçları 
olduğunu ifade etmektedir. Bu nedenler şöyle 
sıralanabilir:  

* Alıştırma ve uygulama yardımıyla öğrenmeyi 
kolaylaştırma,  

* Hem yavaş öğrenenler hem de kavrama kabiliyeti 
yüksek olan öğrenciler için öğrenmeyi kişiselleştirme, yani 
işi kendi kendine yapma imkanı tanıma,  

* Ders saatlerinde tamamlanamayan faaliyetlerin okul 
dışında tamamlanması,  

* Bağımsız çalışma yeteneği ve alışkanlığının öğretilmesi,  

* Özellikle ilk ve orta öğrenimde, öğrencilere verilen bilgi 
ve yeteneklerin öğrenci aracılığı ile ailelere aktarılma 
imkanı. 

Ödevin temel amacı, öğrencileri yeni konulara hazırlamak, 
öğrenmeyi kolaylaştırmak, öğrenilenleri gözden 
geçirmek, pekiştirmek, günlük yaşama aktarmak, aktif 
öğrenmeyi sağlamak, öğrencilerin dilsel, zihinsel, sosyal 
ve bedensel becerilerini geliştirmeye katkı sağlamaktır. Bu 
süreçte öğrencilere ödev yapma sorumluluğu da 
kazandırılmaktadır (Cooper, 1991; Corno, 2000). 

Ödev eğer öğretmen tarafından çocuğun ilgi ve merak 
duyduğu konulardan seçilerek verilmiyorsa hiçbir yarar 
sağlamaz. Özellikle her gün ödev verilen çocuklar 
açısından bu ödevleri yapmak çok sıkıcıdır ve genellikle 
de yapılmamaktadır. Yapılsa dahi ödevin gerçek amacını 
yerine getirdiğini söylemek mümkün değildir Bu şekilde 
zorunlu olarak verilen ödevlerin çocuğun başarısını 
artırması bir yana düşürdüğü bilinmelidir. Aslında amaç 
çocukları araştırmaya ve öğrenmeye teşvik etmek 
olmalıyken klasik ödev anlayışıyla çocuklar bu amaçtan 
tamamen uzaklaşmaktadırlar. Olumsuz taraflarına karşın 
çocuklar ödev yapmak zorunda kaldıkları için böyle bir 
çalışmada yararlı olabilecek bazı ipuçlarını bilmek 
önemlidir. Öncelikle bazı ödev türlerini hatırlamakta fayda 
var. Yapılarına göre dört farklı ödev türünden 
bahsedebiliriz:  

* Tekrar Ödevleri: Çocukların matematik, yazı ya da bazı 
konulardaki terim ve ifadeleri öğrenmelerini sağlamak 
amacıyla verilirler.  

* Yaratıcı Ödevler: Öğrenilen bilgileri kullanarak yapılan 
ve çocuğun kendi araştırmalarını da kapsayan ödevlerdir.  

* Ek Bilgi ödevleri: Okulda işlenen konunun ayrıntılı olarak 
öğrenci tarafından incelenmesidir.  

* Hazırlık Ödevleri: Öğretmenin bir sonraki konu olarak 
işleyeceği dersin önceden öğrenciler tarafından 
araştırılmasıdır (https://www.serapduygulu.com.tr/
makaleler/egitim/cocuk-ve-odev.html).  

ÖĞRENCİLERİN ÖDEV YAPMASININ YARARLARI 

Ödevin amacı öğrenciyi okulda işlenen dersi iyi anlamaya 
ve evde tekrarlarla tam olarak öğrenmeye yöneltmek 
olmalıdır. Çocuk dersi sevmişse verilen ödevi de severek 
yapacaktır ama maalesef birçok öğretmen fazla ödev 
vermenin o konuyu en iyi öğretme yolu olduğunu 
düşünmektedir. Oysa böyle bir yöntem dersi 

sevdirmekten çok çocuğun derse olan ilgisini de 
kaybetmesine ve verilen ödevleri bir yük olarak 
görmesine yol açacaktır. Cooper (1994) ev ödevinin ani ve 
uzun süreli etkilerini/yararlarını şu şekilde belirtmektedir.  

Ani etki: Öğrenciler bilgiyi edinir ve konuyu daha iyi anlar. 
Eleştirel düşünme ve kavramsallaştırma artar. Bilgi işleme 
geliştirilir ve müfredat zenginleştirilir.  

Akademik uzun süreli etki: Boş zamanda öğrenmeye 
teşvik edilir. Okula karşı olumlu tutum geliştirilir. Çalışma 
alışkanlıkları ve beceriler daha iyi hale gelir.  

Akademik olmayan uzun süreli etki: Öğrencilerin daha 
fazla iç disiplin ve iç yönlendirmesi olur. Öğrenciler için 
zamanlama daha kolay olur. Öğrenciler daha sorgulayıcı 
olur ve problem çözme çalışmalarında daha fazla 
bulunurlar.  

Her ne kadar daha az bir etkide olduğu savunulsa da, ev 
ödevi, çocuklar için de oldukça yararlıdır. Az sayıda ödev 
verilse bile ev ödevi çocuğunun iç denetiminin 
geliştirilmesini sağlar. Buna ek olarak çocuğun akademik 
başarısını olumlu yönde etkiler. Ev ödevi ailenin de 
eğitimde etkili olmasını sağlayan bir yol olarak görülebilir. 
Aile çocuğunun durumu hakkında, okulda neler 
öğrenildiği konusunda bir fikre sahip olur ve bir şekilde 
çocukların öğrenmelerine yardımcı olur (Cooper, 2001). 
Ödev yapmanın öğrenciler açısından pek çok yararı 
olduğu ve bu yararın öğretim kademelerine göre de 
farklılık gösterdiği ilgili literatürde yer almaktadır. Bu 
noktada ödevler öğrencilerin öğrenme süreçlerinin çok 
önemli bir bölümünü oluşturmaktadırlar ve pek çok 
yararları söz konusudur. Bu yararlar aşağıdaki gibi 
özetlenebilir: 

* Öğrencilere, arkadaşlarının müdahalesi olmadan, kendi 
başlarına çalışma ve bir şeyler üretme imkanı verir. 

* Okulda yapmış olduğu çalışmaları ne ölçüde anladığını 
belirleme şansı verir. 

* Anne-babalara, çocukların çalışmaları ile daha yakından 
ilgilenme fırsatı verir. 

* Okuldaki çalışmalarına ek olarak, çalışmaları için 
güdülenmiş olurlar  

* Ödevler ev-okul bağını kuvvetlendirir. 

* Sınıfta yapılan çalışmayı tekrar etme, ilerletme ve 
toparlamayı sağlar. 

* Öğrencilere zamanlarını nasıl planlayıp 
düzenleyeceklerini öğretir. 

* Öğrencilerin araştırma becerilerini geliştirir. 

* Öğrencilere hayatları boyu gerekecek olan kendini 
disiplin altına alma, konsantre olma ve çalışma 
alışkanlıklarını kazandırır. 

* Öğretimde ana-babalar ve bakıcıların rolünün önemini 
vurgular. 

* Ana-babalar ve bakıcılara sınıfta ne öğretildiğine ve 
çocukların yetişmesine ilişkin bilgi sağlar. 

*Üstün zekâlı ve çok yetenekli çocukların ortaya 
çıkmasına destek olur (https://www.det.nsw.edu.au/
media/downloads/languagesupport/homework/
hw_turkish.pdf; (http://www.yok.gov.tr/egitim/
ogretmen/kitaplar/fizik/u6.doc).  

https://www.det.nsw.edu.au/media/downloads/languagesupport/homework/hw_turkish.pdf
https://www.det.nsw.edu.au/media/downloads/languagesupport/homework/hw_turkish.pdf
https://www.det.nsw.edu.au/media/downloads/languagesupport/homework/hw_turkish.pdf
http://www.yok.gov.tr/egitim/ogretmen/kitaplar/fizik/u6.doc
http://www.yok.gov.tr/egitim/ogretmen/kitaplar/fizik/u6.doc
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ÖĞRENCİNİN EV ÖDEVİ SORUMLULUĞUNDA AİLENİN 
ROLÜ  

Aileler, okul öncesi dönemden liseye kadar çocuklarının 
öğrenmelerinde önemli bir rol oynarlar. Çocukların 
akademik başarılarında ailelerin aktif katılımı önemlidir. 
Ancak ödev konusunda görülen en yanlış davranış biçimi 
de genellikle aileden gelmektedir. En fazla karşılaşılan bu 
durum, öğrencinin ödevini aile bireylerinin yapmasıdır. 
Böyle bir davranış gören çocuğa ödevin aslında kendi 
sorumluluğu ve görevi olduğunu anlatmak bir daha asla 
mümkün olmamaktadır. Ancak bu noktada yardımcı 
olmak farklıdır. Yardımcı olmakla kastedilen çocuğun 
ödev konusunda ihtiyaç duyabileceği kaynak, kitap vb. 
gibi malzemeyi ve rahat ders çalışabileceği ortamı 
sağlamaktan fazlası değildir kesinlikle. Anlamakta 
zorlandığı bazı konular anlatılabilir ama oturup onunla 
ders yapmak ya da ödevi yazmasına yardım etmek en 
temel yanlışlardan biridir. Ödevlerini kendi başına yapma 
bilinci ve sorumluluğu kazanamayan bir çocuk hemen 
hemen tüm öğrenim hayatı boyunca bu konuda sorun 
yaşamaya aday bir öğrenci olacaktır. Ödev konusunda 
ailelerin dikkat etmesi gereken en önemli faktörler şöyle 
sıralanabilir:  

* Ödevin yapıldığı ortam mutlaka ders çalışmaya uygun 
olarak hazırlanmış olmalıdır. Mümkünse çocuğa ait bir 
odada, çalışma masasında dersini yapması sağlanmalıdır. 
Sessiz, iyi aydınlatılmış bir çalışma ortamı hazırlamak 
oldukça önemlidir. 

* Her gün rahatsız edilmeyecekleri bir çalışma saati 
ayarlamak. 

* Çocuk ödevini yaparken ailesinden yardım alacağını 
bilmeli ve harcadığı emek ve gösterdiği çaba takdir 
edilmelidir. Ancak hiçbir zaman yanında uzun süre 
oturulup beraber ders yapılmamalıdır. 

* Aralıklı olarak yaptığı ödev kontrol edilmeli, yaptığı bir–
iki küçük yanlış üzerinde çok durmadan başarılı olduğu 
bölümler öne çıkarılmalı ve teşvik edilmelidir.  

* Ödev konusunda eğer arkadaşlarını araması gerekiyorsa 
bunu çocuğun yapması gerekirken onun adına aile 
yapmamalıdır. 

* Ödevini unutmuşsa, geciktirmişse ya da eksik yapmışsa 
burada da aile devreye girmemeli ve ödev bu haliyle 
okula gönderilmelidir. Öğretmene gereken açıklamayı 
kendisinin yapması için bundan daha iyi bir fırsat olamaz. 
Tüm sınıfın içinde eleştirilmek ve belki de ceza almak en 
iyi ders olacaktır ve aynı duruma düşmemek için bir 
dahaki sefere daha dikkatli davranacaktır.  

* Ödevini bitiren çocuk mutlaka ödüllendirilmelidir. En 
sevdiği faaliyeti yapması ya da dışarı çıkıp arkadaşlarıyla 
oyun oynaması gibi ödüller olumlu davranışını 
pekiştirecektir.  

* Ödev bitmeden oyun oynamasına izin verilmemelidir.  

* İstenilen türde bir ödev hazırlamamış olsa bile gerekli 
çabayı göstermiş ve elinden geleni yapmışsa bütün bir 
ödev sil baştan yeniden yaptırılmamalıdır.  

*Öğrenci çalışmalarını ve günlük yapılacaklar listesini 
gözlemlemelidir. 

*Cevapları doğrudan vermek yerine buldurmaya 
çalışılmalıdır. 

*Zorlayıcı ödevlerden bunalan öğrencilere destek vermek 
ve gerektiğinde öğrencinin öğrenme aşamasındaki 
durumunu öğretmene bildirmek için iletişim içinde 
olunmalıdır. 

Her şeyden daha önemli olarak en temel kural çocuğun 
başarısızlıklarını ve olumsuz yönlerini değil, başarılı ve 
olumlu yönlerini vurgulamak ve çocuğu 
cesaretlendirmektir. Hâlbuki ebeveyn veya eğitimci olarak 
hepimizin yaptığı en büyük yanlış tüm dikkati 
olumsuzluklar üzerine çekmek ve yanlış tarafları 
vurgulamaktır.  

Öğrencilerin Ödev Hazırlamaları Konusunda Doğru 
Ebeveyn Tutumu Nasıl Olmalıdır? 

Okula başlayan çocukların öğrenmeye meraklı ve az çok 
sayı, harf, nitelik, renk, nesne bilgisi olan küçük kaşifler 
olduğunu unutmadan doğru yönlendirmelerde bulunmak 
gerekir. Çocuklar olumlu ve tutarlı yaklaşımlara aynı 
biçimde karşılık verirler. Özellikle okula başlayan ve 
büyüyen, büyümeyi de müthiş heyecan verici bulan 
çocuklar çevrelerindeki her şeyle çok ilgilidirler. Doğal 
olarak da öğrenmeye çok açıktırlar. 

Ödev sorumluluğu kazanmasının yolu da ailenin 
tutumuyla doğrudan ilgilidir. 

* Öğrenme olmadan ödev hazırlığı olamaz. Öğrenmeye 
hevesli çocuğun hevesini kırmadan yeni şeyler 
öğrenmeye teşvik etmek. 

* Eksik ya da yanlış yaptığı ödevlerde düzeltmeyi yine ona 
bırakmak ve bazı küçük yanlışları görmezden gelmek. 

* Öğretmenle sıkı işbirliği içinde olmak. 

* Ödevlerin yapılıp yapılmadığını kontrol etmek ama 
onun adına yapmamak. 

* Sevginizi dersleri konusunda koz olarak kullanmamak. 

* Ödev sadece çocuğa ait bir görevdir. Karşılığında hediye 
sözü vermek, bunu alışkanlık haline getirmesine yol 
açacağı için asla önerilmez. Sadece küçük teşvik ödülleri 
olabilir. Derslerini ve ödevlerini erken bitirmesi halinde 
sevdiği filmi izlemesi için vakti kalacağını hatırlatmak gibi. 
ÖDEV-OKUL-SINAV üçgeninde çocuklarımızın işi 
gerçekten çok zor. Üstelik eğitim uzun yıllar sürecek bir 
faaliyet. Dolayısıyla çocuğun ilgisini ve hevesini kırmadan 
onu destekleyerek, öğrenme konusunda ihtiyaç duyacağı 
enerjiyi uzun yıllar boyunca ayakta tutmasını sağlamak 
ebeveyn olarak bizim asıl görevimiz. (https://
www.tavsiyeediyorum.com/makale_4616.htm)  
 
 
 

Ödev eğer öğretmen tarafından 
çocuğun ilgi ve merak duyduğu 

konulardan seçilerek 
verilmiyorsa hiçbir yarar 

sağlamaz. Özellikle her gün ödev 
verilen çocuklar açısından bu 

ödevleri yapmak çok sıkıcıdır ve 
genellikle de yapılmamaktadır. 

Yapılsa dahi ödevin gerçek 
amacını yerine getirdiğini 

söylemek mümkün değildir 
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EV ÖDEVİ SORUMLULUĞUNDA ÖĞRETMENİN ROLÜ  

Ödev konusunda en önemli görevlerden biri de 
öğretmene düşmektedir. Öğrenciye verilen ödevin yapılıp 
yapılmadığını kontrol etmek, çocuklarda oluşturulmaya 
çalışılan sorumluluk duygusunu pekiştirecektir. Bu 
anlamda öğretmen mutlaka ödevlerin takibini ve 
kontrolünü yapmalı ve aksayan yönler varsa bunu aile ile 
paylaşmalıdır. Ya da aile verilen ödevin öğretmen 
tarafından görülüp görülmediğini takip etmelidir. 
Çocuğun emek harcayarak yaptığı ödev eğer öğretmeni 
tarafından kontrol edilmiyorsa bu durum çocuğun 
gelişimini olumsuz etkileyecektir. Ödev konusunda 
öğretmenin dikkat etmesi gereken noktalar aşağıda 
belirtilmiştir:  

*Sınıf içi öğrenmeyi pekiştirecek konuyla ilgili çocukları 
yeterince zorlayan ödevler vermek,  

*Öğrencilere ödevin ne kadar zaman alacağını belirtmek 
yararlı olacaktır. Ayrıca nasıl yapılacağı konusunda da yol 
göstermek yararlı olur 

*Açık anlaşılır yönergelerle öğrencileri hedeften haberdar 
etmek, 

*Geribildirim vermek, 

*Diğer öğretmenlerle iletişime geçmek, 

*Gecikme veya eksik ödev durumunda veliyle iletişime 
geçmek (https://www.atabey.k12.tr/ortaokul/odev-
politikamiz; https://www.serapduygulu.com.tr/makaleler/
egitim/cocuk-ve-odev.html) 

EV ÖDEVİ SORUMLULUĞUNDA ÖĞRENCİLERİN ROLÜ 

 Ödevler öğrencilere verilmektedir. Her ne kadar 
öğrenciler çoğu zaman ödev yapmaktan çok 
hoşlanmasalar da ödevlerini zamanında ve uygun şekilde 
hazırlamaları gerekmektedir.  Shaughnessy ve Janna 
(1993) öğrencilerin ödev yaparken dikkat etmeleri 
gereken noktaları aşağıdaki gibi belirtmektedir;  

*Tüm ödevlerin açık, anlaşır olduğundan emin olun, 
gerektiğinde soru sormaktan çekinmeyin. 

*Ders çalışmaya yeterli zaman ayırın. 

*Sessiz, iyi aydınlatılmış bir çalışma ortamı hazırlayın. 

*Ödevi kendi başınıza yapın. 

*Ödevleri dikkatli ve özenli yapın. 

*Ödevlerin verilen talimatlara göre ve zamanında 
yapıldığına emin olun. 

Eğer ki hazırlanmış olan ödevler öğretmen tarafından 
incelenmemiş ve değerlendirilmemişse bu çocuk 
açısından ciddi bir hayal kırıklığı nedenidir. Çocuk bundan 
sonra verilecek ödevleri yapma konusunda isteksiz ya da 
baştan savmacı bir tutum takınacaktır. Çünkü çocuk eğer 
başarılıysa taktir edilmeyi ister. Eğer başarısızsa nerde 
hata yaptığını bilmesi gerekir. Çocuğun başarısına ya da 
başarısızlığına ilgisiz kalmak, çocukta önemsenmediği 
duygusu yaratır. O nedenle her iki durumda da çocuk 
sonucu bilmek ister. Özellikle iyi ve doğru tarafların yazılı 
ve sözlü olarak vurgulanması çocuk üzerinde çok olumlu 
etkiler yaratır.  Çocuklara doğru ders çalışma ve ödev 
yapma sorumluluğu kazandırmak biraz zaman almakla 

birlikte okulun ilk yılında doğru davranış ve tutumlar 
belirleyerek ve bunları kararlılıkla uygulayarak yerleşir. 
Öncelikle ebeveynler okulun ve ödevlerin çocuğun 
kendisinin yerine getirmesi gereken sorumlulukları 
olduğunun bilincinde olmalılar.  Okula yeni başlamış bir 
çocuğa daha ilk günden yardım etmek, ödevlerini 
yapmak gelecekte yaşanacak sorunlara davetiye 
çıkarmaktır. Unutmamalıyız ki, okula giden kişi 
çocuğunuz, siz değilsiniz ve okulla ilgili tüm ödevler onun 
görevi. Yanlışlar yaparak, doğruyu bulması için bu 
sorumluluğu almasına fırsat vermelisiniz (http://
www.devran.k12.tr/ilkogretim/files/rehberlik/ev-odevi-
faydalari.docx; https://www.serapduygulu.com.tr/
makaleler/egitim/cocuk-ve-odev.html; https://
www.tavsiyeediyorum.com/makale_4616.htm).  
 
ÖDEV KONUSUNDA YAPILAN HATALI UYGULAMALAR 

Günümüzde ailelerin çocuk merkezli aileler oldukları ve 
hayatlarını çocuklarının derslerine, sınavlarına ve 
ödevlerine göre düzenledikleri bir gerçek. Bu maalesef 
bizim dışımızda gelişen başka faktörlerden kaynaklanıyor 
olsa da aslında yanlış bir davranıştır.  Bu tip yanlışlar 
ulaşmak istediğimiz amaçtan bizi daha çok 
uzaklaştırmaktan başka bir işe yaramaz. Aynı şekilde 
ödevlerini yapması halinde vaat edilen hediyeler çok 
büyük yanlışlara yol açacak olumsuz tutumlardandır. Bu 
noktada ödev konusunda yapılan bazı hatalı 
uygulamalarla ilgili aşağıda bazı vurgular yapılmıştır: 

* Çocuğun her hareketini kısıtlayıp, sürekli ödevlerini 
hatırlatmak, 

* Aşırı kontrolcü ve baskıcı anne baba tutumu izlemek. 

* Onun adına ders ve ödev planları yapmak. 

* Olur olmaz her yerde ödevleri ya da dersleri konusunda 
konuşmak. 

* Abartılı bir dille çocuğu övmek ya da yermek. 

* Ödev için masaya oturan çocuğun her yaptığı çalışmayı 
sürekli kontrol etmek ya da müdahalede bulunmak. 

* Eksik ya da yanlış yapılan ödevlerde tehdit edici 
davranışlarda bulunmak. Özellikle öğretmen kaynaklı 
söylemlerde bulunmak (örneğin; öğretmenin ödevini 
yapmadığını görünce sana kızacak, ceza verecek vb.) 

* Ders yapan çocuğun başında durmak ya da yanına 
oturup beraber ders yapmak. 

* Sürekli eleştiren, azarlayan ve komut veren ebeveyn 
tavrı içinde olmak. 

Amaç çocuğun sorumluluklarını bilen bir birey olmasıdır 

ve ödevlerin yerleştirmeye çalıştığı davranış budur. Ancak 

ısrarla yanlışlar yapan aile, çocuğun da yanlış davranış 

kalıpları oluşturmasına zemin hazırlamaktadırlar maalesef 

(https://www.baristuncer.net/rehberlik/odev-

sorumlulugunda-ailenin-rolu.html; https://

www.serapduygulu.com.tr/makaleler/egitim/cocuk-ve-

odev.html;  https://www.tavsiyeediyorum.com/

makale_4616.htm). 

https://www.atabey.k12.tr/ortaokul/odev-politikamiz
https://www.atabey.k12.tr/ortaokul/odev-politikamiz
http://www.devran.k12.tr/ilkogretim/files/rehberlik/ev-odevi-faydalari.docx
http://www.devran.k12.tr/ilkogretim/files/rehberlik/ev-odevi-faydalari.docx
http://www.devran.k12.tr/ilkogretim/files/rehberlik/ev-odevi-faydalari.docx
https://www.baristuncer.net/rehberlik/odev-sorumlulugunda-ailenin-rolu.html
https://www.baristuncer.net/rehberlik/odev-sorumlulugunda-ailenin-rolu.html
https://www.serapduygulu.com.tr/makaleler/egitim/cocuk-ve-odev.html
https://www.serapduygulu.com.tr/makaleler/egitim/cocuk-ve-odev.html
https://www.serapduygulu.com.tr/makaleler/egitim/cocuk-ve-odev.html
https://www.tavsiyeediyorum.com/makale_4616.htm
https://www.tavsiyeediyorum.com/makale_4616.htm
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ÖDEV VERİLİRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN 
NOKTALAR 

Öğretmen için ödev verirken dikkat etmesi gereken bazı 
kurallar vardır. Bir öğretmen ödev verirken aşağıdaki 
hususlara dikkat etmelidir. 

* Öğretmenin cezalandırmak amacıyla ödev vermesi 
(örneğin; yaramazlık yapan öğrencilere ödev vermek 
vb.) 

* Öğretmenin tam zil çaldığında, öğrenciler sınıftan 
çıkarken son anda ödev vermesi. 

* Öğretmenin ödevleri hiç tartışmaması, 
notlandırmaması veya dikkate almaması. Her ödevin 
notlandırılması zorunlu değildir, ama ödevlerinin nasıl 
olduğuyla ilgili bilgilendirilmeyen çocukların 
motivasyonu düşecektir. 

* Öğretmenin, öğrencilerin ödevle ilgili konuşmalarına 
kulak asmaması (örneğin; öğrencilerin o güne başka bir 
dersten sınavları bile olsa ödevin tarihinin 
ertelenmemesi). 

* Öğretmenin ödeve açıklama getirmemesi. 

* Öğretmenin sınıfta işlenmemiş bir konudan ödev 
vermesi. 

* Öğretmenin öğrencilerin sorularına cevap vermek 
üzere ne dersten önce, ne de sonra okulda 
bulunmaması (McEwan, 1998, s.30) 

EV ÖDEVİ İÇİN AYRILACAK ZAMAN NE KADAR 
OLMALIDIR? 

Genellikle ödevlerin farklı yaşlarda, farklı saatlerde 
hazırlanması ve ödevlere farklı zaman ayrılması gerektiği 
ifade edilmektedir. Genel olarak bir öğrencinin eğitim 
durumuna göre bir günde harcayacağı zaman aşağıdaki 
gibi ifade edilmektedir; 

İlköğretim 1. kademe ve birinci devresinde ( 1. 2. 3. 
sınıflar için) 30 dakika olması uygundur, 

İlköğretim 1. kademe ve ikinci devresinde ( 4. 5. sınıflar 
için) 45 ile 90 dakika arası olması uygundur , 

İlköğretim 2. kademe 6–8 sınıflar için 90 ile 120 dakika 
arası, Liseler için 120 ile 180 dakika arası olması 
önerilmektedir (akt. Korkmaz, 2004; https://
egitimkolektifi.com/ev-odevi-nasil-ne-zaman-ve-ne-
kadar/). 

Ödev verilme zamanı ve ödevin hazırlanması için 
ayrılacak zaman da çok dikkatli seçilmelidir. Bazen 
tatillerde ev ödevi verilmesini anne-babalar 
istememekte, bazen öğrenciler ödev hazırlanması için 
ayrılan sürenin yetersiz olduğundan şikayet 
etmektedirler. Bir öğrencinin günlük ödeve ayıracağı 
zaman konusunda eğitimciler arasında farklı görüşler 
bulunmaktadır. Bu konuyu muhakkak ki, ödevin konusu 
ve miktarı, öğrencinin zekâ, yetenek ve çalışma 
temposu, araç-gereç ve yardımcı uzmanların hazır 
olması gibi birçok faktör etkilemektedir (Ergün ve 
Özdaş, 1997). Yapılan 50 araştırmadan 43’ü ev ödevine 
daha fazla zaman harcayan öğrencilerin daha yüksek 
başarı sağladığını gösteriyor (Cooper, 1989).  
 
 
 
 
 
 

SONUÇ 

Eğitim-öğretimde pedagojik değeri sürekli tartışılan, 
sınırlanmak ve yasaklanmak istenen ama yine de anne-
babalar ve öğretmenler tarafından vazgeçilemeyen bir 
uygulama, ev ödevleri veya genel olarak ödevlerdir. 
Öğrencilerin bazen ev ödevleri, bazen de okul ödevleri 
vasıtasıyla ders dışı zamanlarda da çalıştırılmasına, 
eğitimin hemen her kademesinde rastlanmaktadır. "Ev 
ödevleri okul ve ev arasında çalışma devamlılığını 
sağladığından eğitimde önemli bir yere sahiptir. Ev 
ödevleri çocuğun eğitiminin gözlemlenebileceği bir 
pencere gibidir. Bu sayede eğitimlerine karşı pozitif bir 
tutum sergilendiği mesajı iletilebilir. Çocuk büyüdükçe 
ödev için harcanan zamanın önemi de artmaktadır. 
Öğretmenler ve yöneticiler için ev ödevi öğrencilerin 
öğrendiklerini uygulayabilmeleri için etkili bir eğitim ve 
öğretim imkanı sağlar" (Zental ve Goldstein, 1999). Ev 
ödevinin başarıyı geliştirdiğine ilişkin birçok kanıt vardır. 
İlkokul (Paschal, Weinstein ve Walberg, 1984), lise (Foyle 
1984; Keith ve diğerleri, 1986), üniversite (Polachek, 
Kniesner ve Harvvood, 1978 ) öğrencileri üzerinde 
yaptıkları incelemelerde ev ödevinin başarıyı 
geliştirdiğini saptamışlardır (Cool ve Keith, 1991).  

Ödevler, aslında öğretmen tarafından denetlenir ve 
eksikleri işaretlenerek ve yanlışları düzeltilerek 
öğrencilere geri verilir. Denetlenmeyen ödevler, öğrenci 
için yararlı olmayacağı gibi onları, baştan savmacılığa ve 
verilen ödevleri yapmama alışkanlığına götürür. Bu 
bakımdan denetlenmeyecek bir ödevi vermemek daha 
uygundur (Binbaşıoğlu, 1994:214). Verilen ödev mutlaka 
öğretmen tarafından incelenerek öğrenciye geri bildirim 
sağlanmalıdır. Ödevlerin öğretmen kontrol ve geri 
bildirim verme durumuna göre öğrenci başarısına 
etkileri; 

Ödev verilmiş fakat öğretmen ödevi kontrol etmemiş %
28 

Ödev verilmiş, öğretmen ödevi kontrol etmiş ve sadece 
not vermiş %78 

Ödev verilmiş, öğretmen ödevi kontrol ederek öğrenciye 
geri bildirim vermiş %83 (akt. Korkmaz, 2004: 333). 

Ev ödevlerinin öğrencilerin gerek akademik başarıları 
gerekse sosyal gelişimleri ve duyuşsal özellikleri 
üzerinde olumlu etkileri olduğunu ortaya koyan 
araştırmalar (Cooper, 2006; Kathleen, 2001; Özben, 
2006; Pattil, 2011) öğretmenlerin ev ödevleri 
konusundaki bakış açılarının önemine de dikkat 
çekmektedir. 

Ödev konusunda cevaplanması istenen sorulardan 
birkaçı ve cevabı aşağıdaki gibi olabilir: 

Annelerin ve babaların ödevde çocuklarına yardım 
ederken sınırı ne olmalı? 

*Ev ödevi çocuğun ödevidir. Annenin, babanın ödevi 
değildir. Annelerin ve çocuğun diğer yakınlarının bu 
konuda çok duyarlı olması gerek. Elbette çocukla 
ilgilenilmeli ve ona destek olunmalı. Çocuklar bazen 
ödev hazırlarken kaynaklara ulaşmakta zorluk 
çekebilirler, çeşitli kaynaklardan ulaştıkları bazı bilgileri 
anlamakta zorlanabilirler. Ödev yaparken bazı noktaların 
daha açıkça anlaşılması için çocukla konuşulur, 
tartışılabilir. Çocukların diğer bütün işleri gibi ev 
ödevlerine yardım etmek de anneye yüklenen bir iş 
haline geldi. Pedagojik olarak bu doğru değil. Çocukla 
ilgilenmek babanın da görevi olmalı.  
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Ödevin aileler tarafından yapılmasının sakıncaları 
nelerdir?  

* Çocukta güvensizlik, yapamama duygusu oluşur.  

* Ödevin başkası tarafından yapıldığını saklama çabasına 
bağlı olarak yalancılık gelişir.  

* Kendi görev ve sorumluluklarını başkasının 
yüklenebildiğini görmekle kolaycılık gelişir.  

* Araştırma becerileri eksik kalır.  

Çocuğa yardım ederken, hangi yöntemleri izlemeli, ne 
kadar yardım etmeli? 

 *“YARDIM”, çocuğun gizil güçlerini harekete geçirici, 
öğrenme ve merakını tatmin etme yolunda olmalı. Anne 
veya çocuğun diğer yakınları inisiyatifin çocukta olması 
gerektiğini asla unutmamalı. Bu, oturup çocukla beraber 
onun ödevlerini yapmaktan daha zor bir iş olabilir, ama 
doğrusu bu. Her çocuk ayrı bir dünyadır ve onlara hitap 
edecek tek bir yöntem yok. Öğrenmeye meraklı, özgür 
bireyler olarak yetişmeleri için baskı yapmadan, birlikte bir 
yol bulunmalı.  

Ödev yaparken çocuğa hangi yaşta nasıl destek verilmeli?  

5-8 yaş arasındaki çocukların, ödevi olup olmadığı 
mutlaka kontrol edilmeli, ödevin hangi saatler arasında 
yapılması gerektiği anlatılmalı. İlk soruları beraber yapıp 
anlaması sağlanmalı. Çocuk, mutlaka gayretlerinden 
dolayı takdir edilmeli.  

8-11 yaş arasındaki çocukların,  ödevini yapabileceği 
uygun çalışma ortamı oluşturulmalı. Sadece ödevini yapıp 
yapmadığı kontrol edilmeli, verimli ders çalışma alışkanlığı 
konusunda desteklenmeli. Çocuk mutlaka gayretlerinden 
dolayı takdir edilmeli.  

11 yaşından sonra çocuklar kendi başına ders çalışabilmeli. 
Eğer çalışma konusunda güçlük çektiği bir durum varsa 
destek verilmelidir. 

Ödev yaparken anneler ve babalar öğretmen rolüne 
girmeli mi?  
* Hayır, anneler veya çocuğun diğer yakınları asla 
öğretmen rolüne girmemeli. Annelik ve öğretmenlik ayrı 
rollerdir. (https://www.hurriyet.com.tr/gundem/odev-
ailenin-degil-cocugun-sorumlulugu-13362308; https://
tekilkokulu1a.wordpress.com/velilere/velilere-oneriler-ev-
odevleri/; https://www.tavsiyeediyorum.com/
makale_4616.htm). 

Çocuğunuzuz ödev yapmaktan keyif almasına yardımcı 
olun! 

*Çocuğunuz size soru sorduğunda, bu sorusuna yanıt 
verin. Ama ödevini onun yerine yapmayın. 

*Çocuğunuz ödevin tümünü yapmakta zorlanıyorsa, 
bunun çok fazla olduğunu söylüyorsa, ödevi parçalara 
bölün. İlk 10 soruyu yaptıktan sonra sonuçları kontrol 
etmesini, ardından diğer 10 soruya geçebileceğini 
söyleyin. Ara kontrollerde ona siz de eşlik edebilirsiniz. 

*Ödev yapmanın da bir öğrenme süreci olduğunu 
çocuğunuza anlatın. Bunu bir zorluk olarak görmek 
yerine, problem çözmenin getirdiği mutluluğu 
yaşamasını, okuduğu yeni bir hikâyenin keyfini 
çıkarmasını tavsiye edin. Ödevleri bittikten sonra yeni 
hikâyeyi size anlatmasını istemek, problemleri doğru 
çözdüğünde onu olumlu sözcüklerle motive etmek, bu 
duyguların gelişmesine yardımcı olur. 

*Ödevlerin öğretmeniyle arasındaki bir sorumluluk 
aktarımı olduğunu kavramasını sağlayın. 

*Ödev konusunda yaşayacağınız çatışmanın aranızdaki 
iletişime zarar vermesini engellemek için ödevler bittikten 
sonra çocuğunuzla hiç değilse yarım saat eğlenceli vakit 
geçirin. 

*Çocuğunuz ilkokula yeni başladıysa, oyunla geçen 
günlerden sonra okula gitmenin onun için önemli bir 
değişim süreci olduğunu bilin. Dakikalarca bir masada 
oturmak, yepyeni şeyler öğrenmek, eve gelip bir de ders 
yapmak bir anda adapte olunacak kadar kolay eylemler 
olmayabilir. Özellikle ilk dönemde son derece sabırlı olun. 
(http://www.devran.k12.tr/ilkogretim/files/rehberlik/ev-
odevi-faydalari.docx; https://www.pinar.com.tr/yasam-
pinarim/30102014/page2.html; https://
www.tavsiyeediyorum.com/makale_4616.htm) 

Sonuç olarak; her yaş grubu öğrenci için ödev yapmak ve 
ödev yapmanın mutluluğunu hissedebilmek gelecekte 
elde edebileceğimiz başarı ve mutlulukların işareti olarak 
algılanmalıdır. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Çocukların akademik 
başarılarında ailelerin aktif 
katılımı önemlidir. Ancak ödev 
konusunda görülen en yanlış 
davranış biçimi de genellikle 
aileden gelmektedir. En fazla 
karşılaşılan durum ise 
öğrencinin ödevini aile 
bireylerinin yapmasıdır.  
  

https://www.hurriyet.com.tr/gundem/odev-ailenin-degil-cocugun-sorumlulugu-13362308
https://www.hurriyet.com.tr/gundem/odev-ailenin-degil-cocugun-sorumlulugu-13362308
https://tekilkokulu1a.wordpress.com/velilere/velilere-oneriler-ev-odevleri/
https://tekilkokulu1a.wordpress.com/velilere/velilere-oneriler-ev-odevleri/
http://www.devran.k12.tr/ilkogretim/files/rehberlik/ev-odevi-faydalari.docx
http://www.devran.k12.tr/ilkogretim/files/rehberlik/ev-odevi-faydalari.docx
https://www.pinar.com.tr/yasam-pinarim/30102014/page2.html
https://www.pinar.com.tr/yasam-pinarim/30102014/page2.html
https://www.tavsiyeediyorum.com/makale_4616.htm
https://www.tavsiyeediyorum.com/makale_4616.htm
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Araştırmalar düzenli, anlamlı ödevleri olan öğrencilerin, 
olmayanlara göre daha çok şey öğrendiklerini söylüyor. 
Ancak ödevler, eğitimde öğretmen, öğrenci ve 
ebeveynleri karşı karşıya getiren bir sorun haline de 
gelebilmektedir (Aksu, 2018).   
 
'Ev ödevi' öğrencilere öğretmenler tarafından verilen ve 
okul dışı saatlerde gerçekleştirilmesi amaçlanan görevleri 
ifade eder (Cooper, 1989). Bazı öğrenciler, ödevleri 
öğretmenleri tarafından verilen, yapmak zorunda 
oldukları ancak amaçları konusunda pek bilgi sahibi 
olmadıkları görevler olarak algılayabilmektedir.  
 
Öğrenciler, ev ödevlerinin boş zamanlarının önemli bir 
bölümünü kaçırmaya neden olduğundan şikâyet ederler. 
Birçok öğrenci ev ödevinin hayatlarındaki ana stres 
kaynağı olduğunu düşünür (Kralovec ve Buell, 2000). 
Veliler için ise ödevin yerine getirilmesi konusunda kendi 
sorumluluklarının da olduğu bir görev olarak algılandığı 
görülmektedir. Ebeveynler, çok fazla ya da çok az ev 
ödevi olduğundan, çok zor ya da çok kolay olduğundan 
ya da ödevin çok belirsiz olduğundan şikâyet ederler. 
Aslında ödev, hem ebeveynlerin çocuklarının eğitimini 
gözlemleyebilecekleri bir pencere hem de okullar için 
ebeveynlere çocuklarının ne öğrendiğini bildirme fırsatı 
olarak görülmelidir. Öğretmenler, ev ödevlerini 
tamamlamak için ebeveyn desteğinin olmamasından, 
etkili ev ödevlerinin nasıl hazırlanacağı konusunda eğitim 
eksikliğinden ve bunları hazırlamak için zaman 
eksikliğinden şikâyet ederler.  
Ödev konusunda alanyazın incelendiğinde ev ödevlerinin 
farklı amaçlarla verildiği görülmektedir (Epstein, 1988).  
Bunlardan biri, ödevlerin öğrencilerin akademik 
gelişimlerini desteklemek için verilmesidir. Örneğin, sınıfta 

öğrenilen konu ve kavramları gözden geçirmek, 
incelemek, pekiştirmek, hazırlamak, genişletmek amacıyla 
ödevler verilebilir. Diğer bir amaç ise öğrencilerin kişisel 
gelişimlerini desteklemektir. Örneğin sorumluluk bilinci 
kazanması, çalışma ve zaman yönetimi becerilerini 
geliştirmesidir.  
 
Ödev aynı zamanda öğrenci-öğretmen-veli etkileşimine 
yardımcı olur ve okul-ev-toplum iletişiminin de 
gelişmesine katkı sağlar. Bunlara ilaveten öğretim 
programlarında bulunan ancak okulda fazla zaman 
ayrılamayan konu ve kazanımların daha detaylı ele 
alınabilmesini de sağlamaktadır. Öğrencilerin kavramları 
sınıfın izin verdiğinden daha kapsamlı bir şekilde 
keşfetmelerine yardımcı olmaktadır.  
 

Ev ödevi, anlamayı 
derinleştirmek, becerileri 
gözden geçirmek ve 
uygulamak, öğrencileri 
gelecekteki derslere 
hazırlamak, soruları 
keşfetmek ve ilgi alanlarını ve 
becerilerini geliştirmek için 
fırsatlar sağlar. 

 
 

ÖDEV BİR SORUMLULUK MU? 
SORUN MU? 
 
Dursun Aksu* 

> DOSYA 

*Dr. Öğr. Üyesi / Sakarya Üniversitesi, Temel Eğitim Bölümü  
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Ödevler konusunda öğretmenlere öneriler: 
 
 Dönemin başında ilk ev ödevini vermeden önce 

temel kuralları gözden geçirin. Ev ödevinden 
beklentilerin yazılı olarak açıklanması ödevlerin 
başarıyla tamamlanma olasılığını artırır. 

 Ödevlerin hangi amaca yönelik verildiğini açıklayınız. 
Öğrencilerinizin ödevin amacını anladığından emin 
olunuz. 

 Öğrencileri düşünmeye ve öğrendiklerini diğer 
bilgilerle bütünleştirmeye zorlayan ödevler oluşturun. 
Ev ödevi öğrencilere sınıf koşullarının ötesinde bir 
konu ya da kavramı uygulama fırsatı verebilir (Paulu, 
1998). Öğrencilerin farklı yerlerden, kaynaklardan ve 
konulardan bilgileri bir araya getirmesine ve birbirine 
bağlamasına yardımcı olabilir. 

 Farklı türde ödevler oluşturun. Tüm ödevler benzer 
olursa öğrenciler sıkılır. Her ödevin tüm öğrencilerin 
ilgisini çekmesi neredeyse imkansızdır. Farklı türde 
ödevler tüm öğrencilerin keyif aldıkları bazı görevlere 
sahip olma olasılığını artırır. 

 Öğrencilerinizin kişisel bilgi ve deneyimlerini 
kullanabilecekleri ödevler oluşturun. Farklı kültürel 
değerlerin ve aile değerlerinin, deneyimlerin 
öğrencilerin çalışmalarına eşsiz nitelikler 
katabileceğini unutmayınız. 

 Ödevlerin günlük yaşamla ve günümüzle ilgisinin 
kurulması ödevin yapılma olasılığını artırır. Yaşamdan 
kopuk, günümüzde karşılığı olmayan ödevler 
öğrencilerin ilgisini daha az çeker. 

 Ödev belirlerken öğrencilerinizin ilgi alanlarını, 
becerilerini ve ihtiyaçlarını dikkate alınız. 

 Ödevin yapımının öğrencileriniz için ne kadar zaman 
alacağını düşünerek uygun miktarda ödevler 
hazırlayınız. Sınıf düzeyi yükseldikçe ödevin yapılma 
süresi artabilir. Örneğin, ilkokulda günlük 20 dakika 
alan ödevlerin daha etkili olduğu düşünülmektedir. 
Bu süre lisede iki saati bulabilir. 

 Çalışma alışkanlığı kazanmaları ve becerilerini 
geliştirmeleri için öğrencilerinizi teşvik edin. Nasıl 
çalışmanın yararlı olduğu konusunda öğrencilerinizi 
bilgilendirin. 

 Öğrencilerinizi yaptıkları çalışmalar konusunda teşvik 
edin, övün. Övgü öğrencileri çalışma ve ödev yapma 
konusunda çok iyi motive etmektedir. 

 Öğrencilerinizi ödev yaparken zorlandıkları, yardıma 
ihtiyaç duydukları zaman sizden destek alabilecekleri 
konusunda bilgilendirin. Ödev yaparken öğrencilerin 
destek alabilmeleri çok önemlidir. Zorlukları 
aşamayan, başarısızlık riski taşıyan öğrenciler 
kolaylıkla ödev yapmayı bırakabilir. 

 Ebeveynlerle ödev yapma, çalışma alışkanlığı 
kazandırma, öğrenciye destek olma vb. konularda 
iletişim kurulması önemlidir. 

 Öğrenciler öğretmenlerinin onları önemsediğini 
bilmek, hissetmek isterler. Onlara saygı duyan, 
anlayan öğretmenlerin verdiği ödevleri yapma 
konusunda daha isteklidirler. 

 Ödevler hakkında öğrencilerinize mutlaka nitelikli geri 
bildirim vermelisiniz. Kontrol edilip geri bildirim 
verilmeyen ödevlerin yapılma sıklığı azalmaya 
başlamaktadır.  

 
Ebeveynlere öneriler:  
 
 Ödevlerini tamamlamak için ebeveyn yardımı alan 

çocukların ödeve daha fazla zaman ayırdıkları 

görülmektedir. Bu nedenle çocuğunuzu ödev 
konusunda desteklemelisiniz. 

 Çocuğunuzu ödevini yapması konusunda motive 
ediniz. Bunu yaparken ödevlerin önemini anlatarak 
nasıl çalışabileceği sizden nasıl destek alabileceği 
konusunda ona bilgi veriniz (Dawson, 2010).  

 Ödevlerini tamamlamak için plan yapmasına yardımcı 
olunuz. “Ne yapman gerekiyor? Buna ne kadar 
zaman ayırdın?” gibi sorularla plan yapması 
konusunda teşvik edin. 

 “Şu zamanda şunu yapacağım.” Ödev için rutinler 
oluşturun. Günlük rutinler ödevlerin daha sorunsuz 
yapılmasını sağlamanın yanında gelecekte 
yaşamlarına uygulayabilecekleri düzen duygusu da 
kazandıracaktır. 

 Bazı çocukların ödevlerinde diğerlerinden daha fazla 
yardıma ihtiyacı olacaktır. Ancak çocuğun başarılı 
olması için gereken asgari yardım sağlanmalıdır. 
Başka bir deyişle, ebeveynler çocuklarının başarılı 
olması için gerekenden fazlasını yapmamalı, ancak 
başarıyı garantilemek için destek olmalıdır.  

 Çocuklarınızın çalışma alanlarını düzenli tutmasına ve 
ev ödevlerini takip etmek için sistemler kurmasına 
yardımcı olun. 

 Öğretmenlerle açık iletişim kanalları oluşturun. 
Ebeveynler tek başına tüm ödevle ilgili sorunları 
çözemez. Öğrenciler ödevi anlamadıklarında veya 
onu tamamlamak için gerekli beceri veya bilgiden 
yoksun olduklarında, ebeveynlerin yardım için 
öğretmenlere ulaşması gerekecektir. Sanal veya yüz 
yüze öğretmen-ebeveyn görüşmeleri yapılabilir. 
Örneğin ödevlerin hem öğretmen hem de ebeveyn 
tarafından imzalanması sağlanabilir. 

 Ebeveynler, çocuklarını önemsemeli, 
cesaretlendirmeli, ödevlerini yapmamalı, onların 
sorumluluk duygusu geliştirmelerine yardımcı olmalı, 
farklı açılardan düşünmeye özendirmelidir.  

 
Unutulmamalıdır ki ödev çocukların öğrenmesi ve 
ailelerin çocuklarının eğitimine katılması için bir fırsattır. 
Ebeveyn-öğrenci-öğretmen etkileşimiyle ödevin çocuğun 
yaşamına getireceği katkıları artırmak mümkündür. 
Çocuk, ödevleri yapma konusunda ilkokuldan itibaren 
desteklenmeli ve ödev yapma sorumluluğunu üzerine 
alabilecek ana kadar teşvik edilip cesaretlendirilmelidir. 
 
 

 

Unutulmamalıdır ki ödev 
çocukların öğrenmesi ve 
ailelerin çocuklarının 
eğitimine katılması için bir 
fırsattır. Ebeveyn-öğrenci-
öğretmen etkileşimiyle ödevin 
çocuğun yaşamına getireceği 
katkıları artırmak 
mümkündür. 
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* Sınıf Öğretmeni / Rize Hüseyin Yardımcı İlkokulu  

Ev ödevlerinin öğrenci başarısı üzerindeki olumlu etkileri 
bilimsel olarak net bir şekilde ortaya konmuş 
olmamasına rağmen bu uygulamanın eğitim-öğretim 
sürecindeki ağırlığı her geçen gün daha da artmaktadır. 
Öyle ki artık öğretmenlerin ve okulların ödev politikaları 
velilerin okul tercihlerine etki eden en önemli 
nedenlerinden biri haline gelmiştir. Ev ödevleri bu 
anlamda o kadar kabul görmüştür ki verilip verilmemesi 
artık tartışma konusu bile yapılmamaktadır. Günümüzde 
ev ödevi ile ilgili yapılan tartışmalar artık ödevin miktarı, 
nasıl ve ne zaman yapılacağı ile ilgili sınırlı konular 
üzerinde gerçekleşmektedir. Özellikle sık sık değişen 
sınav sistemleri ve buna bağlı olarak başarıya atfedilen 
önem öğretmen ve velilerin gözünde ev ödevlerini 
olmazsa olmaz bir hale getirmiştir. 
 
Ev ödevleri eğitim-öğretim sürecinde her ne kadar 
kendisine hatırı sayılır bir yer edinmiş olsa da yapılan 
uygulamalarda bazı sorunlar yaşandığı da bilinmektedir. 
Yaşanan bu sorunlar ev ödevlerinin etkililiğinin 
değerlendirilmesi gerektiğini göstermektedir. Ev 
ödevlerinin öğrenci, veli ve öğretmen tarafından 
gerçekte nasıl algılandığı ortaya konularak ev ödevleri ile 
ilgili daha sağlıklı bir değerlendirme yapılmalıdır.  
 
Hiç kuşkusuz ev ödevlerinden en çok etkilenen grup 
çocuklardır. Okula başlamadan önce abilerini ve 
ablalarını izleyip ödev yapmaya özenen çocuklar okula 
başlayınca kısa süre içerisinde bu fikirden uzaklaşırlar. 
Okuma ve yazma öğretimi sırasında okulda yapılan 
çalışmaların aynı yoğunlukta evde devam ettirilme 
çabası bu duruma neden olarak gösterilebilir. Daha önce 
bu çalışma yoğunluğuna alışmamış çocuklar, ev ödevleri 
nedeniyle velileri ile sık sık karşı karşıya gelirler. Veli ve 
çocuk arasında çatışmaya yol açan ev ödevleri sınıf 
seviyesi yükseldikçe miktarı daha da aratarak çocukların 
hayatında yer almaya devam eder. Bir noktadan sonra 
evde yapılan ödev tartışmalarına her iki taraf da 
alışmaktadır. Hatta ödev, çocuk ve aile arasında iletişimi 
belirleyen ana unsur haline gelmektedir. Çocuğun 
okuldan eve dönüşüyle birlikte ailenin ilk sorusu “Ödevin 
var mı?” olmaktadır. İletişimi çocuğun başlattığı 
durumlarda ise “Bugün ödevim yok veya okulda yaptım.” 
olmaktadır.  
Gün içinde belli bir süre çocuğunu görememiş ailelerin 
iletişim kurarken kullandığı cümleler arasında ödev 
bahsinin sıklıkla geçmesi düşündürücüdür. Çocuk bu tarz 
diyaloglara daha fazla maruz kalmamak için verilen 
ödevi bir an önce bitirmeye çalışmaktadır. Ödevin 
tamamlanması ile birlikte bu çatışma durumu sonlanır. 
 
Çocuğun ne öğrendiği sorgulanmadan anne ve baba 
tarafından söylenen tebrik cümleleri ile ödev çantaya 
yerleştirilir. Apar topar bitirilen ödevden sonra çocuk 
ailesinin kendisine vaat ettiği özgürlüğe kavuşur. 
Birçok öğretmen velilerin ödev verilmesi konusunda 
ısrarcı davrandıklarını dile getirmektedir.  
 
 

Çocuğun başarılı olmasında ödeve yüklenen anlam 
veliler açısından bu ödev talepkârlığını ortaya 
çıkarmaktadır. Veliler, ödevi başarı için ön koşul olarak 
kabul ettikleri için ödevin evde oluşturduğu yıkıcı ortamı 
göz ardı etmektedirler.  
 
Çocukla ödev yaparken sık sık ödev miktarından ve 
türünden şikâyet etseler de ödevin verilme sürecini 
desteklemektedirler. Veliler bu anlamda sadece ödevin 
yapılıp tamamlanmasına odaklanmaktadırlar. Çünkü gün 
içinde yoğun bir çalışma ortamından çıkıp evinde 
dinlenmek isteyen velilerin, ödevin istenildiği gibi 
yapılmasını sağlayacak ne enerjisi ne de zamanı 
olmaktadır. 
 
Ödev için harcanan süre uzadıkça velilerin gerginliği 
artmakta ve çocukla kurdukları iletişim şekli giderek 
sertleşmektedir. Bu bağlamda ödevin bir an önce yapılıp 
tamamlanması hem velinin hem de çocuğun arzu ettiği 
bir durumdur. Peki, her iki tarafın da kurtulmaya çalıştığı 
bu uygulamanın çocuklar açısından faydalı olduğu 
düşüncesi nasıl yerleşmiştir?  
 
Bunun dışında ödev yapma sürecinde yaşanan başka bir 
sorun da velilerin verilen ödeve hangi düzeyde yardım 
etmesi gerektiğini bilmemeleridir. Ailenin sürece 
gereğinden fazla müdahalesi; çocuğun yanlış 
öğrenmesine, okulda öğrenilenler ile evde öğrenilenler 
arasında kalmasına sebep olmaktadır. Hiç yardım 
edilmediğinde ise öğretmenler tarafından bu durum hoş 
karşılanmamaktadır. Aileler ilgisiz görünmek 
istemedikleri için genelde ilk yolu tercih etmektedirler. 
Bu durum da öğrenme açısından istenilmeyen çıktıların 
oluşmasına neden olmaktadır. Hangi açıdan bakılırsa 
bakılsın ödev yaptırma süreci veli açısından da hoş bir 
durum olarak görülmemektedir. 
 
Ödevle ilgili öğretmenlerin fikirleri alındığında ise ortaya 
daha farklı bir görüntü çıkmaktadır. Birçok öğretmen veli 
ve zümre öğretmenleri baskısı ile ilgisiz görünmeme 
adına daha çok ödev verdiğini itiraf etmektedir. Bu 
baskıyla mücadele edemeyen öğretmen, faydalı bulmasa 
da çareyi ödev vermekte bulmaktadır. Zaten verilen 
ödevler incelendiğinde, ödevin genelde seçilen hazır bir 
kaynaktan, o gün işlenen konuların tekrarını yapma 
amacıyla verildiği görülmektedir. Her gün düzenli bir 
şekilde verilen ödevlerde amaç çocuğun evde bir 
şeylerle meşgul olmasını sağlamak olmaktadır. Bu 
şekilde yapılan ödevlendirme çalışmasının öğrenme 
sürecini desteklemeyeceği açıktır. 
 
 

Veliler, ödevi başarı için ön koşul 
olarak kabul ettikleri için ödevin 

evde oluşturduğu yıkıcı ortamı 
göz ardı etmektedirler.  

BİTMEYEN TARTIŞMA : ÖDEV 
 
Enes Süküt* 
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Ödevlerin amaçsızca verildiğinin bir başka göstergesi de 
verilen ödevlere yeterli düzeyde geri bildirim 
verilmemesidir. Öğrenci tarafından yapılan ödevler ya 
sınıftaki bir öğrenciye kontrol ettirilmektedir ya da hazır 
kaşeler (süper ödev, harika ödev, aferin vb.) aracılığı ile 
basit yönergeler ile geçiştirilmektedir. 
Paydaşlar açısından her ne kadar durum bu şekilde ise de 
ödevle ilgili yerleşmiş kabuller bu uygulamanın eğitim-
öğretim sürecinde artarak kullanılmasına neden 
olmaktadır. Özellikle ödev savunucularının ödevin öğrenci 
başarısını arttırdığı yönündeki söylemleri yapılan bilimsel 
araştırmaların sonuçları ile çelişmektedir. Ödev 
konusunda çalışan en önemli bilim adamlarından biri olan 
Cooper, ödevin özellikle ilkokulda öğrencinin akademik 
başarısını arttırmada bir etkisinin olmadığını aksine 
düşürdüğünü belirtmektedir.  
 
Başarı dışında ödevin farklı kazanımlarına da vurgu yapan 
ödev taraftarları verilen ödevlerin çocuklara sorumluluk 
bilinci kazandırdığını ve buna bağlı olarak çalışma disiplini 
oluşturduğunu iddia etmektedirler. Bu da geçerliliği 
olmayan bir düşüncedir. Çünkü çocuklar ödevin süresi, 
şekli ve yapılış zamanı dahil ödevle ilgili hiçbir konuda söz 
hakkına sahip değillerdir. Dışardan yapılan bir 
yönlendirme ile sorumluluk bilincinin oluşmayacağı 
bilinmelidir. Ayrıca çocuklar eve geldiklerinde ödevi 
sevdikleri faaliyetlere ulaşma konusunda bir engel olarak 
görmektedirler. Bu düşünce bir an önce ödevi yapıp 
bitirmeye odaklanmalarına neden olmaktadır. Bu şekilde 
sağlıklı bir ders çalışma alışkanlığı kazanılmayacağı da 
aşikardır.  
 
Ev ödevleri ile ilgili yapılan bilimsel araştırmalara ait 
sonuçlar ortada olmasına rağmen ödevle ilgili algıyı 
yıkmak hayalcilik olarak nitelendirilebilir. Bu noktada 
ödevsiz bir eğitim modelini savunmanın sahada karşılık 
bulmayacağı ve bu düşüncenin değer görmeyeceği 
ortadadır. En azından ödevle ilgili mevcut rutinlerin terk 
edilip bazı güncellemelerin yapılması bile önemli bir adım 
olacaktır. 
 

Bu anlamda; 
 

 Ödevle ilgili kabulleri sorgulama adına yapılan 
bilimsel araştırmalara ait veriler veli toplantılarında 
veya seminerlerde sık sık dile getirilerek velilerin 
aydınlanması sağlanabilir. 

 İlkokulda amaçsız tekrar ödevleri yerine, kitap okuma 
süreci ön plana çıkarılabilir. 

 Çocukların seçebileceği ve istedikleri gibi 
sunabilecekleri ödevler hazırlanmalı, bu sayede 
çocuklara verilecek özgürlük ödevin onlar tarafından 
daha çekici görünmesini sağlayabilir. 

 Standartlaştırılmış ödevler yerine o gün çalışacakları 
konuyu kendilerinin belirlenmesi istenebilir. Bu 
sayede öğrenciler ilgi alanlarına yönlendirilir. 
Öğrencilerin istedikleri konularda çalışmaları 
sağlanabilir. 

 Öğrencilerin, ailelerinden yardım almak yerine 
birbirlerinden faydalanmalarını sağlayacak, öğrenciler 
arasında iş birliğini destekleyecek grup ödevleri 
verilebilir. 

 Ödevsiz günler oluşturularak çocukların serbest 
zamanlarını istedikleri gibi kullanmaları sağlanabilir. 

 
 
Sonuç olarak çocuklar gün içinde belli bir süreyi okulda 
geçirmektedirler. Bu süre onların düzeylerine uygun 
bilgileri öğrenmeleri için gayet yeterlidir. Bu süre yeterli 
görülmeyip çalışmaların evde yürütülmesi çocukları 
günlük hayat içerisinde yaşayacakları tecrübelerden 
alıkoymaktadır. Oysa ev, okulda öğrenilen çalışmaların 
devam ettirildiği yer değil; öğrenilenlerin gerçek yaşamda 
karşılığının arandığı mekânlar olmalıdır. Sorumsuzca 
verilen her ödevin çocukların hayatlarından çalınan anlar 
olduğu unutulmamalıdır.  
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Ödevi çocuklar için bir problem 

haline dönüştüren en temel sebep 

ödev verenin esasında neden ödev 

verdiği ile ilgili herhangi bir 

fikrinin olmayışıdır. 

ÖDEV NEDEN NASIL  
 
Kemal Akbayrak* 

> DOSYA 

 *Sınıf Öğretmeni / Rize Fatma-Nuri Erkan Bilim ve Sanat Merkezi   
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Ödev: Neden? Nasıl? 
 
Özel yetenekli öğrencilere eğitim veren bir kurumda 
çalışıyorum. Her yıl kuruma yeni başlayan öğrencilere “ne 
icat etmek istersiniz” diye muhakkak sorarım. Aldığım ilk 
cevaplar çoğu zaman “ışınlanma cihazı, zaman makinesi” 
gibi günümüz teknolojisi için bir hayli uçuk sayılabilecek 
fikirler olur. Daha sonra proje fikirlerini hâlihazırda mevcut 
bir problemlerini çözecek şekilde revize etmelerini isterim. 
Sonrasında aldığım cevapların çoğu “ödev yapma 
makinesi” şeklindedir. Örgün eğitime başlama yılları 
henüz bir elin parmakları kadar bile olmayan bu 
çocukların ne yazık ki hayatlarındaki en büyük problemleri 
ödevlerdir.  
 
Neden? 
 
Ödevi çocuklar için bir problem haline dönüştüren en 
temel sebep ödev verenin esasında neden ödev verdiği 
ile ilgili herhangi bir fikrinin olmayışıdır. Bu fikirsizlik 
seviyesi ile verilen ödev miktarı ne yazık ki doğru 
orantılıdır. Onları dinlediğinizde duyacağınız şeyler 
hemen hemen aynıdır. Tekrar ile öğrenmenin kalıcılığını 
sağlayacağına inananlar, ödev ile sorumluluk 
kazandıracağına inanlar, evde boş kalmasıncılar, ödev 
vermesem televizyon izleyeceklerciler… 
 
Mesleğin ilk yıllarında çalıştığı kurumdaki “marka” 
öğretmenleri gözlemleyerek ödev verme serüvenine 
başlayan genç eğitimciler birkaç yıl sonra daha üst seviye 
ödevlerle kendi markalarını yaratmayı başarırlar. Bir 
zaman sonra yeni marka olmuş bu öğretmenlerin ödev ile 
ilgili görüşleri değişmeye başlar. Aslında verdiği ödevlerin 
çok da faydası olmadığını fark ederler. Çünkü yıllardır 
herkese aynı ödevi vermelerine rağmen başarı puanları 
arasında büyük farklılıklar oluşmuştur. Demek ki “ödev” 
öğrenciyi ideale ulaştıran yegâne araç değildir. Marka 
öğretmenlerin bu kutlu uyanışı ne yazık ki ümitler 
yeşertmek için pek de yeterli değildir. Çünkü onlar tıpkı 
sigara tiryakileri gibidirler. Başta özenti ve kendini ispat 
için başladıkları bu eylem artık bir bağımlılığa 
dönüşmüştür.  Zararını bile bile içmeye devam edenler 
gibi onlar da ödev vermeye devam etmektedirler. 
 

Nasıl? 
 
Marka öğretmenler ödev konusunda değişen ve gelişen 
teknolojinin nimetlerinden faydalanmayı iyi bilmektedirler. 
Birkaç yıl öncesine kadar hasbelkader marka 
öğretmenlerin ödev vermeyi unuttukları günler olurdu. 
Bunlar yıl içerisindeki sayılı günlerdi. Neyse ki günümüzde 
böyle bir sorun kalmadı. Artık velinin cep telefonuna 
düşen bir Whatsapp mesajı çocuklar için tüm büyüyü 
bozuyor. “Hayat Bilgisi Çalışma Kitabı 66-72 arası, Türkçe 
Çalışma Kitabı 80-84 arası ödevdir.” 
 
MEB’in hazırladığı, ücretsiz olarak okullara/öğrencilere 
gönderdiği çalışma kitapları marka öğretmenlerce hiçbir 
zaman yeterli görülmemektedir. Onlar öğrencileri için en 
iyisini istemektedirler. Bu süreçte marka öğretmenlerin 
ödev verme konusundaki en büyük yardımcıları 
standartlaştırılmış kaynak kitaplar, fasiküller ve fotokopi 
sayfalarıdır. Her çocuğun farklı olduğunu bilen marka 
öğretmenler hepsine aynı ödevi vermekten geri 
durmazlar. Adaleti sağlamak içinse “erken bitirenler kitap 
okusun” diyerek önlemlerini alırlar. Marka öğretmenler 
verdiği ödevleri daima kontrol ederler. Onlara göre 
kontrol edilmeyen ödevin bir anlamı yoktur. Bu kontrol 
genelde yapanlara artı, yıldız, imza, kaşe vb. şeklinde olur. 
Ödevi yapmayanlara/yapamayanlara verilen geri bildirim 
ise genellikle promosyonlu meşrubat şişelerindekiler ile 
benzer niteliktedir. “Tekrar dene.”. 
 
Ödevler marka öğretmenlerin de dediği gibi belki 
öğrenmeyi kalıcı hale getirebilir, belki çocukların 
sorumluluk almalarını sağlayabilir, belki ekran 
bağımlılığını engelleyip çocuğun nitelikli zaman 
geçirmesini sağlayabilir… Ama bu şekliyle değil. Kalın 
sağlıcakla… 
 



22 

 

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINDA EV 
ÖDEVLERİNİN YERİ VE DEĞİŞİMİ 
 
Lokman Baynazoğlu* 

Her meslekte olduğu gibi öğretmenlik mesleğinin 
icrasında da mevzuata hâkimiyet önemli bir husustur. 
Mesleğin sınırlarının çizilebilmesi eğitim paydaşlarının 
işlerini daha etkili yürütebilmelerini sağlamaktadır. 
Meslekte düzenli yürütülen iş ve işlemler sayesinde 
öğrencilerinin belirlenen kazanımlara daha etkili 
ulaşabilmeleri sağlanmaktadır. Ev ödevlerinin Milli 
Eğitim Bakanlığı mevzuatındaki yerinin ve tarihsel 
değişiminin bilinmesinin yanında Bakanlarımızın bu 
hususta basına verdikleri demeçlerin incelenmesinin 
eğitimin paydaşlarına katkı sağlayacağı 
düşünülmektedir.  
 
Mevzuatta ev ödevlerine ilk olarak 10 Kasım 1976 yılında 
Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı 
İlkokul Yönetmeliği içerisinde rastlanmaktadır. Bu 
yönetmelikte yer alan ödev ile ilgili açıklamalar 
doğrudan aşağıda sunulmuştur. 
 
"Madde 76: Yeni bilgiler edinmek ve kazanılan bilgileri 
geliştirmek amacıyla öğrencilere verilecek ödevlerin 
sınıfta veya okulda yapılması esastır. Esas olarak birinci 
devre öğrencilerine evde yapılmak üzere yazılı ödev 
verilmez. Ancak üçüncü sınıf öğrencilerine gerektiğinde 
ara sıra bir saatten fazla zaman almayacak şekilde ev 
ödevleri verilebilir. Dördüncü ve beşinci sınıf 
öğrencilerine verilecek yazılı ödevler bütünüyle iki 
saatten fazla zaman almayacak şekilde düzenlenir. 
Böylece ödevlerin seçilmesinde öğrencilerin yaşları, bilgi 
seviyeleri, aile ve çevrenin olanakları göz önünde 
bulundurulur. Metin, resim, şekil ve harita kopyaları, yazı 
tekrarlama gibi öğrencinin usanmasına, imlasının ve 
yazısının bozulmasına yol açacak, yaratıcılığa engel 
olacak ödevler verilmesinden kaçınılmalıdır. Yazılı 
ödevlerde kâğıt israfına, gereksiz süslemelere yer 
verilmemelidir. Öğrencilere verilen ödevler öğretmence 
kontrol edilmeli, öğretmen tarafından yanlışlar üzerinde 
durulmalıdır.” 
 
Yukarıda sunulan yönetmelik maddesinde, ev 
ödevlerinin okul saatleri içerisinde yapılması tavsiye 
edilmektedir. İlkokul 1 ve 2. sınıfta öğrenim gören 
öğrencilere ev ödevi verilmemesi gerektiği 
belirtilmektedir. Üst sınıflarda ise ev ödevine harcanan 
zamanın fazla olmamasına gerekli dikkatin gösterilmesi 
gerektiği ifade edilmiştir. Öğrencilerin gelişim düzeyi, 
seviyesi ve özelliklerinin de dikkate alınarak ev ödevi 
verilmesi gerektiği belirtilmektedir. Bu yönetmelikten 
sonra ev ödevleri ile ilgili değişikliğe 11 yıl sonra 
rastlanmaktadır. 
 
27 Ağustos 1987 yılında Resmi Gazete’de yayımlanan 
Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı İlkokul 
Yönetmeliği içerisinde bir önceki yönetmelikten farklı 
olarak ev ödevlerine yönelik aşağıdaki açıklamalar yer 
almaktadır: 
 

“Madde 32: İlkokul birinci devre öğrencilerine evde 
yapılmak üzere ödev verilmemesi esastır. Ancak 
öğrencilerin yetişmelerini sağlamak amacı ile 
gerektiğinde bir saatten fazla zaman almayacak şekilde 
ev ödevi verilebilir. İlkokul ikinci sınıfından itibaren 
öğrencilere konuyu önceden hazırlamaları için verilen ve 
beşi geçmeyecek soru ile birinci sınıflarda öğrenilen 
fişlerin evlerinde yarım sayfayı geçmeyecek kadar 
yazdırılması ödev çalışmaları olarak sayılmaz. İkinci 
devre öğrencilerine verilecek ödevlerin tamamının iki 
saatten fazla zaman almamasına dikkat edilir." 
 
Burada, önceki yönetmelikten farklı olarak ilkokul birinci 
kademe öğrencilerine ev ödevi verilmemesinin esas 
olduğu, fakat gerektiğinde bir saati geçmeyen 
çalışmaların verilebileceği belirtilmektedir. Önceki 
yönetmelikten farklı olarak ilkokulda ev ödevi 
verilmesinin önü açılmıştır. 
 
Ancak aradan 2 yıl sonra 23 Ekim 1989 yılında Resmi 
Gazete’de yayımlanan İlkokul Yönetmeliğindeki ev 
ödevleriyle ilgili maddenin değiştirilerek kesin bir dille ev 
ödevleri hakkında aşağıdaki açıklamalar yer almıştır: 
 
“Madde 32: İlkokulların birinci, ikinci ve üçüncü 
sınıflarında her ne şekilde olursa olsun ev ödevi 
verilmez. Hazırlık ve alıştırma çalışmalarının da sınıfta 
yaptırılması esastır. Dördüncü ve beşinci sınıflarda 
verilecek ödevler ile hazırlık ve alıştırma çalışmaları, 
öğrencinin günde bir saatten fazla zamanını almayacak 
şekilde düzenlenir. İlkokullarda ödevler, bu okulların 
öğretim programlarında belirtilen esaslar çerçevesinde 
yaptırılır. Bu çalışmalarda öğrencilerin yaşları, bilgi 
seviyeleri, aile ve çevre imkânları göz önünde 
bulundurulur.” 
 

> DOSYA 

*Okul Müdürü / Rize Çay İlkokulu 
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Bu yönetmelikte ilkokul 1, 2 ve 3. sınıflarında ev 
ödevlerinin kullanımı kesin bir dil ile kaldırılmıştır. Aynı 
zamanda 4 ve 5. sınıflarda ödev için harcanan sürede de 
kısaltma yapılmıştır. Bu değişiklik ev ödevlerine karşı 
bakanlığın tavrının olumsuzlaştığını açıkça 
göstermektedir. 
 
Aradan 14 yıl sonra 27 Ağustos 2003 tarihli Resmi 
Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim 
Kurumları Yönetmeliğinde ödev kavramının geçtiği 
bölümler yer almaktadır. Yayınlanan bu yönetmelikte 
öncekilerden farklı olarak öğretim faaliyetlerinde çeşitli 
değişikliklerin yapıldığı da bilinmektedir. Burada 1-8. sınıf 
düzeyindeki öğrencilerin aynı binada eğitim gördükleri 
ilköğretim okullarını kapsamasıdır. Yönetmelikte ödevlerle 
ilgili açıklamalar şunlardır: 
 
“Madde 32: d) Öğrenci başarısı, derslerin özelliklerine 
göre yazılı ve uygulamalı sınavlar ile sözlü, ödev veya 
projelerden alınan notlar esas alınarak tespit edilir. e) 
Öğrencilerin ders, ödev, işlik, uygulama, lâboratuvar 
çalışmalarına ve sınavlara katılmaları zorunludur. 
 
Madde 35: 4, 5, 6, 7 ve 8 inci sınıflarda bir yarıyılda bir 
dersten yapılacak yazılı sınav sayısı, ikiden az olmamak 
üzere, ders yılı başında zümre öğretmenleri tarafından 
tespit edilir. 1, 2 ve 3 üncü sınıflarda sınav yapılmaz.” 
 
Yönetmelikte ödev kavramının geçtiği maddelere 
bakıldığında ilköğretimin 1, 2 ve 3. sınıflarını kapsamadığı 
söylenebilir. Ödevin geçtiği maddelerde sınav 
vurgusunun yer aldığı ve 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflarla ilgili 
olduğu 35. maddede açıklanmaktadır. Önceki 
yönetmelikte yer alan ev ödevi burada sadece ödev 
olarak sunulmuştur. Aynı zamanda ödevlerin sürelerine 
yönelik herhangi bir açıklama da bulunmamaktadır. 
Aradan 4 yıl sonra 2 Mayıs 2006 tarihinde Resmi 
Gazete’de yayımlanan yönetmelikte ödev konusunda 
değişikliğe gidilmiş ve proje-performans ödevleri 
kapsama alınmıştır.  

 
“MADDE 35: 1, 2 ve 3 üncü sınıflarda öğrencilerin gelişimi, 
ilerleme ve çabaları, sınavlar yapılmaksızın proje, 
performans ödevi ve ders içi performanslarını temel alan 
öğretmen gözlemlerine dayalı olarak değerlendirilir. 4, 5, 
6, 7 ve 8 inci sınıflarda bir yarıyılda haftalık ders saati 
üçten az olan derslerde en az iki, üç ve üçten fazla olan 
derslerde ise en az üç sınav yapılır. Öğrencilerin başarıları 
sınavlarla birlikte proje, performans ödevi, ders içi 
performanslarına dayalı olarak değerlendirilir." 
 
Bu yönetmelik diğerlerinden farklı olarak tüm öğretim 
düzeylerinde performans ve proje ödevi adı altında 
ödevin verilebilirliğini sağlamıştır. Aynı zamanda bu 
ödevlerin ders notuna da etkisi olacak şekilde 
kullanılacağı açıklanmıştır. Bu yönetmelikte yer alan proje 
ve performans ödevleri öğrencilerin üst düzey düşünme 
becerilerini işe koşarak bilimsel sürece dâhil olacakları ve 
sürecin sonunda bir ürün ortaya çıkaracakları tür olarak 
tarif edilmiştir. Bu açıklamalar doğrultusunda performans 
ödevlerinin mevzuat içerisinde geleneksel ödevlerden ayrı 
bir konumda olduğu söylenebilir. Fakat performans 
ödevlerine ait bu açıklamaların öğretmen ve öğrenciler 
tarafından aynı algılanmaması ve uygulamada geleneksel 
bir şekle dönüşmesinden ötürü 26 Temmuz 2014 tarih ve 
29072 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim 
Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları 
Yönetmeliğinde bu ödevlere ait herhangi bir açıklama 
yapılmamıştır. Yine bu yönetmelikte doğrudan ödev 
olarak olmasa da proje adında çalışmaların ortaokul ve 
imam hatip ortaokullarında devam ettiği görülmektedir. 
Aynı zamanda projeler de ders notu olarak 
değerlendirilmektedir. Yönetmelik içerisinde ödev 
kavramının geçmiyor olması ve proje çalışmalarına da 
ödev denilmemiş olması ilgi çekicidir.  

Ev ödevleri, Milli Eğitim Bakanlığının yazılı metinleri içerisinde 

tarihsel olarak incelenmiştir. 1976 yılından günümüze doğru, ev 

ödevleri hakkındaki yönelimin, geleneksel olan ödevlerin 

kesinlikle verilmemesi yönünde olduğu görülmektedir. 
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Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün 
12.01.2017 tarih ve 486758 sayılı “Öğrencilerimize Yönelik 
Uygulamalar” konulu yazısında yarıyıl tatilinde verilecek 
olan ev ödevleri hususuna aşağıdaki ifadelere 
değinilmiştir.  
 
“Yarıyıl tatilinde test çözme, özet çıkarma gibi öğrenciyi 
tek bir alana yönlendiren ev ödevleri verilmemesi; 
bunun yerine, öğrencinin kendini tanıması, geliştirmesi 
ve sosyalleşmesine katkı sağlayacak sanatsal, kültürel, 
sportif ve bilimsel faaliyetlere katılması teşvik edilmelidir. 
Bu çerçevede kitap okuma, film izleme, müze ve tarihi 
mekân gezileri ile toplumsal yardımlaşma ve 
dayanışmayı destekleyici faaliyetlerin tavsiye edilmesi 
uygun olacaktır.” 
 
Bu yazı ile Bakanlık yarıyıl tatillerinde öğrencilere 
geleneksel ev ödevlerinin verilmemesi gerektiğini 
belirtmektedir. Bu tür ödevlerin yerine öğrencilerin 
hayatın içinde yaparak yaşayarak öğrenme sürecine 
dâhil olabilecekleri, kendini tanımalarına fırsat veren ve 
sosyalleşmelerine katkı sağlayacak türden faaliyetlere 
katılımlarının teşvik edilmesi istenmiştir.  
 
Milli Eğitim Bakanlarımızdan İsmet Yılmaz, 20 Haziran 
2018 tarihinde Anadolu Ajansına verdiği röportajda ev 
ödevlerine de değinmiştir. Açıklamasından aktarılan: 
"Bundan sonra hiçbir öğretmenimiz, öğrencisine evde 
ev ödevi vermeyecektir. Öğrencilerimizin dikkatlerini 
daha çok derse yoğunlaştırmalarını, konuyu derste 
öğrenmelerini istiyoruz. İnanıyoruz ki çocuklarımız da 
okulda, sınıfta öğrendiklerini eve gittiklerinde 
tekrarlayacaklar, öğrendiklerini daha da 
pekiştireceklerdir. Zaten şimdi ezberden çıktık. Artık 
bundan sonra ezber olmayacak, eski dershane eğitim 
usulleri tekrar edilmeyecek. Okulda öğrendiklerini 
hayatta kullanabilme yeteneklerini kazanmalarını 
istiyoruz. Öğrendiklerinin hayatta bir karşılığının 
olduğunu görmelerini istiyoruz. Önümüzdeki dönem, 
çağa ve hayata uygun bir eğitim sistemini evlatlarımıza 
vereceğiz. Önümüzdeki eğitim öğretim yılından sonra 
öğrencilerimize hiçbir ev ödevi verilmeyecektir." 
 
Açıklamalar doğrultusunda geleneksel ev ödevlerine 
yönelik yasaklayıcı bir dil kullanılmış olduğu 
görülmektedir.  
 
10 Temmuz 2018 tarihinde görevine başlayan Milli 
Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk’un ödevler 
konusundaki basına verdiği röportajlar bağlamında 
görüşlerine ulaşabilmekteyiz. Bakanımızın 18 Ocak 
2019’da basına şu şekilde açıklama vermiştir: 
 
“Yeni şeyler yapmanız lazım. Büyüklerinizi, 
babaannelerinizi, anneannelerinizi ziyaret edin, hastalar 
varsa onlara hediyeler götürün, arkadaşlarınızla daha 
çok eğlenmeye çalışın, kitap okumayı ihmal etmeyin. İlla 
ödev yapmanız şart değil, ödevlerinizi yeterince 
yapıyorsunuz, artık başka ödevleriniz var. O ödevler 
neler? Arkadaşlarınıza daha çok yardım etmek, 
hayvanları daha çok korumak gibi şeylere daha çok ilgi 
gösterirseniz memnun olurum. 
 

 
Eğitim sadece okulların içinde olmuyor, okulun dışında 
da evde de sokakta da sosyal medyada da her yerde 
eğitim var. Sadece farklı bir formatta eğitim devam 
ediyor. Çocuklarımıza muhakkak surette illa ödev 
yapmaları konusunda bir öneride bulunmak 
istemiyorum. Çünkü asıl ödevimiz hayatın kendisiyle 
ilgili. Çocuklarımızın doğayla olan ilişkilerinin artması bir 
ödevdir, büyüklerine hürmet etmesi, saygı duyması bir 
ödevdir, arkadaşlarına yardım etmesi bir ödevdir, 
hayvanlara daha çok destek sağlaması bir ödevdir. Yani 
bizim insanlaşma ödevimiz, insan olma ödevimiz var. 
Yoksa sadece belli derslerin ödevlerini yapmak gibi bir 
ödevden elbette söz etmiyoruz. O nedenle benim anne 
babalara önerim; çocuklarının bütünsel olarak 
gelişmelerine katkı sağlayacak her türlü fırsatı 
sağlamaları ve mümkün olduğu kadar büyüklerle 
akrabalarla arkadaşlarla doğayla baş başa olmaları için 
ortam oluşturmaları." 
 
Bakanımızın bu açıklamalarından ev ödevleri hakkında 
geleneksel yaklaşımdan uzak bir anlayışa sahip olduğu 
ifade edilebilir. Bakanımız, en iyi ödevin, öğrencilerin 
hayatın içinde bulunmalarına olanak sağlayan etkinlikler 
olduğunu belirtmektedir.  
 
Aynı zamanda Milli Eğitim Bakanlığı, 2018-2019 eğitim 
öğretim yılı sonunda öğrencilerin yaz tatilinde ev 
ödevlerine alternatif olarak aileleriyle beraber zaman 
geçirmelerini ve yaşamın içinde yer almalarını sağlayan 
73 farklı etkinlik örneğini basılı ve elektronik ortamda 
öğrencilere ve velilere ulaştırmıştır. “Çocuklarınızla 
Yapabileceğiniz Yaz Etkinlikleri” adındaki broşürde 
"Güzel bir yaz tatili çocuklarımızı bekliyor, sizin tatil 
planlarınıza ek olarak bizim de bazı önerilerimiz var. 
İşaretlediğiniz her etkinliğin, yavrularımızın çocukluk 
anılarına unutulmaz güzellikler katması dileğiyle... İyi 
tatiller." ifadeleri yer aldı. 
 
Ev ödevleri, Milli Eğitim Bakanlığının yazılı metinleri 
içerisinde tarihsel olarak incelenmiştir. 1976 yılından 
günümüze doğru, ev ödevleri hakkındaki yönelimin, 
geleneksel olan ödevlerin kesinlikle verilmemesi 
yönünde olduğu görülmektedir. Öğrencilerin okula 
başladığı ilk yıllar olan ilkokul 1, 2 ve 3. sınıf düzeylerinde 
bulunan öğrencilere ise ödevin hiç verilmemesine 
yönelik bir yaklaşımın mevzuat içerisinde açıklandığı ve 
bu durumun yıllar boyunca değişmediği görülmektedir. 
Öğretimin üst kademelerinde proje adı altında 
öğrencilere okul dışında yapabilecekleri etkinliklerin 
verilebileceği ifade edilmektedir. Bu çalışmaların ise 
geleneksel yaklaşımlardan olan alıştırma, test, kaynak 
kitap, fotokopi vb. şekilde değil de öğrencilerin bizzat 
öğrenme sürecine dâhil olacağı üst düzey düşünme 
becerilerini işe koşabileceği, sosyalleşmelerine katkı 
sağlayacak türden olması gerektiği belirtilmektedir. Bu 
durum yukarıda adı geçen Bakanlarımızın, basına vermiş 
olduğu açıklamalarla da tutarlıdır. Milli Eğitim 
Bakanlığının mevzuatlarında ve Bakanlarımızın 
açıklamalarından da anlaşıldığı üzere ev ödevlerine 
yönelik olumlu bir yaklaşımın bulunmadığı 
görülmektedir. 
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TARTIŞMALI BİR 
ÖĞRENME ARACI:       
 

Sefa Özmen* 

> DOSYA 

* Öğretmen-Psikolog  / Rize Çay İlkokulu 

Tartışmalı Bir Öğrenme Aracı: Ödev 
 
Dünyanın pek çok ülkesinde uzun yıllardır tartışılan ev 
ödevi konusu, günümüzde de güncelliğini korumaktadır. 
Türkiye’de özellikle son 15 yılda eğitimcilerin en önemli 
gündemlerinden birini oluşturan ev ödevleri, zaman 
zaman Milli Eğitim Bakanlığı’nın ödev verilmemesi 
yönündeki yasaklayıcı açıklamaları ile medyada da geniş 
yer bulmuştur. Ayrıca akademik alanda yapılan 
çalışmaların da oldukça farklı sonuçlar ortaya koyması, ev 
ödevi tartışmasının uzun bir süre daha güncelliğini 
koruyacağını gösteriyor. 
 
Öğretmenler neden ev ödevi verir? 
 
Okullar eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yürütüldüğü yer 
olmakla birlikte bu faliyetleri okulla sınırlandırmak 
mümkün değildir. Bir Mahmut Hoca repliği der ki;  “Okul 
sadece dört yanı duvarla çevrili, tepesinde dam olan yer 
değildir. Okul her yerdir. Sırasında bir orman, sırasında 
dağbaşı. Öğrenmenin, bilginin var olduğu her yer 
okuldur.” Dolayısıyla öğretmenler, okul dışı zamanlarda 
derse hazırlanma, derste öğrenilenleri pekiştirme, 
tamamlama, kalıcı hale getirme amacıyla öğrencilere ev 
ödevi verirler. Bu eğitsel amaçlarının yanı sıra öğrenciler 
ev ödevi yaparken sorumluluk alma, zaman yönetimi, öz-
disiplin ve kendi başına problem çözme gibi en az 
akademik beceriler kadar önemli olan becerilerini de 
geliştirme fırsatı yakalar. 
 
Aileler bu işin neresindedir? 
 

Ailelerin çocukların akademik becerilerini geliştirme 
sürecine aktif katılımı önemlidir. Nitekim araştırmalar okul 
başarısında aile desteğinin belirleyici bir etken olduğunu 
ve sağlıklı bir okul-aile işbirliği yapılması halinde 
çocukların okul başarısının da üst düzeyde arttığını 
göstermektedir. Bu anlamda ödevler ailelerin çocuklarının 
eğitim sürecine eşlik etmeleri için önemli bir fırsattır. 

Ayrıca ödevler öğrenci, öğretmen ve aile arasında bağ 
kurma ve işbirliği açısından bir köprü vazifesi de 
görmektedir. Aileye okuldaki çalışmaları tanıma, çocuğun 
öğrenmesini yakından izleme ve destekleme fırsatı 
vermektedir. Bununla birlikte birçok anne-baba 
çocuklarına nasıl yardımcı olabilecekleri konusunda 
yeterince bilgi sahibi değildir. Bu nedenle öğretmenlerin 
rehberliğine ihtiyaç duyarlar. Ailelere, çocuğuna nasıl 
yardım edeceği, uygun ortamı nasıl sağlayacağı ve en 
önemlisi çocuğu ödeve nasıl güdüleyebileceği 
açıklanmalıdır. Böylece okul ve ailenin işbirliği içerisinde 
olması daha kolay olacaktır. 

Öğrencilerin ev ödevi yapması bir yarar sağlamakta 
mıdır? 
 
Ödevlerle ilgili yapılan araştırmalar birbirinden farklı 
sonuçlar sergilemektedir. Olumlu görüşler, öğrencinin 
çeşitli bilgi ve becerilerini geliştirmesi, sorumluluk alması 
ve yaşam boyu öğrenmesi açısından ödevleri gerekli 
görmektedir. Olumsuz görüşler ise, ödevin yapılması 
sırasındaki çatışma, stres, ödevin öğrenci düzeyine uygun 
olmaması, aile koşulları nedeniyle öğrenciler arasında 
eşitsizlik oluşturması gibi noktalarda yoğunlaşmaktadır. 
Olumlu görüşler ödeve öğrencinin öğrenmesi ve kendini 
geliştirmesi açısından yaklaşırken, olumsuz görüşler ödevi 
yapma sürecine ve evdeki koşulların farklılığına dikkat 
çekmektedir. 
Ayrıca anasınıfı ve ilkokulda verilen ev ödevlerinin başarı 
üzerinde olumlu bir etki yaratmadığı, üst kademelerde ise 
sınırlı miktarda verilen az ödevin okul başarısını olumlu 
yönde etkilediği de pek çok araştırmanın ortak 
sonucudur.  
 
Bir yandan ödevin gerekliliği dile getirilirken, çocuğun ve 
ailenin üzerinde oluşturduğu olumsuz etki de gözden 
kaçmamaktadır. Bireyin hem akademik başarısına hem de 
sosyalleşmesine katkı sağlaması hedeflenen ödev 
uygulamalarının, zıt bir etki yapması da olası 
görünmektedir. 
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Ev ödevleri ne zaman sorun haline gelir? 
 
Ödevler bazen çocuklar ve aileler açısından bir çatışma ve 
stres kaynağı da olabilmektedir. Ödevin çokça tekrar, 
uzun yazma ve okuma içermesi ve ödev için ayrılan 
sürenin uzun tutulması çocuğun ödev yapma 
motivasyonunu düşürür. Nitekim deney ve gözleme 
dayalı olmayan ve öğrenci düzeyinin üzerinde verilen zor 
ödevler, öğrencilerin ödev yapmaktan kaçınma ya da 
ödev yapmayı reddetme gibi olumsuz tutum 
takınmalarını da beraberinde getirebilir. Dolayısıyla 
ödevlerin yapılması ve izlenmesi sürecinde aile ile çocuk 
arasında çatışmaların ve hoş olmayan durumların ortaya 
çıkması da kaçınılmaz olur. Ayrıca günlük hayat içerisinde 
ailelerin çocuklarına ayıracakları zamanın kısıtlı olduğunu 
da hesaba katarsak, bu zamanın tamamını ödev için 
ayırmak pedagojik açıdan da doğru bir yaklaşım 
olmayacaktır. Aksi durumda ev ödevi,  çocuk-aile 
iletişiminde gerginlik konusu olmaktan öte 
gidemeyecektir. 
 
Ödevi krize dönüştürmemek için ne yapmalı? 
 
Okul-aile işbirliği eğitim ve öğretim sürecinin en önemli 
dinamiklerinden biridir. Özellikle okul dışı öğrenme 
faaliyetlerinin yürütülmesi ve öğrencilere duyuşsal destek 
sağlanması açısından ailelerin desteği muhakkak 
alınmalıdır. Bu nedenle ailelere, çocuğuna nasıl yardım 
edeceği, nasıl kaynak bulacağı, ödevini nasıl izleyeceği ve 
en önemlisi çocuğu ödeve nasıl güdüleyebileceği 
açıklanmalıdır. 
 

Verilen ev ödevleri ailelerin sosyal yaşamında ve günlük 
planında önemli değişiklikler yaptıracak boyutta yoğun 
olmamalıdır. Ödevlerin yoğun ve zor olması çocuklarda 
olduğu kadar ailelerin de üzerinde bir yük ve baskı 
oluşturmaktadır. Dolayısıyla yoğun ve işlevsiz ödevler, 
hem ailelerin hem de çocukların okula karşı olumsuz 
tutum takınmasına neden olabilir. Bu sebeple okul dışı 
zamanlarda dinlenme, eğlenme ve sosyal aktivite gibi 
eğlenceli etkinliklere katılmayı sınırlandıran ev ödevleri 
vermekten kaçınılmalıdır. 
 
Ev ödevlerinin en önemli özelliklerinden biri de 
öğrencilerin sorumluluk almalarını, öz disiplin 
geliştirmelerini ve bağımsız çalışma yapmalarını 
sağlamaktır. Ancak günlük yaşamla ilintili olmayan, daha 
çok test çözme, yazma ya da uzun okumalar içeren 
ödevlerin çocuklarda zıt bir etki yapması da olasıdır. 
Dolayısıyla daha çok deney ve gözleme dayalı, yaşamın 
içinden, araştırma, düşünme ve problem çözme 
becerisine odaklı ödevler tercih edilmelidir. 
 
Her ailenin koşullarının birbirinden farklı olduğu 
unutulmamalıdır. Bazı aileler çocuklarına sosyal ve fiziki 
imkanlar yönünden elverişli bir ortam sunabilirken, 
bazıları ise çocuklarına gerekli desteği verememektedir. 
Bazıları çocuklarının eğitim ve öğretim sürecine katılımı 
konusunda istekliyken, bazıları ise bundan kaçınmaktadır. 
Dolayısıyla bu süreçte her öğrenci için aynı ödevi vermek 
de bir anlamda eşitsizlik yaratmaktadır. Öğretmenlerin 
ödev verirken bu türden aile dinamiklerini de göz önünde 
bulundurması öğrencilerinin eğitim hayatı boyunca daha 
başarılı ve mutlu olmasını sağlayacaktır.  
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İNSAN VE MÜZİK 
 

Erkan Saral* 

> SANAT / MÜZİK 

* Müzikolog 

Müzik; insanların toplumsal yaşantılarından siyasal 
örgütlenmelerine, mistik kabullerinden yerel örf, adet ve 
geleneklerine bağlı olarak birçok biçimde şekillenmekte 
ve toplumun gündelik yaşantısını farklı bağlamlarda ifade 
etmektedir. Örneklendirmek gerekirse; herhangi bir 
coğrafyaya ait sözel ya da çalgısal müzik ürünlerinin; o 
coğrafyada yaşayan insanların toplumsal özelliklerini, 
geleneklerini, düşünce ve yaklaşımlarını, çarpıcı bir 
biçimde yansıttığı savunulabilir. Ayrıca sanatsal açıdan da 
müzik, insanların, en basit duygularından en derin 
duygularına kadar coşkularını, sevinçlerini, mutluluklarını, 
acılarını ifade etmeye yarayan önemli bir olgu olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Tarihsel süreçte müziğin bir araç 
olarak kullanımına ilişkin olarak; insanoğlunun ibadet, din 
ve büyü, eğlence, dinlence, eğitim, sağlık ve tedavi gibi 
sahaları ön plâna çıkardığı görülmektedir. Bu ve benzeri 
alanlarda müziğin kullanımı gün geçtikçe yaygınlaşmış ve 
müzik, alternatifi olmayan etkili bir araç hâline gelmiştir. 
Eski çağlarda insanoğlu müziği güç kazanma, doğum, 
ölüm, evlenme, savaşa eşlik etme ve başarı kazanma gibi 
amaçlarla da kullanmıştır. Bunun yanı sıra müzikle 
olağanüstü güçlerden korunmaya dair bir inanç, özellikle 
Şamanizm referanslarında sıkça görülmektedir.  

Günümüzde birey ve toplum hayatı düşünüldüğünde ise 
müzik, özellikle sanatsal yönü ile baş gösteren ve kültürel 
miras olma, kültürel kimliğin yansıtıcısı olma gibi 
özellikleriyle de en önemli alanlardan birisi olarak sosyal 
bilimler disiplinleri içerisinde incelenebilecek bir 
kavramdır. Bu bağlamda yeryüzünde her toplumun 
kendine ait bir geleneksel müziği olduğu göz önünde 
bulundurulduğunda, müziğin zengin çeşitliliğe sahip bir 
alan olduğu ortaya çıkmaktadır. Müziğin çok yönlü yapısı 
ile bireyler ve toplumlar açısından farklı yönleriyle ele 
alınabilen bir niteliğe de sahip olduğu vurgulanmalıdır. 
Müziğin işlevleri denildiğinde ise bireysel, toplumsal, 
kültürel ve ekonomik açıdan yapılan değerlendirmeler 
akla gelmekle birlikte, bireye ve topluma yansıyan beğeni 
kültürü içerikleri de ele alınabilmektedir. Birey ve toplum 
ekseninde müziğin estetik yönü; üzerine konuşulup, 
tartışılabilecek geniş bir çalışma alanına sahiptir.  

Günümüzde birey ve toplum hayatı 

düşünüldüğünde ise müzik, özellikle sanatsal 

yönü ile baş gösteren ve kültürel miras olma, 

kültürel kimliğin yansıtıcısı olma gibi 

özellikleriyle de en önemli alanlardan birisi 

olarak sosyal bilimler disiplinleri içerisinde 

incelenebilecek bir kavramdır. 
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Müzik, kelimelerin desteği olmadan da 

insanların hayatı ve tecrübelerine ilişkin neler 

anlatabilir ya da anlatabilir mi? 

İnsan ve müzik, geçmişte olduğu gibi günümüzde de 
birey ve toplum yaşamında üzerinde önemle durulan 
başlıca konular, kavramlar ve olgular arasında yer 
almaktadır. Bu kavramların farklı disiplinler bağlamında 
incelenmesi, üretilen anlamları çeşitli kılmaktadır. Müziğin 
kültürel aktarım boyutunda incelenmesi, gelenek ve 
süreklilik anlamında önemli bir dayanak noktası oluşturur. 
Yine farklı bir disiplinle entegre edilecek olursa, müziğin 
politik açıdan da bir çok anlamı bünyesinde barındıracak 
bir yapıya sahip olduğu rahatlıkla görülebilir. Sosyal 
açıdan ise özellikle geleneksel müzik kültürünü içine alan 
yapılarda, müziğin bir kimlik ve aidiyet göstergesi 
konumunda olduğu söylenebilir. Göstergebilim 
bakımından incelendiğinde ise insanın ve toplumun 
müzikle ilişkisi, bir alıcı-mesaj-kanal ilişkisini andırır ve 
anlam üretimine yönelik olarak icra pratisyenlerini 
dinleyicileri ile birlikte performans alanına sokar. Bu 
yaklaşımda müzik ve performans, iletişimsel bir dinamik 
olarak konumlandırılmaktadır.  

O halde bir ses kümesi olarak müzik, insan için ne ifade 
eder sorusu cevaplanmak istenirse, ilk hareket noktası 
olarak şarkı sözlerinin olduğu akla gelir. Müzik, 
kelimelerin desteği olmadan da insanların hayatı ve 
tecrübelerine ilişkin neler anlatabilir ya da anlatabilir mi? 
Bu sorulara cevap vermek, insanın müzik duyumu 
sırasında edindiği kavramsal çerçevelerin ve yaşantıların 
ölçülmesi ile belki mümkün olabilir. Müzikal anlamın 
üretilmesinde önemli bir etken, belki de kültürel 
tecrübelerle oluşan toplumsal/bireysel hafıza olabilir. 
Dolayısıyla müziği anlamlandırırken insan, hangi 
bağlamda düşünürse, o bağlamda öne çıkan kodlarla 
hareket etmektedir ve gerek simgesel, gerekse estetik 
olarak ortaya çıkacak duygusal/düşünsel anlamları 
çeşitlendirebilmektedir.  
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TÜRKİYE’DE EĞİTİM NASIL OLMALIDIR? 
 

Serdar Yazıcı* 

Eğitim; bireyin yaşamı boyunca ihtiyacı olan tüm beceri, 
kabiliyet, değer, tutum ve davranışları bilinçli bir şekilde 
kazandırılmasını sağlama sürecine verdiğimiz kavramın 
adıdır. Bu başlığı kullanmamın nedeni 1954’e kadar 
Anadolu’da vücut bulan daha sonrasında ise özlemi 
duyulan bir eğitim yapısının çıkış noktasının ilk sorusu 
olmasıydı. 
 
Pragmatizm felsefesini eğitime uyarlayarak bugünkü 
adıyla “Yapılandırmacılık” modelinin en önemli 
isimlerinden biri haline gelen John Dewey’i eğitim 
camiasından tanımayanımız yoktur elbette ki. 1924’te yani 
Cumhuriyetin 1. yılında Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu 
M. Kemal Atatürk’ün davetiyle ülkemize gelmesi ve 
Atatürk tarafından görevlendirilerek rapor hazırlaması 
tarihi belgelerde yer almaktadır. Her ne kadar basit ve 
sıradan bir olay gibi görünse de aslında arka planındaki 
büyüklüğüne değinmeden geçemeyeceğim. Neden mi?   
Bu sorunun cevabını sadece o asırda aramamak gerektiği 
kanaatindeyim. Eğer Türk tarihine bakarsanız Türk tarihini 
kabaca ikiye ayırabiliriz: Birincisi Türk devletlerinin doğuş 
ve gelişiminin gerçekleştiği Orta Asya tarihi. Diğeri ise 
büyük devletlerin kurulduğu, diğer halklarla beraber 
yönetildiği Anadolu tarihidir. Bu ayrım sadece devlet 
yönetimi ve siyaseti için geçerli değildir.  
 
Türk eğitim tarihi kitaplarına baktığımızda da Orta Asya 
tarihinin daha çok konargöçer yapıda olduğu ve töre 
ağırlıklı eğitimin hâkim olduğu görülür. Anadolu Türk 
tarihine geldiğimizde ise daha çok örgün, planlı ve biraz 
da kurumsal bir eğitim yapısının oluştuğu ve geliştiği 
gözlemlenir. Örnek verecek olursak Selçuklularda kudretli 
vezir Nizamülmülk’ün kurduğu Nizamiye medreseleri ve 
Osmanlılarda çoğu devşirmelerden oluşan Enderun ve 
Ocak sistemi. Bu sistemler öyle ki o devletlerin ilerlemiş 
yıllarında oluşturulmuş sistemler değildir aksine devletin 
ilk yıllarından itibaren planlanmış ve devlet yapısına 
uygun hale getirilmiştir. Belki de o büyük devletlerin bu 
planlı eğitim sistemleri ve modelleri sayesinde asırlarca 
dünyada söz sahibi olma niteliği taşımışlardır. Peki 
neden? 
 
Orta Asya Türklerinden farklı olarak örgün eğitim ve 
öğretimi planladılar? Çünkü bir amaç söz konusu idi. Bir 
dava vardı. Ulaşılmak istenen bir zirve vardı, bunun için 
öyle gelişigüzel adımların ötesine geçmenin gerekliliğinin 
farkındaydılar. Sahip oldukları zamanın, mekânın ve 
toplumun ihtiyaçlarına cevap verebilecek sistemler inşa 
edip icra ettiler.  
Cumhuriyet dönemine baktığımızda Mustafa Kemal 
Atatürk’ün gerçekleştirdiği faaliyetlerle başlar maarif 
hareketi. Atatürk sadece sıradan bir komutan ve ülke 
yöneticisi değildi. Bir ulusun nasıl tekrar ayağa 
kalkabileceği konusunda öğrencilik yıllarından beri 
düşünüyor ve arkadaşlarıyla devamlı tartışıyordu. Bu 
konuyu en az cephedeki mücadele kadar önemsiyordu. 
Düşünün Birinci Dünya Savaşı’nı bitirmişsiniz ama 
yetmemiş, düşmanlarınız size reva gördükleri Anadolu’da 
bile sizi barındırmak istemiyorlar. Kurtuluş mücadelesi 
veriyorsunuz ata yadigarı toprak için. Bu savaşların zirve 
yaptığı 1921 senesinde Mustafa Kemal Paşa Ankara’da ilk 

eğitim kongresini gerçekleştiriyor. Ve çağırdıkları 
eğitimciler ile ülkenin eğitimini tartışıp kararlar alıyorlar.  
 
Savaş bitiyor Cumhuriyet kuruluyor bir yıl geçmeden 
ABD’li eğitim filozofu Jonh Dewey’i Anadolu’ya davet 
ediyor. Dewey iki yıl geziyor inceliyor toplumun yapısını 
gözlemliyor. Teşhisini koyuyor reçetesini yazıyor. Belki o 
yıllarda bu reçete bir anda hayata geçirilemiyor. Fakat 15 
yıl boyunca kanunlar ve inkılaplar ile temelleri atılıyor. 
Tevhidi Tedrisat kanunları, millet mektepleri, harf 
değişikliği gibi bir sürü yasa ve inkılap bu sürecin bir nevi 
işareti aslında.  
 
Milli şef İsmet İnönü zamanı dönemin Milli Eğitim Bakanı 
Hasan Ali Yücel, dönemin ilköğretim genel müdürü ve 
Köy Enstitülerinin mimarı İsmail Hakkı Tonguç, pedagoji 
uzmanı Halil Fikret Kanad ile ilk icraatlar başlıyor.1924’te 
Dewey’in  özellikle kırsal bölgelerdeki okulların toplumun 
yaşam merkezi haline getirilmesi gerekliliğini vurguladığı 
raporunda ve eğitim yaşama hazırlık değil yaşamın ta 
kendisi olmalıdır felsefesi merkezinde iş ve eğitim eksenli 
yapısıyla Türkiye’nin 7 farklı coğrafi bölgesinde 21 farklı 
köy enstitüsü okulları açılıyor. Bu 21 köy enstitüsü rastgele 
şurada açalım anlayışıyla açılmamış tarım işlerine elverişli 
geniş arazisi bulunan köylerde veya onların hemen 
yakınlarında kurulmuştur.  
 
Her ne kadar büyük şehirlere veya şehir merkezlerine 
uzak görünse de genellikle trenlerin geçiş 
güzergahlarında açılmaları kolay ulaşımın da hesaba 
katıldığının göstergesidir. 1940-1946 yılları arasında köy 
enstitülerinde on binlerce dönüm tarla ve bahçe tarıma 
elverişli hale getirilmiş ve aynı dönemde 750.000 yeni 
fidan dikilmişti. Ayrıca onlarca bina, depo, öğretmenevi, 
balıkhane, ambar gibi büyüklü küçüklü yapılar da yine bu 
dönemde ve bu enstitülerce yapılıyor ve geliştiriliyordu. 
Bunlar aslında sadece teorik eğitimin değil, uygulamalı 
eğitimin altı yıl gibi kısa sürede neleri başarabileceğini 
gösteren güçlü kanıtlardan sadece birkaçı. Konserler, 
tiyatrolar, çalgı kursları, resim ve heykel atölyeleri. Fakir 
Baykurt, Ümit Kaftancıoğlu gibi onlarca yazar ve 
düşünürlerin bu sistemde yetişmesi ve daha niceleri bu 
uygulamalı eğitimin göstergeleri.  
 
Peki neden bitti böyle bir eğitim sistemi, ne oldu? 
 
Bu sorunun bazı kaynaklarda anlatıldığı gibi tek bir 
nedeni yok. Ama şunlar sıralanabilir kabaca. 
 
1)1946 yılında İsmet İnönü’nün enstitülerde izm’li 
hareketlerin ve eğitimlerin verildiği bilgilerinin 
yoğunlaşması ve baskılardan kadronun yıpranmasını 
istemediği için Bakan Hasan Ali Yücel ve Genel Müdür 
İsmail Hakkı Tonguç’u görevden alması 
 
2)Sovyetler Birliği'nin İkinci Dünya Savaşı'nın ardından 
Türkiye'den Kars, Artvin, Ardahan'ı istemesi ve 
Boğazlardaki askeri üsleri talep etmesi ve   ekonomik 
olarak etkilenen Türkiye’nin ABD’den yardım istemesi ve 
vaat edilen Truman Doktrini şartlarından birinin bu 
enstitülerin kapatılması olması 

> EĞİTİM TARİHİ 

*Fen Bilimleri Öğretmeni / Rize Fatma Nuri Erkan Bilim Sanat Merkezi 
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3- Yine o dönemlerde Köylü Topraklandırma yasası ile 
ülkedeki siyasi yapının enstitünün yapısını hedefe koyması 
ve ona karşı eleştirilerin artması. 
 
4- Kendi yapısındaki güncellemeleri zamanında ve 
yeterince yapamaması. Topluma bunun doğru 
anlatılamaması 
 
Enstitünün yapısı 1946’dan itibaren Köy öğretmen 
okullarına dönüşür. 1954 yılı ile tamamen kapatılır. 
 
Bizler eğitimciyiz o dönem neler gerçekleşti ne ne kadar 
doğru ne kadar yanlıştır değerlendirmesini yapamayız 
elbette. Burada paylaştığımız bilgiler kitaplardan veya bu 
konu ilgili araştırmalardan aktarılmıştır. Peki bundan sonra 
neden işler istediğimiz gibi gitmedi? Neden tekrar bir 
eğitim reformu gerçekleştiremedik? Tekrar köy 
enstitülerini açsak işler rayına girer mi? Bunlar bir yazının 
veya bir kitabın içine sığmayacak kadar uzun ve detaylı 
cevaplar isteyen sorular. 
 
Bahsedilen eğitim yapıları devletlerin ve toplumların 
ihtiyacı ve yapısı gözetilerek inşa edildi ve icrasına çalışıldı.  
 

Bir gayemiz ve amacımız vardı. Ama doğru ama eksik, 
bize özgüydüler. 21. yüzyılın Türk eğitim yapısını 
oluşturacaksak bunu ne geçmişin tekrarında ne Baltık 
denizinin soğuk sularında ne de okyanusların ötesinde 
aramalıyız. Bize özgü, bizim bedenimize uygun bir ayağı 
mazide, bir ayağı atiye uzanan; manevi değerleriyle 
ruhları besleyen, maddi üstünlükleriyle akılları ve bedeni 
geliştiren bir sistemin kurucuları olmalıyız. Ama evvelinde 
şu sorunun cevabını vermeliyiz: Türkiye’de eğitim nasıl 
olmalıdır? 

Eğitim; bireyin yaşamı 

boyunca ihtiyacı olan tüm 

beceri, kabiliyet, değer, 

tutum ve davranışları bilinçli 

bir şekilde kazandırılmasını 

sağlama sürecine verdiğimiz 

kavramın adıdır. 
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Kimilerine göre çok gerekli, kimilerine göre çok sıkıcı bir 
eylem: Kitap okuma. 

 
Büyüklerimizden ve öğretmenlerimizden sıkça duyarız 
''Kitap okuyun!'' cümlesini. Niye bu kadar vurgulanıyor bu 
okuma? Neden bu kadar önemli? Ya da niye bu kadar 
sıkıcı görülüyor? Bugün sizlere bu konuyu dilimin 
döndüğünce anlatmaya çalışacağım. 
 
İlk olarak kitabın neden sıkıcı görüldüğüne değinmekle 
başlayalım. Eğitimci olarak bu konuyu ele aldığımızda, 
kitaba mesafeli duran kişilerin çocukluğundan itibaren 
kitap okuyan bir rol modelinin olmadığını görebiliyoruz 
ya da evinde küçük de olsa bir kütüphanesinin 
bulunmadığını. Çocukluk çağından itibaren evinde kitap 
bulunmayan bir insan, doğal olarak okumayı bir ihtiyaç 
olarak görmeyecek ve ona alışmakta zorlanacaktır. Bu 
konuda çocuğun kitapla buluşmasında ilk görev, 
ebeveyne düşüyor. Kendi okumayan ebeveyn, çocuğa ne 
kadar söylese de pek etkili olmaz. Unutmayın, çocuklar 
ebeveynlerinin en sevecen gözlemcileridir. 
 
Çocuğun okumaya alışmasında bir diğer görev de 
öğretmenlerimize düşüyor. Burada biz öğretmenlerin 
olumlu etki yaratacağını düşünerek verdiğimiz, ''kitap 
okuyun komutu'' okumaya alışmamış bir öğrenci için tam 
bir zulüm olabiliyor. O yüzden sadece ''kitap okuyun'' 
demek yerine ''kitap okumayı daha eğlenceli hale nasıl 
getirebilirim?'' sorusu üzerinde düşünmek gerekir. Kitap 
okumayı bir zulüm olarak görmeyen, her kitabın farklı bir 

hayal dünyası olduğunu fark eden çocuk, okumak için 
başkasının ''oku!'' demesine gerek duymayıp, süreç içinde 
okumaya alışacaktır. 
 
Gelelim kitap okumanın faydalarına ve önemine… 
 
İlk olarak, gördüğümüz bireysel faydalarından başlayalım. 
Kitap okuyan insanların, kelime hazneleri ve konuştukları 
dile hakimiyeti, kendini ifade becerileri, okumayanlara 
oranla daha fazla. Aynı zamanda okuduğunu anlama, 
yorumlama becerileri daha gelişmiş. Aynı zamanda 
okumanın yanında yazma kabiliyetleri de gelişebiliyor. Bu 
duruma gündelik hayatımızda çokça şahit oluyoruz. Bu 
gibi bireysel faydaları siz de arttırabilirsiniz. 
 
Kitap okumanın tarihi toplumsal faydaları da hiç az değil! 
 
İnsanoğlunun tarihi sürecine baktığımızda günümüze 
kadar üç büyük devrimden geçilmiştir. Bu devrimler, 
Tarım Devrimi, Sanayi Devrimi ve Bilgi, İletişim Devrimi. 
Yani günümüzde ''Bilgi ve İletişim Çağı'' içerisindeyiz. Bu 
çağda insanoğlu tabiri caizse ''bilgi bombardımanı'' 
altında… Bu kadar bilginin olduğu yerde, doğal olarak 
bilgi kirliliği de söz konusu. Doğru bilgiyi, yanlıştan ayırma 
işinde nispeten daha güvenilir dostlarımız kitaplardır. O 
yüzden onlara başvurmak yolumuzu aydınlatabilir.  

 

“KİTAP OKUMA” ÜZERİNE 
 
Ozan Orhan* 

> DENEME 

* Rize İl Kültür ve Turizm Müdürü * Sosyal Bilgiler Öğretmeni / Rize Elmalı Ortaokulu 
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Geçmişte Avrupa'nın yolunu aydınlattığı gibi.  

Şunu unutmayalım ki; Avrupa'da Rönesans'ın temelinde 
kitaba duyulan ilgi ve matbaa yatıyordu. 
Örnekleri çoğaltacak olursak, okuyan toplumlar ile 
okumayan toplumların kıyaslaması yapıldığında kitap 
okumanın önemi bir kez daha ortaya çıkıyor. Dünya 
üzerinde kitaba ve eğitime değil daha çok silaha yatırım 
yapan Orta Doğu ülkelerinin halini görüyoruz.  
 
''Kitabın olmadığı, aklın kullanılmadığı yerde kan 
akıyor!     
 
Şimdi gelelim yakın zamandaki kitap okuma verilerine; 
2019 'da yayımlanan ''Dünya Kültürü Puan Endeksi'' 
verilerine göre dünyada en çok kitap okunan on ülke 
sıralamasında başta Hindistan olmak üzere altı Asya 
ülkesi var. Özellikle Asya ülkelerinin son yıllarda atağa 
kalktığını Çin, Hindistan gibi ülkelerin geleceğin süper 
gücü olarak görüldüğünü düşünürsek bu oranlar tesadüf 
olmasa gerek. 

Peki Türkiye bu işin neresinde? 
 
Türkiye'de verileri göz önüne aldığımızda, 2011 yılında 
yayımlanan Türkiye Okuma Kültürü Haritasına göre 
günlük sadece 7 dakikamızı kitap okumaya ayırıyoruz. 
Yine aynı araştırmaya göre nüfusumuzun sadece %10'u 
düzenli okuma alışkanlığına sahip. 2017 yılı UNESCO 
verilerine göre Türkiye kitap okuma oranları açısından 
dünyada 86. sırada. 2019 da yapılan Türkiye Okuma 
Kültürü Araştırmasına göre son 11 yılda okuma 
oranlarının yüzde 12 arttığını (%30 'dan %42 ye) 
düşünürsek Türkiye'nin bu yolda az da olsa yol aldığını 
görüyoruz. Buna rağmen okuma alışkanlığı üzerine daha 
çok çalışmamız gerekiyor. Öyle değil mi?  

Büyüklerimizden ve öğretmenlerimizden 

sıkça duyarız ''Kitap okuyun!'' cümlesini. Niye 

bu kadar vurgulanıyor bu okuma? Neden bu 

kadar önemli? 
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SABA MAKAMINDA RAMAZAN ’I VE 
ORUCU İNCELEME DENEMESİ  
 
Kübra Tut 

> DENEME 

 

İftar; orucu açmaktır. Kelimenin menşei Arapçadır. 
Özünde çözmek, serbest bırakmak vardır. Fitre de aynı 
kökten gelir, bu ayda verilen sadakadır. Fıtratta aynı ulvi 
kökten doğmuştur. 
 
Çağın en çetrefilli yerinde; yaradılışın bize sunduğu 
incelikleri idrakle meşgulüz. İçimiz birer er meydanı. 
Hayrın ve şerrin bizi sarıp kundakladığı şu günlerde 
Ramazan ile şereflendik. Baharla gelen oruç; tabiatı daha 
bir anlamlandırdı. Kuş gibi gelen bir iftar muştusu içinde 
her günün akşamını iple çekiyoruz.  
Ama artık ‘nerde o eski Ramazanlar ‘diyerek şöyle bir on 
yıl gerisini düşünüp de hayıflanamıyoruz; beraber cümbür 
cemaat dualar eşliğinde açılan o oruçları mumla arıyoruz.  
 
Çağın en karmaşık yerinde durduk  
biri bizi yazsın (Gülten Akın) 
 
Şairin de belirttiği gibi biri bizi artık yazsın. Pandemiyle 
gelip geçen ikinci Ramazan ikinci Oruç. Buruk, kırgın, 
karmaşık. On yıl sonrası için endişeli olmanın telaşı içinde, 
bugünün karmaşasında cebelleşiyoruz.  Oruç nedir?   
 
Oruç: hoş bir misafirdir, her yıl bizde bir ay konaklayan. 
Oruç; açın halinden anlama sanatıdır. 
Oruç; yumurtanın tok tuttuğuna olan inançtır. 
Oruç; Maraşlı ağabeylerin iftara beş kala mayam şerbeti 
hazırlama stresidir. 
Oruç; hurmanın farkına varmaktır.  
Oruç; bir çocuğun sahura kalkma isteğidir. 
Oruç;  
Gerçek anlamıyla, inanmışların içlerinde bir özeleştiri 
yapmalarını zorunlu tutar. Özeleştiri yapmayan kişi atılım 
yapamaz, aşamaz kendi kendisini. Özeleştiriyle onarılırız, 
bütünleniriz (Nuri Pakdil) 
 
Kudüs Şairi Nuri Pakdil’in İfadesiyle; bir özeleştiri ayıdır. 
Sabırla kuşandığımız şu günlerde, dilimizi her türlü 
malayani kelamdan kollama gayreti içinde olmanın 
verdiği hoşnutluk içindeyiz. Konuşmalar azaldıkça 
muazzam bir tefekkür hali içimizi sarmalamakta. 

Konuşmaktan düşünmeye fırsat bulamamış insanlarmışız 
meğer. Türlü telaşlarımıza bir bardak su yetermiş. 
Oruç; biraz da Hz. Hüseyin’in suya olan hasretidir. 
Sabahın farkında olma halidir. Bir düzen, bir telaş vaktidir. 
 
Pandemi geldi bizde neleri değiştirdi. Pandemi ile 
beraber kurulan iftar çadırları, teravih namazları da yok 
artık. 
 
Büyüdük, oruçlarımız da büyüdü, çocukken tutulan 
merdiven oruçları geride kaldı. Tekne oruçları, çakal 
oruçları, paşa oruçları.  
Büyüklerin;  ‘tutuyor musun oruç ‘dediklerinde ağzı 
çikolata kokan çocuklardık. 
 
Sahur vakti; duasına annemin âminlerle eşlik ettiği ancak 
uykulu gözlerle duanın sonuna yetiştiğim Ömer 
Döngeloğlu hocada yok artık. Ruhu şad olsun. 
 
Oruç; kalbin hicret vaktidir. 
Belki de; 
Oruç, hiç gecikmeden, yolunu şaşırmadan, tam saatinde, 
dinç ve genç, tarihin dinamizmini de özünde gaybın bir 
üfleyişi gibi taşıyarak geldi. Mademki geldi, onu iyi 
tanımak gerek. (Sezai Karakoç) 
ekler; 
 
Siz sanmayın ki, oruçta yalnız siz susar, siz acıkırsınız. 
Oruç da susar, oruç da acıkır. Çünkü: Oruç da canlıdır. 
Sizin gibi. Hatta sizden fazla. Çünkü: Onda, ölümün 
eriteceği et ve kemik de yok. İnsan, sağken bile ölüme 
karışıktır. Biz, hayatla ölümün karıştığı bir terkibiz. Sağken, 
hayat ölüme baskındır ve ölümü kullanır. Sonra 
yaşlandıkça, ölüm güçleri yavaş yavaş artar ve ölüm 
yüzdesi, hayat yüzdesinin üstüne çıkar bir gün. İşte o gün 
ölmüşüzdür, ölüm hayatı kullanmaya başlamıştır. Toplum 
yaşayışında da böyle. Ecel olarak gelen ölüm, bu hayat-
ölüm çatışmasını kesin bir sonuca bağlar. Ama oruç 
yüzde yüz diri, saf olarak diridir. Net diridir, insan gibi 
brüt değildir. 

biliyorum oruçlu doğar her insan  
 

ölümün iftar sofrasına  
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Peki biz neden oruç tutuyoruz? 
 
Bir ümmet, büyüğüyle küçüğüyle zenginiyle fakiriyle bütün bir ay oruç tutuyor. Bu akla sığacak bir şey değil. Ne 
yapıyorlar oruç tutmakla? Sahurdan iftara kadar bir şey yiyip bir şey içmiyorlar, cinsi münasebete veya cinsi faaliyete 
müteallik şeylere bulaşmıyorlar. Bu bir çeşit zühd gösterisi mi? Yoksa bunun fikriyata dair, tefekküre dair bir tarafı var mı? 
Asıl bu mu önemli? Tabii ki asıl bu önemli. Biz oruç tutmak suretiyle bütün yaratılmışlara bir ümmet olarak, ümmetin 
tamamı olarak hitap ediyoruz: Bizi yaratan Allah'tır. Biz cinsi münasebet sebebiyle ortaya çıkmadık. Bizi Allah yarattı. Biz 
hayatta kalıyorsak yediklerimiz, içtiklerimiz yüzünden değil. Allah bizi yaşattığı için hayattayız. Bu dünya hayatını Allah 
bize nasip ettiği için böyledir. Bunu bütün bir ümmet olarak başta kâfirlere, sonra da bütün mahlûkata ilan ediyoruz, 
tebliğ ediyoruz. (İsmet Özel) 
 
Baki selamlar. 

Çağın en çetrefilli yerinde; yaradılışın bize 

sunduğu incelikleri idrakle meşgulüz. İçimiz 

birer er meydanı.  
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HAYATA BAKIŞ 
 

Eminsafa Dilmaç 

> DENEME 

 

Zihinlerimizin kıvrımlarında ufak bir yolculuğa davet 
ediyorum sizi. Tiyatro ve benzeri mecralardaki gösterileri 
düşünelim önce, daima aynı sahneyi izlemek oyunu nasıl 
da çekilmez kılardı değil mi? İşte bu durum hayat 
tiyatrosu için de geçerlidir. Kimi zaman aynı filmin 
tekrarının izlenilmesi nasıl onu sıkıcı kılıyorsa, başrolünün 
kendimiz olduğu hayat tiyatrosunda da aynı rolleri 
oynayıp, aynı pencereden bakmak bizlere aynı sahneyi 
defalarca izlemenin bıkkınlığını getirecektir. Rollerimizin 
çalıntı, bakış açılarımızın bile başkasına ait olduğu 
zamanlar ise cabası. Bahsedilen durum geçmişin kaybına 
dikkatleri çekmesin sakın, derdimiz “Dem”dir bizim.  
 
Hayat denilen bu hikâye öylesine gariptir ki, senaryo 
boyunca herkes toprak sahibi olmak ister. Kimisi bu 
emeline dünyada kavuşurken kimisi bundan muzdarip 
olmakla yetinir. Fakat işin gerçeği, hikâyenin sonunda 
herkesin ‘‘toprak’’ sahibi olmasıdır. 
 
3 bin yıl yaşasak da 3 gün yaşasak da hâli hazırda 
sürdüğümüz hayattan bir başkasını kaybetmeyiz ve 
kaybetmekte olduğumuz hayattan bir başkasını da 
yaşayamayız. 
 
Kimisi sadece geçmişte takılı kalıp pişmanlık içinde 
yaşarken kimisi de sadece geleceğe odaklanıp endişe ve 
kaygı duymaktadır, oysaki en uzun süre yaşayan da en 
kısa süre yaşayan da aynı şeyi yitirir daima. Bu da “An”dır: 
şimdiki zamandır. Kaybettiğimiz şey asla geçmiş veya 
gelecek olmadı. İnsan sadece şu andan mahrum 
kalabilir , çünkü sadece buna sahiptir ve hiç kimse sahip 
olmadığı bir şeyi yitiremez.  
 
Bu sebeple hayatın en kısası da en uzunu da aynı kapıya 
çıkar: “toprak”. Yaşamıyla bir mektuptur insanoğlu ve 
onun zarfı olan toprak; mührü olan ölüme gün sayıyor 
adeta. Mektubundaki satır aralarına güzel şeyler 
yazılması, hakkıyla yaşanan bir hayat portresi sunar 
önümüze. 
 
***  
 
Aldığınız her nefesle iyice işleyin  
İlmek ilmek, dem dem; hayatın satır aralarına 
Katıksız tek azığınız olan yazgınızı… 
 
*** 
 
 
 
 

Mazruf olan  Biz’in adressiz olan mektubudur ölüm; 
yerini ve zamanını bilmediğimiz ama asla geç kalma 
lüksümüzün olmadığı yegane buluşma. İlk ve son durak 
olan; bugün üstünde, yarın ise altında yaşayacak 
olduğumuz toprağa dönecek olursak, hali hazırda 
toprağın üstünde olmamız hasebiyle gelin 
yolculuğumuza toprağın üzerinden devam edelim. 

Yollar döşedik toprağın üzerine, sözde ulaşımı 
kolaylaştırmakken amacımız kim bilir toprakla/ölümle 
aramıza mesafe koymak istedik belki de. Ve hızlandık, 
öyle hızlandık ki hayat yolculuğunda etrafımıza bakmayı 
unutur hale geldik. Araba sesleri, amma da akıllı olan 
telefonlarımıza gelen, durmak bilmeyen bildirimler, 
daima yoğun trafik, egzoz  ve fabrika dumanları, müzik 
sesleri ve zaman saatimizi kemiren akrep ve yelkovan… 
Hepsi bize acele etmemizi fısıldıyordu sanki bir şeyler 
için. Bizde kaptırdık kendimizi bu döngüye. Yükselen 
şehrin binaları içimizde amansız çığlıklarıyla yardım 
isteyen o çocuksu sesimizi susturdu bizim. 
 
O kadar hızlı çevirmeye başladık ki pedalları, öyle hızlı 
gitmeye başladık ki artık, etrafımızdaki güzellikleri 
göremez olduk. Yolun kenarındaki bitkiler ve çiçekler, 
filizlenen tohumlar, kuşların cıvıltısı, güneşin doğuşu ve 
batışı, dört mevsimin aheste deveranı ve dahasını 
göremez olduk. Alıştık belki de, sıradan ve devamlı olan 
güzel gelmiyordu artık gözümüze. Unuttuk ufacık 
detaylarda yakaladığımız mutluluğu.  
 
Ve unutkanlığımız bakın hangi zamana denk geldi; 
doğum ve ölüm arası. Her beşikteki ‘nereden’ her 
kefendeki ise ‘nereye’ diye sorarken biz o arada 
kalakaldık. İnsanız sonuçta değil mi? Gelin şu insana 
bakalım bir de. İnsan kelimesi Nisyan ve üns 
kelimelerinden türemiştir, nisyan: unutma, ünsiyet: alışma 
ve yakın olma anlamlarını taşır. Ne de güzel ifa ettik değil 
mi görevimizi? Hem alıştık, hem unuttuk… 
 
Biliriz ki yolculuklarda (bilhassa hayat yolculuğunda) 
pencereler ve bakış açıları çok kıymetlidir. Yunus’un da 
dediği gibi “Dünya bir penceredir. Her gelen baktı geçti.”  
 
 



37 

 

Nereden, neyle, nereye ve nasıl baktığımız bakanı da, bakılanı da değiştirebilir kimi zaman. Bakışlar ise tanıyan ve bilen 
için ikinci kimliklerimizdir, tıpkı parmak izlerimiz gibi. Göz ile güzel arasındaki ilişkide eskilerin sözü gelir aklımıza. Eskiler 
gozel derlermiş. Göz-el yani. Göze el veren, göze hoş gözüken gibi. Bakışların dünyasında güzellik gözle başlar. Güzeli 
önce ’göz’ görür. Bu yüzden şiirler genelde gözleri betimler… Göz gönlün aynasıdır bir de… Ayine olur gönlümüze göz ve 
bakışlarımız.  
 
Pencereye bakan pencereyi görürken pencereden bakan dışardaki güzellikleri görecektir. Demek ki görmek için bakmak 
yeterli değilmiş. Zübde-i âlem (kainatın özü) oluşumuzdan habersiz olmamız nedeniyle hep başkasının penceresini güzel 
gösterdi bize. Doğru bakan hep başkaları gibi yaşadık. Onların penceresinden bakmak istedik hem de onların gözlüğüyle: 
onların baktığı yere. Bakmasına bakıyorduk ama nedense onların gördüklerini göremiyorduk. Kimi zaman çok uzaklara 
odaklanıyor kimi zaman ise eksik olan yapboz parçalarını sadece gözümüzün önünde arıyorduk, hem de başkasının 
penceresi ve gözlüğüyle. Kimimiz miyoptu hep yakınında arıyordu çünkü bir tek orayı görebiliyordu, kimimiz hipermetrop 
gibi yakını göremiyordu. Önyargılarla dolu olanlar ise astigmat gibi bulanık görüyordu baktığı her şeyi. Daha yakınındaki 
güzellikleri görmeden uzaklarda bir keşif peşindeydi, göremeyenlere nazaran ‘büyük vurgun’ niyetiyle… Postmodern 
çağın içinde bakan körler çarşısında sıkıştık kaldık. Bakıyoruz fakat katiyen görmüyoruz. Acıya, sefalete, masuma 
bakıyoruz ama acıyı, sefaleti masumu görmüyoruz. Bakıyoruz, biliyoruz, ama görmüyoruz. 

“geleydin bir çay içimi;  
sen çay dökerdin,  
bende içimi.” 
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Bahanemizse hep hazırdı: denediğimiz gözlüklerin 
numarası bizlere uymuyor, baktığımız pencereler buğulu, 
veya bakılan dağın eteğinden sis kalkmıyordu ne 
hikmetse. ‘Ama’ ile başlayan tüm cümlelerin ardına 
saklandık hep. İhtiyacımız olan bizde hali hazırda vardı 
oysa. Tek yapmamız gereken bakmak değil görmeye 
niyet etmekti. Uzaklarda değil en yakınımızda 
‘kendimizde’ ve ‘bizde’ aramaktı her şeyi. Oysa biz bir çift 
göze rağmen körlüğünü saklamaya çalışan kayıp şehrin 
görünmez ve göremez olan insanları olan biz, 
başkalarının pencere ve gözlüklerinin ardında sıraya 
geçtik resmen. Hep komşunun bahçesi mi daha güzeldir? 
Hep hısımımızın arazisi mi daha hoştur? Hep başkasının 
tuvali miydi güzel gözüken? Hep mi iz bırakır bizim 
fırçamız? 
 
Bir de anlamadan mahvettiğimiz çocuklarımızın tuvalleri, 
resimlerine, çizgilerine karıştığımız yetmezmiş gibi birde 
bakış açılarını biz oluşturmaya çalıştık. “Falanca”lara 
uygun bakmasını istedik hep. Falanca filozof, falanca 
fizikçi, falanca bilim adamı gibi olsun derken onların 
penceresiyle onların gözlükleriyle bakmaya zorladık 
onları. Kaş yapalım derken göz çıkardık adeta.  
 
Bakışlarını, duyuşlarını, sezişlerini hep falancalara göre 
öğrenmeliydiler, bize doğrusu bu geldi nedense. Tekrar 
ve tekrar yorgun olarak kendimize dönen gözlerimizin 
ardından bir çift yorgun ve umutsuz göz geldi meydana. 
Bakmak ve görmekten beri, ama zaruri olarak bilmeye 
muhtaç. 
 
Kanatlarını kestik onların anlamadan, en kalabalık ve asla 
tatmin olmayacak jüri olan ‘el âlem’in sahnesine çıkardık 
onları, kanatsızca. Bıraksaydık düşe kalka özgürce uçmayı 
öğrenselerdi keşke. 
 
Ve tüm bunların ardından omuzlarımıza karabasan gibi 
çöken acımasız mutsuzluk ile kalakaldık. Sahi daha ne 
kadar sürecek bu durum? Ne zaman kendimize 
geleceğiz? Evet kendimizde değiliz, önce bir silkinip 
kendimize gelmemiz gerek. Kendimizi bulabilmemiz için 
önce kendimizi kaybettiğimizi anlamamız gerekir. 
Ardından sefer başlar, kendinden kendine olanından. 
Ama derdi ve davası ufukların çok ötesine uzanan bizler 
için kendimize gelmek yetmez, kendimizden de 
geçmeliyiz; kendine getirmek için garip gönülleri. Kendini 
bilmeli, kendine gelmeli, kendinden geçmelidir insanoğlu. 
Kendimizi tanımak yetmez, kendimizi aşmalıyız. Kendimizi 
aşarak başka dünyalar taşmalıyız.  
Aksi mi ? Daima ‘‘HÜSRAN’’ 
 
Atılması gereken ufak da olsa bir adıma ihtiyacımız var 
şimdi. Teklifsiz yapılan her tenkit, teşhis ile değil tahriple 
sonuçlanır cihetinden gelin son yolculuğumuzda 
demirimizi teklif sularına atalım. 
Daima mutlu olmanın iksirini sunamam sizlere fakat 
yolculuğumuzun sonu için baktığım kendi penceremden 
görünen naçizane hayat tuvalimin tasvirini önerebilirim. 
Mutluluğa açılan kapıda ilk ihtiyacımız olan şey 
mutsuzluktur, bu dönemler de herkesin kavanozunda bol 
bol var sanırım bundan… Nasıl ki soğuk olmadan sıcağın, 
acı olmadan tatlının, nefret olmadan sevginin kıymeti 
bilinmiyorsa, mutsuzluk olmadan da mutluluğun kıymeti 
bilinemez.  
 
 
 

Son yolculuğumuzda şekilden şekile soktuğumuz “Hayat”ı 
bize ait olan bir resim tahtası veya duvarına benzeteceğiz. 
Üzerinde olan bembeyaz  sayfada ise mutsuzluk siyahı, 
mutluluk ise beyazı temsil etsin. 
Önünüzdeki beyaz sayfayı hayal edin beyaz sayfanın 
üzerine beyaz kalemle bir şey yazdığınızda onu nasıl 
okuyabilirsiniz ki? Fakat mutluluğumuzun belirginleşmesi 
için arka plan için siyah fona ihtiyacımız var. Yani siyah 
mutsuzluğumuzun üzerine çizilecek tek bir beyaz çizik 
bile parlayacak ve bir tutam da olsa mutluluğumuza 
dikkat çekecektir.  
 
Bu durumda mutsuzluk gereksiz ve atılması gereken 
duygu karmaşası değil resmimizi ortaya çıkaracak 
tecrübenin getirisi olacaktır. Tüm hata ve kusurlarımız 
kendimizden kendimize olan bu hayat yolculuğunda 
yakılan minicik bir mumun bile ışığını gösteren bir 
parçamız olacak. 
 
Burada yaşam önümüzde duran bir duvar ve biz bu 
duvarı boyamak üzere olan bir ressam konumundayız. 
Onu sevdiğiniz renklere boyayıp, çiçekler, bulutlar, kuşlar, 
dağlar, denizler çizmek sizin elinizde. Yani kendi 
duvarınızda ne görmek istiyorsanız onu çizeceksiniz. Evin 
balkonu gibi güzel çiçeklerle süslediğimiz duvarımız çiçek 
bahçesine dönecektir. Eğer hala başkalarının duvarlarının 
güzelliğine bakarken kendi duvarınla ilgilenmeyi 
düşünüyorsan üzgünüm ama o duvar; kıskançlık ve 
hasetle beslenmiş kaktüslerle dolu olan bir balkona 
benzeyecektir. Elinde tüm boyalar varken hala 
başkalarının duvarına hasretle bakmak ise satırları boş bir 
mektuptan farklı olmayacaktır. İçi boş ve alıcısız bir 
mektup… 
 
Hayat ilk yaratıldığı zamandan bu yana aynı hayat, onu 
güzel, çirkin, eğlenceli, çekilmez, dost, düşman, anlamlı 
veya anlamsız gören biziz. Biz ve bakışlarımız. 
 
O halde gel hadi. Yeni bir duvar hazırla kendine.  
Duvarında ne görmek istiyorsan onu çiz. Bırak duvarına 
bakanları, eleştirenleri. Yaptığın resmi beğenmezsen 
çekinmeden baştan al, tekrar sıfırdan bir başlangıç yap. 
Üşenme asla; yine baştan, yeni baştan bir başlangıca 
soğuk bakma. Okyanusta boğulmaya değil bir kulaç için 
niyet etmeye davet ediyorum seni. 
Sen bu yazıyı okurken, ben kendi duvarıma enfes 
güzellikler çizmekle meşgul olacağım, onlarca kez 
beğenmesem de duvarımı, gözlerim başkalarının 
duvarlarına kaysa da; yılmadan, yeni baştan, yine baştan 
çizmekle meşgul olacağım.  
 
Resmim bittiğinde ise elimde çayımla, keyifle duvarımı 
seyrediyor olacağım. Bir ‘‘çaydanlığın’’ etrafında buluşmak 
ümidiyle.  
 
Ne güzel demiş şair “geleydin bir çay içimi; sen çay 
dökerdin, bende içimi.”  
 
Vesselam.  

Pencereye bakan pencereyi 
görürken, pencereden bakan 
dışardaki güzellikleri görecektir.  
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Hayat denilen bu hikâye 
öylesine gariptir ki, senaryo 
boyunca herkes toprak 
sahibi olmak ister. Kimisi bu 
emeline dünyada 
kavuşurken kimisi bundan 
muzdarip olmakla yetinir. 
Fakat işin gerçeği  hikâyenin 
sonunda herkesin ‘‘toprak’’ 
sahibi olmasıdır. 
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KANT’IN ÖDEV AHLAKI 
 

Düzenleyen: Osman Atalay 

> PARŞOMEN 

 

"Acaba insan tabiatı itibarıyla ahlaken iyi midir kötü 
müdür? İnsan tabiatı itibarıyla ne iyi ne kötüdür, çünkü o 
tabiatı itibariyle ahlaki bir varlık değildir. O, ancak aklı 
ödev ve yasa fikrini (Begriffen der Pficht und des 
Gesetzes) geliştirdiğinde ahlaki bir varlık haline gelir. Ne 
var ki insanın her türlü kötülüğe karşı tabii bir temayülü-
yatkınlığı olduğu söylenebilir, çünkü temayül ve dürtüleri 
onu bir yöne doğru sürükler, aklı ise bir başka yöne sevk 
eder. O ancak erdemle, bir başka söyleyişle kendi 
kendini sınırlayarak ahlaki anlamda iyi olabilir, her ne 
kadar kötü eğilimler uyur vaziyette olduğu sürece 
masum olabilirse de." Kant 

1) Yalan söylemeliyim  

Bu ahlaki önermenin evrensel ve zorunlu olma imkanı 
var mi ? Hayır yok  

2) Yalan söylememeliyim  

Bu ahlaki önermenin evrensel ve zorunlu olma imkanı 
var mı? Evet var  

3) Adil bir toplum istiyorsak , yalan söylememeliyiz  

Bu önerme koşula bağlı olduğundan ahlaki değildir . 
Ahlaksız bir önerme demiyor ama ahlaki bir önerme 
olmaz diyor . Zira ahlak koşula bağlı olamaz  

Güvenilir bir insan olmak istiyorsan asla yalan söyleme’’ 
ifadesi bir koşullu buyruktur. İşte sizin burada 
maksiminiz yani harekete geçiriciniz ‘’güvenilir bir insan 

olmayı istemek’’tir. Oysa Kant’ın ahlâkında buna katiyen 
yer yoktur, onun ahlak anlayışı öylesine sert ve katıdır ki, 
onun ahlâkı size sadece  B' yi yap  der yani A için B' yi 
yapmamalısın, ahlâki maksimlerin temelinde bu vardır. 
Aynı örnekten yola çıkarsak Kant size ‘’Yalan söyleme’’ 
der ve noktayı koyar. Ardında hiçbir getiri hiçbir amaç 
yoktur, koşulsuz buyruklar yalnızca ne yapmanız 
gerektiğini söylerler (ödev ahlakı), güvenilir bir insan 
olmayı istemek değil. 

Yine Kant’a göre; cennete gitmek için ibadet eden, 
acıdığı için yardım eden, ağladığı için emzik veren, 
saygın olmak için çok çalışan, yalancı olarak 
yaftalanmamak için doğruyu söyleyen insanların hiçbiri 
ahlâka uygun davranmamaktadırlar. Burada -dığı için, -
mak için, -mek için eklerinde sorun vardır. 

Kant için ahlaki bir eylemin kabul edilebilir yegane 
gerekçesi bir görev anlayışı olabilir. Kant'ın eylemin 
sonuçlarından ziyade, eylemin gerekçelerine bu kadar 
fazla odaklanmasının sebeplerinden biri, onun bütün 
insanların ahlaklı olabileceğine inanıyor olmasıdır. 

Bir çıkar, bir menfaat, bir kazanç unsuru olduğu sürece, 
söz konusu olan, asla bir ahlâk olamaz... 

İşte tam da bu yüzden, ahlâkı üreten toplumsal 
ilişkilerden "nesne", yani meta toplumunun "devindirici 
unsuru"  çekilip alınmalıdır. 
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İRFANOĞLU İSMAİL EFENDİ  
(1881-1961) 

 
Ömer Cihan Özşahin* 

> PORTRE 

*Tarih Öğretmeni / Rize Güneysu Kaptan Ahmet Erdoğan İmam Hatip Lisesi  

İrfanoğlu İsmail Efendi, unutulmaması gereken gazilerden biri. Zira 

Sarıkamış’a giden, oradan sağ kurtulan, beş yıl esaret sürerek oradan 

kaçıp yurduna dönmeyi başaran kaç gazi vardır ki? Nadirattan bir 

şahsiyet. 
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“Sonra Rusya'da dahili ihtilal esirlerin başı boş kalması, 
oradan kaçış istasyon şefinin yardımları. Sibirya'da hem 
beşeri hem de iklim münasebetleri... Kaçarken Kazan’a 
geliş. Stalingrad’a geçiş. Burada iç harbin dehşetini ve 
tehlikelerini orada yaşamak... İslam cemiyetleri... 
Volga'dan aşağı Astrahan’a iniş Astrahan’da hemşehriler 
ve dükkanları... Çingene obasına giriş onlarla ortak yaşam 
ve beraberinde yurda dönme hazırlığı... Acem pasaportu 
ile Bakü’ye geçiş... Bakü'den Türk kesimine geçiş... Nuri ve 
Halil paşalar... Onların birliklerinde askerlik yapmak veya 
yapmamak...” 
 
Bugün bu topraklarda hür yaşamayabilmemizi borçlu 
olduğumuz şehitlerimizi değişik vesilerle anarak vefa 
borcumuzu dile getiririz. Hepsine birden “şehitlik” payesi 
verildiği için tek tek adlarını sanlarını da bilmeyiz, 
hatırlamayız. Oysa gaziler, unutulmaya daha müsaittirler 
sanki. Çünkü bizim gibi hayata devam ederek, bizim gibi 
vefat ederler. 
 
İrfanoğlu İsmail Efendi, unutulmaması gereken gazilerden 
biri. Zira Sarıkamış’a giden, oradan sağ kurtulan, beş yıl 
esaret sürerek oradan kaçıp yurduna dönmeyi başaran 
kaç gazi vardır ki? Nadirattan bir şahsiyet. Fakat 
nadirattan olması biraz da hatıratının bize ulaşabilmesiyle 
ilgili. Hatıratının her aşaması çok kıymetli bilgileri ve 
gözlemleri içeriyor. 
 
İmparatorluğun son yıllarında dünyaya gelen Çayeli 
Beyazsu Köyü’nden İrfanoğlu İsmail Efendi, İstanbul'da 
medrese tahsili görmüş bir molla olarak ilmiyeden 
olmanın imtiyazını kullanarak askerlikten muaf olur. 
Balkan harplerine katılmaz. Ticaretle uğraşan İsmail 
Efendi'nin maddi durumu iyidir. Kardeşi Ahmet, I. Dünya 
Savaşı'na gitmiştir. Fakat kendisi gene muafiyeti kullanır. 
Ama ani bir şekilde eşi ve iki çocuğu vefat eder. Bunu 
Allah'ın bir ikazı olduğunu düşünen İrfanoğlu İsmail 
Efendi gönüllü olarak Rize askerlik şubesine başvurur ve 
33 yaşında Kafkas Cephesine götürülmek üzere askere 
alınır. 
  
Buradan sonra hayatının her karesi bir belgesele konu 
olabilecek olan İsmail Efendi, bölgeden askere toplanan 
uşaklarla birlikte yürüyerek Erzincan’a gider. Oradan 
Sarıkamış’a intikal ederler ve Bardız Muharebesinde 
kolordu şehit olmasına rağmen çok az sayıdaki askerle 
birlikte yara almadan kurtulurlar. Yirmi altı gün Sarıkamış 
Yaylalarındaki ormanlarda Ruslara yakalanmadan 
gezerler. Ruslara yakalandıktan sonra da demiryoluyla 46 
gün süren bir yolculukla Rusya’nın doğusunda Büyük 
Okyanus kıyısındaki Vladivostak’taki esir kampına 
gönderilirler. 
  
Esir kampında Müslüman esirlere imamlık yapan İsmail 
Efendi’nin farklı insanlara, milletlere ve inançlara karşı 
ufku çok genişler. Burada Rusça öğrenir, bürokratik 

makamlarla iyi ilişkiler kurar. Doktorlarla otopsiye girip 
tıbbi metotlar öğrenir. Parası olmadığı için çocuğunun 
cenazesi kilise tarafından kaldırılmayan bir kadına yardım 
ederek, çocuğunu İslami usullere göre defneder. Kamp 
yıllarında, 1890’da Japonya ziyareti dönüşünde batan 
Ertuğrul Gemisinde öldüğü zannedilen eniştesi ile 
karşılaşır. Hayat tecrübesi ve dünyaya bakışı iyice kemale 
eren İsmail Efendi, “buradan sağ kurtulursam 
memleketime dönünce hiçbir ücret almadan imamlık 
yapacağım ve sıhhiye hizmeti vereceğim” diye Rabbine 
söz verir. 
  
Kurduğu ilişkiler sayesinde Vladivostok’tan tren yoluyla 
kaçan İsmail Efendi’nin seyahati, dönemin Çarlık Rusyası 
ile Bolşevik İhtilali geçişinin sancılarına da Orta Asya 
Türklerinin dertlerine de şahitlikle geçer. Stalingrad’ta 
Bolşeviklere yakalanır, ama esir olduğunu ispatlayarak 
kurtulur. Çünkü Bolşevikler savaştan Çarı sorumlu 
tutmaktadırlar. Bakü-Tiflis yoluyla Batum’a gelen İsmail 
Efendi, burada Sarıkamış ve Vladivostok’ta kader arkadaşı 
ve hemşehrisi Kibaroğlu Nazım’la karşılaşır. Birbirlerine 
verdikleri bir söz vardır: “Hayatta birbirimize hiç döneklik 
yapmayacağız.” Kaçış planı yaparak göze çarpmamak için 
ayrı ayrı Çayeli’ye dönerler. 
  
1920’de Çayeli’ye döndükten sonra, köyüne yerleşen 
İrfanoğlu İsmail Efendi, gene ticarete başlar. Kırkından 
sonra evlenir ve yeniden çocukları olur.  Devletsizlik 
denilen durumun en ağırına şahit olduğundan vatanı ve 
devleti en mukaddes değerlerden bilir. Kuvayi Milliye’ye 
lehine çalışır. Yeni Türk Devletine gönülden bağlıdır.  
Rabbine verdiği sözü tutarak 30 yıl fahri imamlık yapar ve 
yöre insanına ücretsiz sıhhıye hizmeti verir. Kibaroğlu 
Nazım’la da durumu sözleştikleri gibi olur. 1961’in 
Ocağında birer gün arayla vefat ederler ve cenazeleri 
birlikte kılınır. 
  
Belgesellere veya dizilere konu olabilecek bu hayatı 
tanımamıza vesile olan İsmail Efendi’nin esaretten 
dönüşünden sonra dünyaya gelen oğlu Ahmet Rıza 
İrfanoğlu’dur. İsmail Efendi, oğlu Ahmet Rıza’yı yanından 
hiç ayırmaz, köy odalarında ve kış gecelerinde defalarca 
anlattığı hatıratını, medrese usulüyle adeta Ahmet 
Rıza’nın dimağına kazır. Günümüzde İstanbul’da yaşayan 
Ahmet Rıza Amca sayesinde Osmanlı son döneminin 
sosyo-ekonomik hayatı, savaş ve esaret yılları ve yeni 
cumhuriyetin ilk yıllarını ilmiye kökenli birinin gözünden 
öğrenmek imkânı buluyoruz. 
 
Not: İrfanoğlu İsmail Efendi’nin gözünden birkaç döneme 

birden şahit olmak için, Dergâh Yayınları, Çayeli Beyazsu 

Köyünden İrfanoğlu İsmail Efendi’nin Hatıraları adlı kitabı 

edinebilirsiniz.  
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 > GEZİ YAZISI

EVDEN UZAKTAKİ EV: 
TORONTO 

Bilge Çiğdem Öztunç* 

“Soğuğunu tecrübe etmesem, binmiş olduğum taksinin camından izlediğim karlar altındaki şehrin kelimenin tam 
anlamıyla efsanevi göründüğünü söyleyebilirdim. Genellikle Amerikan tipli tek veya iki katlı, bahçeli evler sıralı bir 
şekilde konumlanmış, caddeler çok temiz ve inanılmayacak kadar düzenliydi. Bu kadar çok kar yağmasına rağmen 
yollar açıktı. Geçtiğimiz sokaklardaki marketler, kafeler, berber dükkanları ve hatta oyuncakçılar bile lüks bir 
görünümden uzak, şaşırılacak kadar sıradan görünüyordu. Hemen hemen her sokakta bir park ve o parklardaki 
banklarda yatan evsiz insanlara rastlamak mümkündü.  Ayrıca Toronto’da Noel zamanına denk gelmiştim! Sokaklar 
cıvıl cıvıldı. İnsanlar evlerinin bahçelerini ışıklandırmışlar, renkli geyikler, kızaklar ve Noel baba gibi klasik Noel 
figürlerinin envaiçeşit heykelleriyle donatmışlardı. Şehir bu şekilde devasa bir balo salonunu andırıyordu. Şehrin 
insanları benim biraz önce soğuğa verdiğim tepkiye kıyasla oldukça rahat görünüyorlardı. El ele salınan çiftler, 
kulaklığını takıp dalgın dalgın yürüyen gençler ve hatta bebek arabalarıyla koyu bir sohbetin ortasında olan anne 
grupları bile oraya buraya koşuşturmuyorlar, sıradan bir günün akşamını yaşıyor gibiydiler. Gülümsedim.” 

10 Aralık, 2016 

Toronto’ya indiğim ilk gün, böyle yazmışım günlüğüme. Kanada’nın güneyinde, ABD sınırıyla arasına Niagara’yı alan 
bu şehrin gelecekteki evim olacağından habersizce. 

Bir bireyin kimliğini oluşturan şeylerin başında gelen dil, inanç, kültür, cinsiyet gibi faktörlerin herhangi bir baskıya 
maruz bırakılmaksızın özgürce yaşandığı bir şehirdir Toronto gözümde. Burada yaşamak için kendilik anlayışından 
fedakârlık yapmak zorunda kalmadığın, daha karmaşık kimliklerin de evidir. 180’den fazla dile ev sahipliği 
yaptığındandır ki biz göçmenlerin sık sık “evden uzaktaki ev” olarak tanımladığı, doğduğu değil ama doymak için 
umut dolduğu yerdir. Hem kendi içinize hem de başka kültürlere yapacağınız mecburi yolculuğunuzun adıdır. Keşfe 
zorlar, merak uyandırır, nefes aldırır. 

İşe gitmek için uyandığınız bir sabah Yunan mahallesinden geçerken alacağınız bir dilim Spanakopita (Yunan ıspanaklı 
böreği) kahvaltı için yetmezse, öğle vakti Kore mahallesindeki bir restoranda yiyebileceğiniz Bibimbap’ın (Kore’ye 
özgü bir çeşit sebze yemeği) hayalini kurabilirsiniz. İş çıkışı arkadaşlarınızla bir İrlanda kafesinde buluşup birkaç gün 
sonra gerçekleşecek Karayip Festivali hakkında konuşabilirsiniz. Bir pazar günü Katolik bir arkadaşınızın daveti üzerine 
kilisesini ziyaret edebilir, bir sonraki hafta gününüzü bir Hindu tapınağında geçirebilirsiniz. Toronto ’da bir gün dünyayı 
üç kez tur atmakla eş, eğer gönüllüyseniz kazanacağınız deneyimler beleş. 

* Psikolog
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Yazın şehirdeki 10 milyon ağaç arasında, 1600 parktan birinde ve bazen de karşıma ansızın çıkan kuytu bir ormanda 
sincaplarla yürüyüş yaparken; kışınsa şehirdeki 100 kütüphaneden birinde vakit geçirirken bulursunuz beni. Bunların 
hepsi nüfusu 3 milyona dayanmış Toronto’da insanlardan sıkıldığınızda, içe yolculuk yapmanın ya da doğayla 
bütünleşmenin vaktinin geldiğini hissettiğinizde şehir dışına çıkmaksızın yapmak isteyebileceğiniz türden şeylerdir. 
Kısacası eğer güvenirseniz, Toronto sizi etrafınızda insanlar olmasa da geliştirir, zamanla değiştirir. 

Şehir, bohçasındakileri dökmeye hazırdır. Farklı kültürlerden, farklı dillerden, farklı coğrafyalardan gelsek de aynı 
zamanda ne kadar benzer olduğumuzu itinayla gösterir. O, bu, şu değil yalnızca “insan” olan yanımızı ortaya çıkarır, 
altını çizer. Yapamayanı bünyesine kabul etmez, kusar. Eğer siz de sıkça, öteki dünyalara ait gibi görünen kültürleri, 
inançları, dilleri merak ediyorsanız ve buraya önyargı ceketinizi çıkarıp gelmeye hazırsanız Toronto sizi büyük bir 
cömertlikle karşılar, bağrına basar, sizi ev sahibi yapar.  
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 > KİTAPLIK 

* Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni / Rize Güneysu Kaptan Ahmet Erdoğan İmam Hatip Lisesi 

ÖĞRETMENLİKTE USTALAŞMAYA YÖNELİKTİR  

Profesyonel kelimesi sözlük anlamıyla ustalaşmış, 
uzmanlaşmış demektir. Buradaki sıfatlar zamanla 
kazanılacak yeteneklerin tarifi için kullanılır. Her ne kadar 
belgeler bir sıfatı anlatmak için verilse de öğretmenlik 
mesleği, (sadece) belgeler mesleği değildir. Bir meslekte 
uzmanlaşma, zaman içinde o mesleği belirli sevide 
yapabilecek duruma gelmeyle ilgilidir. Hem diğer 
mesleklerde hem öğretmenlikte bu süreç doğrusal 
değildir, kendi dinamikleri (hareket alanı/hareket 
kabiliyeti) vardır, ucu açıktır, o meslek yapıldığı sürece 
bileşenleri, paydaşları, icra şekli, meslek etiği ve meslek 
kültürü; ilerleyişini, işleyişini sürdürür. (Matematikteki ısın 
gibi bir noktadan çıkar sonsuza gider veya Aliya’nın: 
“Yeryüzünün öğretmeni olmak için gökyüzünün öğrencisi 
olmak lazım.“ sözü de aynı doğrultudadır. İki benzetme 
de öğretmenlik mesleğinin sonsuzla olan bağını 
görebiliyoruz. Burada, kuramsal, pratik, kalbi bir 
konumlandırmadan söz edilebilir.) İyi bir öğretmen kaç 
yılda yetişir ya da iyi bir öğretmenin heybesinde neler 
bulunur? Bu sorulara zamanla cevabını vermek basit bir 
cevap olacaktır. İçinde bulunduğumuz dönem, bazı 
tanımları, meslekleri sarsıp, esnetmeye, yeniden 
tanımlamaya çalışmıyor mu? Öğretmen de uzmanlığın, 
uzaktan eğitim öğretmenliğinin, yüzyılın eklentilerinin 
getirdiği öğretmenlik mesleği görev tanımının ne 
olduğunu kendine sormalıdır. Böyle bir görev tanımı var 
mı? 
 
Ustalaşmaya yönelik yaklaşımlar; kitleye, ihtiyaçlara, 
teknolojiye, toplamda zamana; uyum ve dirençleriyle 
orantılı şekilde geçerliliklerini korurlar. Belgelendirme, 
belirli sürede, belirli yeteneklere uyum sağlayabilmeye 
yönelik yapılır. Ne öğretmenin ne eğitim ortamının ne de 
büyük paydaş öğrencinin istenilen düzeye ulaşmasında 
mutlak etkilidir. Uygulamaya yönelik eğitimler, yaklaşımlar 
bu konuda şanslıdır. Bütüncül bakış açıları; kitabi olanla, 
belgeli olanın ortamlara yansıması noktasında benzer 
eksikleri ortaya koyar. Ustalaşmak, ortamın kendisinde 
gerçekleşen, oryantasyonu alanda olan, ucu açık, hareket 
alanı geniş, bilişsel dinamiği olan bir süreçtir.  
 
Ustalaşma, gelişime açık olmayı gerektirdiği kadar bazı 
dinamikleri sabitlemeyi de gerektirir. İçinde bulunulan 
dönemde geçer akçe olan Web 2.0 araçlarının getirdiği 
bilgi paylaşımı kolaylığını öğretim alanının mutlak 
dinamiği görmek bu duruma örnek gösterilebilir. 
Medyanın, getirdiği avantajları eğitimin, mesleğin kendisi 
olarak algılamak bize ne kazandırır?  Bu dönemde 
yaygınlaşmaya başlayan semineler, kitap çalışmaları, 
faaliyetleri takip ettiğimiz zaman görüyoruz ki ortaya 
çıkan yeni yaklaşımlar, uygulamalar –özellikle öğrenciye 
ulaşma noktasında- istenileni vermiyor. Kime göre. 
Uzaktan olanla ustalaşmak arasında ne nasıl bir bağ, nasıl 
bir denge kurulabilir? Bu soru pandemi döneminde 
önceliğini ders başlatabilmeye bırakmış bir sorudur. 
Öğrenme kaybı değil öğrenci kaybının telafisi ardından 
sistemin diğer paydaşlarının hareketliliği ile alakalıdır. 
Görüldüğü gibi öğretmenlikte profesyonel olmak, usta 
olmak hareketli, sabit birçok dinamiği içinde barındırıyor.  

 
İşlek ve esnek bir psikolojiye, Martin Seligman’ın 

adlandırmasıyla pozitif psikolojiye sahip olmak elbette ki 

mesleki ustalıkla örtüşebilir bir yaklaşımdır. Artıları ve 

eksileri ile mesleki gelişime katkı sağlayabilir. Kişilerin, 

kurumların iyi oluş hallerine etki edebilir. Bunun yanında 

ustalaşmada ayağı yere basan bir başka bağıntı ise 

ustalaşma ve niyet bağıntısıdır. Bu ikilide pozitif psikolojin 

yerine –piramitif düşüneceksek bir üst basamağa- ödev 

ahlakını, evrensel iyiyi, sosyalleşmeyi, kulluğu, meslek 

etiğini yerleştirebiliriz. Öyle ki ilerleme, hız, mutlak iyi oluş 

hali ustalaşmak için yeterli olmayacaktır.  

 

Profesyonel Öğretmenliğe Doğru, felsefesi olan bir kitap, 
deneyim ve teorinin sentezlenerek öğretmenlere 
sunulduğu bir çalışma… Kitapta “Nitelik Oluşturma” başı 
çekiyor. Burada, Altan’a göre niteliğin tanımını vermek 
yerinde olacaktır. Bir işi yaptıktan sonra kendinizi iyi 
hissediyorsanız, yaptığınız işten memnunsanız ve ortaya 
çıkardığınız performansın yapabileceğinizin en iyisi 
olduğuna inanıyorsanız o iş niteliklidir. Böylesi bir 
durumda da işi yapan kişi yaptığı işin nitelikli olup 
olmadığına kendisi karar verecektir. Sorumluluk tamamen 
kişinin kendisine aittir.(s. 2) Anlaşılan, bu tanım; gelişim, 
vicdan, mesleki tatmin, sorumluluk kavramlarını içinde 
barındırıyor. Bunların toplamı ve dahası “Nitelikli 
Öğretmen” kavramını tamamlamak için kullanılıyor. Bu 
alanda bir Öğretmenlik Felsefesine ihtiyaç olduğu 
üzerinde duruluyor. Kitapta verilen örnekler, uygulamalar 
yazarın deneyimlediği, derslerinde, öğretim hayatında 
kullandığı uygulamalar. Bu yönüyle farkındalık ve bakış 
açısı oluşturulmuş.  
 
Altan, öğrenmenin sorumluğunu alan öğrenci, güven 
duygusu, öğrencilerin ürün değerlendirme ve gelişime 
açık olan yönlerini destelkeme, takım koçluğu (s. 20-22) 
gibi niteliğe yönelik daha birçok etkeni okuyucuların 
dikkatine sunuyor. Yazar, gözden kaçan ayrıntıların, tek 
düze hale gelmiş davranışların yerine ortama yönelik, 
öğrenmeye teşvik eden, hayatla bağlantılı öğretmen 
davranışlarını öneriyor. Eğitimin fiziksel ortamı, diksiyon 
ve hitabet, ölçme, motivasyon, tekrarlar kitapta yer alan 
konulardan bazıları. Kitabın genelinde bir öğretmenin, 
öğrencilerini öğrenmeyi ister hale getirebilmesinde 
kullanacağı yöntemlere vurgu yapılıyor.  
 
Tek taraflı bakmak yerine öğrenciyi de öğrenmeye dâhil 
eden “öğrenci gözüyle bakmak”, “kurguladığım bu tablo 
öğrenciler tarafından nasıl görünüyor” düşüncesiyle 
bakmak dersin, verilen eğitimin kalitesini artıracaktır. 
“Bizler resmi daha baştan anlarız ancak aynı resmin 
öğrencilerimiz tarafından nasıl algılandığı konusunda 
zorlanabiliriz (s. 43). Tarafların ne yapacağını bildiği 
öğrenme ortamlarında her şey daha anlaşılır olacaktır.  

PROFESYONEL ÖĞRETMENLİĞE DOĞRU 
 
Ömer Eski* 
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Ders tasarımı, materyal tasarımı yaparken bunu göz 
önünde bulundurmalıyız. Bu katılımcıların öğrenmenin 
sorumluluğunu almasını sağlayacaktır. Kitaptaki 
yönlendirmeler öğrenci temelli olmakla birlikte, alanda 
lokomotif işlevi gören öğretmenin bir otorite değil bir 
ekip lideri, bir takım koçu gibi hareket etmesinin tarafların 
faydasına olacağı görüşü temellendirilmektedir. 
 
 
 
 
 
 

Yüz yüze eğitimde olsun uzaktan eğitimde olsun; 

öğretmenliğin doğasının getirdiği tutum ve davranışlar 

vardır. Bu bakımdan Profesyonel Öğretmenliğe Doğru adlı 

kitap dikkatli okuyucularına kısa fakat pratik, yoğun 

nitelikler öneriyor. Pandemi döneminde, öncesinde ve 

sonrasında kitabı değerli kılan içeriğinin ve 

uygulamalarının geçerliliğini sürdürmesidir. Kitap, mesleki 

olarak her an bir gelişimin ve döngünün içinde olan 

öğretmenlerimize katkı sağlayacaktır.  

Öğretmenlik, eline lisans diploması, formasyon belgesini, 
yerleştirme sonucunu vb.lerini almakla geçerlilik 
kazanabilecek bir meslek değildir. Bu belgelerin payı 
nitelikleriyle alakalıdır.  
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EV ÖDEVİ  
 

BİR ÖĞRETİM EFSANESİ  
 

Lokman Baynazoğlu* 

> KİTAPLIK 

* Okul Müdürü / Rize Çay İlkokulu 

Eğitim, öğretim, psikoloji ve ebeveynlik alanlarında ondan 
fazla kitabı bulunan ABD’li yazar Alfie Kohn Türkiye’de 
Koşulsuz Ebeveynlik, Ödüllerle Cezalandırılmak, Şımarık 
Çocuk-Bir Şehir Efsanesi adında üç kitabı ile 
tanınmaktadır. Yazarın 2006 yılında kaleme aldığı “The 
Homework Myth: Why Our Kids Get Too Much of a Bad 
Thing” eseri Yiğit Ataman tarafından “Ev Ödevi-Bir 
Öğretim Efsanesi” adıyla Türkçe’ye çevrilerek 2020 yılı 
Ekim ayında okuyucuyla buluştu.  
 
Kohn, eserinde ABD’de ev ödevlerinin durumundan yola 
çıkarak uluslararası veriler doğrultusunda evrensel ödev 
sorununa ulaşıyor. Ödevlerin öğrencilerin hayatlarından 
çaldığını ve öğrenme üzerinde olumlu bir etkisinin 
bulunmadığını belirtirken akademik olmayan alanlarda da 
yarar sağlamadığını bilimsel veriler doğrultusunda 
okuyucuya sunuyor.  
 
“Ödevler, ebeveynler için yük, çocuklar içinse stres 
kaynağıdır. Aile içi çatışma ile öğrencilerin başka etkinlik 
yapmalarının önündeki en büyük engel de ev ödevleridir. 
Bunlar öğrenmeye duyulan ilgide azalmaya neden 
olmaktadır.” 
 
California Üniversitesi’nden Leah Wingard tarafından 
yapılan araştırmada çocuk ile ebeveynin karşılaştığı ilk beş 
dakika içerisinde ebeveynin çocuğa “Ödevin var mı?” 
şeklinde bir soru ile yaklaştığı tespit edilmiştir. Yazar, bu 
durumu aile içi olumsuz iletişimin tespiti noktasında 
yerinde bir sonuç olarak karşımıza çıkarmaktadır. Yine 
benzer şekilde öğretmenlerin aşırı ödev vermesinin 
nedenlerinden biri olarak, öğrencilerin boş zamanlarında 
boş işlerle uğraşmamaları adına velilerin ödev talebinde 
bulunmaları olarak göstermektedir. 
 
“Bir sınıf öğretmeni on yıllık deneyimi sonrasında faydalı 
olmadığı kanaatiyle artık ödev vermeyeceğini söylemiştir. 
Fakat velilerin baskısı sonucunda bu kararını 
uygulayamayıp ödev vermeye devam etmek durumunda 
kalmıştır.” 
 
Ödev vermeyi terk eden öğretmenlere yönelik 
incelemelerinde, öğretmenlerin ebeveyn olduktan sonra 
ödeve yönelik tutumlarının değiştiğini “Daha önce 
değildim ama artık ben bir ebeveynim. Çocuklarımın ev 
içinde bir yaşam alanı olduğunu anladım.” şeklinde 
ifadelerle göstermektedir. 

Ödevin öğrencilerin akademik başarısını artırdığına 
yönelik nitelikli bir araştırma sonucunun bulunmadığını 
ifade etmekte ve bunu bilimsel araştırma verileri ile 
desteklemektedir. Ödev konusunda akla gelen ilk bilim 
insanlarından biri olan Cooper’ın farklı zamanlarda 
yapmış olduğu meta-analiz çalışmasına ait sonuçlar 
arasındaki tutarsızlıkları dile getirmiştir. Ödevi savunan 
bilim insanlarını yapmış oldukları çalışmalardaki iç 
tutarsızlıklar bağlamında eleştirmektedir. Yazar, ev 
ödevlerinin öğrencilerin akademik başarılarına etkisinin 
anlamlı olmadığına yönelik savını uluslararası düzeyde 
farklı yıllarda yapılan TIMSS sınavlarına ait sonuçlar ile 
desteklemektedir. Elindeki araştırma bulguları 
doğrultusunda ödevin yanında olanları eleştirmeye 
devam etmektedir. 
 
Sınırlı bir alana özgü ev ödevlerinin o alandaki bilgi ve 
anlama düzeyindeki ölçümlere yönelik ders başarısını 
yordayabilmesinin ödevin etkili bir araç olmasını 
sağlamayacağını belirtmektedir. Ödevlerin üst düzey 
düşünmeye yönelik alanlarda herhangi bir başarı 
sağlamayacağını ifade etmektedir. Aynı zamanda kitap 
öğrencilerin başarılarını ölçmek için ders notları ile birlikte 
standartlaştırılmış testlere yönelik çeşitli eleştirileri de 
içermektedir.  
 
Ödevin akademik alan dışında öğrencilerin kişisel 
özelliklerine de herhangi bir katkı sunmadığını psikolojik 
kanıtlarla açıklamaktadır. Ödevin öğrencilerde sorumluluk 
ve çalışma alışkanlığı kazandırdığına yönelik yanlış bir 
algıdan bahseden yazar, ödevlerin çocuklarda sorumluluk 
bilinci ve çalışma alışkanlığı geliştirdiğine yönelik herhangi 
bilimsel bir araştırmanın da bulunmadığını ifade 
etmektedir.  
 
Yazar kitabın sonunda öğrencilerin çantasını ödevle 
dolduranların güçlü ve sayıca çok olduklarını bildiğini ama 
bu cephenin fikirlerinin dayanaksız olduğunu ispatlayarak 
çocukları ödev sorunundan kurtarmaya çalıştığını 
belirtmektedir. Kohn, bir efsane (?) olarak adlandırdığı ev 
ödevlerin öğrencilere verilmemesi gerektiğini tavsiye 
etmektedir. 
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YANLIŞLIKLA DÜNYANIN 
ÖBÜR UCUNA UÇAN ÇOCUK  
 
Pervin Günaydın Kambur* 

> KİTAPLIK 

*Rehber Öğretmen / Rize Muradiye Çözüm Koleji  

John Boyne, romanları tüm dünyada 51 dile 

çevrilen, Curtis Brown ödülü ve Gustav Heinemann Barış 

Ödülü gibi birçok ödüle layık görülen İrlandalı yazar… 

Çizgili Pijamalı Çocuk, Ormanın Kalbindeki Çocuk, 

Zirvedeki Çocuk ve Olduğun Yerde Kal kitaplarının da 

yazarı Boyne. 

 

Tanıştığımıza memnun olduk Sevgili Boyne. 

 

İlk baskısı 2006 yılında, İngiltere’de The Boy in the Striped 

Pyjamas adı ile David Fickling Books tarafından; Türkçe ilk 

basımı ise Mayıs 2007’de Tudem Yayınlarından çıkan 

Çizgili Pijamalı Çocuk ile mest olduk. Boyne’nun başyapıtı 

bu… Öyle ki 2007 İrlanda Kitap Ödüllerinde, Yılın Çocuk 

Kitabı Ödülü’nün de sahibi. 

 

Küçük kahramanımız Bruno sizleri bekliyor Sevgili Okur. 

Kusursuz bir Son Bölüm’e hazır olun. 

 

Nazi toplama kampları gerçeğini iki çocuğun gözünden 

anlattığı Boyne’nun bu ilk romanı, Miramax tarafından 

sinemaya da uyarlanarak pek çok ödüle layık görüldü. 

Tüm bu başarıları New York Times’ın çok satanlar 

listesinde zirveye yükselmek takip etti.  

 

Sevgili John Boyne,  memnuniyet seviyemizi arşa 

çıkaradursun –yine- ilk baskısı 2012 yılında, İngiltere’de 

The Terrible Thing That Happened to Barnaby Brocket adı 

ile Doubleday tarafından; Türkçe ilk basımı ise Mart 

2013’deTudem Yayınlarından çıkan Yanlışlıkla Dünyanın 

Öbür Ucuna Uçan Çocuk ile –yeniden- mest olduk. 

Boyne, Dünyanın en sıradışı çocuğu Barnaby Brocket’in 

sıradışı öyküsü’yle bizleri hem ‘normal olan/normal 

olmayan’ üzerine sorgulatıp düşündürüyor hem de bir 

insanın kendisi olmaktan başka büyük bir servetin ve 

mutluluğun olmadığını keşfettiriyor. 

 

Elbet dahası var… Okumuyor âdeta yaşıyoruz her bir 

sayfasını Sevgili Okur. Böylesi heyecanlı, macera dolu, 

kişisel farkındalıkların günebakan çiçeği gibi açtığı, durup 

silkindiğimiz, ötekileştirmediğimiz, farklılıkları 

kucakladığımız bir yapıt. 

 

“Yaklaşık bir dakika sonra, sesini duyuramayacak kadar 

yükseğe çıkmıştı. Annesi, köpeği ve muhteşem Sidney 

şehri ağır ağır gözden kayboluyor; artık onu durduracak 

bir şilte olmadığından, Barnaby Brocket, bundan sonra 

başına ne geleceği konusunda hiçbir fikri olmadan 

yükseliyor, yükseliyordu.”(sy.70) 

 

Merhaba Barnaby. Yerçekimi yasasına karşı gelmek nasıl 

bir duygu? Bizler de seni tanıdıkça değil, anladıkça 

havalara uçacağız doğrusu. 

 

“Fakat özellikle o gece Sidney gökyüzüne bakanlar, 

gecenin karanlığından ve ayın beyazlığından fazlasını 

görmeye hazır olanlar, olağanüstü ve nefes kesen bir 

manzaraya tanık olabilirler, dünyada basitçe 

açıklanamayacak şeylerin de var olabileceğini fark 

edebilirlerdi.”(sy.235) 
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DEM BU DEM… 

BAHÇELER TOPRAK OLSUN,  
GENÇLER YEŞİLE DOYSUN. 


